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Stejně jako mnozí z  vás jsem 
věděl, že měl kdesi v Němec-
ku (tehdy Prusku) vystěhova-
leckou agenturu a  pomáhal 
lidem cestujícím za  lepším 
živobytím do Ameriky. Kromě 
toho jsem znal hrobku Kare-
šových na  starém vamberec-
kém hřbitově a měl mlhavou 
povědomost o  jeho darech 
městu Vamberk. To bylo 
na začátku vše.
Jakési osudové znamení mi 
v  té době připomnělo Marti-
na Kareše, se kterým jsem byl 
v  kontaktu v  době, kdy jsem 
coby amatérský genealog 
hledal své předky na  Smi-
řicku. Martin se v  roce 2001 
dozvěděl o  svém vzdáleném 
příbuzném Aloisi Karešovi 
z  Vamberka a  už tehdy se 
začal zajímat o  jeho osudy. 
Jal jsem se mu proto po  le-
tech napsat. Jeho odpověď 
mě velmi mile překvapila, 
a  i  trochu zarazila. I  on chtěl 
více vyzdvihnout zajímavou 
osobnost rodu Karešových 
a  přemýšlel o  mé osobě jako 
o  možném spolupracovní-
kovi, který by se s  ním pustil 
do psaní knihy. A tak jsme se 
našli. A potvrdili tak rčení, že 
„ve dvou se to lépe táhne“.
Strhla se neskutečná smršť 
nových informací. Martin 
vzal útokem pražské archivy 
a  muzea, já všemožné insti-
tuce v  rychnovském okrese 
a  samotném Vamberku. Prv-
ní dva až tři měsíce jsme si 

Pro obyvatele, rodáky a příznivce Vamberka
Někdy v průběhu roku 2019 jsem procházel data narození a úmrtí významnějších vambereckých občanů. 

Hledal jsem někoho, jehož jméno je místní veřejnosti poměrně známé, ale jeho životní osudy jsou dosud 

obestřeny určitým tajemstvím.  Hledal jsem osobnost, kterou bychom mohli prostřednictvím činnosti 

Spolku přátel historie Vamberka vyzdvihnout a připomenout dalším generacím jak knižně, tak i třeba do-

provodnou výstavou či pamětní deskou na jeho rodném domě. A přesně takového člověka se mi podařilo 

mezi Vamberáky objevit. Aloise Kareše.

vyměnili neskutečný počet 
emailů s  množstvím ofoce-
ných či oskenovaných infor-
mací. Je až neskutečné, co se 
nám za  ty první měsíce po-
dařilo o Aloisi Karešovi zjistit. 
Hledali jsme i  na  Slovensku, 
v Rakousku, Německu i v USA 
zejména v archivech, knihách 
a dobových novinových člán-
cích. Dařilo se nalézat stále 
nové a  nové informace. Zjis-
tili jsme, s kolika významnými 
českými osobnostmi byl Ka-
reš v kontaktu, komu materi-
álně či fi nančně pomohl. 
Naše nadšení a  hlavně tem-
po časem přešlo z  prvotního 
sprintu přes běh až do mírné-
ho poklusu, ve  kterém jsme 
kromě nemnoha oddycho-
vých chvilek (ale i  několika 
zrychlení), setrvali až do kon-
ce. A  pořád se kolem Aloise 
Kareše něco dělo. Začali jsme 
psát knihu, vymýšleli názvy 
kapitol, přemýšleli jsme o pří-
lohách. Mimo to se nečekaně 
tu a  tam objevila nová foto-
grafi e, podařilo se vyjasnit 
nepřesnou informaci, v  jed-
nom z mnoha nafocených do-
pisů se našla zajímavá zmínka 
o  něčem dosud neznámém, 
objevilo se nové jméno do se-
znamu vystěhovalců...   
Jsme rádi, že jsme mohli při-
spět k  odhalení životních 
osudů, dnes už to mohu říct, 
jednoho z největších vambe-
reckých rodáků. 

Vamberku, máš být na  koho 
hrdý!

Jiří Hostinský
spoluautor knihy

člen Spolku přátel historie
Vamberka

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

107. zasedání dne 17. srpna 

2022 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 106.

2)  Schválila ukončení nájemního 
poměru k bytu v Mateřské ško-
le, Tyršova čp. 280 ve Vamberku 
ke  dni 30.09.2022 dohodou 
smluvních stran, nájemci man-
želé Dolkovi a  nový nájemní 
poměr k tomuto bytu pro paní 
Lucii Velinskou, na  dobu urči-
tou do  31.12.2022 s  účinností 
od 01.10.2022.

3)  Souhlasí s  přijetím určeného 
fi nančního daru od  WOMAN 
FOR WOMEN, o.p.s., v  rámci 
jejího charitativního projektu 
OBĚDY PRO DĚTI pro Základní 
školu Vamberk, okres Rych-
nov nad Kněžnou, Komenské-
ho 95, 517  54 Vamberk, IČO: 
70156611.

4)  Schválila zveřejnění záměrů:
 a) prodeje nově oddělených 

pozemkových parcel č. 863/7 
(díl „a“ o  výměře 84 m2 z  po-
zemkové parcely č. 863/5 a  díl 
„b“ o  výměře 33 m2 z  pozem-
kové  parcely č. 187), č. 863/8 
(o  výměře 45 m2 z  pozemko-
vé parcely č. 863/5) a  č. 863/9 
(o výměře 11 m2 z pozemkové 
parcely č. 863/5),

 b) prodeje nově oddělené po-
zemkové parcely č. 806/4, druh 
pozemku ostatní plocha, (díl „a“ 
o  výměře 15 m2 z  pozemkové 
parcely č. 789/7 a  díl „b“ o  vý-
měře 50 m2 z  pozemkové par-
cely č. 806/4),

 c) prodeje dílu „d“ (o výměře 41 
m2 z pozemkové parcely 789/7, 
sloučeného do  pozemkové 
parcely č. 114/1, druh pozemku 
zahrada),

 d) prodeje nově oddělené 
pozemkové parcely č. 789/55 
(druh pozemku ostatní plocha, 
o  výměře 4 m2 z  pozemkové 
parcely č. 789/7, druh pozemku 
ostatní plocha),

 e) směny nově oddělené po-
zemkové parcely č. 789/53 
(o  výměře 9 m2, z  pozemko-
vé parcely č. 789/3) za  díly „e“ 
(o  výměře 40 m2 z  pozemko-
vé parcely č. 789/7, sloučený 
do pozemkové parcely č. 789/3, 
druh pozemku zahrada, vlastník 
Město Vamberk)) a „g“ (o výmě-
ře 16 m2 z pozemkové parcely č. 
863/5, sloučený do pozemkové 
parcely č. 789/3, druh pozemku 
zahrada, vlastník Město Vam-
berk),

 f ) směny dílu „f“ (o  výměře 2 
m2 ze stavební parcely č. st. 

128, sloučeného do pozemko-
vé parcely č. 789/7, druh po-
zemku ostatní plocha), za  po-
zemkovou parcelu č. 789/54 
(o  výměře 9 m2 z  pozemkové 
parcely č. 789/7, druh pozem-
ku ostatní plocha, vlastník 
Město Vamberk),

 g) směny pozemkových parcel 
č. 804/5 o  výměře 16 m2 a  č. 
804/6 o  výměře 15 m2, obě 
druh pozemku ostatní plocha 
(oddělených z parcely č. 804/3, 
vlastník Město Vamberk) 
za pozemkovou parcelu č. 901 
o výměře 4 m2, druh pozemku 
ostatní plocha (oddělenou ze 
stavební parcely č. st. 109),

 h) směny pozemkové parcely 
č. 804/7 o  výměře 32 m2, druh 
pozemku zahrada (oddělené 
z parcely č. 804/3, vlastník Měs-
to Vamberk) za  pozemkovou 
parcelu č. 150/2 o výměře 16 m2, 
druh pozemku ostatní plocha 
(oddělenou z parcely č. 150),

 i) prodeje pozemkové parcely 
č. 804/8 o  výměře 6 m2, druh 
pozemku zahrada (oddělené 
z parcely č. 804/3),

 j) prodeje pozemkové parcely 
č. 851/3 o výměře 13 m2, druh 
pozemku zahrada (oddělené 
z parcely č. 851/1),

 k) prodeje pozemkové parcely 
č. 851/4 o výměře 10 m2, druh 
pozemku zahrada (oddělené 
z parcely č. 851/1),

 vše v obci Vamberk a katastrál-
ním území Merklovice. 

5) Schválila uzavření Smlouvy 
o  zřízení věcného břemene 
– služebnosti inženýrské sítě 
s Městysem Doudleby nad Or-
licí, se sídlem Dukelská čp. 68, 
517  42 Doudleby nad Orlicí, 
IČO: 00274909, jejíž předmě-
tem je zřízení věcného bře-
mene na  pozemkové parcele 
č. 3225, druh pozemku ostatní 
plocha, v  obci a  katastrálním 
území Doudleby nad Orlicí pro 
podzemní kanalizační vede-
ní, za  jednorázovou náhradu 
ve výši 10.000 Kč bez DPH. 

6)  Schválila uzavření Dohody o za-
jištění kapacity pro ubytování 
s  Královéhradeckým krajem, 
se sídlem Pivovarské náměstí 
1245, 500  03 Hradec Králové, 
IČO: 70889546, jejíž předmětem 
je poskytování nouzového uby-
tování a dočasného nouzového 
přístřeší pro osoby s  udělenou 
dočasnou ochranou. 

7)  Vzala na  vědomí „Zhodnoce-
ní procesu nákupu komodity 
zemního plynu v  roce 2021“ 
od  zpracovatele KPMG Česká 

republika, s.r.o., se sídlem Po-
břežní 648/1a, 186 00 Praha 8, 
IČO: 00553115. 

8)  Schválila objednávku na zpra-
cování povolení zařízení ur-
čené k  využívání biologicky 
rozložitelných odpadů podle 
zákona č. 541/2020 Sb., o  od-
padech „Kompostárna – malá 
zařízení Vamberk“ za  cenu 
25.000 Kč bez DPH dle cenové 
nabídky pana Radka Sokola, se 
sídlem Rybná nad Zdobnicí 78, 
517  55 Rybná nad Zdobnicí, 
IČO: 68489854.

9) Schválila uzavření Smlouvy 
o dílo č. 2022-101 se společností 
KOCMAN envimonitoring s.r.o., 
se sídlem Šimáčkova 674/137, 
Brno – Líšeň, 628  00 Brno, IČO: 
03108279, jejíž předmětem je za-
jištění funkční způsobilosti a pro-
vozu automatických měřících 
systémů na objektech lokálního 
výstražného systému v rámci lo-
kálního výstražného systému. 

10)  Projednala protokol o  otevírání 
obálek a  o  hodnocení nabídek 
na  veřejnou zakázku „Zajištění 
školního stravování a  stravová-
ní zaměstnanců Základní školy 
Vamberk“ a v souladu s ním roz-
hodla, že smlouvy budou uza-
vřeny s uchazečem GTH zařízení 
školního stravování, spol. s  r. o., 
Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 
4 – Michle, IČO: 25753487, který 
předložil nejvýhodnější cenovou 
nabídku tj. celkovou výši dotace 
zřizovatele na  žáky při předpo-
kládaném odběru 42.900 obědů 
za rok tj. 900.900 Kč.

11) Schválila zveřejnění záměru pro-
nájmu části jedné místnosti v pří-
zemí budovy Městské knihovny 
ve Vamberku, Voříškova ulice čp. 
84, o podlahové ploše cca 2 m2 
(pro umístění bankomatu Ko-
merční banky, a. s.).

Rada města Vamberk se na svém 

108. zasedání dne 31. srpna 

2022 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 107.

2)  Schválila změny rozpočtu č. 8 
na rok 2022 v kompetenci rady 
města. 

3)  Schválila ve  své kompetenci 
směrnici Peněžní vztahy a peněž-
ní prostředky v  hotovosti a  běž-
ném účtu a ceniny dle přílohy.

4)  Schválila prodloužení nájemní-
ho poměru v Domě zvláštního 
určení v  čp. 35 v  ulici Jůnova 
paní Emilii Halbgebauerové 
na  dobu neurčitou a  zvýšení 
nájmu bytu panu Štefanu Cho-
vancovi tamtéž dle Pravidel 

pro uzavírání nájemních smluv 
na  byty v  domě zvláštního ur-
čení, v  kterém je poskytována 
pečovatelská služba.  

5) Schválila uzavření Smlouvy 
o  uzavření budoucí smlouvy 
o  zřízení služebnosti inženýrské 
sítě pro stavbu podzemního 
komunikačního vedení stavby: 
„FTTH Vamberk ČEZNET“, za úče-
lem umístění nového podzem-
ního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě stavby: 
“FTTH Vamberk ČEZNET“  po-
zemcích p.  č. 1827/1, 1827/2, 
1105/2, 1143/3, 1105/1, 1105/3, 
1142/1, 1140/3, 1140/4, 1140/18, 
1140/17, 1140/21, 1142/8, 
1142/2, 1828/1, 1144/1, 1065/3, 
1156, 1150/4, 1147/8, 1014/3, 
1149/1, 1827/3, 1826, 117/11, 
117/13, 117/14, 117/23, 117/12, 
117/27, 1059/3, 117/24, 117/7, 
117/17, 117/18, 117/16, 155, 
1825/1, 1147/5, 1828/2, 1142/20 
v  k. ú. Vamberk, ve  vlastnictví 
města Vamberk za  jednorázo-
vou náhradu za zřízení věcného 
břemene stanovené na  základě 
znaleckého posudku ve  výši 
45.014,13 Kč bez DPH. 

6)  Schválila uzavření Smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a  dohody o  umístění 
stavby č. IP-12-2014549/SOBS 
VB/1 Vamberk, Merklovice parc. 
882–přípojka knn, za  účelem 
uložení nového kabelového 
vedení pro parc. č. 882 v  k. ú. 
Merklovice v délce 22 bm do po-
zemku p. č. 863/5 v k. ú. Merklovi-
ce, ve vlastnictví města Vamberk 
za jednorázovou náhradu za zří-
zení věcného břemene ve  výši 
2.000 Kč bez DPH. 

7)  Schválila uzavření Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo se společností 
REMING s.r.o., Soukenická 1176, 
516  01 Rychnov nad Kněžnou, 
IČO: 47454687 na  akci „Změna 
užívání objektu čp. 260 ul. Tyršo-
va z MŠ na dětskou skupinu a zá-
zemí pro sport“, kterým se mění 
rozsah díla a cena díla se zvyšuje 
o  66.000 Kč bez DPH, celková 
cena díla činí 1.590.700 Kč bez 
DPH.

8)  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 
23.09.2022 na  koupališti Vam-
berk a schválila bezplatné užití 
prostoru koupaliště.

Mgr. Jan Rejzl

starosta města

Rudolf Futter  

místostarosta města
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08. 10.
09. 10.
15. 10.
16. 10.
22. 10.
23. 10.
28. 10.
29. 10.
30. 10.
05. 11.
06. 11.

Poliklinika Týniště nad Orlicí (MUDr. Veselská Renata)
FSmile, s.r.o. (MUDr. Světlík Filip)
Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Miřejovská Dagmar)
MDDr. Slouková Kamila
Poliklinika Týniště nad Orlicí (MDDr. Podolská Jana)
MUDr. Skřičková Zdeňka
MUDr. Štulík Richard
Freemed, s.r.o. (MUDr. Tancurinová Jana)
Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Učňová Petra)
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Simona Sudová, s.r.o. (MUDr. Sudová Simona)

Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí, 517 21
 Tyršova 515, Opočno, 517 73
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí, 517 41 
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí, 517 21
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk, 517 54
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk, 517 54
Pulická 99, Dobruška, 518 01
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí, 517 21

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

datum     jméno lékaře                                                                                  adresa ordinace                                                           telefon

494 371 781
777 667 353
737 791 333
494 515 694
494 371 783
494 515 695
494 515 693
736 419 151
721 200 244
494 622 114
494 371 031

Oznámení 
o ukončení 
stomatologické 
praxe
MUDr.  Dagmar Kašparová 

oznamuje ukončení praxe 

k 30. listopadu 2022. 

Od tohoto data bude ordina-
ce defi nitivně uzavřena.

Počet volebních okrsků ....................................................................... 6
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech 
ze seznamu voličů a jejich dodatku .........................................3564
Celkový počet odevzdaných úředních obálek .....................1510
Celkem platných hlasů ...............................................................19797 
Počet volených členů zastupitelstva ............................................15

Výsledky voleb do Zastupitelstva 
města Vamberk konaných 
ve dnech 23.-24.09.2022

Volební strana Počet hlasů Počet kandidátů  Poměr hlasů hlasu kandidátů k hranici k základu v %

č. 1 - VOLBA PRO MĚSTO 4989  15 25,20

č. 2 – SPOLEČNĚ PRO VAMBERK 6093 15 30,77

č. 3 - Občanská demokratická strana 4487 15 22,66

č. 4 - Vamberk pro život 2915 13 16,98

č. 5 - KDU-ČSL 1313 15 6,63

Pro rozhodnutí o postupu bylo použito 5% hranice.

Jména a příjmení zvolených členů Zastupitelstva města Vamberk
Pořadí zvolení Jméno a příjmení Pořadí na hlasovacím lístku Počet hlasů

Volební strana č. 1 - VOLBA PRO MĚSTO

1. Zdenek Vavroušek 6. 472

2. Martin Vídeňský 7. 446

3. Jiří Hostinský 5. 419

4. Taťána Břízová 2. 390

Volební strana č. 2 - SPOLEČNE PRO VAMBERK

1. Aleš Fišer 5. 579

2. Jan Rejzl 1. 540

3. Vladimír Sodomka 3. 499

4. Miroslava Šustrová 6. 484

5. Ondrej Frejvald 2. 482

Volební strana č. 3 - Občanská demokratická strana

1. Jitka Rykalová 6. 459

2. Pavel Dlabka 3. 439

3. Richard Sokol 1. 404

Volební strana č. 4 - Vamberk pro život

1. Jaromír Klášterecký 1. 316

2. Jaroslava Martinová 2. 311

Volební strana č. 5 - KDU-ČSL

1. Miroslav Berger 1. 301
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Technické služby Vamberk orga-

nizují svoz zeleně, spadaného 

listí, staré trávy, větví, či jiného 

kompostovatelného odpadu. 

Na  každé dále uvedené místo bu-
dou současně přistaveny dva kon-
tejnery. Jeden z  nich bude určen 
na větve a druhý na zbylý kompos-
tovatelný odpad.  Žádáme obča-
ny o  důsledné třídění. Ve  dnech 

07.11.2022 - 10.11.2022 budou 

na území města postupně rozmís-

těny velkoobjemové kontejnery.

PŘEHLED STANOVIŠŤ
Pondělí 07.11.2022    

ul. Fibichova (u kolejí)   
ul. Vrabcova (u Krsků)   
ul. Jůnova (hasiči)    
ul. B. Němcové (křižovatka) 
Úterý 08.11.2022

ul. 17. listopadu
ul. Pekelská (Krajka)
ul. Polská, Bulharská
ul. Kollárova (dvouletky)

Středa 09.11.2022     

ul. Draha (AQUA servis)               
Helouska (u Duškových)                    
Peklo (bytovky)                
Peklo (horní plácek)          
Čtvrtek 10.11.2022

ul. Na Struhách (trafostanice)
Merklovice (hospoda)
Merklovice (u Chrastilů)
Merklovice (točna u lesa)

Kontejnery budou přistaveny 
v daný den od 12:00 do 18:00 hodin.
Žádáme občany, aby pořezané 
větve zkrátili cca na 1 m z důvodu 
manipulace a skladování. 
Upozorňujeme, že se jedná pou-

ze o kompostovatelný odpad.

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO 

ODPADU JIŽ NEBUDE PROVÁ-

DĚN! OBČANÉ MAJÍ MOŽNOST 

NEBEZPEČNÝ ODPAD PŘEDAT 

NA SBĚRNÉM MÍSTĚ V ULICI JŮ-

NOVA V OTEVÍRACÍ DOBĚ

Provozní doba sběrného místa 
města Vamberk v ulici Jůnova:
od 01.03. do 30.11. kalendářního roku:

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

od 01.12. do 28.02. kalendářního roku:

sobota od 8:00 do 12:00 hodin

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

Sběrné místo přijímá tyto druhy odpadů:
• Velkoobjemový odpad (např. starý nábytek, koberce, linolea, 

umyvadla, toalety, kuchyňské linky)
•  Pneumatiky
• Kovy (např. zbytky kovů, kovové konstrukce, plechy, plechové 

obaly, plechovky od potravin všech druhů)
•  Nebezpečný odpad (např. barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pes-

ticidy, 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 uzavíratelných nádob).

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

ODEČTY STAVŮ VODOMĚRŮ
Vážení odběratelé, pokud jsme Vás v minulých týdnech při odečtu stavů 
vodoměrů nezastihli a ve schránce jste objevili odečtový lístek, nabízí-
me Vám nově možnost zaslat stav vodoměru prostřednictvím našich 
webových stránek www.vambereckavoda.cz. V  záložce SAMOODEČET 
naleznete jednoduchý formulář. Jako stav vodoměru uvádějte pouze 
čísla na otočném číselníku (označeném m3). 
Vámi zaslaný stav bude podkladem pro fakturaci, správnost odečtu 
bude ověřená zaměstnancem společnosti při následujícím odečtu.
Údaje ve formuláři označené * jsou povinné, bez jejich vyplnění zprávu 
neodešlete. Děkujeme za spolupráci.

Zaměstnanci společnosti Vamberecká voda s.r.o.

Reagují developeři na  ceny 

energií? Na  co si dát pozor při 

výběru nového bydlení?

Aktuální téma energií se projevu-
je i v nabídce nových nemovitostí 
a developerských projektů. Všichni 
nyní, samozřejmě, staví úsporné 
bydlení, ale mezi projekty jsou 
obrovské rozdíly. Často jde pouze 
o  marketingové fígle a  jiný po-
pis nemovitosti, která má oproti 
předchozí generaci jen kosmetic-
ké úpravy. Je nutné rozlišit, zda 
se jedná o  skutečně úspornou 
výstavbu, nebo třeba pouze o při-
dání krbových kamen pro vylep-
šení papírového výpočtu. Velkou 
roli hraje vyšší technologická ná-
ročnost opravdu úsporné výstav-
by a  skutečná praxe fi rem, které 
úsporné bydlení staví. Nízkoener-
getický dům neznamená totéž, co 
pasivní dům a s tím souvisí i měsíč-
ní náklady.

Řeší tedy zájemci o  bydlení ná-

klady na provoz více než dříve?

Ano, rozhodně. Před 10 lety řešilo 
energie minimum zájemců, dnes 
je otázka měsíčních nákladů jed-
ním z  hlavních kritérií při výběru 

bydlení. Průběžný měsíční náklad 
na  chod domácnosti bude určitě 
příznivější např. u pasivního domu, 
který má v  PENB uvedenu  ener-
getickou náročnost „A“ s  měrnou 
spotřebou např. 15 kWh na  m2 
za  rok, a  u  domu, který bude mít 
v  PENB uvedeno taktéž písmeno 
„A“, ale jeho měrná spotřeba bude 
např. 60 kWh na m2 za rok. Rozdíl 
v nákladech na provoz domácnos-
ti je v  takovém případě zásadní 
– na  jedné straně můžete utratit 
za energie 35 tis. Kč/rok, na druhé 
se bavíme o částce klidně 140 tis. 
Kč/rok u stejně velké nemovitosti. 
Jde o  měsíční rozdíl v  nákladech 
téměř 9 tis. Kč, což pocítí většina 
domácností.

Co je především třeba zohlednit, 

když hledám nové bydlení pro 

sebe a svoji rodinu?

Určitě se zaměřit na úsporná opat-
ření – především dobré izolační 
vlastnosti stavby (protože energie, 
která neuteče, je uspořená ener-
gie), použití moderních technolo-
gií (rekuperace, tepelné čerpadlo), 
využití alternativních zdrojů ener-
gie (např. FVE) a další.

Jak je to tedy s poplatky?
Původně jsem nechtěl na  článek pana starosty, jako reakci na  můj 
příspěvek v  městském zpravodaji vůbec reagovat. Ale, po  přečtení 
článku, mě přejel mráz po  zádech a  polila mě horkost. Musel jsem 
se jít podívat do kalendáře, jaký se píše rok. V paměti se mě vrátily 
vzpomínky na dobu, kdy každý článek, než byl otištěn, byl podroben 
cenzuře, na pisatele byli nasezeni kontroloři, kteří zkoumali oprávně-
nost takového článku a zda má pisatel správný morální profi l. Jako 
starší člověk, jsem se bláhově domníval, že příspěvek bude nejdříve 
otištěn a  poté bude podroben kritice. Takto to vypadá, že nejdříve 
musí projít „schvalovacím řízením“ a poté je otištěn z patřičným ko-
mentářem. Ve svém článku, jsem nikoho nejmenoval, nikoho neurá-
žel, jen jsem si dovolil vyjádřit svůj názor. Slovům, jak k tomu přijdou 
ti, co mají pouze byt, se lze jen pousmát. Stejně tak, by se mohl ptát 
vlastník, který má byt 1 + 1 a zahradu 4 ary a přízemní zahradní do-
mek. Z obou těchto nemovitostí, je povinen platit 960 Kč. Mohl by se 
ptát i na to, proč vlastník dvoupodlažní vily, se zahradou 12 arů, za-
hradním domkem, altánem a udírnou platí stejný poplatek. Proto, si 
kladu otázku zda, odpad produkuje vlastník, nebo nemovitost. Těch 
otázek, by mohlo být i více. Ale proč? Pan starosta využil mého pří-
spěvku k tomu, aby proti sobě postavil určité skupiny obyvatel. A to 
je mi líto. Práce zastupitelů, jsem si vždy vážil. Z  vlastní zkušenosti 
vím, jak je složité pracovat pro lidi. Pro mě, je celá záležitost uzavře-
na. Chci jen věřit, že jsem svým zamyšlením, proti sobě nepopudil 
moc Vamberáků a že nikoho nepřešla chuť psát příspěvky do měst-
ského zpravodaje.

Jiří Feranec

SVOZ KOMPOSTOVATELNÉHO 
ODPADU

Co s vysokou cenou energií 
u bydlení? 
Zeptali jsme se odborníka na problematiku 
energetických úspor.
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Dva předchozí ročníky sbírky 
Bílá pastelka poznamenala co-
vidová pandemie. V  letošním se 
začátkem října po  celém Česku 
rozběhne znovu na 2 000 dobro-
volnických dvojic, se sbírkovými 
kasičkami s platebním QR kódem 
a  s  logem sbírky na  tričku, a  bu-
dou i  tentokrát nabízet bílé pas-
telky, symbol podpory lidem se 
zrakovým postižením. A konečně 
po dvou letech mohou dárce od-
měnit i  hezkým úsměvem, který 
ještě před rokem skrývaly roušky 
a respirátory. 
Příspěvky do  sbírky pomáhají 
s  realizací speciálních služeb pro 
nevidomé a  slabozraké, poskyto-
vané v  síti poboček rozmístěných 
po  celé České republice. Každý, 
kdo za  svůj příspěvek získá bílou 
pastelku, tak podpoří například 
nácvik chůze s  bílou holí, výcvik 
vodicích psů pro nevidomé, vý-
uku speciální práce s  počítačem 
a  zaměstnávání lidí se zrakovým 

postižením, ale i  mnoho dalších 
prospěšných projektů a služeb. 
Mediální kampaň 2022, Bílá pas-
telka - pomáhá vidět svět, letos 
promlouvá hlasem herce Michala 
Dlouhého, a  na  obrazovkách ji 
lidé uvidí koncem září ve  vysílání 
České televize. Slyšet ji pak mohou 
také z různých rozhlasových stanic 
nebo zahlédnout na veřejných ob-
razovkách. 
Pořadatelem sbírky je Sjednoce-
ná organizace nevidomých a  sla-
bozrakých ČR,  z.s.,  ve  spolupráci 
s  Tyfl oservisem o.p.s. a  krajskými 
Tyfl oCentry.   

Kontakt: 
Sjednocená organizace 

nevidomých 
a slabozrakých ČR,  z.s. 

Mgr. Veronika Pokorná, 
výkonná ředitelka 
pokorna@sons.cz

www.sons.cz
www.bilapastelka.cz

www.facebook.com/bilapastelka

Z médií jste nejspíš slyšeli, že od 1. září do 30. 
listopadu 2022 probíhá Milostivé léto II. První 
milostivé léto probíhalo v období od 28. října 
2021 do  28. ledna 2022. Milostivé léto slouží 
k tomu, aby se dlužníci mohli zbavit dluhů u ve-
řejnoprávních subjektů, a  to včetně institucí 
s jakýmkoli státním podílem. Jinými slovy, jed-
ná se o dluhy vůči státu ČR, obci, městu, státní 
příspěvková organizace, státní fond, veřejná 
vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, ústav 
založený státem, státní podnik, zdravotní pojiš-
ťovna, Český rozhlas, Česká televize apod. Naše 
Občanská poradna v  Rychnově nad Kněžnou 
chce touto formou podat informace, kdo může 
využít Milostivého léta a  jaké jsou podmínky 
pro jeho využití.

Jaké jsou tedy podmínky, aby dlužník mohl 

využít Milostivého léta II?

Dlužníkem musí být fyzická osoba. Na  dluhy 
musí být zahájeno exekuční řízení, která jsou 
vyřizována soudním exekutorem. Do akce ne-
spadají dluhy, které se řeší v rámci správní a da-
ňové exekuce (např. dluhy u fi nančního úřadu, 
České správy sociálního zabezpečení). Akce se 
vztahuje pouze na exekuce, které byly zaháje-
ny před 28. říjnem 2021.
Na  právnické osoby se Milostivé léto nevzta-
huje.

Dlužník musí v období od 1. září 2022 do 30. 

listopadu 2022 uhradit nezaplacenou jis-

tinu + paušální náhradu nákladů exekuce 

1 815 Kč.

Nejprve je nutné exekutora písemně informo-
vat, že má dlužník zájem využít akci Milostivé 
léto 2022 a  požádat ho o  vyčíslení nezapla-
cené jistiny. Žádost je třeba zaslat nejpozději 
do  15. listopadu, a  to doporučeně. Exekutor 
má totiž 15tidenní lhůtu na  vyřízení žádos-
ti.  Na  základě žádosti dlužník od  exekutora 
obdrží vyrozumění o  výši jistiny a  platební 
údaje.  Platbu je nutné odeslat tak, aby byla 
na  účet exekutora připsána nejpozději dne 
30. listopadu 2022. Do popisu platby je potře-
ba uvést: „Úhrada jistiny + nákladů Milostivé 
léto II. Po úplném zaplacení jistiny vymáhané 
v exekučním řízení a nákladů exekuce ve výši 
1  815 Kč vydá exekutor usnesení o  zastavení 
exekuce. 

Je potřeba upozornit, že Milostivé léto se ne-
vztahuje na peněžité tresty nebo jiné majetko-
vé sankce, které byly dlužníku uloženy v trest-
ním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky 
na  náhradu škody způsobené úmyslným po-
rušením právní povinnosti a  dále pohledávky 
věřitelů na  výživném ze zákona, pohledávky 
za náhradní výživné podle jiného zákona a po-

hledávky věřitelů na náhradu škody způsobné 
na zdraví.
Naopak se k Milostivému létu 2022 dobrovol-
ně připojují i některé soukromé subjekty (např. 
Moneta Money Bank, Air Bank, Česká spořitel-
na vč. Stavební spořitelny ČS, Raiff eisenbank 
vč. stavební spořitelny). 
Pro bližší informace nás kontaktujte nebo nás 
navštivte osobně. Rádi Vám poradíme.
Velice aktuální jsou dopady zvyšování nákla-
dů na bydlení v důsledků zvyšování cen ener-
gií. Nevíte si rady, jaké jsou možnosti pomoci 
od státu? I v této oblasti radíme (např. Žádost 
o příspěvek na bydlení).
Nezávisle, nestranně, anonymně a  diskrétně 
jsou kréda poskytování odborného sociálního 
poradenství nejen v dluhové problematice, ale 
i v jiných oblastech pomáháme občanům zori-
entovat se ve svých právech.

Kontaktní osoby: 
OD5K10 z. s. Tylova 373
Rychnov nad Kněžnou

vedoucí poradny Jana Suchá
sociální pracovnice 

Mgr. Hedvika Dostálová
tel. 775 475 796

e-mail: op.rychnov@gmail.com
www.oprk.cz

Bílá pastelka letos odhodila roušku a opět se chystá do ulic. 
Podaří se vybrat mezi dárci více než v předchozích ročnících?
Letošní 23. ročník sbírky Bílá pastelka proběhne ve dnech 10.-12. 

října po celé republice. Jako každý rok budou dobrovolníci brázdit 

ulice českých a moravských měst, a za příspěvek do sbírky nabízet 

bílé pastelky. Cíl je jasný, pomáhat nevidomým a  slabozrakým li-

dem.

MILOSTIVÉ LÉTO 2022
Občanská poradna, Rychnov nad Kněžnou, 15. 9. 2022
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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

Na snímku z roku 1901 pózují učitelé a žáci vamberecké hudební školy. Uprostřed sedí majitel Ferdinand 
Novák, který školu v Pekelské ulici provozoval na přelomu 19. a 20. století. Zároveň byl ředitelem kůru 
a kapelníkem městské hudby.

Vyšla životopisná 
kniha význačného 
rodáka
Letošní 200. výročí narození Aloise Kareše in-
spirovalo Martina Kareše a  Jiřího Hostinského 
k  napsání knihy Alois Kareš - vystěhovalecký 
agent, vlastenec a mecenáš. Poutavý text o čas-
to dobrodružném životě vambereckého rodáka 
je doplněn seznamem osob, které z Vamberecka 
v  minulosti odešly za  velkou louži do  Ameriky. 
Knihu lze zakoupit v knihovně nebo v prodejně 
Muzea krajky.
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Letošní školní rok jsme tradičně 
zahájili 1. září v 8:00 před školou. 
Netradičně k tomu na kytaru hrál 
pan učitel Malčík, který svými pís-
němi rozproudil děti i rodiče. Pro-
slov k  žákům pronesl pan ředitel 
i pan starosta. Největší pozornost 
si zasloužili prvňáčci, které tímto 
dnem čeká vše nové a  nepozna-
né. Abychom jim začátek školní 
docházky co nejvíce usnadnili, 
prvňáčků se ujali letošní deváťá-
ci. Ti je měli na starost vždy ráno 
a  po  skončení výuky. Pomáhali 

jim s  orientací ve  škole, ukázali 
jim, kde se mohou přestrojit, do-
vedli je do třídy. Následně největší 
pomoc byla v jídelně, kde jim po-
mohli s tácy a poobědvali s nimi. 
Tak to šlo i celý následující týden. 
Pevně věříme, že se prvňáčkům 
na  jejich nové cestě bude dařit, 
deváťákům letos přejeme hodně 
energie k přípravě na střední ško-
ly a ostatním žákům držíme palce 
v novém školním roce.

Alena Svačinková

Sklízíme plody loňské dřiny 
na školním pozemku 
V minulém školním roce  žáci loňských tříd 4.B, 6.A a 6.B zahradničili 
na školním pozemku. Podrobné výsledky zahradničení si můžete pro-
hlédnout na našem facebookovém profi lu. Děkujeme také pracovní-
kům Technických služeb, kteří nám navezli novou hlínu z kompostár-
ny.                                                                                                   Adéla Podolská

Základní škola Vamberk

Zahájení nového školního 
roku a vítání prvňáčků
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Letos se kurz uskutečnil 13. - 14. 
září. Zúčastnilo se ho 26 dětí. 
Na programu byly aktivity na posí-
lení kladných vztahů mezi dětmi. 
Díky hrám se měly děti více po-
znat, jaké kdo má zájmy a  koníč-
ky, v  čem je dobrý, co ho zajímá. 
Učily se, jak se v různých situacích 
chovat a  že dodržování předem 
stanovených pravidel je důležité 
a  normální. Tyto aktivity byly stří-
dány se sportovními hrami i  krát-
kou turistikou.

I  přes nepřízeň počasí, druhý den 
od rána pršelo, si děti nabitý program 
užily a dle jejich sdělení na konci kur-
zu byly všichni velice spokojeni.
Děkuji Krajskému úřadu Králové-
hradeckého kraje a  KRPŠ při ZŠ 
Vamberk za  poskytnutí fi nančních 
dotací na  pořádání kurzu. Tak se 
mohly téměř všechny děti zúčast-
nit a  dopad na  peněženky rodičů 
v  dnešní nelehké době nebyl tak 
vysoký.        Vlastimila Herel Krsková, 

Školní metodik prevence

Účast v evropském kole 
výtvarné soutěže
Naše žačka 9.A Martina Jusková postoupila se svým výtvarným dílem 
do evropského kola soutěže Evropa 2050. Jedná se o výtvarnou soutěž 
s názvem Evropa, ve které chci žít, kterou vyhlašuje Univerzita Karlova, 
W&ART a  Česká centra z  důvodu nadcházejícího předsednictví České 
republiky v Radě EU. Projekt přináší možnost zjistit, jak mladá generace 
vidí rok 2050, až bude dospělá, a jak by si představovala vývoj v daném 
oboru, předmětu podnikání, nebo jakou má vizi z pohledu celé Evropy. 
Výsledný obraz budoucnosti nám pak všem může otevřít oči a ukázat, 
na čem mladým lidem záleží, co by chtěli do budoucna zachovat, nebo 
naopak změnit, jakou mají představu o technologickém vývoji či o akti-
vitách, které půjdou s technologiemi ruku v ruce. 
Martinka se již několik let věnuje počítačové grafi ce a jejím dílem s ná-
zvem Pokoj v duši (Rait) nás bude reprezentovat. Martince držíme palce, 
aby byla vybrána mezi dalšími soutěžícími!

Alena Svačinková

Základní škola Vamberk

Adaptační kurz pro 6. třídu
Jak je již tradice na  naší škole, začátkem září jezdí žáci a  žákyně          

6. třídy na  dvoudenní adaptační kurz do  rekreačního zařízení Že-

lezničář v Potštejně.

Od  1. září 2022 se pod záštitou MŠ Vamberk otevřela dětská skupina 
Knofl íček.  Proč zrovna Knofl íček? Protože učí děti spojovat se – tak, jako 
se spojuje knofl íček s nitkou – do vzájemných vztahů, které vytvoří celek 
pohodového, bezpečného a přátelského prostředí.
Skupina je pro děti od 1 – 3 let a o děti pečují chůvy.  Dětem se snažíme 
usnadnit nástup do kolektivu, učí se spolupracovat, komunikovat, zvy-
kají si na nový režim dne a seznamují se s novými věcmi, samozřejmě 
s ohledem na jejich potřeby a možnosti. Osvojují si praktické dovednosti 
– učí se pracovat s barvami, lepidlem atd., např. jsme vyráběli pavoučky 
na téma babí léto a strom přátelství. I když jsme teprve na začátku, děti 
zvládají spoustu věci a jsou moc šikovné, líbí se jim procházky po okolí 
a skupinková zahrada.                                Kolektiv Dětské skupiny Knofl íček

Dětská skupina Knofl íček
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„Září, září, 
na léto jde stáří.“

Sluníčko už ztrácí na  své síle a  to 
pro nás znamená jediné – začátek 
nového školního roku. Pro naši 
sluníčkovou školku byl však speci-
ální. 30. 8. 2022 se uskutečnil den 
otevřených dveří odloučeného 
pracoviště MŠ Vamberk v ulici Ju-
goslávská. Vše začalo zahájením 
a slavnostním přestřižením pásky. 

Následovala prohlídka jednotli-
vých tříd a  dalších prostor školky 
pro širokou veřejnost. Školka se 
rozrostla o  další třídu pro ty nej-
menší – Světlušky. Celé odpoledne 
nás provázela příjemná a přátelská 
atmosféra.
1. září byla premiéra nejen pro 
prvňáčky, ale pro všechny děti 
z naší školky. Čekalo na ně úplně 
nové prostředí a  i  některé nové 
paní učitelky. Ukáplo i pár slziček, 

ale hračky, kamarádi a  paní uči-
telky byli velkou podporou. Ty si 
s dětmi postupně tvořily třídní ri-
tuály, pravidla, zpívaly, tancovaly 
a  poznávaly nové prostředí. Děti 
se seznámily se svými značkami, 
které je provází centry aktivit, 
ve kterých Motýlci, Berušky a Vče-
ličky zkoumají, tvoří, skládají či 
cvičí. Centra aktivit jsou součástí 
programu Začít spolu, ve  kterém 
tyto třídy pracují.

Součástí mateřské školy je i  velká 
zahrada. Děti si hned některé nové 
herní prvky vyzkoušely. Z pískovi-
ště se ozýval smích a k vidění byly 
i zajímavé stavby. Kluci i holky pro-
zkoumali také okolí školky a hleda-
li už první náznaky podzimu, který 
se k nám mílovými kroky blíží.
Všem čtenářům přejeme hezké 
podzimní chvilky!

Kolektiv MŠ Sluníčko

Ze života mateřské školy „Sluníčko“
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„Vzal si malíř pestré barvy
listí stromům maluje,
příroda se rozzářila,
podzim zase maluje.“

Vážení a milí čtenáři,
opět tu máme podzim a  i  nový 
školní rok. Po prázdninách se děti 
s  nadšením vrátily do  mateřské 
školy, každý se rozutekl do  své 
třídy Šnečků, Žabiček nebo Ry-
biček. Mezi tyto „mazáky“ jsme 
také přivítali nové děti, které jsou 
plné očekávání, co nového se 
naučí a  poznají. Všichni jsme se 
na  ně moc těšili a  společně jim 
pomáháme tento začátek v  ma-
teřské škole co nejvíce ulehčit 
a  zpříjemnit. Vstup do  mateřské 
školy na  začátku školního roku 
je pro některé děti i jejich rodiny 
významným životním mezníkem 
a  občas se to neobejde bez slzi-
ček. Měsíc září proběhl v  atmo-
sféře seznamování se s  novými 
kamarády, učitelkami, ostatními 
zaměstnanci i  okolním prostře-
dím. Děti si postupně zvykají 
na odloučení od rodičů, navazují 
vztahy s  dětmi i  dospělými, učí 
se novým pravidlům, adaptují 
se na  režim dne mateřské školy 
a my máme velkou radost z jejich 
každodenních pokroků.
Náš školní vzdělávací program 
nese název Barevná krajka, vy-
chází z  místa, kde se naše MŠ 
nachází – z Vamberka, a jeho nej-
většího nemateriálního bohatství 

– vamberecké krajky. Děti ze třídy 
Šnečků si tento školní rok budou 
hrát a  vzdělávat s  medvídkem 

Vildou. Jejich třídní vzdělávací 
plán je nazván Rok s medvídkem 
Vildou, který je inspirován autor-

kou Lucií Samkovou. Medvídek 
byl vybrán záměrně, je odjakživa 
synonymem bezpečí, lásky a bez-
podmínečného přijetí. Příběhy 
skřítka Medovníčka, takový nese 
název třídní vzdělávací program 
třídy Žabiček. Děti budou zažívat 
dobrodružství se skřítkem Me-
dovníčkem a zaměří se na vnímá-
ní vody kolem nás v  jednotlivých 
ročních období. Třída Rybiček 
nazvala třídní vzdělávací program 
Pohádkový rok se skřítkem Nod-
dym, kdy děti budou poznávat 
různé pohádky, v  nichž zaznívají 
sociální tóny, dobro vítězí nad 
zlem, poučení a často i vzory. Ne-
dílnou a velmi důležitou součástí 
naší mateřské školy je ekologická 
výchova, tolik důležitá pro naši 
matičku Zemi. Proto vznikl pro-
jekt s  názvem Putování s  dešťo-
vou kapičkou, kterému se chceme 
věnovat.
V  celém školním roce nás čeká 
spoustu akcí, jako jsou např. diva-
delní představení, netradiční dny 
a  besídky v  jednotlivých třídách, 
výlety a vycházky do okolí. Od za-
čátku října nám začíná pravidelné 
plavání v bazénu, který máme pří-
mo ve školce. Také začátkem října 
navštívíme divadlo a  zhlédneme 
pohádku Lotrando a  Zubejda. 
Věříme, že děti v  naší MŠ proži-
jí krásný školní rok plný zážitků, 
na  které budou rády vzpomínat.   
Přejeme krásný podzim.

Kolektiv MŠ Vodníček

Ze života mateřské školy „Vodníček“
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Nabídka nových knih 
na říjen 2022

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

BELETRIE

 CORNWELL, Bernard: 

     Válečník

Závěrečný díl Anglosaské histo-
rické kroniky. Uzavírá velkolepý 
příběh o  vzniku Anglie s  hlav-
ním hrdinou Uhtretem z  Be-
bbanburgu. 
 DEAVER, Jeff ery: 

     Poslední důkaz

Další díl z  kriminální série s  ko-
čovným lovcem Colterem Sha-
wem.
 KAMECKE, Luisa von: 

     Ženy ze statku Falkensee

Rodinná sága ze západního 
Pruska začínající v roce 1904.
 KEMPE, Lea:

     Irena Sendlerová 

     – anděl z Varšavy

Životní příběh Ireny Sendlerové, 
která pomáhala lidem ve  var-
šavském ghettu. 
 KAUFMANN, Georgia: 

     Návrhářka z Paříže

Román o  módě, nezdolné vůli 
a citech, které lze odložit, ale ni-
kdy zapudit.

NAUČNÁ LITERATURA
 CHALEPLIS, Vasilios: 

    111 míst v Ostravě, 

     která musíte vidět. 

Průvodce, který poskytuje tipy 
pro rodiče s dětmi, ale i těm, kteří 
mají rádi poznávání města u kávy. 
 JONÁŠ, Martin: 

     Fenomén Angela Merkelová

Osobitý pohled berlínského zpravo-
daje na osobnost světové politiky. 
 LISTER, Kate: 

     Podivuhodná historie sexu

Lidé jsou jediní tvorové, kteří 
spojují sex se studem, dokonce 
je kulturně rozděluje. 
Autorka historii podává s osobi-
tým humorem. 
 MACADAM, Heather Dune: 

     999 

Příběh žen z prvního transportu 
do Osvětimi. Kniha mapuje osu-
dy slovenských židovských žen. 
 VOJTĚCHOVÁ, Věra: 

     Jóga pro seniory

Kniha je plná praktických in-
formací, jak cvičit i čemu se vy-
hnout. Navíc obsahuje rady, jak 
zpomalit stárnutí.

Milí čtenáři a příznivci knihovny, 
měsíc září byl pro mnohé velmi náročný, hlavně kvůli začátku školního roku. 
I u nás jsme pocítili svěží atmosféru nového začátku. Nejen stávající čtenáři 
se vrací po letním odpočinku pro nové knížky, ale přichází i nově registro-
vaní zájemci, jak z řad dospělých, ale také dětí. To náš těší ze všeho nejvíc. 
Pro podporu čtenářské gramotnosti 
jsme se zapojili do projektu S kníž-
kou do  života. Rodiče nejmenších 
dětí, kteří přišli 13. 9. do  knihovny 
si mohli nejen prohlédnout celou 
budovu, ale také se blíže seznámit 
s tím, co dětem všeho věku nabízí-
me. U kávy jsme probrali „tipy a tri-
ky“ jak děti vést k  zájmu o  knížky 
a čtení. Sdíleli jsme vlastní zkušenos-
ti a  doporučení pro nejlepší rozvoj 
našich dětí. Další akce v rámci toho-
to projektu bude zaměřená na děti 
ve věku od 3 do 6 let. 

Altán na konferenci
Altán v knihovnické zahradě budí zaslouženou pozornost nejen u našich 
návštěvníků, ale i u odborné veřejnosti. Nejenže získal několik architek-
tonických ocenění, ale zajímají se o něj i jiné knihovny, resp. města, kte-

rá o  podobných stavbách uvažují. 
V naší zahradě tak hledají inspiraci. 
Byli jsme proto požádáni, abychom 
altán a  jeho využití prezentovali 
na  30. ročníku největší knihovnic-
ké konference Knihovny součas-
nosti 2022 v  Olomouci. Přestože 
patříme k  malým knihovnám, těší 
nás, že můžeme poskytnout inspi-
raci pro ostatní, i  mnohem větší 
knihovny a instituce. 

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)
Naši studenti patří k aktivním uživatelům knihovny, ale jsou také častý-
mi hosty nejen našich kulturních akcí. Začátek nových kurzů proběhl 26. 
a 27. září, ale ještě je tu možnost se přihlásit a to do 17. října. Studenti si 
volí mezi zajímavými tématy, jejichž přednášky pak společně navštěvují.
Jednou z mimořádných akcí VU3V bude jejich podzimní tzv. „Houbová 
procházka“.  Veškeré informace o výuce rádi poskytneme v knihovně, te-
lefonicky (777 484 203) nebo přes email: knihovna.dospeli@vamberk.cz

Lodě, loď ky, lodičky
To je název nové výstavy, která bude v knihovně k vidění. Půjde o obrazy, 
nám již známého autora, Josefa Kejvala. Výstava bude přístupná v půj-
čovních dnech knihovny. 

Josef P. Snětivý -  Tajemná Loreta, jak ji neznáte
Pan Snětivý je pravidelným hostem naší knihovny. Tentokrát si pro vás 
připravil další speciální program. Přijměte pozvání do unikátního areálu 
pražské Lorety. Během práce na  dvou vydáních knihy Tajemství praž-
ských klášterů – Hrad a Hradčany ho autor propátral tak, jak je to většině 
osob zapovězeno, o své objevy se s Vámi rád podělí slovem a fotografi e-
mi – a vyprávění proloží vlastními i převzatými písněmi. Akce proběhne 
20. října v 17:30, v sálku knihovny a je nutné si předem rezervovat místo: 
knihovna.dospeli@vamberk.cz, 777484203

Týden knihoven
V prvním zářijovém týdnu 3. - 7. 10. proběhne Týden knihoven. Pro čte-
náře z  toho plynou jen samé výhody. Pro nové čtenáře bude v  tomto 

týdnu registrace na první rok zdarma. Zároveň v tomto termínu vyhla-
šujeme amnestii na nevrácené knížky. Máte-li doma zapomenutý kou-
sek z  naší knihovny, můžete jej bez pokuty vrátit. Ať už osobně nebo 
do biblioschránky před knihovnou.         V rámci této akce také vyhlásíme 
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ pro děti z druhého stupně ZŠ. Podrobnosti budou 
na webu a facebooku knihovny. 

Den otevřených dveří v Pekle
Pobočka knihovny v  Pekle (vedle hospody) prošla malou rekonstrukcí 
a  rádi bychom Vás pozvali na Den otevřených dveří. Proběhne 11. 10. 
v prostoru knihovny (v bývalé škole, vedle hospody) od 16:00 do 18:00. 
Bude připraven doprovodný program hlavně pro děti. Podrobnosti bu-
dou na webu knihovny a na výlepových plochách. 
Věřím, že si z  říjnové nabídky (nejen) knihovny vyberete, budeme 
se na Vás těšit. Všechny informace najdete na  našich stránkách www.
knihovna-vamberk.cz nebo na facebooku. 

Tereza Michelová

VÝZVA PRO SENIORY
V termínu 10. nebo 11. listopadu plánujeme další seminář pro seni-
ory 60+ „Jak na chytrý telefon nebo tablet“. Pokud patříte do dané 
kategorie a rádi byste se naučili používat chytrý telefon, kontaktujte 
knihovnu (777 484 203, knihovna@vamberk.cz). Seminář trvá 3-4 ho-
diny, probíhá v knihovně a je zdarma. Naučíte se základní ovládání 
telefonu, focení, jednoduché aplikace apod. Určeno pro začátečníky. 
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Milé maminky, v  říjnu nás v  Dráčku čekají pravidelné her-
ničky a hrátky s písničkou. Dále nás čeká výlet do Fajnparku 
v Chlumci nad Cidlinou, beseda s Vandou Tláskalovou, beseda 
s Mgr. Martinem Vlasákem a vánoční minifocení s Petrou Kme-
covou. Všichni jste srdečně zváni.
KDE NÁS NAJDETE? 
Mateřské centrum Dráček provozuje herničku v budově Kraj-
kářské školy (Tyršova 25) v přízemí. 
Z důvodu malého prostoru v naší herně je nutné si místo rezer-
vovat. Rády bysme Vás tam měly všechny najednou a všechny 
děti pohromadě, ale není to možné. Menším počtem mami-
nek zajistíme dětem možnost si trochu pohrát. Děkujeme 
za pochopení.
Pravidelné akce: 
Herničky máme otevřené vždy ve  středu a  pátek 8:00-11:00 
hod. Vstupné je 20 Kč. Je nutné se rezervovat, počet míst máme 
omezený. V rámci možností budeme herničku otevírat vícekrát 
za měsíc. Případné otevření herničky bude vždy zveřejněno.
Hrátky s  písničkou jsou plánované na  každé pondělí 8:30-
9:30 hod
Doprovodné akce:
 9.10.2022  (8:45 – 16:00 hodin) -  výlet do  Fajnparku. 
Všechny děti milují zvířata a  zábavu. Zveme Vás na  výlet 
do Chlumce nad Cidlinou. Vstupné je 350 Kč (děti do 2let zdar-
ma). Sraz bude v  8:45 hodin na Vambereckém náměstí. Do-
prava autobusem 60 Kč/dítě, 140 Kč/dospělí. V případě zájmu 
dejte vědět.
 10.10.2022   v  16:00 hodin - beseda s  fyzioterapeutkou 
Vandou Tláskalovou. Vstupné 30 Kč/osoba. Rezervace nutná.
 18.10.2022 v 16:00 hodin – Beseda s Mgr. Martinem Vlasá-
kem na téma „Zdravý vztah rodičů“ – Jste srdečně zváni na in-
teraktivní besedu. Vstupné zdarma. Rezervace nutná.
 27.-28. - 29.10.2022 (9:00 - 18:00 hodin) - vánoční minifo-
cení s Petrou Kmecovou

Je nutné se rezervovat na našich fb stránkách MC Dráček Vam-
berk nebo na  emailu: mcdracekvamberk@gmail.com nebo 
na tel. čísle 605 451 810.
Všechny informace budou vyvěšeny a potvrzeny na stránkách 
www.mcdracek.webnode.cz či na facebooku (MC Dráček Vam-
berk). Dále se prezentujeme na  nástěnkách u  školy, ve  škol-
kách a  naproti drogerii Teta. Zodpovězení dotazu je možné 
na tel. čísle 605 451 810, nebo na emailu: mcdracekvamberk@
gmail.com. 
Mateřské centrum Dráček si vyhrazuje právo upravit podle po-
třeby náplň akcí.  
Aktuální informace sledujte na FB, či webových stránkách.

MAMINKY MC VAMBERECKÝ DRÁČEK
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Dobruška 
Kostelec 
Rychnov 

Ústí 

PRODEJ  SERVIS  INTERNET

 

VIVO Y21VIVO Y33sXIAOMI REDMI 10CSAMSUNG GALAXY
A23 5G

   
NOVINKA

NOKIA 105SAMSUNG GALAXY
WATCH 5 SILVER

SAMSUNG GALAXY
M13

POCO M5s

 
NOVINKA 

NOVINKA

INTERNET

Podporujeme INDIGO cycling team RK

prodejny a servisní místa INDIGO v regionu

umí telefony

iPhone 14   iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro
Max

6,1“ Super Retina XDR displej
vyspělá dvojitá fotosoustava
12 MPx fotoaparátů
skvělá výdrž baterie
iOS 16 a výkonný čip A15 Bionic
podpora 5G
Face ID

6,7“ Super Retina XDR displej
vyspělá dvojitá fotosoustava
12 MPx fotoaparátů
skvělá výdrž baterie
iOS 16 a výkonný čip A15 Bionic
podpora 5G
Face ID

informativní funkce Dynamic Island
6,1“ Super Retina XDR displej
vyspělá fotosoustava
videa až ve 4K
skvělá výdrž baterie
iOS 16 a výkonný čip A16 Bionic
podpora 5G
 

informativní funkce Dynamic Island
6,7“ Super Retina XDR displej
vyspělá fotosoustava
videa až ve 4K
skvělá výdrž baterie
iOS 16 a výkonný čip A16 Bionic
podpora 5G

Od  26 490 Kč Od  29 990 Kč Od  33 490 Kč Od  36 990 Kč

Dostupnost nových Apple iPhone definuje výrobce. Zboží pochází výhradně z oficiální CZ distribuce.

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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pro náš výrobní závod ve Vamberku hledáme

VÝROBNÍ FINANČNÍ 
KONTROLER/KA

IWE – MEZINÁRODNÍ 
SVAŘOVACÍ INŽENÝR

TECHNIK KONTROLY KVALITY
NÁKUPČÍ

ELEKTROMECHANIK
SEŘIZOVAČ VÝROBNÍ LINKY 

OBSLUHA KALÍCÍ PECE
SEŘIZOVAČ MECHANICKÝCH 

OHÝBAČEK
OBSLUHA VÝROBNÍ LINKY

SERVISNÍ TECHNIK
MANIPULANT/SKLADNÍK

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 150 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

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. 

8   
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Výročí osobnostíStalo se aneb bejvávalo
 15.10.1892 se ve Vamberku narodil František Merta, obchodník. 

V  Žamberecké ulici čp.255 provozoval obchod s  krajkami. V  období 
1931-1940 byl radním za  živnostenskou stranu. Měl přezdívku Budha. 
130. výročí narození († 01.03.1974 Vamberk)

 21.10.1922 zemřel v  Rychnově nad Kněžnou František Panoch, 

učitel. Učil na  zdejší měšťanské škole od  jejího založení v  roce 1895. 
V období 1918-1922 byl jejím ředitelem. Působil také na průmyslové po-
kračovací škole. 100. výročí úmrtí (* 08.02.1860)

 24.10.1942 zahynula v koncentračním táboře Mauthausen rodina 

Drašnarova. Manželé František (* 1896) a Vilemína, rozená Hurdálková 
(* 1897) pocházeli z Vamberka. Spolu se synem Františkem (* 1923) žili 
v Praze. Pro protinacistickou odbojovou činnost položili všichni tři svůj 
život. 80. výročí úmrtí

 30.10.1902 se ve Vamberku narodil Antonín Havel, dělník a odbo-

jář. Žil v Náchodě, kde byl také zatčen gestapem. Zahynul v koncentrač-
ním táboře. 120. výročí narození († 25.02.1945 Flossenbürg) 

 31.10.1892 se v Brně narodil MUDr. Vladimír Šichan, lékař. Jako 
praktický lékař působil ve Vamberku v letech 1928-1956. Během 2. svě-
tové války riskoval život, když mnoho mladých lidí zachránil před totál-
ním nasazením. V letech 1945-1946 byl členem národního výboru za li-
dovou stranu. 130. výročí narození († 10.07.1970 Praha)

Před 465 lety
Panství Starý Vamberk koupil 2. října 1557 Mikuláš Pecingar z Bydžína 
za 1250 kop českých grošů.

Před 345 lety
Od srpna do října 1677 probíhala oprava původního dřevěného kos-
tela svatého Prokopa na náměstí.

Před 155 lety
Dne 18. října 1867 byla založena Měšťanská beseda. Tento kulturní 
spolek zajišťoval přednášky, koncerty, deputace k významným udá-
lostem. V prvním roce čítal 47 členů. Zpočátku byla spolková místnost 
v hostinci Na Hradě. Beseda byla zrušena v roce 1953.

Před 100 lety
K dokončení elektrické sítě ve městě i přilehlých osadách došlo 5. říj-
na 1922. Celkové náklady činily 987 000 Kč.

Před 95 lety
V obecních volbách konaných 16. října 1927 zvítězila v Pekle Domovi-
na domkářů a malorolníků s 11 mandáty. Komunisté obdrželi 4 man-
dáty.
Dne 28. října 1927 byl slavnostně otevřen Lidový dům u nádraží. Stal 
se kulturním a společenským centrem katolických spolků.

Před 65 lety
V říjnu 1957 byl zrušen statek Místního národního výboru. Všech 11 
zaměstnanců, kteří obhospodařovali 65 ha konfi skátu Olgy z Liech-
tensteinu přešlo do Jednotného zemědělského družstva.

Před 55 lety
Dne 13. října 1967 proběhlo neúspěšné jednání mezi představiteli 
Merklovic a Vamberka o sloučení. K připojení došlo roku 1976.

Před 50 lety
Od  1. října 1972 byl obydlován družstevní dům v  Jugoslávské ulici. 
Jednalo se o první ze tří domů stavěných svépomocí.

Před 40 lety
Ke dni 3. října 1982 byla ukončena čtyřletá oprava dřevěného mostu 
v Pekle nákladem 1 milion Kč.

Před 30 lety
V říjnu 1992 vznikla fi rma Lana Vamberk, dřívější součást železáren.

Před 20 lety
Dne 3. října 2002 byla slavnostně zahájena výstavba druhé části silnič-
ního obchvatu města, jehož součástí byly dva mosty. Nová silnice byla 
předána uživatelům v roce 2004.

Před 15 lety
V říjnu 2007 začala úprava silnice z Vamberka do Lupenice (dokon-
čeno 2008).

Před 5 lety
Dne 29. října 2017 následkem vichřice spadla památná lípa na  Se-
branicích. Přitom došlo k  těžkému poškození kapličky Panny Marie 
Lurdské.

Společenská kronika

V říjnu 2022 oslaví:

85 let Josef Zezulka 
80 let Miroslav Mencl

75 let Marie Čermáková
75 let  Zdeňka Hejdová  

BLAHOPŘÁNÍ

A láska zůstala ta smrti něžná!
Dne 12.10. uplyne smutný rok co nás opustila paní 

MARIE ARCHLEBOVÁ.

Stále vzpomínají dcerka Blanka, 

vnoučata s rodinami a bratr Kamil

Dne 28. října uplynou 3 roky, kdy nás navždy opustil 
pan KAREL ŠTAJNER.

S láskou vzpomínají manželka Věra s rodinou, 

dcera Marcela s rodinou, sestra Ivana 

s rodinou a ostatní příbuzní. 

Dne 13. října uplynou 3 roky, kdy nás navždy opustil 
pan OLDŘICH POSPÍŠIL z Vamberka.

Stále vzpomínají manželka Dagmar 

a synové Adam a Ondřej.

V  roce 1922 se narodili moje rodi-
če MILADA a  JOSEF BARTOŠOVI. 
Vzpomněli jsme stoleté výročí naro-
zení.

S láskou a úctou vzpomíná dcera 

Blanka Zubová, rodina 

Špaňhelova, rodina Bartošova.    

VZPOMÍNKA
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kouzelné svíčky
BYLINNÉ ČAJE, MINERÁLYBYLINNÉ ČAJE, MINERÁLY

Martina Kubíčková, Slatina nad Zdobnicí 306
FB: MaKu - kouzelné svíčky, tel. 731 013 383

UPOZORŇUJEME RODIČE DĚTÍ narozených v  období od  01. 04. 

2022 do 31. 08. 2022, že město Vamberk připravuje na měsíc lis-

topad slavnostní uvítání nových občánků.

Máte-li zájem, aby Vaše dcera, nebo syn byli slavnostně uvítáni 
do  života, zašlete vyplněný přiložený formulář na  Městský úřad 
ve Vamberku, odd. matriky, nejpozději do 21. 10. 2022. 
Městský úřad Vamberk, správní odbor, matrika, Husovo náměstí 1, 
Vamberk, tel. 494 548 124, prokesova@vamberk.cz a redakční rada 
Vambereckého zpravodaje.
Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

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

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

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

Souhlasíme se zveřejněním narození našeho

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

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

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

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

Tento souhlas dáváme za účelem vedení narození našeho dítěte v se-
znamu nově narozených dětí města Vamberk a následného pozvání 
ke slavnostnímu uvítání dětí.

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

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

Sdružení SPLAV, z.s. a Místní akční plán 
vzdělávání na Rychnovsku pořádají 
v říjnu 2022:
 čtvrtek 6.10. 14:00 – 17:00

Školy a  sociální služby– Bc.  Josef Šimerda, vedoucí Odboru sociálních 
věcí, Mgr.  Šárka Hostinská, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí, Městský úřad Rychnov n. K. a Mia Magenheimová, DiS.
Od5k10, z.s., Tylova 373, Rychnov n.K.
 úterý 11.10. 15:00 – 17:00

Mateřinky 2 – druhé společné setkání pedagogů mateřských škol
Mateřská škola Vamberk, Jugoslávská 751
 středa 12.10. 13:00 – 16:00

4. ročník Olympiády regionálních znalostí – 1.kolo – soutěž tříčlenných 
družstev žáků 2. stupně ZŠ V okrese Rychnov n. Kn. online

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 @MAP-
naRychnovsku, WEB: www.sdruzenisplav.cz, tel. 
777 309 803, 777 227 492

Zvyšují se Vám náklady na bydlení? 
Využijte pomoc od státu.
Od 1. ledna 2022 poskytujeme sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením ve věku nad 55 let. Našimi klienty 
jsou lidé v důchodovém věku nebo lidé zdravotně postižené, kterým 
je více než 55 let. Klientům pomáháme překonávat osamělost. Vidí-
me velkou potřebu dát seniorům potřebný čas, vyslechnout je, co 
je tíží, čemu nerozumí, s čím by potřebovali pomoci prakticky. Naše 
služba je terénní, tzn., že klienta navštěvujeme v  jeho domácnosti 
a společně hledáme východisko z jeho nepříznivé sociální situace. 
V současné době, kdy přichází krize v souvislosti s válkou na Ukra-
jině, se nám potvrzuje, jak důležitá je naše služba. Chtěli bychom 
touto cestou informovat seniory a osoby se zdravotním postižením 
ve věku nad 55 let, že jsme připraveni našim klientům pomoci s růz-
nými praktickými věcmi. Jde například o pomoc s vyřizováním růz-
ných příspěvků. Nejaktuálněji se jedná o příspěvek na bydlení. Obča-
nům se zvyšují náklady na bydlení z důvodu vysokých cen energií.    
Klientům vysvětlíme podmínky žádosti. V případě potřeby pomůže-
me žádost vyplnit. A pokud není možné, aby klient osobně žádost 
na Úřad práce podal, žádost na Úřad práce podáme.  
Chceme tímto seniory motivovat, aby využili pomoci od státu. Máme 
zkušenost, že si lidé nevědí rady a žádost o příspěvek nepodají, ač by 
měli na příspěvek nárok.     

Kontaktní osoba:  
Jana Suchá, vedoucí Patmos, tel. 606 478 525

e-mail: patmos@od5k10.cz, www.patmosrychnov.cz



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodajstrana 19

Akce Muzea a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou                   ŘÍJEN 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.

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 te-
matických a historických souvislostech. V letošním roce prostřednictvím 
uměleckých děl je možné sledovat proměnu krajiny regionu v různých 
ročních dobách, proměnách počasí i jak sezonní činnost lidí proměňo-
vala 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 komor-
ní  interpretace. Výstava nepřipomíná jen tento hudební fenomén, ale 
i první koncert Českého kvarteta 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.

 15. říjen 2022, od 10 do 16 hodin
Tvůrčí dílna „Zpracování ovčí vlny a plstění suchou cestou“
Ovčí vlna je doslova kouzelný materiál. Přijďte se podívat, jak se zpraco-
vává, ale také si zkusit vyrobit pomocí plstění vlastní brož. Dílna vhodná 
pro dospělé a děti od 9 let.

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 výsta-
vu o vambereckém rodákovi, s jehož jménem byly později spojeny osudy 
tisíců lidí, kteří se rozhodli hledat své štěstí v Americe. Jeho životní cesta 
byla na tehdejší dobu nezvykle pestrá, byl velkým podporovatelem čes-
kých 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

 3. 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.

 29. říjen 2022, od 10 do 18 hodin
Tvůrčí dílna na téma „Dušičky v Sýpce“
Dušičky, stejně jako populární halloween, jsou prastarými svátky s ko-
řeny pravěkém keltském svátku samhain. Původní zvyk zapalovat ohně 
se transformoval v rozžíhání světel v dlabaných lucernách – v našich ze-
mích obvykle z řepy. Takovou lucernu si můžete vyrobit i v Sýpce.

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

PROGRAM ŘÍJEN 2022
 1. října v 18:00 hodin

VAMBERK FIGHT NIGHT
 5. října v 8:30 a v 10:00 hodin 

LOTRANDO A ZUBEJDA
DIVADLO AGÁTA
Pohádka podle fi lmové předlohy 
scénáristy Zdeňka Svěráka a  reži-
séra Karla Smyczka plná radosti, 
lásky a chytrého humoru. 
Vstupné 40 Kč.
 5. října v 19:00 hodin 

ORLICKO-KLADSKÝ VARHANNÍ 
FESTIVAL
Účinkují:
VÁCLAV METODĚJ UHLÍŘ – varhany
ZDENĚK HÄCKL – housle
Kostel sv. Prokopa.
 7. října v 18:30 hodin

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ 
VÝCHOVY
Vstupné 50 Kč.
 9. října v 10:00 hodin 

POHÁDKOVÉ LESNÍ KRÁLOVSTVÍ 
MÍŠA RŮŽIČKOVÁ
Tentokrát se přeneseme do  Po-
hádkového království, ve  kterém 
žije spousta lesních zvířátek jako 
zajíček a liška, medvědi, myši. Aby 
se nám dobře šlo, zacvičíme si 
u  lesní rozcvičky v  pohádkových 
kulisách lesa, zazpíváme si písnič-
ky o zvířátkách a o lidech. 
Představení je vhodné pro děti 
od 2 let.

Každá osoba i  dítě musí mít plat-
nou vstupenku bez ohledu na věk.  
Předprodej vstupenek: Online 
na www.ticketportal.cz
Vstupné 270 Kč.
 14. října v 18:30 hodin 

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
 VÝCHOVY
Prodloužená. Vstupné 50 Kč.
 15. října ve 21:00 hodin 

AUTUMN DANCE PARTY 
Vstupné 140 Kč. 
 19. října v 18:00 hodin 

50 LET S LANEM A FOŤÁKEM V RUCE
Vyprávění s promítáním o horole-
zeckých výstupech Ládi Šembery
Vstupné dobrovolné.
Malý sál. 
 21. října v 18:30 hodin

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ 
VÝCHOVY
Vstupné 50 Kč. 
 22. října ve 14:00 hodin

SETKÁNÍ S LIDOVKOU
Vstupné 80 Kč. 
 26. října v 18:30 hodin 

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ 
VÝCHOVY
Vstupné 50 Kč.
 29. října ve 20:00 hodin

OLYMPIC REVIVAL BAND
HRADEC KRÁLOVÉ
Předprodej 300 Kč
Na místě 350 Kč. 



  Míša  Míša

Růžičková
Růžičková
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Pohádkový lesPohádkový les

Foto: Radoslav Vídeňský
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MUŽI A
JAKO 1. B třída mužů - skupina B
Neděle 28. 8. 2022 17:00 

TJ Velichovky - TJ Baník Vam-

berk 3:1 (0:0). 
Jiří Lebedinský, trenér domácích 

(domácí): Od začátku zápasu jsme 
byli lepším a  aktivnějším týmem, 
ovšem z našich šancí jsme žádnou 
nedokázali využít. Od 30. minuty se 
hra opticky vyrovnala, a  i hosté se 
stále více osmělovali. Druhý polo-
čas jsme přeskupili řady a  výsled-
kem toho bylo naše herní zlepšení, 
které jsme korunovali dvěma rych-
lými góly, které rozhodly o  osudu 
utkání. Hosté však nesložili zbraně 
a neustále nás zlobili a drželi v po-
zornosti. Naše vítězství se nerodilo 
lehce, ale o  to více si ho vážíme. 
Milan Bořek trenér (hosté): Dnes 
jsme jeli s  vědomím přivést domu 
nějaký bod. Domácí měli více míč 
na nohách, ale my jsme odpovědné 
bránili a spoléhali na brejky. V první 
půli jsme měli i  více šanci ale bez 
efektu. V  další části jsme přestali 
hrát a domácí nám zatápěli. Z tlaku 
a  dvou standardních situaci jsme 
obdrželi branky z  nedůsledného 
bránění, což nás v  každém zápase 
stojí body. Domácím blahopře-
ji, my se musíme více soustředit 
na sebe a už v příštím zápase si jít 
pro 3 body. 
Sestava: Klofanda (brankář), Ha-
merský, Mráz, Šrom (kapitán), Ši-
meček, Hájek, Kotýza (68. Svrbík), 
Trejtnar (70. Müller), Flavio, Malý, 
Bek. Žlutá karta: 57. Trejtnar. Bran-
ka: 88. Šrom.
Sobota 3. 9. 2022 17:00 

TJ Baník Vamberk - TJ Slavoj 

Předměřice nad Labem 3:2 (2:2). 

Milan Bořek- trenér (domácí): Už 
do  10 min jsme vedli 2:0 a  zane-
dlouho mohl Šponar završit hattrick 
ale bohužel těsně mimo. Od  té 
doby začal hrát soupeř koordinova-
ně a měl častěji míč na kopačkách. 
Vyústěním jeho snahy byly 2 branky 
po  standardních situací. Ve  druhé 
části byli šance na  obou stranách 
a nás velmi mrzí 2x nastřelené břev-
no. Když už jsme se všichni připra-
vovali na penalty přišla neskutečná 
chyba stopera soupeře při male 
domů, čehož úžasně využil Flávio 
a rozhodl o našem vítězství. Musím 
říct, že soupeř si vůbec nezasloužil 
prohrát! Mrkvička Lukáš - trenér 
(hosté): Pro nezaujatého diváka 
naprosto skvělý zápas. Pro trenér-
ské lavičky spíš utrpení. Na  obou 
stranách snad 7 jasných gólovek. 

Po tvrdém KO, kdy jsme v 5 minu-
tě prohrávali 2:0 jsme se dokázali 
zvednout a  do  poločasu vyrovnat. 
Ve  druhém poločase se šance stří-
dali na obou stranách a když už to 
vypadalo na penalty, přišla bohužel 
v  poslední vteřině zápasu chyba 
a domácí získali 3 body. 
Sestava: Klofanda (brankář), Flavio, 
Šrom (kapitán), Sokol, Trejtnar, 
Češka, Šponar (54. Šimeček), Mráz, 
Hamerský (85. Bek), Brandejs, Ko-
týza (65. Halamka. Na  lavičce: To-
biška. Žluté karty: 85. Hamerský, 
90. Flavio. Branky: 2. a  5. Šponar, 
90. Flavio.
Sobota 10. 9. 2022 16:30 

TJ Baník Vamberk - TJ Sokol Lípa 

nad Orlicí 2:5 (1:1). 

Bořek Milan - trenér (domácí): 

Chtěli jsme navázat na  minulou 
výhru a začali dobře. Brzký gól sou-
peře zaskočil a měli jsme ještě další 
dvě šance. Po 30 minutách soupeř 
vyrovnal a do kabin jsme šli za vy-
rovnaného stavu. Po  půli jsme ka-
tastrofálně propadli ve všech smě-
rech a soupeř nás trestal z rychlých 
brejků a  zcela zaslouženě vyhrál. 
Všichni se musíme nad sebou za-
myslet, takhle se nedá hrát a za to 
co jsme předvedli ve  druhé polo-
vině se divákům omlouváme. Libor 
Beran- vedoucí mužstva (hosté): 
K  dnešnímu zápasu jsme odjížděli 
bez brankářů, které zastoupil uni-
verzál Luděk Doležal. První poločas 
skončil smírně. Do  druhého jsme 
nastoupili s  cílem zápas strhnout 
na svoji stranu a zvítězit. Bojovným 
výkonem, nasazením a  týmovou 
hrou se nám to povedlo. Hráči ko-
nečně prodali to, co v nich je a vy-
varovali se individuálních chyb, 
které nás stály body v předchozích 
zápasech. 
Sestava: Klofanda (brankář) (74. 
Koníček), Šrom (kapitán) (55. Šime-
ček), Sokol (74. Bek), Trejtnar, Češ-
ka, Flavio (74. Halamka), Šponar, 
Hájek (74. Kotýza), Mráz, Hamer-
ský, Brandejs. Žluté karty: 82. Ha-
merský, 89. Šimeček, 90. Brandejs. 
Branky: 8. Šrom, 79. Šponar.
Neděle 18. 9. 2022 16:30 

FC ZDELOV 1963 - TJ Baník Vam-

berk 3:4 (0:2) Pen: 2:3. 

Miloš Zeman, trenér (domácí): 

Dnešní ztráta bodů mrzí a  to hod-
ně. Baník vytěžil z  minima maxi-
mum, když proměnil všechny 3 
vyložené šance. My jsme si v  prv-
ním poločase vytvořili 5 tutovek, 
ale gólem neskončila ani jedna. 
Ve  druhé půli jsme dokonce ne-

proměnili penaltu a  vypadalo to, 
že budeme bez bodů. Nakonec se 
nám podařilo přeci jen 3 branky 
vstřelit, ale stačilo to pouze na  re-
mízu. Bod navíc z  penalt putuje 
do Vamberka. Bořek Milan - trenér 
(hosté): Pro mě osobně „zvláštní“ 
zapas, zasvěceni mi rozumí. Ztrace-
né body v minulém kole jsme chtěli 
vzít v dalším okresním derby. Věděli 
jsme, jak bude soupeř hrát a spolé-
hali na brejky které se vyplatily. Do-
mácí lépe kombinovali a drželi míč 
více na  kopačkách. Od  60 minuty 
hráli domácí vabank a  vyplatilo se 
jim to. Ale po dalším brejku jsme šli 
do vedení a chtěli udržet výhru až 
do  konce. Ale bohužel v  poslední 
minutě vyrovnali. Druhý bod vy-
chytal nestárnoucí mág „GIGI“. 
Sestava: Klofanda (brankář), Malý 
(73. Hájek), Sokol (93. Müller), Bran-
dejs, Češka, Šponar (82. Kotýza), 
Halamka, Šimeček, Šrom (kapitán), 
Mráz, Hamerský. Na  lavičce: Svr-
bík, Tobiška, Žák, Cit. Žluté karty: 
80. Brandejs, 90. Mráz, 92. Kotýza. 
Branky: 8. a 79. Šrom, 28. Šimeček.

MUŽI B
INDIGO OP III. třídy
Neděle 28. 8. 2022 17:00 

SK Dobré - TJ Baník Vamberk B 

1:3 (0:1). 

Sestava: Cit (brankář), Žák Mar-
tin, Halamka O., Frejvald, Koníček, 
Žák Marián, Držmíšek (kapitán), 
Adamec, Dostál, Handl, Žampach, 
Štverák, Rücker, Hájek, Sabo, Kaří-
zek, Šafařík. Branky:  42. a 84. Kaří-
zek, 49. Halamka.
Neděle 4. 9. 2022 17:00 TJ Baník 

Vamberk B - SK Petrovice n. O. 

0:1 (0:0) Pen: 2:4. 

Sestava: Cit (brankář), Halamka O., 
Malý M., Žák Marián, Adamec, Han-
dl, Olšavský (kapitán), Mudruňka, 
Halamka D., Dostál, Bek, Žák Mar-
tin, Žampach, Malý V., Šafařík, Svr-
bík, Štverák J., Štverák P. Žluté karty: 
66. Mudruňka, 90. Šafařík. 
Neděle 11. 9. 2022  16:30 FO 

Křovice - TJ Baník Vamberk B 3:0 

(1:0). 

Sestava: Koníček (brankář), Halam-
ka O., Halamka D., Žák Martin, Žák 
Marián, Bek, Hlaváč, Držmíšek (ka-
pitán), Olšavský, Dostál, Adamec, 
Žampach, Štverák P., Štverák J., 
Šafařík. Žlutá karta: 65. Štverák P.
Sobota 17. 9. 2022 16:30 

TJ Baník Vamberk B - SK Pře-

pychy 7:2 (4:1). 

Sestava: Cit (brankář), Šafařík, Bakus, 
Svrbík, Držmíšek, Hlaváč, Olšavský 

(kapitán), Adamec, Dostál, Mudruň-
ka, Hamerský, Tobiška, Žák Martin, 
Rücker, Žák Marián. Žlutá karta: 44. 
Bartoň. 4., 10. a 62. Tobiška, 25. a 35. 
Hamerský, 84. Žák, 90. Mudruňka.

DOROST
Klenot krajská soutěž 
staršího dorostu U 19
Neděle 28. 8. 2022 14:30 

SK Červený Kostelec - TJ Baník 

Vamberk 8:2 (3:1). 

Sestava: Koníček (brankář), Bartoš 
M., Štěpánek, Šebesta, Bartoš V., 
Akak, Soběslav M., Žák, Kařízek, 
Horský, Soběslav J. (kapitán), Ol-
šavský, Mrázek, Veverka, Kaute. 
Branky: 12. a 78. Žák.
Sobota 3. 9. 2022 14:00

TJ Baník Vamberk - TJ Lokomoti-

va Borohrádek 3:0 (2:0). 

Sestava:  Koníček (brankář), Štěpá-
nek, Šebesta, Kaute, Forche, Akak, 
Žák, Kařízek, Horský, Olšavský, So-
běslav (kapitán), Helásek, Jansa, 
Kodytek. Žlutá karta: 55. Kařízek. 
Branky: 1. a 44. Kařízek, 68. Kaute.
Sobota 10. 9. 2022 13:30 

TJ Baník Vamberk - TJ Sokol Stě-

žery 0:1 (0:1). 

Sestava: Koníček (brankář), Štěpá-
nek, Šebesta, Kaute, Akak, Soběslav 
M., Žák, Kařízek, Olšavský, Soběslav 
J. (kapitán), Veverka, Jansa, Kodytek. 
Žluté karty: 54. Soběslav J., 62. Sobě-
slav M., 77. Koníček, 94. Olsavský.
Sobota 17. 9. 2022 13:30 

TJ Velké Poříčí - TJ Baník Vam-

berk 2:1 (1:1) Pen: 3:1. 

Sestava: Koníček (brankář), Šebes-
ta, Forche, Akak, Soběslav M., Žák, 
Kařízek, Horský, Bartoš M., Soběslav 
J. (kapitán), Jansa, Helásek, Kaute, 
Bartoš V. Žluté karty a červená kar-
ta: 76. Kařízek. Branka: 39., Forche.

STARŠÍ ŽÁCI
DAHASL Krajský přebor 
starších žáků U 15 - skupina B
Neděle 28. 8. 2022 12:00 

SK Červený Kostelec - TJ Baník 

Vamberk/Viking Rokytnice 0:4 

(0:3). 

Sestava: Khol (brankář), Hamerská, 
Bartoš M., Bartoš V. (kapitán), Čapek 
S., Fišerová, Kušta, Hamerský, Franc, 
Horenská, Hájek, Daniš, Horský, Ko-
psová, Čapek D., Kaute. Branky: 35. 
a 80. Hamerský, 37. a 38. Kaute.
Sobota 3. 9. 2022 12:00 

TJ Baník Vamberk/Viking Rokyt-

nice - MFK Nové Město nad Me-

tují 0:6 (0:3). 

Sestava: Khol (brankář), Klement, 
Bartoš V. (kapitán), Čapek D., Kau-

Výsledky a komentáře 
Fotbalový oddíl TJ Baník Vamberk, z.s.
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te R., Kaute M., Helásek, Kušta, 
Hamerský, Čapek S., Daniš, Bartoš 
M., Fišerová, Kopsová, Horenská, 
Stoklas. 
Sobota 10. 9. 2022 11:30 

TJ Baník Vamberk/Viking Rokyt-

nice - TJ Slovan Broumov 0:5 (0:1).

Sestava: Khol (brankář), Helásek 
(kapitán), Bartoš M., Horenská, 
Čapek S., Kaute M., Kušta, Čapek 
D., Efenberk, Hamerský, Kopsová, 
Horský, Klement, Kaute R., Hamer-
ská. 
Sobota 17. 9. 2022 10:00 

SK Solnice/TJ Sokol Černíkovice 

- TJ Baník Vamberk/Viking Ro-

kytnice 8:1 (3:0). 

Sestava: Khol (brankář), Bartoš 
M., Kaute M., Kušta, Hamerský, 
Hamerská, Bartoš V., Fišerová, He-
lásek (kapitán), Horský, Efenberk, 
Kaute R., Kopsová, Franc. Branky: 
42. Kušta.

OKRESNÍ PŘEBOR
STARŠÍCH ŽÁKŮ
Středa 7. 9. 2022 17:00 

Rokytnice/Vamberk - Doudleby/

Rychnov 8:2 (5:1). 

Sestava: Khol (brankář), Fišerová, 
Forche, Kaute, Horský V., Horský 
T., Stoklas, Helásek, Kopsová, Ve-
verka, Efenberk. Branky: 12. a  23. 
Kaute, 15., 16., 26., 43., a  56. For-
che, 76. Khol.

MLADŠÍ ŽÁCI
Okresní přebor mladších žáků
Neděle 4. 9. 2022 13:30 

FC České Meziříčí - Vamberk/Ro-

kytnice 8:16 (3:11). 

Sestava: Sedláček (brankář), Falta, 
Franc, Hamerský, Hanousek O., 
Hanousek Š., Chochola (kapitán), 
Jedlinský, Klička, Kupka, Veverka, 
Vyhnánek, Kaute, Přibyl, Šteiner, 
Walter, Joukl, Pelant, Prezbruchý, 
Efenberk, Nguyen, Mazúch. Bran-
ky: 5x Hamerský, 4x Kaute, 5x Efen-
berk, 2x Mazúch.
Neděle 11. 9. 2022 13:00 

SK Přepychy - Vamberk/Rokytni-

ce červená 0:8 (0:4). 

Sestava: Sedláček (brankář), Ha-
merský, Chochola, Klička, Kupka, 

Franc, Svoboda, Veverka, Dolek, 
Mazúch. Branky: 3x Franc, 4x Ha-
merský, 1x Svoboda.
Neděle 11. 9. 2022 13:30 

Rokytnice/Vamberk zelená - TJ 

Lokomotiva Borohrádek 4:4 

(2:2). 

Sestava: Přichystal (brankář), Ma-
zura Č, Přibyl, Prezbruchý, Mazura 
P., Nguyen, Kaute, Falta, Walter, 
Vývlečka, Vyhnánek, Hanousek 
O., Hanousek Š. Branky: 2x Kaute, 
Efenberk, Walter.
Neděle 18. 9. 2022 11:00 

Turnaj Borohrádek. 

Sestava: Stormer (brankář), 
Prezbruchý, Nguyen, Kaute, Joukl, 
Falta, Efenberk, Walter, Přibyl, Ho-
lenda, Pelant, Tirpák, Hanousek O., 
Hanousek Š. 
SK Přepychy - Rokytnice/Vam-

berk zelená 1:11 (0:6). 

Branky: 3x Efenberk, 3x Hanousek 
Š., Přibyl, Hanousek O., Kaute, Fal-
ta, Tirpák. 
TJ Lokomotiva Borohrádek - Ro-

kytnice/Vamberk zelená 3:0 (2:0). 

Neděle 18. 9. 2022 10:00Doudle-

by/Sopotnice - Vamberk/Rokyt-

nice červená, 

utkání přeloženo kvůli nepřízni 
počasí na 23.9.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Okresní přebor starší přípravky
Neděle 4. 9. 2022 09:00 

turnaj Černíkovice.

Sestava: Ondošová, Lenoci, Mazu-
ra, Prezbruchý, Kubas, Chaloup-
ka, Žabka, Čonka, Dolek, Jiřele, 
Mazúch, Zářecká, Soběslav, Jiráto-
vá, Koukol, Michaličková. 
Rokytnice/Vamberk - TJ Slatina 

n. Z. 16:0 (7:0). 

TJ Sokol Černíkovice - Rokytni-

ce/Vamberk 5:8 (1:5). 

Rokytnice/Vamberk - SK Týniště 

n. O. 3:5 (1:2).

Sobota 10. 9. 2022 09:00 

turnaj Vamberk. 

Sestava: Lenoci, Prezbruchý, Sobě-
slav, Čonka, Mazúch, Dolek, Ondo-
šová. 
Rokytnice/Vamberk - SK Al-

brechtice n. O. 3:0 (0:0). 

Rokytnice/Vamberk - SK Solnice 

6:3 (3:3). 

Rokytnice/Vamberk - TJ Slatina 

n. Z. 16:3 (9:0).

Neděle 18. 9. 2022 09:30 

turnaj Rokytnice. Turnaj odložen 
kvůli nepřízni počasí.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Okresní přebor mladší přípravky
Sobota 3. 9. 2022 09:00 

turnaj Vamberk. 

Sestava: Kruml, Žabka, Tobiška, 
Paštika, Jedlinský, Čonka, Grund, 
Valenta, Zornig, Veselý, Soběslav, 
Jirátová, Kautová, Morávek. 
Vamberk/Rokytnice - Doudleby/

Sopotnice 1:9 (1:4). 

Vamberk/Rokytnice - SK Solnice 

9:4 (6:2). 

Vamberk/Rokytnice - FK Koste-

lec n. O. 10:10 (5:5).

Sobota 10. 9. 2022 09:00 

turnaj Solnice. 

Sestava: Kruml F., Žabka, Tobiška, 
Paštika, Morávek, Mazúch, Martí-
nek, Kruml A., Jirout, Jedlinský, 
Čonka. 
SK Solnice - Vamberk/Rokytnice 

černá 11:1 (5:0). 

Černíkovice červená - Vamberk/

Rokytnice černá 1:2 (1:1). 

Vamberk/Rokytnice černá - SK 

Týniště n. O. 4:1 (2:1).

Sobota 10. 9. 2022 09:30 

turnaj Rokytnice. 

Sestava: Grund, Hruška, Jirátová, 
Kautová, Lenoci, Zornig, Cupák, 
Valenta, Sommer, Potužníková. 
Rokytnice/Vamberk - TJ Sokol 

Javornice 2:11 (1:7). 

Rokytnice/Vamberk - Černíkovi-

ce 0:10 (0:5). 

Rokytnice/Vamberk - Doudleby/

Sopotnice 0:10 (0:4).

Sobota 17. 9. 2022 09:00 

turnaj Albrechtice. 

Sestava: Kruml F., Žabka, Tobiška, 
Paštika M., Paštika A., Mazúch, 
Martínek, Kruml A., Jirout, Jedlin-
ský, Hošák, Čonka.  
Vamberk/Rokytnice černá - TJ 

Sokol Javornice 5:8 (3:4). 

FK Kostelec n. O. - Vamberk/Ro-

kytnice černá 5:3 (3:1). 

SK Albrechtice n. O. - Vamberk/

Rokytnice černá 2:4 (1:2).

Sobota 17. 9. 2022 09:30 

turnaj Rokytnice. 

Sestava: Sommer, Kautová, Potuž-
níková, Grund, Lenoci, Soběslav, 
Zornig, Hruška, Jirátová. 
Rokytnice/Vamberk - SK Solnice 

B 8:4 (4:2). 

Rokytnice/Vamberk - Černíkovi-

ce bílá 11:7 (6:3). 

Rokytnice/Vamberk - FC České 

Meziříčí 10:1 (5:1).

PŘEDPŘÍPRAVKA
Okresní přebor předpřípravek
Středa 7. 9. 2022 17:00 

turnaj Javornice. 

Sestava: Martínek, Paštika, 
Mazúch, Kruml. 
Týniště - Vamberk 2:6 (0:0). 

Javornice - Vamberk 3:3 (0:0).

V  měsíci září došlo ke  změně tré-
ninkových dnů, nově trénujeme 
dvakrát týdně v úterý a ve čtvrtek. 
Po  prvním kole soutěží mladší 
přípravky a  mladších žáků, jsme 
se s  trenéry rozhodli, s  ohledem 
na  vysoký počet hráčů v  těchto 
kategoriích, dodatečně přihlásit 
druhé týmy do  soutěží. Děti ne-
jsou rozděleny výkonnostně, ný-
brž dle bydliště trenéra (Vamberk 
a Rokytnice). Vzájemně si týmy vy-
pomáhají. Cílem je, aby si zahrály 
všechny děti a odehrály co nejvíce 
herního času. S ohledem na aktu-
ální nepřízeň počasí (vytrvalý déšť) 
se operativně budeme přesouvat 
do sportovní haly na tréninky. Pro-
sím nové zájemce, aby mě předem 
napsali, nebo zavolali, že k  nám 
přijdou na  trénink. Chtěl bych 
pogratulovat našim hráčům, kte-
ří byli nominováni do  okresního 
výběru a popřát jim mnoho zdaru 
v  dresech Rychnovského okresu. 
Závěrem mi dovolte poděkovat 
rodičům za skvělý přístup a nadše-
ní do začátku soutěží. 

Ondřej Frejvald, 
koordinátor fotbalové mládeže 

TJ Baník Vamberk, z.s.
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Do Jizerek jsme vyrazili,
abychom plíce posílili.
Někteří na kole, jiní pěšky,
však v zimě je to ráj pro běžky!:)) 
V Bedřichově je Jizerské padesátky základna,
a my bydleli hned vedle, v penzionu Vodárna.
Tak dlouhý penzion jsme ještě neviděli.
Že je to úpravna vody, jsme se brzy dozvěděli! 
Pan provozní nás do úpravny vzal
a proces čištění vody nám ukázal.
Filtry, potrubí, čerpadla…..
Kdeže by nás taková výroba napadla! 
Kolika káděmi voda proteče,
než nám z kohoutku do sklenice nateče.:))
Nyní paní józe se poděkovat sluší,
že spojuje tolik lidských duší.:))
Již 15 let spolu cestujeme
a ve společných chvílích se radujeme.:)) 
Tentokrát ještě s dvěma kytarami,
zpívali jsme jak o život, zvláště dámy!:))
Všechny sloky zpívaly,
a když slova neznaly,
do mobilu se dívaly.:)) 
Muzika je pojítko velké,
s ní vztahy nemohou zůstat mělké. 
Takže děkuji všem po roce zas,
za spolu příjemně strávený čas.:)) 
A skončeme písní, kterou neměli jsme v notách,
ale byla oblíbenou Karla Gotta.
„Už zvon zní z hor.“
Byli jsme pěkný chór!:)) 
Karla jsme zpívali
a svou sloku přidali: 
„Já mám jógu rád, cvičím ji pořád.
A teď i na horách, v Jizerkách!
Na horách je krásný vzduch
a v mém těle zdravý duch.
Proto mám jógu rád, napořád.“

Hanka Kosková
lektorka jógy

www.jogaprovsechny.estranky.cz

S jógou v Jizerských horách Klasická 
jóga opět 

ve Vamberku!
Každý čtvrtek 

od 17:00 - 18:30 hod.

v nových prostorách 
Domu dětí 

na Jugoslávské ulici
s lektorkou 

Hankou Koskovou
více na 

www.jogaprovsechny.

estranky.cz
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19. 8. – 21. 8. 

Pěkné prázdniny s  orientačním 

během v Českém ráji 

Branžež

Třídenní závody, které připravil od-
díl TJ Turnov, měly centrum v Bran-
žeži – Nové Vsi v  bývalém kempu 
Peklo u  Komárovského rybníka. 
V pátek odpoledne se běžela krátká 
trať, v sobotu byla klasika, v neděli 
pak závěrečná krátká trať s  inter-
valovým startem. Všechny etapy 
probíhaly v mapově i fyzicky nároč-
ných terénech. Závodů se zúčastni-
lo přes 1300 závodníků, což je limit, 
který byl stanoven orgány ochrany 
přírody. Náš oddíl reprezentoval 
tentokrát pouze 1 závodník:
Viktor Hladký 2. místo v  kategorii 
H40 

26. 8. – 28. 8. 

Cena východních Čech 

Vysoká u Holic

Již 35. ročník CVČ uspořádal OK 
Lokomotiva Pardubice v  lesích 
u Horního Jelení. Běžely se tradič-
ně tři etapy – v  pátek odpoledne 
krátká trať, v sobotu klasika a v ne-
děli zkrácená klasika s  intervalo-
vým startem. Tratě byly postave-
ny v  převážně rovinatém terénu. 
Na startu bylo přes 800 závodníků. 
Výsledky našich běžců:
Libor Netopil 1. místo v  kategorii 
H45B 
Jitka Rykalová 1. místo v kategorii 
D45C
Karel Rykala 6. místo v  kategorii 
H55C
Libor Netopil – CVČ 1. místo
Jitka Rykalová – CVČ 1. místo

26. 8. – 28. 8. 

West cup Pernink

Orientačně zajímavý terén kolem 
přírodní rezervace Oceán přilákal 

téměř tisícovku závodníků na start 
na  3–denních závodů. Pořadatelé 
z  Nejdek Orienteering připravi-
li centrum ve  Ski areálu Velfl ink 
v Perninku. Prostor závodu nabídl 
pestrou přírodní směsici krušno-
horských terénů. 
Luděk Vandas zde obsadil 1. místo 
v kategorii H55
Luděk Vandas – West cup 1. místo

3. 9. 

Rychnov nad Kněžnou

První podzimní kolo Východo-
českého poháru  uspořádal SOOB 
Spartak Rychnov nad Kněžnou 
s centrem na přírodním koupališti 
ve  Včelném. Přes 700 závodníků 
čekala klasická trať na  mapě Za-
povězený les. Běželo se v  kopco-
vitém podhorském lese se středně 
hustou sítí komunikací. Našich 
závodníků se vzhledem k blízkosti 
zúčastnilo opravdu hodně a takto 
se jim dařilo:
D10C 23. místo Jedlinská Kateřina       
D14C 33. místo Netopilová Simona        
D35C 7. místo Vandasová Markéta        
D35D 2. místo Sršňová Kateřina         
D45C 2. místo Smutná Jana              
D45D 3. místo Rykalová Jitka          
H14C 29. místo Jedlinský Martin         
H35C 5. místo Andrš Jiří               
 6. místo Veverka Tomáš            
 8. místo Drhlík Petr              
H45C 1. místo Netopil Libor            
 10. místo Vandas Luděk             
HDR 25. místo Drhlík Jakub             
 26. místo Drhlík Antonín           
P 16. místo Mikysková Adéla          
 23. místo Sršňová Natálie  
        
Gratulujeme. Městu Vamberk dě-
kujeme za fi nanční podporu naše-
ho oddílu.
                                                                                                                  
Za OB Vamberk           Jitka Rykalová 

SDH Peklo nad Zdobnicí prosí 
spřátelenou veřejnost o podporu 
v anketě Dobrovolný hasič roku
Naše SDH se dostalo do fi nále této ankety mezi 5 posledních ve vý-
chodních Čechách. Přihlášenou akcí bylo sázení lipové aleje s dětmi 
z kroužku a okolí. Konečné umístění je závislé na počtu obdržených 
hlasů ze strany veřejnosti. Pokud chcete náš sbor podpořit je možno 
hlasovat 2 způsoby (můžou být i oba najednou):

1 – SMS: HASICI SVC3 odesláním na telefonní číslo: 900 77 06
2 – Na stránkách ankety kde se zaškrtne naše SDH s hasiči z ostatních

ORIENTAČNÍ BĚH 
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Akční sleva: Až 250 000,-Kč na vícepráce. 
Pouze do 31.10.2022

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

Chcete mít roční náklady na energie 100 tisíc, nebo raději 25 tisíc? Tak se nám ozvěte!

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.

PASIVNÍ RODINNÉ DOMY A BYTY

RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps 
od 250 Kč

Kurz bude probíhat ve spolupráci s Městem Vamberk 
a Městskou policií Vamberk
Povede ho zkušený instruktor bojových umění a sebe-
obrany Petr Svoboda
Odkaz na ukázkové video zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=zS_Fl6EDmBI

Městská policie Vamberk
                       zve na:


