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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém 

109. zasedání dne 14. září 2022 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 108.

2)  Schválila Organizační opatření 
k zabezpečení plnění usnesení 
Zastupitelstva města Vamberk 
č. 24 ze dne 07.09.2022.

3)  Schválila změny rozpočtu č. 10 
na rok 2022 v kompetenci rady 
města. 

4)  Projednala a  schválila zápis 
z  jednání sportovní komise ze 
dne 01.09.2022.

5)  Schválila prodloužení nájem-
ních poměrů k  městským by-
tům dle přílohy. 

6)  Schválila nový nájemní poměr 
k bytu č. 5 v Domě zvláštního 
určení v  čp. 35 v  ulici Jůnova 
od 01.10.2022 na dobu určitou 
1 rok dle přílohy. 

7)  Revokovala usnesení č. 2) z RM 
č. 107 a schválila ukončení ná-
jemního poměru k bytu v Ma-
teřské škole Tyršova čp. 280 
ve Vamberku ke dni 15.09.2022 
dohodou smluvních stran, ná-
jemci manželé Dolkovi a nový 
nájemní poměr k  tomuto 
bytu pro paní Lucii Velinskou, 
na dobu určitou do 30.06.2023 
s účinností od 01.11.2022.

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

9)  Schválila uzavření smlouvy 
o  budoucí smlouvě o  zřízení 
věcného břemene a  dohodu 
o  umístění stavby č. IP-12-
2014701/SOBSVB/1 Vamberk – 
Merklovice, parc. 93 – přípojka 
knn, za účelem uložení nového 
kabelového vedení pro parc. 
č. 93 v k. ú. Merklovice v délce 
11 m + skříně NN do pozemku 
p.  č. 863/5 v  k. ú. Merklovice, 
ve  vlastnictví města Vamberk, 
za  jednorázovou náhradu 
za  zřízení věcného břemene 
ve výši 2.000 Kč bez DPH.

10)  Schválila uzavření:
 a) Smlouvy o  právu provést 

stavbu, jejíž předmětem je zalo-
žení práva provést v rámci stav-
by OBCHODNÍ CENTRUM VAM-
BERK na pozemku parc. č. 5682, 

v k. ú. Vamberk splaškovou ka-
nalizaci, ČOV, úpravu veřejného 
osvětlení, dopravní napojení 
na kruhovou křižovatku,

 b) Smlouvy o  přeložce vo-
dovodu, jejíž předmětem je 
stanovení zásad spolupráce 
a práv a povinností při realizaci 
přeložky v  rámci stavby OB-
CHODNÍ CENTRUM VAMBERK,

 c) Smlouvy o smlouvě budou-
cí o  zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti za  účelem 
uložení inženýrské sítě – pří-
pojky splaškové kanalizace 
do pozemku parc. č. 5682 v k. 
ú. Vamberk v rámci stavby OB-
CHODNÍ CENTRUM VAMBERK.

11) Schválila uzavření Smlouvy 
o  umístění peněžního auto-
matu se společností Komerční 
banka, a.s., se sídlem Na Příko-
pě 33 čp. 969, 114  07 Praha 
1, IČO: 45317054, jejíž před-
mětem je umístění peněžního 
automatu v  budově Městské 
knihovny ve Vamberku. 

 12) Schválila objednávky dle 
cenové nabídky:

 a) na dodávku podlahové krytiny 
pro hernu stolního tenisu - 6 ks 
pás TARAFLEX Table tenis 6.2 
za celkovou cenu 138.375 Kč bez 
DPH, od dodavatele TT MARKE-
TING s.r.o., IČO: 24158771, se síd-
lem Praha - Břevnov, Zátopkova 
100/2, PSČ 16900;

 b) na pokládku podlahové kry-
tiny pro hernu stolního tenisu 
za  cenu 46.223 Kč bez DPH, 
zhotovitel Podlahářství Láska 
s.r.o., IČO: 27493725, se sídlem 
Dlouhá Ves 144, 516  01 Rych-
nov nad Kněžnou.

13) Souhlasí se zapojením pří-
spěvkové organizace Mateřská 
školy Vamberk, Tyršova 280, 
IČO: 70157375 do výzvy MŠMT 
- Šablony pro MŠ a ZŠ I, v rámci 
Priority 2 – Vzdělávání s  pro-
jektem „Operační program Jan 
Amos Komenský“. 

14) Schválila objednávku dle ceno-
vé nabídky pana Petra Forejtka 
– ZAHRADNICTVÍ FOREJTEK, 
čp. 343, 517  02 Kvasiny, IČO: 
42883156 na  výsadbu 17 ks 
stromů vysokokmen Sorbus 
aucuparia na  akci „Výsadba 
zeleně extravilánu města Vam-
berk“ za cenu 73.100 Kč s DPH. 

Rada města Vamberk se na svém 

110. zasedání dne 12. října 2022 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 109.

2)  Vzala na  vědomí informaci ře-
ditelky Mateřské školy Vamberk 
o  skutečném stavu počtu dětí 
v mateřské škole k 30.09.2022.

3)  Schválila žádost ředitelky Ma-
teřské školy Vamberk o uzavře-
ní obou pracovišť mateřské ško-
ly v  době vánočních prázdnin 
od  23.12.2022 do  02.01.2023 
(tj. 6 pracovních dnů) a snížení 
úplaty za předškolní vzdělávání 
v měsíci prosinci na částku 340 
Kč/dítě.

4)  Vzala na vědomí informaci ře-
ditele Základní školy Vamberk 
o vyhlášeném ředitelském vol-
nu dne 18.11.2022.

5)  Schválila zveřejnění záměru 
prodeje pozemkové parcely č. 
1153/8, druh pozemku trvalý 
travní porost, v  obci a  katas-
trálním území Vamberk, o  vý-
měře 279 m2.

6) Schválila uzavření Dodatku 
č. 1 k  veřejnoprávní smlouvě 
s  městem Rychnov nad Kněž-
nou o  výkonu přenesené pů-
sobnosti dle vybraných usta-
novení zákona č. 359/1999 
Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších před-
pisů, jejíž předmětem je zvýše-
ní příspěvku na 16.500 Kč/rok.

7) Schválila uzavření dohody o ur-
čení rozhraní veřejné komuni-
kační sítě CETIN – přípojky pro 
MŠ a DDM Vamberk čp. 751.

8)  Schválila uzavření smlouvy 
o  zřízení věcného břemene 
– služebnosti inženýrské pro 
oprávněného ČEZ Distribuce, 
a.s., IČO: 24729035, rekon-
strukce NN za kNN v ul. Jugo-
slávské – uložení podzemního 
kabelového vedení NN v  po-
zemcích ve  vlastnictví města 
Vamberk č. 1149/1 a  1150/4 
v k. ú. Vamberk, za jednorázo-
vou náhradu 1.250 Kč bez DPH.

9)  Schválila objednávku dle ceno-
vé nabídky společnosti Vam-
berecká voda s.r.o., Radniční 
102, Vamberk, IČO: 25973495 
na akci:

 a) „Rekonstrukce vodovodu 
a  kanalizace ul. Bulharská – 

Polská“ za  cenu 662.607,52 Kč 
bez DPH,

 b) „Rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace Na Struhách – Pa-
lackého“ za cenu 645.128,89 Kč 
bez DPH. 

10) Schválila objednávku dle ce-
nové nabídky na opravu chod-
níku v  ulici Na  Struhách se 
společností Stavitelství Štěpán 
s.r.o., se sídlem Vítkova 154/24, 
Karlín, 186  00 Praha 8, IČO: 
02031400, za  cenu 194.828 Kč 
bez DPH.

11) a) Schválila výzvu k  podání 
nabídek ve  zjednodušeném 
podlimitním řízení na  veřej-
nou zakázku „Svoz komunál-
ního a  separovaného odpadu 
ve Vamberku“.

 b) Jmenovala komisi pro ote-
vírání obálek a  hodnocení 
nabídek na  veřejnou zakázku 
ve  zjednodušeném podlimit-
ním řízení „Svoz komunální-
ho a  separovaného odpadu 
ve  Vamberku“ ve  složení: Lu-
děk Luňák, Ing. Martina Jusko-
vá, Eva Bezděková a náhradni-
ce: Ing. Eva Forejtková.

12) Schválila zmocnění pro PČDP 
s.r.o, se sídlem Trstěnická 
532, 570  01 Litomyšl, IČO: 
08905738 k zastupování ve vě-
cech týkajících se inženýrské 
činnosti na  akci „Merklovice 
– rekonstrukce místní komuni-
kace na parc. č. 3203 vč. řešení 
odvodnění“. 

13) Schválila ve  funkci valné hro-
mady společnosti VAMBEKON, 
s. r. o., Na Struhách 536, 517 54 
Vamberk, IČO: 60112981 
uzavření objednávky se spo-
lečností Stavitelství EU s.r.o., 
Husovo náměstí 99, 517  54 
Vamberk, IČO: 27521711 
na opravu a odvodnění lesních 
cest za  cenu do  178.981,80 Kč 
bez DPH a pověřila podpisem 
objednávky pana Luďka Lu-
ňáka, jednatele společnosti 
VAMBEKON, s.r.o., Na Struhách 
536, 517  54 Vamberk, IČO: 
60112981. 

Mgr. Jan Rejzl

starosta města                                                                                           

Rudolf Futter  

místostarosta města

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva města Vamberk, 
které se koná dne 7. prosince 2022 od 18:00 hodin 

ve velkém sále Městského klubu Sokolovna.
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05.11.
06. 11.
12. 11.
13. 11.
17. 11.
19. 11.
20. 11.
26. 11.
27. 11.
03. 12.
04. 12.

MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Simona Sudová, s.r.o. - MUDr. Sudová Simona
MDDr. Zdráhal Zdeněk
Bahník Dent, s.r.o. - MUDr. Bahník František
JB DENT, s.r.o. - MUDr. Beránek Jan
MUDr. Bergmanová Dita
MUDr. Pavla Valešová- MDDr. Borůvková Veronika
DekaDent, s.r.o. - MDDr. Grymová Natalie
MUDr. Handl Jindřich
SJH Stomatologie, s.r.o. - MDDr. Handl Jindřich
SJH Stomatologie, s.r.o. - MDDr. Handl Kapołková Simona

Pulická 99, Dobruška, 518 01
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí, 517 21
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí, 517 41 
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí, 517 41 
Komenského 828, Týniště nad Orlicí, 517 21
Záhumenská 445, České Meziříčí, 517 71
Pulická 99, Dobruška, 518 01
Kvasiny 145, 517 02
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou, 516 01

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

datum     jméno lékaře                                                                                  adresa ordinace                                                           telefon

494 622 114
494 371 031
721 460 150
494 323 152
494 371 088
734 324 600
494 622 114
771 155 445
494 531 955
604 878 560
604 878 560

Oznámení 
o ukončení 
stomatologické 
praxe
MUDr.  Dagmar Kašparová 

oznamuje ukončení praxe 

k 30. listopadu 2022. 

Od tohoto data bude ordina-
ce defi nitivně uzavřena.

Zastupitelstvo města Vamberk 

se na  svém 1. ustavujícím zase-

dání dne  19.10.2022 usneslo:

1)  Zastupitelstvo města Vam-
berk:

 a) Schvaluje zvolení jednoho 
neuvolněného místostarosty 
a  tří neuvolněných členů rady 
města.

 b) V  souladu s  § 84 odst. 2 
písm. k) zákona o obcích urču-
je, že pro výkon funkce staros-
ty města bude člen zastupitel-
stva města uvolněn.

 c) Volí starostou města Vam-
berk Mgr. Jana Rejzla.

 d) Volí neuvolněným mís-
tostarostou města Vamberk 
Ing. Aleše Fišera.

 e) Volí neuvolněnými členy 
Rady města Vamberk Ing. Vla-
dimíra Sodomku, pana Richar-
da Sokola a Bc. Pavla Dlabku.

2)  Zastupitelstvo města Vam-
berk:

 a) Zřizuje fi nanční výbor a kon-
trolní výbor. Finanční výbor 
bude pětičlenný a  kontrolní 
výbor bude tříčlenný.

 b) Volí předsedkyní fi nančního 
výboru Mgr. Taťánu Břízovou. 

 c) Volí předsedou kontrolního 
výboru Mgr. Martina Vídeňské-
ho.

 d) Volí členy fi nančního výboru 
paní Dagmar Kružíkovou, paní 
Petru Nekvindovou, DiS., pana 
Miroslava Hlavatého a pana Ja-
roslava Sedláčka.

 e) Volí členy kontrolního výbo-
ru Ing. Libora Manetha a pana 
Tomáše Ludvíka. 

3)  a) Stanovuje svým neuvolně-
ným členům za  výkon funkce 
odměny za  měsíc v  následují-
cích částkách:

 místostarosta   
21.477 Kč

 člen rady   
4.772 Kč

 předseda výboru    
2.387 Kč

 předseda komise   
2.387 Kč

 člen zastupitelstva bez dalších 
funkcí          
 1.194 Kč

 Při souběhu výkonu dvou či 
více funkcí se odměna neuvol-
něnému členovi zastupitelstva 
města poskytne jako součet tří 
odměn stanovených pro jed-
notlivé funkce, upravené v  § 
74 odst. 3 zákona o obcích.

 Odměny za  výkon funkce 
neuvolněného člena zastupi-
telstva se budou poskytovat  
od 20.10.2022.

 V případě nastoupení náhrad-
níka na  uvolněný mandát 
bude odměna náležet ode dne 
složení slibu.

 V  případě personální změny 
v obsazení jednotlivých funk-
cí, tj. v  případě nového zvo-
lení do  funkce (starosty, mís-
tostarosty, člena rady města, 
předsedy výboru, předsedy 
komise) bude odměna nále-
žet ode dne zvolení do  této 
funkce.

 b) Schvaluje poskytování 
cestovních náhrad neuvolně-
nému místostarostovi a  neu-
volněným členům rady města 
v  souvislosti s  výkonem jejich 
funkce, a  to ve  výši a  za  pod-
mínek stanovených právními 
předpisy platnými pro zaměst-
nance města. Pravidelným 
pracovištěm neuvolněného 
místostarosty a  neuvolněných 
členů rady města pro účely 
cestovních náhrad se považuje 
místo jejich trvalého pobytu. 

4)  Souhlasí s uzavřením dohody 
o pracovní činnosti mezi měs-
tem Vamberk a neuvolněným 
členem zastupitelstva města 
panem Zdeňkem Vavrouškem 
a  to od  01.11.2022 na  dobu 
neurčitou na práce vyplývající 
ze členství v  jednotce Sboru 
dobrovolných hasičů města 
Vamberk a  bere na  vědomí 
dříve uzavřené dohody o pro-
vedení práce na dobu neurči-
tou s  Mgr.  Taťánou Břízovou 
na  metodickou a  poraden-
skou činnost  a s paní Mirosla-
vou Šustrovou na práce souvi-
sející se slavnostním vítáním 
dětí.

5)  a) Pověřuje všechny členy Za-
stupitelstva města Vamberk 
k  přijímání prohlášení snou-
benců o projevení vůle vstou-
pit do manželství.

 b) Schvaluje Směrnici OS22 – 
Příspěvek na úpravu zevnějšku 
s účinností od 01.11.2022.

6) Schvaluje pověření starosty 
města Mgr.  Jana Rejzla za-
stupováním města Vamberk 
na  valných hromadách Dob-
rovolného svazku obcí Mikro-
region Rychnovsko, se sídlem 
Havlíčkova 136, Rychnov nad 
Kněžnou, IČO: 71208810.

7) Schvaluje pověření starosty 
města Mgr.  Jana Rejzla za-
stupováním města Vamberk 
ve  Sdružení SPLAV, z. s., se 
sídlem Skuhrov nad Bělou 84, 
517  03 Skuhrov nad Bělou, 
IČO: 26983389.

8) Schvaluje pověření starosty 
města Mgr.  Jana Rejzla za-
stupováním města Vamberk 
ve  Svazu měst a  obcí České 
republiky, se sídlem 5. května 
1640/65, 140  00 Praha 4, IČO: 
63113074.

9) Schvaluje pověření Ing.  Vladi-
míra Sodomky zastupováním 
města Vamberk ve Spolku pro 
záchranu Vambereckých mu-
mií, z. s., se sídlem Husovo ná-
městí 1, 517 54 Vamberk, IČO: 
05555493.

10) Schvaluje určeným členem 
zastupitelstva pro spolupráci 
s  úřadem územního pláno-
vání na  územně plánovací 
činnosti města starostu města 
Mgr. Jana Rejzla.

11) Schvaluje Dodatek k  veřejno-
právní smlouvě o  poskytnutí 
návratné fi nanční výpomoci 
ze dne 17.09.2021 s  SH ČMS 
– Sbor dobrovolných hasičů 
Peklo nad Zdobnicí, se sídlem 
Peklo 238, 516  01 Vamberk, 
IČO: 67439012. 

Mgr. Jan Rejzl

starosta města                                                                                           

Ing. Aleš Fišer   

místostarosta města

Ze zasedání Zastupitelstva města

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VAMBERK
poskytuje své služby seniorům a  zdravotně postiže-
ným občanům starším 18 let, žijícím ve  Vamberku 
a jeho spádových obcích.
Provozní doba: pondělí - neděle od 6:30 do 18:30.

Pokud máte zájem o  naši službu, kontaktujte nás osobně či pro-
střednictvím svých blízkých.
Vedoucí a sociální pracovnice:

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

e-mail: pecovatelska.sluzba@vamberk.cz

Jůnova 35, 517 54 Vamberk
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Technické služby Vamberk 

organizují svoz zeleně, 

spadaného listí, staré trá-

vy, větví, či jiného kom-

postovatelného odpadu. 

Na každé dále uvedené mís-
to budou současně přista-
veny dva kontejnery. Jeden 
z  nich bude určen na  větve 
a druhý na zbylý komposto-
vatelný odpad.  Žádáme ob-
čany o důsledné třídění. 
Ve  dnech 07.11.2022 - 

10.11.2022 budou na  úze-

mí města postupně roz-

místěny 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 

pouze o  kompostovatelný 

odpad.

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČ-

NÉHO ODPADU JIŽ NEBU-

DE PROVÁDĚN! OBČANÉ 

MAJÍ MOŽNOST NEBEZ-

PEČNÝ ODPAD PŘEDAT 

NA SBĚRNÉM MÍSTĚ V ULI-

CI JŮNOVA V  OTEVÍRACÍ 

DOBĚ

SVOZ KOMPOSTOVATELNÉHO 
ODPADU Místní poplatky

- za komunální odpad 
   II. splátka 30.09.2022
- ze psů – II. splátka 30.10.2022

Místní poplatky lze hradit:

1. Bankovním převodem 
na účet číslo 1240108349/0800
(při platbě uvádějte přidělený 
variabilní symbol – pokud)
2. Hotově nebo platební kartou 
v pokladně Městského úřadu 
Vamberk (přízemí)
Pondělí  8:00 – 11:00 
  12:00 – 17:00
Úterý  8:00 – 11:00 
 12:00 – 15:00
Středa  8:00 – 11:00 
 12:00 – 17:00
Čtvrtek  8:00 – 11:00 
 12:00 – 14:30
Pátek  8:00 – 11:00

Další informace k  platbám 
resp. k  místním poplatkům 
včetně poskytnutí variabilního 
symbolu Vám poskytnou refe-
rentky městského úřadu: 
Irena Šponarová, 
tel: 494 548 137, 
e-mail: sponarova@vamberk.cz,
Alena Bartošová, 
tel: 494 548 123, 
e-mail: bartosova@vamberk.cz

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

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

od 8:00 do 12:00 hodin

od 01.12. do 28.02. kalendářního roku:

sobota od 8:00 do 12:00 hodin

Kontaktní osoba: Zdeněk Vavroušek, 

tel.: 605 458 723

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

koberce, linolea, umyvadla, toalety, ku-
chyňské linky)

•  Pneumatiky
• Kovy (např. zbytky kovů, kovové konstruk-

ce, plechy, plechové obaly, plechovky 
od potravin všech druhů)

•  Nebezpečný odpad (např. barvy, lepidla, 
rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky, domácí 
chemikálie)

•  Elektrozařízení 
•  Textil a oděvy (veškeré oděvy, bytový textil 

- záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy 
a  deky zabalené v  zavázaných (zauzlova-
ných) igelitových taškách, spárované (svá-
zané) 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 in-
formace - Jak nakládat s odpady
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Voličům děkujeme za  podporu 
v  komunálních volbách a  infor-
mujeme je o  průběhu politických 
vyjednávání.
Vítězné hnutí Společně pro Vam-
berk, vedené Mgr. Janem Rejzlem 
Volbě pro Město představilo návrh 
varianty spolupráce ve  formátu 
3 + 1 + 1, tedy starosta, místosta-
rosta a člen rady města z vítězné-
ho hnutí a  jeden člen rady města 
za ODS a jeden (!) člen rady města 
za  Volbu pro Město. Tento návrh 
široké koalice hodnotíme jako pro-
jev nekritického politického sebe-
vědomí vítězného hnutí. Vítězné 
hnutí obsadí maximum postů, 
které si může s ohledem na výsle-
dek voleb nárokovat, a  poté hrdě 
ostatním politickým partnerům 
nabídne zastoupení, které jejich 
mandáty získané ve  volbách ne-
odráží. Kdyby to se širokou koali-
cí myslelo vážně, bylo by nutné, 
aby jeho nabídka byla k  ostatním 
uskupením velkorysejší. Nabídku 
široké koalice jsme tedy z důvodu, 
že neodpovídala výsledku voleb, 
odmítli.
Hnutí Volba pro Město jako po-
litické hnutí, které ve  volbách 

získalo druhý nejvyšší počet man-
dátů, konkrétně čtyři, považovalo 
za nosný návrh variantu uspořádá-
ní rady města ve formátu starosta, 
místostarosta a  člen rady města 
z  vítězného hnutí a  dva členové 
rady z hnutí Volba pro Město. Na-
vrhovaná skladba rady by dle ná-
zoru Volby pro Město plně odráže-
la výsledky voleb a  do  budoucna 
pro orgány města představovala 
stabilitu, kterou je fungování orgá-
nů města podmíněno. 
V  závěru děkuji zastupitelům 
a  kandidátům Volby pro Město 
za jejich práci ve volebním období 
2018-2022 a připomínám, že mimo 
orgány města se jednalo o  půso-
bení Zdeňka Vavrouška v dopravní 
komisi, Jirky Nováka, Pavla Pracha-
ře, Martina Vídeňského a  Adama 
Drtiny ve sportovní komisi, Tomá-
še Ludvíka v  grantové komisi, Jir-
ky Nováka, Dáši Kružíkové a  Jirky 
Hostinského v  kontrolním výboru 
a  Martiny Bekové v  redakční radě 
Vambereckého zpravodaje.

Za zastupitele a kandidáty 

Volby pro Město,

 Táňa Břízová

Jako současný služebně nejstarší vamberecký zastupitel si dovolím 
několik poznámek k počínajícímu volebnímu období. Po několika 
letech relativního klidu ve vamberecké komunální politice, zdá se, 
lehce přituhuje. Voliči rozhodili karty, které někoho potěšily, jiné 
překvapily, další zklamaly. Tak to v životě chodí. Vítězné uskupení 
Společně pro Vamberk po volbách vyjednávalo s dalšími možnými 
koaličními partnery. Po několika týdnech vykrystalizovalo spojení 
s ODS a podporou KDU-ČSL. Podrobnosti postupu bylo možné vy-
slechnout na zastupitelstvu. 
Na  ustavujícím zasedání zastupitelstva města bylo zvoleno nové 
vedení v čele se staronovým starostou Janem Rejzlem. Někteří noví 
radní byli kritizováni za své minulé počiny. Těch pár lidí, kteří sledují 
vambereckou politiku, ví o  co jde, ostatním bylo třeba připome-
nout, většině je to, troufám si říct, „šumák“. Myslím, že na každého 
člověka lze něco najít, stačí jen chtít. Svět není naštěstí černobílý, 
ani lidé ne. Za  sebe bych byl radši, kdyby v  následujícím období 
panovala dělná atmosféra vzájemné spolupráce. A ani nemusí být 
pokaždé hlasování jednotné. Pokud by záleželo na mě, prodloužil 
bych volební období komunálních politiků na  šest nebo aspoň 
na pět let. Čtyřletá perioda je poměrně krátká. 
A víte, kdo je neofi ciálním vítězem letošních voleb? Spolek přátel 
historie Vamberka, který má čtyři zastupitele! 

Miroslav Berger

Developer dorovná hypotéku na 2,99 % pro první kupující. Na projekt 
jsme se zeptali majitele developerské společnosti George J. Podzimka. 

Poděkování voličům 
a zpráva o povolebních 
vyjednáváních

Volba pro Město

Je po volbách

Rezidence Solnice – pasivní domy 
a byty co vám vyrábějí energii

U obce Solnice na katastrální hra-

nici obce Kvasiny v současné době 

probíhá výstavba rodinných domů 

a bytového domu. Všechny domy 

a byty jsou pasivní.  

Můžete našim čtenářům stručně 
vysvětlit termín pasivní dům? 
Pasivní dům je v podstatě stavba, 

která splňuje přísná kritéria ener-

getických úspor při provozu domu.  

Je důležité vědět, že velmi efektiv-

ně využívá tepelnou energii svých 

obyvatel, spotřebičů a slunce. 

Proto Pasivní dům je obvykle potře-

ba vytápět jen pár desítek dní ročně, 

takže vyúčtování za palivo nebo 

elektřinu tvoří jenom malý zlomek 

domácích výdajů. 

Moderní technologie přivádí zvenčí 

čerstvý vzduch, který v takzvané 

rekuperační jednotce zahřeje tep-

lem vydýchaného a odváděného 

vzduchu. Alergici a astmatici také 

ocení fi ltrační systém, který zbavu-

je čerstvý vzduch prachu a dalších 

nečistot.

Mají pasivní domy také negativní 
stránky? 
Shrňme pozitiva a poctivě přiznej-

me taky negativa. Pasivní dům 

skoro vůbec nepotřebuje vytápění, 

přitom automaticky větrá a udržuje 

normální pokojové teploty. Nejlepší 

architekti navrhnou poměrně lev-

né a efektivní řešení, ale kvalitní 

izolační materiály a technologie 

samozřejmě „něco“ stojí. Pasiv-

ní dům tak bude, logicky, o něco 

málo dražší, ale výsledná nemovi-

tost bude mít rozhodně vyšší tržní 

hodnotu, oproti běžné novostavbě, 

nehledě na významnou úsporu ná-

kladů za energie, takže investice 

do něj se rozhodně vyplatí. Také 

je potřeba připomenout, že na náš 

dům je možné čerpat dotace z pro-

gramu Nová zelená úsporám, a to 

v té nejvyšší možné míře.

A co projekt Rezidence Solnice, 
co vše zde hodláte postavit? 
Ano, vrhli jsem se do projektu 

Rezidence Solnice v této nelehké 

době. Nicméně věříme, že téměř 

energetická soběstačnost našich 

domů kupující zaujme. Hodláme 

zde postavit celkem 40 pasivních 

rodinných domů, a moderní bu-

dovu se 16 pasivními byty. Rezi-

dence Solnice je na klidném místě 

a nemovitosti mají krásné výhledy 

do přírody. Obce Solnice a Kva-

siny zaručují navíc dokonalou ob-

čanskou vybavenost včetně škol 

a zdravotnických zařízení. Také 

máme, pro rozhodné kupující, zají-

mavé bonusy. Například, že prvním 

3 kupujícím dorovnáme hypotéku 

na úrok 2,99 %. Veškeré info najde-

te na rezidencesolnice.cz. 

Děkuji za rozhovor

Placená inzerce
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„Výměnné programy skýtají dra-
hocennou možnost do  konce ži-
vota porovnávat, ale především 
čerpat ze studnice poznatků o cizí 
zemi. Člověk objevuje sám sebe, 
stejně jako zkoumá vlastní reakce 
na podněty neznámého prostředí, 
s úžasem ovšem také sleduje život 
v  jiné rodině a  proces vytváření 
a utužování sociálních vazeb. Úpl-
né minimum potom představuje 
zjištění, že rozdíly nejsou vždy 
slabosti, ale naopak dost často pří-
ležitosti,“ říká Martin Švejk z Mladé 
Boleslavi, který díky stipendiu vy-
cestoval v letošním roce do Jihoaf-
rické republiky.

Studenti, kteří letos uspějí ve  vý-
běrovém řízení, mohou díky part-
nerství nadačního fondu s meziná-
rodní neziskovou organizací AFS 
Mezikulturní programy vycesto-
vat na  studijní pobyty například 
do  Belgie, Řecka nebo Brazílie. 
O  příspěvek se mohou hlásit stu-
denti starší 15 let ze středních škol 
z  domovských regionů ŠKODA 
AUTO, mezi něž patří Mladobole-
slavsko, Vrchlabsko a Rychnovsko.
„Cílem nadačního fondu je rozví-
jet talenty z  řad středoškolských 
studentů, kteří se zajímají o  dění 
ve svém okolí, chtějí ho dále rozví-
jet a zároveň získat nové zkušenosti 

odjinud,“ říká Ladislav Kučera, ředi-
tel Nadačního fondu ŠKODA AUTO. 
„Proto je součástí přihlášky i návrh 
projektu na udržitelný rozvoj regio-
nu vypracovaný přímo studentem, 
který mohou mít studenti možnost 
realizovat. V  loňském roce se ná-
pady týkaly například ekologické-
ho využití biodpadu nebo výroby 
elektrické energie pomocí fotovol-
taických panelů.“
V  prvním ročníku grantové výzvy 
se loni přihlásilo celkem 11 stu-
dentů, z  nichž čtyři vycestovali 
do  čtyř různých zemí – Jihoafric-
ké republiky, Paraguaye, Fran-
cie a  Belgie. Veškeré informace 
o  grantové výzvě a  podmínkách 
pro přihlášení najdete zde.
Link pro stažení fotografi í z  pobytu 
Martina Švejka v Jihoafrické republice:
https://drive.google.com/
drive/u/1/folders/1o6FcfKz9yRqd-
j1QSWwEdrjQM9A_LZlUG

O Nadačním fondu ŠKODA AUTO:

Nadační fond ŠKODA AUTO byl 
založený v  roce 2018 s  cílem 
zatraktivnit mladoboleslavský 
region. V  roce 2021 rozšířil své 
aktivity i  do  zbývajících lokalit 
automobilky, zakladatele fon-
du – Rychnovska a  Vrchlabska. 
Během tří let svého působení 
v těchto regionech podpořil přes 
200 konkrétních projektů a  stu-
dií. Mezi jeho priority patří rozvoj 
občanské společnosti a veřejné-
ho prostoru, podpora kultury, 
zdravotnictví a sociálních služeb. 
Je členem Fóra dárců a držitelem 
ocenění Známka kvality. Fond je 
také iniciátorem a hlavním part-
nerem platforem Nové Boleslav-
sko, Nové Rychnovsko a  Nové 
Vrchlabsko, jejichž cílem je pro-
pagovat spolupráci a  zajímavé 
projekty napříč regionem.

Sdružení SPLAV, z.s. 
a Místní akční plán vzdělávání 
na Rychnovsku pořádají 
v listopadu 2022:
 středa 02.11. 9:00 – 13:00

4. ročník Olympiády regionálních znalostí- fi nále soutěže tří-
členných družstev žáků 2. stupně ZŠ v okrese Rychnov n. Kn.
Společenské centrum, Panská 1492, 516  01 Rychnov nad 
Kněžnou

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

Studenti z Mladoboleslavska, Vrchlabska a Rychnovska mohou 
žádat až o dvě stě tisíc korun na zahraniční studijní pobyt
Mladá Boleslav/Rychnov nad Kněžnou/Vrchlabí, 17. 10. 2022: Stu-

denti středních škol z Mladoboleslavska, Vrchlabska a Rychnovska 

mohou žádat Nadační fond ŠKODA AUTO o příspěvek na zahraniční 

kulturně-studijní pobyty pro školní rok 2023/2024. Součástí při-

hlášky, kterou je možné podat do 15. listopadu 2022, musí být mo-

tivační a doporučující dopis a návrh projektu na udržitelný rozvoj 

regionu.

kouzelné 
svíčky

BYLINNÉ ČAJE, MINERÁLY

Martina Kubíčková, Slatina nad Zdobnicí 306
FB: MaKu - kouzelné svíčky, tel. 731 013 383
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Minulý rok jsem tuto zprávu o činnosti terénní služ-
by OD5K10, z.s. ve  Vamberku začínal chmurnou 
vizí toho, že lépe už bylo a především díky dopa-
dům pandemie COVID-19 nás čeká složité ekono-
mické období. V té chvíli jsem netušil, jak prorocká 
se tato slova ukážou. O několik měsíců později Rus-
ká federace napadla sousední Ukrajinu, přestože 
nás do poslední chvíle všichni nejvyšší představi-
telé Kremlu ujišťovali, že nic takového se rozhod-
ně nechystá a  jde pouze o  hysterii Západu. Nyní 
už devátým měsícem sledujeme pokračující boje, 
ve kterých se rozhoduje nejen o budoucnosti Ukra-
jiny, ale do značné míry i o budoucnosti naší, Ev-
ropské. Jak řekl Goethe „Svobodu si zasluhuje jen 
ten, kdo o ni každodenně bojuje“ a tak i nás se tato 
válka určitým způsobem dotýká a bylo by bláhové 
myslet si, že pokud si chceme udržet svobodu (jak-
koliv nedokonalou), nebude nás to nic stát. Nechci 
teď, na tomto místě rozebírat politickou a ekono-
mickou situaci, jejíž překotný vývoj všichni velmi 
dobře vidíme, ale z pozice sociální služby vnímám 
i souvislosti jednotlivých lidských příběhů, ať už jde 
o  staré, mnohdy osamělé lidi, kteří se s  obavami 
snaží zorientovat v  turbulentních cenách ener-

gií, nebo o ukrajinské děti, které se takřka ze dne 
na den ocitli v cizí zemi, daleko do svých domovů, 
mnohdy jen s  jedním z rodičů a během několika 
měsíců se pokouší naučit česky alespoň natolik, 
aby nějakým způsobem mohli absolvovat povinné 
školní vzdělávání. Tyto děti pak osobně potkává-
me během besed primární prevence na ZŠ, nebo 
v ulicích měst včetně Vamberka, byť se mezi klienty 
naší služby v současné době přímo nenachází. Po-
kud jde o počet našich „Vambereckých“ klientů se 
kterými jsme v pravidelném kontaktu, v současné 
době je jich celkem 12. Nejčastěji probíraná témata 
se dlouhodobě příliš nemění, stále jde především 
o vztahy, ať už partnerské, nebo rodinné, školu, nej-
bližší budoucnost po  ukončení studia a  budouc-
nost celkově. Mladí lidé v dospívajícím věku mají 
dost často pesimistické představy o  svém životě, 
chybí jim nějaký hlubší smysl a přesah toho, proč 
se vůbec nějak aktivně zapojovat do společnosti. 
V tom všem se jim pokoušíme nějakým způsobem 
pomoci se zorientovat, určit si nějaký cíl, odhléd-
nout od sebe a vnímat i to, že jsou součástí něja-
kého většího celku, ve kterém život teprve dostává 
určitý smysl a obsah… 

Stejně jako v minulých letech i letos v létě proběhl 
výchovně-rekreační tábor z pověření SPOD Rych-
nov nad Kněžnou, kterého se tentokrát účastnil 
jeden klient z Vamberka. Původně sice měli jet tři 
děti, ale dvě z nich se na poslední chvíli odhlásily, 
což nás sice mrzí, na  druhou stranu jde o  jejich 
svobodné rozhodnutí a jako takové ho samozřej-
mě respektujeme. Téma letošního tábora bylo 
„Pán prstenů“ a věříme, že si tento dobrodružný 
příběh o boji dobra se zlem (a to i tím uvnitř ka-
ždého z nás) všech 22 dětí dosyta užilo a snad si 
z něho něco vzaly i do každodenních dnů.
Závěrem bych nám všem chtěl popřát do příštího 
roku především mnoho vděčnosti za věci minulé 
a naděje do časů budoucích, jakkoliv se to může 
zdát v  kontrastu se současnou situací. Spoustu 
okolností ve  kterých se nacházíme příliš změnit 
nemůžeme, ale to jak je vnímáme a  jak na  ně 
reagujeme je ve výsledku vlastně mnohem pod-
statnější. Jako sociální služba jsme také vděčni 
přetrvávající podpoře města Vamberk, bez které 
by naše činnost byla znatelně náročnější.   

Bc. Jiří Vrba,

vedoucí NZDM Centrum 5KA, OD5K10, z.s.

Od desíti k pěti, nebo naopak?

Na co je příspěvek určen?
Dávka, která přispívá rodinám nebo jednotlivcům 
s nízkými příjmy na krytí nákladů na bydlení.
Kdo může žádat?

Vlastník, nájemce nebo podnájemce bytu, věcné 
břemeno užívání.
Jaké jsou podmínky nároku na  příspěvek 

na bydlení?

Základní podmínkou jsou uhrazené náklady 
na bydlení v rozhodném období. 
Kdy se žádá o příspěvek na bydlení?

Rozhodným obdobím pro příspěvek na bydlení je 
kalendářní čtvrtletí.  
Kam se podává žádost o příspěvek na bydlení?

Žádost o příspěvek na bydlení se podává na ur-
čeném tiskopise na  místně příslušném kontakt-
ním pracovišti Úřadu práce ČR tj. pro občany 
Vamberka je to kontaktní pracoviště Úřadu práce 
ČR v Rychnově nad Kněžnou, který sídlí na Měst-
ském úřadě v Rychnově nad Kněžnou, Havlíčkova 
136 (budova na pěší zóně, v přízemí vlevo).
Kde získám formulář žádosti o  příspěvek 

na bydlení?

•  Na  kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR – 
Úřad práce ČR v Rychnově nad Kněžnou, který 
sídlí na Městském úřadě v Rychnově nad Kněž-
nou, Havlíčkova 136.

•  Ke  stažení k  dispozici na  https://www.mpsv.
cz/-/zadost-o-prispevek-na-bydleni, kde je 
k dispozici i elektronický formulář. 

•  U sociální pracovnice městského úřadu Ing. Šár-
ky Vyskočilové, Městský úřad Vamberk, Husovo 
náměstí 1, 1. patro nebo u vedoucí Pečovatel-
ské služby Lucie Grunclové, DiS.

Kdo pomůže s vyplněním žádosti?

Příspěvek vyplácí Úřad práce České republiky, ale 
s  vyplněním žádosti Vám pomůže sociální pra-

covnice Městského úřadu Vamberk Ing. Šárka 

Vyskočilová, 1. patro Městského úřadu Vam-

berk, tel: 494  548  125, e-mail: vyskocilova@

vamberk.cz, vedoucí Pečovatelské služby 

a  sociální pracovnice Lucie Grunclová, DiS., 

tel: 494  541  547, e-mail: pecovatelska.sluz-

ba@vamberk.cz přip. jiný určený pracovník.

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
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Základní škola Vamberk

Od  června do  října probíhala re-
konstrukce školních dílen, v rámci 
které byla vyřešena bezbariéro-
vost vstupu, udělané nové WC, 
podlahy a vymalování, nakoupeny 
pomůcky k  výuce včetně interak-
tivní tabule a vybavení do učebny 
– nové židle, lavice a skříně). V dru-
hé učebně jsou nové regály a pod-

hledy ke  snížení hluku. Projekt 
„Rekonstrukce objektu školních 
dílen ZŠ Vamberk včetně zajištění 
bezbariérovosti“ je spolufi nanco-
ván Evropskou unií. Děkujeme zři-
zovateli za  fi nancování této akce, 
bez jehož podpory by tato rekon-
strukce jinak nebyla možná.

Mgr. Martin Vrkoslav

Práce dětí 
ve školní 
družině
Na  začátku října žáci ze 4. odd. 
vytvořili hmyzí hotely, které jsme 
umístili na  školní pozemek. Práce 
se dětem velmi zdařila. „Domky“ 
už mají své první hmyzí obyvatele. 

Marcela Munzar 

Šrittrová, DiS.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e ze souboru ve správě 

MGOH Rychnov n.K.

Z pokladů starých fotografi í

Radnická (Radniční) ulice, rok 1917, předposlední rok první světové války. Situace se stále zhoršuje i v zá-
sobování civilistů v zázemí. Nedostatek potravin i otopu. Vedení měst i obcí mají plno práce, aby zabránili 
hladovění obyvatel. Ve Vamberku pomáhají i Kubiasovi, majitelé velkouzenářského podniku. Zdarma po-
skytují vydatnou polévku potřebným, dospělým i školním dětem, vojákům ve zdejším lazaretu. Na snímku 
čekají lidé ve frontě na polévku.

Rekonstrukce školních dílen
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V  pátek 7. 10. jsme s  žáky 3. roč-
níku navštívili v  rámci předmětu 
Prvouka Městský úřad ve Vamber-
ku. Podívali jsme se do  pracovny 
pana starosty a rozhlédli se z bal-
kónu po celém náměstí. Seznámili 
jsme se s katastrální mapou měs-
ta Vamberk a  prohlédli jsme si 
strojek věžních hodin. Další kroky 
nás vedly do prostor městské po-
licie, kde jsme se dozvěděli o prá-

ci místních strážníků, zaujal nás 
kamerový systém města a ukázka 
zbraní. Návštěvu jsme zakončili 
v  obřadní síni a  listováním v  růz-
ných matričních knihách. Na  pa-
mátku si děti odnesly i  drobné 
dárečky.
Děkujeme pracovníkům městské-
ho úřadu za milé setkání!

Mgr. Eva Katzerová 

a Mgr. Jitka Rykalová

V první polovině října jsme v rám-
ci odpoledního vyučování vyrazili 
s žáky 8. a 9. tříd do Rychnova nad 
Kněžnou na  pojízdnou eduka-
tivní laboratoř fi rmy Škoda auto. 
Žáci měli možnost prohlédnout 
si studentský vůz Mountiaq, uni-
kátní a originální pickup, na jehož 
tvorbě se podíleli žáci Středního 
odborného učiliště strojírenského 
ŠKODA AUTO. Dále jsme mohli 
zblízka vidět vůz Eniaq, první plně 
elektrické SUV, a  dozvěděli jsme 
se něco o  moderních elektromo-

bilech. Druhou část prohlídky žáci 
strávili v  zázemí pojízdné eduka-
tivní laboratoře, v  plně automa-
tizovaném rozložitelném návěsu, 
kde nám lektoři předvedli moder-
ní technologie jako je robotika, 
umělá inteligence, 3D tisk, virtu-
ální realita nebo termovize. Kdo 
byl aktivní, mohl získat píšťalku 
vyrobenou 3D tiskem nebo obrá-
zek nakreslený robotem YuMim. 
Těšíme se na další podobné netra-
diční akce.

Alena Svačinková 

Přírodovědný klokan
První přírodovědná soutěž letošního školního roku je za  námi. 
Soutěžilo 13 žáků 8. a  9. ročníku. Otázky z  matematiky, přírodo-
pisu, fyziky a zeměpisu se zdály žákům těžké. V letošním ročníku 
zcela chyběly otázky z chemie. Přesto hlavně žáci 8. ročníku, kteří 
soutěžili letos poprvé, dosáhli pěkných výsledků. Na prvním místě 
s 48 body se umístila Martina Jusková z 9. A, druhé místo obsadil 
Jiří Pavel z 8. B, který získal 45 bodů a Veronika Horenská z 9. A do-
sáhla na 40 bodů. Soutěžícím gratulujeme a děkujeme jim za od-
vahu, s kterou se do soutěže přihlásili.                                 J. Chárová

Edukativní laboratoř 
od Škodovky

Návštěva městského úřadu
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Ze života mateřské školy „Sluníčko“
„Měsíc říjen už je tady,
míchá barvy dohromady.“

Je tu další měsíc a my se opět hlá-
síme se zprávami ze sluníčkové 
školky. Ještě než se září přehouplo 
v měsíc říjen, tak se třída Berušek 
vydala 21. 9. do  Rychnova nad 
Kněžnou na  výstavu akvarijních 
ryb a  terarijních zvířat. Prohlédli 
si tam mnoho barevných rybiček 
a  zajímavých živočichů. Dětem se 
výlet moc líbil a  už se nemohou 
dočkat dalšího dobrodružství, kte-
ré na sebe nenechá dlouho čekat. 
Začínáme opět navštěvovat bazén 
v  MŠ Vodníček. Děti zkouší první 
plavecké dovednosti s destičkami, 
lodičkami nebo barevnými míčky 
a zvířátky. Paní učitelky s nimi hrají 
různé hry a seznamují je s vodním 
prostředím.

Po několika deštivých dnech pohl-
til celou školku krásný podzim, kte-
rým byly motivovány děti ve všech 
třídách. Světlušky poznávaly různé 
druhy zeleniny svými smysly, poví-
daly si pohádku O veliké řepě, po-
zorovaly poletující bubliny v pod-
zimním vánku a  také se při této 
příležitosti seznámily s  básničkou 
Foukej, foukej větříčku. Děti ze 
třídy Motýlků si povídaly o  oble-
čení, které je vhodné nosit v tomto 
ročním období a  zkusily si přišít 
knofl íky na desku pomocí bužírky. 
Dále si užily krásnou relaxaci moti-

vovanou slunečními paprsky nebo 
rozhýbaly svá těla při pohybové 
hře Na mraky. Berušky rytmizovaly 
písničku Šel zahradník do zahrady, 
ale také si zkusily nabarvit ořecho-
vé skořápky. Opomenuta nebyla 
ani péče o  třídní želvičky. Podzim 
vládl i  ve  třídě Včeliček. Zde děti 
tvořily pomocí přírodnin, vyrobily 
společnými silami létajícího draka 
a naučily se nové písničky. Jednou 
z  nich byla píseň o  Marnivé mu-
chomůrce, kterou děti doprovo-
dily na  nástroje dle své fantazie. 
Včeličky několikrát navštívil také 

nový kamarád potkan Miki, který 
si hned získal obdiv všech dětí.
5. 10. se v  Městském klubu Soko-
lovna uskutečnilo pohádkové di-
vadlo s názvem Lotrando a Zube-
jda. Zaznělo zde mnoho známých 
písniček, které neodmyslitelně 
k této pohádce patří. Divadlo mělo 
veliký úspěch jak u dětí z Berušek, 
Včeliček i Motýlků. 
Našim čtenářům přejeme, aby i je-
jich dny byly jako z pohádky a těší-
me se na další setkání prostřednic-
tvím těchto stránek.

Kolektiv MŠ Sluníčko
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Ze života mateřské školy „Vodníček“
Listopad, listopad,
vítr fouká do zahrad.
Padá listí z jabloní,
Martin jede na koni.

S  podzimem nadešel čas pro skli-
zeň úrody ze zahrad a  polí. I  my 
jsme během října nezaháleli. Sklí-
zeli jsme zeleninu na našich školko-
vých záhonech, pleli je, okopávali 
a  připravovali je na  zimu. Ve  škol-
ce také proběhly týdny OVOCE 
a  ZELENINY, kdy jsme poznávali 
a ochutnávali mnoho jejich druhů. 
Naučili jsme se jednotlivé druhy 
rozlišovat pomocí našich smyslů 
a  ukázali si způsoby jejich zpraco-
vání. Už také víme, jaký vliv na naše 
zdraví mají vitamíny. K  tomuto 
tématu jsme se naučili i  mnoho 
básniček, písniček, zkusili oloupat 
uvařené brambory nebo dramati-
zovali pohádku O  veliké řepě.  To 
nás moc bavilo. Plno zábavy jsme si 
užili i při výrobě papírových dráčků 
a absolvovali jsme stezku s názvem 
Putování se skřítkem Podzimníč-
kem. Při vycházkách pozorujeme, 
jak pan malíř Podzim barví lístečky, 
a sbíráme podzimní plody. 

Začalo plavání v  našem bazénku, 
kterého se děti nemohly dočkat. 
Děti se seznamují s  vodou, učí se 
mít kladný vztah k  vodě a  nebát 
se jí. Pohyb ve  vodě napomáhá 
ke  správnému vývoji dítěte. Při 
pobytu v  bazénu také dochází 
k otužování, které vede ke zvýšení 
imunity dětského organizmu a tím 
působí jako prevence před one-
mocněním.

Začátkem  listopadu nás čeká di-
vadelní představení s názvem Kosí 
bratři. 
Novinkou naší mateřské školy, 
o kterou se s vámi můžeme podě-
lit, je nová elektronická Albi tužka 
a  digitální vzdělávací pomůcky, 
konkrétně mikroskop, Bee-Bot 
neboli včelka a  Blue-Bot nebo-
li beruška. Jedná se o  robotické 
hračky, pomocí kterých děti rozvíjí 

logické myšlení,  prostorovou ori-
entaci a plánování. Práce s těmito 
pomůckami nenásilně podporuje 
také jemnou motoriku a  posilu-
je koncentraci pozornosti dítěte. 
Finančním zdrojem těchto digi-
tálních učebních pomůcek jsou 
prostředky tzv. Národního plánu 
obnovy z fondu Evropské unie.
Krásné podzimní radovánky!

Kolektiv MŠ Vodníček
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Poslední zvonění víly Zvonilky 
symbolicky i  reálně ukončilo sou-
těžní sezónu 2022. 
A byla to sezóna nádherná od prv-
ní chvíle v  březnu, kdy začal seriál 
soutěží MČR asociace CMA (CZ 
Majorettes z.s.). Tituly Mistryně 
a Vicemistryně kvalifi kačních a  se-
mifi nálových kol se jen hrnuly 
do  všech oddílů Marlen – od  dětí 
přes kadetky, juniorky, seniorky až 
po Fa(j)n klub Marlen. První vrchol 
sezóny přišel ve fi nále MČR v Hradci 
Králové, odkud si všechna děvčata 
odvezla medaili, a jako zlatý bonus 
se staly Marlen II kadetky dvoj-
násobnými Mistryněmi republiky 
2022 asociace CMA. Postup na ME 
2022 v  Zadaru byl jasný a  skvělá 
jízda všech Marlenek rokem 2022 
mohla pokračovat. A skutečně po-
kračovala tím nejzlatějším směrem, 
protože Marlen II kadetky získaly 
titul Mistryně Evropy 2022 asocia-
ce MWF v  disciplíně pom groups. 
MWF je největší mažoretková aso-
ciace v Evropě i na světě. Fantastic-
ký úspěch pro Marlenky, fantastic-
ký úspěch pro Kostelec nad Orlicí.
A tento výsledek posunul kadetky 
dále, k účasti na Mistrovství světa, 
které se konalo v  září v  chorvat-
ském Záhřebu. Tentokrát vyjela 
pouze skupina kadetek, ovšem 
s osobní podporou rodičů, kteří se 
nám v  Záhřebu stali opět velkou 
oporou a vytvořili děvčatům pod-
mínky a  atmosféru, která jim po-
mohla k  naprosto bezchybnému 
výkonu v obou soutěžených disci-
plínách, tedy „pom defi lé“ a „pom 

groups“. Navíc dnešní technologie 
umožnily fantastickou podporu 
všech ostatních Marlenek on-line, 
kdy se opět projevil náš tolik mi-
lovaný „Marlenkovský duch“, který 
nás stále provází. 
A to vše se sečetlo a vyneslo naše 
kostelecké kadetky DVAKRÁT 
na stupínek nejvyšší k zisku DVOU 
titulů MISTRYNĚ SVĚTA 2022 ma-
žoretek asociace MWF.     
Kristýna Behanová, Barbora Blaž-
ková, Tereza Blažková, Ema Cen-
sová, Klára Čermáková, Theodora 
Černá, Natálie Dvořáková, Karolína 
Ďubková, Denisa Fasnerová, Agáta 

Frejvaldová, Nina Hájková, Viktorie 
Janáčková, Karolína Kotyzová, Adé-
la Kubcová, Kateřina Medková, Ven-
dula Morávková, Žanet Pešková, 
Eliška Procházková, Šarlota Provaz-
níková a  Veronika Simonová pod 
vedením choreografky a  trenérky 
Denisy Kalouskové a trenérek Niko-
ly Kijonkové a Martiny Kalouskové.

Je velkým štěstím být součástí 
takového týmu, jako jsou Marlen 
z Kostelce nad Orlicí. Letošní tituly 
kadetek patří stejnou měrou VŠEM 
mažoretkám a  trenérkám součas-
ným i  bývalým. Jejich patnáct let 

trvající píle, nadšení, vytrvalost, 
cílevědomost, soudržnost, společ-
ná radost z úspěchů i sdílený smu-
tek ve chvílích, kdy se nedaří, jsou 
těmi pomyslnými stupínky, po kte-
rých letošní kadetky vystoupaly až 
na stupně nejvyšší. 
Sezóna 2022 skončila, ať žije sezó-
na 2023!  
A co má víla Zvonilka s Marlenka-
mi? Zlatá, ani jednou neporažená 
choreografi e pom group kadetek 
je WELCOME TO NEVERLAND. Na-
shledanou Zvonilko, Petře Pane 
a všichni obyvatelé Země Nezemě.

Martina Kalousková

MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Milé maminky, v  listopadu nás 
v Dráčku čekají pravidelné hernič-
ky a  hrátky s  písničkou. Dále nás 
čeká lampiónový průvod.
 
KDE NÁS NAJDETE? 
Mateřské centrum Dráček provo-
zuje herničku v budově Krajkářské 
školy (Tyršova 25) v přízemí. 
Z důvodu malého prostoru v naší 
herně je nutné si místo rezervovat. 
Rády bychom Vás tam měly všech-
ny najednou a všechny děti pohro-
madě, ale není to možné. Menším 
počtem maminek zajistíme dětem 
možnost si trochu pohrát. Děkuje-
me za pochopení.

PRAVIDELNÉ AKCE: 
Herničky máme otevřené vždy 
ve  středu a  pátek 8:00-11:00 ho-
din. Vstupné je 20 Kč. Je nutná 
rezervace, počet míst máme ome-
zený. V  rámci možností budeme 
herničku otevírat vícekrát za  mě-

síc. Případné otevření herničky 
bude vždy zveřejněno.
Hrátky s písničkou jsou každé pon-
dělí 8:30- 9:30 hodin

DOPROVODNÉ AKCE:
 01.11.2022 v  16:30 hodin, nás 

čeká lampiónový průvod. Půjde 
se od  Krajkářské školy na  hřiště 
do  Merklovic. Tam bude připravené 
malé občerstvení, oheň na  opékání 
špekáčků, malý ohňostroj pro děti a  
pokud vše vyjde, tak i malé překvape-
ní od dobrovolných hasičů z Merklo-
vic. V případě zájmu se ozvěte.
Je nutná rezervace na  našich fb 
stránkách MC Dráček Vamberk 
nebo na  emailu: mcdracekvam-
berk@gmail.com nebo na tel. čísle 
605451810.

Všechny informace budou vyvěše-
ny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz       či na face-
booku (MC Dráček Vamberk). Dále 

se prezentujeme na  nástěnkách 
u školy, ve školkách a naproti dro-
gerii Teta. Zodpovězení dotazu je 
možné na  tel. čísle 605  451  810 
nebo na  emailu: mcdracekvam-
berk@gmail.com. 

Mateřské centrum Dráček si vyhra-
zuje právo upravit podle potřeby 
náplň akcí. Aktuální informace 
sledujte na FB, či webových strán-
kách.                                     MAMINKY 

MC VAMBERECKÝ DRÁČEK

Marlen 
na vrcholu 
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Nabídka nových knih 
na listopad 2022

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

BELETRIE
 ČERNÁ, Jaroslava: Santini

Dramatický příběh jednoho 
z  největších architektů vrchol-
ného baroka. 
 DEVERAUX, Jude: 

     Jak to mělo být

Sága o  dvou sestrách, které se 
chtějí vydat svou cestou. 
 LARK, Sarah: 

     Zvěrolékařka. Velké sny

První díl ságy o ženě, která měla 
velký sen – stát se zvěrolékař-
kou. 
 MACH, Jiří 

     – HLAVÁČEK, Zdeněk: 

     Kriminální případy 

     z Orlických hor

13 případů z  kriminální praxe 
bývalého šéfa kriminální služby 
a  pozdějšího ředitele odboru 
Policie ČR v  Rychnově n. Kněž-
nou. 
 PILÁTOVÁ, Lucie: 

     Rok (na) draka

Bláznivá komedie o  tom, že 
na nové začátky, prince a vlastní 
zámek se vyplatí si počkat. 

NAUČNÁ LITERATURA
 DAVID, Petr 

    – SOUKUP, Vladimír: 

    Orlické hory známé 

    i neznámé

Orlické hory – ráj turistů i  lyža-
řů, kolébka skibobistů i  tradiční 
místo setkání musherů při závo-
dech psích spřežení. 
 JŮZLOVÁ, Jana 

     – KADLEC, Miloš: 

     Rohanové

Kniha přibližuje historii známé-
ho šlechtického rodu ve  Francii 
i  osudy jeho členů usazených 
v Čechách. 
 FENWICK, Gallagher: 

     Volodymyr Zelenskyj 

     – Ukrajina v krvi

Herec, podnikatel, muž kompro-
misů a ústupků, státník. 
 KAREŠ, Martin 

     – HOSTINSKÝ, Jiří: 

     Alois Kareš

Regionální publikace o rodákovi 
z  Vamberka, který se zasloužil 
o  vznik jedné z  prvních cestov-
ních kanceláří v Čechách. 
 ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, 

     Markéta: 

     Výchova neprůbojných 

     a uzavřených dětí

Knižní rádce pro práci s  dětmi 
od  nejútlejšího věku až po  ob-
dobí školní docházky.

Milí čtenáři a příznivci knihovny, 
říjen byl v knihovně tak trochu ve znamení Pekla, tedy přesněji řečeno 
naší pobočky v Pekle nad Zdobnicí. 

Den otevřených dveří
Na  úterý 11. října jsme připravili znovuotevření pobočky knihovny 
v Pekle, ve staré škole. Knihovna byla uzavřena celé září, kdy jsme inten-
zivně pracovali na tom, aby místnost, která knihovně náleží, dostatečně 
prokoukla, zaplnila se nejen hezkým nábytkem, ale hlavně novými, čer-
stvě obalenými knížkami pro dospělé i děti. I díky babímu létu, které ten 
den zavládlo, se akce vydařila. 
Pro děti byly připravené zapeklité úkoly v okolí i uvnitř budovy, za které 
získaly zaslouženou odměnu. Dospělí mohli posedět třeba s kávou a ča-
sopisem v pohodlných křesílkách. Nová knihovnice Michaela Friedricho-
vá vyplňovala přihlášky novým čtenářům. 
Děkujeme všem malým i velkým návštěvníkům, že pomohli vytvořit pří-
jemnou atmosféru celého odpoledne. 
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Celou proměnu malé knihovny vlastně započal odchod 
předešlé paní knihovnice – paní Kubíčkové, která dlouhá 
léta pobočku obstarávala, ale vzhledem k  jejím zdravot-
ním problémům už v této práci dál nemohla pokračovat. 
Hledali jsme tedy nejenom novou knihovnici, ale také 
jsme chtěli tomuto prostoru vdechnout trochu nové ener-
gie. Věříme, že si místo získá své příznivce. Kromě knížek 
a časopisů je tu dětský koutek, pohodlné posezení, počítač 
s připojením na internet i kávovar. 
Pobočka je otevřena každé úterý mezi 16. a 18. hodinou. 
Touto cestou bych také ráda poděkovala všem, kteří se 
na přípravách a samotné akci podíleli: Lenka Frejvaldová, 
Michaela Friedrichová, Petr Lenfeld, Božena Frimlová a sa-
mozřejmě zaměstnanci knihovny. 

Knihovnice roku 2022 
Královéhradeckého kraje
Jak bylo zmíněno, o  pobočku knihovny v  Pekle n. Zd. se 
dlouhé roky starala paní Jarmila Kubíčková. Za  její cenné 
a obětavé služby jí byl udělen titul Knihovnice roku 2022 
Královéhradeckého kraje. 
Slavnostní večer s vyhlášením této soutěže proběhl 12. říj-
na ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Paní 
Kubíčkové předávali ocenění zástupci kraje, ale i  starosta 
města Vamberka Jan Rejzl. Přejeme paní Kubíčkové pevné 
zdraví a doufáme, že potlesk zaplněného sálu byl hezkým 
dárkem k jejím 85. narozeninám. 

Houbová procházka
Velmi vydařenou akcí pro studenty Virtuální univerzity třetího věku 
(VU3V) byla houbařská procházka s odborníkem, panem Václavem Ma-
tějkou. Už na  začátku pan Matějka vysvětlil úskalí používání různých 
aplikací na  rozpoznávání hub, které mají houbaři často ve svých chyt-
rých telefonech. Studenti se naučili používat různé způsoby určování 
jedlosti hub nejen u běžných typů, ale i méně známých druhů. Všichni 
se vrátili z této vycházky nejen bohatší o cenné informace, ale i nemalé 
úlovky ve svých košících. 
Informace o VU3V a  možnostech studia rádi poskytneme v  knihovně, 
emailu (knihovna@vamberk.cz) nebo telefonu 777 484 203. 

Na co se těšit 
Na začátku listopadu (3. 11.) proběhne cestopisná beseda Tomáše Kůde-
ly – cestovatele, dobrodruha a mořeplavce. Z hlubin oceánu až na Azor-
ské ostrovy je název přednášky, která nás v  podzimních dnech vrátí 
chvíli do léta. 

Vzhledem k  tomu, že koncem listopadu už začíná advent, můžete se 
opět těšit na Strom splněných přání, který bude každou adventní neděli 
v odpoledních hodinách přístupný 
v nasvíceném altánu knihovnické zahrady. Knihovna se zapojí i do tra-
dičních předvánočních akcí města. Všechny další informace o  našich 
akcích najdete na facebooku, webu (www.knihovna-vamberk.cz) nebo 
výlepových plochách. 

Příjemné podzimní dny                                                            Tereza Michelová
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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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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.

www. .
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Výročí osobností

Stalo se aneb bejvávalo

 06.11.1872 se v Chýnově narodil František Bílek, sochař. Byl nej-
výraznějším zjevem symbolistické generace. Roku 1938 vytvořil alego-
rickou sochu Spořivost pro Spořitelní a záložní spolek ve Vamberku. Vy-
tvořil též bustu Františka Kampelíka pro týž spolek. 150. výročí narození 
(† 13.10.1941 Chýnov)
 13.11.1822 se ve Vamberku narodil František Mielnický, sochař. 

Vyučil se u  strýce v  Olomouci. Pro svůj talent byl i  bez maturity přijat 
na vídeňskou akademii. Tvořil ve Vídni, kde měl vlastní atelier. 200. výročí 
narození († 1.2.1876 Vídeň)
 17.11.1932 zemřel Antonín Novák, zubní technik. Praxi měl v čp.93 
pod náměstím. Působil také jako preparátor zvířat. Roku 1881 preparo-
val hroznýše pro Královské muzeum ve Vídni. Mnoho vycpanin věnoval 
vambereckému muzeu. 90. výročí úmrtí (* 1853)

Před 400 lety
Dosavadnímu majiteli vambereckého panství Václavu Mikuláši Pecin-
garovi z Bydžína byla za účast na stavovském povstání 12. listopadu 
1622 konfi skována třetina majetku.

Před 290 lety
Držitel panství František Karel II. hrabě Kolowrat-Liebsteinský privile-
giem daným v Rychnově 14. listopadu 1732 potvrdil Vambereckým 
předchozí výsady, obnovil magistrát, propustil měšťany z nevolnictví 
a udělil jim obecní řád.

Před 225 lety
Vrchnost prodala 15. listopadu 1797 špýchar, který sloužil k usklad-
nění obilí. Kupci byli František Zeman a Hynek Suchánek. Objekt byl 
v roce 1862 přestavěn na Hostinec Na Hradě.

Před 160 lety
Dne 16. listopadu 1862 byla založena Městská záložna. V prvních le-
tech sídlila na radnici.

Před 150 lety
Při požáru čp.70 a 69 v Pekelské ulici 29. listopadu 1872 uhořeli dva 
muži, kteří zachraňovali obilí z hořící sýpky.

Před 95 lety
Při velkém požáru v Kubiasově velkouzenářském podniku 26. listopa-
du 1927 shořely tři velkostodoly s obilím za Bačinkou.

Před 85 lety
Čtyřčlenná delegace v čele s obecním starostou Antonínem Koblicem 
předala 24. listopadu 1937 v Praze prezidentu republiky Edvardu Be-
nešovi diplom s čestným občanstvím našeho města.

Před 75 lety
Dne 4. listopadu 1947 byla v objektu pana Ladislava Ježka v Merklo-
vicích otevřena mateřská škola. Prvními učitelkami se staly Jarmila 
Kouřimová a Jiřina Dvořáčková.

Před 70 lety
V listopadu 1952 začala výstavba vojenských domků v Jůnově a Ko-
llárově ulici.

Před 45 lety
Dne 5. listopadu 1977 byla slavnostně otevřena sportovní hala v Jů-
nově ulici. Stavba v hodnotě 7 milionů Kč byla zahájena v roce 1973.

Před 30 lety
Od počátku listopadu 1992 probíhala celková oprava budovy radnice.
V listopadu 1992 byly kotelny železáren, Struha a Jiráskova převedeny 
na plynové vytápění.
Dne 19. listopadu 1992 byla zkolaudována čistírna odpadních vod 
v dolních lukách. Výstavba trvala tři roky.

Před 25 lety
V listopadu 1997 se stal Radek Nekvinda v italském Milánu mistrem 
světa v kickboxu (kategorie full-contact).

Před 20 lety
V  komunálních volbách, které se uskutečnily 1. a  2. listopadu 2002 
zvítězilo Sdružení nezávislých. Starostou města byl následně 11. listo-
padu podruhé zvolen Ing. Jiří Mazúch.

Společenská kronika

V listopadu 2022 oslaví:

96 let Soňa Dostálová
95 let Emilie Černá 
93 let Jaroslava Kotlářová
92 let Milada Škodová
91 let  Mojmír Šimeček
90 let Zdeněk Černoch
90 let Zuzana Svěráková

80 let Božena Horáková
75 let Jaroslava Freyvaldová
75 let Marie Hudousková
75 let Karla Pánková
75 let Jiří Novák
75 let Hana Nováková
75 let Ondrej Kováč
75 let Blanka Kyptová

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 4. listopadu uplyne jeden smutný rok, kdy nás 
opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček pan 

PAVEL ŠPONAR.

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají 

manželka Irena, synové Martin a Pavel s rodinami, 

ostatní příbuzní a kamarádi

Kdo umírá, neodchází navždy, zůstává stále živý
ve vzpomínkách těch, kteří ho měli rádi. 
Ztratili jsme to nejdražší, co jsme měli, 
zůstalo jen bolavé srdce a smutek v životě. 
Dne 7.11.2020 nás navždy opustil partner, tatínek, dě-
deček a kamarád pan IVO STANĚK.

Život jde dál, ale smutno a prázdno za člověkem, který 
všude chybí, zůstává. 

V srdci Tě stále nosí a tiše vzpomíná partnerka 

Hanka, dcera, syn, vnučky, bratr a celá rodina.

Krátký a nenávratný je pro všechny čas života.
Dne 4. listopadu si připomeneme nedožité 64. naroze-
niny naši milované manželky, maminky, tchyně a ba-
bičky MILADY HUDOUSKOVÉ.

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají 

manžel Miroslav, dcera Milada 

s manželem Jirkou a vnouček Daniel.

Dne 21. listopadu vzpomeneme čtvrtého smutného vý-
ročí, kdy nás navždy opustil pan JAROSLAV ČIŽINSKÝ.

S láskou stále vzpomíná manželka 

a synové Jaroslav a Pavel s rodinami

Jak tiše letí vánek do polí a lesů, které jsi měl rád,
tak rychle letí léta, kdy opustil jsi nás.
Smutno nám, tatínku, bez Tebe je tady, 
kdekoliv pohlédnem, prázdno je tady. 
Čas plyne, bolest trápí, ale Tebe nám, tatínku, nikdo nevrátí.
Dne 27. listopadu tomu bude 45 let, kdy nás opustil 
náš drahý manžel, tatínek a  dědeček pan ANTONÍN 

KUBÍČEK.                    S láskou vzpomínají dcera Marie 

s rodinou a vnoučata

Dne 25. listopadu by se dožil můj manžel pan JARO-

SLAV JINDRA 70 let.
Vzpomínáme s láskou, moc nám chybíš

rodina a přátelé Dernerovi a Klubertovi

VZPOMÍNKA
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UPOZORŇUJEME RODIČE DĚTÍ narozených v období od 01. 04. 2022 do 31. 08. 2022, že město Vamberk připravuje na měsíc listopad 

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 11. 11. 2022. 
Městský úřad Vamberk, správní odbor, matrika, Husovo náměstí 1, Vamberk, tel. 494 548 124, prokesova@vamberk.cz a redakční rada Vambe-
reckého 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 seznamu nově narozených dětí města Vamberk, zápisu do kroniky města a ná-
sledného pozvání ke slavnostnímu uvítání dětí. Souhlasíme také s případným zveřejněním fotografi í ve Vambereckém zpravodaji.

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

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

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.
 16. listopadu 2022, od 17 hodin
Akce „Ukončení botanických vycházek“
Přednáška spojená s promítáním fotografi í. Začátek v 17:00 v přednáš-
kovém sále Městské knihovny v Týništi nad Orlicí.

Muzeum krajky Vamberk
Husovo nám. 88, 517 54 Vamberk
Tel.: 494 541 518, e-mail: mkv@moh.cz, www.moh.cz
 19. listopad 2022–9. duben 2023
Výstava „Dotek krajky“, vernisáž v pátek 18. listopadu od 17 hodin
Autorky patchworkových a  šitých obrazů, patřící do  klubu Bohemia 
patchwork, rády zahrnují do své tvorby různé textilní techniky a materi-
ály. Ve Vamberku se prezentují kolekcí, která seznámí návštěvníky s nej-
různějšími způsoby použití krajky nejen v quiltu.

 19. listopad 2022, od 9 do 16 hodin
Předvánoční jarmark
V  rámci programu vystoupí ženský sboreček Koňadra z  Vracova, kte-
rý návštěvníky seznámí s  lidovými baladami a  jarmarečními písněmi, 
uskuteční se vyprávění o zvycích předvánoční doby a bude předváděna 
ukázka přípravy tradičních lidových pokrmů. Na  jarmarku budou pre-
zentovány výrobky lidových řemeslníků z  Orlických hor a  Podorlicka, 
např. perníčky, mýdla, koření, keramika, medovina, ručně šité oděvy, 
věnce ze sušených květin, adventní věnce, skleněné vitráže, hračky pro 
děti a  další. Muzejní herna pro děti plná překvapení, hudební vystou-
pení dětí z mateřské školky na muzejní zahradě, kovář předvádějící své 
řemeslo a bude samozřejmě i občerstvení.

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.
 26. listopad 2022, od 10 do 17 hodin
Tvůrčí dílna na téma „Vítání adventu v Sýpce“
Sobota předcházející první adventní neděli je v  Sýpce již tradičně 
ve znamení výroby adventních věnců.

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

PROGRAM LISTOPAD 2022
 2. listopadu v  8:30 a  v  10:00 

hodin

KOSÍ BRATŘI
DIVADLO SCÉNA ZLÍN
Žili, byli dva kosí bratři. Starší Josef 
za  osmnáct a  mladší Václav bez 
dvou za dvacet.
Josef s  Václavem spolu vyvádějí 
nejrůznější taškařice, vylomeniny 
a  zažívají mnohá dobrodružství. 
Přijďte se podívat na to, jak zkou-
šeli kopat metro, kdo jim to pora-
dil a  jak to nakonec dopadlo. Jak 
zkoušeli jezdit na kole. A kdo si na-
konec na  kole natloukl nos nebo 
zobák?  
Vstupné 40 Kč. 

 4. listopadu v 18:30 hodin 

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Prodloužená.
Vstupné 50 Kč.
 7. – 13. listopadu 

MUSEUM OF ABNORMAL PEOPLE
WAXWORK
LIDÉ Z VOSKU 
„Velmi poučné, lehce šokující…“
Výstava.
Výstavní síň. 

 11. listopadu v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Vstupné 50 Kč.
 13. listopadu v 19:00 hodin 

SLEPICE NA ZÁDECH
DIVADLO UNGELT 
Muž zapomněl na  manželčiny na-
rozeniny. Je to dostatečný důvod 
k vraždě? Bláznivá groteska krásně 
provedená, hraná a vtipná, ne nijak 
podbízivá. Žádná fraška ve stylu la-
ciného humoru, vše má svůj smysl 
a opodstatnění. Po herecké stránce 
je toto představení radost sledovat. 
Vynikající je zvláště Vojtěch Dyk, 
jenž skvěle střídá jednotlivé polo-
hy, ale ani Tatiana Dyková nezaos-
tává a společně jim to funguje více 
než dobře. Vydařená inscenace, co 
zlepší jakoukoli náladu. 
Hrají: Vojtěch Dyk, Tatiana Dyková, 
Radovan Klučka. 
Vstupné 490 Kč.

 23. listopadu 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.
Vstupné 320 Kč.
 25. listopadu v 18:30 hodin 

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Vstupné 50 Kč.
 26. listopadu ve 20:00 hodin

TANČÍRNA
Vstupné 150 Kč. 

PŘIPRAVUJEME:
 4. prosince v 15:00 hodin

MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL S KOUZELNÍKEM, ČERTEM A MIKULÁŠEM 
BALÓNKOVÁ SHOW
KAŽDÉ DÍTĚ SI ODNESE BALÓNEK VE TVARU ZVÍŘÁTKA
Uvádí DJ a moderátor Zdeněk Vranovský
Vstupné 50 Kč.

 14. prosince 2022 v 19:00 hodin

DASHA & PAJKY PAJK QUINTET - VÁNOČNÍ KONCERT
Charismatická, osobitá a nezaměnitelná. Dasha patří mezi naše nejobsa-
zovanější muzikálové zpěvačky a herečky. Je držitelkou Ceny Thálie. Do-
konalý hudební zážitek zaručuje mimo jiné i hudební doprovod skupiny 
Pajky Pajk v čele s Martinem Kumžákem.
Vstupné 490 Kč.

VENKOVSKÉ KVÍTÍ
...co příroda a zahrada dala

v předvánočním čase nabízím výrobu
 adventních věnců na dveře i stůl
 výrobu vánočních svícnů a dekorací

 výrobu přírodních girland
 venkovské věnce z vlastních sušených květin 

na dveře i do interiéru
Vše po domluvě, pokusím se splnit vaše přání.

Ukázky prací facebook Venkovské kvítí

Andrea Pleslová, Záměl 215, tel.: 774 887 658
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Tímto bychom vás všechny rády 
srdečně pozvaly na  druhý Před-
vánoční jarmark v  Muzeu krajky 
ve Vamberku, který tento rok při-
pravujeme společně s  Městskou 
knihovnou Vamberk. Udělejte si 
procházku po náměstí a navštivte 
dvě připravované akce, které vás 
určitě potěší. Stejný termín a  čas 
jarmarku jsou zvoleny právě pro 

pestřejší nabídku a  kulturní pro-
gram.
A co uvidíte v Muzeu krajky a v Měst-
ské knihovně? Výrobky lidových ře-
meslníků z Orlický hor a Podorlicka. 
Perníčky, mýdla, koření, keramiku, 
medovinu, ručně šité oděvy, věnce 
ze sušených květin, skleněné vitrá-
že, hračky pro děti, svíčky, lampiony 
a další. 

Na muzejní zahradě zazpívají děti 
z mateřské školky, kovář předvede 
své kovářské řemeslo, samozřej-
mostí bude občerstvení a muzejní 
herna pro děti bude plná překva-
pení.
Ozdobou jarmarku budou vystou-
pení ženského Sborečku Koňadra 
z Vracova a cimbálové muziky Friš-
ka z Kyjova, kteří společně všechny 

návštěvníky pohladí po  duši lido-
vou baladou či žertovnou písní. 
Vyprávět se bude o zvycích před-
vánoční doby.
Těšíme se na vás v sobotu, 19. lis-
topadu 2022 od 9 hodin do 16. 

Martina Rejzlová, 

Muzeum krajky Vamberk

Tereza Michelová, 

Městská knihovna Vamberk

Pozvánka na Předvánoční jarmark
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V  měsíci říjnu zavítala do Vamberka ná-
vštěva z  Krajkářské školy Idrija ve  Slo-
vinsku, jejíž tradice sahá do  roku 1876. 
Tři tamější učitelky paličkování se přijely 
seznámit s  krajkářstvím na Vamberecku 
v  rámci studijního programu Erasmus+. 
Navštívily v našem městě jak Krajkářskou 
školu, tak Muzeum krajky, se zástupci 
samosprávy pak debatovaly na  vambe-
recké radnici. Se zaujetím jsme porov-
návali odlišnosti zejména v  organizaci 
výuky ve slovinské škole, která se věnuje 
vzdělávání více jak čtyř set dětí a  deva-
desáti dospělých. Zatímco vzdělávání 
dospělých je v  režii města Idrija jako 
zřizovatele školy, kurzy pro děti jsou fi -
nancovány z  centrální úrovně a  celkem 
šest učitelek dojíždí za  dětmi po  celém 
regionu velikosti našeho okresu. Deba-
ta se samozřejmě točila i  kolem odliš-
ností, které představuje zejména vlastní 
umělecké uchopení krajky, neboť české 
krajkářství se vydalo cestou moderni-
ty, kdežto to slovinské je stále založeno 
na  paličkování tradičních regionálních 
vzorů. Byť i  jejich použití si hledá cestu 
k současnosti, o čemž jsme se přesvědčili 
z  obsáhlé prezentace o  činnosti idrijské 
školy. Celkově se jednalo o  podnětnou 
návštěvu s  mnoha obohacujícími nápa-
dy k  udržení a  rozvoji naší vamberecké 
tradice krajkářství.      

Mgr. Jan Rejzl, starosta

Slovinské krajkářky ve Vamberku



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodaj strana 24

Jako každý rok, tak i letos mohly děti z Vamberka a okolí navštívit 

kouzelný les plný pohádkových postav. Setkaly se například s Rum-

cajsem a Mankou, Motýlem Emanuelem a Makovou panenkou, Pe-

trem Panem a Zvonilkou nebo s Pipi Dlouhou punčochou. Potkaly 

i anděla Petronela s čertem Uriášem, který dětem slíbil, že se určitě 

v prosinci vrátí! 

Cestou z pohádky do pohádky děti plnily zábavné úkoly, za to pak do-
stávaly různé sladkosti, ovoce, či list do Pohádkové knížky, kterou si ces-
tou doplňovaly. Tímto krásným odpolednem se děti přehouply z prázd-
nin do  nového školního roku, ve  kterém na  ně čekají další zážitky při 
pravidelných schůzkách. 
A pozor, v pátek 9. 12. 2022 splní čert Uriáš svůj slib! Ty nejodvážnější 
děti čeká výprava do lesa plného čertů a hledání pokladu vrchního čerta 
Kleofáše!  
Skauti Vamberk děkují městu Vamberk za fi nanční podporu, která nám 
pomáhá dělat dětem radost. Vždyť co je krásnější než sluníčka v očích 
našich dětí…?      

Vít Machek, Junák - český skaut, středisko Vamberk, z. s.

Přijďte ve  čtvrtek 24.11.2022 v  16.30 

hodin na  Zimní stadion v  Rychnově nad 

Kněžnou, na akci „Tý den hokeje“.

Ve  čtvrtek 24.11. v  16:30 hodin budou 

mít všechny děti bez rozdílu dovednosti 

bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si 

zdarma, jaké to je bý t hokejistou.

HC Město Rychnov nad Kněžnou ve  spo-
lupráci s  Český m hokejem pořádá na  Zim-
ním stadionu v Rychnově nad Kněžnou akci 
v rámci Tý dne hokeje. Kromě zážitku v podo-

bě prvních krůčků na ledě si každé dítě navíc 
s sebou domů odnese zajímavý  hokejový  dá-
rek. Přijďte si vyzkoušet lední hokej a zažijte 
spoustu zábavy!
Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí 
jen brusle, helma a  rukavice (postačí i  lyžař-
ská helma a rukavice). Pokud nedisponujete 
bruslemi a  helmou, můžete si vše zapůjčit 
přímo na místě.
Tý den hokeje je série sportovních akcí pro 
děti ve věku 4 – 8 let a  jejich rodiče, těm se 

naskytne unikátní příležitost seznámit se 
s  hokejový m prostředím. Pro děti je připra-
ven zábavný  program na  ledě i  mimo něj, 
rodiče zde získají podrobné informace o tom, 
co obnáší mít doma malého hokejistu, a jaký  
je přínos ledního hokeje pro fyzický  a osob-
nostní rozvoj dětí.
Těšíme se na vás, ahoj na ledě :).

Tý den hokeje
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MUŽI A
JAKO 1. B třída mužů - skupina B

Sobota 24. 9. 2022 16:30 

TJ Baník Vamberk - TJ Sokol Mal-

šova Lhota 3:4 (2:1) Pen: 4:5. 

Bořek Milan- trenér (domácí): 
Třetí utkání v  sezóně kdy vedeme 
o  dvě branky a  vždy v  nastavení 
dostaneme vyrovnávací branku. 
Hráče musím pochválit za  celých 
90 min za bojovnost i hru. Fotbal se 
hrál nahoru a dolů, šance na obou 
stranách, fotbal se musel líbit. 
Závěr nebudu komentovat, naší 
nedůsledností jsme přišli o  výhru 
v  nastavení a  tím je to dané. Sou-
peři gratuluji k výhře, a my musíme 
body vozit i z venku. Ondřej Němec, 
vedoucí mužstva (hosté): Do zápa-
su jsme vstoupili strašidelně, kdy 
jsme po 8 minutách hry prohrávali 
2:0. Do  přestávky se nám povedlo 
alespoň snížit. Do  druhého polo-
času jsme šli s cílem utkání otočit, 
místo toho jsme soupeři hloupou 
chybou nabídli vedení 3:1. Kluci ale 
nic nevzdali, a  ačkoliv jsme vinou 
zranění dohrávali snad jen s 8 zdra-
vými hráči, dokázali jsme v  hodně 
hektickém závěru vyrovnat. Výkon 
z  naší strany tentokrát nic moc, 
2 body z  Vamberka jsou pro nás, 
vzhledem k  průběhu utkání, zlaté. 
Sestava: Klofanda (brankář), Malý 
(46. Hájek), Sokol, Brandejs, Češka, 
Šrom (kapitán), Mráz, Hamerský, 
Müller (70. Králík), Tobiška (46. Ko-
týza), Svrbík (73. Bek). Branky: Češ-
ka (6.), Šrom (8. a 58.). Žluté karty: 
Brandejs (20.), Hamerský (63.), Mráz 
(77.) a Králík (88.).
Sobota 1. 10. 2022 16:00 

TJ Lokomotiva Meziměstí - TJ Ba-

ník Vamberk 8:1 (3:1). 

Patrik Urban, 1/2 trenér (domá-

cí): Na  tomto zápase bylo znát, že 
soupeř není ve  své kůži, ale i  přes 
obrovské množství branek se sna-
žili hrát až do konce a za to jim pa-
tří uznání. My jsme za tento zápas 
rádi, protože po  sérii těžkých sou-
peřů jsme potřebovali trochu na-
kopnout herní a gólovou morálku, 
a  to se povedlo. I  přes těžký terén 
jsme drželi balón na zemi a vytvá-
řeli krásné kombinace. Falta Ladi-
slav, vedoucí (hosté): Dnešní zápas 
je těžké hodnotit. Omluvilo se nám 
hned 9 hráčů, a tak jsme za pomocí 
kluků z Béčka poskládali 11 stateč-
ných, kterým musím poděkovat 
za odehraný zápas ve kterém jsme 
si i přes tak strašný výsledek nako-
nec vypracovali pár šancí a od gólů 
nám chybělo jen lepší zakončení + 

2x tyč. Takže děkuji všem hráčům 
za odehranou hru a doufám, že se 
snad už nebude opakovat nepří-
tomnost tolika hráčů najednou. 
Sestava: Klofanda (brankář), Sokol, 
Brandejs, Šrom (kapitán), Hamer-
ský, Tobiška, Hájek, Králík, Müller, 
Bek, Mudruňka. Branka: Hamerský 
(pokutový kop). Žlutá karta: Bran-
dejs (81.).
Sobota 8. 10. 2022 15:30

TJ Baník Vamberk - TJ Sokol Mal-

šovice 1:2 (1:1) Pen: 3:5. 

Milan Bořek, trenér (domácí): 
V  dnešním zápase jsme chtěli 
odčinit porážku z  minulého kola. 
Bohužel hra se nám nedařila, jak 
jsme chtěli. Po  naší brance musel 
odstoupit jediný střelec dnešní 
branky kvůli zranění a  my nebyli 
schopni si vytvořit šance. Soupeř 
brzy vyrovnal a místy byl i lepší. Do-
konce mohli vyhrát, ale 2x netrefi li 
naši prázdnou branku, a  tak zápas 
skončil remízou. Penalty zvládli 
lépe hosté, kteří více chtěli a zaslou-
ženě berou druhý bod. Lukáš Zrůst, 
trenér (hosté): Již před zápasem 
jsme věděli, že v  případě prohry 
budeme zažívat těžké časy. Chlap-
ci k  utkání ale přistoupili s  velkým 
odhodláním a chutí konečně bodo-
vat na plno. Ač se to nepovedlo tak 
mohu za výkon všechny pochválit. 
Opět jsme si vytvořili více vylože-
ných šancí než soupeř a zápas jsme 
mohli rozhodnout v základní hrací 
době, bohužel nás stále trápí kon-
covka. Druhý bod za  penalty jsme 
si po  průběhu utkání zasloužili. 
Sestava: Klofanda (brankář), Malý 
(74. Hájek), Sokol, Trejtnar, Bran-
dejs, Češka, Šponar (74. Kotýza), 
Šimeček, Šrom (kapitán, 22. Králík), 
Hamerský, Mráz. Na  střídání: Cit, 
Tobiška. Branka: Šrom (21.). Žlutá 
karta: Šponar (48.).
Sobota 15. 10. 2022 15:30 

FC České Meziříčí - TJ Baník Vam-

berk 6:1 (2:0). 

Horký David, vedoucí mužstva 

ČM (domácí): Po  dvou prohrách 
v  řadě bylo záhodno opět bodo-
vat, obzvláště doma. Předzápasová 
debata měla určitě smysl. Zpět byl 
respekt k  soupeři, pokora, bojov-
nost a nasazení. Šli jsme si trpělivě 
za výhrou a dávali góly po krásných 
kombinacích. Poděkování mladé-
mu hlavnímu rozhodčímu, který 
zvládl utkání z přehledem a Lukáši 
Provazníkovi, kterého jsme mu-
seli z  pozice náhradníka obětovat 
na post AR2, kvůli zranění delego-
vaného pomezního rozhodčího 

a  nemožnosti nasadit klubového 
rozhodčího z  domácích řad. Milan 
Bořek, trenér (hosté): Věděli jsme, 
že nás nečeká lehký zápas. Domá-
cí nás předčili po  všech stránkách 
a ke všemu nás srazila ČK ke které 
se nebudu vyjadřovat, která dle 
všech zúčastněných neměla být. 
Domácí toho ve  druhé části plně 
využili a  zaslouženě vyhráli. Nám 
nezbývá než důstojně dohrát pod-
zim a  plně se soustředit na  jaro. 
Sestava: Klofanda (brankář a  ka-
pitán), Malý, Sokol, Trejtnar (71. 
Cit), Brandejs, Češka, Šimeček (71. 
Králík), Hamerský, Mráz, Kotýza (59. 
Hájek), Tobiška. Žluté karty: Kotýza 
(30.), Mráz (69.), Hamerský (69.). 
Červená karta: Tobiška (45.).

MUŽI B
INDIGO OP III. třídy

Neděle 25. 9. 2022 16:30 

TJ Baník Vamberk B - AFK Častolo-

vice B 1:4 (0:3). 

Sestava: Klofanda (brankář), Cit, 
Halamka, Kařízek, Žák Martin, Bakus, 
Svrbík, Handl, Hamerský, Mudruň-
ka, Držmíšek (kapitán), Rücker, Žák 
Marián, Žampach. Branka: Hamer-
ský (penalta). Žluté karty: Klofanda 
a Bakus (75.).
Sobota 1. 10. 2022 16:00 

TJ Sokol Křivice - TJ Baník Vam-

berk B 1:0 (1:0). 

Sestava: Dostál Ondřej (brankář), 
Halamka, Malý Václav, Cit, Rücker, 
Hlaváč, Procházka, Žák Martin, Drž-
míšek (kapitán), Frejvald, Olšavský 
Marcel, Štěpánek, Kodytek, Kařízek, 
Koníček, Olšavský Nikolas, Jansa. 
Sobota 8. 10. 2022 12:30 

TJ Baník Vamberk B - TJ Velešov 

Doudleby n. O. B 6:1 (4:1). 

Sestava: Koníček (brankář), Halam-
ka, Bek, Jansa, Kotýza, Cit, Hlaváč, 
Handl (kapitán), Olšavský, Dostál 
Josef, Mudruňka, Müller, Adamec, 
Svrbík, Rücker, Sýkora, Štěpánek, 
Tobiška. Branky: Tobiška (8. a  13.), 
Müller (33. a  37.), Mudruňka (63.) 
a Cit (89.).
Muži B zakončili podzimní část sezó-
ny na šestém místě.

DOROST
Klenot krajská soutěž staršího do-

rostu U 19

Sobota 24. 9. 2022 13:30

TJ Baník Vamberk - FC Nový Hra-

dec Králové B 1:7 (1:4). 

Sestava: Koníček (brankář a  kapi-
tán), Mrázek, Štěpánek, Šebesta, 
Kaute Josef, Forche, Akak, Soběslav, 
Kopřiva, Horský, Veverka, Jansa, He-

lásek, Kaute Martin. Branka: Forche 
(2.). Žlutá karta: Jansa (16.).
Sobota 1. 10. 2022 13:30 

FC České Meziříčí - TJ Baník Vam-

berk 8:0 (6:0). 

Sestava: Koníček (brankář a  kapi-
tán), Jansa, Štěpánek, Šebesta, Kau-
te Josef, Forche, Soběslav, Kařízek, 
Kodytek, Olšavský, Veverka, Kaute 
Martin, Horský. Žlutá karta: Forche 
Vojtěch (29.).
Neděle 9. 10. 2022 12:30 

SK Lázně Bělohrad/SK Miletín - TJ 

Baník Vamberk 7:1 (5:0). 

Sestava: Koníček (brankář a  ka-
pitán), Štěpánek, Šebesta, Forche 
V., Akak, Soběslav, Kařízek, Horský. 
Branka: Štěpánek (89.). 
Sobota 15. 10. 2022 12:30 

TJ Baník Vamberk - MFK Nové 

Město nad Metují 0:1 (0:1). 

Sestava: Horský (brankář), Štěpá-
nek, Šebesta, Kaute, Forche, Akak, 
Soběslav (kapitán), Kařízek, Olšav-
ský, Jansa, Kodytek. 

STARŠÍ ŽÁCI
DAHASL Krajský přebor starších 

žáků U 15 - skupina B

Sobota 24. 9. 2022 11:30 

TJ Baník Vamberk/Viking Ro-

kytnice - SK Třebechovice pod 

Orebem 3:2 (1:2). Khol (brankář), 
Helásek (kapitán), Fišerová, Horský, 
Hamerský, Kušta, Čapek S., Kaute, 
Hamerská, Kopsová, Klement. Bran-
ky: Hamerský, Helásek, Horský.
Neděle 2. 10. 2022 12:30 

Spartak Police nad Metují - TJ 

Baník Vamberk/Viking Rokytnice 

2:1 (2:0). 

Sestava: Khol (brankář), Bartoš M., 
Fišerová, Klement, Hamerská, Čapek 
S., Kušta, Horský, Hamerský, Kaute 
M., Kopsová, Kaute R., Kaute T., Bar-
toš V., Čapek D. Branka: Kaute M. 
Žlutá karta: Horský.
Neděle 9. 10. 2022 10:00 

SK Týniště nad Orlicí - TJ Baník 

Vamberk/Viking Rokytnice 2:7 

(2:3). Khol (brankář), Fišerová, Ča-
pek D., Hamerská, Kušta, Hamerský, 
Kaute M., Čapek S., Horský, Helásek, 
Kaute R., Klement, Efenberk, Stoklas. 
Branky: Kaute 4x, Čapek S, Horský, 
Efenberk.
Sobota 15. 10. 2022 12:30 

FC Spartak Rychnov nad Kněž-

nou - TJ Baník Vamberk/Viking 

Rokytnice 1:2 (0:2). Khol (bran-
kář), Koblása, Fišerová, Čapek D., 
Hamerský, Čapek S., Kušta, Hor-
ský, Klement, Kaute M., Hamerská, 
Kaute R., Kopsová. Branky: Kaute, 
Horský.

Výsledky a komentáře
Fotbalový oddíl TJ Baník Vamberk, z.s.
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OKRESNÍ PŘEBOR
STARŠÍCH ŽÁKŮ
Pondělí 26. 9. 2022 16:30 

Rokytnice/Vamberk - FC České 

Meziříčí 7:1 (4:0). Sestava: Khol 
(brankář), Fišerová, Forche V., Kau-
te M., Kaute R., Horský V., Horský T., 
Efenberk, Helásek, Kopsová, Kušta, 
Hamerská, Klement, Čapek S., Čapek 
D., Filipová, Kuncová. Branky: Horský 
V. 3x, Horský T., Efenberk, Kaute M., 
Forche V.
Středa 5. 10. 2022 16:30 

Kostelec/Častolovice - Rokytnice/

Vamberk 0:5 (0:2). Khol (brankář), 
Bartoš M., Kušta, Čapek S., Forche, 
Hamerský, Čapek D., Horský V., Hor-
ský T., Stoklas, Hamerská, Veverka, 
Klement. Branky: Forche 4x, Veverka.
MLADŠÍ ŽÁCI
Okresní přebor mladších žáků

Pátek 23. 9. 2022 16:30 

Doudleby/Sopotnice - Vamberk/

Rokytnice červená 3:2 (3:1). 

Sestava: Sedláček, Hamerský, Cho-
chola, Klička, Kupka, Falta, Svoboda, 
Veverka, Hanousek O., Hanousek Š., 
Jedlinský, Vyhnánek, Mazúch. Bran-
ky: Hamerský, Mazúch.
Sobota 24. 9. 2022 09:00 

Vamberk/Rokytnice červená - TJ 

Sokol Javornice 3:4 (1:2). 

Sestava: Sedláček, Hamerský, Ha-
nousek O., Hanousek Š., Chochola, 
Jedlinský, Klička, Falta, Svoboda, 
Vyhnánek. Branky: Hanousek Š., Ha-
merský 2x.
Sobota 24. 9. 2022 11:00 

turnaj Borohrádek. 

Sestava: Stormer, Prezbruchý, Kau-
te, Joukl, Efenberk, Pribyl, Holenda, 
Pelant, Tirpák, Vývlečka, Danihel, Fi-
lipová, Kuncová. FC České Meziříčí - 
Rokytnice/Vamberk zelená 0:5 (0:3). 
TJ Lokomotiva Borohrádek - Rokyt-
nice/Vamberk zelená 6:0 (4:0).

Sobota 1. 10. 2022 14:00 

turnaj Přepychy. 

Sestava červená: Sedláček, Svo-
boda, Chochola, Klička, Vyhnánek, 
Franc, Veverka, Hanousek Š., Hanou-
sek O., Hamerský, Kupka, Mazúch, 
Dolek. Sestava zelená: Přibyl, Pe-
lant, Prezbruchý, Šteiner, Kaute, Jou-
kl, Efenberk, Filipová, Kuncová. 
SK Přepychy - Vamberk/Rokytnice 

červená 1:1 (0:0). Branka: Hanou-
sek Š. 
SK Přepychy - Rokytnice/Vamberk 

zelená 2:3 (1:1). Branky: Efenberk 
2x a Kaute. 
Vamberk/Rokytnice červená - Ro-

kytnice/Vamberk zelená 4:2 (0:1). 

Branky: Efenberk 2x, Hanousek, 
Franc 2x, Dolek.
Sobota 8. 10. 2022 10:00 

turnaj Doudleby.

Sestava: Sedláček, Svoboda, Cho-
chola, Vyhnánek, Kocián, Franc, 
Veverka, Hanousek Š., Hanousek O., 
Hamerský, Kupka. 
Doudleby/Sopotnice - Vamberk/

Rokytnice červená 0:2 (0:1). Bran-
ky: Hamerský 2x. 
Vamberk/Rokytnice červená - TJ 

Lokomotiva Borohrádek 0:4 (0:1). 

Sobota 8. 10. 2022 13:30 

Rokytnice/Vamberk zelená - FC 

České Meziříčí 7:5 (5:2). 

Sestava: Danihel, Přibyl, Pelant, 
Stormer, Šteiner, Kaute, Efenberk. 
Branky: Efenberk 5x, Kaute 2x.
Sobota 15. 10. 2022 10:00
TJ Lokomotiva Borohrádek - Ro-

kytnice/Vamberk zelená 5:1 (2:0). 

Sestava: Danihel, Přibyl, Pelant, 
Stormer, Šteiner, Kaute, Efenberk, 
Joukl, Prezbruchý, Tirpák, Filipová, 
Kuncová. Branka: Kaute.
Neděle 16. 10. 2022 11:00 

turnaj Javornice. 

Sestava: Sedláček, Svoboda, Cho-
chola, Klička, Vyhnánek, Mazúch, 
Franc, Veverka, Hanousek Š., Ha-
merský, Kupka, Hanousek O., Jed-
linský. Vamberk/Rokytnice červená 
- Doudleby/Sopotnice 0:4 (0:2). 
TJ Sokol Javornice - Vamberk/Ro-

kytnice červená 0:1 (0:0). Branka: 
Mazúch.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Okresní přebor starší přípravky

Sobota 24. 9. 2022 09:00 

turnaj České Meziříčí. 

Sestava: Lenoci, Ondošová, Jed-
lička, Jirátová, Koukol, Nagy, Ngu-
yen, Mazúch, Čonka, Dolek. 
SK Týniště n. O. - Rokytnice/

Vamberk 11:1 (5:1). Rokytnice/

Vamberk - SK Solnice 2:5 (1:3). 

FC České Meziříčí - Rokytnice/

Vamberk 4:8 (0:0). Dohrávka: 

Rokytnice/Vamberk - SK Týniště 

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

Neděle 2. 10. 2022  09:00 turnaj 

Kostelec n. O. 

Sestava: Lenoci, Mazúch, Dolek, 
Prezbruchý, Ondošová, Soběslav, 
Koukol, Nagy, Nguyen, Jirátová, 
Michaličková, Čonka, Danišová. 
Rokytnice/Vamberk - TJ Sokol 

Černíkovice 5:5 (5:1). Branky: 
Mazúch 3x, Čonka, Soběslav. 
Rokytnice/Vamberk - SK Solni-

ce 6:2 (4:0). Branky: Nguyen 2x, 
Mazúch 3x, Soběslav. 
Rokytnice/Vamberk - Kostelec/

Častolovice 6:3 (3:0). Branky: 
Mazúch 2x, Čonka 2x, Soběslav, 
Dolek. 
Dohrávka: Kostelec/Častolovice 

- Rokytnice/Vamberk 3:7 (1:5). 

Sobota 8. 10. 2022 09:00 

turnaj Vamberk. 

Sestava: Lenoci, Mazúch, Čonka, 
Prezbruchý, Ondošová, Soběslav, 
Koukol, Nagy, Nguyen, Jirátová, 
Michaličková, Dolek, Tobiška, Paš-
tika. 
Rokytnice/Vamberk - TJ Sokol 

Černíkovice 7:5 (5:1). Branky: 
Mazúch 3x, Soběslav, Nguyen, Do-
lek, Čonka. 
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Rokytnice/Vamberk - FC České 

Meziříčí 12:4 (8:1). Branky: Mazúch 
7x, Soběslav 3x, Dolek. 
Rokytnice/Vamberk - SK Albrech-

tice n. O. 7:6 (5:3). Branky: Soběslav 
3x, Mazúch 2x, Nguyen, Čonka. 
Dohrávka: Rokytnice/Vamberk 

- SK Albrechtice n. O. 4:2 (2:1). 

Branky: Čonka, Soběslav, Mazúch, 
Tobiška.
Sobota 15. 10. 2022 09:30 turnaj 

Rokytnice. 

Sestava: Lenoci, Prezbruchý, Ondo-
šová, Soběslav, Koukol, Nagy, Ngu-
yen, Michaličková, Dolek, Mazúch, 
Čonka. 
Rokytnice/Vamberk - FC Čes-

ké Meziříčí 8:2 (5:1). Rokytnice/

Vamberk - SK Solnice 18:5 (12:1). 

Rokytnice/Vamberk - SK Týniště 

n. O. 4:7 (2:5). Střelci branek neuve-
deni v zápisech.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Okresní přebor mladší přípravky

Sobota 24. 9. 2022  09:00 turnaj 

Černíkovice. 

Sestava: Kruml A., Žabka, Tobiška, 
Paštika M., Paštika A., Jedlinský, 
Martínek, Čonka K., Jirout, Mazúch 
J., Hošák, Přibyl, Kruml F. 
Černíkovice bílá - Vamberk/Ro-

kytnice 7:4 (1:2). Černíkovice 

- Vamberk/Rokytnice 14:1 (8:1). 

Rokytnice/Vamberk - Vamberk/

Rokytnice 2:6 (0:4).

Sobota 1. 10. 2022 09:00

turnaj Borohrádek. 

Sestava: Kruml A., Žabka, Tobiška, 
Paštika M., Paštika A., Jedlinský, 
Martínek, Čonka, Jirout, Mazúch, 
Hošák, Přibyl, Hartman, Kruml F. 
TJ Lokomotiva Borohrádek - 

Vamberk/Rokytnice 1:3 (1:3). 

Černíkovice - Vamberk/Rokytnice 

8:1 (4:0). FC České Meziříčí - Vam-

berk/Rokytnice 2:3 (2:2).

Neděle 9. 10. 2022 09:00

turnaj Albrechtice. 

Sestava: Kruml A., Žabka, Tobiška, 
Paštika M., Paštika A., Jedlinský, 
Martínek, Čonka, Morávek, Mazúch, 
Hošák, Přibyl, Hartman, Kruml F., Ji-
rout. 
Vamberk/Rokytnice - Doudleby/

Sopotnice 2:6 (1:2). Dobruška/

Opočno - Vamberk/Rokytnice 4:3 

(2:0). SK Albrechtice n. O. - Vam-

berk/Rokytnice 8:3 (5:0).

Sobota 15. 10. 2022 09:00 

turnaj Vamberk. 

Sestava: Kruml A., Žabka, Tobiška, 
Paštika M., Paštika A., Jedlinský, 
Martínek, Čonka, Morávek, Mazúch, 
Hošák, Přibyl, Hartman, Kruml F., Ji-
rout.
Vamberk/Rokytnice - SK Albrech-

tice n. O. 4:6 (1:4). Vamberk/Ro-

kytnice - SK Týniště n. O. 8:3 (2:2). 

Vamberk/Rokytnice - Černíkovice 

bílá 9:1 (4:0).

PŘEDPŘÍPRAVKA
Okresní přebor předpřípravek

Středa 21. 9. 2022 16:30 

turnaj Vamberk. Vamberk - Kos-

telec 12:0. Vamberk - Týniště 9:2. 

Vamberk - České Meziříčí 9:1.

Středa 5. 10. 2022 16:30 

turnaj Javornice. Vamberk - Javor-

nice 3:3. Vamberk - Přepychy 7:6.

Středa 12. 10. 2022 16:30 

turnaj Vamberk. Vamberk - Týniš-

tě 7:0. Vamberk - Albrechtice 13:0.  

Vamberk - Kostelec 8:1.

Ve středu 21. září se konal brankář-
ský trénink Okresního fotbalové-
ho svazu Rychnov nad Kněžnou, 
kterého se zúčastnil náš brankář 
mladších žáků Tomáš Sedláček. 
Na trénink přijelo dvacet brankářů 
z celého okresu a získalo zde mno-
ho zkušeností. 
Ve středu 28. září reprezentoval Ma-
rek Hamerský náš okres na  turnaji 
výběrů okresních fotbalových sva-
zů v Nové Pace, Rychnovský výběr 
dvakrát zvítězil a  jednou prohrál. 
Z Nové Paky si tak odvezl první mís-
to. Gratulujeme Markovi a  děkuje-
me za skvělou reprezentaci. 
Ve  středu 5. října se ve  Vamberku 
ve  fotbalovém areálu V  Lukách 
odehrála utkání okresních výběrů 
mladších a starších žáků. Za mlad-
ší žáky nastoupil Tomáš Chochola 
a za starší žáky Pavel Helásek a Mar-
tin Kaute. Martin se podílel na  vý-
hře Rychnovského okresu gólem. 
Rychnovsko U15 – Náchodsko U15 
2:0, Rychnovsko U13 – Náchodsko 
U13 0:5. 
V  úterý 18. října naši hráči odjeli 
reprezentovat OFS Rychnov U13 
a U15 do Rtyně v Podkrkonoší, kde 
sehráli utkání s okresním výběrem 
OFS Trutnov. Starší žáci podlehli 
o gól 5:4 a mladší žáci prohráli 4:1.
Do širší nominace okresního výbě-
ru U9 byl povolán Marek Soběslav 
hrající za mladší přípravku ve spoje-
ném družstvu Vamberk/Rokytnice. 
Dívky ze spojeného družstva Ro-
kytnice/Vamberk byly povolány 
do  okresního výběru starších pří-
pravek dívek, Johana Michaličko-
vá, Kamila Jirátová, Eliška Kautová 

a  Aneta Potužníková. 19. října dív-
ky sehrály turnaj okresních výběrů 
v  Dobrušce, kde skončili na  třetím 
místě.
Do  okresního výběrů byl povolán 
i  náš dorostenec Marek Soběslav, 
který aktuálně, přes týden, kdy je 
na  internátě, absolvuje přípravu 
v  našem partnerském klubu  FC 
Hradec Králové. Dorostenci U17 
sehrají turnaj 28. října ve  Vrchlabí 
s okresními výběry Hradecko, Trut-
novsko, Náchodsko a Jičínsko.
Mladší žáci vstoupili na hřiště v no-
vých dresech, které jsme pořídili 
z  daru od  fi rmy StormWeld s.r.o., 
děkujeme za  podporu a  moc si 
vážíme nových dresů, ve  kterých 
budeme reprezentovat Vamberk 
v soutěži. Mockrát děkujeme a pře-
jeme hodně zdaru.
Podzimní část sezóny pomalu kon-
čí, tréninková činnost však pokra-
čuje. Příští číslo zpravodaje vyjde 
až po  skončení fotbalové půl-se-
zóny, připravíme pro vás komplet-
ní výsledky a  komentáře trenérů 
jednotlivých kategorií. Po skončení 
sezóny bude následovat zimní ha-
lová liga OFS Rychnov pro příprav-
ky, která se hraje ve  sportovních 
halách napříč okresem. Žáci se 
zapojí do  zimní ligy OFS Rychnov, 
která se hraje na hřištích s umělým 
trávníkem. Závěrem si jménem fot-
balového výboru TJ Baník Vamberk 
dovolím poděkovat trenérům za je-
jich činnost u mládeže. Sportu zdar 
a fotbalu obzvlášť!

Ondřej Frejvald, 

koordinátor fotbalové 

mládeže TJ Baník Vamberk, z.s.

V sobotu 24. 9. začala stolním tenistům TJ Baník 

Vamberk z.s. nová sezóna. A-družstvo, které se 

v loňském roce neudrželo v divizi, zahájilo svou 

soutěž – Krajský přebor 1. třídy na domácích sto-

lech dopoledne s TTC Salamandr Hradec Králové 

A a odpoledne se Dvorem Králové B. 

Po  letní pauze bylo znát, že se teprve začíná. Do-
poledne to byl zápas jak na houpačce – chvíli vedl 
Vamberk, chvíli zase Hradec. Podle průběhu spra-
vedlivá remíza. Potěšující byl návrat Radka Ducháče, 
který po operaci páteře ten pinec nezapomněl. Od-
polední zápas se všem vydařil – od začátku se vedlo 
a byla pohoda. Dobrý vstup do nové sezony. 
V  sobotu 9. 10. se jelo do  Českého Meziříčí. Tam je 
to vždy boj o každý set a míček a nejinak tomu bylo 
i v tomto zápase. Během tří hodin se odehrálo 7 pěti-
setových zápasů a ještě do stavu 5:6 jsme věřili ve vý-
hru. Pak však domácí šňůrou pěti vítězství utkání oto-
čili a zaslouženě vyhráli.

TJ Baník Vamberk A – TTC Salamandr Hradec Krá-

lové A 9:9

Body: Jakubec 3, Ducháč 2, Kotyza 1, Macháček 1, 
čtyřhra Jakubec-Ducháč 1 a Kotyza-Macháček 1
TJ Baník Vamberk A – TJ Dvůr Králové n. L. B 10:5

Body: Jakubec 3, Ducháč 3, Kotyza 2, čtyřhra Jaku-
bec-Ducháč 1 a Kotyza-Macháček 1
TJ Sokol České Meziříčí A  – TJ Baník Vamberk 

A 10:6

Body: Jakubec 3, Ducháč 2, Kotyza 1 

TJ Baník Vamberk - rozpis domácích zápasů 

A-mužstva:

19. 11. 2022 9:00 hod. Baník Vamberk – TJ Sokol Stě-
žery B
19. 11. 2022 14:00 hod. Baník Vamberk – DTJ HK C

A mužstvo hraje svá utkání ve velkém sále Sportovní 
haly ve Vamberku.                                            M. Vrkoslav

PODĚKOVÁNÍ
SDH Peklo nad Zdobnicí tímto děku-
je MU Vamberk, Královéhradeckému 
kraji a  Národní sportovní agentuře 
za  fi nanční podporu na  náš dětský 
hasičský kroužek. Za získané peníze 
z  dotačních fondů jsme nakoupili 
krásné nové vybavení jak na  tré-
nink tak i soutěže.
DĚKUJÍ DĚTI I VEDOUCÍ

SDH Peklo nad Zdobnicí

Stolní tenisté Baníku 
zahájili sezonu
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K premiérovému superfi nále na-

stoupili hráči Pekla 8. října proti 

Modřicím. Dorostenecké klání 

bylo na  programu v  UNYP Aré-

ně v Praze již v 9 hodin ráno, což 

znamenalo časný budíček a  vý-

jezd krátce po páté hodině. Zvo-

lena byla ekonomičtější varianta 

s  možností spát ve  vlastní po-

steli. A co to vlastně superfi nále 

je? Jedná se o zápasy o titul nej-

lepších nohejbalových družstev 

z  ČR v  jeden den. Vedle doros-

tenců tak o  trofej vítěze a  zlaté 

medaile bojují i ženy a program 

vrcholí fi nálovým zápasem muž-

ské extraligy. Modřice nastupo-

valy jako obhájci, a jelikož po zá-

kladní části BDL měli o bod více, 

měli právo nasazování sestav 

jako druzí. Přesto Peklo nebylo 

považováno za  outsidery zápa-

su, právě naopak, když k zápasu 

nastoupilo hned s osmicí hráčů.

Hned na  úvod se střetly formace 
papírově silnějších dvojic. Čižin-
ský s  Friesem v  něm od  začátku 
tahali za kratší konec, když soupeř 
hrál razantněji servis a své útoky si 
dokázal také lépe připravit. Ve dru-
hém setu se hra opticky srovna-
la, ale za  stavu 9:9 se po  útoku 
do autu radovaly Modřice.  
Ve  druhých dvojicích byla situace 
opačná. Kotyza s  Ferebauerem 
zvládli koncovku prvního setu 
a ve druhé sadě již na hřišti kralo-
vali. 
Do  první trojice nastoupili Koblic, 
Čižinský a  Kotyza. I  když hra ne-
byla dokonalá, tak si Peklo doká-
zalo vytvořit náskok 7:5, ale sérií 
chyb se bohužel náskok rozplynul 
a  Jihomoravané získali první set 
nejtěsnějším poměrem. Druhý set 
Peklo zvládlo, ale ve třetím se opět 
radovali soupeři. 

Před Ondrou Friesem ležel důle-
žitý úkol, zvládnout zápas singlu 
proti nejlepšímu hráči Modřic, Mi-
chaelu Svobodovi. Hned na  úvod 
bylo vidět, že oba hráči jsou si 
vědomi důležitosti okamžiku. K ra-
dosti čertů se Ondrovi povedlo za-
hrát chytře i na servisu, který dělal 
Svobodovi problémy, a  Peklo tak 
srovnalo zápasové skóre na 2:2.
Odvetný zápas trojic byl ve  zna-
mení opět papírově silnějších se-
stav. Peklo nasadilo osvědčenou 
trojici Čižinský, Fries, Ferebauer. 
Modřice zastoupili Jurka, Kolouch 
a  Svoboda. Zde přišlo asi největší 
zklamání utkání, když Peklo nedo-
kázalo předvést svou hru, a  i díky 
nevynuceným  chybám Modřice 
opět vedly. V koncovce sice doká-
zali čerti stáhnout nepříznivý stav 
až na 9:9, ale pak přišel rozhodující 
balón pro soky a ještě nepříjemné 
zranění Čižinského.
Modřice tedy vedly 3:2 a  scházel 
jim jediný bod k výhře. Do dalšího 
střetu navíc šla první dvojice hostů 
a  druhá dvojice Pekla. Ferebauer 
s Kotyzou vzdorovali statečně, nic-
méně přední formace soupeře už 
si dobře rozehraný zápas nenecha-
la vzít. Modřice tak obhájily titul 
v  Botas dorostenecké lize a  Peklo 
se po loňském bronzu muselo spo-
kojit se stříbrem.

Výsledky Botas Dorostenecké 

ligy 2022:

1. MNK Modřice 
2. TJ Peklo nad Zdobnicí
3. TJ Baník Stříbro
4. TJ Radomyšl – NK Habeš 
    Strakonice

„S  výsledkem spokojen být nemo-
hu. S  tak kvalitním mančaftem, 
jaký máme, mě mrzí, že jsme sou-

peře nezdolali, a  titul, který by si 
kluci za  sezónu zasloužili, jsme 
nevybojovali. Nejvíce to však po-
važuji za svoji chybu. Nečekal jsem, 
že bychom prohráli obě trojice. 
Musím uznat, že soupeř na  nás 
dobře zahrál v první dvojici i v prv-
ním střetnutí trojic, kde na  velkém 
prostoru cíleně vynechával blok. 
Bohužel jsme se s  tím nedokázali 
poprat a  v  důležitých momentech 
jsme vyrobili moc chyb. Je to pro 
nás poučení pro příště. Pokud chce-
me být příští rok zlatí, tak musíme 
zapracovat v  tréninku na  mnoha 
věcech.“ Zhodnotil zápas trenér 
Hostinský.

Zlatá pomsta na MČR 
ve Vsetíně
Pouhý týden dělil vrchol dlouho-
dobé soutěže dorostu od  vrchol-
né jednorázové akce. Ve  Vsetíně 
se 15. a  16. října uskutečnilo 47. 
Mistrovství České republiky dvojic 
a trojic dorostu. A tentokrát to byl 
pro hráče od Zdobnice o poznání 
vydařenější víkend.

Sobota MČR dvojic
Z  kapacitních důvodů byl šampi-
onát omezen na  24 dvojic. Peklo 
tak mohlo nasadit pouze dvě dvo-
jice. Za Peklo A nastupovali Ondřej 
Fries, Josef Čižinský a  Pavel Jar-
kovský. Za  Peklo B bojovali Adam 
Ferebauer, Lukáš Kotyza a  Adam 
Teplý.  
Béčko Pekla v  osmifi nále nesta-
čilo na  domácí sestavu Vsetína. 
Velká škoda dotyku sítě za  de-
vítek v  prvním setu, jelikož bylo 
v silách béčka určitě dojít v turnaji 
dál. Áčko si v osmifi nále poradilo 
s Plzní, další kořistí se stal ve čtvrt-
fi nále Český Brod. Zajímavý náboj 
přineslo semifi nále, kde proběhla 

repríza střetnutí prvních dvojic ze 
superfi nále. Tentokrát Peklo hrálo 
o poznání lépe, přesto rozhodl až 
poslední možný míč ve třetí sadě. 
V  rozhodující chvíli Čižinský za-
riskoval a  přísný kraťas způsobil 
bouřlivou radost z postupu do fi -
nále. Ani fi nále pro Baník Stříbro 
nebylo méně dramatické. O šam-
piónech dvojic rozhodoval jak 
jinak než poslední míč tiebreaku. 
Tentokrát Čižinský zvolil razant-
ní smeč, kterou soupeř dokázal 
s  obtížemi zachytit, ale následná 
dlouhá přihrávka způsobila pád 
soupeřova ranaře do sítě. V tábo-
ře pekelských tak vypukla zlatá 
euforie ze zisku titulu Mistrů re-
publiky. 

Výsledky 47. Mistrovství České 

republiky ve dvojicích dorostu:

1. TJ Peklo nad Zdobnicí A 
 – Ondřej Fries, Josef Čižinský, 

Pavel Jarkovský 
2.  TJ Baník Stříbro A 
 – Lukáš Tolar, Dominik Nozar
3. MNK Modřice A 
 – Michael Svoboda, Patrik Ko-

louch
4. TJ Radomyšl A 
 – Lukáš Votava, Tomáš Votava

Neděle MČR trojic
Celkem 18 sestav čítalo startovní 
pole šampionátu trojic. První for-
maci čertů reprezentovali Josef 
Čižinský, Adam Ferebauer, Lukáš 
Kotyza a  Ondřej Fries. Béčko na-
stoupilo v  sestavě Martin Koblic, 
Adam Teplý a Pavel Jarkovský. Plán 
Pekla nasadit do bojů vyrovnanou 
první čtveřici doznal trhlinu hned 
ráno. Drobné poranění nártu z  fi -
nále dvojic se Friesovi přes noc 
zhoršilo a  ve  trojici tak mohl po-
máhat pouze z lavičky.  

V superfi nále Peklo podlehlo Modřicím

Klubová fotografi e týmu Pekla se stříbrným Pohárem.       Foto: Michal Němec

Josef Čižinský při smeči, neměl v  superfi nále svůj den. O  týden později 

ve Vsetíně se však stal Mistrem ČR ve dvojicích a vicemistrem ve trojicích.  

Foto: Michal Němec
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22. září se na  tenisových kur-

tech V lukách uskutečnil již dru-

hý ročník turnaje čtyřher. Svoje 

dovednosti s  tenisovými rake-

tami si zde změřili vamberečtí 

tenisoví nadšenci. Počasí se vy-

spalo do  růžova a  sportovcům 

připravilo příjemný slunečný 

den, kterých v letošním září zas 

tak moc nebylo. 

Turnaje se zúčastnilo šest dvojic. 
Byly rozděleny do  dvou skupin, 
kde se utkaly každý s  každým. 

Dalším pokračováním byl vyřa-
zovací turnaj, do  kterého byly 
dvojice nasazeny podle výsledků 
ve skupině.
Že se i v tenisu mohou utkat spor-
tovci napříč generacemi, ukazuje 
i náš turnaj. Nejmladšímu účastní-
kovi bylo dvanáct a tomu nejstar-
šímu sedmdesát dva roků. 
Na  kurtech se odehrávala vyrov-
naná dramatická utkání. 
Těmi nejlepšími nakonec byli Ja-
roslav a Natálka Jindrovi. 

Turnaj nabídl zahrání všem účast-
níkům v  krásném prostředí teni-
sových kurtů. Organizátory zatím 
jen mrzelo, že se nepodařilo nalá-
kat více zájemců, kteří by rozšířili 
řady účastníků.

Výsledky družstev tenisového 

oddílu v soutěži RTL

RTL – regionální tenisová liga
Letošních soutěží v RTL se za Teni-
sový Oddíl Baník Vamberk účast-
nila dvě družstva. Družstvo A sou-

těžilo ve  druhé lize. Jejich cílem 
byl postup do  nejvyšší soutěže, 
což znamenalo nejhůře druhé 
místo v šestičlenné tabulce. 
Družstvo B bylo nováčkem, a tedy 
nastupovalo v nejnižší soutěži. Cí-
lem bylo zapojit do soutěže mla-
dé tenisty.
Družstvo A  svoji soutěž vyhrá-
lo a  příští rok bude nastupovat 
v nejvyšší soutěži.   

Otakar Müller

Tenisový turnaj čtyřher se opět vydařil

Tým Odehraná 
utkání

Vítězná
utkání

Prohraná 
utkání

Utkání Sety Body

1. Vamberk A 10 8 2 18 : 12 (6) 1 : 29 (12) 18

2. Kvasiny A 10 6 4 19 : 11 (8) 40 : 28 (12) 16

3. Týniště nad O. B 10 5 5 17 : 13 (4) 38 : 28 (10) 15

4. České Meziříčí A 10 5 5 14 : 16 (-2) 31 : 34 (-3) 15

5. Nahořany B 10 4 6 11 : 19 (-8) 26 : 41 (-15) 14

6. Librantice B 10 2 8 11 : 19 (-8) 27 : 43 (-16) 12

1. Stěžery B 8 7 1 21 : 3 (18) 44 : 8 (36) 15

2. Rychnovek C 8 5 3 16 : 8 (8) 34 : 18 (16) 13

3. Častolovice B 8 4 4 9 : 15 (-6) 19 : 32 (-13) 12

4. Vamberk B 8 3 5 10 : 14 (-4) 23 : 29 (-6) 11

5. Sokol RK A 8 1 7 4 : 20 (-16) 9 : 42 (-33) 9

Týmové povzbuzení po oddechovém čase.                                  Foto: Michal Němec

Základní skupina byla konečnou 
stanicí pro béčko Pekla, když všich-
ni soupeři byli zatím nad síly mla-
dého týmu. Zkušenější áčko šlo ze 
skupiny z  druhé pozice a  v  před-
kole play off  si bezpečně poradilo 
s TJ Plzeň – Bílá Hora. Velmi těžký 
zápas přišel ve čtvrtfi nále, kde s TJ 
Spartak Čelákovice musel rozhod-
nout tiebreak. Výborná obrana 
Pekla nutila Středočechy hodně 
riskovat, až přišel za  infarktového 
stavu pokažený kraťas. V  semifi -
nále se trochu překvapivě objevi-
ly Karlovy Vary. Pekelští věděli, že 
když soupeře dostatečně zmáčk-
nou, tak přijdou jeho chyby. To se 
naprosto vyplnilo, když po  zvlád-
nuté těsné koncovce první sady 
byl druhý set o  poznání jasnější. 
Ve fi nále čekal Peklo tradiční rival 
ze Stříbra. Zde se však musel čer-
ti sklonit před umem juniorského 
reprezentanta Lukáše Tolara, kte-
rý byl právem oceněn nejlepším 
hráčem šampionátu. Nohejbalisté 
od  Zdobnice tak ke  zlaté z  dvojic 
přidali i velmi cenné stříbro z trojic.     
Výsledky 47. Mistrovství České 

republiky ve trojicích dorostu:

1.  TJ Baník Stříbro 
 – Lukáš Tolar, Dominik Nozar, 

Matěj Kopejtko, Filip Sobotka, 
Matyáš Smola

2.  TJ Peklo nad Zdobnicí A 

  – Josef Čižinský, Adam Fere-
bauer, Lukáš Kotyza, Ondřej Fries

3.  NK Austin Vsetín  A 
 – David Dvořák, Martin Zbranek, 

Martin Tomek, Adrian Kašpar

4.  SK Liapor Karlovy Vary A 
 – Tobiáš Gregor, Pavel Gregor, 

Vojtěch Tišnovský

Komentář trenéra Michala Hos-

tinského

„Přišla ohromná satisfakce za prohra-
né fi nále v  dorostenecké lize. Nutno 
ale přiznat, že nám ta ledová sprcha 
pomohla. Díky videozáznamu jsme 
všichni viděli naše chyby a  dokázali 
hru změnit. Po  šesti letech máme 
opět zlatou z MČR a tentokrát úplně 
poprvé z  dvojic. Jsem rád, že jsme 
dokázali vyhrát na  výborně obsaze-
ném šampionátu a  porazit všechny 
vynikající soupeře. Ukázali jsme, že 
vyhrávat umíme, a  musím říct, už 
jsme to i trochu potřebovali. Neméně 
hrdý jsem i na stříbro z trojic, kde jsme 
dokázali v improvizované sestavě bez 
zraněného Ondry Friese vybojovat 
stříbrné medaile. Kluci bojovali jako 
lvi, předvedli výbornou obranu a do-
kázali, že v sobě mají větší možnosti, 
než si možná sami mysleli.“ 
Na závěr děkujeme městu Vamberk 
a  dalším partnerům za  podporu 
klubu v naší sportovní činnosti.

Michal Hostinský
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24. 9. 2022 – Dvůr Králové nad 

Labem

Sprint Východočeského pohá-
ru  ve  Dvoře Králové nad Labem 
za  pořadatelství OOS TJ Spartak 
Vrchlabí se běžel v sobotu dopole-
dne. Centrem bylo Tyršovo koupali-
ště. Tratě vedly v městské zástavbě 
mezi rodinnými domky, panelo-
vými domy, garážemi a  dětskými 
hřišti. Běželo se za  pěkného slu-
nečného počasí. Zde jsou klubové 
výsledky OB Vamberk:
D14C 51. místo Netopilová Simona        
D16C 18. místo Sršňová Natálie
D55C 1. místo Smutná Jana              
H35C 3. místo Hladký Viktor            
H45C 3. místo Netopil Libor            
H45C 9. místo Vandas Luděk             
H55D 3. místo Rykala Karel  

24. 9. 2022 – Tetín – Vidoň

Odpoledne proběhl Český pohár 
štafet a  Mistrovství a  Veteraniáda 
štafet Východočeské oblasti. Cent-
rem byla louka na  severním okraji 
obce Tetín – Vidoň. Závod uspo-
řádal Sportovní klub Studenec 
v  průběžném podkrkonošském 
lese. Většina prostoru byl středně 
prudký svah s občasnými kameny, 
skalkami a pozůstatky těžební čin-
nosti. Skvěle se umístily především 
naše mužské štafety:
6. místo v kategorii H 105: Jan Kob-
lic, Petr Drhlík a Jiří Andrš  
4. místo v  kategorii H 135: Viktor 
Hladký, Luděk Vandas a  Libor Ne-
topil

1. 10. 2022 – Červená Voda

Další, již 13. kolo Východočeského 
poháru, uspořádal oddíl orientační-
ho běhu TJ Sokol Žamberk. Pěkným 
centrem byla místní část Horní Orli-
ce v Červené Vodě. Klasická trať pro 
více než 500 závodníků byla posta-
vena v podhorském členitém lese. 
Našim závodníkům se dařilo:

D10C 16. místo Jedlinská Kateřina       
D14C 22. místo Netopilová Simona        
D35C 10. místo Vandasová Markéta        
D35D 3. místo Kodytková Iva            
D45D 6. místo Mikysková Ilona          
D55C 1. místo Smutná Jana              
D55D 3. místo Veverková Yveta          
H14C 14. místo Jedlinský Martin         
H35C 4. místo Hladký Viktor            
H45C 2. místo Netopil Libor            
H55D 4. místo Rykala Karel             
Příchozí 4. místo Mudruňková Bar-
bora Nikol 
Příchozí 8. místo Mikysková Adéla

5. 10. 2022 – Orlická liga – Číčová

Náš oddíl OB Vamberk uspořádal 
ve  středu 5. 10. v  nedaleké Číčové 
Orlickou ligu, kde si v místním velmi 
pěkném lese poměřilo síly téměř 
60 orientačních běžců z  okolních 
oddílů. Děti z našeho oddílu běžely 
ve svých kategoriích velmi dobře:
HD10 4. místo Kateřina Jedlinská
D14   3. místo Simona Netopilová
H14   1. místo Martin Jedlinský

8. – 9. 10. 2022 – Mistrovství ČR 

štafet a  Veteraniáda ČR štafet – 

Hajnice – Výšinka 

V sobotu se konalo v Hajnici – Vý-
šince u  Dvora Králové Mistrovství 
a Veteraniáda ČR štafet, v neděli pak 
Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů 
a Mistrovství ČR oblastních výběrů 
žactva. Pořadatelé z OK 99 Hradec 
Králové přivítali na  startu po  oba 
dny téměř 2000 závodníků. Běželo 
se v  podhorském terénu s  velkým 
množstvím kamenů, skalek a  te-
rénních detailů. V sobotním závodu 
startovalo přes 600 štafet. Z našich 
nejlépe uspěly tyto štafety:
2. místo v  kategorii D 165 štafeta 
ve složení Markéta Vandasová, Jana 
Klapalová a Jana Smutná 
9. místo v  kategorii H 135 štafeta 
ve  složení Tomáš Veverka, Luděk 
Vandas a Libor Netopil

Blahopřejeme a děkujeme za skvě-
lou reprezentaci. 

15. 10. 2022 – Markoušovice

Východočeský pohár pokračoval 
zkrácenou klasickou tratí. Oddíl OB 
TJ Lokomotiva Trutnov ji uspořá-
dal v  prostoru Čížkových kamenů 
s  centrem v  Markoušovicích. Zá-
vodním terénem byl podhorský les 
s rozmanitými podrosty, častými ka-
meny a kamennými a balvanovými 
poli.  Téměř osm stovek závodníků 
se utkalo v nevlídném deštivém po-
časí. Zde jsou výsledky našich běžců:
D10C 24. místo Jedlinská Kateřina       
D14C 30. místo Netopilová Simona        
D16C 20. místo Sršňová Natálie          
D45C 2. místo Smutná Jana              
D45D 5. místo Rykalová Jitka           
D55C 5. místo Klapalová Jana           
H14C 30. místo Jedlinský Martin         
H35C 5. místo Hladký Viktor            
H45C 8. místo Netopil Libor            
H55D 8. místo Rykala Karel             
Příchozí 3. místo Mudruňková Bar-
bora Nikol 

Gratulujeme. Městu Vamberk děku-
jeme za  fi nanční podporu našeho 
oddílu.
Za OB Vamberk 

Jitka Rykalová 

ORIENTAČNÍ BĚH 



PEKELSKÉ
SDH PEKLO a PEKELSKÁ HOSPODA VÁS ZVOU NA

(jídla na objednávku)

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

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

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

 .........

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

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

v sobotu

12. 11. 2022

 15.00 – 18.00

 od 19.00



Nebojte se hypotéky.*
Dorovnáme Vám ji na úrok 2,99 %!

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

* Platí pouze pro první tři rezervační smlouvy, tak dlouho neváhejte!

Rezidence Solnice

PASIVNÍ RODINNÉ DOMY A BYTY

*Podmínky akce na www.rezidencesolnice.cz

• automatické ovládání domácnosti / řízení teploty 
a větrání

• výbornou dopravní obslužnost a občanskou vybavenost
• možnosti získání dotace na pasivní domy

• vlastní fotovoltaickou elektrárnu
• tepelné čerpadlo vzduch – voda
• rekuperační jednotku zajišťující 

vytápění, chlazení i filtraci vzduchu

Pasivní rodinné domy u obce Solnice/Kvasiny mají ve standardu:

RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps 
od 250 Kč

VAMBERECKÁ

Kde: 
Kdy: 


