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Vážennéé ččtteennáářřkkyy aa vváážžee-
nníí ččtteennááři,
oopěětt nnáámm llééttooo ppprrrootteeekkllooo 
mmeezzii pprrssttyy rryyccchhlloossstttííí bbbllleess--
kkuu aa pprráázzzdddnnniinnnooovvvéé zzzááážžiiitttkkkyyy 
nnáámm zzaačččíínnnaaajjjííí  bbblleeddnnoouuuttt 
ppoodd ttííhhhoouu sssttaaarrrooosstttííí.. AAAsssii tttooo 
nneenníí ppprrroo vvvšššeecchhhnnnyy  tttooo nnneeejjj--
oobbllííbbbeeenněěějjjšššíí ooobbbdddoobbbííí,, kkkdddyy 
se ddnnnyyy  zzaačččíínnnaaajjííí zzzkkrrraaaccooovvaaattt 
aa pprroo mmmnnnooohhhooo zzz  nnnááásss zzzaaačččííí-
nnáá hhheeekkktttiiccckkkééé ooobbbdddoobbbííí pppřřřííí--
pprraavv nnnaaa  nnooovvýýý  šškkkooollnnnííí rroookkk 
((zzaajjiiissstttiittt ššškkkoolllnnnííí pppooommmůůůccckkkyyy,,, 
jjaakkáá bbbuuudddeee pppaaannnííí uuččiitteellkkkaaa,,, 
sttííhhaaatt vvčččaaasss  vvvyyyzzvvveeedddnnnooouuutt  
dděěttii zzz  ddrrruuužžžiiinnnyyy aa  ššškkkooolllkkyy 
……)).. NNNaaaššštttěěěsstttííí sseee nnaaašššeee ddděětttiii 
nnaa  vvšššeeccchhhnnnooo ddíívvaaajjjííí jjjiiinnnaakkk,, 
ttaakk nnněěějjaakkk ddděěěttssskkkyyy,,,  bbbaa--
rreevvnněě aa  čččiiisstttěěě,, čččíímmmžžž  nnnááásss 
nneeuusstttááállleee ooobbboohhhaacccuuujjjííí,, žžžeee 
vvššeecchhnnnooo  nnneeenníí ttaakk  čččeeerrrnnnééé,,, 
jjakk ssseee zzzdddááá..
PPřřeejjiii ppprroottooo vvvšššeeemm ddděěě--
tteemm šššťťťaaasssttnnnééé vvyykkkrrroooččeennnííí  
ddoo nnooovvvéééhhhoo ššškkkooolllnnnííhhhooo rrroookkkuu 
aa  sppooouuusssttuu  nnnooovvvýýýccchh zzzááážžžiiittt---
kkůů ssseee ssvvýýmmmiii kkkaaammmaarrrááádddyyy 
aa  nnáámmm vvvšššeeemm  aaaťťť nnneezzztttrrraaa--
ttíímee oooppptttiiimmmiiisssmmmuuusss aannii 
vv ttéétttooo nnneelleeehhhkkééé dddooobbběěě.. 

MMMaaarrrttiinnaaa JJJuuusskkkooovvváá

Foto: Mgr. Jan RejzlFoto: Mgr. Jan Rejzl





www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodajstrana 3

Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém 
104. zasedání dne 22. června 
2022 usnesla:
1) Schválila uzavření smlouvy 

na dodávku elektřiny dle ceno-
vé nabídky č. 1295476594 se 
společnosti ČEZ ESCO, a.s., Du-
hová 1444/2, 140 00 Praha 4 - 
Michle na  období 01.01.2023 
– 31.12.2023.

2) Souhlasí s  podnájmem fot-
balového areálu „V  Lukách“, 
který je v  dlouhodobém pro-
nájmu Tělovýchovné jednoty 
Baník Vamberk, z. s., Jůno-
va 63, 517  54 Vamberk, IČO: 
48615633:

 a) společnosti ŘETĚZY VAM-
BERK spol. s  r.o., Dvořákova 
426, 517  54 Vamberk, IČO: 
42885396 dne 24.06.2022, 

 b) společnosti Řetězárna Čes-
ká Třebová s.r.o., Smetanovo 
nábřeží 934, 517  54 Vamberk, 
IČO: 27482839 dne 15.07.2022, 
za  účelem pořádání fi remní 
oslavy. 

Rada města Vamberk se na svém 
105. zasedání dne 29. června 
2022 usnesla:
1)  Schválila plnění usnesení z RM 

č. 103 a 104.
2)  Schválila Organizační opatření 

k zabezpečení plnění usnesení 
Zastupitelstva města Vamberk 
č. 23 ze dne 08.06.2022.

3) Schválila uzavření darovací 
smlouvy na poskytnutí fi nanč-
ního daru ve výši 3.000 Kč paní 
Tereze Martincové, xxxxxxxxxx 
na úhradu provozních nákladů 
spojených s vystoupením sku-
piny GEMMA, které se uskuteč-
ní dne 14.08.2022 v kostele sv. 
Prokopa.

4) Schválila uzavření darovací 
smlouvy na  poskytnutí fi -
nančního daru pana Dušanu 
Kučerovi, xxxxxxxxxxxx ve výši 
5.000 Kč na dopravu orchestru 
UNI BIG BAND VAMBERK.

5) Schválila prodloužení nájmů 
bytů v  městských bytech dle 
přílohy a nové nájemní poměry 
v Domě zvláštního určení v čp. 
35 v ulici Jůnova paní Janě Čer-
mákové a paní Heleně Fraňové, 
a to od 01.07.2022 na dobu ur-
čitou 1 rok a ukončení nájemní-
ho poměru v domě zvláštního 
určení panu Stanislavu Štěpá-
novi k 30.06.2022. 

6)  Souhlasí s  přijetím účelově ur-
čeného fi nančního daru ve výši 
300.000 Kč od  Nadačního fon-
du ŠKODA AUTO, tř. Václava 
Klementa 869, Mladá Boleslav 
II, 293  01 Mladá Boleslav, IČO: 

07700903 pro Mateřskou školu 
Vamberk, Tyršova 280, 517  54 
Vamberk, IČO: 70157375, a  to 
za  účelem realizace projektu 
s názvem „Pomáháme kamará-
dům“. 

7) Souhlasí s  přijetím účelově ur-
čeného fi nančního daru ve výši 
4.816,20 Kč od  společnosti MK 
Fruit s.r.o., Žerotínova 87, 787 01 
Šumperk, IČO: 25551213 pro 
Základní školu Vamberk, okres 
Rychnov nad Kněžnou, Komen-
ského 95, 517 54 Vamberk, IČO: 
70156611, a to za účelem fi nan-
cování občerstvení pro žáky. 

8)  Revokovala bod č. 3) z RM č. 102 
ze dne 25.05.2022 a souhlasí: 

 a) se zvýšením nejvyššího po-
voleného počtu dětí mateřské 
školy, jejíž činnost vykonává 
Mateřská škola Vamberk, Tyr-
šova 280, ze 162 na 185 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 vy-
konává právnická osoba Mateř-
ská škola Vamberk, Tyršova 280, 
ze 185 na 230 s účinností od 1. 
9. 202 a s podáním žádosti o zá-
pis této změny do rejstříku škol 
a školských zařízení. 

9)  Projednala a bere na vědomí ná-
vrh železničního jízdního řádu 
pro rok 2023 bez připomínek.

10) Schválila uzavření Dodatku 
č. 1 kupní smlouvy ze dne 
25.04.2022 na  akci „Zvýšení 
kapacity předškolního vzdělá-
vání ve  městě Vamberk - Část 
1. Nábytek“ se společností 
MY DVA holding a.s., Osadní 
1053/28, 170 00 Praha 7 - Ho-
lešovice, IČO: 25676059, kte-
rým se snižuje předmět kou-
pě o  položky, které nebudou 
předmětem dodávky, a snižuje 
se rozpočet o  15.224 Kč bez 
DPH, celková cena dodávky 
činí 2.117.278 Kč bez DPH. 

11) Schválila objednávky v  rám-
ci projektu „Zvýšení kapaci-
ty předškolního vzdělávání 
ve městě Vamberk“:

 a) na  drobné vybavení (háčky 
a  drobné sanitární vybavení) 
za  celkovou cenu 15.397 Kč 
včetně DPH a  včetně dopravy 
se společností SIKO KOUPEL-
NY a.s., se sídlem Skorkovská 
1310, 198  00 Praha 9, IČO: 
26065801,

 b) na  2 ks uklízecích vozíků 
za celkovou cenu 17.636,96 Kč 
včetně DPH se společností B2B 

Partner s.r.o., se sídlem Plzeň-
ská 3070, 700 30 Ostrava – Zá-
břeh, IČO: 2783030,

 c) na 20 ks odpadkových košů 
za  celkovou cenu 9.559 Kč 
včetně DPH a  včetně dopravy 
se společností JYSK  s.r.o., se 
sídlem Novodvorská 1092/12, 
Lhotka, 142  00 Praha 4, IČO: 
26760746. 

12) Schválila objednávku na  zá-
kladě cenové nabídky od spo-
lečnosti DLNK s.r.o., TGM 1427, 
549 01 Nové Město nad Metují, 
IČO: 26012162 na  IT techniky 
pro Základní školu Vamberk 
za  cenu 71.470 Kč bez DPH 
v  rámci projektu „Rekonstruk-
ce objektu školních dílen ZŠ 
Vamberk včetně zajištění 
bezbariérovosti“, identifi kační 
číslo 117D03O002609,  identi-
fi kační číslo EIS: CZ.06.4.59/0.0
/0.0/16_075/00114436, z  Inte-
grovaného regionálního ope-
račního programu.

13) Schválila objednávku na  zá-
kladě cenové nabídky od  fi r-
my Ing.  Jiří Zeman, Chleny 58, 
517  45 Chleny na  multimedi-
ální vybavení (včetně montá-
že) v  Mateřské škole Vamberk 
za cenu 275.081 Kč včetně DPH.

14)  Vzala na vědomí informaci ta-
jemnice o uzavření Městského 
úřadu Vamberk 07.-08.07.2022 

15) Schválila uzavření Dodat-
ku č. 9 k  pojistné smlouvě                                      
č. 7720962279 na  pojištění 
majetku a odpovědnosti měs-
ta Vamberk se společností Ko-
operativa pojišťovna, a.s., Vie-
nna Insurance Group, Pobřežní 
665/21, 186  00 Praha 8, IČO: 
47116617. 

16) Souhlasí s  úpravou sjezdu 
místní komunikace na ulici Žiž-
kova, na  p.  č. 1851/4 od  ulice 
Pekelské k  rodinnému domu 
na p. č. st. 835 v k. ú. Vamberk 
za dodržení stanovených pod-
mínek.

17)  Projednala žádost Společen-
ství vlastníků bytových jedno-
tek Jiráskova 842-844 ke zlep-
šení stavu parkování před 
bytovým domem a  uložila 
starostovi města projednat věc 
s  předsedkyní společenství 
vlastníků bytových jednotek.

18) a) Vzala na  vědomí výpo-
věď nájemní smlouvy ze dne 
12.02.2021 od společnosti GTH 
zařízení školního stravování, 
Vyskočilova 1481/4, 140 00 Pra-
ha 4, IČ: 25753487.

 b) Schválila zveřejnění záměru 
pronájmu prostor k podnikání 
– prostory školní kuchyně a jí-

delny v budově Základní školy 
Vamberk čp. 95 v ulici Komen-
ského ve  Vamberku, která je 
součástí stavební parcely č. st. 
125 v obci a katastrálním úze-
mí Vamberk.

 c) Schválila výzvu k  podání 
nabídek na  „Zajištění školní-
ho stravování a  stravování 
zaměstnanců Základní školy 
Vamberk“.

19) Schválila, na  základě zhodno-
cení výsledků za první pololetí 
2022, odměnu řediteli Základ-
ní školy Vamberk a  ředitelce 
Mateřské školy Vamberk dle 
přílohy.

20) Schválila přílohu číslo 1 
ke  Smlouvě o  výpůjčce s  pří-
spěvkovou organizací SPRÁVA 
SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ a pří-
lohu číslo 1 ke  Smlouvě o  vý-
půjčce – Městský multifunkční 
areál „V  Lukách“ se SPRÁVOU 
SPORTOVNÍCH, a to s účinností 
od 01.07.2022.

21) Schválila uzavření Dodatku 
č. 5 ke  smlouvě o  výpůjčce 
s příspěvkovou organizací Ma-
teřská škola Vamberk, Tyršova 
280, 517  54 Vamberk, IČO: 
70157375. 

22) Schválila uzavření Dodatku              
č. 3 ke  smlouvě o  výpůjčce 
s  příspěvkovou organizací Zá-
kladní škola Vamberk, okres 
Rychnov nad Kněžnou, Komen-
ského 95, 517 54 Vamberk, IČO: 
70156611. 

23) Schválila uzavření Smlouvy 
na  servisní služby se společ-
ností Schindler CZ, a.s., Wal-
terovo náměstí 329/3, 158  00 
Praha 5, IČO: 27127010, jejíž 
předmětem je servis výtahu 
v  Domě dětí a  mládeže v  čp. 
751 v ulici Jugoslávská za cenu 
1.000 Kč/měsíc. 

Rada města Vamberk se na svém 
106. zasedání dne 20. července 
2022 usnesla:
1)  Schválila plnění usnesení z RM 

č. 105.
2)  Schválila změny rozpočtu č. 7 

na rok 2022 v kompetenci rady 
města. 

3)  Schválila ukončení nájemního 
poměru v domě zvláštního ur-
čení panu Václavu Archlebovi 
k 31.07.2022. 

4) Schválila uzavření  darovací 
smlouvy s  TJ Baník Vamberk,         
z. s., Jůnova 63, 517  54 Vam-
berk, IČO: 48615633 ve  výši 
5.000 Kč na zakoupení vstupe-
nek na  koupaliště pro účast-
níky dětského fotbalového 
tábora. 



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodaj strana 4

03. 09.
04. 09.
10. 09.
11. 09.
17. 09.
18. 09.
24. 09.
25. 09.
28. 09.
01. 10.
02. 10.
08. 10.
09. 10.

MUDr. Kašparová Dagmar
Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Miřejovská Dagmar)
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MDDr. Andělová Jana (MDDr. Seibertová Simona)
Můj zubař, s.r.o. (MDDr. Matoušková Lucie)
DekaDent, s.r.o. (MDDr. Chládek Tomáš)
Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Paličková Zlata)
Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Petrák Tomáš)
Můj zubař, s.r.o. (MUDr. Salamin Akram)
MUDr. Pokorná Jaroslava
Poliklinika Týniště nad Orlicí (MUDr. Veselská Renata)
FSmile, s.r.o. (MUDr. Světlík Filip)

Voříškova 169, Vamberk, 517 54
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí, 517 41 
Komenského 127, Opočno, 517 73
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
Jana Pitry 448, Opočno, 517 73
Kvasinská 129, Solnice, 
Kvasiny 145, , 517 02
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk, 517 54
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk, 517 54
Kvasinská 129, Solnice, 
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí, 517 21
 Tyršova 515, Opočno, 517 73

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

datum     jméno lékaře                                                                                  adresa ordinace                                                           telefon

Ze zasedání Rady města

602 514 715
737 791 333
494 621 665
494 515 696
799 545 112
602 152 873
771 155 445
721 200 244
721 200 244
602 152 873
494 515 697
494 371 781
777 667 353

Oznámení 
o ukončení 
stomatologické 
praxe
MUDr.  Dagmar Kašparová 
oznamuje ukončení praxe 
k 30. listopadu 2022. 
Od tohoto data bude ordina-
ce defi nitivně uzavřena.

5) Revokovala usnesení č. 10 
z RM č. 101, kterým byl schvá-
len prodej nepotřebného vozi-
dla AVIA, SPZ RK 86-75, které 
neprošlo STK panu Karlu Vol-
fovi za  cenu 20.000 Kč a  nově 
rozhodla o  předání vozidla 
k ekologické likvidaci.

6)  Projednala žádost o  souhlas 
s  úpravou chodníku před 
vchody do  bytového domu 
čp. 810, 811, 812 v ulici Struha 
na pozemku p. č. 117/13 v k. ú. 
Vamberk a souhlasí s provede-
ním úprav chodníku za účelem 
realizace nájezdových ramp 
dle přiloženého situačního vý-
kresu, před vchody do bytové-
ho domu Struha čp. 810, 811, 
812 na  pozemku p.  č. 117/13 
v  k. ú. Vamberk, ve  vlastnictví 
města Vamberk. Souhlas je 
udělován pro potřeby žádosti 
o  dotaci na  vestavbu výtahu 
pro zajištění bezbariérového 
přístupu do  bytového domu 
Struha čp. 810, 811, 812 Vam-
berk. Tento neodvolatelný 
souhlas je udělován mini-
málně po  dobu udržitelnosti 
projektu, která je stanovena 
na dobu 5 let od ukončení re-
alizace stavby.

7)  Schválila uzavření smlouvy o zří-
zení věcného břemene  - služeb-
nosti č. VBO/5016/2022 na  po-
zemcích p.  č. 1104/3, 1105/2, 
1105/3, 1140/3, 1140/21, 
1142/1, 1142/2, 1142/8, 1147/5, 
1827/1, 1827/2, 1828/1, 1828/2 
v  k. ú. Vamberk pro kabelové 
vedení VN 35 kV mezi trafostani-
cemi RK_0440 a RK_0474 v roz-
sahu 141 m² za  jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného bře-
mene stanovenou znaleckým 
posudkem ve výši 11 360 Kč bez 
DPH. 

8)  Schválila uzavření smlouvy 
o  budoucí smlouvě o  zřízení 
věcného břemene a  dohodu 

o  umístění stavby č. IZ-12-
2002301/SOBS VK/02 RK, Vam-
berk, Janáčkova, parc. 504/1 
přel.kvn., za  účelem umístění 
nového kabelového vedení pro 
parc. č. 504/1 v  k. ú. Vamberk, 
v  pozemku p.  č. 5682 v  k. ú. 
Vamberk, ve  vlastnictví města 
Vamberk, za  jednorázovou ná-
hradu za  zřízení věcného bře-
mene ve výši 2.000 Kč bez DPH. 

9) Schválila na  základě cenové 
nabídky uzavření Smlouvy 
o  dílo se společností REMING 
s.r.o., Soukenická 1176, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou, IČO: 
47454687 na akci „Změna uží-
vání objektu čp. 260 ul. Tyršo-
va z  MŠ na  dětskou skupinu 
a  zázemí pro sport“ za  cenu 
1.524.700 Kč bez DPH.

10)  Schválila uzavření Servisní 
smlouvy na servis evakuačního 
rozhlasu a autonomních požár-
ních detektorů v čp. 751 v ulici 
Jugoslávská 751 se společností 
ELEKTRO-SDRUŽENÍ s.r.o., Par-
dubická 857, 500  04 Hradec 
Králové za cenu 25.000 Kč/rok. 

11)  Schválila objednávky společnos-
ti TAH reklamní agentura, s.r.o., 
IČO: 27509184, sídlem S. K. Ne-
umanna 726/12, Pražské Před-
městí, 500 02 Hradec Králové:

 a) na  zhotovení velkého stát-
ního znaku ČR, pamětní desky 
EU, nápisu MATEŘSKÁ ŠKOLA 
pro Mateřskou školu Vamberk, 
čp. 751 v  ulici Jugoslávská 
v  rámci projektu „Zvýšení ka-
pacity předškolního vzdělává-
ní ve městě Vamberk“,

 b) na zhotovení velkého státní-
ho znaku ČR, nápisu DŮM DĚTÍ 
A MLÁDEŽE.

12)  Vzala na  vědomí oznámení 
o  veřejném projednání Aktu-
alizace č. 5 Zásad územního 
rozvoje Královéhradeckého 
kraje a vyhodnocení vlivů této 
aktualizace na  udržitelný roz-

voj území, které se koná dne 
09.08.2022 od  9:00 hodin for-
mou vzdáleného přístupu.

13)  Vzala na  vědomí oznámení 
spolku Junák – český skaut, 
středisko Kostelec nad Orlicí, 
z.s. o  provozování skautské-
ho letního tábora v Pekle nad 
Zdobnicí v termínu 04.07.2022 
do 09.08.2022.

14) Schválila předávací protokol 
od  Oblastní charity Rych-
nov nad Kněžnou, Palackého 
111, 516  01 Rychnov, IČO: 
42887968, jehož předmě-
tem je zápůjčka vybavení pro 
uprchlíky z  Ukrajiny na  dobu 
neurčitou. 

15) Projednala Oznámení záměru 
podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o  posuzování vlivu na  životní 
prostředí, ve  znění pozdějších 
předpisu „Obchodní centrum 
Vamberk“ Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje 
a  neuplatňuje k  němu žádné 
námitky. 

16)  Schválila uzavření smlouvy 
o  dílo se společností STAVI-
TELSTVÍ EU s.r.o., Husovo ná-
městí 99, 517 54 Vamberk, IČO: 
27521711 na akci „Oprava vod-
ní nádrže na  Merklovickém 
potoce“ za  cenu 235.986 Kč 
bez DPH, která je spolufi nan-
cována z  dotace Královéhra-
deckého kraje.  

17)  Schválila převod fi nančních 
prostředků Mateřské školy 
Vamberk, Tyršova 280, Vam-
berk, IČO: 70157375 ve  výši 
111.000 Kč z rezervního fondu 
do fondu investic.

18) Na  základě žádosti paní Lucie 
Tiché, se sídlem Rudé armá-
dy 998, 517  41, Kostelec nad 
Orlicí, IČO: 64803848, souhla-
sila s  konáním koncertu dne 
06.08.2022 na Koupališti Vam-
berk a schválila bezplatné užití 
prostoru koupaliště.

19) Schválila objednávku dle ce-
nové nabídky od  společnosti 
Vamberecká voda, s.r.o., Rad-
niční 102, 517  54 Vamberk, 
IČO: 25973495 na  akci „Ka-
nalizace Krajkářská“ za  cenu 
690.178 Kč včetně DPH.

20) Schválila uzavření Dodatku 
č. 4 smlouvy o  dílo ze dne 
07.01.2022 na  akci „Oprava 
rozvodů a  strojovny koupali-
ště Vamberk“ se společností 
Poolakcent s.r.o., Svépravická 
424/4, Hloubětín, 198  00 Pra-
ha 9, IČO: 06167667, kterým 
se mění rozsah díla a cena díla 
se zvyšuje o  75.117,56 Kč bez 
DPH, celková cena díla činí 
9.944.945,78 Kč bez DPH.

21)  Schválila uzavření Dodatku 
č. 3 ke smlouvě o dílo na akci 
„Skluzavka pro plavecký ba-
zén, Vamberk“, zhotovitel 
BAZENSERVIS, s.r.o., Čapkova 
538, 517  21 Týniště nad Orli-
cí, IČO: 64791661, kterým se 
mění rozsah díla a cena díla se 
zvyšuje o  částku 9.855 Kč bez 
DPH, konečná cena díla činí 
1.611.913 Kč bez DPH.

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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Vážení odběratelé, sdělujeme Vám, že ve dnech 
5. 9. 2022 - 16. 9.2022 budou probíhat ODEČTY 
STAVŮ VODOMĚRŮ, a to pouze pracovníky spo-
lečnosti Vamberecká voda s.r.o. 

V tomto termínu bude kancelář společnosti uzavřena. 
Vamberecká voda s.r.o.

Na  úvod je třeba říct, že téma 
daní a  poplatků je vždy o  kom-
promisu. V loňském roce dosáh-
ly náklady na  likvidaci odpadů 
ve  Vamberku částky šest a  půl 
milionu korun. Před zvýšením 
poplatku, který do roku 2021 či-
nil 648 Kč, se ročně na poplatku 
vybralo dva a půl milionu korun. 
Zastupitelstvo města proto stálo 
před nelehkým úkolem na  tuto 
situaci reagovat, neboť pomysl-
né nůžky mezi příjmy a výdaji se 
každým rokem více a více roze-
víraly. Po dlouhém zvažování se 
zastupitelstvo shodlo na  kom-
promisní částce 960 Kč ročně, 
neboli osmdesáti korunách 
za  měsíc. I  toto procentuálně 
razantní zvýšení však znamená 
roční zvýšení výnosu poplatku 
„pouze“ na celkové čtyři miliony 
korun, zbývající dva a půl (letos 
to budou spíše již tři) miliony 
korun jsou dopláceny z běžných 
výdajů rozpočtu města. 
Kromě samotné výše poplat-
ku byla řešena též otázka, kdo, 
resp. co, bude podléhat po-
platku. Opět bylo dosaženo 
kompromisu zastupitelstva 
na  tom, že bude zachováno so-
ciální zvýhodnění osob nad 70 
let a  ZTP, v  ostatním však bude 
vyhláška obsahovat pouze vý-
jimky a  osvobození vyplývající 
ze zákona. A  tím se dostáváme 
k  rekreačním chatám. Poplatní-
kem poplatku totiž byly a  jsou 
dvě na sobě nezávislé kategorie 
poplatníků: jednak fyzické oso-
by přihlášené ve  městě (tj. kaž-
dá osoba hradí jeden poplatek) 
a dále vlastníci nemovité věci za-
hrnující byt, rodinný dům nebo 
stavbu pro rodinnou rekreaci, 
ve které není nikdo hlášen. Zde 
se hradí jeden poplatek za  ce-
lou nemovitost. I  doposud tedy 
vlastníci více nemovitostí hradili 
více poplatků (pomyslný rekord 
ve  městě drží jeden vlastník 
hradící celkem sedm poplatků). 
Z  nové vyhlášky však vypadlo 
jedno zásadní osvobození, a sice 
že osvobozeni jsou vlastníci prv-
ní stavby pro rodinnou rekreaci, 

kteří mají zároveň trvalý pobyt 
na území města. To může na prv-
ní dojem vypadat jako nesprave-
dlnost k  domácím, podstata je 
ale opakem. Pro představu uve-
du chatovou osadu Na  Mníšku, 
ve které dosud poplatek hradilo 
cca. 30 vlastníků rekreačních ob-
jektů s trvalým pobytem v jiných 
obcích, zatímco cca. 40 vlastní-
ků z  Vamberka bylo osvoboze-
no. Řeklo by se: město by mělo 
vlastní občany zvýhodnit. Ale 
které? Občany Vamberka, kteří 
mají rekreační objekty v  jiných 
obcích a  platí v  nich odpady, 
také nikdo nezvýhodní (část své-
ho odpadu přece ukládají mimo 
Vamberk), stejně tak by se ale 
mohli cítiti dotčeni občané, kteří 
žijí v bytě a žádnou další nemo-
vitost nemají. Jak uvedeno výše, 
poplatek v  případě rekreačních 
objektů není vázán k  občano-
vi jako takovému, ale odvíjí se 
od vlastnictví (další) nemovitos-
ti. Za tento poplatek pak všichni 
poplatníci mohou využívat celý 
systém odpadového hospodář-
ství, který zahrnuje např. sběrné 
místo v  Jůnově ulici (velkoob-
jemový odpad, nebezpečný 
odpad a  další), kompostárnu 
a  všechny nádoby pro tříděný 
i  komunální odpad, a  to bez 
rozdílu, jaké množství odpadu 
vyprodukují. Systém dělby ná-
kladů mezi uživatele to možná 
není ideální, ale plně odpovídá 
současnému stavu řešení od-
padového hospodářství v  naší 
zemi.         
K  závěrečné poznámce pana 
Ferance o komunálních volbách 
bych dodal, že si vážím postoje 
všech kolegů a kolegyň součas-
ného patnáctičlenného zastupi-
telstva, neboť se nikdo z nich ne-
pokusil udělat z  otázky odpadů 
„politiku“ a při přípravě vyhlášky 
všichni věc posoudili střízlivě, 
pragmaticky a  odpovědně, byť 
ne populárně. Proto byla vy-
hláška po dosažení kompromisu 
na  jejím obsahu jednomyslně 
přijata.  

Mgr. Jan Rejzl, starosta

Platit poplatky za svoz komunál-
ního odpadu, je samozřejmost. 
Jako občan trvale bydlící na sídli-
šti Struha, tak činím od nepaměti. 
Jako řádný občan platím 960 Kč 
ročně, tak jak určuje vyhláška. 
Trochu mě vykolejil dopis z měst-
ského úřadu, kde mi bylo sděleno, 
že neplatím poplatek ze zahrad-
ního domku v  katastru města 
Vamberk a  to 960 Kč. V  dnešní 
době je možné téměř vše. 
Někdo se dovede rozdvojit, jiný 
naklonovat. Mě tyto schopnost 
byli upřeny. Buď žiji v  místě tr-
valého bydliště a  tam produkuji 
odpad, nebo jsem na své zahrád-
ce. Není možné být současně 
na obou místech. Když z Jiráskovi 
ulice bude odložen odpad na síd-
lišti Struha a obráceně, nic se ne-
děje, je to v katastru města. Proto 
naprosto nechápu, proč musím 
platit 2 x 960 Kč ročně. 
Jsem schopen pochopit, že za-
stupitelé města vyhláškou snížili 
poplatky o 50 % lidem nad 70 let 
trvale žijících ve Vamberku. Proč, 
ale mají stejnou výhodu i  v  za-
hrádkářské osadě. Vyprodukuje 
snad důchodce 69 let v  zahrad-
ním domku více odpadu než 70 

letý? Proč stejnou výhodu mají 
i  přespolní? Nechci, aby můj člá-
nek vyzněl jako závist proti určité 
skupině obyvatel.
Samozřejmě, že poplatek 960 Kč, 
zaplatím. Vždyť, co to je platit 
za odpad v katastru města Vam-
berk 1920 Kč, když v RK je popla-
tek 650 Kč.
„Možná by, stálo za  úvahu zpo-
platnit zahradní domky u  rodin-
ných domů“. Pokud by nepomoh-
lo ani toto, zpoplatněme garáže 
a  další místa kde se produkuje 
odpad.
Proč platí poplatek jeden člen, 
když vlastníci domků jsou man-
želé, tak jak je tomu v  bytě. Že 
jsou obyvatelé Vamberka a  mají 
již zaplaceno. No a co?
Je to jak v pohádce o pyšné prin-
cezně. „Ševče nemáš zaplaceny 
daně, ani napřesrok“.
Krásný konec léta a  klidný pod-
zim, všem vlastníkům zahrad-
ních domků přeje 

Jiří Feranec

P.S.: Blíží se komunální volby, 
zvolme si zastupitele, kteří nebu-
dou mít na  srdci nic jiného než 
naše blaho!!

A zase ty poplatky…

K poplatkům za odpad

Po dvouleté přestávce, kdy byly opraveny hlavní tahy ulicemi Žambe-
recká a Tyršova, se Ředitelství silnic a dálnic ČR v září letošního roku vrátí 
do  středu města, aby opravilo asfaltový povrch na  silnici bývalé první 
třídy na náměstí a ve Vilímkově ulici. Práce by měly proběhnout ve dru-
hé polovině měsíce a přinesou s sebou dopravní komplikace, zejména 
při odbočování k základní škole. Všechny řidiče proto předem žádáme 
o trpělivost a  respektování omezení během prací. Práce by měly trvat 
pět pracovních dní a předpokládaný termín zahájení je 19. září.

Mgr. Jan Rejzl, starosta

ŘSD opraví Vilímkovu 
s náměstím
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Nemohu si odpustit malou osob-
ní vzpomínku. Psal se rok 2015, 
město zateplovalo Sportovní halu 
a v tehdejší radě města jsme zva-
žovali, že další ideální městskou 
budovou pro úspory energie by 
byl rozsáhlý objekt na  Jugosláv-
ské ulici. Jenže – šly by vůbec 
zateplit úzké pavlače a  řešilo by 
to stav budovy, kde největším 
trápením byly dožilé rozvody 
vody a elektřiny a praskající příč-
ky? Seděli jsme u  velkého stolu 
na  radnici s  tehdejší ředitelkou 
MŠ, paní Lenkou Faltusovou 
a  vedoucí DDM, paní Štěpánkou 

Maříkovou, a  navrhli jim, ať radě 
města zpracují svou vizi rozvoje. 
Co chybí, co je třeba zlepšit, jak 
by měl celý dům fungovat. Ideální 
stav, ze kterého následně může-
me slevit. Nezapomenu na  pře-
kvapenou tvář paní Maříkové, 
která nemohla uvěřit tomu, že by 
mohla bez jakéhokoliv omezení 
snít a  přemýšlet o  novém zaříze-
ní. Zda ovšem nezůstane u  snu, 
to si tehdy netroufal říct nikdo 
z  nás. Následovaly roky příprav, 
architekt, projektant, neúspěšné 
žádosti o  dotace, přepracování 
projektu i žádostí a nakonec i ona 

vytoužená dotace… Neuvěřitel-
ných sedm let, z  nichž poslední 
dva roky vyplnila stavba. A to ne-
mluvím o tom, že bylo třeba vyře-
šit náhradní místo pro pětasedm-
desát dětí, které musely ony dva 
roky někam chodit do školky. Jaké 
štěstí, že měl Vamberk k dispozici 
zchátralé první třídy, které bylo 
možno adaptovat na  provizorní 
školku. Nyní je vše dokončeno 
a  budova opět žije dětmi. Velké 
poděkování všem, kteří se o to za-
sloužili a přání, aby dobře sloužila 
našim nejmenším. 

Mgr. Jan Rejzl, starosta

Na co se můžete těšit v DDM:
• divadelní sál
• keramická dílna
• šicí a výtvarná dílna
• modelářská dílna
• dva tělocvičné sály

Co nabízí školka:
• čtyři třídy pro 96 dětí
• logopedii
• školní jídelnu
• multifunkční sál
• přírodní dětské hřiště

MŠ a DDM na Jugoslávské opět vítají děti
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SÍDLA VOLEBNÍCH OKRSKŮ VE VAMBERKU
Okrsek Místo
1 Spolkový dům „Školka“, Merklovice 90
2 Základní škola Peklo, Peklo 77
3 Dům dětí a mládeže, Jugoslávská 751
4 MK Sokolovna – šatna, Tyršova 18
5 MK Sokolovna – malý sál (od sportovní haly, Tyršova 18
6 Městský úřad, Husovo náměstí 1

KDO MŮŽE VOLIT:
Právo volit do zastupitelstva obce má občan se státním občanstvím České 
republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 24.09.2022 dosáhl věku nej-
méně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní 
občan jiného státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb, dosáhl 
věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu nebo má 
evidovaný přechodný pobyt v příslušné obci na území ČR, požádal o zápis 
do dodatku stálého seznamu voličů a jemuž právo volit přiznává  meziná-
rodní úmluva, kterou je Česká republika vázána. Volič se ve volební míst-
nosti prokáže předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz 
nebo cestovní pas, cizinci předloží průkaz o povolení pobytu).

Státní občané jiných státu EU, kteří mají zájem volit, musí být zapsáni 
ve lhůtě do 21.09.2022 do 16:00 hodin do dodatku seznamu voličů. Pro 
ověření, zda je státní občan jiného státu Evropské unie zapsán v  do-
datku stálého seznamu voličů z  minulosti, kontaktujte s  dostatečným 
předstihem správní odbor – matriku, 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, který je státním občanem jiného stá-
tu EU, zapíše na  jeho vlastní žádost městský úřad do dodatku stálého 
seznamu voličů vedeného jen pro volby, jestliže volič prokáže státní ob-
čanství (EU) a dále přihlášení se k pobytu v obci.

HLASOVACÍ LÍSTKY:
Hlasovací lístky budou voličům doručeny na  adresu trvalého pobytu 
nejpozději 3 dny před konáním voleb. V případě, že někomu 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 přímo 
ve volebních místnostech.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:
Voličské průkazy se pro tyto volby nevydávají!

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní 
úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o  to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrs-
ku, pro který  byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na  ná-
vštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat tajemnici měst-
ského úřadu na e-mail: juskova@vamberk.cz nebo  na tel.: 494 548 112 
nebo 605 006 265 nebo paní Lence Prokešové na e-mail: prokesova@
vamberk.cz nebo na tel.: 494 548 124 (jméno, příjmení voliče, adresa tr-
valého pobytu, tel. kontakt na voliče).

Ing. Martina Jusková
tajemnice městského úřadu

Informace k volbám do zastupitelstev obcí 2022
Volby do Zastupitelstva města Vamberk se uskuteční 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). 

Koncem měsíce srpna započala 
fi rma Stavitelství EU s.r.o. s  re-
konstrukcí schodiště u  Konzumu 
na  Struhách. Staré schody nejen, 
že dosloužily, ale neumožňovaly 
zdolání výškového rozdílu mat-
kám s  kočárky, ani pohyb seni-
orů, kteří začasté museli místo 
obcházet po  silnici. Nově bude 

dle projektu, zpracovaného spol. 
DI Projekt, zbudována rampa se 
zábradlím, která protne boční 
schodiště a  umožní tak pohodlný 
a bezpečný pohyb na tomto velice 
vytíženém chodníku. Hotovo by 
mělo být do poloviny měsíce září.  

Mgr. Jan Rejzl, 
starosta

Oprava schodiště 
na sídlišti Struha
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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
Každoroční prvomájový kolorit v  dobách socialismu. Pestrý průvod městem, který vrcholil politickými 
proslovy na  Husově náměstí. Někdo vzpomene s  nostalgií, většina pamětníků brala sledovanou účast 
v prvomájových oslavách jako nutné zlo, úlitbu komunistickým bohům. Dle dobové módy a rakety mířící 
do vesmíru pochází fotografi e zřejmě z počátku 60. let minulého století.

Koncem září 1932 se stal Vamberk 
městem vystavovatelů. Dostave-
níčko si zde dali pěstitelé a chova-
telé i jejich příznivci a obdivovatelé. 
Ve dnech 25. až 28. září toho roku 
uspořádaly odbory severový-
chodních Čech krajinskou výstavu 
holubů, drůbeže, králíků, kanárů, 
exotického ptactva, sladkovodních 
i  akvarijních ryb, ovoce, zeleniny, 
květin, obilovin, dále expozice les-
nické, hedvábnické a  včelařské. 
Na  výstavě nescházely ani tehdy 
vzácné labutě, které volně plavaly 
v  Merklovickém potoce poblíž vý-
stavního areálu.
Všech vystavujících bylo 159, kro-
mě ovocnářů a  zelinářů. Bohaté 
exponáty byly rozmístěny na  škol-
ní zahradě, v  několika školních 
třídách, na  chodbách, na  protileh-
lém Kaprlově a v sále Hotelu Hrad. 
V  čele výstavního výboru stál prů-
myslník Zdeněk Zeman, který za-
půjčil mnoho exemplářů vzácného 

ptactva. Jednatelem byl řídící učitel 
Karel Svoboda.
Během výstavních dnů byla ote-
vřena i  obě muzea, krajkářské 
a  Lützowovo. Do  našeho města 
zavítalo velké množství návštěvní-

ků z celé oblasti severovýchodních 
Čech, což přispělo k jedinečné pro-
pagaci Vamberka. Hned první den 
přišly 3  000 lidí, v  dalších dnech 
kromě množství dospělých i  ne-
spočetné množství školních výprav 

ze širokého okolí. Po  celou dobu 
panovalo pěkné podzimní počasí. 
Výstavnímu výboru zůstalo kromě 
dobrého pocitu i  7  000 Kč čistého 
zisku. Tyto fi nance byly věnovány 
na dobročinné účely. Dalším nevy-
číslitelným ziskem byl mimořádný 
příjem hostinských a  živnosten-
ských podniků, které se ve vlastním 
zájmu na  výstavu bohatě předzá-
sobily zbožím všeho druhu, potra-
vinami a nápoji a potřebné služby 
poskytly i  výdělek pracovitým ru-
kám mnohých nezaměstnaných.
Svou rozmanitostí byla výstava je-
dinečným podnikem toho druhu 
v  podhůří Orlických hor. Městská 
rada ve  svém poděkování výstav-
nímu výboru ocenila vzorné uspo-
řádání a zdůraznila morální a náro-
dohospodářský význam pro naše 
město.                       Miroslav Berger
Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e z archivu 
Milana Sedláčka

Pestrá výstavní událost stará 90 let
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27. ročník Týdnů 
pro duševní 
zdraví 
21 akcí ve  13 městech Královehradeckého 
a  Pardubického kraje, to jsou letošní Týdny pro 
duševní zdraví. V září a v říjnu (12. 9. až 13. 10.) 
proběhne již 27. ročník této osvětové akce ve vý-
chodních Čechách, která nabídne výstavy, kon-
certy, přednášky, besedy, workshopy, dny ote-
vřených dveří a další.
Všechny mají jeden cíl – upozornit na  téma 
duševního zdraví, vyvrátit mýty, které se často 
vážou k  duševnímu onemocnění a  současně 
podpořit osoby, kterým do  života duševní one-
mocnění vstoupilo.
Najděte si čas a přijďte na některou z akcí. V ne-
dalekém Rychnově nad Kněžnou je to například 
uvedení fi lmu Kurz negativního myšlení. Jedná 
se o  norský fi lm oceněný Křišťálovým glóbem 
na Mezinárodním fi lmovém festivalu v Karlových 
Varech v roce 2007. Po promítání bude následo-
vat diskuze s člověkem s vlastní zkušeností s du-
ševním onemocněním. Akce se koná 26. 9. 2022 
od  17:00 hodin v  místní Městské knihovně. Ve-
doucí střediska PDZ v  Rychnově nad Kněžnou 
Mgr. Pavel Provazník vás všechny zve slovy: „Na-
ším cílem je ukázat, že i  přes těžkosti života ho 
stojí za to žít.“
Akci pořádá nezisková organizace Péče o dušev-
ní zdraví, která má své středisko ve městě Rych-
nov nad Kněžnou a podporuje osoby s duševním 
onemocněním. Sociální pracovníci podporují 
klienty, aby i přes omezení způsobená duševním 
onemocněním, mohli žít plnohodnotný život. 
Akce se konají také v Hradci Králové, Pardubicích, 
Chrudimi, Skutči, Moravské Třebové a  dalších 
městech. Kompletní program a  další informace 
o festivalu najdete na 

FB.com/Tydny.pro.dusevni.zdravi 
či na www.tdz.cz. 

Péče o duševní zdraví, z. s.

Plakát – Sluchově postižené

(soubor DEAFENBER)
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VAMBERK – DROBNÉ STAVBY
Komentovaná procházka s architektem Martinem Kožnarem po jím realizovaných 
stavbách ve Vamberku – navštívíme Altán městské knihovny a tzv. „Vamberský do-
mek“. V rámci procházky se též vydáme za stavbami architekta Oldřicha Lisky – shléd-
neme Bednářovu vilu (Muzeum Krajky) a Kubiasovu vilu (Krajkářská škola).

Předpokládaná doba trvání akce 2 hodiny.

pá 30. 9. | 17:00 | sraz před kostelem sv. Prokopa na náměstí
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Nabídka nových knih 
na září 2022

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

Milí čtenáři a příznivci knihovny. 
V letních měsících, kdy venku panuje horko a každý, kdo může je někde 
u vody, se těším do práce ještě o něco víc. V naší knihovně je totiž i v tro-
pických dnech příjemný chládek. 
Občas se dokonce musím vyjít ven ohřát nebo si obléknout svetr. Každý, 
kdo z venku přijde, určitě uvítá takové osvěžení. 
Věřím, že nejen v  letních parnech bude pro vás knihovna příjemnou 
oázou, kde je příjemné trávit čas. Těšíme se na vás nejen při půjčování 
knížek, ale také na pravidelných akcích. 

NOC LITERATURY
Po dvouleté odmlce se vrací v plné síle jedna z nejoblíbenějších literár-
ních akcí v republice. I my se připojíme. Noc literatury spojuje světové 
čtení a atraktivní místa. 
Proto se ve středu 21. 9. budeme těšit na milovníky literatury v našem 
altánu od 18:00. 
Bude pro vás připraveno malé občerstvení, káva, čaj, víno. 
Věřím, že to bude příjemný večer. (nocliteratury.cz)
Nezapomeňte si včas rezervovat své místo: 
knihovna.dospeli@vamberk.cz; 777 484 203. 

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Naše knihovna se zapojila do světového projektu Bookstart – S knížkou 
do života (sknizkoudozivota.cz). Cílem je vytvořit a posílit vztah ke kníž-
kám a  čtení u  nejmladší generace, vysvětlit význam čtenářských do-
vedností pro rozvoj dítěte i  jeho úspěšné budoucnosti. Proč je projekt 
důležitý? 
Protože mluvené slovo nelze ničím nahradit.
Protože čtení vede k  rozšiřování slovní zásoby, zlepšuje vyjadřovací 
schopnosti, učí soustředění a rozvíjí fantazii. 
Protože dobře zvládnutá čtenářská (i  jiná gramotnost) souvisí s úspěš-
ností v každodenním životě.
Protože společné čtení upevňuje vztahy v rodině a rozvíjí emoční inte-
ligenci. 
Důvodů je samozřejmě více, ale především čtení přináší radost.

Rodiče nejmenších dětí ve Vamberku obdrželi během Vítání občánků star-
tovní balíček i s pozvánkou na naši akci, která proběhne v úterý 13. září 
v 9:30 v dětském oddělení knihovny. 
Akce je určená právě rodičům dětí ve věku 0-3 roky. 
Seznámíte se s prostředím knihovny, zahradou i altánem. Představíme 
vám knížky pro danou věkovou kategorii, stihneme si s dětmi i pohrát. 
Je připraven přebalovací koutek, místo pro kočárky apod. Na každého 
malého návštěvníka čeká také malý dárek. 
Na akci je nutné rezervovat místo: knihovna@vamberk.cz, 777 484 203. 

DÁREK PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE 
Pro čtenáře na oddělení pro děti a mládež jsme připravili k jejich první 
zářijové výpůjčce malý dárek pro příjemný start do školního roku. Dárky 
budeme rozdávat do vyčerpání zásob, tak si pospěšte. 

PŘÍRŮSTKY OD ALBI
Mnoho dětí i rodičů si právem oblíbilo hry a především interaktivní kníž-
ky od nakladatelství Albi s jejich „kouzelnou tužkou“. S touto pomůckou 
dostávají knížky nový rozměr a na několika stránkách je velké množství 
informací pro různě zaměřené „čtenáře“. Do našeho fondu jsme přidali 
nové tituly: Když roboti brebentí, Člověk a příroda, My Very First English, 
Naše tradice, Předškolák v cukuletu a další. 
Interaktivní tužky si v knihovně můžete zapůjčit zároveň s knížkou. Tak 
přijďte objevovat. 

BELETRIE

 BROWN, Alex: 
     Pohlednice z Paříže
Vícevrstevný román odehrá-
vající se během bouřlivého 20. 
století. 

 MARSONS, Angela: 
     Ďábelské hry
Inspektorku Kim Stoneovou 
a  její vyšetřovací tým povolají 
k  nálezu zmrzačeného, uboda-
ného těla - oběť je však zároveň 
i zločincem, pachatelem brutál-
ního znásilnění. 

 O´CONNOR, Anne-Marie: 
     Dáma ve zlatém
Barvité líčení vídeňské atmosféry 
počátku století s elegantními ka-
várnami, salony a  židovskou eli-
tou, nositelkou moderních trendů 
v umění i vědě, s mecenáši a prů-
myslníky, působícími i  po  rozpa-
du Rakousko-Uherska na  celém 
někdejším území mocnářství.

 REJMAN, Martin: 
     Kruhy na rybníku
Román o  peripetiích a  konsek-
vencích jednoho věkově nesou-
měrného vztahu.

 STEEL, Danielle: 
     Bod zlomu
Román americké autorky ode-
hrávající se v lékařském prostře-
dí. Být skvělou matkou, part-
nerkou i  lékařkou není vůbec 
jednoduché. 

NAUČNÁ LITERATURA

 ATTENBOROUGH, David: 
     Výpravy do divočiny
Dobrodružství mladého příro-
dovědce.

 HAMANN, Brigitte: 
     Habsburkové
Lexikon se 400 hesly a životopi-
sy členů jednoho z  nejmocněj-
ších panovnických rodů Evropy. 
Životopisná encyklopedie.

 HLAVÁČEK, Jan: 
     Kronika Antonína Páchy
Regionální literatura mapující 
období mezi lety 1945 – 1967.
 
 KASPAROV, Garry: 
     Zima přichází
Autor napsal tuto knihu již 
v roce 2015 a je zřejmé, že se bo-
hužel v  mnohém nemýlil. Pod-
titul s  konstatováním – Proč je 
nutné zastavit Vladimíra Putina.

 VLASÁK, Zbyněk: 
     Autorka neklidu
Věra Chytilová očima české 
fi lmové kritiky. Publikace shro-
mažďuje fi lmové kritiky na fi lmy 
této výrazné české režisérky 
a  diskusi o  jejím uměleckém 
odkazu pro současnost ve  for-
mě rozhovoru mezi fi lmovými 
kritiky.

VÝSTAVY
Do 12. září bude možné ještě navštívit výstavu pěti krajkářek „Bylo nás 
pět“, kterou jsme hostili od června, jako součást Mezinárodního setkání 
krajkářek. 
Nyní připravujeme další výstavu autora Jana Kejvala, která bude přístup-
ná v druhé polovině září a v říjnu. 

Přejeme všem, aby byl start po prázdninách co možná nejplynulejší. 
Tereza Michelová

Pobočka knihovny v Pekle bude v září uzavřena z důvodu re-
konstrukce. O dalším provozu vás budeme informovat. 

Děkujeme za pochopení.
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Milé maminky, v  září nás v  Dráčku čekají pra-
videlné herničky a hrátky s písničkou. Dále nás 
čeká dopravní den na hřišti v Merklovicích a za-
čneme připravovat další doprovodné akce. 
 
KDE NÁS NAJDETE? 
Mateřské centrum Dráček provozuje herničku 
v budově Krajkářské školy (Tyršova 25) v přízemí. 
Z důvodu malého prostoru v naší herně je nut-
né si místo rezervovat. Rády bychom Vás tam 
měly všechny najednou a  všechny děti po-
hromadě, ale není to možné. Menším počtem 
maminek zajistíme dětem možnost si trochu 
pohrát. Děkujeme za pochopení.

PRAVIDELNÉ AKCE: 
Herničky máme otevřené vždy ve středu 8:00-
11:00 hod. Vstupné je 20 Kč. Je nutné se re-
zervovat, počet míst máme omezený. V  rámci 
možností budeme herničku otevírat vícekrát 
za  měsíc. Nyní je otevřená hernička i  v  pátek. 
Případné otevření herničky bude vždy zveřej-
něno.
Hrátky s písničkou ještě nemají stanovený den, 
vše se upraví dle možností.

DOPROVODNÉ AKCE:
13.09.2022 DOPRAVNÍ DEN Vezměte děti a  ja-
kýkoliv jejich posunovací prostředek a  přijďte 
si zajezdit na hřiště v Merklovicích. Budou tam 

připraveny úkoly a malá odměna. Bližší informa-
ce o ceně dostanete na našem e-mailu, fb strán-
kách, či telefonu. V případě zájmu se ozvěte.
Všechny informace budou vyvěšeny a potvrze-
ny na facebooku (MC Dráček Vamberk). Dále se 
prezentujeme na  nástěnkách u  školy, ve  škol-
kách a naproti drogerii Teta. Zodpovězení do-

tazů je možné na  tel. čísle 605  451  810, nebo 
na emailu: mcdracekvamberk@gmail.com. 
Mateřské centrum Dráček si vyhrazuje právo 
upravit podle potřeby náplň akcí.  
Aktuální informace sledujte na FB, či webových 
stránkách.                       

MAMINKY MC VAMBERECKÝ DRÁČEK
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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

b k d CB l ž “

8   

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
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Dobruška 
Kostelec 

Ústí 

PRODEJ  SERVIS  INTERNET

ZZpátky do školytelefony

www.INDIGOumi.cz

Bezdrátová sluchátka s mikrofonem
True Wireless pecky 

výdrž až 4 h na jedno nabití
s pouzdrem až 20 h

stupeň krytí IPX4

 široká nabídka ciferníků a možnost vlastní fotografie
v balení dva různé řemínky

teploměr, okysličení krve a tlak (experimentální funkce)
krokoměr, počet kalorií, ušlá vzdálenost

v panské a dámské varintě

Windows 11
Intel Celeron G6900

RAM 8GB DDR4
SSD 256GB

AMD Radeon Graphics 
SSD 512GB
Asus brašna a optická drátová myš

Windows 11 Home
15,6“ FullHD IPS displej s rozlišením 1920x1080

AMD Ryzen 3 3250U
RAM 8GB 

inkoustová multifunčkní barevná A4 tiskárna
tisk, kopírování, skenování
rychlost černobílého tisku až 7,5 str./min
rychlost barevného tisku až 5 str./min 
tiskové rozlišení až 4800x1200 dpi
WiFi | USB | podpora služeb HP+ a HP Instant Ink

Android 11 
10,5“ TFT displej s rozlišením 1920x1200
obnovovací frekvence 60 Hz
8jádrový procesor UniSOC T618 × 3GB RAM × interní 
paměť 32GB + microSD karta do 1TB
8 MPx hlavní fotoaparát
5 MPx přední fotoaparát
3,5mm jack | USB-C

6,6“ FHD+ displej (2408x1080)
systém Android 12, Dual SIM
8 jádrový procesor, RAM 4GB
vnitřní paměť 64GB + MicroSD
čtečka otisků prstů na boku telefonu
fotoaparát: zadní 50+5+2+2 Mpx, přední 8 Mpx
kapacita baterie 5000 mAh

9 990,-

990,-

4 490,-

690,-

1649,-

InIn 7 499,-
4 499,-

10 990,-

990,-

7 999,-

1 899

4 699,-

1 290,-

Nabídka platí do vyčerpání aktuálních skladových zásob nebo do odvolání. Uvedené ceny jsou v CZK s DPH. Změna ceny vyhrazena. Aktuální ceny najdete vždy na www.INDIGOumi.cz a v kamenných prodejnách INDIGO. Dárky jsou k produktů dodávány pouze do vyčerpání skladových zásob.
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Výročí osobnostíStalo se aneb bejvávalo
 15.09.1952 zemřel ve Vamberku Jaroslav Novák, sochař a zubní 
technik. Absolvoval sochařskou školu v Hořicích. Podílel se na výzdobě 
Pomníku národů v  Lipsku. Vytvořil dřevěné hlavičky loutek pro místní 
ochotnický spolek Kopecký. Vyučil se u svého otce dentistou a později 
převzal jeho praxi v rodném městě. 70. výročí úmrtí (* 03.03.1887 Vam-
berk)

 29.09.1902 zemřel P.  Jan Urban, katolický kněz. Ve  Vamberku 
působil v  období 1875 až 1902. Aktivně se účastnil veřejného života. 
Roku 1876 stál v čele ochotnického spolku. O deset let později spolu-
zakládal zdejší sokolskou jednotu. Byl též předsedou Měšťanské besedy 
a  Okrašlovacího spolku. Psal články do  regionálního tisku. Roku 1900 
byl znovu vysvěcen farní kostel po rozsáhlém požáru. 120. výročí úmrtí                            
(* 04.12.1844 Ústí nad Orlicí)

Před 385 lety
Magdalena Grambová z  Grambu 21. září 1637 vambereckým pod-
daným zrušila robotní povinnost a celkově zmírnila útisk. Měšťanům 
byla vrácena lázeň a znovu vysazen radní dům.

Před 120 lety
Otevřením obecné školy v Lupenici 16. září 1902 přestaly tamní děti 
navštěvovat školu vambereckou.

Před 115 lety
Dne 16. září 1907 byla ve  městě otevřena dívčí měšťanská škola 
(chlapci chodili do vamberecké měšťanky od roku 1895).

Před 105 lety
V důsledku válečných rekvizicí byly 16. září 1917 sňaty z věží farního 
kostela svatého Prokopa a  odvezeny zbývající dva zvony, sv. Václav 
a sv. Prokop. Rekvírovány byly i dva menší zvonky ze hřbitovního kos-
tela.

Před 100 lety
Při pekelském hasičském sboru vznikla 1. září 1922 samaritánská četa 
v počtu 5 členů.
Do věží kostela svatého Prokopa byly 28. září 1922 zavěšeny tři nové 
zvony. Ulity byly v dílně mistra Buřila v Kuklenách. Po dvaceti letech 
byly opět odvezeny k válečným účelům.

Před 95 lety
Místní Dělnická tělocvičná jednota změnila 6. září 1927 svůj název 
na Jednotu proletářské tělovýchovy.

Před 90 lety
Ve  dnech 25. až 28. září 1932 se ve  městě uskutečnila krajinská vý-
stava pěstitelů a chovatelů, na níž se představilo 159 vystavovatelů. 
Exponáty bylo možno shlédnout ve škole, na školní zahradě, na neda-
lekém Kaprlově a v sále Hotelu Hrad. Jen za první den výstavu vidělo 
3 000 návštěvníků.

Před 75 lety
V září 1947 byl u obecní studny v Pekle vybudován přečerpávací vo-
dojem o objemu 50 hl.

Před 65 lety
V Pekle bylo září 1957 znovuzaloženo Jednotné zemědělské družstvo, 
do něhož vstoupilo 42 zemědělců. Prvním předsedou se stal Jaroslav 
Luňáček z čp.55.

Před 45 lety
V budově bývalé pekelské školy byla 26. září 1977 otevřena mateřská 
škola. Ředitelkou se stala Běla Krumlovská.

Před 35 lety
Na Bačince byla 1. září 1987 otevřena nová mateřská škola, jejíž sou-
částí byl i bazén a sauna. Celková hodnota díla byla 6,1 milionů Kč.

Před 30 lety
V objektu bývalých jeslí v Jugoslávské ulici byla 1. září 1992 otevře-
na Soukromá základní škola Mozaika. V prvním školním roce se zde 
vzdělávalo 29 dětí. Po osmi letech se škola přestěhovala do Rychnova 
nad Kněžnou.
Horní náměstí bylo v září 1992 přejmenováno na Náměstí dr. Lützowa 
(poprvé se tak stalo již v roce 1925).

Před 20 lety
V  září 2002 byly v  Jůnově ulici dány do  užívání dva bytové domy 
po deseti bytech.

Před 15 lety
Dne 14. září 2007 byl otevřen skatepark v Komenského ulici pod školou.

Před 10 lety
V září 2012 byla zrušena služebna Policie ČR v Radniční ulici.
Dne 5. září 2012 byl ustaven spolek Přátelé historie Vamberka. Prvním 
předsedou se stal Jiří Hostinský.

Společenská kronika

V září 2022 oslaví:
75 let Josef Krsek
75 let  Jaroslav Jedlinský

75 let František Provazník
75 let Anna Hlaváčková

BLAHOPŘÁNÍ

Dobrý člověk, i když zemřel, žít bude v myslích těch, 
kteří ho znali a měli rádi.
Dne 21. 9. vzpomeneme 16. smutné výročí úmrtí na-
šeho syna, bratra, strýce a  kamaráda pana MILANA 
JELÍNKA.

S láskou vzpomíná matka a sestra s rodinou

Dne 24. září 2022 uplynou 2 roky, kdy nás navždy 
opustil pan VASIL HUTNÍK. Kdo jste ho znali, věnujte 
mu, prosím, s námi tichou vzpomínku.

Manželka Olga a syn Vasil 
a dcera Jolana s rodinami

Dne 24. září uplyne 6 roků, kdy nás opustil náš milo-
vaný manžel, tatínek – dědeček pan JOSEF HORÁK.

S láskou vzpomínají manželka a synové

Už ruku svou nikomu nepodáš,
scházíš každému, kdo Tě měl rád.
Bolest nezahojí žádný čas,
ozve se v srdci znovu a zas.
Dne 29. září uplyne smutných 25 let, co nás navždy 
opustila naše drahá maminka, manželka a  babička 
paní JAROSLAVA ŽÁKOVÁ z Vamberka.
Kdo jste jí znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.

Stále vzpomínají děti, manžel a vnoučata.

Miluj své rodiče, neboť jejich hodnotu 
pochopíš jen tehdy, když jejich židle 
zůstane prázdná.
9. září uplyne 8 let od  úmrtí pana 
LADISLAVA ŠTAJNERA a  3. října 
uplyne 26 let od  úmrtí paní MARIE 
ŠTAJNEROVÉ.

Na oba s láskou vzpomínají 
děti s rodinami

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

PROGRAM ZÁŘÍ 2022
 2. září v 18:30 hodin
KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Zahájení. 
Vstupné 50 Kč. 
 9. září v 18:30 hodin
KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Vstupné 50 Kč. 
 16. září v 18:30 hodin 
KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY 
Vstupné 50 Kč.
 17. září 9:00 – 17:00 hodin 
VAMBERECKÝ JARMARK
VAMBERECKÉ NÁMĚSTÍ
 9:00 VAMBERECKÁ DECHOVKA
10:00 POHÁDKY Z KAPSY 
/ DIVADLO POHÁDKA Z PRAHY
11:00 KAPELA HRDOBCI
12:00 STARÁ VESTA
14:00 KROKY MICHALA DAVIDA /
REVIVAL
15:00 UNI BIG BAND VAMBERK
Občerstvení – atrakce – stánkový 
prodej

 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. 
 23. září 18:30 hodin
KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Prodloužená.
Vstupné 50 Kč.  
 24. září /čas bude upřesněn/
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
Vstupné 50 Kč. 
 30. září v 18:30 hodin
KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Vstupné 50 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
 1. října 
VAMBERK FIGHT NIGHT 2

 5. října v 19:00 hodin 
ORLICKO-KLADSKÝ 
VARHANNÍ FESTIVAL
Účinkují: 
VÁCLAV METODĚJ UHLÍŘ – varhany
ZDENĚK HÄCKL – housle
Kostel sv. Prokopa.
Vstupné dobrovolné.
 9. října v 10:00 hodin
POHÁDKOVÉ LESNÍ KRÁLOVSTVÍ 
MÍŠA RŮŽIČKOVÁ
Předprodej vstupenek: online 
na www.ticketportal.cz
Vstupné 270 Kč.

 21. září 2022 
     v 19:00 hodin
KAKTUSOVÝ KVĚT
DIVADELNÍ SPOLEČNOST 
HÁTA PRAHA
Adaptace francouzské hry, podle 
níž vzniklo i  úspěšné americké fi l-
mové zpracování hitu Někdo to 
rád horké. Slavný fi lm z  roku 1969 
má na svém kontě jednoho Oskara, 
Zlatý Glóbus a mnoho dalších cen.
Při zdařilém představení se nudit 
rozhodně nebudete. A možná do-
jde i  na  slzy, jestli budou od  smí-
chu nebo třeba od  lehkého senti-
mentu, to už necháme na Vás.
Hrají: Lukáš Vaculík, Adéla Gondíko-
vá, Olga Želenská, Alžběta Stanko-
vá, Filip Tomsa, Pavel Nečas a další.  

 13. listopadu 2022 
     v 19:00 hodin
SLEPICE NA ZÁDECH
DIVADLO UNGELT 
Muž zapomněl na  manželčiny 
narozeniny. Je to dostatečný dů-
vod k  vraždě? Bláznivá groteska 
krásně provedená, hraná a vtipná, 
ne nijak podbízivá. Žádná fraška 
ve stylu laciného humoru, vše má 
svůj smysl a opodstatnění. Po he-
recké stránce je toto představení 
radost sledovat. Vynikající je zvláš-
tě Vojtěch Dyk, jenž skvěle střídá 
jednotlivé polohy, ale ani Tatiana 
Dyková nezaostává a společně jim 
to funguje více než dobře. Vydaře-
ná inscenace, co zlepší jakoukoli 
náladu. 
Hrají: Vojtěch Dyk, Tatiana Dyková, 
Radovan Klučka. 

 23. listopadu 2022 
     v 19:00 hodin 
KAFE U OSMANYHO 
OSMANY LAFFITA 
Originální talkshow populárního 
módního návrháře kubánského 
původu Osmanyho Laffi  ty. 90 mi-
nut neuvěřitelných historek ze ži-
vota Osmany Laffi  ty, při kterých se 
divák baví od první chvíle. Osmany 
odhalí i to, co mělo zůstat utajeno! 
Představení sklízí velký úspěch 
u žen všech věkových kategorií.
Moderuje: Eva Decastelo.
Účinkují: Osmany Laffi  ta, Eva De-
castelo a jako host Bára Mottlová.

 14. prosince 2022 
     v 19:00 hodin
DASHA & PAJKY PAJK QUINTET
VÁNOČNÍ KONCERT
Charismatická, osobitá a  neza-
měnitelná. Dasha patří mezi naše 
nejobsazovanější muzikálové zpě-
vačky a herečky. Je držitelkou Ceny 
Thálie. Dokonalý hudební zážitek 
zaručuje mimo jiné i hudební do-
provod skupiny Pajky Pajk v  čele 
s Martinem Kumžákem.

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 
– PODZIM 2022
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Pod tímto názvem vydal kolektiv 
divadelního spolku Zdobničan 
pamětní publikaci u  příležitosti 
dvou set let ochotnického divadla 
ve  Vamberku. Příští rok už tomu 
bude dvacet let. A čtyřicet let ten 
rok uplyne od chvíle, kdy po menší 
prodlevě štafetu režiséra po skvě-
lém Vlastimilu Procházkovi pře-
vzal Václav Podolský. Měl zásluhu 
na  oživení činnosti staroslavného 
souboru i tím, jak píše v publikaci 
čelný člen souboru Karel Uhlíř, ,,Že 
přitáhl k divadlu nové mladé členy 
„a  v  neposlední řadě i  svou ženu 
Helenku“, která se pak v  souboru 
stala skoro nepostradatelnou pra-
vou rukou. Nejen vamberečtí di-
váci si jistě vzpomenou na veselé, 
svižné pohádky Český Honza, Vod-
ník Mařenka s  Oldou Doležalem 
v  titulní roli či Královnin prsten, 
kdy se k  novým členům připojili 
i herci starší generace. 
V roce 1985 chtěl režisér Podolský 
uvést Čapkovu Matku. Hru nároč-
nou i  závažnou, prubířský kámen 
jak pro pánský soubor, tak i  pro 
jedinou ženskou roli. A právě tu se 
prý Václavovi nedařilo obsadit, do-
kud ho nenapadlo, že by ji mohla 
ztvárnit jeho žena. Té tehdy bylo 
kolem sedmatřiceti let, byla by 
to asi nejmladší matka dospělých 
synů ve  všech inscenacích. Hela 
se prý bála roli vzít už i proto, ale 
zároveň to byla velká výzva, ta 
ji lákala. A  podařilo se! Helenka 
vybavila svou nelehkou roli vším, 
čeho by si přál i sám autor: rozšaf-
ností i  kritickým pohledem, když 
ve  vzpomínkách hovoří se zvěč-
nělým mužem i nejstarším synem, 
obavami a bolestí nad osudy svých 
na  smrt znepřátelených dvojčat 
a  téměř živočišným strachem 

o  svého posledního, nejmladšího 
synka Toniho, který jí úpěnlivě 
prosí, aby ho pustila bojovat proti 
agresorovi. Tady v  závěru hry do-
spívá Helenina Matka bez patosu, 
ale naplněna svatým hněvem nad 
bezohledností útočníka, který se 
nestydí vraždit malé nevinné děti, 
ke svému rezolutnímu: Jdi! A sama 

svému statečnému synu vtiskne 
do ruky pušku. Ten výkon byl obdi-
vuhodný a přispěli k němu všichni, 
kdo se na inscenaci podíleli.
Václav, zručný strojař a  montér 
s mezinárodní zkušeností, se v 90. 
letech plně angažoval v  obnově 
rodinného statku v  Zálší, který 
byl Helence a  jejím dvěma se-
strám vrácen po  rodičích, při tom 
se pečlivě staral o  rodinu a  stále 
byl oddán divadlu. A tu se naplno 
začaly ozývat nemoci, kterým čelil 
s  umanutou vírou, že je překoná. 
Na  jaře 2001 připravil po  menší 
přestávce pohádku, v níž si s chutí 

i  sám zahrál, a  v  zimě chtěl uvést 
novou inscenaci pro dospělé. 
Zkoušelo se i  na  statku, kde byla 
Helenka záštitou dobrého zázemí. 
Její kuchařské i  hostitelské umění 
bylo vyhlášené. Vašek s nasazením 
všech sil nemínil svůj cíl vzdát. Ale 
osud rozhodl jinak. 2. září onoho 
roku uprostřed pilné práce Václav 

zemřel. Snad poprvé tak zarmoutil 
všechny, pro které představoval 
zdroj nehasnoucího elánu, z  ně-
hož i  oni čerpali. Patřil k  nesčísl-
ným částem mozaiky generací 
vambereckých ochotníků, mezi 
něž patřil zcela jistě i  jeho otec, 
učitel Karel Podolský.
Helenku zahltil žal, ale věděla, 
že se musí postarat o  dorůstající 
dcerku, že je nutno pokračovat 
v  zodpovědné práci vychovatelky 
v Domově mládeže v Rychnově n. 
Kn., kde působila dlouhá léta jako 
milovaná a  spravedlivá osobnost 
s velkou přirozenou autoritou. Sta-

la se i laskavou babičkou několika 
vnoučat, udržovala vřelé vztahy 
se sestrami i  jejich rodinami, tak 
i s celou rodinou příbuzných a přá-
tel. K přátelům ,,od divadla“ patřili 
m.j. i vzácní a milí hosté na statku 
pan profesor dr. Císař a jeho báječ-
ná žena Mirka, s nimiž se seznámi-
la prostřednictvím Václava, jež pat-
řil k jejich vděčným žákům v oboru 
ochotnické režie. 
A  že si Osud vybírá ke  svým tvr-
dým zkouškám ty nejcennější lidi, 
i Helenku postihla zákeřná nemoc. 
Stejně jako Vašek, ani ona se ne-
mínila poddat. Určitě byla jedním 
z nejstatečnějších, ba i nejveselej-
ších pacientů, vděčných lékařům 
za každou jiskřičku naděje na zlep-
šení. Byla upřímně ráda za každou 
návštěvu příbuzných a přátel. Stá-
le pečlivě dohlížela na obě své do-
mácnosti v Zálší i v Kostelci. Nikdy 
nezapomněla zavolat všem, kteří 
jí byli blízcí a snad nikdy si na svůj 
osud nestěžovala. Měla v sobě ob-
divuhodný pramen lásky, naděje 
i víry, z něhož rozdávala všem žíz-
nícím až do poslední chvíle. 
Helenka Podolská odešla navždy 
12. května 2022. Nepřála si žádný 
pohřeb, pouze skromné rozlouče-
ní v  úzkém kruhu rodinném. Ale 
to prázdno po  ní zrovna jako by 
volalo po nějaké společné sdílené 
chvíli, kdy by bylo možno vzdát 
jí i  Vaškovi poslední poděková-
ní a  poctu. Proto se 30. července 
2022 sešly tři desítky příbuzných 
a  přátel na  statku v  Zálší, aby tak 
učinily.
Sbohem a  děkujeme, Helenko 
a Vašku. Čest Vaší památce. 

Za všechny          Jana Albrechtová
Častolovice 

 čtvrtek 8. 9. 13:30 – 18:30
Párové a kooperativní vyučování v matemati-
ce – Mgr. Lukáš Javorek
ZŠ Javornická (stará budova), Komenského 
37, Rychnov n. Kn.
 úterý 13. 9. 10:00 - 12:00 pro MŠ, 
12:30 – 14:30 pro 1. stupeň ZŠ, 
15:00 - 17:00 pro 2. stupeň ZŠ
Roboti ve výuce – Lukáš Janků, Kateřina Pra-
chařová
Déčko – DDM, Poláčkovo náměstí 88, Rych-
nov n. Kn.
 čtvrtek 22. 9. 14:30 – 17:30
Kulatý stůl malotřídek 5 - setkání pedagogů 
malotřídních škol
MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř
 úterý 27. 9.- středa 28.9.
Škola v pohodě - Workshopy pro rodiče a pe-
dagogy o wellbeingu ve škole a třídě, kulatý 
stůl pro vedení škol Rychnovska
Zámek Rychnov nad Kněžnou

Prosím sledujte naše www a Fcb stránky, kde 
naleznete případné změny konání a aktuali-
zaci 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

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

Vzpomínky zůstanou
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Akce Muzea a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou                   ZÁŘÍ 2022

Správní budova Muzea a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (bývalé kasárna)
Tel.: 494 534 450, e-mail: moh@moh.cz, www.moh.cz
 Celoroční provoz
Památník Karla Plachetky
Expozice představuje ucelenou ornitologickou sbírku obsahující zástup-
ce 255 ptačích druhů. Vystaveno je na 700 preparovaných exemplářů. 
Sbírka je výsledkem celoživotní práce Karla Plachetky (1877-1961), rodá-
ka z Bedřichovky v Orlických horách, spoluzakladatele a činovníka Čes-
koslovenské ornitologické společnosti a mnoha dalších ornitologických 
spolků a organizací.
 Celoroční provoz
Rychnovsko na historických fotografi ích
Obnovená expozice historických fotografi í se zaměřila na města v rych-
novském okrese. Celkem je zde zastoupeno všech devět měst – Borohrá-
dek, Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Opočno, Solnice, Týniště nad Orlicí, 
Vamberk, Rokytnice v Orlických horách a Rychnov nad Kněžnou. Historii 
regionu Rychnovska zde připomíná několik desítek fotografi í, a to nej-
starší pocházejí z 19. století až nejnovější z 60. let 20. století. Opomenuta 
nebyla ani současnost, proto na výstavě nechybí řada zajímavých míst, 
která byla vyfotografována pro srovnání i v  roce 2019. Během výstavy 
návštěvníci uvidí, jak se v průběhu času jednotlivá města měnila a jaké 
významné stavby v nich postupně přibývaly. Vystavené fotografi e zob-
razují nejen centra měst, ale i jejich okrajové části. Místním obyvatelům, 
ale i širšímu okolí tak i místa, která na Rychnovsku již nenaleznou.
 23. září 2022, od 15 hodin
Akce „Podzimní botanická vycházka“
Podzimní botanická vycházka do okolí Týniště nad Orlicí (ve spolupráci 
s Městskou knihovnou v Týništi nad Orlicí), začátek v 15:00, sraz u vodá-
renské věže v Týništi nad Orlicí. V případě nepřízně počasí bude vycház-
ka zrušena.

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  soukro-
mé  sbírky  manželů Holáskových.  Nejstarší kočárek pochází přibližně 
z roku 1860 a jádrem sbírky jsou velmi ceněné exponáty z období sece-
se. Ve výběru jsou zastoupeny kočárky loutkové, dětské sportovní i hlu-
boké, dvojkombinace, trojkolky i saně. Součástí výstavy se staly také do-
bové 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 
galerie, ale i práce, které nejsou veřejnosti tak známé v zajímavých tematic-
kých a historických souvislostech. V letošním roce prostřednictvím umělec-
kých děl je možné sledovat proměnu krajiny regionu v různých ročních do-
bách, proměnách počasí i jak sezonní činnost lidí proměňovala její náladu.
 25. červen–30. říjen 2022
Mikrovýstava uniformy příslušníka Chausseurs Britannique
Muzejní mikrovýstavy jsou věnovány již tradičně exkluzivním sbírko-
vým předmětům. V tomto roce je prezentována zrestaurovaná uniforma 
příslušníka Chasseurs Britanniques. Výstava je doplněna textovou čás-
tí popisující historii a  původ kabátce, doprovodnou fotodokumentací 
a detailními snímky uniformy.
 3. září–30. říjen 2022
Výstava „Orlický salon´22 / Rudolf Černý – výtvarník a galerista“
Doslova posledním žákem Otakara Nejedlého, jehož tvorba je spjata 
s Podorlickem, byl Rudolf Černý (1922–2013). Jeho cesta k umění nebyla 
však snadná. Výstava připomíná tvorbu i  činnost tohoto výjimečného 
člověka a výtvarníka.

 3. září–30. říjen 2022
Výstava „České kvarteto / Výstava u příležitosti 132. výročí od prvního 
koncertu v Rychnově nad Kněžnou“
České kvarteto bylo smyčcové kvarteto, které působilo v letech 1892 až 1934. 
Představovalo první stálý profesionální komorní soubor v českých zemích 
a bylo historickým mezníkem ve vývoji české komorní interpretace. Výstava 
nepřipomíná jen tento hudební fenomén, ale i první koncert Českého kvar-
teta v Rychnově nad Kněžnou, který se konal 13. 11. 1892 a hudební těleso 
získalo svůj název.
 3. září–30. října 2022
Výstava „Martin Čada / Stíny a jiné veraikony“
Mladý zlínský malíř představuje svoji aktuální malířskou tvorbu tematic-
ky zaměřenou na mystérium lidského utrpení. Následně s danou mal-
bou experimentuje a pracuje s ní v podobě otisků a kresebných dotyků, 
a vytváří tak určitý artefakt.
 3. září–30. říjen 2022
Výstava „Ilustrace k dílu Karla Poláčka II.“
K připomenutí 130. výročí narození významného rychnovského rodáka 
Karla Poláčka jsme zařadili i výstavy, jež připomínají jeho literární dílo 
ilustracemi nejen ze sbírky Orlické galerie.
 9. září 2022
Filmový večer v Orlické galerii
Netradiční program s fi lmovým zážitkem nabízí prostory Orlické galerie.
 9. září 2022
Galerijní noc „Co by se stalo, kdyby …“
Každým rokem pořádají muzea a galerie v rámci svého programu gale-
rijní noc. Orlická galerie se k této tradici ráda přidává se svým nevšedním 
programem. Bližší info na www.moh.cz.
 17. září 2022, od 10 do 16 hodin
Tvůrčí dílna „Podmalby na skle“
Lidové podmalby zdobily a chránily každou chalupu, kapličku nebo ven-
kovský kostel. Přijďte si vyzkoušet tuto techniku malby na sklo za stu-
dena do Orlické galerie. Všechny potřebné materiály budou k dispozici 
na místě. Dílna je vhodná pro děti od 8 let a dospělé.

Muzeum krajky Vamberk
Husovo nám. 88, 517 54 Vamberk
Tel.: 494 541 518, e-mail: mkv@moh.cz, www.moh.cz
 10. září–29. říjen 2022
Výstava „Alois Kareš a vystěhovalectví z Vamberka Orlických hor“
Muzeum krajky Vamberk a Spolek přátel historie Vamberka pořádá vý-
stavu o vambereckém rodákovi, s  jehož jménem byly později spojeny 
osudy tisíců lidí, kteří se rozhodli hledat své štěstí v  Americe. Jeho ži-
votní cesta byla na tehdejší dobu nezvykle pestrá, byl velkým podporo-
vatelem českých a moravských spolků, novin, muzeí, divadel, škol nebo 
nemocnic.

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
 1. září–30. listopad 2022
Výstava „Grafi ka Stanislava Janigy“
Výstava autorských prací výtvarníka a pedagoga Stanislava Janigy, který 
má své kořeny v Rokytnici v Orlických horách.
 24. září 2022
Tvůrčí dílna „Vyrob si svého draka!“
Podzim je tradičním časem pouštění draků. V  minulosti si děti draky 
běžně vyráběly samy. Navažte v Sýpce na tuto tradici a vyrobte si svého 
vlastního papírového draka.

Pozor! Data otevření výstav a konání akcí se mohou měnit. Sledujte pro-
sím aktualizace a bližší informace na našich webových stránkách WWW.
MOH.CZ a na sociálních sítí muzea a jeho poboček.
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Předposlední srpnový víkend, 
jsme ve spolupráci s hasiči z Pekla 
a s rodiči našich nejmenších členů, 
uskutečnili menší příměstský tá-
bor. Byla to volnější verze našeho 
hasičského kroužku. Zde se nejen 
trénovalo na další závody, ale také 
proběhla spousta her a zábavných 
aktivit, od  kterých nás neodradilo 
ani deštivé počasí. 
Chceme poděkovat za  výpomoc 
všem, co s dětma strávili celý tábor 
a hlavně pomohli k vytvoření skvě-
lého zázemí. Doufáme, že si víkend 
užili jak děti tak i dospělí. 

SDH Peklo nad Zdobnicí

Dětský hasičský tábor v Pekle
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MUŽI A
JAKO 1. B třída mužů - skupina B
Sobota 6. 8. 2022 17:00 
TJ Baník Vamberk - FC Slavia 
Hradec Králové B 2:6 (1:2). 
Milan Bořek - trenér (domácí): 
V  dnešním zápase jsme se utkali 
s  aspirantem na  postup a  také to 
tak vypadalo. Soupeř měl více míč 
na  kopačkách a  lépe kombinoval, 
což bylo odměněno dvěma vstře-
lenými brankami. My jsme se sna-
žili soupeři vyrovnat a  v  určitých 
fázích se nám i  dařilo a  před půli 
jsme dali gól z  penalty. Ve  druhé 
části jsme chtěli stav vyrovnat, ale 
vlastními chybami jsme se připra-
vili o slušný výsledek. Hráče musím 
pochválit za  první půli. Jaroslav 
Šlégr - trenér (hosté): První kolo 
ve Vamberku se nám podařilo ze-
jména výsledkově zvládnout. Ko-
nečný stav odpovídá dění na  hři-
šti, kdy jsme měli po  celé utkání 
převahu, ale bohužel jsme se 2x 
dopustili laciné chyby a  soupeř 
nás potrestal. Zlepšit se musíme 
určitě ve  spolupráci, zejména při 
vedení útoku do zatažené obrany, 
kdy nám chybí trochu trpělivosti 
a kvalitní fi nální fáze. V týmu je ale 
několik nových hráčů a je potřeba 
dát těmto věcem čas a pak věřím, 
že naše výkony půjdou nahoru. 
Sestava: Cit (brankář), Flavio, Češ-
ka, Hájek (77. Olšavský), Hamerský, 
Kotýza (68. Bek), Mráz, Šrom (kapi-
tán), Trejtnar, Šimeček, Tobiška (46. 
Šponar), na  střídání Šafařík. Žluté 
karty: 24. Flavio, 31. Mráz. 
Branky: 44. Mráz, 69. Šrom
Sobota, 13.08.2022 17:00 
FK Černilov - TJ Baník Vamberk 
6:1 (6:0). 
Kosina, trenér (domácí): 
Domácím se povedl vstup 
do utkání a po  rychle vstřelených 
gólech prakticky rozhodl celý 
zápas. První poločas skončil 6:0. 
Druhý poločas byl v  udržovacím 
tempu. Hrál se fotbal mezi vápny 
a do zakončení už se ani jeden tým 
nedostával. Ve  druhém poločasu 
padl jediný gól a to do sítě domá-
cích. Výsledek 6:1 odpovídá dění 
na  hřišti a  3 body se počítají. Mi-
lan Bořek- trenér (hosté): Těžko se 
hledají slova, když vám domácí bě-
hem 20 minut vstřelí čtyři branky 
a je po zápase. Prostě nás přehráli 
jednoduchosti a naši neskutečnou 
naivitou. Takhle se budeme trápit 
každý zápas, pokud přístup hráčů 
bude jako dnes. Aspoň ve  druhé 
půli jsme jakžtakž hráli, abychom 
nedostali větší příděl ale i domácí 
polevili ze své hry. Musíme si to 
urvat sami, jinak tady nemáme co 
dělat. Čeká nás velmi těžká a tvrdá 

práce ve  všech směrech co fotbal 
sebou přináší. 
Sestava: Klofanda (brankář), Češ-
ka, Hamerský, Bek, Mráz, Šrom 
(kapitán), Šimeček, Tobiška (74. 
Hájek), Šponar (82. Šafařík), Malý, 
Müller. 
Branka: 52. Šrom.
Sobota 20. 8. 2022 17:00 
TJ Baník Vamberk - TJ Sokol Ja-
vornice 5:4 (2:1) Pen: 5:4. 
Milan Bořek, trenér (domácí): 
V  dnešním zápase jsme už chtěli 
bodovat. Začali jsme dobře a  sou-
peře k ničemu nepustili, ale bohu-
žel jsme první inkasovali z penalty. 
Poté jsme i  my z  penalty srovnali 

a do poločasu šli do vedení. Po pře-
stávce jsme věděli, že soupeř bude 
chtít rychle vyrovnat, ale se štěstím 
jsme zvýšili. Potom jsme nedali tu-
tovku a najednou se nepochopitel-
ně zatáhli a přenechali soupeři ini-
ciativu, který po  zásluze vyrovnal. 
Po chvíli jsme opět se štěstím zvýši-
li, a když už jsme se těšili z výhry tak 
soupeř v  poslední minutě z  rohu 
vyrovnal. Penalty jsme zvládli lépe 
a  bereme druhý bod. Děkujeme 
všem divákům za  skvělou atmo-
sféru. Tomáš Krunčík, trenér (hos-
té): Dali jsme si 3 vlastní branky, 
pokaždé hlavou. Měli jsme utkání 
dobře rozehrané, pak přišly kiksy, 
přestali jsme běhat a  začali jsme 
řečnit. Druhý poločas nám plán 
vydržel jen pár minut. Hráči se pak 
ale kousli a začali jsme mít navrch. 
Dotáhli jsme se na 3:3, ale pak opět 
vlastňák. Do  poslední standardky 
jsme tak vrhli všechny síly a  ono 
to vyšlo! Velká poklona našim fans, 
kteří vycítili, že potřebujeme dva-
náctého hráče. No a penalty si na-
konec rozhodli brankáři.
Sestava: Klofanda (brankář), 
Češka, Hamerský, Mráz, Šrom (ka-
pitán), Šimeček, Tobiška (52. Ha-
lamka), Šponar, Hájek (78. Müller), 
Kotýza (78. Svrbík), Trejtnar (90. 
Žák), na  střídání Cit. Žluté karty: 
14. Kotýza, 15. Hájek, 20. Šponar, 
87. Trejtnar. 
Branky: Šrom (PK), Mráz, Javorni-
ce 2x vlastní.

MUŽI B
Okresní pohár mužů 2022
Neděle 31. 7. 2022 17:30 

1. kolo TJ FC Roveň, z.s. - TJ Baník 
Vamberk, z.s. 1:2 (0:1) Pen: 1:3. 
Sestava: Cit (brankář), Malý, 
Halamka, Hamerský D., Hlaváč, 
Handl, Hamerský A., Mudruňka, 
Držmíšek (kapitán), Bakus, Olšav-
ský, Koníček, Rücker, Kařízek, Žam-
pach, Tobiška. 
Branka: Hamerský A.
Neděle 7. 8. 2022 17:30 
2. kolo TJ Baník Vamberk, z.s. B 
- FC Spartak Rychnov nad Kněž-
nou, z.s. B 2:8 (2:5). 
Sestava: Klofanda (brankář), Ha-
lamka, Bek, Tobiška, Rücker, Drž-
míšek (kapitán), Bakus, Hamerský 
D., Hamerský A., Mudruňka, Olšav-

ský, Cit, Šrom, Sabo, Žák, Frejvald. 
Branky: 2x Halamka.

INDIGO OP III. třídy
Sobota 13. 8. 2022 17:00 
TJ SOKOL Voděrady - TJ Baník 
Vamberk B 4:2 (2:1). 
Sestava: Dostál O. (brankář), Koní-
ček, Olšavský, Žák, Bakus, Frejvald, 
Držmíšek (kapitán), Hamerský A., 
Štverák, Dostál J., Mudruňka, Rücker. 
Branky: Mudruňka, Žák.
Neděle 21. 8. 2022 17:00
TJ Baník Vamberk B - TJ Sokol 
Žďár n. O. 2:1 (1:1) 
Pen: 4:3. 
Sestava: Cit (brankář), Bakus, Malý 
M., Hlaváč, Olšavský, Hamerský, 
Dostál, Bek, Mudruňka, Handl, Drž-
míšek (kapitán), Žák, Müller, Malý 
V., Sýkora, Rücker, Svrbík, Halam-
ka. Žluté karty: 82. Olšavský, 84. 
Bakus (84. červená karta). Branky: 
Olšavský, Žďár vlastní.

DOROST
Klenot krajská soutěž staršího 
dorostu U 19
Sobota 13. 8. 2022 14:00 
MFK Nové Město nad Metují - TJ 
Baník Vamberk 5:1 (4:1). 
Sestava: Koníček (brankář), Říha, 
Horský, Kaute, Forche, Kopřiva, 
Žák, Štěpánek, Olšavský, Soběslav 
J. (kapitán), Jansa, Kodytek. 
Branka: Jansa.
Sobota 20. 8. 2022 14:00 
TJ Baník Vamberk - FK Černilov 
3:8 (0:3). 
Sestava: Soběslav M. (brankář), 
Bartoš M., Bartoš V., Šebesta, Kau-
te, Forche, Žák, Olšavský, Soběslav 

J. (kapitán), Jansa, Kodytek. Žluté 
karty: 60. Jansa. 
Branky: 3x Žák.

STARŠÍ ŽÁCI
DAHASL Krajský přebor star-
ších žáků U 15 - skupina B
Sobota 13. 8. 2022 10:30 
TJ Baník Vamberk/Viking Rokyt-
nice - FC Spartak Rychnov nad 
Kněžnou 2:8 (1:4). 
Sestava: Čapek D. (brankář), Ha-
merská, Klement, Bartoš M., Bartoš 
V. (kapitán), Čapek S., Fišerová, 
Franc, Hamerský, Kaute M., Kušta, 
Daniš, Kaute R., Khol, Kovalski, Ko-
psová. Branky: Kopsová, Kaute.
Pátek 19. 8. 2022 18:00 
TJ Baník Vamberk/Viking Rokyt-
nice - SK Dobruška/TJ Spartak 
Opočno 0:9 (0:4). 
Sestava: Čapek D. (brankář), Ha-
merská, Klement, Bartoš V. (ka-
pitán), Bartoš M., Čapek S., Fiše-
rová, Franc, Hamerský, Kaute M., 
Chochola, Horenská, Hájek, Daniš, 
Horský, Kaute R., Plašilová.
Mladší žáci, starší a mladší příprav-
ky a  předpřípravky ještě nemají 
rozlosované soutěže, losovací 
aktiv mládeže se koná ve  čtvrtek 
25. 8.2022. O  turnajích mládeže 
vás budeme informovat v  dalším 
čísle zpravodaje. Od  pondělí 8. 8. 
do neděle 14. 8. se konal již tradič-
ní fotbalový kemp fotbalové mlá-
deže TJ Baník Vamberk. Kempu se 
zúčastnilo na  padesát dětí všech 
věkových kategorií. Pro děti byl 
připraven program na  celý den, 
základem byly tréninkové jednot-
ky. Skvělým zpestřením byly letos 
návštěvy koupaliště, děkujeme 
touto cestou radě města Vamberk 
za  příspěvek. Děkujeme i  vam-
bereckým Skautům za  zapůjčení 
stanů. Velký dík patří také našim 
dorostencům, kteří v  roli trenérů 
předávali své znalosti a zkušenosti 
mladším hráčům. Kemp jsme za-
končili přátelskými utkáními s  TJ 
Jiskra Ústí nad Orlicí a FC Spartak 
Rychnov nad Kněžnou. Až do  ne-
děle nám počasí přálo a děti byly 
neúnavné. Všichni trenéři mládeže 
se již nyní připravují na  zahájení 
podzimní části soutěže. Dovolím 
si vás srdečně pozvat do  fotbalo-
vého areálu V  Lukách, přijmeme 
do  našeho oddílu děti každého 
věku, od  září trénujeme každé 
pondělí, středa a  pátek od  16:30, 
neváhejte se na mě přímo obrátit 
na  telefonním čísle 731  960  305. 
Sledujte nás na facebooku a insta-
gramu pro více informací o činnos-
ti našeho oddílu. Sportu zdar!

Ondřej Frejvald, 
koordinátor fotbalové mládeže

Výsledky a komentáře – Fotbalový oddíl TJ Baník Vamberk, z.s.
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Domácí utkání podzimní části sezóny 2022/2023

Prázdninovou přestávku ve  Vý-
chodočeském poháru každoročně 
vyplňují vícedenní závody, které 
se konají každý prázdninový ví-
kend. Bývají většinou 3 – etapové 
– od pátku do neděle, někdy i 4 či 
5 – etapové. Výsledky jednotlivých 
etap se sčítají a po poslední z nich, 
ve které se startuje handicapově, je 

určeno celkové pořadí závodníků. 
V těchto letních závodech bývá vel-
mi často velká mezinárodní účast, 
jelikož jsou většinou pořádány 
v atraktivním prostředí. Několik na-
šich závodníků se naopak zúčastni-
lo závodů Sudety Cup v sousedním 
Polsku, které se konaly v  krásném 
skalnatém terénu Stolových hor.

V sobotu 1. 10. 2022 se ve Vamber-
ku uskuteční druhý galavečer bo-
jových sportů Vamberk Fight Night 
2. První galavečer, který se konal                                                                              
4. 6. 2022, sklidil velký úspěch 
a  druhé pokračování na  sebe 
nenechalo dlouho čekat. Druhý 
galavečer je už vyprodaný, a  to 

za necelé 3 hodiny! Velice nás těší 
zájem místních o tuto akci. A na co 
se na VFN 2 můžete těšit? Na 20 zá-
pasů podle pravidel MMA a  MMA 
Striking. Večer opět otevřou dět-
ské zápasy v MMA, které jsou bez 
úderů na  hlavu. Na  své si přijdou 
i milovníci ženských zápasů. Večer 
bude zakončen třemi profesio-
nálními duely. A  konečně hlavní 
zápas, ve kterém nastoupí domácí 
hvězda Ivan Baculák proti rych-
novskému Valijovi Naemenkovi. 
Po  skončení galavečera vypukne 
after party přímo v Městském klu-
bu Sokolovna, na kterou jste všich-
ni srdečně zváni. Celý galavečer 
můžete sledovat online, i s komen-
tářem na fi ghtnightvamberk.cz
Bojovým sportům zdar!
Promotér         Jaroslav Hudousek 

ORIENTAČNÍ BĚH 

Libor Netopil – 1. místo – O-Požáry

Nejlepších výsledků dosáhli tito 
naši závodníci:
Libor Netopil 1. místo v  kategorii 
H45A – O-Požáry (OK Kamenice – 
Kamenný Přívoz)
2. místo v kategorii H45B – H.S.H. 
Vysočina cup (OOB SK Chrast – Kři-
žánky)
Viktor Hladký 3. místo v  kategorii 
H35A – O-Požáry (OK Kamenice – 
Kamenný Přívoz)

2. místo v  kategorii H40 – Rum-
cajsovy míle (Sportcentrum Jičín 
– Mostek)
Michal Klapal 3. místo v  kategorii 
H21B – Czech – O  – Tour Jizerky 
(OB Tatran Jablonec n. N.)
Gratulujeme. Městu Vamberk dě-
kujeme za fi nanční podporu naše-
ho oddílu.
Za OB Vamberk 

Mgr. Jitka Rykalová 

Galavečer bojových sportů



ORLICKO KLADSKÝ
varhanní festival26.26.

Vstupenky v obvyklých předprodejích jednotlivých kulturních zařízení

Středa 28. 9. 2022 / 17.00
Česká Čermná – kostel sv. Václava
Eva Bublová / varhany

Středa 28. 9. 2022 / 18.00
Žamberk – kostel sv. Václava
Michal Novenko / varhany

Čtvrtek 29. 9. 2022 / 19.00
Černilov – Obřadní síň (bývalý evangelický kostel)
Václav Uhlíř / varhany
Václav Metoděj Uhlíř / varhany

Pátek 30. 9. 2022 / 16.00
Pstrążna (Polsko) – evangelický kostel
Michal Novenko / varhany

Sobota 1. 10. 2022 / 17.00
Nové Město nad Metují – kostel Nejsvětější Trojice
Václav Uhlíř / varhany
Václav Metoděj Uhlíř / varhany

Neděle 2. 10. 2022 / 15.00
Malé Svatoňovice – kostel Sedmi radostí Panny Marie
Andrzej Chorosiński (Polsko) / varhany

Neděle 2. 10. 2022 / 16.00
Nový Hrádek – kostel sv. Petra a Pavla
Martin Pecháček / varhany
Anna Zedníčková / mezzosoprán

Středa 5. 10. 2022 / 19.00
Vamberk – kostel sv. Prokopa  
Václav Metoděj Uhlíř / varhany
Zdeněk Häckl / housle

design a prepress: p-marketing.cz, tisk: vhprint.cz

Pořádá Orlicko-kladský varhanní festival, z. s.
ve spolupráci s kulturními institucemi a duchovní správou zúčastněných měst, pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje.

Neděle 11. 9. 2022 / 17.00
Králíky – Městské muzeum
Jan Gottwald / varhanní pozitiv
Kristýna Dvořáková / violoncello

Sobota 17. 9. 2022 / 18.00
Žacléř – kostel Nejsvětější Trojice
Jiřina Marešová / varhany
Barbora de Nunes Cambraia / mezzosoprán

Sobota 18. 9. 2022 / 16.00
Semonice – evangelický kostel
Lukáš Vendl / varhany

Čtvrtek 22. 9. 2022 / 19.00
Rtyně v Podkrkonoší – kostel sv. Jana Křtitele 
Tetiana Tishchenko (Ukrajina) / varhany

Neděle 25. 9. 2022 / 17.00
Hradec Králové – sál Filharmonie Hradec Králové
Thomas J. Frank (SRN) / varhany

Neděle 25. 9. 2022 / 17.00
Nekoř – kostel sv. Mikuláše
Jan Gottwald / varhany

Pondělí 26. 9. 2022 / 18.00
Rychnov nad Kněžnou – kaple Proměnění Páně
Michal Novenko / varhany
Sbor Carmina alta (řídí Karel Štrégl)

Úterý 27. 9. 2022 / 18.00
Úpice – Husův sbor
Viktor Darebný / varhany
Jan Maria Hájek / tenor

Úterý 27. 9. 2022 / 19.00
Jaroměř – kostel sv. Mikuláše
Michal Novenko / varhany

RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps 
od 250 Kč   Míša  Míša

Růžičková
Růžičková



AKČNÍ SLEVY až 200 000,-Kč
pouze do 30.09.2022!

PASIVNÍ RODINNÉ DOMY A BYTY

Volejte pište 213 213 213, info@rezidencesolnice.cz  Další informace na www.rezidencesolnice.cz

Získejte hypotéku s možností předčasného ukončení bez sankcí!

Rezidence Solnice

• úžasné výhledy do přírody.
• výborná dopravní obslužnost a občanská vybavenost
• možnosti získání dotace na pasivní domy

• moderní technologie
• maximální úspora energií
• atraktivní design

Nové pasivní rodinné domy a byty u obce Solnice/Kvasiny.


