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XVII. Mezinárodní XVII. Mezinárodní 
krajkářské slavnostikrajkářské slavnosti

X. Bienále české krajky – Křídla pro Evu /autor: Markéta Tallerová/ - Sportovní 
hala Vamberk

Módní přehlídka VOŠTŘ a SUŠTŘ Praha

Módní přehlídka Krajkářské školy 
Vamberk         Foto: Radoslav Vídeňský

Komponovaný pořad o  Magdaleně 
Grambové – Muzeum krajky Vamberk

Architektura v krajce – Radnice Vam-
berk

30 let s krajkou – Kostel sv. Prokopa 
Vamberk

Po  tříleté pauze jsme opět mohli 
přivítat krajkářky, letos již na XVII. 
Mezinárodních krajkářských slav-
nostech. Tentokrát nebylo zastou-
pení vystavovatelů světové, ale 
pouze evropské. Padesát sedm 
přihlášených z  České republiky, 
Slovenska, Ukrajiny a  Dánska za-
plnilo sál Městského klubu Soko-
lovna. Účast dalších států ovlivnily 
známé okolnosti, ale i  tak byla at-
mosféra v sále jako vždy příjemná 
a přátelská. Ze zájmu návštěvníků 
jsme se radovat mohli. Navštívily 
nás krajkářky z  Jižní Austrálie, Ja-
ponska, Německa, Slovenska, Pol-
ska a možná i z dalších států, které 
jsme nezaznamenali. 
XVII. Mezinárodní krajkářské slav-
nosti doprovázel již jubilejní X. 
ročník Bienále české krajky, což je 
soutěžní přehlídka současné kraj-
kářské tvorby. Do letošního roční-

ku byla přihlášena díla, která vět-
šinou využila možnosti klasických 
technik – paličkování nebo šité 
krajky, ale odbornou porotou byla 
vybrána i díla vytvořena autorskou 
technikou. V jubilejním ročníku se 
sešlo tolik kvalitních prací, že pro 
porotu bylo těžké nedávat samá 
nejvyšší ocenění. Od  IX. ročníku 
byla založena kategorie s názvem 
Zájmová tvorba, Krajka – volná 
tvorba, Krajka oděvní a interiérová 
– design a Studentská tvorba, a tak 
tomu bylo i letos. Slavnostní večer 
s vyhlášením vítězů a předání cen 
proběhl v  malém sále Městského 
klubu Sokolovna za  přítomnosti 
pana starosty, odborné poroty 
a dalších vzácných hostů.   
Slavnosti doprovázely výstavy 
ve výstavní síni, v Krajkářské škole, 
v Muzeu krajky, v Městské knihov-
ně, v kostele sv. Prokopa a ve ves-

tibulu Radnice. Na své si přišli také 
milovníci módních přehlídek. Dvě 
mohli vidět na  jevišti Městského 
klubu Sokolovna v režii Krajkářské 
školy a  jednu nezvykle atraktivní 
v zahradě Muzea krajky předvedli 
studenti VOŠTŘ a  SUŠTŘ z  Prahy. 
Po  přehlídce v  muzeu následovat 
komponovaný pořad věnovaný 
zakladatelce krajkářství na  Vam-

berku v  podání Divadelního spol-
ku Zdobničan Vamberk, Bohumíra 
Dragouna a  skupiny historického 
šermu Corporal.
Dá se tedy říci, že XVII. ročník byl 
úspěšný, plný pozitivních zážitků. 
Pozn. X. Bienále české krajky je 
možné navštívit ve Sportovní hale 
Vamberk do 31. 7. 2022.    

Zdeňka Freivaldová
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém 
101. zasedání dne 11. května 
2022 usnesla:
1)  Schválila plnění usnesení z RM 

č. 100.
2)  Schválila žádost ředitelky pří-

spěvkové organizace Mateřská 
škola Vamberk, Tyršova 280 
na zrušení úplaty za předškol-
ní vzdělávání v období letních 
prázdnin 2022.

3)  Schválila snížení výměry pro-
pachtovaných pozemků pro 
Farmu Tichý a  spol. a. s. pro 
rok 2022 podle Dodatku č. 1 
k  Pachtovní smlouvě ze dne 
13.01.2020.

4)  Schválila dále uvedené zvý-
šení cen pro prodej pozemků 
podle „Kritérií“:

 - pozemky pro podnikání – 
500 Kč/m2,

 - části pozemků související se 
zahradami obytných domů – 
100 Kč/m2,

 - ostatní pozemky – 50 Kč/m2, 
s účinností od 01.06.2022.

5)  Souhlasila se zařazením 
chodníků na  pozemcích p.  č. 
1761/5, 1804/8, 5683 a  5684 
ve  vlastnictví ČR, právo hos-
podaření ŘSD ČR, do „Pasportu 
místních komunikací města 
Vamberk“ z důvodu následné-
ho převodu pozemků do  ma-
jetku města Vamberk.

6) Projednala návrh  smlouvy 
o  budoucí smlouvě o  zřízení 
věcného břemene a  dohodu 
o  umístění stavby č. IV-12-
2021541/VB/01 Vamberk, 
Peklo, p.  č. 3570 – úprava nn, 
kNN, za účelem umístění nové 
kabelové přípojky pro poze-
mek parc. č. 3570 v k. ú. Peklo 
nad Zdobnicí, v  pozemcích 
p.  č.14/2 a  796/1 v  k. ú. Peklo 
nad Zdobnicí, ve  vlastnictví 
města Vamberk, za  jedno-
rázovou náhradu za  zřízení 
věcného břemene ve  výši 
3.000 Kč bez DPH a  požaduje 
splnění podmínky vyjádření 
správce veřejného osvětlení 
společnost VAMBEKON s.r.o. 
a předložení upraveného návr-
hu smlouvy v souladu s touto 
podmínkou.

7)  Schválila cenovou doložku:
 a) č. 17 Smlouvy o dodávce te-

pelné energie č. 0117, 
 b) č. 17 Smlouvy o dodávce te-

pelné energie č. 0118,
 c) č. 17 Smlouvy o dodávce te-

pelné energie č. 0124,
 d) č. 17 Smlouvy o dodávce te-

pelné energie č. 0129,
 e) č. 17 Smlouvy o dodávce te-

pelné energie č. 0140,

 f ) č. 17 Smlouvy o dodávce te-
pelné energie č. 0178,

 g) č. 06 Smlouvy o dodávce te-
pelné energie č. 0320,

 h) č. 06 Smlouvy o dodávce te-
pelné energie č. 0321,

 i) č. 06 Smlouvy o dodávce te-
pelné energie č. 0322,

 j) č. 06 Smlouvy o dodávce te-
pelné energie č. 0323,

 k) č. 06 Smlouvy o dodávce te-
pelné energie č. 0326, 

 dle přílohy, se společností 
VAMBEKON, s.r.o., Na Struhách 
536, 517  54 Vamberk, IČO: 
60112981, jejichž předmětem 
je předběžná cenová kalku-
lace záloh dodávky tepelné 
energie městských organizací 
na rok 2022.

8)  Vzala na vědomí zahájení říze-
ní o  změně územního plánu 
Rychnov nad Kněžnou, jehož 
veřejné projednání návrhu 
Změny č. 3 Územního plánu 
Rychnov nad Kněžnou se koná 
dne 14.06.2022 v 16:00 hodin. 

9) Na  základě žádosti pana To-
máše Milbacha, Dobropol-
ská 531, 281  61 Kouřim, IČO: 
03172112, souhlasila s  koná-
ním akce „Kino na  kolečkách“ 
dne 19.07.2022 v Bednářových 
sadech a  schválila bezplatné 
užití prostoru parku.

10) Schválila prodej nepotřebné-
ho vozidla AVIA, SPZ RK 86-75, 
které neprošlo STK panu Karlu 
Volfovi, nar. xxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxx za cenu 20.000 Kč.

11)  Schválila uzavření Dodatku č. 4 
ke smlouvě o dílo č. 113/2020 
ze dne 21.09.2021 na akci „Sta-
vební úpravy včetně zateplení 
objektu MŠ A  JESLE a  DDM – 
Jugoslávská Vamberk“, se spo-
lečností VALC, s.r.o., Pražská 
třída 13/84, 500 04 Hradec Krá-
lové, IČO: 45537151, kterým 
se mění rozsah díla a  zvyšuje 
rozpočet o  373.735,15 Kč bez 
DPH a  celková cena díla činí 
41.231.462,79 Kč bez DPH.

12) Schválila převzetí daru - cho-
dítka, toaletní židle a  invalid-
ního vozíku pro organizační 
složku Pečovatelská služba 
Vamberk od pana Jiřího Čeka-
na, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

13) Schválila cenovou nabídku 
pana Martina Žampacha, Žiž-
kova 210, 517  54 Vamberk, 
IČO: 65202473 na  natěračské 
práce - syntetický nátěr beto-
nových povrchů včetně proti-
skluzové složky na  koupališti 
za  cenu 33.250 Kč bez DPH, 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky.

14)  Schválila uzavření Smlouvy 
o  realizaci přeložky distri-
bučního zařízení určeného 
k  dodávce elektrické energie 
č. Z_S24_12_8120079525 se 
společností ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Děčín IV - Pod-
mokly, Teplická 874/8, 405  02 
Děčín, IČO: 24729035, jejíž 
předmětem je realizace pře-
ložky distribučního zařízení 
na  stavbu Vamberk, Tyršova 
č. p. 25 - přeložka knn, č. pro-
jektu IZ-12-2001980 za  cenu 
148.000 Kč bez DPH.

15) Schválila cenovou nabídku 
společnosti Al silnice spol. s r.o., 
Veliny 113, 53401 Holice, IČO: 
07920555 na  znovu osazení 
kanalizačních armatur a opravy 
výtluků za  cenu 75.990 Kč bez 
DPH, a pověřila starostu podpi-
sem objednávky.

16) Schválila cenovou nabídku 
společnosti AGRO CS a.s., 
č. p.  265, 552  03 Říkov, IČO: 
64829413, na  trávníkový ko-
berec Profi  za  cenu 54.000 Kč 
bez DPH, a  pověřila starostu 
podpisem objednávky.

Rada města Vamberk se na svém 
102. zasedání dne 25. května 
2022 usnesla:
1)  Schválila plnění usnesení z RM 

č. 101.
2)  Schválila změny rozpočtu č. 5 

na rok 2022 v kompetenci rady 
města. 

3)  Souhlasí: 
 a) se zvýšením nejvyššího po-

voleného počtu dětí mateřské 
školy, jejíž činnost vykonává 
Mateřská škola Vamberk, Tyr-
šova 280, ze 162 na 175 s účin-
ností od 1. 9. 2022 a s podáním 
žádosti o  zápis této změny 
do  rejstříku škol a  školských 
zařízení, 

 b) se zvýšením nejvyššího po-
voleného počtu stravovaných 
školní jídelny, jejíž činnost 
vykonává právnická osoba 
Mateřská škola Vamberk, Tyr-
šova 280, ze 185 na 230 s účin-
ností od 1. 9. 202 a s podáním 
žádosti o  zápis této změny 
do  rejstříku škol a  školských 
zařízení. 

4)  Schválila nový nájemní poměr 
v Domě zvláštního určení v čp. 
35 v  ulici Jůnova paní Libu-
ši Oplíštilové od  01.06.2022 
na  dobu určitou 1 rok a  pro-
dloužení nájemního poměru 
paní Haně Kozlové na  dobu 
neurčitou tamtéž. 

5) Schválila uzavření darovací 
smlouvy se SH-ČMS Sboru 

dobrovolných hasičů Peklo nad 
Zdobnicí, Peklo 238, 516  01 
Rychnov nad Kněžnou, IČO: 
67439012 na poskytnutí fi nanč-
ního daru ve výši 5.000 Kč na po-
řádání akce „Pekelské vítání léta“, 
která se koná 11.06.2022.

6) Schválila poskytnutí dotace 
v rámci dotace malého rozsahu 
(dotace z  rezervy rady města) 
ve  výši 10.000 Kč pobočnému 
spolku Tělovýchovná jednota 
Sokol Vamberk, IČO: 13583930 
na  zvýšené náklady spolku 
a uzavření veřejnoprávní smlou-
vy na poskytnutou dotaci. 

7)  Schválila uzavření Smlouvy 
o  poskytnutí dotace ve  výši 
179.000 Kč z  dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje č. 
22RRD3-0007 na realizaci pro-
jektu „Údržba nádrže na  vod-
ním toku Merklovický potok“.

8) Schválila uzavření darovací 
smlouvy č. DS2022/02828 
od  Královéhradeckého kra-
je, Pivovarské náměstí 1245, 
500  03 Hradec Králové, IČO: 
70889546 na  přijetí fi nanční-
ho daru ve výši 15.000 Kč jako 
odměnu za umístění v soutěži 
„Čistá obec 2021“. 

9) Schválila uzavření Dohody 
o  zapojení sběrny odpadů 
do  obecního systému naklá-
dání s  odpady se společností 
Metal – Vondra s.r.o., Janáč-
kova 128, 517  54 Vamberk, 
IČO: 28819381 za pravidelnou 
úhradu ve výši 1.000 Kč za rok. 

10) Projednala žádost paní Jany 
Sejkorové o prominutí nájem-
ného za měsíce duben, květen 
a červenec, srpen za pronájem 
občerstvení v Městském klubu 
Sokolovna a  rozhodla žádosti 
nevyhovět.

11) Neschválila zveřejnění záměru 
prodeje částí pozemkových 
parcel č. 165/2, druh pozem-
ku zahrada a  č. 117/25, druh 
pozemku ostatní plocha, obě 
v  obci a  katastrálním území 
Vamberk, o  celkové výměře 
cca 124 m2. 

12) Neschválila zveřejnění záměru 
prodeje pozemkové parcely           
č. 5795, druh pozemku ostatní 
plocha, v obci a katastrálním úze-
mí Vamberk, o výměře 279 m2. 

13) Schválila objednávku na  vy-
pracování „Zhodnocení proce-
su nákupu komodity zemního 
plynu v roce 2021“ od společ-
ností KPMG Česká republika, 
s.r.o. se sídlem Pobřežní 1a, 
186  00 Praha, IČO: 00553115 
za cenu 95.000 Kč bez DPH. 

(pokračování na další straně)
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14) Schválila snížení nájemného 
za  pronájem nebytových pro-
stor za rok 2022 dle přílohy. 

15) Schválila objednávku na zákla-
dě cenové nabídky společnosti 
KONKRET CZ, spol. s r.o. Smeta-
novo nábřeží 304, 517 54 Vam-
berk, IČO: 259 42 352 na mon-
táž oplocení na  koupališti 
za cenu 89.899,88 Kč bez DPH. 

16)  Schválila objednávku na  ná-
kup materiálu na  oplocení 
plaveckého bazénu do  výše 
90.000 Kč bez  DPH od  společ-
nosti PLOTY VAMBERK – WIRE 
METAL, s.r.o., Jana Palacha 
2783, 530  02 Pardubice, IČO: 
27463656.

17) Schválila ceník vstupného 
na  koupaliště s  platností 
od 01.07.2022 dle přílohy. 

18) Schválila uzavření Dohody č. 1 
o  změně nájemní smlouvy ze 
dne 03.03.2022 s  panem La-
dislavem Odehnalem (prona-
jímatel), Vyhnánov 32, 517  42 
Doudleby nad Orlicí na  pro-
nájem bytu o  velikosti 2+1 
v  domě čp. 587 v  ulici Janáč-
kova, jejíž předmětem je pro-
dloužení nájemního poměru 
do 30.06.2022.

19)  Schválila objednávku dle ce-
nové nabídky společnosti 
MY DVA holding a.s., Osad-
ní 1053/28, 170  00 Praha 7 
- Holešovice, IČO: 25676059 
na „Herní prvky do MŠ a  jeslí“ 
v  rámci projektu „Zvýšení ka-
pacity předškolního vzdělává-
ní ve městě Vamberk“ za cenu 
172.933,30 Kč bez DPH.

Rada města Vamberk se na svém 
103. zasedání dne 8. června 2022 
usnesla:
1)  Schválila plnění usnesení z RM 

č. 102.
2) Projednala a  schválila zápis 

z  jednání grantové komise ze 
dne 06.06.2022.

3) Schválila, dle svých kompe-
tencí vyhrazeným zákonem 
o  obcích, poskytnutí dotací 
z  dotačního programu AKCE 
A  REPREZENTACE – 2. kolo 
na rok 2022 dle přílohy a uza-
vření veřejnoprávních smluv 
na schválené dotace

4) Schválila poskytnutí dotace 
v rámci přímé fi nanční podpo-
ry SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Merklovice, pobočný 
spolek, Merklovice 90, 517  54 
Vamberk, IČO: 67438946 
ve výši 50.000 Kč na zhotovení 
praporu spolku a schválila uza-
vření veřejnoprávní smlouvy 
na schválenou dotaci.

5) Schválila uzavření Smlouvy 
o  zřízení věcného břemene 
– služebnosti pro zrealizova-
nou stavbu č. IV-12-2022598 
Vamberk, Jugoslávská 751 
– úprava kNN, která spočí-
vala v  umístění kabelového 
vedení NN v  pozemcích p.  č. 
1014/3, 1147/8, 1149/1 v  k. ú. 
Vamberk, ve  vlastnictví města 
Vamberk, za jednorázovou ná-
hradu za  zřízení věcného bře-
mene ve výši 3.047 Kč bez DPH. 
Vzhledem k tomu, že pozemek 
p. č. 1149/1 v k. ú. Vamberk je 
zahrnut do  projektu „Regene-
race zeleně v městě Vamberk“ 
dle podmínek dotace nelze 
na předmětný pozemek zřizo-
vat věcná břemena po  dobu 
udržitelnosti projektu, bude 
smlouva o  zřízení věcného 
břemene uzavřena po uplynu-
tí udržitelnosti projektu, tj. nej-
dříve po termínu 13.06.2022.

6)  Schválila uzavření Smlouvy 
č. 1/2022 o  udělení souhlasu 
k  provedení stavby „Realizace 
polní cesty C55 v k. ú. Vamberk“ 
s Českou republikou – Státním 
pozemkovým úřadem, Kraj-
ským pozemkovým úřadem 
pro Královéhradecký kraj, po-
bočka Rychnov nad Kněžnou, 
Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov 
nad Kněžnou, IČO: 01312774.

7) Schválila uzavření Smlouvy 
o  nakládání s  odpadem číslo 
S/C51/00275492/001/2022 se 
společností AVE CZ odpado-
vé hospodářství s.r.o., se síd-
lem Pražská 1321/38a, 102  00 
Praha 10, IČO: 49356089, jejíž 
předmětem převzetí odpadů 
a nakládání s odpady dle záko-
na o odpadech.

8)  Schválila uzavření kup-
ní smlouvy se společností 
STROM PRAHA a.s., se sídlem 
Lohenická 607, 190 147 Praha 
9, IČO: 25751069 na  profesio-
nální žací traktor John Deere 
X950R včetně příslušenství 
za cenu 518.000 Kč bez DPH.

9)  Schválila uzavření Dodatku č. 5 
ke smlouvě o dílo č. 113/2020 
ze dne 21.09.2021 na akci „Sta-
vební úpravy včetně zateplení 
objektu MŠ A  JESLE a  DDM – 
Jugoslávská Vamberk“, se spo-
lečností VALC, s.r.o., Pražská 
třída 13/84, 500 04 Hradec Krá-
lové, IČO: 45537151, kterým 
se mění rozsah díla a  zvyšuje 
rozpočet o 1.559.856,80 Kč bez 
DPH a  celková cena díla činí 
42.791.319,59 Kč bez DPH.

10)  Schválila objednávky na zákla-
dě cenové nabídky:

 a) na  pračku RWF2481M 
za cenu 10.319,50 Kč  DPH a su-
šičku s  teplým čerpadlem RH-
D2080A za  cenu 11.109,50 Kč 
bez DPH od společnosti Elmax, 
Topolová 777/2, 735 42 Těrlic-
ko, IČO: 25373781,

 b) na suchý vysavač KÄRCHEN 
NT 50/2 Me Classic Edition 
od  společnosti CHEMIE STAR, 
spol. s  r.o., K  Dolíkám 717/8a, 
503  11 Hradec Králové, IČO: 
43222226 za  cenu 10.300 Kč 
bez DPH, 

 v  rámci projektu „Zvýšení ka-
pacity předškolního vzdělává-
ní ve městě Vamberk“.

11) Schválila uzavření Dodatku 
č. 3 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 Praha 
9, IČO: 06167667, kterým se 
mění rozsah díla a mění se způ-
sob provedení některých sta-
vebních prací a celkově se zvy-
šuje rozpočet o  232.205,67 Kč 
bez DPH, celková cena díla činí 
9.869.828,22 Kč bez DPH.

12)  Schválila uzavření Smlouvy 
o dílo se společností KONKRET 
CZ, spol. s  r. o., Smetanovo 
nábřeží 304, 517  54 Vamberk, 
IČO: 25942352 na akci „Koupa-
liště Vamberk – terénní úpra-
vy“ za cenu 252.284,34 Kč bez 
DPH.                       Mgr. Jan Rejzl

starosta města
Rudolf Futter  

místostarosta města

Ze zasedání Rady města

Ze zasedání Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Vamberk 
se na svém 23. veřejném zasedá-
ní dne  08.06.2022 usneslo:
1)  Souhlasí s  celoročním hos-

podařením města Vamberk 
a  schvaluje závěrečný účet 
města Vamberk za  rok 2021 
včetně zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření města 
za rok 2021, a to bez výhrad.

2)  Schvaluje, v  souladu s  § 84 
odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o  obcích a  vy-
hlášky č. 220/2013 Sb., ve zně-
ní pozdějších předpisů, účetní 
závěrku města Vamberk sesta-
venou k 31.12.2021.

3)  Schvaluje zápis z  Finančního 
výboru č. 16 ze dne 01.06.2022.

4)  Schvaluje:
 a) změny rozpočtu č. 6 pro rok 

2022 v kompetenci zastupitel-
stva města a  bere na  vědomí 
změny rozpočtu č. 3-5 pro rok 
2022 v kompetenci rady města 
dle přílohy.

 b) převod fi nančních prostřed-
ků ve výši 13.000.000 Kč z Fondu 
rezerv a rozvoje na běžný účet.

5)  Schvaluje, dle svých kompeten-
cí vyhrazeným zákonem o  ob-
cích, poskytnutí dotace v rámci 
přímé fi nanční podpory na rok 
2022 ve  výši 200.000 Kč Řím-
skokatolické farnosti Vamberk, 
Husovo náměstí 85, 517  54 
Vamberk na  sanaci krypty sv. 
Prokopa ve  Vamberku a  uza-

vření veřejnoprávní smlouvy 
na schválenou dotaci.

6)  Schvaluje zápis z  Kontrolního 
výboru č. 2 ze dne 30.05.2022.

7)  a) Schvaluje vzdání se před-
kupního práva k  pozemkové 
parcele č. 703/1, druh pozemku 
trvalý travní porost, o  výměře 
1472 m2, v obci Vamberk a ka-
tastrálním území Merklovice, 
vlastník Ing. Jaroslav Lipovský.

 b) Schvaluje vzdání se před-
kupního práva k  nově oddě-
lené pozemkové parcele č. 
944/1, o výměře 1190 m2, druh 
pozemku trvalý travní porost, 
v  obci a  katastrálním území 
Vamberk, vlastníci manželé 
Petr a Jana Čižinských.

 c) Neschvaluje zveřejnění zámě-
ru prodeje pozemkové parcely   
č. 5795, druh pozemku ostatní 
plocha, v obci a katastrálním úze-
mí Vamberk, o  výměře 279 m2,                                                                    
žadatel pan Martin Málik.

 d) Neschvaluje zveřejnění zá-
měru prodeje částí pozem-
kových parcel č. 165/2, druh 
pozemku zahrada a  č. 117/25, 
druh pozemku ostatní plocha, 
obě v obci a katastrálním území 
Vamberk, o celkové výměře cca 
124 m2, žadatelé pan Martin Má-
lik a paní Simona Votroubková.

Mgr. Jan Rejzl
starosta města

Rudolf Futter  
místostarosta města

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva 
města Vamberk, které se koná 

dne 7. září 2022 od 18:00 hodin
 ve velkém sále Městského klubu Sokolovna.
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16. 07.
17. 07.
23. 07.
24. 07.
30. 07.
31. 07.
06. 08.
07. 08.
13. 08.
14. 08.
20. 08.
21. 08.
27. 08.
28. 08.
03. 09.
04. 09.

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)
DekaDent, s.r.o. (MDDr. Chládek Tomáš)
MUDr. Pavla Valešová (MDDr. Borůvková Veronika)
DekaDent, s.r.o. (MDDr. Grymová Natalie)
MUDr. Handl Jindřich
SJH Stomatologie, s.r.o. (MDDr. Handl Jindřich)
SJH Stomatologie, s.r.o. (MDDr. Handl Kapołková Simona)
FSmile, s.r.o. (MDDr. Hanzík Kevin)
DekaDent, s.r.o. (MDDr. Havlíček Ondřej)
DekaDent, s.r.o. (MDDr. Chládek Tomáš)
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Kašparová Dagmar
Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Miřejovská Dagmar)

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
Kvasiny 145, 517 02
Pulická 99, Dobruška, 518 01
Kvasiny 145, 517 02
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou, 51601
U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou, 51601
 Tyršova 515, Opočno, 517 73
Kvasiny 145, 517 02
Kvasiny 145, 517 02
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí, 517 41
Voříškova 169, Vamberk, 517 54
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí, 517 41 

ZUBNÍ POHOTOVOST    ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00 - 12:00

datum     jméno lékaře                                                                                  adresa ordinace                                                           telefon

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
probíhá ve svozový den 

od 5:00 hodin. V případě problému 
s nevyvezenými popelnicemi 

kontaktujte prosím přímo 
dispečink svozové fi rmy:

EKOLA České Libchavy s.r.o., České Libchavy 172 
paní Lenka Holečková, tel.: 493 646 340, 

e-mail: lenka.holeckova@mariuspedersen.cz

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, povle-

čení, potahy, ubrusy a  deky zabalené v  zavázaných (zauzlovaných) 
igelitových 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

V  pátek 23. září (od  14:00 
do  22:00 hodin) a  v  sobotu 
24. září 2022 (od  8:00 hodin 
do 14:00 hodin) se budou konat 
volby do zastupitelstev obcí. 
• Ve Vamberku je vytvořeno 6 vo-

lebních okrsků dle místa trvalé-
ho pobytu (volební okrsek č. 1 
- bývalá MŠ Merklovice, volební 
okrsek č. 2 - bývalá ZŠ Peklo n. 
Zd., volební okrsek č. 3 - Dům 
dětí a mládeže v Jugoslávské uli-
ci, volební okrsek č. 4 - Městský 
klub Sokolovna (šatna), volební 
okrsek č. 5 – Městský klub Soko-
lovna (malý sál), volební okrsek č. 
6 – Městský úřad Vamberk. 

• Hlasovací lístky budou voličům 
doručeny na  adresu trvalého 
pobytu nejpozději 3 dny před 
konáním voleb. V případě, že ně-
komu nebudou hlasovací lístky 
doručeny, může si je vyzvednout 
na Městském úřadě ve Vamberku 
na podatelně (přízemí MÚ) nebo 
na  sekretariátě (1. patro MÚ). 
Náhradní hlasovací lístky budou 
k dispozici na požádání také pří-
mo ve volebních místnostech.

•  Právo volit do  zastupitelstva 
obce má občan se státním ob-
čanstvím České republiky, kte-
rý alespoň druhý den voleb, tj. 
24.09.2022 dosáhl věku nejméně 
18 let, je v den voleb v této obci 
přihlášen k  trvalému pobytu, 
a  státní občan jiného státu Ev-
ropské unie, který alespoň druhý 
den voleb, dosáhl věku 18 let, je 
v den voleb v této obci přihlášen 
k trvalému pobytu nebo má evi-
dovaný přechodný pobyt v  pří-
slušné obci na území ČR, požádal 
o  zápis do  dodatku stálého se-
znamu voličů a jemuž právo volit 
přiznává  mezinárodní úmluva, 

kterou je Česká republika vázá-
na. Volič se ve volební místnosti 
prokáže předložením platného 
dokladu totožnosti (občanský 
průkaz nebo cestovní pas, cizinci 
předloží průkaz o  povolení po-
bytu).

• Státní občané jiných státu EU, 
kteří mají zájem volit, musí být 
zapsáni ve  lhůtě do  21.09.2022 
do  16:00 hodin do  dodatku se-
znamu voličů. Pro ověření, zda 
je státní občan jiného státu Ev-
ropské unie zapsán v  dodatku 
stálého seznamu voličů z  minu-
losti, kontaktujte s  dostatečným 
předstihem správní odbor – ma-
triku, paní Lenku Prokešovou 
(přízemí městského úřadu, tel: 
494 548 124, e-mail: prokesova@
vamberk.cz přip. Ing.  Martinu 
Juskovou, tajemnici městského 
úřadu, tel: 494  548  112, e-mail: 
juskova@vamberk.cz). Volič, kte-
rý je státním občanem jiného 
státu EU, zapíše na  jeho vlastní 
žádost městský úřad do dodatku 
stálého seznamu voličů vedené-
ho jen pro volby, jestliže volič 
prokáže státní občanství (EU) 
a  dále přihlášení se k  pobytu 
v  obci (formulář žádosti o  zápis 
do  dodatku stálého seznamu 
voličů je k  dispozici ke  stažení 
na www.vamberk.cz v sekci Ob-
čan a úřad – Volby).

Aktuální informace k volbám jsou 
zveřejňovány na  webu města 
www.vamberk.cz v  sekci Občan 
a úřad - Volby přip. v sekci Úřední 
deska a  další informace najdete 
také v  zářijovém čísle Vamberec-
kého zpravodaje.

Ing. Martina Jusková
tajemnice městského úřadu

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

Informace k volbám 
do zastupitelstev obcí 2022

UPOZORNĚNÍ: VOLEBNÍ MÍST-
NOST PRO OKRSEK Č. 3 SE 
VRACÍ PO  REKONSTRUKCI 
DO  DOMU DĚTÍ A  MLÁDEŽE 
V ULICI JUGOSLÁVSKÁ 

Volební subjekty mohou vyu-
žít, v  rámci volební kampaně, 
prostor k bezplatné prezentaci 
v  zářijovém čísle Vamberecké-
ho zpravodaje v rozsahu jedné 
černobílé strany.  
Příspěvky lze zasílat na  adresu 
zpravodaj@vamberk.cz do  uzá-
věrky zářijového čísla Vambe-
reckého zpravodaje tj. do  20. 
srpna 2022. Přip. další informace 
podá Ing.  Martina Jusková, tel: 
605 006 265 nebo 494 548 112.

494 371 781
737 791 333
721 460 150
494 371 088
771 155 445
494 622 114
771 155 445
494 531 955
604 878 560
604 878 560
777 667 353
771 155 445
771 155 445
494 323 958
602 514 715
737 791 333
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„Mnoho památek v našem kraji by bez úsilí dnes 
oceňovaných dobrovolníků jen těžko hledalo 
záchranu. Naši historii si musíme připomínat 
a stav, v jakém se památky nacházejí, je odrazem 
kvality celé společnosti. Upřímně proto děkuji 
všem dobrovolníkům v  Královéhradeckém kraji, 
kteří o naše architektonické dědictví pečují. Jsem 
přesvědčen o tom, že do této činnosti se musí za-
pojovat i samospráva a společně musíme hledat 
cesty, jak památky zachovat,“ uvedl hejtman 
Martin Červíček. 

Královéhradecký kraj vyhlásil nový ročník Ceny 
památkové péče na  přelomu letošního roku 
s tím, že nominovat dobrovolníky bylo možné 
od ledna do února. 

„Cena památkové péče vznikla proto, abychom 
ocenili a  vyzdvihli práci všech, kteří pečují o  pa-
mátky a usilují o jejich záchranu v našem regionu. 
Do  letošního ročníku bylo nominováno 13 osob 
a  spolků a  všichni si zaslouží naše velké uznání. 
Letos se uskutečnil druhý ročník soutěže a já věřím, 
že v oceňování budeme pokračovat i nadále. Vítě-
ze v  každé kategorii jsme ocenili částkou 50 tisíc 
korun,“ sdělila náměstkyně Martina Berdychová. 

Péče o válečné hroby
Během slavnostního odpoledne ocenil ředi-
tel Odboru pro válečné veterány Ministerstva 
obrany ČR Pavel Kugler ve  spolupráci se zá-
stupci kraje pět nominovaných za péči o váleč-
né hroby:

 Obec Bílý Újezd za příkladnou péči o váleč-
né hroby v katastru obce a za opravu pomníku 
obětem 1. světové války v Hrošce. 

 Město Vamberk za příkladnou péči o váleč-
né hroby v majetku města; za opravu pomníku 
obětem 1. světové války v Pekle nad Zdobnicí 
a vybudování pomníku v Merklovicích.

 Městys Velký Vřešťov za  příkladnou péči 
o  válečné hroby v  katastru obce a  za  opravu 
pomníků obětem 1. světové války a 2. světové 
války 

 Obec Lužec nad Cidlinou za  příkladnou 
péči o válečné hroby v katastru obce, za opra-
vu pomníku v centru obce s přispěním Minis-
terstva obrany ČR.

 Matouše Holase za  vydání publikace Ar-
cheologie Prusko-rakouské války z  roku 1866, 
která je považovaná za  významný metodický 
podklad pro ochranu a poznání dosud neozna-
čených válečných hrobů a archeologie bitevní-
ho pole.  

z tiskové zprávy 
Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj ocenil dobrovolníky 
pečující o památky

Za Město Vamberk převzal ocenění z rukou ředitele Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany 
ČR Pavla Kuglera starosta města Mgr. Jan Rejzl, který při poděkování zdůraznil myšlenku, že největším 
úspěchem při péči o válečné hroby bude, nebudeme-li muset žádné nové stavět.

Královéhradecký kraj ocenil dobrovolníky, kteří pečují a opravují historické památky v re-
gionu. Cenu za příkladnou obnovu architektonického dědictví či popularizační činnost zís-
kali: spolek Přátelé Markvarticka, Římskokatolická farnost Nová Paka a Společnost želez-
niční výtopna Jaroměř. Během slavnostního udílení cen byly předány také Pamětní plakety 
za péči o válečné hroby Ministerstva obrany ČR.



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodajstrana 7

PEČOVATELSKÁ 
SLUŽBA 
VAMBERK
poskytuje své služby seniorům a zdra-
votně postiženým občanům starším 18 
let, žijícím ve Vamberku a jeho spádo-
vých obcích.
Provozní doba: 
pondělí - neděle od 6:30 do 18:30.
Pokud máte zájem o naši službu, 
kontaktujte nás osobně 
či prostřednictvím svých blízkých.
Vedoucí a sociální pracovnice:
Lucie Grunclová, DiS.
494 541 547, 773 097 901
pecovatelska.sluzba@vamberk.cz
Jůnova 35, 517 54 Vamberk

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom velmi poděkovat paní Janě Če-
kanové a  jejímu synovi panu Jiřímu Čekanovi 
(z Vamberka) za invalidní vozík, chodítko a toalet-
ní křeslo, které darovali pečovatelské službě. Uve-
dené pomůcky pomohou našim klientům překo-
nat  jejich nepříznivou sociální situaci a zvládání 
běžných denních činností.

Za PS Vamberk, Lucie Grunclová

Společnost ŠKODA AUTO letos již 
počtvrté zapůjčila osm vozů sociál-
ním službám rychnovského regionu. 
Tentokrát se jedná o stříbrné mode-
ly OCTAVIA COMBI, které si od  zá-
stupců společnosti převzaly kromě 
Pečovatelské služby Vamberk dále 

i Pečovatelská služba Rokytnice v Or-
lických horách, Pečovatelská služba 
Dobruška, Ústav sociální péče Kvasi-
ny, Pečovatelská služba Kvasiny, Do-
mov Dědina Opočno, Péče o duševní 
zdraví Rychnov nad Kněžnou a Ústav 
sociální péče Domečky Rychnov nad 

Kněžnou. Předání a  focení se ten-
tokrát konalo na  vambereckém ná-
městí, a to 9. června 2022 odpoledne.
Děkujeme moc za  tuto spolupráci, 
díky které můžeme zajistit lepší ob-
služnost péče ve  spádových obcích 
či dopravit klienty tam, kam je po-

třeba – ať už k lékaři, na úřady či jiné 
instituce nebo na  koupání do  SOH 
(bezbariérové Středisko osobní hygi-
eny v Domě s pečovatelskou službou 
ve Vamberku). 

Za Pečovatelskou službu
Lucie Grunclová

Nový vůz pro Pečovatelskou 
službu, tentokrát 
s výsuvnou sedačkou

PODPORA OD ŠKODA AUTO JIŽ POČTVRTÉ

Klientům vamberecké Pečovatelské služby je 
nově k  dispozici vozidlo Volkswagen Caddy, 
které je na  místě spolujezdce osazeno elek-
tricky ovládanou sedačkou s otočnou a výsuv-
nou funkcí. Ta usnadní cestování osobám se 
zhoršenou pohyblivostí i  osobám na  vozíku. 
Vozidlo klienti využijí například při cestách 
do Střediska osobní hygieny v Jůnově ulici či 
na cestách k lékaři, při kterých je pečovatelská 
služba provází. Pořízení vozidla je součástí 
plánu na postupné rozšiřování kapacity terén-
ních sociálních služeb na  území města Vam-
berka a v  jeho spádových obcích a má za cíl 
podpořit všechny ty občany, kteří s podporou 

pečovatelské služby Vamberk mohou setr-
vat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí 
domova a  nemusí tak odcházet do  pobyto-
vých zařízení. Vozidlo, jehož pořizovací cena 
přesáhla devět set tisíc korun, bylo pořízeno 
Městem Vamberk a spolufi nancováno z dota-
ce z  Integrovaného regionálního operačního 
programu prostřednictvím Místní akční skupi-
ny Splav, jejíž je město členem. Nezbývá než 
popřát, aby vozidlo našim pečovatelkám při 
jejich záslužné práci dobře sloužilo a klientům 
pomáhalo zvládat dopravu tam, kam se bez-
pečně a pohodlně potřebují dostat. 

Mgr. Jan Rejzl, starosta
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Homesharing je nová forma pod-
pory rodin pečujících o dítě s po-
stižením formou tzv. sdílené péče. 
Dítě s  postižením si na  určitý, 
předem domluvený čas, přebírá 
vyškolený hostitel a  pečuje o  něj 
ve svém domově jako o člena své 
rodiny… V ČR se homesharing po-
stupně šíří díky podpoře Nadační-
ho fondu ABAKUS.
Když jsme se vloni v  červnu stali 
zastřešující organizací pro home-
sharing v  rámci Královéhradecké-
ho kraje, věděli jsme jen to, že se 
těšíme a že nevíme přesně, co nás 
čeká. Od té doby jsme my v Centru 
Orion, přihlášené pečující rodiny 
i  zájemci o  hostitelství ušli velký 
kus cesty.
Pracujeme s pečujícími rodinami, 
které se k  nám do  projektu hlásí 
- každá z  nich si nese svůj jedi-
nečný příběh, který s  námi sdílí 
a my se tak stáváme jeho součás-
tí. Vnímáme nelehký osud rodin 
a zároveň velkou lásku, sílu rodiny 
i  naději, že jim homesharing po-
může. Rodiny s  námi sdílejí svůj 
každodenní život, svoje starosti, 
ale i  radosti. Do  rodin jezdíme 
opakovaně, a  tak postupně vzni-
kají i  mezi námi, rodinou a  dítě-
tem s  postižením nové vztahy, 
které nás obohacují. 
Před rokem jsme si nebyli jistí, 
jestli se vůbec přihlásí nějací zá-
jemci o  hostitelství. Dnes máme 
velkou radost, že se nám hlásí lidé 
z celého kraje. Při osobním setká-
ní s  každým z  nich pak vnímáme 
velkou chuť pomoci konkrétní 
rodině s dítětem s postižením, je-
jich ochotu věnovat svůj volný čas 
a  energii i  otevřené srdce připra-
vené na  nová přátelství a  zážitky. 
Těší nás také jejich motivace - řada 
zájemců o  hostitelství chce tímto 
způsobem ukázat svým vlastním 
dětem, že mezi námi žijí i lidé, kteří 
potřebují pomoc. Zároveň vnímají, 
že tato pomoc může velmi oboha-
tit také je samotné i celou jejich ro-
dinu. Každé takové setkání je pro 

mne osobně hlubokým lidským 
zážitkem a  vnímám velkou úctu 
a respekt.   
Postupně jsme také vytvářeli 
funkční a profesionální tým, který 

je schopen poskytnout odbornou 
pomoc a  podporu při přípravě 
i  v  průběhu homesharingu všem 
stranám – rodičům dítěte, dítěti 
s postižením i hostiteli.

V současné době tvoří náš odbor-
ný tým tři ženy: Marie Vrzáková, 
koordinátorka projektu a  hostite-
lů, Iva Doudová, speciální peda-
gožka a průvodkyně dítěte a Táňa 
Brodská, terapeutka pro pečující 
rodiče. Celou koncepci homesha-
ringu průběžně ladíme s naší paní 
ředitelkou, Mirkou Červinkovou. 
Záštitu nad homesharingem 
v Centru Orion převzala Mgr. Mar-
tina Berdychová, náměstkyně 
hejtmana Královéhradeckého 
kraje a  již nyní probíhají jednání 
se zástupci Kraje o zařazení home-
sharingu jako důležité součásti 
podpory pečujících rodin i do bu-
doucna. 
A ještě pár čísel na závěr: 
Pracujeme s 12 pečujícími rodina-
mi - celkem jsme už absolvovali 29 
osobních návštěv v rodinách.
Celkově se nám již přihlásilo 22 
zájemců o  homesharing, s  12 
z  nich jsme průběžně v  kontak-
tu. Od  února do  března jsme po-
stupně uspořádali 4 besedy pro 
zájemce o  hostitelství, kterých se 
zúčastnilo celkem 17 osob. První 
hostitelka již absolvovala přípravu 
a  po  prázdninách se bude sezna-
movat s  vybranou pečující rodi-
nou. V červnu nastupují do přípra-
vy hostitelů další dvě zájemkyně. 
Třetí příprava proběhne na  přelo-
mu listopadu a  prosince již nyní 
máme přihlášené čtyři zájemkyně. 
Pokud se i  vám myšlenky home-
sharingu líbí, přihlaste se, zapojte 
se také a  staňte se součástí nově 
vznikající komunity hostitelů - rádi 
Vás uvítáme mezi námi! Marie Vr-
záková, koordinátorka homesha-
ringu (kontakt: 
vrzakova@centrum-orion.cz, 
725 190 990). 

Centrum Orion je nezisková or-
ganizace, která pomáhá osobám 
s postižením tělesným, mentálním 
i kombinovaným a  jejich rodinám 
– více o nás i o homesharingu na-
jdete na: www.centrum-orion.cz.

Sdružení SPLAV, z.s. a Místní akční plán vzdělávání 
na Rychnovsku pořádají v létě 2022:
 
pondělí 29.8. 9:00 a 13:00
Ukázka robotických pomůcek a jejich využití ve výuce – Mgr. Kateřina Prachařová, ředitelka školy
MŠ a ZŠ Potštejn
 
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

Homesharing nám v Centru Orion dělá radost
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Miroslav Berger
Spolek přátel historie Vamberka
Fotografi e ze souboru ve správě 

MGOH Rychnov n.K.

Z pokladů starých fotografi í

K povodním na naší Zdobnici čas od času dochází. Snímek ze 14. července 1907 ukazuje stržený silnič-
ní most mezi Vamberkem a Peklem. Velká voda zatopila několik domů v Roští a poškodila průmyslové 
podniky Bednářových, Zemanových a Stahalových. Podemleta byla i nedávno dokončená železniční trať 
z Doudleb do Vamberka.

Oprava: V minulém vydání VZ byla uvedena mylná informace o vile čp. 445 mezi dnešní Bulharskou a Pol-
skou ulicí. Jejím stavitelem byl Josef Lorenc, který dům postavil pro svou rodinu.

Dne 9. června si Spolek přátel historie Vamberka připomněl 200. výro-
čí od  narození významného vambereckého rodáka, vystěhovaleckého 
agenta, vlastence a mecenáše pana Aloise Kareše. Škoda jen, že věnec 
vydržel na Karešově hrobě jen pár dní, než byl odcizen.

Jiří Hostinský
Spolek přátelhistorie Vamberka

V  den 200. výročí narození významného rodáka Aloise Kareše se sešli 
členové spolku historiků u hrobu na starém vambereckém hřbitově, kde 
spočívají ostatky tohoto vystěhovaleckého agenta, mecenáše a  vlas-
tence. Kareš se narodil 9. června 1822 v čp. 2 vedle radnice. Po dobro-
družném mládí se usídlil v  německém přístavním městě Brémy, kde 
zprostředkovával lidem vycestování do Ameriky. Pomohl mnoha svým 
krajanům z Čech, podporoval četné české spolky i rodné město.

Miroslav Berger
Spolek přátel historie Vamberka

Foto: Jiří Sejkora

Za hezkého červnového počasí se 
několik členů a  příznivců spolku 
vydalo auty a  na  kole do  areálu 
Villa Nova v  Uhřínově, kde již tra-
dičně přikládají ruku k dílu při vý-
stavbě a  obnově experimentální 
středověké osady. 
Vedoucí celého projektu Bohumír 
Dragoun má pro prácechtivé zá-
jemce vždy nějaký úkol. Tentokrát 
šlo o  zhotovení pasti na  vlka. Ze 
zatlučených  kůlů se nejprve vy-
tvoří menší kruh, který se vyplete 
proutím a slabšími větvemi. Kolem 
se vyrobí kruh větší, který se opět 
vyplete, nechá se však místo pro 

vlez. Doprostřed se vložilo napří-
klad jehně, které mělo přilákat 
hladového vlka. Ten vlezl do vněj-
šího prostoru pasti, k  mláděti 
však nepronikl. Tu přiběhl majitel 
ovčího stáda, zavřel vrátka a  vlka 
zneškodnil. Kdo z  vás chce vidět 
vlčí past, ale i mnoho dalších replik 
středověkých vesnických staveb, 
zajeďte se do  nedalekého Uhří-
nova podívat. V  areálu vás kromě 
průvodce přivítá i stádo ovcí a koz.

Miroslav Berger
Spolek přátel historie Vamberka

Foto: Jiří Hostinský 

Historici pomáhají přátelům

200. výročí narození 
Aloise Kareše
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V  sobotu 9. července se v  hotelu Zlatý potok 
v Kounově uskutečnilo tradiční, již 13. setkání 
archivářů, kronikářů a rodopisců Orlických hor 
a Náchodska. Letos se zúčastnilo více než 50 zá-
jemců o historii a rodopis. A již po několikáté se 
akce účastnil i náš Spolek přátel historie Vam-
berka. Letos jsme ve složení Jiří Hostinský a Fer-

dinand Friml propagovali naše letošní akce. Jak 
tu proběhlou – o  Magdaleně Grambové, tak 
i  připravovanou  - o  vystěhovalectví do  Ame-
riky. Měli jsme vystaven roll-up vamberecké 
osobnosti Aloise Kareše, rozdávali pozvánky 
na zářijovou výstavu do Muzea krajky a prodali 
i  několik knih. Mimo to jsme si vyslechli řadu 

zajímavých přednášek, např. o mlýnech a mly-
nářském řemesle, spojení genealogie s  horo-
skopy nebo využití DNA v genealogii. Navázali 
jsme i několik zajímavých kontaktů.

Jiří Hostinský
Spolek přátel historie Vamberka 

AKRON 2022
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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,
nejprve mi dovolte malé ohlédnutí za  měsícem 
červnem, který byl u nás v knihovně hodně „na-
šlapaný“.

První červnová neděle patřila 
v  knihovně zájemcům z  řad žáků 
ZŠ Vamberk.
Ti u  nás totiž již na  začátku roku 
shlédli zajímavou výstavu street-
-artových obrazů z  rukou autora 
s uměleckým jménem ZUB. Slíbila 
jsem studentům, že se pokusíme 
uspořádat workshop, na kterém si 
budou moci vyzkoušet podobné 
techniky, které byly použity na vý-
stavě.
Sliby je třeba plnit a  vše se nako-
nec vydařilo na výbornou.
Slunečné dopoledne, spreje, šab-
lony, nápady, fantazie a  příjemná 

nálada zaplnily altán a  zahradu 
knihovny. Pod vedením trpělivého 
lektora – autora výstavy – jsme se 
propracovali k  parádním výsled-
kům.
Dopoledně uteklo jako voda 
a  osobně smekám před partou, 
která se nám tu sešla. Čas strávený 
s  nimi byl jednoduše za  odměnu. 
Ponoření do  práce, zaujetí, fanta-
zie a tvůrčí atmosféra. Bylo příjem-
né ukázat studentům, že knihovna 
není jen povinná četba, ale i setká-
vání, tvůrčí činnost a kultura obec-
ně. Doufám, že se nám podaří po-
dobné akce zorganizovat znovu.

PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA
V červenci a srpnu je provoz částečně omezen. 

Oddělení pro dospělé: 
pouze pondělky 8:00 – 11:00, 13:00 – 17:00. 
Oddělení pro děti a mládež: 
pouze čtvrtky 13:00 – 17:00.

Po celé prázdniny bude v provozu box na vracení knížek 
před knihovnou. K běžnému provozu se vrátíme opět 1. září.

Jakékoli dotazy pište nebo volejte: 
knihovna@vamberk.cz, 777 484 203.

Novinky a jiné informace najdete na našem facebooku nebo webu: 
www.knihovna-vamberk.cz

STREET ART V KNIHOVNĚ

V  úterý 21. června zavítal k  nám 
do knihovny, přímo do altánu slovut-
ný Rytíř z  Walenbergu. Opustil své 
hluboké lesy a hodil se do gala kvůli 
důležitému úkolu, který jej u nás če-
kal – pasování Malých čtenářů.
Dříve, než se děti mohly s rytířem 
setkat, musely prokázat své čte-
nářské dovednosti při obtížném 
úkolu. Ať už šlo o velmi zběhlé čte-
náře nebo čtenáře, kteří ještě ob-
čas zaváhají, tak byla jasná jedna 
věc. Od září udělali všichni obrov-
ský kus práce. A to nejen děti, ale 
také jejich učitelé a rodiče.

Po  splnění úkolu už mohly děti 
zavolat našeho hosta, který 
za  zvuků fanfár nakráčel do  altá-
nu. Společně s  ním děti pronesly 
slavnostní slib, který je zavazuje 
(nejen) k  obraně knížek. Z  paso-
vání na Malého čtenáře si odnesly 
šerpu, knížku a malý dárek.
Určitě s dětmi navážeme na jejich 
čtenářské pokroky zase v  dalším 
školním roce, kdy se v  knihovně 
znovu potkáme. Naším cílem je 
posilování čtenářské gramotnosti, 
bez které se v dnešním světě neo-
bejdete. Ani když budete rytíř.

RYTÍŘ A MALÍ ČTENÁŘI
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BYLO NÁS PĚT – KRAJKY 
KAM SE PODÍVÁŠ
Celé město se na konci června „odělo“ do krajky a ani v knihovně jsme 
nezůstali pozadu. Naše prostory zaplnila jedna z doprovodných výstav 
Mezinárodního setkání krajkářek.
Každý rok si říkáme, zda je možné, aby nás krajka zase něčím překvapila-
….a každý rok máme stejnou odpověď: Ano!
I na této výstavě pěti krajkářek najdete motivy a zpracování, které jste 
třeba předtím jinde neviděli. Vystavující Zdenka Halenková, Eliška Ma-
toulková, Ludmila Moravcová, Iva Vanžurová a Monika Vychytilová vám 
předvedou, že o nápady nemají nouzi.
Výstava je přístupná až do 12. září 2022 v půjčovních dnech knihovny.

Přejeme Vám všem příjemné léto plné hezkých zážitků, ze kterých bude-
me moci dlouho čerpat energii.
Ať se Vám daří.                                                                              Tereza Michelová

Naši báječní studenti Virtuální uni-
verzity třetího věku dokončili další 
semestr a to si žádá malou oslavu. 
V altánu knihovny bylo opět živo. 
Připravili jsme malé setkání s  ob-
čerstvením. Veselé povídání větši-
nou nebere konce. Možná k tomu 
napomáhá i  příjemné prostředí 

zahrady. Jsme rádi, že můžeme 
našim stále mladým studentům 
poskytnout hezké zázemí a těšíme 
se na start dalšího semestru.
Všichni zájemci o  tuto službu se 
mohou informovat v  knihovně 
nebo na emailu: 
knihovna.dospeli@vamberk.cz

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ SEMESTRU

Nabídka nových knih 
na červenec a srpen 2022
BELETRIE
 DOLEJŠOVÁ, Eva: 
     Babičkou proti své vůli
Humorně laděná kniha o  ženě, 
která se stala babičkou na  svůj 
vkus hodně brzy. 
 FRASIER, Anne: Nejsem živá
Kniha je druhá v pořadí v sérii pří-
padů komisařky Jude Fantaineové. 
 JAKOUBKOVÁ, Alena: 
     Maminka vaří líp, miláčku
Další kniha autorky, která píše pří-
běhy pro ženy, příběhy z běžného 
života. 
 SILVA, Daniel: Violoncellistka
Úspěšný špionážní román s  le-
gendárním agentem Gabrielem 
Allonem. 
 TŘEŠTÍK, Michael: 
     Hodně jsem nikdy
Autor ze svého soukromí vytvořil 
poutavý obraz totalitního času, 

divokých devadesátek i  období 
pandemie. 

NAUČNÁ LITERATURA
 GÓRNICKA, Jadwiga: 
     Léčivá moc dotyků
Autorkou je známá polská lékařka 
aplikující přírodní metody. V  kni-
ze jsou popsané masáže shiatsu, 
akupresura chodidel a  jiné formy 
masáže. 
 KROC, Vladimír: 
     Petr Brukner. 
     Jen tak jsem šel kolem
Publikace o  osobitém herci, vše-
stranném umělci, který jse členem 
Divadla Járy Cimrmana. 
 McNAMARA, Michelle: 
     Zmizím ve tmě
Skutečný příběh novinářky, která se 
podílela na pátrání po jednom nej-
děsivějším vrahovi v dějinách USA. 
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Základní škola Vamberk

Ve čtvrtek 30. června skončil školní 
rok a žákům začaly letní prázdniny. 
Učitelé rozdali vysvědčení a čeká je 
zasloužená dovolená. Je tedy čas 
na krátké ohlédnutí se za uplynulým 
školním rokem.
Ve  škole je zaměstnáno celkem 25 
učitelů, 2 asistentky pedagoga, 4 
vychovatelky ve  školní družině, 1 
pedagog volného času v  DDM a  6 
ostatních zaměstnanců. Naši školu 
navštěvovalo 349 žáků v 17 třídách 
(201 žáků v  9 třídách na  1. stupni 
a  148 žáků v  8 třídách na  2. stup-
ni), školní družinu ve  2 ranních a  4 
odpoledních odděleních 106 žáků. 
Ve  všech třídách probíhala výuka 
podle našeho školního vzdělávacího 
plánu „Škola – okno do života, dveře 
do světa“. Do Domu dětí a mládeže, 
který je součástí školy, chodilo do 14 
kroužků 136 účastníků. 
I přes protikovidová opatření se bě-
hem roku ve škole uskutečnilo mno-
ho akcí – např. sběr papíru, adap-
tační pobyt 6. ročníku. Uspořádalo 
se několik dnů prevence (na  téma 
– šikana, alkohol a  kouření, drogy 
a  návykové látky, sekty, partnerství 
a  dospívání, sexuální výchova, ra-
sismus), besed s  Pedagogicko-psy-
chologickou poradnou (kolektiv 
třídy, sociometrie) a besed a výstav 
v knihovně či workshopů. Dále žáci 
besedovali s hasiči. Pořádali a účast-
nili jsme se několika soutěží (Pozná-
vání rostlin a  živočichů – postup 
do  krajského kola, Přírodovědného 
klokana, Mladého zahrádkáře, Mla-
dého chemika, fl oristické soutěže, 
výtvarných soutěží, atd. Žáci byli 
na  zajímavých exkurzích (koncent-
rační tábor Terezín, IQLANDIE, mu-
zeum v  Doudlebách, Úřad práce 
v  RK, atd.). Dále jsme se účastnili 

i  sportovních soutěží (přebor škol 
ve stolním tenise – postup do kraj-
ského kola, turnaj ve vybíjené, fl or-
bale). Na žádné soutěži se naši žáci 
neztratili, vždy s nadšením úspěšně 
reprezentovali naši školu, o  čemž 
svědčí stále se rozšiřující sbírka po-
hárů vystavených ve vestibulu školy. 
Druhé a třetí ročníky jezdily od září 
do  listopadu na  výuku plavání 
do plaveckého bazénu v Rychnově 
nad Kněžnou. V  září jsme se také 
připojili do  celorepublikové akce 
Pěšky do školy. V říjnu jsme pro rodi-
če s dětmi uspořádali již tradiční akci 
– vyřezávání dýní. V říjnu a listopadu 
se žáci 9. ročníku zúčastnili Podnika-
telské akademie. V  prosinci si 1. st. 
a  ŠD udělal Čertí den. Během roku 
měli žáci možnost shlédnout diva-
delní představení v  Hradci Králové, 
byli i v kině v MK Sokolovna. V břez-
nu pro 4.-6. ročník uspořádala bese-
du ŠKODA AUTO na téma dopravní 
výchovy. V dubnu jsme také v rám-
ci Recyklohraní oslavili Den Země 
a uspořádali akci Ukliďme Vamberk. 
Na konci května byli žáci 9. ročníku 
testováni z  Čj a  M. 1. června jsme 
pro žáky 2. st. připravili Přírodověd-
nou olympiádu. 3. června uspořádal 
pro 1.-5. ročník KRPŠ Dětský den. TJ 
Baník Vamberk z.s. na konci června 
uspořádal pro celou školu sportov-
ní den. Všem, kdo se na  organizaci 
těchto akcí podíleli, moc děkujeme. 
29. června se uskutečnilo v  muzeu 
slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku 
a poslední den školy 30. června žáci 
dostali vysvědčení a začaly jim letní 
prázdniny.
Hezké akce pořádala také naše škol-
ní družina – Mikuláš, karneval, spor-
tovní a vědomostní soutěže a mno-
ho dalších. 

Během roku KRPŠ připravil několik 
akcí (Halloween, Velikonoční stopo-
vaná, dětský den, apod.). Finančně 
se podílel na mnoha dalších akcích 
(např. vstupné na divadla a koncer-
ty, příspěvek na  odměny a  hračky 
pro družinu, jízdné na  soutěže, ex-
kurze, adaptační program, odměny 
žákům atd.), za  což jim moc děku-
jeme. 
V  březnu nás všechny zaskočila 
válka na  Ukrajině, díky které přišlo 
do naší školy 25 nových žáků. Učite-
lé tak opět museli zareagovat a při-
způsobit se této nelehké situaci. Pro 
žáky z Ukrajiny jsme zahájili doučo-
vání z  českého jazyka. Jak se nám 
podařilo začlenit tyto žáky u  nás 
ve  škole, se na  konci dubna přišla 
podívat ČŠI. 
Z  Krajského úřadu Královéhradec-
kého kraje jsme obdrželi dotace 
na  projekt „Proč se zajímat o  své 
zdraví“ v rámci programu zaměřené-
ho na  prevenci rizikového chování 
a  na  projekt „Etikou k  lepším mezi-
lidským vztahům“ v rámci programu 
zaměřeného na podporu etické vý-
chovy. Z EU jsme získali dotaci na tzv. 
Šablony III, v  rámci kterých jsme 
uskutečnili tyto aktivity: využití po-
čítačů v  hodinách, doučování žáků, 
projektové dny ve výuce (pro celou 
školu – hravé dopoledne a  mobilní 
planetárium), projektové dny mimo 
školu (výlety) a setkávání s rodiči.
Škola je již několik let zapojena 
do  projektu Mléko do  škol, Ovoce 
do škol a Veselé zoubky.
Díky hlasování rodičů se nám po-
dařilo vyhrát v  soutěži Hýbeme se 
hezky česky. Za  vyhranou fi nanční 
částku jsme pořídili nové vybavení 
na fl orbal. Děkujeme všem, kteří pro 
nás hlasovali a nakupovali v Penny.  

V  průběhu roku probíhaly porady 
a  jednání, výchovné komise, třídní 
schůzky – online i ve škole, konzul-
tace, předmětové komise, školení či 
jednání školské rady.
Na  začátku dubna se konal zápis 
do  1. tříd – v  září nastoupí 45 prv-
ňáčků. Děti se před zápisem byly 
podívat ve  škole. Pro předškoláky 
a jejich rodiče jsme na konci června 
také uspořádali prohlídku školy a ro-
dičům předali potřebné informace. 
V  průběhu celého roku probíha-
la velká rekonstrukce Domu dětí 
a  mládeže v  Jugoslávské ulici, kam 
se opět po  letních prázdninách 
DDM vrátí, aby všechny akce už 
opět mohly probíhat tam. Během 
letních prázdnin také proběhne re-
konstrukce školních dílen.
Jak je vidět, i přes všechna opatření 
a  omezení jsme toho stihli docela 
dost. Všechny zde zmíněné aktivi-
ty a  další, i  s  fotografi emi, můžete 
shlédnout na  našich webových 
stránkách www.zsvamberk.cz 
a facebooku školy.
Všem zaměstnancům a žákům školy 
bych chtěl popřát hezké prázdniny, 
odpočinek a  načerpání nových sil 
do dalšího školního roku.

Důležité informace:
• hlavní prázdniny trvají od pátku 1. 

července do středy 31. srpna 2022
• školní družina je v období hlavních 

prázdnin z důvodu čerpání dovo-
lené uzavřena

• nový školní rok začne ve čtvrtek 1. 
září 2022 v 8:00 hodin společným 
zahájením před školou

Za vedení školy
Mgr. Martin Vrkoslav, 

ředitel školy

Škola skončila, jsou tu prázdniny

Slavnostní pasování 
na malého čtenáře
V úterý 21. června proběhlo v Městské knihovně slavnostní pasování 
dětí 1. tříd na MALÉHO ČTENÁŘE. Vedoucí knihovny paní Michelová 
připravila pro děti zajímavý úkol. 
Děti po zahradě posbíraly lístečky. Svoji čtenářskou dovednost musely 
prokázat tím, že přečetly z lístečků správně větu a společně vyluštily 
tajenku. Po splnění tohoto úkolu zavolaly na rytíře. Ten všechny děti 
pozdravil a postupně všechny pasoval na malé čtenáře. Dětem tento 
významný den bude připomínat šerpa a knížka, kterou dostaly záro-
veň s pozváním k dalším návštěvám knihovny. 
Děkujeme pracovníkům knihovny za milé přijetí a přichystání nezapo-
menutelného zážitku pro děti.

V. Vídeňská, A. Machová
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Den dětí oslavili žáci 2. stupně neob-
vyklou projektovou výukou. Učitelé 
přírodovědných předmětů si pro 
žáky připravili úkoly z  matemati-
ky, zeměpisu, přírodopisu, chemie 
a  fyziky. Na  jednotlivých stanoviš-
tích po  celém Vamberku žáci plnili 
v  rámci této přírodovědné olympi-
ády různé úkoly. Jednotlivé aktivity 
byly zajímavé, pro některé družstvo 
více, pro některé méně náročné. 
Všechna družstva se velmi snažila. 
Z  každé třídy zvítězilo jedno druž-

stvo a  jeho členové byli odměněni 
diplomem. 
I  Den dětí pro 1. stupeň se vyda-
řil. Jednotlivá stanoviště pro žáky 
připravili členové KRPŠ, za  což jim 
patří velké poděkování. Děti hrály 
fotbálek, skákaly v  pytlích, chytaly 
na  udičku rybičky, házely míčkem 
a pod školou na hřišti plnily mnoho 
dalších disciplín. Děti si prohlédly 
hasičské auto. Hasiči dětem ukázali, 
jak poskytují první pomoc a  jak se 
hasí pomocí hadice.     Vedení školy

Přírodovědné soutěže
Účastí na krajském kole soutěže Poznávání rostlin a živočichů jsme pro 
tento školní rok zakončili přírodovědné soutěže. Tady je krátké ohléd-
nutí, jak se našim žákům dařilo. Ve fl oristické soutěži obsadila 1. místo                   
M. Pavlištová, 2. místo L. Kotlářová. Obě děvčata jsou v den konání zem-
ského kola na táboře a postupu do tohoto kola se vzdala. V soutěži Mladý 
zahrádkář se na 2. místě umístila T. Matyková. V okresním kole Poznávání 
rostlin a živočichů se v mladší kategorii na 2. místě umístila K. Fišerová, 
na 5. místě B. Nedvídková. V kategorii starších žáků obsadil Z. Nedvídek 
3. místo a K. Pavlištová 5. místo. Tito soutěžící postoupili do krajského 
kola, kde se jim již tolik nedařilo. Věřím ale, že získané zkušenosti využijí 
v příštím roce. Děkujeme všem soutěžícím za velmi pěknou reprezentaci 
naší školy.                                                                                            Jitka Chárová

Den dětí
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TJ Baník Vamberk připravil na  28. 
června pro naší školu sportovní 
dopoledne.
Všechny děti se podle zájmu roz-
dělily na  různá sportoviště, kde 
mezi sebou celé dopoledne soutě-
žily. Jednalo se o disciplíny – vše-
strannost, fotbal, vybíjená, přeha-
zovaná, stolní tenis a tenis.

Všichni sportovci od  TJ Baník do-
stali malé občerstvení ve formě su-
šenky a  pitíčka. Počasí nám přálo 
a děti si dopoledne moc užily.
Chtěli bychom touto cestou po-
děkovat všem pořadatelům a roz-
hodčím za krásné dopoledne.

Učitelé ZŠ

Už potřetí se uskutečnilo celostát-
ní kolo soutěže „Hledáme mladé-
ho grafi ka“ tentokrát na  téma JÁ 
A MOJE BUBLINA, které organizuje 
Gymnázium a  Střední odborná 
škola Přelouč. Organizátoři le-
tos obdrželi celkem 775 obrázků 
od  žáků základních škol z  9 krajů 
v Česku a Základní školu Vamberk 
reprezentovala „osmačka“ Marťa 
Jusková. 
Vyhlášení výsledků soutěže se 
uskutečnilo ve  čtvrtek 12. května 
v  příjemné sváteční atmosféře 
na školní zahradě v Přelouči za pří-
tomnosti mnoha sponzorů a před-
stavitelů Pardubického kraje. 
Marťa byla vyhlášena, na  základě 
hodnocení odborné poroty, na pá-
tém místě v  kategorii „PC zpraco-

vání“, což ji udělalo velkou radost 
a  obdržela kromě upomínkového 
diplomu i hodnotné ceny.
Úspěchem bylo i  druhé místo 
v  divácké kategorii, do  které bylo 
odbornou porotou vybráno 20 ob-
rázků z celkového počtu zaslaných 
obrázků a o vítězi hlasovala veřej-
nost prostřednictvím facebooku. 
I  když za  druhé místo „nepadlo“ 
o pár hlasů ocenění, Marťa děkuje 
za  neskutečnou podporu veřej-
nosti, za pozitivní reakce a vzkazy, 
které každým dnem přibývaly pod 
kresbou. 
Nyní už je vyhlášený 4. ročník 
grafi cké soutěže na  téma „Příroda 
mocná a  nemocná“ a  třeba inspi-
ruje k účasti i další „umělce“. 

Ing. Martina Jusková

Odpoledne pro budoucí prvňáčky
Tato akce proběhla 22. 6. 2022 od 16 hodin u nás ve škole. Paní uči-
telky Mgr. Alena Petrová a Mgr. Kamila Martincová, které budou mít 
od září prvňáčky, předaly rodičům informace o pomůckách a průbě-
hu vyučování. Dále hovořily o  tom, jak bude vypadat první školní 
den, jak funguje jídelna apod. Vedoucí školní družiny paní Radoslava 
Pavlová seznámila rodiče s  fungováním školní družiny. O  děti bylo 
také postaráno – další paní učitelky prošly s dětmi školu, ukázaly jim, 
kde co je, aby v září děti věděly, kam mají jít.    Mgr. Martin Vrkoslav

Úspěch ve výtvarné soutěži 

Sportovní dopoledne 
s TJ Baníkem
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ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí pobočka Vamberk

Základní umělecká škola F. I. Tůmy 
funguje v  noblesní staré budově 
v  samém centru Kostelce nad Or-
licí už od začátku 50. let minulého 
století. Když proto vloni na podzim 
přišla stížnost na  hluk ze strany 
jednoho z  obyvatel sousedního 
domu, obrátilo se vedení školy 
na  společnost ISOVER, Saint-Go-
bain, aby potíže s  akustikou po-
mohla vyřešit. Ta se jí rozhodla po-
moci a ve spolupráci se sesterskou 
divizí Rigips v  koncertním sále 
instalovala akustickou předstěnu, 
která problém zcela vyřešila.
Zkušební a  koncertní sál ZUŠ F. 
I. Tůmy v  Kostelci nad Orlicí, kte-
rý je na  denní bázi využíván jak 
pro kolektivní výuku, tak pro 
koncerty a  různá představe-
ní, sousedí s  bytovým domem.
Od  jeho obyvatel přišla vloni 
na  podzim stížnost ohledně hlasi-
tosti adresovaná místnímu měst-
skému úřadu. „Proto jsme v listopa-
du loňského roku nechali provést 
nezávislé měření, které ukázalo, 
že zvuky vycházející z koncertního 
sálu ZUŠ skutečně přesahují záko-
nem stanovenou normu,” popisuje 
Lucie Bartáková, referentka majet-
kové správy při Městském úřadu 
Kostelec nad Orlicí. 

Ze sálu vycházel zvuk 
o síle mírného deště
Odborné měření ukázalo, že když 
v  budově školy probíhají zkoušky 
souborů, úroveň hluku v  soused-
ním bytě dosahuje skoro 48 de-
cibelů, při hře na  klavír pak něco 
okolo 38 decibelů. Pro srovnání, 
padesátidecibelová hlasitost od-
povídá mírnému dešti a  čtyřice-
tidecibelová běžící chladničce. 
Norma pro hladinu hluku v denní 

době je přitom stanovena na  35 
decibelů. 
Ředitelka školy Mgr.  Jana Pol-
nická se proto spolu se zástupci 
městského úřadu rozhodla pora-
dit s  fi rmou ISOVER, která působí 
v  nedalekých Častolovicích a  za-

městnává mnoho místních lidí. 
„Nároky na akustiku v bydlení ne-
ustále rostou. To, co by lidem před 
deseti lety nevadilo, nyní již jejich 
standardům na  akustickou poho-
du neodpovídá. To může být dů-
vodem, proč stížnost přišla až teď,“ 
vysvětluje Tomáš Pirkl z ISOVERU.
Firma se při řešení problému roz-
hodla spojit se sesterskou spo-
lečností Rigips, jež se zaměřuje 
na sádrokartonové příčky, a navrh-
la rekonstrukci sálu realizovat jako 
sponzorský dar. „Spolu s  kolegou 
z Rigipsu jsme šli místnost nejdří-
ve obhlédnout, abychom zjistili, 
jak by ji šlo akusticky lépe izolo-

vat. Tloušťku ani skladbu stěny 
bohužel nešlo určit, a  tak jsme se 
rozhodli pro maximální eliminaci 
rizika,” říká Tomáš Pirkl. Samotnou 
rekonstrukci pak stihla realizační 
fi rma Vítězslav Šípek z  nedaleké-
ho Rychnova nad Kněžnou pro-

vést během několika únorových 
dní, kdy měly děti z  regionu jarní 
prázdniny, takže do  výuky vůbec 
nezasáhla.

Hluk se snížil na polovinu
Řešení spočívalo v  instalaci dvou 
předsazených stěn ze sádrokarto-
nu. „Ke  stávající zdi byla stavěcími 
třmeny připevněna první předsaze-
ná stěna, opláštěná modrými akus-
tickými deskami Rigips. Do ní byla 
vložena minerální izolace ISOVER,“ 
popisuje Robert Hošek z Rigipsu.
Že se díky rekonstrukci akustická 
pohoda v  sousedním bytě výraz-
ně zlepšila, dokázalo druhé měře-

ní, které proběhlo letos v  březnu. 
Oproti původním hodnotám tak 
slyší nyní místní obyvatelé při kon-
certní hře hluk dosahující pouhých 
čtyřiadvaceti decibelů. To je podle 
Tomáše Pirkla nad očekávání dob-
rý výsledek. „Těší nás, že jsme díky 

štědrosti regionálního zaměstna-
vatele problém vyřešili ke  spoko-
jenosti všech zúčastněných stran,” 
říká Lucie Bartáková z  městského 
úřadu. „Škola tak může fungovat 
dál v  běžném provozu a  sousedé 
mají klid. Jsme moc rádi, protože 
pravidelné cvičení a  následné vy-
stupování je přece jen tím, co dělá 
z žáků mistry a je pro malé umělce 
nezbytné. Velkou radost mají i uči-
telé, protože mohou plně využívat 
každičký prostor, který tato histo-
rická budova nabízí,” uzavírá ředi-
telka ZUŠ.

Ing. Milada Staňková, 
ISOVER

Dne 6. června 2022 se konal v Měst-
ském klubu Sokolovna Vamberk 
Závěrečný koncert žáků vambe-
recké pobočky ZUŠ F. I. Tůmy Kos-
telec nad Orlicí. Slovem provázel 
pan učitel Robert Hruška, za klavír 
usedla paní učitelka Irena Havlíno-
vá. Během večera zaznělo mnoho 
písní a  skladeb, které žáci zahráli 
na  klavír, housle, fl étnu a  trubku. 
Děti byly odměněny bohatým po-
tleskem. No hurá na prázdniny.

Ivana Kožúšková, DiS.

Hudba znějící z kostelecké ZUŠ rušila sousedy. 
Spor nadobro vyřešila akustická izolace.

Závěrečný koncert žáků ve Vamberku
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Chtěly bychom Vás upozornit, že v  červenci a  srpnu je naše mateřské 
centrum zavřené. Čekají nás krásné dny, které i my chceme trávit s ro-
dinou a na slunci. 
Děkujeme všem maminkám za jejich přízeň a budeme se těšit na další 
zářijová setkání. 
Po prázdninách opět bude pravidelně otevřená hernička a hrátky s pís-
ničkou. Vše bude doplněno tvořením pro maminky a děti, přednáškami 
a pokud vše dobře dopadne, tak i výlety. 
Přejeme všem krásné prázdninové dny, mnoho krásných zážitků, setkání 
a odpočinku, který všichni potřebujeme.      

MAMINKY MC VAMBERECKÝ DRÁČEK
Aktuální informace sledujte na FB, či webových stránkách.

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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Vamberecké koupaliště na konci devadesátých let                                Foto: Jiří Sejkora

Letní příloha Vamberecký
zpravodaj

Postavíme veřejnou plovárnu aneb 
Z dějin vambereckých koupališť 

Spletitá cesta k  vybudování kou-
paliště v našem městě měla i své 
odbočky a  slepé uličky. Jednou 

z  nich byla i  výstavba nevelké 
vodní nádrže poblíž Bednářovy 
chaty na  Vyhlídce v  roce 1930. 

Koupaliště se zázemím v  dřevě-
ném objektu převlékáren sloužilo 
návštěvníkům chaty i  turistům 
po  několik let. Nedostatečný 
zdroj vody byl příčinou postupné-
ho úpadku bazénu. Ke  konečné 
devastaci došlo na  sklonku války 
na jaře 1945.

V  dalších letech mělo město jiné 
priority a  o  možné stavbě kou-
paliště se začalo veřejně mluvit 
na přelomu 50. a 60. let. Také teh-
dy šlo však více méně o  hudbu 
budoucnosti. Dokonce se tehdy 
objevily nereálné návrhy na krytý 
bazén! Vedení města chtělo po-
stavení letního koupaliště prosa-
dit stůj co stůj. Nechalo dokonce 
vyhloubit jámu pro zamýšlený 
bazén. Tvrdě však narazilo u nad-
řízených okresních orgánů, které 
pro tento partyzánský počin bez 
fi nančního zajištění neměly ani 
trochu pochopení. Ke  konci 60. 
let se objevil plán na  postavení 
sportovního centra za  sokolov-
nou, jehož součástí měl být i letní 
bazén. V roce 1971 byla vyčíslena 
fi nanční hodnota nového koupa-
liště na 3 mil. Kč. Stavba měla být 
realizována v  letech 1973-1975 
podle plánů podniku Hydropro-
jekt Praha. Některé práce byly 
předpokládány formou svépomo-
ci (tzv. Akce Z). A jaká byla skuteč-
nost? To se dozvíte po  přečtení 
následujících článků.                    

Miroslav Berger

Historie veřejného koupání v  našem městě sahá až do  konce 19. 
století. Tehdy vybudovaná sokolská plovárna na  tzv. Hernychově 
náhonu neměla dlouhého trvání. Ani druhý pokus ve 30. letech 20. 
století na samotné řece Zdobnici nebyl o moc úspěšnější. Na sku-
tečné koupaliště si lidé museli počkat až do let osmdesátých.

Koupaliště u chaty na Vyhlídce
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Za parných letních dnů, kdy slun-
ce rozlévá po  zemi svůj žár jak 
rozžhavenou lávu, hledá kdekdo 
před ním ochranu ve  stínu korun 
stromů na zahradách, v zelenavém 
šeru lesů, neb v  chladivém objetí 
vod řek a potoků.
Břehy naší bystrotoké a vždy svěží 
Zdobnice, která za  tuto vlastnost 
vděčí poměrně krátkému toku 
se značným spádem v  sevřeném 
a zalesněném údolí, jsou v pravém 
slova smyslu obloženy změtí osma-
hlých naháčů, opalujících se na roz-
prostřených dekách a  koupajících 
se v kdejaké tůňce, u splavů a v ná-
honech, v horské vodě, podporující 
hnědnutí ba zčernání pokožky.
Vysoko stříká všude tam, kde se 
shluklo několik výtržníků, pění 
a šumí, pleská a víří, přehlušujíc za-
jíkavý křik a  pláč šplícháním uon-
dané oběti jejich zvůle.
V  listoví a v křovinách říčního po-
rostu se tu a  tam mihnou blátem 
zmazané indiánské tváře, které 
svým křikem ruší odpolední siestu 
odpočívajících.
Inu, co chceme od mládí – zlatého 
svobodného mládí. Chtě nechtě 
vžíváme se i my do svého dětství. 
Nebyli jsme jiní.
Už od  začátku června, za  prvých 
teplejších dnů, nás to táhlo mocně 
k řece a toužili jsme přes zákaz rodi-
čů po říční koupeli. Pamatuji se do-
dnes, jak mě vždy rozumná babička 
od předčasného koupání zrazovala, 
říkajíc: „Hochu, pamatuj si pro život, 
že není zdrávo koupání pře Božím 
Tělem. Teprve až budou vymetat 
žita, budeš moci jít do vody!“
Nezbývalo proto nic jiného, než 
se podřídit a  sledovat, kdy travné 
porosty pokvetou a zavoní požatá 
a schnoucí sena, která nám teprve 

koupání v řece umožňovala.
Dnes, když si na  to vše vzpomí-
nám, vybavuje se mi živě někdejší 
otevřené koryto vodního náhonu, 
vedoucího od horního splavu u že-
lezničního mostu k  Hernychově 
továrně (dnešním ŽAZ). Tenkrát 
tam ještě nebyl nákladný zděný 
jez, ale obyčejný dřevěný splav se 
stavidlem, propouštějícím vodu 
do „Hernychovy struhy“.
Řeka ani struha nebyly regulovány 
a  jejich břehy zpevňovaly spleti-
té kořeny olší, vrb, klenů a  jiných 
vlhkomilných stromů, v  nichž 
nacházelo pod vodou svůj úkryt 
množství pstruhů a  raků. Na  pro-
sluněných mělčinách se blýštěla 
stříbrná bříška celých hejn střevlí 
říčních.
Zbožňuji tu naši řeku. Ztrávil jsem 
při ní a  dosud trávím mnohou 
hodinku. Pozoruji se zájmem její 
věčně živelný tok plný zákrutů, 
hlubinek, tůněk i tůní, z nichž jsem 
mnohé i  malebně zachytil v  sérii 
obrázků a  obrazů pod názvem 
Barevné postřehy z  údolí krásně 
Zdobnice.
Mám tu po ruce velmi starou skicu 
„Hernychovy struhy“, místa poblí-
že dnes už neexistující Horákovy 
chalupy, kam jsme se chodili jako 
kluci koupat, našeho Eldoráda, kde 
bývalo kdysi za  letních odpolední 
velmi živo.
Vyhlédli jsme si toto místo proto, 
že se zde struha rozšiřovala v  ja-
kýsi přírodní vyhloubený bazén se 
dnem ze silných fošen a s bočnými 
stěnami, opatřenými dřevěnými 
pilóny. Nevěděli jsme, že jsou to 
pozůstatky po  prvním sokolském 
koupališti, zřízeném tu na sklonku 
minulého století za pomoci města 
a Občanské záložny. Dnes by nám 

již připomínaly dobu našich dědů 
a babiček, kteří zde, poplatni mo-
rálce tehdejší doby, trávívali v urči-
té vyhražené dny pro ženy a muže 
v cudných koupacích úborech svá 
volná odpoledne.
Na  tuto plovárnu se pochopitel-
ně nepamatuji a také ne na tehdá 
velmi oblíbené místo „U stupárny“ 
pod strmou opukovou skálou Bed-
nářovy stráně, kde řeka mění svůj 
tok k jihu. Byla tam prý přiměřená 
hloubka a  klidný říční tok vysta-
vený slunečním paprskům, takže 
to bývalo jedno z  nejnavštěvova-
nějších koupališť v obvodu města 
na sklonku minulého století.
O něco dále po toku řeky, kde pře-
cházela ze směru západního do již-
ního, byl tak zvaný „Koňský dolík“, 
místo nebezpečné pro prudkou 
vodu tvořící zde spodní víry. Byla 
to tůň plná balvanů a trní. Sem se 
odvažovalo jen několik dobrých 
a dospělých plavců, kteří se chtěli 
pochlubit svým hrdinstvím. Název 
tohoto místa se odvozoval od po-
věsti, že se utopili kdysi dva koně.
Nejbezpečněji se koupávalo v dří-
ve již zmíněné Hernychově struze 
a  u  Dostálovy tříslovny v  místech 
dnešní dolní Masny (dříve závodu 
Vodova). Místa k plování tam sice 
mnoho nebylo, avšak příjemné 
bylo vystavení těla prudce padající 
vodě s vodního kola.
Za studentských let a ve středním 
věku jsme docházeli za koupáním 
do Divoké Orlice „Na Mníšek“, kde 
se říkalo a dosud říká „U pařezu“. Je 
to místo, nacházející se u drážního 
strážního domku nad soutokem 
Orlice se Zdobnicí, pod dvěma 
hospodářskými usedlostmi (dříve 
Stoklasovou a  dnešní Kotyzovou). 
Tuto skutečnou a  v  pravém slova 

smyslu větší již řeku slunce na  je-
jím dlouhém a  otevřeném toku 
vydatně prohřívá, takže je v  létě 
o  celé 4°C teplejší než její přítok 
Zdobnice.
Zde plyne klidným tokem a  její 
řečiště vykazuje jak mělčinu, tak 
i  dostatečnou hloubku nikde ne-
převyšující výšku dospělého člo-
věka, takže si zde mohou i neplav-
ci vyhledat ke  koupání vhodná 
místa.
Na rozlehlé louce mezi řekou a že-
lezniční tratí je možnost slunění, 
živo i  veselo, nehledě k  častým 
průjezdům vlaků, odpočítávajících 
čas koupajícím.
Kromě toho místa navštěvovali 
vždy vamberečtí, merklovští a  zá-
mělští chlapci další místo ke  kou-
pání, nacházející se odtud necelý 
kilometr proti říčnímu toku. Říká 
se tam „U  lávek“ a  jest na  samém 
dolním konci obce Záměle. I  zde 
bylo bezpečno, dalo se tam dobře 
plavat a  nadto skákat bez nebez-
pečí úrazu s lávky do řeky. Dřívější 
společenská smetánka docházela 
na dobře zařízenou plovárnu leto-
viska Potštejn.
Dnes jest opravdu těžko nalézt 
v  obvodu našeho města vhodná 
místa k říčnímu koupání. Ještě do-
nedávna byla možnost vykoupání 
u splavu, odvádějícího vodu na dol-
ní pekelský mlýn (dříve Pivcovu val-
chu), a  to v  úplně čisté vodě. Ale 
když i toto poslední vhodné místo, 
nacházející se nedaleko železniční 
zastávky v Pekle n. Zd., po zrušení 
mlýna vzalo za své tím, že byl splav 
neudržován a  zanedbáván, takže 
jej povodně rozrušily a strhly, zmi-
zela i  jeho vodní nádrž. Dnes je to 
normální říční koryto a  nikdo se 
tam již nekoupe.

O vambereckých přírodních koupalištích
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Pod městem nese voda nečistoty 
z  průmyslových závodů, hlavně ze 
ŽAZ, obou závodů Masna a  měst-
ské kanalizace.
V  blízké Slatině n. Zd. vybudovali 
novou škrobárnu, která též v době 
bramborové kampaně velmi zne-
čišťuje říční tok. A  tak dřívější hor-
ská ácha, známá svou průzračnou 
zelenavou vodou, pozbývá postup-
ně svého půvabu.
Že si bylo město a dosud je vědomo 
nutnosti zřízení veřejného koupali-
ště, o tom svědčí zápisy městského 
kronikáře Josefa Hajniše, popisující 
vše, co bylo zatím v  tomto směru 
vykonáno. Byly to podniky kom-
promisní, lépe řečeno provizorní, 
narážející vždy na  nedostatek fi -
nančních prostředků a proto konči-
ly fi asky. Ale ať mluví kronikář:
„Myšlenky na  zřízení plovárny 
ve  Vamberku se ujala místní tělo-
cvičná jednota Sokol a  postavila 
za  součinnosti města a  Občanské 
záložny účelnou a  důkladnou plo-
várnu. Tato byla dohotovena roku 
1898 a jak se ze sokolského památ-
níku dočítáme, stala se v  příštích 
létech přítěží jednoty. Veškeré dříví 
na  její stavbu věnovalo město ze 
svých lesů zdarma. Nacházela se 
na  vodním náhonu nad továrnou 
fi rmy Jan Hernych a  syn. Zde byl 
vodní náhon přiměřeně rozšířen 
a  prohlouben, takže vznikl bazén 
značné délky a jeho dno bylo vylo-
ženo modřínovými fošnami.
Její stavba byla provedena vkusně 
a  solidně tak, aby se celé zařízení 
dalo uzavřít. Kolem bazénu byl 
zřízen na  všech čtyřech stranách 
široký a pohodlný ochoz chráněný 
zábradlím. Za ochozem se po  levé 
podélné straně nacházely koupa-
cí kabiny zřízené pro jednotlivce, 
oddělené od  bazénu dřevěnými 
mřížemi, po straně protější pak ka-
biny pro šat a jiné věci koupajících 
osob. Na  horní straně příční byla 
velká společná kabina k  odstrojo-
vání, na  příční straně dolní se na-
cházelo stavidlo k nadržování vody 
v bazénu. Proti vnikání cizích těles 
do  bazénu zřízeno bylo na  horní 
příční straně při vtoku silné dřevě-
né šprlení. Plovárna, kromě bazénu, 
pokryta byla lepenkovou střechou. 
Příchod do ní byl z „Obory“ po za-
hradě u  stavení čp.180. Určité dny 

v týdnu vyhrazeny byly ke koupání 
ženám, ostatní dny mužům.
Nová plovárna měla nejen své 
přednosti, ale bohužel i  značné 
vady, které se brzy po zahájení pro-
vozu projevily.
Jednou z  nejzávažnějších byla 
nevhodnost voleného místa. Byla 
totiž postavena na  ohbí vodního 
náhonu, kde byl vodní tok srážen 
a  zmírňován a  následkem toho se 
usazovalo na  dně koupacích ka-
bin a  bazénu slizké bahno, které 
muselo být často odstraňováno. 
Nadržovaná voda bazénu byla zne-
čišťována vypouštěnou nečistotou 
z výše položené Pivcovy valchy, kde 
se po  celé léto pralo velké množ-
ství koňských vojenských přikrý-
vek. Koupající si odnášeli na svých 
tělech z  vody mastné pásy plné 
nečistot a všelijaké havěti. Ba staly 
se i případy onemocnění kožní vy-
rážkou a tyto okolnosti měly za ná-
sledek, že původní obliba plovárny 
rychle ochabovala, až se tato stala 
přítěží jednoty.
Zub času a zlomyslnost lidská plo-
várnu poškozovaly, lidé zlí a nečest-
ní rozkrádali její zařízení, kabiny se 
stávaly útulkem osob potulných 
a skrýšemi živlů nekalých.
Opravy za tohoto stavu by vyžado-
valy takového nákladu, že by ne-
mohl být ani z  části kryt výnosem 
za  prodané vstupenky ke  koupání 
v  plovárně a  proto v  roce 1905, 
tedy po sedmi letech oznámila tě-
locvičná jednota Sokol, která pod-
nik plovárenský spravovala, městu, 
že za  takovýchto okolností nelze 
plovárnu více udržovati a  navrhlo 
její prodej veřejnou dražbou.
Město Vamberk pak, vyžádavši 
si prve dobrozdání stavitelského 
znalce, na  návrh ten přistoupilo 
a tak byla v létě roku 1905 plovárna 
veřejnou dražbou prodána s  pod-
mínkou, že vydražitel jest povinen ji 
v dané lhůtě svým nákladem sbou-
rati a  odstraniti. Ač si činilo město 
nárok na polovinu vydražené ceny, 
ponechána mu stržená částka celá, 
neboť tělocvičná jednota Sokol 
byla ještě ráda, že se zbavila ná-
kladného břemena.“ – Tolik kronika.
Po  této smutné zkušenosti další 
myšlenka na  zřízení nového ve-
řejného koupaliště ve  Vamberku 
nadobro utuhla a  lidé se koupali 

zase v řekách a vodních náhonech, 
jak tomu bylo odedávna. Až teprve 
v  roce 1929 byla rozvířena pozno-
vu v  obecním zastupitelstvu otáz-
ka zřízení koupaliště. Ale bohužel, 
zase provisorního.
Místo pro ně zvoleno v horních lu-
kách, tam, kde se všeobecně říkalo 
„na  Šabatici“. Zde mělo být říční 
koryto pod vedením stavitele Jo-
sefa Lorence zahraženo, zbaveno 
balvanů a  naplavených valounů, 
srovnáno a v něm měla být zapuš-
těna silná železa s  drážkami, aby 
do nich mohly být zapuštěny fošny 
tvořící přehradu zvýší dvou metrů. 
A  tento nedokonale promyšlený 
plán byl také realizován. Při pra-
vém břehu přehrady bylo zřízeno 
stavidlo na  zadržování a  vypouš-
tění vody a  napříč, podél prkenné 
přehrady byla zřízena jednoduchá 
lávka na palouček, na němž si vam-
berecký občan Josef Píč postavil 
rodinný domek. Uvázal se obci, že 
zde bude obstarávat dozor nad 
koupajícími a  prodávat jim vstu-
penky, opravňující je k  používání 
koupaliště. Při plnění vodní nádrže 
bylo už od prvopočátku zjevno, že 
kovové sloupy a  prkenné zábra-
ny tak veliký tlak vody ztěží vydrží 
a  proto nemohla být naplněna 
nikdy až k vrchu. A k tomu si ještě 
voda vymílala po  obou stranách 
zarážky v  nezpevněných březích 
průchody. Nakonec rozvodněná 
Zdobnice smetla rázem vše, co jí 
stálo v cestě. Vyvrátila železné slou-
py, odnesla s sebou fošny a zanesla 
znovu dno koupaliště balvany, va-
louny a bahnem.
Vamberečtí, tím nepoučeni, se 
nehodlali svého plánu vzdát. Roz-
hodli se, že vybudují na tom místě 
po zkušenostech s předchozím za-
řízením koupaliště nové. Stavebním 
dozorem tentokrát pověřili Ing.  C. 
Jaroslava Boháče z Vamberka, zná-
mého solidností a důkladností. Ač-
koli tento vše důkladně promyslil 
a  stavbu řídil tak, aby se nemohly 
opakovat závady dřívějšího plo-
várenského zařízení, nepočítal ani 
on s povodňovou kalamitou a sbě-
silostí rozvodněné horské bystři-
ny. Ačkoliv byly už břehy velkými 
balvany zpevněny a  kraje ohrady 
opatřeny silnou betonovou zdí, 
železné přehradní sloupy daleko 

silnější a v protitlaku opatřeny pev-
nými vzpěrami a  vše bylo ve  dně 
přehrady důkladně zabetonováno, 
přece to vše, jak se později ukázalo, 
nestačilo.
Daleko silnější a  pevnější pře-
hradní konstrukce s  mohutnými 
dřevěnými fošnami a  dokonalým, 
ozubeným soukolím spouštěcím 
stavidlem zadržovala bezpečně 
vodu do  výše 160 – 170 cm, takže 
se zdálo, že je městské koupaliště 
konečně vyřešeno. Také jeho vlast-
nost, že bylo rozebírací a mohlo být 
po každé letní sezóně odstraňová-
no, dávala záruku jeho dlouhého 
trvání.
Až v  r. 1936 přišla z  hor znenadá-
ní velká voda, takže ani přivolané 
pohotovosti se nepodařilo čelit 
ohromné síle a tlaku vody a uvolnit jí 
cestu. Následek toho byl opět tragic-
ký. Železné sloupy byly ze dna jinak 
zvyráženy, jednak zohýbány a  celé 
zařízení povodeň zdemolovala.
Tím byla potvrzena znovu zkuše-
nost, že nelze přímo na  řečišti di-
voké horské řeky s trvalým koupa-
lištěm počítat, že by takové zařízení 
bylo velmi nákladné a  muselo by 
být zřízeno na zvláštním náhonu.
Jest sice už několik desetiletí vypra-
cován podrobný plán na  vybudo-
vání rozlehlého sportovního a  re-
kreačního areálu v horních lukách, 
v němž je počítáno i s koupalištěm, 
ale městu se dosud nepodařilo 
získat potřebné investice k jeho re-
alizaci. A tak rok od roku zůstávalo 
vše při starém a prostor, plánem vy-
mezený koupalištnímu bazénu a již 
z  části vyhloubený, zarostl hustě 
křovinatým porostem.
Teprve nyní, kdy se stává koupali-
ště součástí plnění volebního pro-
gramu města, navazuje na prvotní 
studii vambereckého projekčního 
ateliéru Hydroprojekt Praha. Ten-
to podnik se zdá aktuální už pro-
to, že sdružuje kromě městských 
prostředků i  fi nanční prostředky 
místních průmyslových závodů 
(převážnou měrou Železáren Ant. 
Zápotockého). Předpoklad zaháje-
ní prací jest kladen do druhé polo-
viny roku 1973.

Bohumil Pavel
Otištěno v Jubilejním kulturním 

programu Vamberka 
v červenci 1972

Původní jez u „Železňáku“



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodaj strana 22
Přání vambereckých občanů mít 
svoje opravdu pořádné koupaliště 
se datuje po dlouhou dobu, prak-
ticky ještě z doby první republiky, 
několik let před druhou světovou 
válkou. Tenkrát byl ustaven Spolek 
pro postavení koupaliště ve Vam-
berku, jehož čelným představite-
lem byl tehdejší ředitel Občanské 
záložny Rudolf Borůvka. Na  kou-
paliště byl vypracován ideový pro-
jekt, který v  jedné výkladní skříni 
na  náměstí po  dlouhou dobu 
upoutával pozornost kolemjdou-
cích. Spolek také vypsal půjčku 
s  úpisy po  100 Kč, z  jejíhož výtěž-
ku mělo být koupaliště stavěno. 
Stavba také tehdy byla situována 
do  prostoru mezi řeku Zdobni-
ci a  železniční trať do  Rokytnice 
v Orl. h.
Vzhledem k politické situaci, která 
vyžadovala opatření především 
obranného charakteru, neboť 
v  sousedním Německu již vládli 
nacisté, se na akce, jako byla stav-
ba koupaliště, nedostávalo ani sil, 
ani fi nančních prostředků ze stát-
ních fondů na  podporu stavby. 
Projekt byl odložen. Přišlo odtrže-
ní pohraničí podle mnichovského 
diktátu a  následná okupace se 
šesti nekonečně dlouhými a  těž-
kými válečnými léty, kdy stavba 

koupaliště nikomu ani nepřišla 
na mysl.
Začalo se o ní znovu uvažovat te-
prve po osvobození naší republiky, 
a to ještě ne hned bezprostředně, 
protože obnova národního hos-
podářství po  těžkých válečných 
ztrátách musela být zajišťována 
přednostně. Myšlenka na  stavbu 
koupaliště však čas od  času byla 
oživena. Byly také učiněny některé 
kroky k realizaci, zkrachovaly však 
pro nepřipravenost akce i  nedo-
statek fi nančních prostředků. Bez 
řádné dokumentace a  ostatních 
náležitostí se taková náročná stav-
ba nemůže uskutečnit.
První praktické kroky pro výstav-
bu byly učiněny zhruba před de-
seti lety. Úkolu se ujal Městský 
národní výbor za  podpory MěV 
KSČ a  předsednictva Národní 
fronty, výstavbu zařadil do  plánů 
akcí „Z“ v rámci volebního progra-
mu Národní fronty a  tak vytvořil 
předpoklady, že koupaliště se 
stane skutečností. Byl zadán pro-
jektový úkol Hydroprojektu Praha 
a  vyjasňovány ostatní náležitosti. 
Se stavbou pak bylo započato pře 
osmi léty. V průběhu stavby a v je-
jím závěru se vyskytlo ještě mno-
ho problémů a  potíží, zejména 
materiálových, které bylo nutno 

běžně řešit, protože stavba naše-
ho koupaliště je úplně atypická 
a  technicky velice náročná i  pro 
zkušený a  technicky vybavený 
odborný podnik. Svým způsobem 
je ojedinělá v celé republice. Jsou 
do ní promítnuty ty nejnáročnější 
hygienické podmínky, takže zku-
šenosti z podobné stavby nebyly 
a  musely se shánět na  všech do-
stupných místech. Do realizace se 
promítly i  změny projektu, jako 
např. obvodové stěny bazénu, 
změna litinového potrubí mezi 
bazény místo ocelového, obklad 
bazénů apod. O  tom by nejlépe 
mohli mluvit všichni, kteří se o re-
alizaci tohoto díla zasloužili.
Souběžně se stavbou koupališ-
tě si nutnost vyžádala přístavbu 
školní jídelny, zahájení adaptace 
školní družiny a potom ještě stav-
bu nového pionýrského zařízení, 
které od 1. září 1981 svými čtyřmi 
třídami prvňáčků slouží jako škol-
ní zařízení. Hodnota všech těchto 
školních zařízení je 3,300.000 Kč. 
Téměř současně byla zahájena 
výstavba sportovní haly, která 
byla dána do provozu v roce 1977 
v  hodnotě díla 6,741.000 Kč. Tyto 
stavby pochopitelně měly také vliv 
na postup prací na koupališti.
Přesto však stavba pokračovala. 

Pracovali na  ní bezplatně bri-
gádníci z  měst i  ze závodů, své 
převzaté závazky plnily závody, 
společenské organizace Národ-
ní fronty, pracovníci Technické 
skupiny MěstNV i  placení pracov-
níci-specialisté. Výsledkem této 
spolupráce je současný stav, kdy 
rozsah dokončených prací na kou-
pališti dovoluje zahájit provoz již 
nyní v červenci 1982. K dokončení 
ještě chybí některé úpravy terénu 
a  přístupových komunikací, avšak 
to jsou práce zahrnuté v  druhé 
etapě, které nebrání zahájení pro-
vozu a které budou pokračovat až 
do úplného dokončení.
Pro představu o  novém koupališti 
alespoň několik technických údajů:
Velký bazén má rozměry 21x50 m 
a  jeho obsah vody je 1  500 m3. 
Je projektován a  proveden jako 
plavecký bez skokanského můst-
ku, pouze se startovními bloky. 
Hloubka vody u  startovních blo-
ků je 1,20 m a  ve  střední části je 
hloubka 1,80 m. Proti v okolí zná-
mým bazénům je naplněn vodou 
až po přepadovou hranu, po kte-
rou je umístěn odpadový kanálek 
pokrytý mřížemi a navazující ply-
nule bez zvýšených hran na dláž-
děnou plochu ochozu a  dále 
pokračující trávníkem. Během 

Splněné dlouholeté přání

Vamberecké koupaliště na konci devadesátých let                                Foto: Jiří Sejkora
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šesti hodin dojde k  úplné výmě-
ně vody (podle původního plánu 
to mělo být za  12 hodin), takže 
je zaručena stálá čistota i  jakost 
vody, na úrovni vody pitné. Recir-
kulační úpravna vody je technic-
ky nejnáročnější část koupaliště, 
z  převážné části v  podzemí, kde 
v průběhu stavby byly uplatňová-
ny všechny nejnovější poznatky, 
takže plně odpovídá všem hygie-
nickým požadavkům.
Malý bazén o  rozměrech 17x21 m 
má obsah vody cca 285 m3. Také 

zde platí všechno jako u  bazénu 
velkého, jen s  tím rozdílem, že 
obměna vody je za 3 hodiny. Oba 
bazény jsou obloženy rekodurový-
mi obklady, jejich okolí upraveno 
betonovými dlaždicemi, resp. za-
travněním.
Celková hodnota koupaliště je 7 
miliónů Kč a  bylo odpracováno 
(do konce I. čtvrtletí 1982) celkem 
39.154 bezplatných brigádnických 
hodin. 
Přání, staré více než čtyři desítky 
let, dochází tedy naplnění. Jsme 

přesvědčeni, že koupaliště se sta-
ne dostaveníčkem všech milov-
níků koupání a  pobytu v  přírodě. 
Na své si přijdou i děti v brouzda-
lišti a  při hrách na  sportovním 
zařízení. Občerstvení návštěvníků 
bude zajišťovat n. p.  RaJ pomocí 
bufetu. Také další vybavení koupa-
liště odpovídá náročným požadav-
kům současnosti. Provozní doba 
na  koupališti bude ve  všední dny 
od  10 do  18.30 hodin, v  sobotu 
a v neděli od 9 do 18 hodin.
Tímto článkem vás chceme infor-

movat o skutečnosti, jaká je s kou-
palištěm. Nejlépe však uděláte, 
když přijdete a  na  vlastní oči se 
přesvědčíte o kvalitě tohoto nové-
ho zařízení, vybudovaného v  akci 
„Z“ pro občany správního území, 
ale také pro mnohé návštěvníky 
z  blízkého i  dalekého okolí, kteří 
k  nám jistě rádi zavítají a  budou 
propagovat náš Vamberk.

Oldřich Kulhánek
(otištěno ve Zpravodaji 

města Vamberka v červenci 1982)

Staveniště V Lukách, konec sedmdesátých let
Foto: Jiří Sejkora
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V  minulém zpravodaji jsme otisk-
li článek o  přípravách k  otevření 
letního koupaliště ve  Vamberku. 
Dnes chceme tento článek dopl-
nit konkrétními údaji a navíc ještě 
prvními poznatky z provozu toho-
to nesmírně užitečného zařízení.
K  zahájení provozu byl vybrán 
7. červenec 1982. Na  15. hodinu 
tohoto dne byli pozváni ofi ciální 
hosté z vyšších orgánů lidosprávy, 
straničtí a  hospodářští pracovníci 
místních závodů, které se na  vý-
stavbě podílely, představitelé 
Městského výboru Národní fronty 
i  občané z  celého správního úze-
mí a v neposlední řadě brigádníci, 
kteří svojí prací pomáhali uskuteč-
nit toto dílo.
Krátce po  15. hodině přistoupil 
k  mikrofonu předseda MěstNV s. 
Jaroslav Vyčítal. Ve  svém projevu 
přivítal všechny přítomné a  po-
tom již mluvil o dlouholetém přá-
ní všech vambereckých občanů 
po výstavbě koupaliště, o potížích, 
které stavbu provázely a  jak se je 
podařilo odstraňovat. Poděkoval 
všem na  výstavbě zúčastněným 
organizacím, složkám NF i jednot-
livým brigádníkům.
Po  jeho projevu ocenil vykonané 
dílo i  předseda ONV Rychnov n. 
Kn. s. Josef Lukášek, který potom 
přestřihnutím pásky v  bráně za-
hájil provoz na koupališti. To již se 
mohli účastníci tohoto slavnostní-
ho aktu věnovat prohlídce areálu – 
bazénů, zařízení provozní budovy, 
recirkulační úpravny vody, právě 
přilehlých odpočinkových ploch 

atd. K  zaznamenání prvních do-
jmů návštěvníků byla připravena 
kniha – kronika, do níž se mnoho 
účastníků zapsalo. A poněvadž po-
časí bylo ideální, tak mnozí z  pří-
tomných okusili vodu v bazénech 
k vykoupání se.
Jak žádoucí a potřebné bylo kou-
paliště pro naše občany, můžeme 
dokumentovat údaji z  prvních 
dnů provozu. První den po  ote-
vření, t. j. 8. července, koupaliště 
navštívilo 186 platících, kromě 
dětí do  6 let, jež si rodiče berou 
sebou a  mají vstup volný. Druhý 
den to bylo 258 platících, v  so-
botu 10. 7. již 526 a v neděli 848 
platících. Za  první 4 týdny pro-
vozu se koupalo celkem 20.513 
platících návštěvníků a  k  tomu 
značné množství dětí do  6 let, 
kterých v průměru tohoto období 
byla nejméně 1/3 z počtu dospě-
lých návštěvníků. Průměrná denní 
návštěva vychází na 778 platících 
osob. Zatím nejvyšší návštěva 
koupaliště byla v neděli 1. srpna, 
kdy na  koupališti bylo na  2,500 
návštěvníků, z  toho 1648 platí-
cích. Také na  parkovištích okolo 
koupaliště je živo. V  uvedenou 
neděli bylo napočítáno 256 osob-
ních automobilů s  poznávacími 
značkami téměř z  celé republiky, 
několik z NDR a NSR. K tomu ještě 
2 autobusy.
Slunečné počasí téměř každý den 
přiláká množství návštěvníků, kteří 
koupaliště a  odpočinkové plochy 
zaplní tak, že – jak se říká – do-
slova praskají ve  švech. Je proto 

třeba urychleně ještě dokončit jak 
parkovou úpravu a zatravnění dal-
ších ploch, tak dobudovat dětské 
hřiště a  přístupové komunikace. 
Na všech těchto pracích se pomocí 
brigádníků stále pokračuje.
Po  těchto prvních zkušenostech 
již můžeme konstatovat, že dobrá 
věc se podařila. Byly však získány 
i  zkušenosti negativní, které čás-
tečně narušují to, co bylo pro ob-
čany vykonáno. Jedná se o někte-
ré neukázněné a  neodpovědné 
návštěvníky, kteří znečišťováním 
vody v  bazénu porušují provozní 
řád koupaliště a  způsobují zby-
tečné potíže. Vždyť přece i po za-
placení vstupného snad zůstá-
váme kulturními občany. I  když 
během každých šesti, resp. tří 
hodin je zaručena úplná obměna 
vody v bazénech znovu na úroveň 
vody pitné, mohla by průběžná 
čistota vody být vynikající, kdyby 
nebylo už zmíněného zbytečného 
znečišťování tím, že návštěvníci 
nedodržují provozní řád koupali-
ště. Například neprocházejí přes 
brodítka a  sprchy, přelézají od-
dělovací řetězy na  ochozu kou-
paliště, kouří na ochozech, odha-
zují nedopalky cigaret, ohryzky 
z ovoce a papíry na trávník a stal 
se i případ, že pronesli na ochozy 
láhev, která po rozbití a „uklizení“ 
do vody způsobila poranění nohy 
dalšího dítěte.
Aby v  tomto směru mohla být 
zjednána náprava, správa koupali-
ště připravuje opatření pro použití 
některé chemické reagentní látky, 

pro zdraví nezávadné, jež by ihned 
zbarvila vodu okolo provinilců, 
a  tak umožnila zakročit v  zájmu 
ostatních ukázněných koupajících 
se návštěvníků.
Vysoká návštěvnost koupaliště 
si pochopitelně vyžaduje i  dob-
rý přísun občerstvení do  bufetu, 
piva, limonád, uzeniny atd. Bufet 
na koupališti je ve stálém obležení 
a tak obsluhující se musí opravdu 
otáčet. Vždyť za den se spotřebuje 
značné množství nápojů i  ostat-
ního občerstvení, včetně kávy. 
Špičkový prodej za  den dosáhl 
5 hl piva a limonád, 300 šálků kávy 
a prodá se 30-50 kg ohřívané uze-
niny. Jedině chybí ještě zajistit pro-
dej mražených výrobků – nanuků, 
eskyma, míši – což by rozhodně 
přispělo k ještě větší spokojenosti 
návštěvníků. Ale snad postupně 
i na to dojde.
Z  dosavadních poznatků vyply-
nulo, aby v  průběhu koupací se-
zóny bylo každé druhé pondělí 
sanitárním dnem, kdy bude bazén 
vypuštěn, vyčištěn, dezinfi kován 
a  znovu napuštěn novou vodou. 
V tomto měsíci to bude v pondělí 
6. září 1982.
Jestli jste se nebyli v našem novém 
koupališti dosud vykoupat, přijď-
te dokud sluníčko pěkně hřeje 
a  umocňuje tak požitek z  příjem-
ného prostředí. U  nás jste všichni 
srdečně vítáni.

Oldřich Kulhánek
(otisknuto ve Zpravodaji města 

Vamberka v září 1982)

Opět něco o koupališti
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Pohled na vamberecké koupaliště, osmdesátá léta
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Je otevřeno! Tato slova si moh-
li s  velkým zadostiučiněním říci 
všichni zaměstnanci koupaliště, 
jehož brány se dne 15. července 
letošního roku po  rozsáhlé re-
konstrukci opět otevřely. A  byl 
to opravdu běh na  dlouhou trať. 
Od  doby svého vzniku prodělalo 
koupaliště pouze jednu výraznou 
opravu, a to když byl v roce 2014 
vyfóliován malý bazén a doplněn 
o vodní hřib. Veškeré technologie 
však byly původní, kruhové brou-
zdaliště bylo odstaveno z  provo-
zu. V  roce 2016 prošly kompletní 
rekonstrukcí šatny se sociálním 
zázemím a  bufetem, které již ne-
splňovaly hygienické standardy 
doby. To však neřešilo problém 
toho, co dělá koupaliště koupa-
lištěm, a  tím je velký plavecký 
bazén. Ten dlouhodobě trpěl 
masivními úniky vody, která mu-
sela být neustále doplňována. To 
sice zaručovalo výbornou jakost 
vody, ovšem o  prohřátém bazé-
nu nemohlo být ani řeči, nehledě 
na náklady s tím spojené. Opadá-

vající kachličky pak neměly žád-
nou perspektivu. 
Po  hledání optimálního technic-
kého řešení byla zvolena varianta 
vyložení bazénu folií za současné-
ho snížení hloubky bazénu v jeho 
středové části. Rozvody vody jsou 
nově rozmístěny po  celé ploše 
dna namísto bočních trysek, což 
umožňuje lepší a  rovnoměrnější 
cirkulaci vody v  celém bazénu. 
Návštěvnicky nejviditelnější změ-
nou jsou veškeré nově položené 
ochozy a  zejména pak dvě sklu-
zavky – modrá pro menší děti 
do  malého bazénu a  žlutá dvou-
dráhová skluzavka do  velkého 
bazénu. Bazén je nově rozdělen 
na dvě části, v jedné polovině jsou 
čtyři dráhy vyhrazené pro kon-
diční plavání, druhá polovina je 
určena zábavě a skluzavce. V are-
álu byly zredukovány přerostlé 
stromy a keře v jeho přední části, 
díky čemuž dostalo koupaliště 
na  přehlednosti a  působí celist-
vým dojmem. Velkým plusem pak 
jistě je nová plocha určená pro 

občerstvení, které je nově konci-
pováno i pro kolemjdoucí a může 
tak sloužit i mimo otevírací dobu 
koupaliště. Ve  spojení s  nově vy-
asfaltovanou komunikací to ocení 
zejména cyklisté, bruslaři i všichni 
ti, kteří vyrazí do Areálu V Lukách 
za sportem či na procházku.  
Co je návštěvníkům ukryto a  co 
ve výsledku znamenalo nejvýraz-
nější část investice, byly rozvody 
a  strojovna. Byť se s  opravou za-
čínalo s  nadějí, že se podaří ale-
spoň některé části repasovat či 
zachovat, čtyřicet let služby bylo 
na technologie zkrátka moc. Nově 
jsou tedy vyměněny veškeré trub-
ní rozvody, strojovna je osazena 
novými čerpadly a  kompletní 
instalací, a  za  budovou strojovny 
můžete spatřit tři nové fi ltrační 
nádoby z  plastu, které nahradily 
dvě mohutná litinová zařízení. 
Konečná částka nákladů vynalo-
žených v  oněch posledních šesti 
letech se dostala na  dvacetosm 
milionů korun. To však s  vědo-
mím, že budoucnost koupaliště 

je pro několik příštích desetiletí 
zajištěna. 
Co dodat závěrem? Výše popsanou 
opravou se začala psát nová ka-
pitola vambereckého koupaliště, 
v  rámci které budou zaměstnanci 
areál dále zvelebovat a postupem 
času rozšiřovat nabídku služeb 
pro návštěvníky, ať už např. beach 
volejbalovým hřištěm či nabíd-
kou sportovního vyžití. Rád bych 
na  tomto místě poděkoval všem 
zaměstnancům Správy sportov-
ních zařízení a Technických služeb 
Vamberk, kteří se zejména v závě-
ru oprav podíleli na  jeho přípravě 
k  uvedení do  provozu, zejména 
však řediteli SSZ panu Luďku Lu-
ňákovi za  řízení celého projektu 
a  radním města, panu Jaroslavu 
Sedláčkovi a  Ing.  Aleši Fišerovi, 
kteří na projekt osobně dohlíželi.  
Nezbývá tedy než popřát všem ná-
vštěvníkům příjemný zážitek z ná-
vštěvy koupaliště, dobré letní po-
časí a hodně zábavy při koupání. 

Mgr. Jan Rejzl, starosta

2022: Koupaliště opět vítá návštěvníky

Foto: balonuj.cz
Foto: Luděk Luňák a Radoslav Vídeňský
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Ze života mateřské školy „Sluníčko“
,,Sluníčko už krásně hřeje,
co to může znamenat?
Přece, že je tady léto!
Můžeme se radovat.‘‘

Červen je měsícem výletů a  ani 
v naší sluníčkové školce tomu ne-
bylo jinak. Děti se zúčastnily něko-
lika zajímavých projektových dnů. 
Prvním z nich byl výlet do Podorlic-
kého skanzenu v Krňovicích. Děti si 
prohlédly dobová stavení, jejichž 
součástí byly i zemědělské a řeme-
slné stroje. Druhou částí programu 
byla výroba mýdla. Dále navštívily 
vrt s  pitnou vodou nebo čističku 
odpadních vod ve Vamberku. Zde 
se dozvěděly, co je potřebné pro 
to, aby tekla pitná voda nebo jak 
vyčistit vodu špinavou. Ekologii 
se věnovala i  Krtkova domácnost 
v  Hradci Králové. Pro děti byl při-
praven zajímavý program, který se 
zabýval významem rostlin a  živo-
čichů pro vznik půdy a koloběhem 
života. Kluci i holčičky si vyzkoušeli 
smyslovou hru Putování s žížalou, 
pozorování žížal v kompostu nebo 
také pohybovou hru Mnohonožka. 
Předškoláci navštívili v Hradci Krá-
lové také Hvězdárnu a  planetári-
um. Prostřednictvím projekce jim 

byla přiblížena Sluneční soustava, 
souhvězdí nebo také střídání dne 
a  noci. Největším zážitkem bylo 
však bezpečné pozorování Slunce 
pomocí dalekohledu. Následující 
projektový den byl věnován Mu-
zeu Orlických hor – Sýpka. Děti 
se vstříc novému dobrodružství 
vydaly vláčkem. Celé muzeum si 

důkladně prohlídly, prozkoumaly 
netopýří jeskyni, viděly hnízdění 
různých druhů ptáků, o kterých se 
také více dozvěděly prostřednic-
tvím prožitkového učení.
Nejen v týdnu radosti si děti s paní 
učitelkami vyjely na  několik vý-

letů. Berušky se vydaly vláčkem 
do  Rokytnice v  Orlických horách 
za zvířátky a na pirátskou loď, dále 
také do Doudleb nad Orlicí na zá-
mek. I motýlci výletili a jejich cílem 
byla minizoo v Častolovicích. Děti 
si prohlédly nejen zvěřinec a  ryb-
ník s kačenkami, ale také zámecké 
zahrady. 

Prázdniny se neúprosně blíží 
a i děti v naší školce si čekání zpří-
jemnily čím jiným než dobrotami. 
Společně s rodiči připravili pohoš-
tění, o které se rozdělily s ostatní-
mi na společném pikniku. Součástí 
nebyly pouze dobroty, ale hlavně 

veliká pohoda! Třešničkou na dor-
tu byl celoškolkový výlet do  Ma-
mutíkova parku na  Dolní Moravě. 
Děti se vydováděly ve vodním i pí-
sečném hřišti, prozkoumaly dětský 
lanáček, Mamutíkovu louži a  také 
si prohlédly chloubu celého parku 
– obrovského mamuta. 
Ještě než se s  Vámi rozloučíme, 
chtěli by Vám předškoláci sdělit 
své zážitky z  Kouzelné noci. Té 
předcházely úkoly na stanovištích 
s  rodiči, kde děti ukázaly, co se 
ve  školce naučily např. zatlouct 
hřebík, poskládat obrázek, najít 
cestu ven z  bludiště nebo určit 
správný počet. Všichni předškoláci 
zvládli veškeré úkoly a byli úspěš-
ně pasováni na  budoucí školáky. 
Následovalo tvoření památečních 
látkových tašek, diskotéka, kino 
a  přespání ve  školce. Děti si celý 
kouzelný den moc užily a tímto se 
rozloučily se sluníčkovou školkou. 
My nejen našim budoucím ško-
lákům přejeme pohodové prázd-
niny, plno zážitků a  dobrodruž-
ství. Loučíme se i  s našimi čtenáři 
a  doufáme, že se prostřednictvím 
papírových stránek potkáme opět 
v září. Krásné léto všem! 

Kolektiv MŠ Sluníčko

Ze života mateřské školy „Vodníček“
 Červenec to je věc,
začínají prázdniny,
můžeš sbírat maliny
nebo taky jahody
a cákat se u vody,
borůvkami natřít nos,
každý může chodit bos,
hledat hříbky na mechu,
trochu dělat neplechu,
chodit pozdě spát,
celý den si hrát
na kovboje, na zloděje,
pořád se tu něco děje…

Vážení spoluobčané, milí příznivci 
naší školky, obětaví rodiče.
Tak tu máme prázdniny, a  všech-
ny děti se rozprchly k  babičkám, 
k vodě, na tábory. Konečně nastalo 
vytoužené léto a sluníčko se stalo 
našim laskavým společníkem.
Poslední měsíc ve  školce se nesl 
ve znamení výletování a týdne ra-
dosti zejména pro předškoláky.
Byli jsme například ve  skanzenu 
v Krňovicích, kde jsme zjistili, jak se 
žilo v minulosti Program zahrnoval 
prohlídku mlýnu a  hospodářství, 
děti se seznámily s historiíí pečení 
chleba a se surovinami k  jeho vý-
robě. Také se jim dostalo spoustu 
informací o  různých druzích obil-

nin a  způsobech mletí v  historii. 
Nakonec se děti seznámily s  vý-
robou mýdla, jakožto základního 
prostředku osobní hygieny a samy 
si mýdlo s vonnou silicí vyrobily.
A nastal čas pro předškoláky s ná-
zvem: „Týden radosti“, který zahr-
noval mnoho aktivních činností 

a výletů. Sportovním dnem si děti 
vyzkoušely svoji obratnost a těles-
nou zdatnost. Byli jsme se podívat 
na vrt s pitnou vodou, kde nás pan 
Bulíř provedll a dětem přiblížil, jak 
se pitná voda dostane do  každé 
domácnosti, poté, když projde čis-
tičkou vody.
Sluníčko nám přálo a  tak jsme si 
udělali opravdový piknik v  trávě, 
na  dece. Děti přinesly dobrůtky, 

ovoce a  zeleninu, zahráli jsme si 
společenské hry a bylo to moc fajn.
Další výlet byl do  Perníkové cha-
loupky v  Rábech u  Pardubic. Děti 
zaujala historie perníkářského 
řemesla a  hlavně neobvyklé za-
myšlení nad pohádkou: „O  perní-
kové chaloupce“. Medové zážitky 
zahrnovaly nejen samotné tvoření 
a pečení perníku, ale také výstavní 
expozice obsahující přes tisíc per-
níků z celé ČR.
Další program Krtkova domácnost 
byl zaměřen na ochranu a pozná-
vání přírody, ochranu životního 
prostředí a  udržitelný způsob ži-
vota. 
Dne 14. 6. jsme se vydali do Hvěz-
dárny do  Hradce Králové. Také 
tam nás čekaly nevšední zážitky 
z  oblasti astronomie, kosmonau-
tiky a příbuzných přírodovědných 
a  technických oborů. V  kupoli 
i  na  terase hvězdárny jsme viděli 
Slunce i  hvězdy a  unikátní pro-
jekční systém, který nám přinesl 
nevšední zážitky.
Den poté jsme si vyjeli vláčkem 
do  Sýpky v  Rokytnici v  Orlických 
horách. Interaktivní muzejní expo-
zici děti nadchlo. Mohly pozorovat 
desítky druhů ptáků v „korunách 

stromů“. V muzeu se mohly zapo-
slouchat do  dvou desítek zvuků, 
prohlédnout si fotky a vyřešit kvízi. 
Mnoho dětí se přiznalo, že vláč-
kem jely poprvé, takže o  zážitky 
nebyla nouze.
Konec roku završila Kouzelná noc 
se spaním ve školce. Na školní za-
hradě se sešli rodiče s předškoláky 
a společně plnili připravené úkoly, 
které zvládli na jedničku. Připrave-
né pásmo písniček a básniček do-
provázené pasováním na  školáky. 
Rodičům dojetím ukápla nejedna 
slzička štěstí. Vždyť už z  těch ma-
ličkých dětiček jsou školáci a  jak 
to uteklo…Následovalo opékání 
buřtů a  bublinkohraní, které děti 
velmi bavilo. Děti se s  rodiči roz-
loučili. Ve  školce jsme si zatančili, 
pustili pohádku, vysprchovali jsme 
se a hajdy do postýlek.
Jistě jste si všichni všimli, že jsme 
pro Vás připravili výstavku výtvar-
ných prací na našem plotě. Byla to 
přehlídka všemožných výtvarných 
děl našich šikovných dětí.
Na  závěr bychom Vám a  vašim 
dětem chtěli popřát krásné prázd-
niny, hodně zdraví a v září nashle-
danou.

Kolektiv MŠ Vodníček
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Výročí osobností
 02.07.1862 se v Golčově Jeníkově narodil Vincenc Eksler, učitel. 
V 80. letech 19. století učil ve Vamberku. Později se stal prvním řídícím 
učitelem v pekelské škole. Věnoval se ochotnickému divadlu jako herec 
i režisér. 160. výročí narození († 14.03.1947). 

 29.07.1782 se v  Rychnově narodil Jan Peikert, katolický kněz. 
Ve  Vamberku působil v  mládí jako kaplan a  v  období 1819-1847 zde 
byl farářem. Roku 1830 byla fara přemístěna do čp.85, kde sídlí dodnes.         
240. výročí narození († 09.09.1855 Vamberk)

 04.08.1852 se ve Vamberku narodil Augustin Vyskočil, hudebník. 
V mládí působil v cizině jako pěvec. Po návratu do Čech byl kapelníkem 
Prozatímního a později Národního divadla. Věnoval se pedagogické čin-
nosti. Oženil se s pěvkyní Františkou Ludikarovou. Jejich syn Pavel se stal 
slavným operním pěvcem. V roce 1927 mu byla odhalena pamětní des-
ka na rodném domě. 170. výročí narození († 14.02.1902 Praha)

 20.08.1922 zemřela Marie Melnická, obchodnice. Zabývala se pro-
dejem krajek v našem městě. Část své sbírky věnovala připravovanému 
muzeu ve Vamberku. 100. výročí úmrtí (* 29.06.1863)

Před 380 lety
Dne 3. července 1642 byla v  důsledku válečných událostí svolána 
krajská vojenská hotovost. Z  vambereckého panství bylo povoláno 
20 mužů.

Před 175 lety
Český král Ferdinand udělil městu privilegiem daným ve Vídni čtvrtý 
trh na den 4. října.

Před 125 lety
V Merklovicích byl 15. srpna 1897 založen sbor dobrovolných hasičů. 
Obec tehdy zakoupila čtyřkolovou stříkačku.

Před 115 lety
Po  vytrvalých deštích se 14. července 1907 rozvodnila Zdobnice 
a způsobila ve městě značné škody (Bednářova, Zemanova a Staha-
lova továrna, železniční trať do  Doudleb, stržen silniční most mezi 
Vamberkem a Peklem).
Dne 30. července 1907 byla ve Vamberku jako první v okrese založena 
Dělnická tělocvičná jednota Lasalle. V jejím čele stál František Valenta 
z Merklovic. Cvičilo se ve školní tělocvičně a na zahradě za dělnickým 
konzumem.
V srpnu 1907 byla otevřena mateřská škola, která ve Vamberku existo-
vala do roku 1916. Učila zde Růžena Povolná z Pelhřimova.

Před 100 lety
Na rodném domku historika Josefa Kalouska na Struhách čp.305 byla 
27. srpna 1922 odhalena pamětní deska. Během výstavby sídliště 
v 70. letech byla deska snesena a domek zbourán. K jejímu znovuob-
novení došlo v roce 2015.

Před 95 lety
Dne 7. srpna 1927 byla instalována pamětní deska významného hu-
debníka Augustina Vyskočila na rodném domě čp.98 na Husově ná-
městí, dílo akademického sochaře Emila Holmana.

Před 90 lety
Úřadovna Občanské záložny byla 1. července 1932 přemístěna z čp.98 
do čp.6. Dodnes v tomto domě sídlí pobočka České spořitelny.

Před 80 lety
Po opravách byl 30. srpna 1942 znovu vysvěcen hřbitovní kostel sv. 
Barbory. Šindelová střešní krytina byla nahrazena taškami, opraveny 
vnější i vnitřní omítky. Do kostela byla zavedena elektřina.

Před 70 lety
Na začátku července 1952 byla ve školní budově otevřena turistická 
ubytovna, provozována po dobu letních prázdnin. Správu vedl škol-
ník a nocleh stál 20 Kč.
Z funkce předsedy Místního národního výboru byl 30. července 1952 
odvolán Karel Petráněk. Jeho nástupcem se stal Eduard Blažek.

Před 65 lety
Dne 22. července 1957 bylo v Merklovicích založeno Jednotné země-
dělské družstvo, které obhospodařovalo 309 ha půdy. Mělo 12 zaklá-
dajících členů. Prvním předsedou se stal Václav Pavel. Brzy jej však 
vystřídal Alois Mimra.
První obřad vítání nových občánků města do života se uskutečnil 18. 
srpna 1957.

Před 60 lety
Dne 1. července 1962 byl otevřen Klub důchodců v  čp.98. Prvním 
předsedou spolku se stal Alois Svatoš.
Následujícího dne se obyvatelé našeho města dočkali první samo-
obslužné prodejny potravin v horním rohu náměstí, kde se po krátké 
odmlce dnes opět prodává stejný sortiment.

Stalo se aneb bejvávalo
Před 55 lety
Vamberečtí ochotníci vystoupili ve  dnech 1. až 3. července 1967 
na mezikrajové přehlídce v Táboře. S divadelní hrou Oddací list sklidili 
velký úspěch.

Před 45 lety
Počátkem srpna 1977 začala druhá etapa výstavby sídliště Struha, kte-
rá trvala do roku 1981.
V srpnu 1977 byla v bývalé merklovické školní budově otevřena ma-
teřská škola.

Před 40 lety
Dne 7. července 1982 bylo zprovozněno koupaliště v horních lukách. 
Plán zhotovil Hydroprojekt Praha. Celkové náklady činily 7 mil. Kč.

Před 30 lety
V zadní části radnice bylo 23. července 1992 otevřeno nové veřejné WC.
Pošta byla 17. srpna 1992 po 80 letech přemístěna z přízemí radnice 
do bývalého domu služeb na Struhách.
V Jůnově ulici byl 27. srpna 1992 dán do užívání Dům s pečovatelskou 
službou. Vedoucí byla tehdy paní Chaloupková.

Před 25 lety
Pro nedostatek dětí byla 1. července 1997 uzavřena mateřská škola 
v Pekle.
V srpnu 1997 byla otevřena školní jídelna. Dílo architekta J. Kratochvíla 
z Hradce Králové v hodnotě 30 mil. Kč bylo budováno od roku 1991. 
Nový objekt obsahoval též kuchyň, učebny chemie a fyziky, byt a škol-
ní kuchyňku.
Při silniční nehodě na kamenném mostě 25. srpna 1997 byla sražena 
socha sv. Cyrila do říčního koryta Zdobnice.

Před 10 lety
Vamberečtí hasiči získali 11. srpna 2012 nový automobil DA 16 MAN 
v hodnotě 2,5 mil. Kč.

Před 5 lety
Vamberečtí hasiči dostali 1. července 2017 nový cisternový automobil 
Tatra CAS 30 v hodnotě 8 mil. Kč.
V srpnu 2017 byl zbourán objekt bývalého veřejného WC ve Voříškově 
ulici.
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Tyršova 18, telefon: 494 541 484
e-mail: mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

PROGRAM ČERVENEC - SRPEN 2022
PŘIPRAVUJEME:
 2. září v 18:30 hodin 
KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Zahájení.
Vstupné 50 Kč. 

 21. září v 19:00 hodin
KAKTUSOVÝ KVĚT 
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA 
PRAHA
Brilantní komedie, která skvěle 
kombinuje situační humor a  ro-
mantiku. 
V hlavní roli: Lukáš Vaculík.
Vstupné: 300 Kč.     

pro náš výrobní závod ve Vamberku hledáme

VÝROBNÍ FINANČNÍ 
KONTROLER/KA

IWE – MEZINÁRODNÍ 
SVAŘOVACÍ INŽENÝR

TECHNIK KONTROLY KVALITY
NÁKUPČÍ

ELEKTROMECHANIK
SEŘIZOVAČ VÝROBNÍ LINKY 
OBSLUHA ZINKOVACÍ LINKY
SEŘIZOVAČ MECHANICKÝCH 

OHÝBAČEK
OBSLUHA VÝROBNÍ LINKY

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

Fotoreportáž
z Vamparkfestu

Foto: Radoslav Vídeňský
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Společenská kronika

V červenci 2022 oslaví:
91 let Hana Dostálová
90 let Vlasta Šafářová
85 let Vojtech Lóži
85 let Růžena Macková
80 let Alenka Vondrová
80 let Věra Dytrtová
80 let Vladimír Jakubec
80 let  Zdeňka Zezulková
75 let Jindřich Janeček
75 let Irena Hurdová

V srpnu 2022 oslaví:
93 let Božena Sejkorová
85 let Karel Štěpánek
85 let Jarmila Kubíčková
80 let Jolana Hynková
80 let Miloslav Kouřil
80 let Helena Jedličková
80 let František Šimeček
80 let Miroslav Žák
75 let Jitka Stupková
75 let Blanka Husáková
75 let Jan Horák

BLAHOPŘÁNÍ

Dobrý člověk, i když zemřel,
žít bude v mysli těch, kteří ho znali a měli rádi.
Dne 7. července 2022 uplynulo 42 let od  chvíle, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný manžel a tatínek pan 
OLDŘICH JELÍNEK.
Děkujeme všem, kteří ho měli rádi a věnují mu tichou 
vzpomínku.

S láskou a úctou vzpomínají manželka a dcera

Ztratili jsme to nejdražší, co jsme měli.
Dne 16. července uplynulo sedm let od chvíle, kdy nás 
navždy opustila moje milovaná maminka a  nejhod-
nější babička paní RŮŽENA KOTYZOVÁ. Zároveň 
vzpomeneme na  její 75. narozeniny, které by oslavila 
5. srpna 2022. 
Život jde dál, ale smutno a prázdno za člověkem, který 
všude chybí, zůstává.

V srdci Tě stále nosí a tiše vzpomínají 
dcera Eva s Otou, vnuci Tomáš a Jakub, 

sestra a bratr s rodinou.

Dne 9. srpna uplynou dva roky od úmrtí paní HANY 
SOUKUPOVÉ.

Stále vzpomínají manžel Jan, dcera Blanka 
a syn Petr s rodinami.

Dne 25. srpna uplyne 1 rok, kdy nás navždy opustil 
pan MOJMÍR NEJEZ.

S láskou vzpomínají manželka, děti a vnoučata. 

VZPOMÍNKA

Vyjde to i letošním 
osmdesátníkům?
Opět máme za sebou několik týdnů tohoto roku. Roku 2022, který 
svojí tajemností dvojek má pro mnohé zvláštní význam. Pro nás, co 
jsme přišli na svět na počátku čtyřicátých let – v roce 1942 (t. j. pro 
tzv. válečné ročníky), je významný obzvláště. V letošním roce se doží-
váme významného životního jubilea. Válečná léta nám poznamenala 
dětství. Následně časem jsme získali životní zkušenosti. Po desítkách 
let, každý z nás zanechal nějakou vlastní stopu. Někteří více či méně 
výraznou. Vždy by ale mohla vyprávět.
Ti „Vamberečtí“ i Ti, co odešli tzv. za humna, si o tom jistě zase řeknou 
své. Zásluhou organizátorů – Heleny, Bohouše, Oliny budou moci 
vzpomínat. Výroční setkání to umožní. Pravidelné každoroční jarní 
a podzimní schůzky potvrzují, že stále mají k sobě blízko. Samozřej-
mostí je i vzpomínka na ty, co opustili naše řady. Nelze vzpomenou 
všech! Mezi prvními to byl Jára Hejhal a  Zdeněk Kozel z  Lupenice, 
Bedřich Jirsa, Jirka Kubias či Pepík Bavlovič, oba Šmídové a  další 
z Vamberka. V neposlední řadě pak nedávno František Petříček, Ru-
dolf Fajgl či Petr Dlabka,…. Život naštěstí díky milému vzpomínání, 
optimistickému pohledu jde však dál.

Josef Černý (jeden z těch „ZA HUMNY“)
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Akce Muzea a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou  ČERVENEC - SRPEN  2021

Správní budova Muzea a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (bývalé kasárna)
Tel.: 494 534 450, e-mail: moh@moh.cz, www.moh.cz
 Celoroční provoz
Památník Karla Plachetky
Expozice představuje ucelenou ornitologickou sbírku obsahující zástupce 255 
ptačích druhů. Vystaveno je na 700 preparovaných exemplářů. Sbírka je vý-
sledkem celoživotní práce Karla Plachetky (1877-1961), rodáka z Bedřichovky 
v Orlických horách, spoluzakladatele a činovníka Československé ornitologic-
ké společnosti a mnoha dalších ornitologických spolků a organizací.
 Celoroční provoz
Rychnovsko na historických fotografi ích
Obnovená expozice historických fotografi í se zaměřila na města v rychnovském 
okrese. Celkem je zde zastoupeno všech devět měst – Borohrádek, Dobruška, 
Kostelec nad Orlicí, Opočno, Solnice, Týniště nad Orlicí, Vamberk, Rokytnice 
v Orlických horách a Rychnov nad Kněžnou. Historii regionu Rychnovska zde 
připomíná několik desítek fotografi í, a to nejstarší pocházejí z 19. století až nej-
novější z 60. let 20. století. Opomenuta nebyla ani současnost, proto na výstavě 
nechybí řada zajímavých míst, která byla vyfotografována pro srovnání i v roce 
2019. Během výstavy návštěvníci uvidí, jak se v průběhu času jednotlivá města 
měnila a jaké významné stavby v nich postupně přibývaly. Vystavené fotografi e 
zobrazují nejen centra měst, ale i jejich okrajové části. Místním obyvatelům, ale 
i širšímu okolí tak i místa, která na Rychnovsku již nenaleznou.

Orlická galerie a výstavní sály muzea
2. patro Kolowratského zámku
Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 015, e-mail: moh@moh.cz, galerie@moh.cz, www.moh.cz
 30. duben – 30. říjen 2022
Výstava „Kočárky: Dětské a loutkové kočárky v letech 1860–1960“
Výstava představuje unikátní výběr historických kočárků ze  soukromé  sbír-
ky manželů Holáskových. Nejstarší kočárek pochází přibližně z roku 1860 a já-
drem sbírky jsou velmi ceněné exponáty z období secese. Ve výběru jsou za-
stoupeny kočárky loutkové, dětské sportovní i  hluboké, dvojkombinace, 
trojkolky i  saně. Součástí výstavy se staly také  dobové nabídkové katalogy, 
dětské hračky a historické fotografi e.
 30. duben – 30. říjen 2022
Výstava „Rok v Orlických horách. Dlouhodobá expozice“
Sezónní dlouhodobá expozice představuje významná díla sbírky Orlické ga-
lerie, ale i práce, které nejsou veřejnosti tak známé v zajímavých tematických 
a historických souvislostech. V letošním roce prostřednictvím uměleckých děl 
je možné sledovat proměnu krajiny regionu v různých ročních dobách, promě-
nách počasí i jak sezonní činnost lidí proměňovala její náladu.
 25. červen – 21. srpen 2022
Výstava „Univerzita Hradec Králové“
Výstava především představuje umělecká díla pedagogických pracovníků a je-
jich vzdělávací postupy.
 25. červen – 21. srpen 2022
Výstava „Věra Jičínská / V dobré společnosti“
S dílem malířky Věry Jičínské se návštěvníci Orlické galerie pravidelně setkávají, 
ale málokdo tuší, jací lidé, zejména umělci, se v jejím okolí pohybovali a přímo 
či nepřímo její tvorbu usměrňovali, inspirovali či komentovali. Výstava předsta-
vuje právě významné osobnosti kulturního a společenského života, v jejichž 
společnosti se pohybovala tato oceňovaná umělkyně.
 25. červen – 21. srpen 2022
Výstava „Martina Novotná / VesMír“
Malířka, která pochází z Ústí nad Orlicí a její dosavadní tvorba je s tímto regi-
onem spjata, věnuje výstavu vesmíru. Některé obrazy se tematicky dotýkají 
hvězd a nekonečného prostoru, ale jsou také inspirované malou vesnicí (slovní 
hříčka Ves Míru), kde malířka tvoří.
 25. červen – 21. srpen 2022
Výstava „Výstava studentských prací Střední uměleckoprůmyslové 
školy Ústí nad Orlicí“
Výstava je malým exkurzem do přípravy a výuky budoucích výtvarníků.
 25. červen – 21. srpen 2022
Výstava „Ilustrace k dílu Karla Poláčka 1“
K připomenutí 130. výročí narození významného rychnovského rodáka Karla 
Poláčka je zařazena i výstava, která připomíná jeho literární dílo ilustracemi ne-
jen ze sbírky Orlické galerie.

 25. červen – 30. říjen 2022
Mikrovýstava uniformy příslušníka Chausseurs Britannique
Muzejní mikrovýstavy jsou věnovány již tradičně exkluzivním sbírkovým před-
mětům. V  tomto roce je prezentována zrestaurovaná uniforma příslušníka 
Chasseurs Britanniques. Výstava je doplněna textovou částí popisující historii 
a původ kabátce, doprovodnou fotodokumentací a detailní snímky uniformy.
 5. – 8. červenec 2022, vždy od 10 do 16 hodin
Prázdninové výtvarné dílny v Orlické galerii
Prázdniny jsou úžasným časem pro fantazii a tvoření. Přijďte do Orlické galerie 
strávit čtyři dny plné zkoušení různých výtvarných technik. V úterý na nás čeká 
hravý linoryt, ve středu pak jemnost suché jehly. Ve čtvrtek se budeme věno-
vat tisku z plochy, kdy budeme zkoušet otisknout různé přírodniny. Na závěr si 
v pátek vyrobíme vlastní cameru obscuru, kterou používal samotný Leonardo 
Da Vinci. Možnost zakoupení zvýhodněné vstupenky na cyklus dílen.
 22. červenec a 12. srpen
Filmové večery v Orlické galerii
Netradiční program s fi lmovým zážitkem nabízí prostory Orlické galerie.
 24. (od 16 hodin) a 27. (od 17 hodin) srpna 2022
Exkurze „Archeologické léto – Komentovaná prohlídka bývalého dvo-
ru a tvrziště Bezděkov s archeoložkou Martinou Bekovou“
Dvůr a  tvrziště Bezděkov leží jeden a  půl kilometru jižně od  Rychnova nad 
Kněžnou. První zmínka o dvoru je z roku 1358. V těchto letech zde zřejmě sídlil 
rod nižší šlechty (Dobešové z Bezděkova). Roku 1536 prodala Anna, dcera Pro-
kopa Dobeše z Bezděkova, dvůr Václavovi Okrouhlickému z Kněžic. Ten poté 
majetek postoupil Mikuláši Pecingarovi z Bydžína (roku 1559). V polovině 17. 
století byl dvůr přestavěn Magdalenou, majitelkou Vamberka. Na počátku 18. 
století vlastnil Bezděkov Norbert Leopold z Kolowrat. Do architektonické po-
doby zásadně zasáhl ve druhé polovině 19. století František Lützow a nechal 
zbudovat dodnes stojící klasicistní budovy. Roku 1938 získal od Lützowů dvůr 
František Kašpar z Hoděčína. Po druhé světové válce zde bylo zimní sídlo cirku-
su Berousek. Na počátku 50. let byl dvůr znárodněn. V roce 1992 byl Bezděkov 
vrácen v restituci dědičce Berouskových, Jaroslavě Smithové. Dodnes je mís-
tě dobře patrný půdorys původní tvrze, vidět je i relikt rybníčku a původního 
dvora. Z lokality pochází větší množství kachlů a zlomků keramiky, které budou 
během prohlídky taktéž k vidění. Pevná obuv nutností.

Muzeum krajky Vamberk
Husovo nám. 88, 517 54 Vamberk
Tel.: 494 541 518, e-mail: mkv@moh.cz, www.moh.cz
 30. duben – 28. srpen 2022
Výstava „Emilie Paličková a pokračovatelé“
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řeme-
sel v roce 2019 oslavila 100 let působení. Téměř od počátku své existence získala 
tato škola vůdčí výtvarnou osobnost v Emilii Paličkové, která zde působila mezi 
lety 1919 až 1946. Velice brzy dospěla k  emancipaci krajky jako svébytnému 
uměleckému druhu. Významného úspěchu dosáhla v roce 1925 v Paříži na Mezi-
národní výstavě dekorativního a průmyslového umění. Výstava je věnována této 
osobnosti českého krajkářství a také další tvorbě pedagogů školy.

Sýpka – Muzeum Orlických hor
Horská 174, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Tel.: 491 616 941, e-mail: sypka@moh.cz. www.sypka-moh.cz
 2. červenec 2022
Přednáška „Petr Hudousek: Gruzie“
Gruzie většinou nepatří k  typickým dovolenkovým destinacím Čechů. 
Přesto má co nabídnout a dokáže okouzlit panenskou krajinou i bohatou 
historií. Své cestovatelské zážitky z této země představí na besedě spojené 
s promítáním fotografi í starosta města Rokytnice Petr Hudousek.

Synagoga – Památník Karla Poláčka
Fisherova 602, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 450, e-mail: moh@moh.cz
 14. srpen 2022
Den židovských památek
Tradiční den otevřených židovských památek.

Pozor! Data otevření výstav a konání akcí se mohou měnit. Sledujte prosím 
aktualizace a bližší informace na našich webových stránkách
 WWW.MOH.CZ a na sociálních sítí muzea a jeho poboček.
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MUŽI A
JAKO 1. B třída mužů - skupina B

Sobota 21.5.2022 17:00 
TJ Baník Vamberk – TJ Lokomotiva Meziměs-
tí 0:0 (PK 4:3). 
Milan Bořek, trenér (domácí): V dnešním utká-
ní jsme chtěli naplno bodovat, ale nervozita 
nám svazovala nohy. Soupeř lépe kombinoval 
a  z  toho se zrodily také 2 šance, vždy nás za-
chránilo břevno. Klukům nelze upřít bojovnost 
ale chyběl nám klid v  zakončení anebo fi nální 
přihrávka. Soupeře přiváděl k zoufalství náš gól-
man „GIGI“ který chytil 3 gólové šance. A  když 
jsme neproměnili ani pokutový kop, zápas do-
spěl k remíze. A v nich opět čaroval náš gólman 
a vychytal druhý bod. Jindřich Kitler, trenér (hos-
té): Domácí měli lepší začátek, ale pak jsme se 
dostávali více do hry a vytvářeli si šance. Dnes 
nám v koncovce nebylo souzeno a penalty to je 
loterie, ale jinak poděkování všem hráčům. Mu-
síme se soustředit na další utkání. 
Sestava: Klofanda (brankář), Müller, Šrom (kapi-
tán), Čopík, Hájek (46. Kotýza), Hamerský, Malý, 
Halamka O. (65. Tobiška), Šponar, Halamka D. 
(80. Bek), Hostinský (46. Žák), na  střídání Mu-
druňka. Žluté karty: Müller 39. a  81. (červená 
karta), 77. Kotýza.

Sobota 28.5.2022 17:00 
TJ Sokol Malšovice – TJ Baník Vamberk 3:1. 
Lukáš Zrůst, trenér (domácí): Do  obdržené-
ho gólů byl Sokol lepším týmem poté převzal 
otěže Vamberk a  ve  zhruba dvacetiminutové 
pasáží kdy byl lepším týmem si vytvořil něko-
lik velice dobrých příležitosti k navýšení skóre. 
Do druhého poločasu jsme prostřídali a soupe-
ře před naší branku pouštěli minimálně. Vyrov-
návací branka padla po trase Lemon - Libřický. 
Druhý a vítězný gól vsítil Malšovický žolík Pepa 
Taichman, kterému opět stačilo pouze pár mi-
nut na  place! Pojišťovací branku přidal, také 
střídající, Kocman. Milan Bořek, trenér (hosté): 
Domácí začali utkání náporem ale paradoxně 
jsme šli do  vedení my už v  10 min precizním 
trestňákem. To domácí zbrzdilo, nám narostli 
křídla a do poločasu jsme neproměnili další 3 
tutové šance. Domácí také dvě zahodili a do ša-
ten jsme šli spokojenější my. Ve druhé půli se 
obraz změnil. Domácí brzo vyrovnali a my ne-
pochopitelně zalezli, což domácí využili a v po-
sledních 10 min utkání otočili ve svojí výhru. 
Sestavy: Klofanda (brankář), Šrom (kapitán), Čo-
pík (88. Cit), Hájek (88. Sbrbík), Hamerský, Malý 
(78. Kotýza), Halamka O., Šponar (46. Hostinský), 
Halamka D. (78. Tobiška), Olšavský, Šimeček. 
Branka: Hamerský David. Žlutá karta: Hamerský 
David.

Sobota 4.6.2022 
TJ Baník Vamberk – TJ Sokol Stěžery 1:5.  
Milan Bořek, trenér (domácí): V  dnešním 
zápase nám velmi kvalitní soupeř ukázal jak 
je fotbal jednoduchý a  také předvedl efektivi-
tu v zakončování během první půle. Ve druhé 
části soupeř malinko zvolnil a  my jsme hru 
zpřesnili a  začali více bojovat, ale o  utkání už 
bylo rozhodnuto. Máme na čem hodně praco-
vat a soupeři gratuluji k zasloužené výhře pod-

porované velkou návštěvou jejich fanoušků 
a přejeme hodně úspěchů ve vyšší třídě. Mar-
cel Tuček, sekretář (hosté): Utkání rozhodly dvě 
rychlé branky. Do  přestávky jsme přidali ještě 
další dvě a bylo po zápase. Domácí to ale ne-
zabalili a snažili se hrát až do konce. Chválíme 
pěkné fotbalové prostředí! 
Sestava: Klofanda (brankář), Hostinský, Cho-
chola (69. Šimeček), Halamka D., Müller, Cit 
(64. Žák), Hájek, Šrom (kapitán), Olšavský, Ha-
merský, Tobiška (46. Bek), na střídání Soběslav. 
Branka: Žák. Žluté karty: 82. Olšavský, 84. Olšav-
ský (červená karta), 85. Hostinský.

Sobota 11.6.2022 17:00 
FC České Meziříčí – TJ Baník Vamberk 4:2. 
Horký David, vedoucí mužstva (domácí): Se-
zónu jsme zakončili vítězně. Na rozdíl od soupe-
ře jsme proměňovali šance a  stříleli nádherné 
branky. Děkujeme za pomoc dorostencům, kteří 
měli své utkání v  nohách. Klobouk dolů jak se 
kluci pod novým trenérem Patrikem Havlem 
semkli a  odmakali jaro. Ve  třinácti utkáních se 
uhrálo 23 bodů a celkově z toho je osmé místo. 
Hoši děkujem! Ladislav Falta- vedoucí mužstva 
(hosté): Neproměněné šance a tradičně špatný 
druhý poločas, to nás opět stálo zápas. Děku-
jeme všem hráčům z Béčka a dorostencům, že 
nám pomohli dohrát jaro a musíme se připravit 
na  novou sezónu. Sestava: Klofanda (brankář), 
Chochola (57. Hostinský), Halamka D., Müller, 
Hájek, Šrom (kapitán), Tobiška (54. Kotýza), Bek, 
Halamka O., Stieber, Mudruňka. Branky: 18. Ha-
lamka D., 82. Halamka O. Žlutá karta: 70. Stieber.

Konečná tabulka:
 Družstvo Zápasy V P VP PP Skóre Body

1 TJ Sokol Třebeš B 26 22 0 2 2  98:22 72

2 TJ Sokol Stěžery 26 19 3 4 0  97:28 65

3 FC Slavia HK B 26 17 4 2 3  107:42 58

4 TJ Sokol Javornice 26 12 8 2 4  65:53 44

5 TJ Spartak Kosičky 26 10 9 4 3  77:64 41

6 TJ Spartak Opočno 26 11 11 2 2  60:81 39

7 TJ Slavoj Předměřice n. L. 26 10 11 3 2  52:50 38

8 FC České Meziříčí 26 10 11 3 2  58:59 38

9 TJ Lokomotiva Meziměstí 26 10 11 2 3  60:59 37

10 TJ Sokol Malšovice 26 10 13 0 3  54:63 33

11 TJ Baník Vamberk 26 8 15 2 1  52:70 29

12 TJ Sokol Lípa n. O. 26 7 17 2 0  45:88 25

13 T.J. Sokol Hejtmánkovice 26 5 16 2 3  39:95 22

14 SK Smiřice 26 1 23 0 2  23:113 5

Komentář vedoucího mužstva:
Jarní sezóna nám začal hůře než ta podzimní. 
Z kádru nám odešli 4 hráči, Samek s Fujdiakem se 
vrátili do Slatiny, Ondra Mráz do Horních Ředic, 
Ondra Tobiška na  hostování do  Náchoda, Petr 
Šimeček začal hrát nohejbal za druholigové Ho-
lice, a tak nám byl k dispozici jen na pár zápasů. 
K nám se podařilo sehnat pouze Filipa Stiebera 
z Lukavice, který je zároveň divizním rozhodčím, 
a proto nám mohl pomoci také jen pouze ve 4 
zápasech, a  na  jeden poločas nám pomohl To-
máš Hojný. Abychom mohli jaro vůbec dohrát, 
museli nám hodně pomoci hráči z  rezervního 
B týmu a dorostenci, za což jim všem, kdo nám 
na jaře vypomohl, chceme moc a moc poděko-
vat. Na  každý zápas nám tak vlastně nastupo-
vala jiná 11ka, a tak byla souhra nevalná. Navíc 

k našemu výkonu nepřispěla ani hrozně špatná 
docházka na tréninky. Po odehrání pěti kol jarní 
sezóny jsme se pokusili dát týmu nový impuls 
a došlo k výměně trenéra. Za Josefa Součka přišel 
Milan Bořek. Ze všech jarních kol se nám povedli 
pouze zápasy proti Opočnu, Javornici, Meziměstí 
a posledním Smiřicím, které k nám navíc dorazily 
pouze v  9 lidech. Z  těchto zápasů jsme vytěžili 
dohromady 9 bodů a díky získaným 20 z podzi-
mu se nám tak nakonec podařilo krajskou třídu 
ve Vamberku udržet i pro příští sezónu. Tuto se-
zónu jsme po sedmém místě z podzimu zakon-
čili až na konečném 11. místě s počtem 29 bodů. 
Celkově nemůžeme být s touto sezónou vůbec 
spokojeni a musíme hodně zapracovat na tom, 
aby ta příští byla už lepší.

Ladislav Falta, vedoucí mužstva

MUŽI B
INDIGO OP III. třídy

Sobota 21. 5. 2022 11:00
TJ Baník Vamberk, z.s. B - SK Petrovice n.Or-
licí, z.s. 2:1 (1:1) 
Pen: 3:1. 
Sestava: Koníček (brankář), Bek, Hostinský, 
Sýkora, Handl, Žampach, Kotýza, Mudruňka, 
Olšavský M. (kapitán), Soběslav, Halamka, Frej-
vald, Šafařík, Svrbík, Olšavský N. Branka: Kotýza.

Sobota 28. 5. 2022 10:00
FO Křovice z. s. - TJ Baník Vamberk, z.s. B 2:4 
(0:3). 
Sestava: Malý (brankář), Kotýza, Tobiška, Jansa, 
Hlaváč, Mudruňka, Držmíšek (kapitán), Dostál, 
Hostinský, Chochola, Frejvald, Procházka, Štve-
rák, Koníček. Branky: Kotýza, Hlaváč, Tobiška 
2x.

Sobota 4. 6. 2022 11:00
TJ Baník Vamberk, z.s. B - TJ Velešov Doudle-
by nad Orlicí z.s. B 3:0 (1:0). 
Sestava: Cit (brankář), Malý, Halamka, Potužník, 
Hlaváč, Svrbík, Žampach, Handl, Držmíšek (ka-
pitán), Bek, Dostál, Koníček, Jansa, Olšavský N., 
Žák, Müller. Branky: Svrbík, Žák, Halamka.

Konečná tabulka:
 Družstvo Zápasy V R P Skóre Body

1. SK Týniště nad Orlicí, z. s. 18 16 0 2  62:20 47

2. SK Dobré, z.s. 18 12 0 6  51:45 34

3. TJ Baník Vamberk, z.s. B 18 12 0 6  47:41 33

4. SK Petrovice n.Orlicí, z.s. 18 8 0 10  36:31 26

5. TJ Sokol Žďár nad Orlicí, z.s. 17 8 0 9  37:43 26

6. TJ Sokol Křivice, z.s. 18 8 0 10  30:36 25

7. SK FC Labuť Rychnov n. Kn., z.s. 18 8 0 10  48:47 24

8. TJ SOKOL Voděrady, z.s. 18 7 0 11  26:35 20

9. FO Křovice z. s. 18 6 0 12  26:39 19

10. TJ Velešov Doudleby n. O. z.s. B 17 4 0 13  20:46 13

Komentář trenéra:
Sezónu jsme si fotbalově užili a hráli na vrcholu 
tabulky. Hrajeme na  žízeň a  utužujeme dobrou 
partu. Z našich řad chodili kluci za áčko, což nás 
poměrně dost oslabovalo, ale nebylo to nic s čím 
bychom si neuměli poradit. Věkový průměr nám 
sice lehce klesl, ale i tak budeme dál hrát pro ra-
dost z pohybu.                        Jiří Držmíšek, trenér

(pokračování na další straně)

Výsledky a komentáře – Fotbalový oddíl TJ Baník Vamberk, z.s.
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DOROST
Genext KS staršího dorostu 
U 19 - fi nále, jaro 2022

Sobota 21. 5. 2022 14:00
TJ Baník Vamberk - TJ Velké Poříčí 4:3 (1:2) 
Pen: 10:9. 
Sestava: Koníček (brankář), Šafařík, Olšavský, 
Šebesta, Svrbík, Forche, Rücker, Soběslav M., 
Žák, Müller, Saksl, Štěpánek, Kaute, Soběslav J., 
Kařízek, Jansa, Kodytek. Branky: Žák, Štěpánek, 
Müller.

Neděle 29. 5. 2022 15:00
TJ Lokomotiva Borohrádek - TJ Baník Vam-
berk 3:2 (1:0). 
Sestava: Koníček (brankář), Šafařík, Kopřiva, 
Svrbík, Forche, Rücker, Soběslav M., Müller, Sak-
sl, Štěpánek, Soběslav J., Kařízek, Jansa. Branky: 
Štěpánek, Forche.

Sobota 4. 6. 2022 14:00
TJ Baník Vamberk - MFK Nové Město nad 
Metují 1:3 (0:1). 
Sestava: Koníček (brankár), Kaute, Olšavský, 
Svrbík, Forche, Rücker, Žák, Müller, Saksl, Štěpá-
nek, Soběslav J., Kařízek, Jansa.

Pátek 10. 6. 2022 18:00
TJ Baník Vamberk - TJ Velké Poříčí 1:3 (0:2).
Sestava: Koniček (brankář), Šafařík, Kaute, Mrá-
zek, Forche, Rücker, Soběslav M., Müller, Štěpá-
nek, Soběslav J., Kařízek, Jansa, Olšavský. Bran-
ka: Müller (PK)

Neděle 12. 6. 2022 14:00
TJ Sokol Železnice/SK Robousy - TJ Baník 
Vamberk 3:1 (2:0). 
Sestavy: Koníček (brankář), Šafařík, Forche, 
Rücker, Soběslav M., Müller, Saksl, Štěpánek, 
Soběslav J., Kařízek, Jansa. Branky: Müller.

Konečná tabulka:
 Družstvo Zápasy V P VP PP Skóre Body

1 TJ Velké Pořičí 14 10 1 1 2  60:26 49

2 TJ Dvůr Králové/

 TJ Sokol Bílá Třemešná 14 10 2 2 0  73:36 45

3 TJ Lokomotiva Borohrádek 14 9 2 0 3  75:26 42

4 MFK Nové Město n. M. 14 7 7 0 0  48:58 30

5 TJ Sokol Železnice/

 SK Robousy 14 4 6 3 1  34:47 25

6 SK Roudnice/

 Sokol Lhota p. L. 14 4 8 0 2  61:55 24

7 TJ Sokol Chomutice/

 Sokol Milíčeves 14 2 11 1 0  27:83 17

8 TJ Baník Vamberk 14 1 10 2 1  33:80 8

Komentář trenéra:
Dorost pro jarní část postoupil do fi nálové čás-
ti soutěže mezi osm nejlepších týmů krajské 
soutěže. Příprava začala ve  druhé polovině 
ledna v  domácích podmínkách na  umělé trá-
vě ve  Vamberku, společně s  A  mužstvem. Již 
v  přípravě jsme se potýkali s  velkým počtem 
zraněných hráčů, ale i nezájmem hráčů trénovat 
v zimních podmínkách. Do mistrovských zápasů 
jsme vstupovali s  kádrem silně prořídlém, kdy 
jsme měli díky zraněným a  jinak zaneprázdně-
ným hráčům problém se sejít nejen na trénink, 

ale i  zápasy. Jen díky pomoci starších žáků se 
nám podařilo doplňovat hráče, tak abychom 
odehráli zápasy v  dostatečném počtu. V  nad-
stavbě jsme jednou vyhráli a  dvakrát zvítězili 
na  pokutové kopy. Ve  zbývajících deseti utká-
ních jsme prohráli. Na jaře jsme tedy uhráli pou-
ze osm bodů. V soutěži jsme skončili na osmém 
místě. S tímto výsledkem nemůžeme být spoko-
jeni, zrovna tak přístup některých hráčů je pro 
mě zklamáním. S některými hochy vyloženě třís-
ká puberta, v kombinaci s dojížděním ze střed-
ních škol, anebo z intrů to je nelehká situace pro 
celý tým. V příští sezóně nás čeká poměrně velká 
obměna kádru a věřím, že nejen současní hrá-
či dorostu, ale i nově příchozí borci se poperou 
o lepší umístění a jsme přesvědčen, že se to i po-
daří. Závěrem chci poděkovat hráčům, kteří pře-
chází do  mužstev dospělých a  přeji jim hodně 
zdaru. Musím poděkovat za pomoc a podporu 
Ondřejovi Frejvaldovi, byl mě i hráčům oporou 
v průběhu celé sezóny, má můj velký obdiv za to 
vše, co je schopen zařídit, i když si to hoši za svůj 
výkon v této sezóně snad ani nezasloužili. Děkuji 
i Marcelovi Olšavskému, správcům areálu a na-
šemu bezchybnému panu pomeznímu Pavlovi 
Kotyzovi, který nám odmával téměř všechny 
domácí zápasy.              Miroslav Žežule, trenér

STARŠÍ ŽÁCI
OP starších žáků - jaro 2022

Středa 25. 5. 2022 17:00 
Viking Union Rokytnice/TJ Baník Vamberk - 
Černíkovice/Solnice 1:7 (0:3). 
Sestava: Čapek D., Čapek S., Kušta, Forche, Hor-
ský, Helásek, Kopsová, Veverka, Khol, Říha, So-
běslav. Branka: Helásek.

Středa 1. 6. 2022 17:00 
Doudleby/Rychnov - Viking Union Rokytni-
ce/TJ Baník Vamberk 12:6 (6:3). 
Sestava: Čapek D., Fišerová, Forche, Kaute, Hor-
ský, Helásek, Kopsová, Čapek S., Kušta, Bartoš 
M., Khol, Chochola, Kaute, Bartoš V., Kopřiva, 
Stoklas, Horský. Branky: Forche 4x, Horský, He-
lásek.

Středa 8. 6. 2022 17:00 
Viking Union Rokytnice/TJ Baník Vamberk - 
Dobruška/Opočno 0:4 (0:1). 
Sestava: Čapek D., Fišerová, Forche, Kaute, So-
běslav, Horský V., Horský T., Helásek, Kopsová, 
Khol, Říha, Saksl, Čapek S., Hamerská, Kušta, 
Kopřiva, Daniš.

Konečná tabulka:
 Družstvo Zápasy V R P Skóre Body 

1. Černíkovice/Solnice 9 7 0 2  109:45 45

2. Dobruška/Opočno 9 5 0 4  66:47 33

3. Doudleby/Rychnov 9 4 0 5  82:82 21

4. Viking Union Rokytnice/

 TJ Baník Vamberk 9 2 0 7  34:117 9

Neděle 22. 5. 2022 13:30 
Viking Union Rokytnice v Orlických horách, 
z.s. - Ústí nad Orlicí B 0:4 (0:1). 
Sestava: Khol, Kaute M., Kaute R., Horský, Helá-
sek, Kopsová, Veverka, Stoklas, Saksl, Bartoš M., 
Bartoš V., Sedláček, Klement, Horský, Forche.

Neděle 5. 6. 2022 13:30 
Viking Union Rokytnice v Orlických horách, 
z.s. - Žichlínek 2:1 (1:0). 
Sestava: Khol, Forche, Mrázek, Kaute M., Kaute 
R., Horský V., Horský T., Helásek, Kopsová, Kopři-
va, Veverka, Jurčík, Saksl, Daniš, Dočekal. Bran-
ky: Forche, Kaute M.

Konečná tabulka:
 Družstvo Zápasy V R P Skóre Body

1. Česká Třebová B 14 12 1 1  87:26 37

2. Dlouhoňovice 14 10 1 3  47:24 31

3. Žichlínek 14 9 0 5  77:25 27

4. Ústí nad Orlicí B 14 8 0 6  50:43 24

5. Dolní Dobrouč 14 5 1 8  37:49 16

6. Viking Union Rokytnice / 

 TJ Baník Vamberk 14 4 1 9  34:47 13

7. Jehnědí 14 4 0 10  34:62 12

8. Rybník 14 2 0 12  7:97 6

MLADŠÍ ŽÁCI
OP mladších žáků - jaro 2022

Neděle 22. 5. 2022 09:00 
turnaj Častolovice
Sestava: Čapek D., Hamerská, Klement, Bartoš 
V., Bartoš M., Franc, Kušta, Hájek, Chochola, 
Sedláček, Čapek S., Fišerová, Hamerský. 
9:00 Vamberk – Borohrádek 1:2. 
Branka: Kušta. 
10:00 Vamberk – Doudleby 6:0. 
Branky: Kušta 2x, Čapek S. 2x, Klement, Franc. 
11:00 Kostelec – Vamberk 1:6. 
Branky: Čapek S. 2x, Čapek D., Hamerská, Kušta, 
Hájek.

Sobota 4. 6. 2022 09:00 
turnaj České Meziříčí
Sestava: Čapek D., Hamerská, Klement, Bartoš 
V., Bartoš M., Franc, Kušta, Hájek, Chochola, 
Sedláček, Čapek S., Fišerová, Hamerský. 
9:00 České Meziříčí – Vamberk 2:2. 
Branky: Hamerský 2x. 
10:00 Černíkovice – Vamberk 0:2. 
Branky: Čapek S., Hamerská. 
11:00 Kostelec – Vamberk 0:6. 
Branky: Franc 2x, Kušta, Fišerová, Čapek S., Ha-
merský, Franc.

Neděle 12. 6. 2022 09:00 
turnaj Vamberk
Sestava: Čapek D., Hamerská, Klement, Bartoš 
V., Bartoš M., Franc, Kušta, Hájek, Chochola, 
Sedláček, Čapek S., Fišerová, Hamerský. 
9:00 Vamberk – Javornice 2:0. 
Branky: Čapek S., Hamerský. 
10:00 Vamberk – Borohrádek 5:0. 
Branky: Čapek D., Hamerská, Franc, Čapek S., 
Kušta. 
11:00 Vamberk - České Meziříčí 3:0. 
Branky: Hamerský 2x, Kušta.

Konečná tabulka:
 Družstvo Zápasy V R P Skóre Body

1. TJ Baník Vamberk, z.s. 40 32 5 3  141:28 101

2. FC České Meziříčí, z.s. 41 26 5 10  107:54 83

3. Černíkovice/Solnice 39 22 6 10  152:62 72

4. TJ Velešov Doudleby n. O. z.s. 40 26 7 15  74:87 61

(pokračování na další straně)

Výsledky a komentáře – Fotbalový oddíl TJ Baník Vamberk, z.s.
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5. TJ Lokomotiva Borohrádek, z.s. 42 15 7 20  79:102 52

6. Kostelec/Častolovice 44 6 5 33  59:162 23

7. TJ Sokol Javornice 43 6 3 34  42:159 21

V tabulce top 10 střelců se umístili čtyři hráči TJ 
Baník Vamberk, Miroslav Václav Kušta (3. mís-
to), Marek Hamerský (5. místo), Samuel Čapek 
(7. místo), Tomáš Franc (10. místo).

Finálový turnaj OFS Rychnov nad Kněžnou 
mladších žáků

Sobota 18. 6. 2022 09:00 
turnaj České Meziříčí
Sestava: Čapek D., Hamerská, Chochola, Kle-
ment, Bartoš M., Bartoš V., Franc, Kušta, Hamer-
ský, Čapek S., Hájek, Sedláček, Fišerová. 
9:30 Borohrádek - Vamberk 0:2. 
10:00 Vamberk - Javornice 10:0. 
10:30 Doudleby - Vamberk 0:4. 
11:00 Kostelec/Častolovice - Vamberk 1:0. 
11:30 Vamberk - Černíkovice/Solnice 1:0. 
12:00 České Meziříčí - Vamberk 3:0. 
Konečné umístění: 3. místo.

Komentář trenéra:
Mladší žáci trénovali třikrát týdně  po  – st 
– pá. Někteří hráči jezdili ve  středu hrát 
za  starší žáky, které máme společně s  Rokyt-
nicí. O  víkendu hráli kromě turnajů mladších 
žáků i  soutěže starších žáků na  Orlickoústec-
ku. Mladší žáci opanovali rychnovský okres 
a po celou sezónu si drželi první místo. Finá-
lový turnaj se nepovedl podle mých představ 
a byla to hořká tečka za jinak perfektní sezó-
nou. Jsem velmi spokojený s tréninkovou i zá-
pasovou účastí. Přístup a  píle hráčů je velmi 
dobrá, a  je vidět, že co se na  tréninku naučí, 
použijí při zápasech.

Marcel Olšavský, trenér

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
OP starší přípravky - jaro 2022

Sobota 21. 5. 2022 09:00 
turnaj Vamberk
Sestava: Kubas, Hamerský, Veverka, Chaloupka, 
Kupka, Falta, Hanousek O., Jedlinský, Hanousek 
Š., Klička, Mazúch. 
9:00 Vamberk – Přepychy 16:1. 
Branky: Hamerský 7x, Jedlinský 5x, Chaloupka 
2x, Klička, Mazúch. 
9:45 Vamberk – České Meziříčí 14:1. 
Branky: Hamerský 7x, Kupka 3x, Hanousek Š. 
2x, Mazúch, Falta. 
10:30 Vamberk – Borohrádek 13:0. 
Branky: Hamerský 4x, Mazúch 3x, Hanousek Š. 
2x, Jedlinský, Hanousek O., Kupka, Falta.

Středa 25. 5. 2022 16:30 
turnaj Vamberk
Sestava: Kubas, Hamerský, Veverka, Chaloupka, 
Kupka, Falta, Hanousek O., Jedlinský, Hanousek 
Š., Klička. 
16:30 Vamberk – Kostelec 0:6. 
17:15 Vamberk – Přepychy 1:3. 
Branka: Hanousek Š. 
18:00 Vamberk – Borohrádek 1:8. 
Branka: Falta.

Neděle 5. 6. 2022 09:00 
turnaj České Meziříčí
Sestava: Klička, Hamerský, Veverka, Chaloupka, 
Kupka, Falta, Hanousek O., Jedlinský, Hanousek 
Š., Kubas, Mazúch.
9:00 Kostelec – Vamberk 1:9. 
Branky: Hamerský 3x, Hanousek 3x, Mazúch 2x, 
Hanousek O. 
9:45 České Meziříčí – Vamberk 3:6. 
Branky: Hamerský 2x, Hanousek Š., Hanousek 
O., Chaloupka, Mazúch. 
10:30 Vamberk – Borohrádek 10:2. 
Branky: Hamerský 5x, Chaloupka 2x, Mazúch 
2x, Hanousek Š.

Konečná tabulka:
 Družstvo Zápasy V R P Skóre Body

1 TJ Sokol Lípa nad Orlicí, z.s. 24 18 3 3  167:59 57

2 Dobruška/Opočno A 23 18 2 4  177:56 55

3 Doudleby/Sopotnice 24 16 4 4  134:65 52

4 Dobruška/Opočno B 24 16 1 7  165:85 49

5 TJ Baník Vamberk, z.s. 24 13 2 9  160:96 41

6 TJ Sokol Černíkovice,z.s. A 24 10 4 10  112:111 34

7 TJ Lokomotiva Borohrádek, z.s. 24 8 4 12  89:105 28

8 1.FC Rokytnice v O.h., z.s. 23 8 1 15  65:93 26

9 FC České Meziříčí, z.s. 24 7 1 16  78:195 22

10 TJ Sokol Černíkovice,z.s. B 24 6 3 15  76:150 21

11 Kostelec/Častolovice 21 4 2 15  39:127 14

12 Sportovní klub Přepychy, z.s. 23 3 3 17  59:179 12

Nejlepší střelec soutěže: 1. místo, Marek Ha-
merský, TJ Baník Vamberk, 72 gólů.

Finálový turnaj OFS Rychnov nad Kněžnou 
starších přípravek

Sobota 11. 6. 2022 09:00 
turnaj Vamberk
Sestava: Klička, Hamerský, Veverka, Chaloupka, 
Kupka, Falta, Hanousek O., Jedlinský, Hanousek 
Š., Kubas, Mazúch, Dolek. 
9:00 Vamberk – Lípa 1:2. 
9:30 Dobruška A – Vamberk 4:1. 
10:00 Doudleby – Vamberk 3:2. 
10:30 Vamberk – Černíkovice 3:5. 
11:00 Dobruška B – Vamberk 3:1. 
Konečné umstění: 6. místo.

Komentář trenérů:
Druhá polovina sezóny 2021-22 proběhla dle 
plánu. Podařilo se odehrát 54 přípravných 
a  9 soutěžních turnajů včetně závěrečného, 
kde jsme bojovali o  umístění v  horní polovi-
ně tabulky. Bohužel tento turnaj nám nevy-
šel, a  tak se letos musíme spokojit s  šestou 
příčkou v  okresní soutěži. Vzhledem k  vel-
kému počtu hráčů přestupujících do  mlad-
ších žáků nemůžeme být s  umístěním zcela 
spokojeni, ale s  přihlédnutím k  podzimní 
části sezóny se domníváme, že výkon kluků 
má stoupající tendence a  určitě jim prospě-
je větší herní zátěž, kterou zmíněný přechod 
do  starší kategorie přináší. Tímto klukům 
přejeme hodně sil a  neutuchající sportov-
ní nadšení v  následující sezóně. Závěrem 
chceme poděkovat rodičům za  výpomoc 
a  jejich přízeň a  samozřejmě členům fotba-
lového výboru za organizaci a péči o stadion.
Jaromír Halamka a Karel Chochola, trenéři

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
OP mladší přípravky - jaro 2022

Neděle 15. 5. 2022 09:00 
turnaj Vamberk
Sestava: Tobiška, Čonka K., Jiřele, Čonka L., Do-
lek, Mazúch, Jedlinský, Paštika. 
9:00 Vamberk – Rokytnice 8:3. 
Branky: Mazúch 5x, Jiřele 2x, Čonka L. 
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.

Středa 25. 5. 2022 17:00 
turnaj Vamberk
Sestava: Čonka K., Jedlinský, Čonka L., Dolek, 
Mazúch, Jiřele, Tobiška, Paštika. 
17:00 Vamberk – Týniště 17:4. 
Branky: Tobiška 8x, Mazúch 5x, Čonka L., Čonka 
K., Jiřele, Dolek. 
17:45 Vamberk – Albrechtice B 8:5. 
Branky: Dolek 3x, Mazúch 4x, Čonka L. 
18:30 Vamberk – Albrechtice A 10:4. 
Branky: Mazúch 6x, Čonka L., Jedlinský, Jiřele, 
Čonka K.

Neděle 29. 5. 2022 09:00
turnaj Vamberk
Sestava: Paštika, Čonka K., Jiřele, Tobiška, Čon-
ka L., Mazúch, Dolek. 
9:00 Vamberk – Rychnov Bílá 8:8. 
Branky: Mazúch 5x, Tobiška 2x, Čonka L. 
9:45 Vamberk – Rychnov Žlutá 7:6. 
Branky: Mazúch 3x, Tobiška 3x, Čonka L. 
10:30 Vamberk – Týniště 10:6. 
Branky: Dolek 4x, Mazúch 2x, Tobiška 2x, Jiřele, 
Čonka L.

Sobota 4. 6. 2022 09:00 
turnaj Vamberk
Sestava: Čonka L., Čonka K., Jiřele, Tobiška, Paš-
tika, Mazúch, Dolek. 
9:00 Vamberk – Přepychy 23:0. 
Branky: Paštika 6x, Čonka L. 3x, Jiřele 3x, To-
biška 3x, Mazúch 3x, Dolek 3x, Čonka K. 2x. 9:45 
Vamberk – Černíkovice Bílá 3:13. 
Branky: Mazúch 2x, Čonka L. 
10:30 Vamberk – Černíkovice Červená 9:9. 
Branky: Mazúch 4x, Tobiška 2x, Čonka L. 2x, Dolek.

Neděle 12. 6. 2022 09:00 
turnaj Albrechtice
Sestava: Paštika, Čonka K., Čonka L., Mazúch O., 
Dolek, Martínek, Mazúch J., Žabka. 
9:00 Albrechtice A – Vamberk 1:16. 
Branky: nezadáno do systému. 
9:45 Albrechtice B – Vamberk 4:5. 
Branky: nezadáno do systému. 
10:30 Vamberk – České Meziříčí 6:7. 
Branky: Dolek 3x, Mazúch 3x.

Konečná tabulka:
 Družstvo Zápasy V R P Skóre Body

1 Dobruška/Opočno 24 20 1 3 205:83 61

2 TJ Baník Vamberk, z.s. 25 19 2 4 232:114 59

(dokončení na další straně)

Výsledky a komentáře – Fotbalový oddíl TJ Baník Vamberk, z.s.
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3 TJ Sokol Černíkovice,z.s. BÍLÁ 25 19 0 6 270:104 57

4 TJ Sokol 

 Černíkovice,z.s. ČERVENÁ 25 18 2 5 214:103 56

5 FC Spartak 

 Rychnov n.Kn., z.s. BÍLÁ 27 17 4 6 314:119 55

6 FC Spartak 

 Rychnov n. Kn., z.s. ŽLUTÁ 27 16 2 9 209:157 50

7 FC České Meziříčí, z.s. 24 16 1 7 188:105 49

8 SK Albrechtice nad Orlicí z.s. A 28 15 3 10 165:158 48

9 Fotbalový klub 

 Kostelec n. O. z. s. 27 15 0 12 199:168 45

10 FK Kostelec n. O. z. s. B 27 14 0 13 180:202 42

11 Doudleby/Sopotnice 26 10 2 14 103:172 32

12 Sportovní klub Solnice, z.s. 25 7 2 16 130:178 23

13 SK Týniště nad Orlicí, z. s. 24 5 2 17 103:189 17

14 TJ Sokol Javornice 25 5 0 20 67:175 15

15 SK Albrechtice n. O. z.s. B 28 5 0 23 97:247 15

16 Viking Union 

 Rokytnice v O. h., z.s. 22 4 1 17 73:164 13

17 Sportovní klub Přepychy, z.s. 25 1 0 24 73:384 3

Nejlepší střelec soutěže: 3. místo, Ondřej 
Mazúch, TJ Baník Vamberk, 65 gólů (nutno do-
dat, že ne na všech turnajích byli zaznamenáni 
střelci, Ondrovi nebylo připsáno několik de-
sítek gólů a  mohl se umístit v  tabulce střelců 
výše).

Finálový turnaj OFS Rychnov nad Kněžnou 
mladších přípravek

Sobota 18. 6. 2022 09:00 
turnaj Rychnov nad Kněžnou
Sestava: Paštika, Čonka K., Čonka L., Dolek, Jiře-
le, Mazúch J., Mazúch O., Tobiška. 
9:00 Vamberk – Dobruška/Opočno 4:4. 
9:30 České Meziříčí – Vamberk 4:7. 
10:00 Vamberk – Rychnov bílá 2:4. 
10:30 Černíkovice Bílá – Vamberk 2:6. 
11:00 Vamberk – Albrechtice 5:2. 
11:30 Rychnov žlutá – Vamberk 3:4. 
12:00 Vamberk – Černíkovice červená 0:9. 
Konečné umístění: 4. místo.

Komentář trenéra k jarní sezóně:
Před začátkem sezóny k nám postoupili 4 hráči 
z nižší kategorie. I přesto jsme měli na podzim 
velké problémy s  počtem hráčů. Proto jsme 
na  většinu zápasů v  podzimní časti muse-
li doplňovat mužstvo hráči z  předpřípravky. 
Takže pro mě bylo milé překvapení, když jsme 
v  podzimní tabulce obsadili 3. místo. V  zimě 
se k  nám připojili 2 noví hráči, čímž jsme ale-
spoň trochu dokázali stabilizovat tým. Díky 
tomu jsme na  jaře nemuseli být tolik závislí 
na  hráčích z  předpřípravky a  bylo to znát jak 
na výsledcích, tak i na předvedené hře, která se 
zápas od  zápasu zlepšovala. Hráči během se-
zóny udělali velké pokroky a postupně jsme se 
dokázali vyrovnat i nejlepším týmům v soutěži. 
V  konečné tabulce jsme skončili na  krásném 
2. místě. Do fi nálového turnaje jsme tedy živi-
li naděje na medaili. Ta nám bohužel nakonec 
utekla nejtěsnějším možným způsobem, když 
jsme jen o skóre byli horší než třetí tým turna-
je. A i když je konečné 4. místo hořkou tečkou 
za letošní sezónou, i tak bych chtěl poděkovat 
všem klukům za odvedenou práci v celém roce 
a popřát jim štěstí v letech nadcházejících.
Tomáš Hájek

PŘEDPŘÍPRAVKA
OP předpřípravek – jaro

Středa 1. 6. 2022  16:30 turnaj Lípa n. O. 
17:00 Lípa – Vamberk 7:5. 18:00 Dobruška – 
Vamberk 4:8.
Středa 8. 6. 2022  16:30 turnaj Albrechtice. 
16:30 Vamberk – Solnice 5:2. 17:00 Albrech-
tice – Vamberk 3:2. 17:30 České Meziříčí – 
Vamberk 12:0.

Finálový turnaj OFS Rychnov nad Kněžnou 
předpřípravek

Sobota 11.6. 2022 
turnaj Vamberk

Základní skupina: 
Vamberk – Rychnov bílá 1:4. Vamberk – 
Dobruška 0:7. Vamberk – Černíkovice čer-
vená 9:1. 
Skupina o umístění: 
Vamberk – Opočno 8:3, Vamberk – Přepychy 
7:4, Vamberk – Kostelec 3:5. 
Konečné pořadí: 10. místo.

Komentář trenéra:
Práce s nejmenšími je radost. Nehrajeme na vý-
sledky, ale pro zábavu. Děti fotbal musí bavit 
a zahraje si každý.           David Martínek, trenér.

Závěrem tohoto příspěvku mi dovolte poděko-
vat všem kdo se podíleli na chodu naši mládeže 
v  této sezóně. Jmenovitě chci poděkovat Mar-
celovi Olšavskému, šéftrenérovi naši mládeže, 
který se po celou sezónu velmi aktivně věnoval 
naši mládeži a stal se tak bijícím srdcem našeho 
klubu, a  to i  přes velké časové vytížení, které 
vyplynulo z  jeho povinností okresního trenéra 
fotbalové mládeže (GTM), z  pozice předsedy 
komise mládeže okresního fotbalového svazu 
a člena komise mládeže krajského fotbalového 
svazu, či z pracovního a osobního života. Trené-
rům děkuji za  jejich příkladnou péči o  svěřené 
děti, za jejich ochotu se vzdělávat a za nezištné 
odhodlání pracovat s dětmi. Sluší se poděkovat 
i rodičům, kteří pravidelně vozili své děti na tré-
ninky a  turnaje a  vytvářeli skvělou atmosféru. 
Poděkování patří i správcům fotbalového areá-
lu. Nesmím opomenout poděkovat sponzorům 
JAKO, Tlapnet, Bartoš CZ, městu Vamberk a ná-
rodní sportovní agentuře za  podporu, bez níž 
bychom nebyli schopni provozovat naši činnost. 
Pro příští sezónu věřím a doufám, že už nás ne-
potká žádné omezení ať už v podobě pandemie 
či jiné nepříjemnosti a budeme moci hrát fotbal 
a  bavit se sportem. Sportu zdar a  fotbalu ob-
zvlášť!

Ondřej Frejvald, koordinátor 
fotbalové mládeže TJ Baník Vamberk, z.s.

Výsledky a komentáře – Fotbalový oddíl TJ Baník Vamberk, z.s.

Blíží se obecní volby a tím skončí 
volební období současnému ve-
dení našeho města.
Proto bych chtěl touto formou 
jménem TJ Baník Vamberk i  jmé-
nem svým tomuto vedení vyjád-
řit velké poděkování. Rada měs-
ta, konkrétně starosta Mgr.  Jan 
Rejzl, místostarosta Rudolf Futer, 
Mgr.  Táňa Břízová, Ing.  Aleš Fišer 
a  Jaroslav Sedláček, ale i  zastupi-
telé a také sportovní komise vede-
ná panem Ondřejem Frejvaldem, 
udělali během volebního období 
velký kus práce ve prospěch spor-
tu ve  Vamberku. Nejen fi nanční 
podporou formou dotací na  čin-
nost, ale zejména zlepšením tech-
nického stavu sportovišť. Ve spolu-
práci s vedením města se podařilo 
vyřešit řadu dlouhodobých pro-
blémů spojených se zanedbanou 

údržbou a  provozem sportovišť 
z minulosti.
Abych byl konkrétní. 
Proběhla rekonstrukce fotbalové-
ho areálu V  Lukách. Byla prove-
dena rekonstrukce hrací travnaté 
plochy včetně zavlažování na hlav-
ním fotbalovém hřišti. Byl prove-
den nákup techniky pro údržbu 
sportovních trávníků a travnatých 
ploch v  areálu. Byl vybudován 
chodník v  prostoru areálu od  po-
kladen až po  tribunu. Byl vyřešen 
problém se sociálním zařízením 
nákupem sanitární buňky. Proběh-
la rekonstrukce tribuny. Byla vy-
budována nová klubovna včetně 
občerstvení. Takže bez nadsázky 
lze říci, že náš fotbalový areál patří 
v současnosti mezi nejhezčí fotba-
lové areály nejen v  rámci okresu, 
ale i v rámci kraje.

Ve sportovní hale byla vybudována 
nová zasedací místnost. Byla vybu-
dována nová tréninková místnost 
pro trénink stolního tenisu s robo-
tem. Byla provedena oprava scho-
diště včetně nového zábradlí. Ve fo-
yer haly byl vybudován prostor pro 
občerstvení včetně prostoru pro 
sezení. Proběhla úprava a vyčištění 
sociálních zařízení (sprch).
V letošním roce by mělo ještě do-
jít k úpravám a rekonstrukci toalet 
v prostorech herny stolního tenisu. 
A v řešení je rekonstrukce velkého 
sálu sportovní haly, která se bude 
týkat osvětlení, nové podlahy, 
akustických stěn a  vybudování 
horolezecké stěny. V  tenisovém 
areálu byla prováděna pravidelná 
údržba. A bude vybudována nová 
herna stolního tenisu s patřičným 
zázemím.

Samozřejmě jsou i problémy, které 
se zatím nepodařilo vyřešit. Jako 
například pokácení modřínů mezi 
tenisovým areálem a  fotbalovým 
hřištěm a  jejich nahrazení jinými 
jehličnany. 
Modříny opadávají, což přináší 
velké komplikace na  tenisových 
kurtech. Ale jak se říká, není všem 
dnům konec.
Tudíž závěrem znovu děkuji vede-
ní města za to, co se podařilo reali-
zovat, děkuji za dobrou spolupráci 
a  přál bych si, aby nové vedení 
města, které vznikne po  volbách, 
v tomto trendu pokračovalo a sna-
žilo se o zlepšování podmínek pro 
sportovní vyžití občanů města.

Jan Podolka
předseda TJ Baník 

Vamberk, z.s.

Poděkování městu Vamberk
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Za velmi slunečného počasí se 26. červ-
na utkaly okresní výběry dívek WU 13 
a WU 11 ve Rtyni v Podkrkonoší. 
I  přes problémy s  konečným složením 
obou týmů, překvapivě hlavně s  mladší-
mi ročníky děvčat (na  okrese jich máme 
dostatek, na  tréninku se jich sešlo také 
dost, bohužel na  turnaj jich jelo JENOM 
6 statečných, které bojovaly, a i přes pro-
hry hrály, hezký fotbal. Děkuji za konečné 
třetí místo, a  hlavně rodičům, že holky 
přivezli.
WU 13 se sešly v  lepším počtu deseti 
fotbalistek, i když se další děvčata zřekla 
reprezentace našeho okresu z  různých 
důvodů. Přes tyto problémy děvčata ka-
tegorie WU 13 po  třech výhrách, dnešní 
turnaj vyhrála s  plným počtem bodů 
a  tím pádem si dovezla domů pohár 
za  první místo. Jako bonus získala Nella 
Bartošová cenu nejlepší hráčky turnaje 
WU 13. Opět děkuji rodičům za dopravu 
děvčat na místo konání turnaje a doufám, 
že se nám společně podaří sestavit dívčí 
tým, který bude stále působit v okrese RK, 
aby naše holky-ženy měly kde působit 
i po mládežnických kategoriích.

Marcel Olšavský, 
trenér okresního výběru dívek

V  úterý 28.6. jsme uspořádali pro ZŠ Vamberk tra-
diční sportovní den s  Baníkem pod záštitou České 
unie sportu Tipsport Sportuj s námi. V letošním roce 
se konal šestý ročník tohoto tradičního sportovního 
dne, v předchozích dvou letech jsme měli nucenou 
pauzu. 
Pro děti základní školy byl připraven program na šesti 
sportovištích. Děti si mohly předem vybrat preferova-
ný sport. Výjimkou byly první dva ročníky, pro které 
jsme připravili všesportovní hry a zdravotní přípravu. 
Tyto hry se konaly ve  fotbalovém areálu V  Lukách, 
stejně tak jako turnaj ve  fotbale a  turnaj ve vybíjené. 
Na  vedlejších tenisových kurtech se odehrával tur-
naj v  tenise. Ve  sportovní hale děti hrály stolní tenis. 
Na  kurtech u  sportovní haly se konal turnaj v  přeha-
zované. Zde si musím, jako hlavní pořadatel nasypat 
popel na hlavu, neboť toto sportoviště zdaleka nespl-
ňuje požadavky pro jakoukoliv hru či sport. Nezbý-
vá mi než slíbit dětem a  učitelům ZŠ Vamberk, že se 
na tomto hřišti hrát příště nebude. Jinak byl sportovní 
den zcela v pořádku. Od našich zdravotníku mi nebylo 
hlášeno žádné zranění. Radost dětí byla zjevná. Učite-
lé usměvaví. Velikou radost nám všem udělal pamětní 
list, který jsme obdrželi jako poděkování za organizaci 
sportovního dne od žáků a učitelů ZŠ. 
Závěrem jsme pro děti připravili medaile za  účast 
a drobnou odměnu ve formě ořechové tyčinky a pitíčka. 
Děti si sportovní den užily a bylo vidět, že pohyb a sport 
je baví. Budeme rádi, když děti najdou cestu do  spor-
tovních oddílů ve  Vamberku a  okolí, ať už se jedná 
o naše oddíly TJ Baník Vamberk, nebo Sokol Vamberk, 
hasičský sport, orientační běh či TJ Peklo.

Ondřej Frejvald, 
hlavní pořadatel sportovního dne s Baníkem

Sportovní den s Baníkem 
pro ZŠ Vamberk

Výběry dívek okresních fotbalových svazů WU11 a WU13

Výběr dívek WU13 Okresního fotbalového svazu Rychnov nad Kněžnou. Spodní řada z leva: Čapková Adéla, Bar-
tošová Nella, Petrová Pavla, Kopsová Michaela, Nosálová Dominika. Horní řada z leva: trenér Olšavský Marcel, 
Zehetgruberová Klára, Broučková Michaela, Hamerská Denisa, Červinková Andrea, Fišerová Karolína
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Po Mistrovství České republiky ma-
žoretek české asociace CMA, kde 
kostelecké mažoretky získaly dva 
tituly Mistryň České republiky, dva 
tituly 1. vicemistryně ČR a 4 tituly 2. 
vicemistryně ČR a tím se kvalifi ko-
valy na ME, vyjela tedy kostelecká 
děvčata do Zadaru. Očekávání bylo 
opravdu veliké. Dívky byly skvěle 
připravené, namotivované a  na-
těšené, rodiče a  sponzoři - město 
Kostelec nad Orlicí, Královéhradec-
ký kraj, Česká unie sportu, obce 
Čermná nad Orlicí, Borohrádek, 
Sopotnice, fi rmy Federal Mogul 
Kostelec nad Orlicí, Assa Abloy 
Rychnov nad Kněžnou, Řetězárna 
Česká Třebová, Rojek Častolovice 
- fi nančně pomohli, a  tak se mohl 
uskutečnit zájezd 56 Marlenek 
na největší soutěž v Evropě.
Program celého pobytu byl po-
skládán tak, aby vrcholem byly 
soutěže týmů v defi lé a pódiových 
skladbách v  sobotu a  v  neděli. 
Večerní tréninky marlenkovských 
týmů i  malých formací, ale také 

hodně koupání, vycházka do  his-
torického Zadaru, oslava dvojích 
jedenáctých narozenin, zumba-
-párty na  pláži i  v  bazénu, soutěž 
„akvabel“ v bazénu, ale především 
soutěžní vystoupení – to byla ná-
plň celého pětidenního zájezdu 
Marlen Kostelec nad Orlicí.
Dívky se účastnily soutěže v  ně-
kolika kategoriích – miniformace 
juniorek, miniformace a duo seni-
orek, ale zejména týmové soutěže 
v defi lé a pódiových skladbách ka-
detek, juniorek a  seniorek s  pom-
pomy. Tak jak soutěže běžely, 
stoupala i úspěšnost kosteleckých 
děvčat. Výbornými výkony dosáh-
ly na  umístění v TOP 10 ve  všech 
malých formacích.
V  sobotu přišel první vrchol ce-
lého ME, soutěže v  defi lé týmů. 
Tady měly Marlenky velmi vysoké 
medailové cíle ve  všech skupi-
nách, které se podařilo naplnit 
jen částečně i  přes velmi dobré 
výkony, které podaly všechny tři 
skupiny. Marlen III juniorky dosáh-

ly na 6. místo (ze sedmi) a Marlen 
IV seniorky na 5. místo (ze sedmi). 
Marlen II kadetky ovšem získaly 
první skvělé umístění – staly se 1. 
vicemistryněmi Evropy a  získaly 
stříbrné medaile. Byl to ohromný 
úspěch, byla to historicky první 
evropská medaile pro kostelecké 
Marlenky. Velký úspěch s  mírně 
hořkým nádechem zklamání.
Nedělní soutěž skupin v  pó-
diových skladbách předvedla, že je 
možné si splnit i  ty nejodvážnější 
sny, když se nepoddáme smutku 
a  zklamání, ale naopak nás posílí 
a vybičuje k maximálnímu výkonu. 
Kadetky, juniorky a  seniorky při 
svých vystoupeních přesáhly vy-
soce své dosavadní výkony a před-
vedly nádherné choreografi e, 
technicky i  tanečně vybroušené 
a skvěle prezentované. A tak Mar-
len III juniorky vybojovaly místo 
desáté, Marlen IV seniorky místo 
šesté a naprostý vrchol – Marlen II 
kadetky se staly MISTRYNĚMI EV-
ROPY 2022 asociace MWF. 
Sen stovek kosteleckých mažore-
tek, jejich trenérek, jejich rodičů se 
stal skutečností. Po  22 letech exi-
stence mažoretek v  Kostelci nad 

Orlicí, po  9 letech účasti na  mis-
trovstvích Evropy, vystoupily Kris-
týna Behanová, Barbora Blažková, 
Tereza Blažková, Ema Censová, 
Klára Čermáková, Theodora Čer-
ná, Natálie Dvořáková, Karolína 
Ďubková, Denisa Fasnerová, Agáta 
Frejvaldová, Nina Hájková, Vikto-
rie Janáčková, Karolína Kotyzová, 
Adéla Kubcová, Kateřina Medková, 
Vendula Morávková, Žanet Peš-
ková, Eliška Procházková, Šarlota 
Provazníková a  Veronika Simono-
vá na  stupínek nejvyšší a  získaly 
zlaté medaile z Mistrovství Evropy 
mažoretek pod vedením choreo-
grafky a  trenérky Denisy Kalous-
kové a  trenérek Nikoly Kijonkové 
a Martiny Kalouskové.
Titul ale patří celému týmu koste-
leckých mažoretek i  mažoretkám 
bývalým, protože jejich snaha, 
vytrvalost, píle, touha učit se nové 
věci, ale také velká radost ze spo-
lečné práce a  ohromný týmový 
duch, který se léty v  naší skupině 
vytvořil, vynesly Marlen II kadetky 
v roce 2022 na nevyšší místo v ma-
žoretkové Evropě. Díky, díky vám 
všem.

Martina Kalousková

Splnily si svůj velký sen …
Mažoretková skupina Marlen Kostelec nad Orlicí završila svoji nej-
úspěšnější soutěžní sezónu v  chorvatském Zadaru, kde proběhlo 
ve dnech 22. 6. – 26. 6. 2022 Mistrovství Evropy asociace MWF, nej-
větší mažoretkové asociace v Evropě. 
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 28. 5. 2022 
     Hajnice
Mistrovství oblasti na klasické trati 
a zároveň osmé kolo Východočes-
kého poháru uspořádal oddíl MTU 
– MOF na mapě Liščí ocásek a Liš-
čí ohon. Centrum se nacházelo 
na  louce poblíž Hajnice u Trutno-
va. Počasí bylo velmi proměnlivé 
s dešťovými přeháňkami. Výsledky 
našich závodníků:
D14C 29. Netopilová Simona        
D35C 7. Sršňová Kateřina         
D40C 7. Vandasová Markéta        
D45D 2. Rykalová Jitka           
D55C 1. Smutná Jana              
D55C 10. Veverková Yveta          
H35C 5. Veverka Tomáš            
H40C 1. Hladký Viktor            
H45C 4. Netopil Libor            
H60C 7. Tupec Jiří               
P 7. Sršňová Natálie          

 11. 6. 2022
     Rtyně v Podkrkonoší
Další závod Východočeského po-
háru (deváté kolo) se konal v  lese 
u  Rtyně v  Podkrkonoší. Krátkou 
trať tam uspořádal TJ Start Ná-
chod. Tratě byly postaveny v krás-

ném terénu s  náhorní plošinou 
s  prudkými svahy, čistý rychlý les 
střídaly oblasti se sníženou prů-
chodností a  oblasti s  pozůstatky 
těžby, kameny a skalkami. Za krás-
ného slunečného počasí běželo 
necelých 800 závodníků. Zde jsou 
výsledky vambereckých běžců:
D10N 4. Jedlinská Kateřina       
D14C 17. Netopilová Simona        
D35D 1. Kodytková Iva            
D45D 1. Rykalová Jitka           
D55C 1. Smutná Jana                      
D55C 9. Veverková Yveta          
H14C 27. Jedlinský Martin         
H35C 4. Hladký Viktor            
H45C 1. Netopil Libor            
H55C 1. Vandas Luděk 
P 1. Jedlinský Radek  

 25. 6. 2022
     Borovnička
Jarní sezóna byla zakončena desá-
tým kolem Východočeského po-
háru, které připravil SK LOB Nová 
Paka. Krátkou trať s centrem v Bo-
rovničce absolvovalo přes 700 zá-
vodníků. Běželo se na mapě Yperit 
v  mírně členitém terénu s  okra-
jovými svahy v  severní části. Les 

byl porostově hodně rozmanitý, 
v části byly nepřehledné hustníky 
s  různou průběžností, místy byly 
kameny a  skalky, v  části pak byl 
rovinatý čistý les s  hustou sítí vo-
dotečí a borůvčím. Naše výsledky:
D14C 19. Netopilová Simona        
D21D 3. Klapalová Hana           
D35D 8. Kodytková Iva            
D45D 5. Rykalová Jitka           
D55C 1. Smutná Jana              
D55C 7. Veverková Yveta          
H45C 1. Netopil Libor            
H55C 1. Vandas Luděk             
HDR 21. Klapal Tomáš             

 24. 6. – 26. 6. 2022
     Veteraniáda ČR 
Poslední červnový víkend byly 
na  pořadu  tři Veteraniády ČR 
v  orientačním běhu. Všechny 
uspořádal oddíl SKI OB Šternberk. 
Na  startu bylo přes 400 veteránů.
V pátek odpoledne se běžel sprint 
ve městě Litovel. Tratě vedly v his-
torické městské zástavbě, v  při-
lehlých parcích a  sídlištích tohoto 
města. O  víkendu byly na  pořadu 
lesní závody – v sobotu klasická trať 
a  v  neděli krátká trať. Oba závody 

měly centrum u  Chaty Na  Mlýně 
v  Horním Městě. Závodníky čekal 
smíšený les v členitém terénu, kde 
jsou místy skalky. Náš oddíl repre-
zentovali tři závodníci:

pátek 
Veteraniáda ČR ve sprintu:
D35 4. Smutná Pavla             
D50 5. Vandasová Markéta        
H35 7. Veverka Tomáš            

sobota
Veteraniáda na klasické trati
D50  4. Vandasová Markéta – 
v  rámci Mistrovství ČR krásné 3. 
místo – gratulujeme
H35    8. Veverka Tomáš            

neděle
Veteraniáda na krátké trati
D35    4. Smutná Pavla             
D50  4. Vandasová Markéta – 
v rámci Mistrovství ČR opět skvělé 
3. místo – gratulujeme  
H35    10. Veverka Tomáš            

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

ORIENTAČNÍ BĚH
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Ve dnech 23. 4. a 24. 4. se uskutečnily Závo-
dy sokolské všestrannosti.
První část závodu proběhla v  tělocvičně ZŠ 
ve  Vamberku. Ke  gymnastickému čtyřboji 
a  šplhu nastoupilo 18 cvičenců a  cvičenek ze 
tří jednot. Velice dobře si vedli závodnice z naší 
jednoty.
V kategorii D1 obsadila 1. místo Sofi e Dlabko-
vá, 2. místo Barča Kubíčková a  3. místo Karin 
Hamerská
V kategorii D2 obsadila 2. místo Elizabeth Aver-
sente a 3. místo Nela Štantejská 

V kategorii D3 obsadila 2. místo Bára Nedvídko-
vá, 3. místo Soňa Šemberová

V neděli pak pokračovaly závody v Hradci krá-
lové atletickým čtyřbojem a  plaváním. K  této 

části soutěže nastoupilo více jednot a více zá-
vodníků. Ani v této části soutěže se naši závod-
níci neztratili. Obdiv patří všem, kdo se zúčast-
nil, neboť po celou dobu závodu pršelo.
Za velký úspěch považujeme 2. místo v atletice 
a plavání Marka Dytrta v kategorii H1.
Největší úspěch zaznamenaly Soňa Šembero-
vá a Barbora Kubíčková, které po sečtení bodů 
z obou částí závodu obsadily ve svých kategori-
ích 1. místo a staly se přebornicemi župy. 
Děkujeme městu Vamberk za  ceny věnované 
závodníkům pro gymnastickou část závodu.

Pozadu nezůstává ani oddíl žen. Od podzimu 
nacvičoval skladbu OPTIMISTKY od  autorek 
Dagmar Honové a  Ivany Jiránkové. Autorky 
pro skladbu zvolily netradiční náčiní – dřevě-
né žluté tyče. Cvičí se na části písní Optimist-
ka (Olga Lounová), Dál za obzor (Karel Gott, 
Olga Lounová), Mám boky jako skříň (Ewa 
Farna). 

S touto skladbou ženy vystoupily v neděli 29. 5. 
na SOKOLSKÉ AKADEMII v Hradci Králové.
Svou účastí podpořily i  celo víkendové akce 
SOKOLGYM v Brně (11. – 12. 6.) a Pardubicích. 

(17. – 18. 6.). Skladbu v naší jednotě nacvičilo 
18 žen. Mezi nimi byly i 3 ženy, které oslavily 80 
let, což si zasluhuje náš veliký obdiv.
Všechny tyto akce byly věnovány 160. výročí 
založení SOKOLA
Děkujeme městu Vamberk za  peněžitou pod-
poru těchto akcí.    

Výbor T. J. Sokol Vamberk 

SOKOLOVÉ
ZÁVODILI

Ženy v akci
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Měsíc červen znamenal vrcholné klání pro nej-
mladší kategorii nohejbalistů. Mladé naděje 
bojovaly 4.6. na MČR v singlu ve Žďáru nad Sá-
zavou a o dalším víkendu pokračovaly v Karlo-
vých Varech v disciplínách dvojic a trojic. 

MČR mladších žáků v singlu
Na singlový šampionát bylo přihlášeno rekord-
ních 37 hráčů, ale pořadatelé z Vysočiny nabídli 
na svých dvou hřištích kapacitu „pouze“ pro nej-
lepších 24. Za Peklo zde bojovali Adam Kopecký 
a Vojtěch Prachař. Kopecký skupinu s přehledem 
vyhrál, zatímco Prachař zaznamenal se silnějšími 
soupeři dvě těsné prohry a čekalo ho tak před-
kolo o postup do play off . Zde však svou roli zvlá-
dl a postoupil přes Šlezingera z Modřic B. I v os-
mifi nálových bitvách čerti uspěli, když Prachař 
nedal šanci Folkovi z SDH Hradecko a Kopecký 
poslal do šatny Šraita z Dolních Počernic B.  Pak 
přišel moment, který trenéři nemají v oblibě, ale 
ke sportu patří. Ve čtvrtfi nále se střetla obě pe-
kelská želízka a po boji a třech sadách postoupil 
Kopecký. V semifi nále si Kopecký poradil se Šů-
rou z Holic a a přišlo toužené fi nále. V posledním 
boji dne začal lépe domácí Sládek, když vyhrál 
poměrně hladce první set 10:5. Ve druhém setu 
to už byla bitva. Za stavu 9:9 však Kopecký odmí-
tl vyrovnání na sety a z dobré pozice nasměro-
val svůj útok do autu a Františka Sládka k titulu 
mistra ČR.
Výsledky Mistrovství České republiky 
mladších žáků v singlu:
1. UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 
    František Sládek
2. TJ Peklo nad Zdobnicí – Adam Kopecký
3. NK Habeš Strakonice – Tomáš Jareš
4. TJ Sokol Holice – Richard Šůra

MČR mladších žáků dvojic a trojic
Tradiční pořadatelé z  lázeňského města uspo-
řádali v  nejmladší kategorii dvojice a  trojice. 
I ve dvojicích se projevil velký zájem o šampi-
onát, když startovní pole čítalo dvacet sestav. 
Sestava Pekla A  ovládla pětičlennou základní 
skupinu a  dostala se do  nejlepší osmičky po-
stupující do play off . Bohužel zde přišlo překva-

pení turnaje. Odvážně hrající béčko domácích 
se favorizovaného Pekla nezaleklo a  Kopecký 
s  Prachařem tak po  třech setech z  turnaje vy-
padli.  Karlovarská sestava pak potvrdila své 
kvality i  v  dalších bojích, když zakončila svou 
jízdu až fi nálovým bojem.
Výsledky Mistrovství České republiky 
mladších žáků dvojic:
1. UNITOP SKP Žďár nad Sázavou A 
     (František Sládek, Michal Had)
2. Karlovy Vary B 
     (Ondřej Kalán, Matyáš Kornatovský)
3. Strakonice 
     (Tomáš Jareš, Šimon Kalčík, Dušan Hanuš)
4. Zbečník 
     (Martin Kohl, Jiří Hudok)

Ve trojicích doplnili sestavu čertů Jakub Hejný 
se Šimonem Teplým. Podobně jako u  dvojic 
Peklo ovládlo svou základní skupinu a  výhra 
přišla i  ve  čtvrtfi nále s  Dolními Počernicemi. 
V  semifi nále ale čerti recept na  letošní lídry 
kategorie mladších žáků ze Žďáru nad Sáza-
vou nenašli. V boji o třetí místo se Peklo utka-
lo v derby s kamarády z Holic. Napínavá bitva 
došla do  třetí sady, ve  které rozhodl poslední 
možný míč o tom, že bronzové medaile obdrží 
nohejbalisté z Pekla.

Výsledky Mistrovství České republiky 
mladších žáků trojic:
1. Žďár nad Sázavou 
     (Sládek, Had, Krajíc, Rychlý)
2. Karlovy Vary A 
     (Kalán, Kornatovský, Hušek, Levko, Sunek)
3. Peklo nad Zdobnicí 
     (Kopecký, Prachař, Teplý, Hejný)
4. Holice A (Jak. Zadrobílek, Ro. Šůra, Ri. Šůra)

Komentář trenéra Pavla Prachaře
„V singlech začal Adam ve skupině s lehčími sou-
peři, ale v důležitých zápasech se projevila jeho 
zkušenost. Odhodil nervozitu a díky tomu vybo-
joval cenné stříbro. Vojta měl naopak ve skupině 
silnější soupeře, postupně se však zlepšoval a bo-
hužel ve  vyřazovací části kluci narazili na  sebe. 
Ve  dvojicích jsme skupinami prošli lehce, ale 
v důležitém čtvrtfi nále jsme neunesli role favori-
tů a podlehli odvážně hrajícím nováčkům z Kar-
lových Varů. Ve hře trojic jsme zprvu nedokázali 
prodat veškeré dovednosti, naštěstí se nám vyda-
řilo derby s Holicemi. Celkově můžeme být spo-
kojení, ale máme na čem pracovat, musíme dál 
sbírat zkušenosti a učit se prodat hru, která nás 
zdobí při trénincích. Děkujeme městu Vamberk 
a  dalším partnerům za  podporu našeho klubu 
ve sportovní činnosti“.                Michal Hostinský

Již tradičně patří v Pekle druhé so-
botní odpoledne v červnu dětem. 
Jinak tomu nebylo ani tento rok. 
Celé odpoledne se neslo v duchu 
vodnických radovánek. Naši nej-
menší při registraci získali kartičku 
s 8 políčky, do kterých jim “vodní-
ci” vyplňovali písmenka za  splně-
né úkoly. Získaná písmenka tvořila 
tajenku, která zněla HASTRMAN. 
Stanoviště byla různorodá, děti 
soutěžily a plnily úkoly nejen s vo-
dou, která je s vodníky neodmysli-
telně spojená, ale i disciplíny, které 
by se daly rozhodně nazvat “ever-
greeny”, neboť se téměř každý rok 
opakují, protože, dle ohlasů, jsme 
si jistí, že děti velmi baví. Odpole-

Mladší žáci vybojovali na MČR dvě medaile

Výprava Pekla v  Karlových Varech získala bronz 
ve trojicích. Zleva hráči: Adam Kopecký, Jakub Hej-
ný, Vojtěch Prachař a Šimon Teplý. Nahoře trenéři 
Jiří Kopecký a Pavel Prachař.    Foto: Archiv TJ Peklo

Adam Kopecký vybojoval na singlovém šampioná-
tu stříbro.                     Foto: Archiv Žďár nad Sázavou

Vítání léta v Pekle nad Zdobnicí 2022 – “VODNICKÉ RADOVÁNKY”
dne plné soutěží bylo proloženo 
divadýlkem. Pan Štumpf, který 
dětský den provází “slovem”, nám 
zahrál loutkové představení, jak 
jinak než o  vodnících. Po  splnění 
úkolů dostaly všechny děti balíček 
s  dobrotami a  sladkou zmrzlinku 
:-). Kdo nepospíchal domů, mohl 
se jít ještě vydovádět do pěny, kte-
rou dětem jako obvykle nastříkali 
vamberečtí hasiči. Moc děkujeme 
městu Vamberk za  fi nanční pod-
poru a  velký dík patří také všem 
organizátorům, kteří se na  tomto 
krásném slunečném odpoledni 
podíleli.

SDH Peklo nad Zdobnicí
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Letošní jaro bylo k  tenistům 
příznivé, takže příprava kurtů 
a  zahájení sezony proběhlo bě-
hem měsíce dubna. Od  té doby 
jsou kurty v  perfektním stavu 
a  umožňuji krásný zážitek ze 
sportování.
Vedle tradičního družstva vam-
bereckých tenistů, kteří letos hrají 
druhou nejvyšší regionální soutěž, 
jsme přihlásili ještě druhé druž-

stvo. Je složeno z odchovanců te-
nisové školy a jejich trenérů.
První družstvo si ve  své soutěži 
vede velice dobře. Po odehraných 
7 utkáních z deseti má bilanci pět 
výher a  dvě prohry. S  dvanácti 
body je v  čele tabulky a  je velice 
blízko k postupu do nejvyšší sou-
těže.
Druhé družstvo hraje v  nejnižší 
soutěži a  sbírá první zápasové 

zkušenosti. Z pěti utkání zatím vy-
hrálo jediné a je na čtvrtém z pěti 
družstev.
Celkem třináct mladých tenistů se 
pravidelně dvakrát týdně účastní 
tréninků na  tenisových kurtech. 
Trpělivě si osvojují základní údery 
a pohyb za míčkem, aby si brzy moh-
li vychutnat krásu tohoto sportu.
V  loňském roce jsme uspořádali 
první ročník turnaje ve  čtyřhrách. 

Zúčastnilo se devět dvojic, pře-
vážně vambereckých sportovců. 
Na  kurtech se urputně bojovalo 
a  všichni si sportovní den velice 
užívali.
Na  letošní září připravujeme dru-
hý ročník tenisového turnaje. 
Přesný termín a  propozice budou 
zveřejněny během měsíce srpna. 
Zájemci se mohou přihlásit u Ota-
kara Müllera na  e-mailové adrese 
otmuller@gmail.com.

Za tenisový oddíl     Otakar Müller

Neúplná tabulka skupiny RTL 
OPEN 2
Tým Výhra Prohra
Vamberk A 5 2
Nahořany B 4 2
Kvasiny A 3 3
Librantice B 2 5
Týniště n.O. B 2 4
České Meziříčí A 2 2

Neúplná tabulka skupiny RTL 
OPEN 6
Tým Výhra Prohra
Stěžery B 4 0
Rychnovek C 3 2
Častolovice B 3 2
Vamberk B 1 4
Sokol Rychnov A 1 4

Tenisté připravují druhý ročník turnaje čtyřher

Poslední kroužkové dny před prázdninami 
jsme se věnovali velké soutěži, tzv. trojdenka 
a také zábavě.
Při premiéře na třídenní soutěži hry plamen v Ješ-
těticích se zúčastnilo naše jedno družstvo mlad-
ších žáků. I když jsme vše viděli poprvé, nezalekli 
jsme se a bojovali, jak to jenom šlo. No a z toho 
byl nádherný výsledek 8. místo z celého okresu 
Rychnov nad Kněžnou. Děti si soutěž užili a  už 
vyhlíží další ročník.
19. 6. vedoucí kroužku za odměnu vzali děti s ro-
diči na sjíždění Divoké orlice. Počasí přálo a díky 
velké účasti se užilo spoustu legrace. 

Poslední kroužkový den před prázdninami jsme 
udělali valnou hromadu pro děti. Zhodnotil se 
uplynulý rok (úspěchy a neúspěchy), předalo se 
ocenění, odbornosti a poděkování SDH.  
Jménem výboru děkujeme dětem za  reprezen-
taci Pekla, děkujeme vedoucím za  zodpověd-
nou výchovu našich nástupců a hlavně rodičům 
za čas, který nám věnují. Děkujeme všem sponzo-
rům, bez kterých by to nešlo.
Přejeme všem krásné prázdniny a v září se opět 
uvidíme. Samozřejmě pokud by měl někdo zá-
jem se k nám přidat, rádi ho uvidíme v září na na-
šem kroužku.       Výbor SDH Peklo nad Zdobnicí

Dětský hasičský kroužek z Pekla nad Zdobnicí



VAMBERK, hřiště Merklovice
začátek vždy ve 20:30

SOBOTA 
13. srpna
Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného prince Jakuba a dalších oblíbených postav…
Pohádka, režie: Ivo Macharáček
hrají:  Tomáš Klus, Kamila Janovičová, Ondřej Vetchý, Miroslav Vladyka, Jiří Lábus, Veronika Khek Kubařová a další.
Česká republika, 2022, 104 min. 

NEDĚLE 
14. srpna
Julius Lavický v podání Jakuba Štáfka je pořád stejný dement a už se zase řítí jak lavina – z jednoho problému do druhého…
Komedie / Sportovní, režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek
hrají:  Jakub Štáfek, Jakub Prachař, Ondřej Pavelka, Jiří Ployhar ml., Šárka Vaculíková, Věra Hlaváčková, Veronika Khek Kubařová, David Pra-
chař a další.  
Česká republika, 2022, 105 min.

PONDĚLÍ 
15. srpna
Malebnou českou krajinou projíždí motoráček. Lidé uvnitř sedí, švitoří, nebo naopak mlčí, pokukují z oken nebo pospávají. Co až zjistí, že 
motoráček nikdo neřídí… 
Komedie, režie: Jiří Havelka
hrají:  Jana Plodková, Igor Chmela, Jenovéfa Boková, Jaroslav Plesl, Alois Švehlík, Ctirad Götz, Tereza Marečková, Václav Kopta a další.
Česká republika, 2022, 103 min.  

ÚTERÝ 
16. srpna
Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, ale musíte se s ní vyrovnat jako chlap! 
Komedie, režie: Jan Haluza
hrají: Jiří Mádl, Tereza Ramba, Lukáš Hejlík, Lucie Polišenská, Andrea Hoff mannová, Ivan Lupták, Robert Jašków, Lucie Benešová, Roman 
Zach a další.
Česká republika, 2021, 101 min.

STŘEDA 
17 . srpna
Retrospektiva stěžejních momentů sportovního i soukromého života ikony českého sportu
Životopisný / Drama, režie: David Ondříček
hrají: Václav Neužil ml., Martha Issová, James Frecheville, Robert Mikluš, Jiří Šimek, Milan Mikulčík, Peter Nádašdi, Štěpán Kozub a další.
Česká republika, 2021, 131 min.

Tajemství staré bambitky 2

Vyšehrad: Fylm

Mimořádná událost

Deníček moderního fotra

Zátopek



DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

úterý 30. srpna 14:00 - 17:00 

MATEŘSKÁ 
ŠKOLA

a

DŮM DĚTÍ 
A MLÁDEŽE

Jugoslávská ul.


