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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém
13. zasedání dne 20. května 2015
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 12.
2) Vzala na vědomí informaci ředitele společnosti Vamberecká voda
s.r.o. o postupu přípravy a koordinace oprav vodovodního a kanalizačního řadu ve městě.
3) Projednala
žádost
předsedy
OD5K10, o.s. o příspěvek na letní
tábor pro děti ze sociálně slabých
rodin a na základě stanoviska sociální pracovnice doporučila zastupitelstvu schválit příspěvek ve výši
2.000,- Kč na účastníka tábora, tj.
14.000,- Kč.
4) Rozhodla poskytnout na základě
žádosti SDH Merklovice příspěvek
ve výši 4.000,- Kč na jimi pořádaný
„Dětský den“ dne 6.6.2015.
5) Schválila na základě žádosti ředitele ZŠ výjimku na maximální
počet žáků 34 v jedné třídě ZŠ.
6) Schválila organizační opatření
k zabezpečení plnění usnesení zastupitelstva města Vamberk č. 6 ze
dne 29.4.2015.
7) Schválila ve své kompetenci změnu rozpočtu č. 9/2015.
8) Projednala žádost TJ Baník Vamberk o poskytnutí příspěvku
ve výši 45.000,- Kč na zakoupení
ozvučení na městském fotbalovém stadionu a rozhodla, že
ozvučení zakoupí Správa sportovních zařízení s tím, že bude jejich
majetkem a využívat jej budou
i jiné organizace města.
9) Projednala návrh na zřízení věcného břemene uložení kanalizace
na p.p. č. 1470/6 v k.ú. Vamberk
ve spoluvlastnictví pana Vladimíra Nováka a přijetí věcného břemene za nabízených podmínek
odmítla.
10) Schválila zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
pro oprávněného O2 Czech Republic a.s., za Brumlovkou 266/2,
Praha Michle – umístění a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – optického kabelu
– na pozemcích města Vamberk č.
1779/1, 1779/6 a 1784/1 za jednorázovou náhradu 10.000,- Kč bez
DPH, na dobu neurčitou.
11) Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo: „Restaurování sochy Mistra
Jana Husa“ – doplnění chybějících
nákolníků. Cena ve výši 11.132,Kč včetně DPH bude uhrazena ze
schváleného rozpočtu na obnovu
této památky. RM pověřila starostu podpisem dodatku.
12) Projednala a schválila účetní
uzávěrku příspěvkové organizace Správa sportovních zařízení
Vamberk za rok 2014 a souhlasila s převedením zisku ve výši
49.158,43 Kč do rezervního fondu
organizace.

13) V působnosti valné hromady
projednala a schválila účetní uzávěrku společnosti VAMBEKON, s.
r. o. Vamberk za rok 2014 a souhlasila s převodem zisku ve výši
349,05 Kč do rezervního fondu
společnosti.
14) Vzala na vědomí podpisovou akci
Svazu tělesně postižených Vamberk uspořádanou na podporu
výstavby obchodního řetězce
ve městě a doporučila ji využít při
případném jednání s investorem.
15) Projednala žádost na podporu
akce pořádané Mezinárodní policejní asociací zaměřené na vzrůstající počet trestných činů na dětech – omalovánky s modelovými
situacemi – a rozhodla žádosti
nevyhovět.
16) Projednala a schválila protokol
z poptávkového řízení na nákup
bazénového vysavače a pověřila starostu podpisem smlouvy
se společností BAZENSERVIS
s.r.o., Týniště nad Orlicí za cenu
159.000,- Kč + DPH.
17) Rozhodla v rámci schváleného
rozpočtu města o nákupu automobilu DACIA DOKKER pro Pečovatelsku službu a pověřila starostu
podpisem smlouvy se společností
FRANCE CAR, s.r.o., Bratří Štefanů 978, Hradec Králové za cenu
271.080,- Kč včetně DPH.
18) Projednala a schválila protokol
z otevírání obálek a hodnocení
nabídek na akci „Oprava jižní fasády radnice ve Vamberku“ a pověřila starostu podpisem smlouvy
se společností STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, Hradec Králové
za cenu 228.760,-- včetně DPH.
19) Projednala žádost paní I. Jílkové
o umístění odpadkových košů
v lokalitě Vyhlídka a uložila řediteli společnosti Vambekon zajistit
instalaci potřebného množství
odpadkových košů.
Rada města Vamberk se na svém
14. zasedání dne 3. června 2015
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 13.
2) Schválila návrhy JUDr. Tuzara
na aktualizaci zakladatelských
listin a přistoupení k zákonu
o obchodních korporacích společností VAMBEKON, s. r. o. a Vamberecká voda s. r. o. a uložila mu
zapracovat návrhy do dokumentů týkajících se společností.
3) Vzala na vědomí sdělení asistentky tajemnice manželky
prezidenta republiky o převzetí
záštity první dámou nad XIV. Mezinárodním setkáním krajkářek
ve Vamberku a VII. Bienále české
krajky.
4) Rozhodla poskytnout na základě žádosti SDH Peklo příspěvek
ve výši 4.000,- Kč na jimi pořádaný „Dětský den“ 13.6.2015.

5) Vydala souhlasné stanovisko k žádosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o udělení licence
na provozování veřejné linkové
osobní dopravy panu Karlu Mudrochovi, Jaroslava Seiferta 2156/8,
Most, na linku 910 700 Ostrava –
Karlova Studánka – Jeseník – Hradec Králové - Praha.
6) Schválila účetní závěrku za rok
2014 příspěvkové organizace Základní škola Vamberk, Komenského 95, Vamberk a schválila rozdělení zlepšeného hospodářského
výsledku ve výši 249 187,55 Kč,
a to převod 96 % do rezervního
fondu a 4 % do fondu odměn.
7) Schválila ve své kompetenci změnu rozpočtu č. 10/2015.
8) Schválila účetní závěrku za rok
2014 příspěvkové organizace
Mateřská škola Vamberk, Tyršova
280, Vamberk a schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 163 477,98 Kč, a to
převod 96 % do rezervního fondu
a 4 % do fondu odměn.
9) Rozhodla v rámci zbytkové pravomoci rady města o měsíční
odměně předsedy přestupkové
komise ve výši 6 000,- Kč a členů přestupkové komise ve výši
550,- Kč za účast na ústním jednání, a to s účinností od 1.7.2015.
10) Projednala žádost ředitele společnosti Rezidence Krajka s.r.o.
o vydání souhlasu s realizací šesti
vstupních bytů v objektu na parc.
č. 590/4 v k. ú. Vamberk a rozhodla
souhlas udělit.
11) Vzala na vědomí informaci starosty o informačním projednávání
výstavby přehradní nádrže Pěčín,
které se konalo dne 26.5.2015
na MěÚ Rokytnice v Orlických horách za účasti starostů/-ek měst
a obcí dotčených připravovanou
studií proveditelnosti, zástupců
Povodí Labe, s.p. a společností
Sweco Hydroprojekt a.s. a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
12) Projednala a schválila Smlouvu č.
14196843 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP a pověřila
starostu jejím podpisem. Jedná
se o dotaci ve výši 123 342,05 Kč
na spolufinancování akce „Sportovní hala Vamberk – zateplení
objektu“ – další dotace ve výši
2 096 814,85 Kč bude poskytnuta
ze státního rozpočtu na základě
rozhodnutí MŽP.
Rada města Vamberk se na svém
15. zasedání dne 17. června 2015
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 14.
2) Na základě protokolu z výběrového řízení provedeného Vambereckou vodou s.r.o. rozhodla, že
smlouva na opravu vodovodního
řadu v horní části Pekla bude uza-
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vřena se společností Voda CZ service s.r.o. za cenu 338.055,58,- Kč bez
DPH a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
3) Rozhodla v rámci zbytkové pravomoci o stanovení měsíční odměny předsedy dopravní komise
ve výši 990,- Kč, a to od 1.7.2015.
4) Rozhodla na základě žádosti TJ
Baník poskytnout dotaci ve výši
15.000,- Kč na jimi pořádaný
„Sportovní den“. Na poskytnutí
dotace bude uzavřena veřejnoprávní smlouva.
5) Projednala a schválila smlouvu
č. Z_S14_12_8120050117 předloženou společností ČEZ Distribuce,
a.s., Děčín IV-Podmokly, o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie
na p.p. č. 1814 v k. ú. Vamberk
z důvodu plánované výstavby
obslužné komunikace pro výstavbu RD Bačinka a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
6) Schválila na základě návrhu ředitelky MŠ a v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb. výjimku z počtu dětí v jednotlivých třídách
ve školním roce 2015/2016. Výjimka je udělena pro 13 dětí.
7) Schválila na základě doporučení
ředitelky MŠ žádost matky Lukáše Granáta, nar. xxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxx, Kostelec nad Orlicí
o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2015 z důvodu nástupu
žadatelky na pozici učitelky v MŠ.
8) Projednala a schválila mandátní
smlouvu se společností Envidens,
s.r.o., Městská Habrová 1485,
Rychnov nad Kněžnou na zajištění soutěže na dodavatele elektrické energie pro město Vamberk
na rok 2016 za cenu 32.200,- Kč
včetně DPH a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
9) Rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu stavební parcely
st. 696, jejíž součástí je stavba
č.p. 484 a pozemkové parcely č.
1061/14, vše v k.ú. Vamberk. Termín: 20.6.2015
10) Rozhodla o zveřejnění záměru
pronájmu 3 místností o celkové
podlahové ploše 93,5 m2 podle
přílohy v domě č.p. 260 v Tyršově
ulici ve Vamberku.
11) Projednala návrhy krátkodobého
parkování na náměstí a rozhodla
realizovat variantu „A“.
12) Projednala a schválila žádost MO
ČRS Vamberk o zřízení sídla místní organizace rybářů v Městském
klubu Sokolovna, Tyršova 18,
Vamberk.
13) Jmenovala komisi pro otevírání
obálek s nabídkami na akci „Zateplení objektu Domu s pečovatelskou službou“ a „Zateplení objektu
mateřské školy Tyršova“ ve složení:
(pokračování na další straně)
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Rudolf Futter, Jiří Klekar, Ing. Václav Krsek, Zuzana Rousková,
Ing. Josef Šlechta, náhradníci:
Ing. Jiří Mazúch, Ing. Eva Forejtková. Otevírání obálek proběhne
30.6.2015 v 9,00 a 10,00 hodin.
14) Projednala a schválila Smlouvu č.
15237033 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP a pověřila
starostu jejím podpisem. Jedná
se o dotaci ve výši 187.766,- Kč
na spolufinancování akce „Dům
s pečovatelskou službou Vamberk
– zateplení objektu“ – další dotace ve výši 3.192.038,- Kč bude
poskytnuta ze státního rozpočtu
na základě rozhodnutí MŽP.
15) Projednala a schválila Smlouvu č.
15248803 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP a pověřila
starostu jejím podpisem. Jedná
se o dotaci ve výši 191.664,- Kč
na spolufinancování akce „MŠ
Tyršova Vamberk – zateplení
objektu“ – další dotace ve výši
3.258.288,- Kč bude poskytnuta
ze státního rozpočtu na základě
rozhodnutí MŽP.
16) Projednala Smlouvu č. 15244303
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci OPŽP. Jedná se o dotaci
ve výši 188.729,- Kč na spolufinancování akce „MŠ Jugoslávská
Vamberk – zateplení objektu“.
Vzhledem k zjištěným technickým
problémům na objektu není možné dodržet plánovaný termín dokončení akce, a proto RM rozhodla
dotaci odmítnout.
Rada města Vamberk se na svém
16. zasedání dne 1. července 2015
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č.
15.
2) Na základě stanoviska pracovnice odboru SMRM rozhodla, že
smlouva na vypracování projektové dokumentace pro územní
řízení a stavební povolení na akci:
„Dešťová kanalizace – obytný soubor RD Bačinka“ bude uzavřena se
společností DI PROJEKT s.r.o., Pardubice za cenu 54.692,- Kč včetně
DPH a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
3) RM projednala nabídku společnosti ERV s.r.o. na poradenství
před podáním žádosti o podporu akce „Vamberk - intenzifikace
ČOV“ a rozhodla nabídku nepřijmout. Zároveň uložila řediteli
společnosti Vamberecká voda
s.r.o. připravit zadávací podklady pro výběr manažera projektu
v celém rozsahu od přípravy a podání žádosti, přes administraci
projektu po závěrečné vyhodnocení.
4) Rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky části pozemkové parcely č. 155
v k. ú. Vamberk.
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5) Projednala zápis z jednání dopravní komise ze dne 23.6.2015
a schválila navržená opatření.
6) Projednala návrh velitele městské
policie na rozšíření kamerového
systému ve městě a pověřila starostu podpisem objednávky.
7) Projednala žádost Římskokatolické farnosti Vamberk o příspěvek na osvětlení krypty kostela,
které bylo provedeno na základě množství žádostí z řad návštěvníků města o možnost prohlídky.
RM rozhodla přispět částkou
10.000,- Kč.
8) Vzala na vědomí oznámení o provozování letního skautského
tábora v Pekle v termínech 5. až
18.7.2015 a 19.7. až 1.8.2015.
9) Schválila ve své kompetenci změny rozpočtu č. 12/2015.
10) Projednala žádost společnosti
AGRO Vamberk spol. s r.o. o udělení souhlasu se záměrem realizace
výstavby komunitního domu seniorů a rozhodla prověřit závazky
města v případě, že by byl souhlas
udělen.
11) Projednala žádost TJ Sokol Vamberk o mimořádný finanční příspěvek na činnost oddílů všestrannosti a vzhledem k tomu,
že na uvedenou činnost byl již
příspěvek poskytnut, rozhodla
další příspěvek prozatím neposkytnout.
12) Schválila organizační opatření
k zabezpečení plnění usnesení zastupitelstva města Vamberk č. 7 ze
dne 17.6.2015.
13) Projednala protokol o otevírání
obálek s nabídkami a posouzení
nabídek na akci „Mateřská škola
Vamberk – zateplení objektu“
a v souladu s ním rozhodla, že
smlouva bude uzavřena se společností STATING s.r.o., Hradec
Králové za cenu 3.370.140,- Kč bez
DPH a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
14) Projednala protokol o otevírání
obálek s nabídkami a posouzení nabídek na akci „Dům s pečovatelskou službou Vamberk
– zateplení objektu“ a v souladu
s ním rozhodla, že smlouva bude
uzavřena se společností STATING
s.r.o., Hradec Králové za cenu
3.046.710,- Kč bez DPH a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
15) Pověřila starostu města k jednání
na valné hromadě DSO Mikroregion Rychnovsko ve věci Místních
akčních plánů ve vzdělávání.
16) Projednala a schválila Smlouvu
č. ES04839 o poskytnutí dotace
z rozpočtu Královéhradeckého
kraje na zpracování projektové
dokumentace s názvem „Vamberk
– intenzifikace ČOV“ a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
Rudolf Futter
starosta města
Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města
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Ze zasedání Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Vamberk se
na svém 7. veřejném zasedání dne
17. června 2015 usneslo:
1) Schvaluje zápis Finančního výboru č. 4.
2) Schvaluje změny rozpočtu č. 11
pro rok 2015. Stanovuje částku pro poskytování dotací
a darů v kompetenci rady města
na 200.000,- Kč.
3) Schvaluje celoroční hospodaření
města Vamberk a závěrečný účet
města Vamberk za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014
s výhradou uvedenou ve zprávě
o výsledku hospodaření, na základě nichž jsou přijata opatření
nutná k nápravě.
4) Zastupitelstvo města projednalo
návrh účetní závěrky za rok 2014
a na základě předložených dokladů nevznáší požadavky:
a) na doplňující informace
a předložení účetních záznamů
ke schvalování účetní závěrky,
b) na opravy nesprávnosti, které
jsou v rozporu s věrným a poctivým obrazem účetní závěrky.
Schvaluje, v souladu s § 84 odst.
2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích a vyhlášky č. 220/2013
Sb., ve znění pozdějších předpisů,
účetní závěrku města Vamberk sestavenou k 31.12.2014.
5) Schvaluje převody nemovitostí:
Prodej:
a) Pozemkové parcely č. 666/19,
druh pozemku trvalý travní porost, výměra 288 m2, v k. ú. Vamberk, za cenu podle znaleckého
posudku 13.200 Kč, panu Jiřímu
Vondrovi.
Směnu:
b) Pozemkových parcel č. 2432/4,
výměra 280 m2 a 2432/5, výměra
51 m2, obě druh pozemku ostatní
plocha, vlastník město Vamberk,
cena podle znaleckého posudku
13.700 Kč, za novou pozemkovou
parcelu č. 2431/5, druh pozemku ostatní plocha, výměra 8 m2,
oddělenou podle GP č. 129457/2015, cena podle znaleckého
posudku 331 Kč, vlastník ŘETĚZY
VAMBERK spol. s r. o., vše v k. ú.
Vamberk, ŘETĚZY VAMBERK spol.
s r. o. doplatí městu Vamberk rozdíl v ceně pozemků 13.369 Kč.
Převzetí daru:
c) Pozemkových parcel č. 2496,
18 m2, č. 2497, 18 m2, č. 2498,
39 m2, č. 2499, 22 m2, č. 2500, 22
m2, č. 2501, 33 m2, č. 2502, 18 m2,
č. 2503, 19 m2 a č. 2504, 17 m2,

všechny druh pozemku ostatní
plocha, všechny v k. ú. Vamberk.
Odkoupení:
d) Stavební parcely č. st. 1277/3,
druh pozemku zastavěná plocha
a nádvoří, výměra 9 m2 a pozemkové parcely č. 1190/4, druh pozemku ostatní plocha, výměra 465
m2, obě v k. ú. Vamberk, od paní
Věrušky Fiedlerové, za cenu podle
znaleckého posudku 350 Kč/m2,
celkem tedy 165.900 Kč,
e) pozemkových parcel č. 1090/
44, 38 m2, č. 1090/48, 13 m2,
č. 1090/47, 20 m2, č. 1090/45, 27
m2, č. 1090/50, 11 m2, č. 1090/49,
12 m2, č. 1090/46, 26 m2, č. 1090/
51, 3 m2, 1090/52, 2 m2 a č. 1090/
43, 50 m2, všechny druh pozemku ostatní plocha, všechny v k. ú.
Vamberk, od vlastníků za cenu
podle „Kritérií“ 92 Kč/m2.
Vzdání se předkupního práva:
f) usnesení nebylo přijato,
g) k pozemkovým parcelám
č. 324/34, výměra 72 m2 a č.
323/35, výměra 256 m2, obě druh
pozemku ostatní plocha, obě v k.
ú. Peklo nad Zdobnicí.
6) Ruší Pravidla k poskytování půjček, tvorby a užití účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení
ze dne 11.12.2013.
7) Schvaluje Pravidla k poskytování
půjček, tvorby a užití účelových
prostředků z Fondu rozvoje bydlení.
8) Schvaluje dotaci na vybudování
domovní přečerpávací stanice
kanalizace panu Jaromíru Kacrovi, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
ve výši 13.729 Kč, z Fondu rozvoje
bydlení.
9) Ruší Obecně závaznou vyhlášku
města Vamberk č. 2/2014 ze dne
11.06.2014, Požární řád.
10) Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Vamberk č. 1/2015
Požární řád města.
11) Schvaluje smlouvu o předkupním
právu k nemovitostem v areálu bývalých kasáren mezi Městem Vamberk a pewag nemovitosti s.r.o.
12) Členství v kontrolním výboru:
a) Bere na vědomí rezignaci
na funkci člena kontrolního výboru pana Martina Jandíka a paní
Ivy Zakouřilové.
b) Novými členy kontrolního výboru volí pana Jiřího Hostinského
a Josefa Morávka.
Rudolf Futter
starosta města
Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města

K 30.6.2015 se vzdal mandátu pan MUDr. Libor Janeček
a 1.7.2015 se stal zastupitelem Ivo Jiřele. Slib složí
na prvním zasedání, kterého
se zúčastní.

Zveme Vás na 8. zasedání
Zastupitelstva města Vamberka, které se koná dne
9. září 2015 v 18,00 hodin
ve velkém sále Městského
klubu Sokolovna.

www.vamberk.cz

strana

Vamberecký

5

zpravodaj

Čápi ve Vamberku

Zubní pohotovost
ordinační hodiny:
sobota, neděle, svátek 8,00 - 12,00 hod.
datum jméno lékaře

01.08.
02.08.
08.08.
09.08.
15.08.
16.08.
22.08.
23.08.
29.08.
30.08.
05.09.
06.09.

MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Vavřičková Hana
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Ptačovská Eva
MDDr. Andělová Jana
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Beran Lubomír
MUDr. Bahník František

adresa ordinace

telefon

J. Pitry 344, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orl.
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orl.
dr. Lützova 244, Vamberk
Skuhrov nad Bělou 17
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Tyršova 464, Dobruška
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orl.
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 667 154
494 622 114
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 598 205
494 321 740
731 980 112
494 371 088
494 622 040
494 371 783
494 323 152

V letošním roce zahnízdili čápi bílí ve Vamberku poprvé na komíně bývalé kotelny v Jiráskově ulici. Zřejmě se jim zalíbila podložka s umělým
hnízdem, která byla na tento komín instalována na jaře 2014. Po návratu
z Afriky pár čápů nejprve hnízdo přistavěl. Po nakladení vajec se oba
rodiče střídali v zahřívání snůšky téměř pět týdnů a po dalších dvou až
třech týdnech už bylo možné na hnízdě pozorovat zejména při krmení
hlavičky malých čápat. Nakonec se ukázalo, že mláďata jsou čtyři, což
prokázala i přímá kontrola hnízda při kroužkování na konci června.
V druhé polovině července mladí čápi poprvé vzlétnou a opustí své
hnízdo. Budou se se svými rodiči potulovat nejprve v blízkém a postupně i ve vzdálenějším okolí a na konci prázdnin si to zamíří i s dalšími
čápy na jih na zimoviště v jižní Africe. Přejme jim šťastnou cestu a v dalších letech alespoň některým z nich i šťastné jarní návraty na hnízdiště
ve střední Evropě.
O. Šreibr
Foto: M. Hovad
Poznámka redakce: Podložku instaloval a kroužkování se zúčastnil autor
článku.
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Mezinárodní setkání krajkářek
Po tříleté pauze se ve Vamberku opět konalo Mezinárodní setkání
krajkářek, nad kterým převzala záštitu manželka prezidenta republiky Ivana Zemanová.
Letošní setkání nabídlo obzvláště pojetí krajky hodnotila odborná
bohatý program. Šest módních porota. Pro soutěž VII. Bienále, jepřehlídek, největší počet výstav- jichž vítězové byli odměněni zlatou
ních míst a expozice představující paličkou, byly vyhlášeny následujíkrajku z České a Slovenské republi- cí kategorie: I. Krajka – volná tvorky, Anglie, Dánska, Polska a poprvé ba, II. Krajka oděvní a interiérová
– design, III. Krajka – studentské
i z Bulharska.
Díky tomu, že výstavy probíhaly práce. Diplom Muzea krajky, který
na více místech, se návštěvníci vyjadřuje technologický nebo jiný
rozprostřeli a nedocházelo k „tla- specifický přínos pro budoucnost
čenicím“. Organizace z pohledu ná- krajkářství, získalo devět soutěžívštěvníků i vystavovatelů probíhala cích. Cenu sympatie, udělovanou
hladce. Všichni, kdo se na ní podí- městem Vamberk na základě výleli, byli kdykoli připraveni pomoci. sledků hodnocení soutěžní kolekVýborné atmosféře přálo i počasí.
ce návštěvníků výstavy, vyhrála
K Mezinárodnímu setkání krajká- za rok 2012 Jana Štěfková. Samotřek již po několik let patří soutěžní né vyhlášení výsledků provázela
výstava Bienále české krajky. Ne- příjemná atmosféra. Zlatou paličobvyklá díla a umělecké kreace vy- ku v kategorii Volná tvorba získala
cházející z tradičního i netradičního Marie Vaňková, v kategorii Oděvní

a interiérová krajka Alena Mašková
a v kategorii Studentské práce Alice
Bedrošová. Diplomy Muzea krajky
ve Vamberku byly uděleny: Zuzaně Hromadové, Márii Hromadové,
manželům Radce a Vlastimilovi
Vodákovým, Janě Křepelové, Stanislavě Losové, Bronislavě Bacílko-

vé, Světlaně Pavlíčkové, Ivetě Jaré
a Rozálii Nádvorníkové.
Mezinárodní setkání krajkářek naplnilo očekávání. Z mnoha míst dostáváme informace o tom, že si návštěvníci odnesli krásné dojmy, což
vystihuje i milý dopis krajkářek ze
Slovenska. Zdeňka Freivaldová

Dobrý deň pani Feivaldová,
chcem sa Vám poďakovať za spoluprácu a ústretovosť pri všetkých
jednaniach s Vami. Viem, mali ste veľa povinností počas festivalu, ale
i tak ste si našli čas a pomohli nám zabezpečiť niektoré organizačné záležitosti týkajúce sa pobytu na festivale. Ešte raz vďaka za všetky naše
paličkárky. Chcem Vám tiež vyjadriť uznanie, že tento rok bolo veľmi
veľa nových sprievodných podujatí - výstav. Prínosom a k obohateniu
podujatia patrili všetky a pre nás z poza hraníc bolo aj to, že neboli spoplatnené. Pretože sme si mohli nakúpiť iné vecičky. Ešte raz veľmi pekne
Vám ďakujem. Tá naša požiadavka o spoluprácu v ďalšom ročníku bude
prednesená paličkárkam. Rozhodne sa teda ozvem a pevne verím, že
budeme pokračovať v jednaní ďalej.
S pozdravom Soboslayová

Bulharská paličkovaná krajka
poprvé ve Vamberku

Krajka měsíce
Tento měsíc jsme pro vás vybrali páskovou krajku s půdicí s inventárním číslem 6-A-2894. Tato krajka se nejčastěji používá pro ozdobu lemu na bohatě vyšívaných zástěrách moravských krojů v okolí
Kyjova. Na Vamberecku se označovala jako tzv. krajka chorvátská.
Původním místem jejich výroby bylo Slovensko, posléze se ale jejich výrobním centrem stal Vamberk, kde se tyto krajky paličkovaly
podle původního vzoru. Paličkuje se z úzké pásky, která přechází
do širší půdice doplněné pecičkami. Zajímavostí této krajky je její
barevnost. Paličkuje se hlavně z bílé příze, pecičky jsou paličkovány
střídavě v červené a zelené barvě. Červená a zelená barva symbolizují život.
Budete-li si chtít tento typ krajky prohlédnout zblízka, máte možnost tak učinit až do 6. září letošního roku na výstavě Krajka v lidovém prostředí, která právě probíhá v Muzeu krajky ve Vamberku.
Součástí výstavy je i funkční paličkovací stroj na ruční pohon. Přijďte
si zatočit klikou a upaličkovat tolik krajky, kolik vám bude stačit sil.
Na viděnou v Muzeu krajky se těší
Mgr. Martina Rejzlová
a celý kolektiv muzea

Ve dnech 26. – 28. června 2015 se konalo ve Vamberku Mezinárodní
setkání krajkářek. V rámci letošního XIV. ročníku již tradiční akce
jsme tady poprvé uvítali krajkářky z Bulharska.
Paličkovaná krajka v Bulharsku se a v zahraničí. Tak se zrodila Kalonazývá Kaloferská nebo Bruselská ferská krajka. Pouze během někokrajka. Méně známá je však sku- lika málo desítek let vybudovala
tečnost, že bulharská škola palič- Donka Chipkova školu, ve které
kování je postavena na základě vyráběná krajka byla srovnatelčeských zkušeností. Loňský rok ná v umělecké hodnotě a kvalitě
připomněl 110. výročí založení s krajkou ze zemí se staletou traUčebny vyšívání a krajky ve Státní dicí výroby paličkované krajky.
škole kresby v Sofii, která zname- Tak se krajka stala řemeslem, které
nala začátek textilní umělecké praktikuje mnoho žen v kaloferské
výuky v Bulharsku. První učitelka, oblasti, a zdrojem příjmu pro jejich
Češka, Tereza Holekova byla ab- rodiny.
solventkou proslulé Školy umělec- Další zajímavý fakt o vztahu českoprůmyslové v Praze. Již v akade- kých a bulharských škol paličkomickém roce 1904/1905 začlenila vané krajky je v tom, že mezi lety
paličkovanou krajku do kurzových 1907 – 1910 ve Státní škole kresby
programů ateliéru výšivky a krajky, v Sofii pod Terezou Holekovou
který sama vedla. Tereza Holekova studovala Emilie Palečková, jeden
dohlížela na školu po téměř dvě z tvůrkyň české moderní krajky.
desetiletí – až do roku 1922. Bě- V rámci krajkářské výstavy jsme
hem této doby Státní škola kres- mohli představit kaloferskou krajby organizovala kurzy pro učitele ku ve Vamberku, starodávném
výšivky a krajky a tito absolventi centru české paličkované krajky.
rozšiřovali paličkovanou krajku Pro informaci: Kalòfer (Калофер)
do různých oblastí země. V 1908 – je městečko (cca 4000 obyvatel),
1909 navštívila Školu paličkování srovnatelné s Vamberkem, nacháTerezy Holekové Donka Chipková zející se ve středním Bulharsku,
z Kaloferu. Byla tam poslána, aby rozprostírající se na březích řeky
zvládla tuto techniku v rámci pří- Tundži mezi hřebeny Staré Planiny
pravy na otevření krajkářské školy na severu a Sredne Gory na jihu.
v Kaloferu. Otevřením jediné spe- Kalofer je součástí provincie Plocializované školy na výrobu krajek vdiv a samosprávného územního
v Bulharsku položila základy tra- celku Karlovo.
dice bulharské paličkované krajky S využitím letáku z bulharské ex– vyškolila stovky dívek, vytvořila pozice a informace na Wikipedii
velké množství vzorů, přispěla zpracoval
k propagaci krajky v Bulharsku
Václav Matějka, kronikář
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Projekt
Husovy
stopy
Letošní rok 2015 je významný,
protože na něj připadá výročí 600
let mučednické smrti českého
reformátora Mistra Jana Husa.
Při této příležitosti jsme se zapojili do projektu „Husovy stopy“
Jedná se o nalepovací plochy =
stopy, které obsahují 12 hodnot
Jana Husa, které po sobě (nejen)
českému národu zanechal jako
dědictví: VÍRA, PRAVDA, ČISTOTA,
SVOBODA, DŮSTOJNOST, ODVAHA, ÚCTA, POKORA, ODPUŠTĚNÍ,
RADOST, LÁSKA, VĚČNOST. Tyto
stopy jsme umístili ve vestibulu
školy. Jednotlivé stopy jsou popsány na panelech. Všichni žáci
a návštěvníci školy se tedy mohou s jeho odkazem seznámit.

Obhajování Pravdy
Až odezní krásná slova svátečních dnů
o statečnosti a hrdinství Jana Husa
přijdou opět všední dny, kdy budeme
myslet na naší budoucnost a budeme
hledat hodnoty, které mohou pomoci
změnit tvář světa na vlídnější a bezpečnější.
Zatím to vypadá, že je světový mír
závislý na vojenské síle supervelmocí
a jejich vlivu na ostatní země. Jakou
roli hraje v tomto dějinném procesu
pravda? Je větší než nedokážeme
ve svém blahobytném životě domyslet? Co nám chtěli připomenout naší
osvícení předkové, po nichž jsme zdědili krásný pomník velkého hlasatele
Pravdy?
Poučení z historie husitských válek můžeme přemýšlet, zda si Jan Hus takové
pokračování dějin přál nebo zda měl
jeho apel jiný smysl. Při hodnocení historických událostí se neobejdeme bez
hlubšího pochopní všech souvislostí,
které tyto události předcházely a doprovázely. Stejně jako ve všech projevech života působily i v našich dějinách
kromě vnějších – materiálních vlivů,
i skryté síly lidského ducha - psýchy
(duševno, psychika, mysl, vnitřní svět).
To, co je očím neviditelné, ale stvořené
lidským myšlením, cítěním, vírou, může
být „podhoubím“ pro skutky, které se
mohou proměnit v lavinu nekontrolovatelného běsnění a zničující síly. Skrytou nenávist lze velice rychle změnit
na masové nepokoje i válku.
Rozbuškou pro rozhodnutí k zabíjení
může být lež, nenávist, pomstychtivost, vyvolenost jednoho národa nad
jinými i lživá propaganda.

Letošní kulaté výročí od konce 2.
světové války je vhodnou příležitostí
k připomenutí živých svědectví, která
mohou význam Husova poselství potvrdit:
Jedním z nich je poslední dopis významného představitele zahraničního
československého protinacistického
odboje a obětí komunistického teroru, hrdiny Heliodora Píky:
„Psáno před popravou: …není ve mně
zloby ani nenávisti, ani pomstychtivosti.
Snad toho moji protivníci chtějí využít
k dosažení jednoty – studí mne však
hořká lítost nad tím, že zmizela spravedlnost, pravda – snad jen dočasně –
a šíří se nenávist, mstivost, zmizel smysl
pro snášenlivost, pro svobodu smyšlení
a projevu. Jak lehce se pravda překroutila v pravý opak a není dovoleno dát
jediného svědectví a důkazu k obhájení
pravdy.
Je mi líto, že strach ovládl většinu lidí a že
se neodvažují říci pravdu, nebo alespoň
neříci vyloženou lež, buď z donucení
nebo z konjukturalismu. Kam že zmizela
poctivost a odvaha? Kam zmizelo naše
„credo“ zděděné od mistra Jana Husa
a T. G. Masaryka, které jsme tak hrdě
sobě i světu připomínali – PRAVDU! Je
to soumrak národního svědomí nebo
už temno svobody a lidských práv? Ne,
nemohu věřit, neboť genius národa je
věčný, přetrvá i bouři a nedá zahynout.“
Svůj podíl k naplnění víry popraveného hrdiny může přinést každý z nás,
v míře a odpovědnosti, která nám byla
dána našim postavením v občanském
životě. Příkladem může být život a dílo
nedávno zesnulého Ludvíka Vaculíka.

V kondolenčním poděkování Mileny
Fucimanové ze 7. 6. 2015 najdeme
potvrzení stejného významu slov, jako
v díle J. Husa:
„…dovolte mi poděkovat za to, co jste
pro českou literaturu - a nejen literaturu
- udělal. Děkuji za všechny Vaše čtenáře.
Za ty, které jste potěšil, i za ty, které jste
vyvedl z míry. Protože jste dal literatuře,
co její jest: mluvit pravdu. Vy jste ve svých
knihách vrátil pravý význam slovům,
protože jste věděl, co způsobí, když se
slova stanou falešnou mincí. Že se jim
přestane věřit, stanou se lhostejnými. …
lhostejnost je největší zlo.“
Pokud si několika citáty oživíme význam pravdy a pokusíme se o její
naplnění v našem občanském životě,
bude to důstojný příspěvek k letošnímu výročí spojeného s naším městem
a jeho historií:
„Konejte toto: Mluvte každý svému bližnímu pravdu. Vynášejte ve svých branách pravdu a pokojný soud.“ Zach. 8,16.
„Pravda je to, co zjednodušuje svět, a ne
to, co vytváří chaos.“ A. de Saint-Exupéry.
„Správné rozhodnutí totiž uděláme jen
na základě pravdivého poznání skutečnosti. Na základě podvodu, lži nebo
polopravdy se i s nejlepšími úmysly rozhodneme pravděpodobně špatně.“
„Zlořečený je ten, kdo pro skývu chleba
opustí pravdu.“
„Nemůže-li pravda býti projevena bez
pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení,
nežli opustiti pravdu.“
„Hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě,
prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až
do smrti.“ Mistr Jan Hus.
20.6.2015 J. Nykl

www.vamberk.cz

Vzpomínková
akce
12. 7. 2015 proběhla na náměstí vzpomínková akce
u příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Akci
uspořádala Církev československá husitská ve spolupráci
s městem Vamberk. O kulturní doprovodný program se
postarali Hubertovi trubači
a za vamberecké ochotníky
vystoupil K. Uhlíř s A. Joachimsthalerovou.
ZF
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Co se v poslední době událo ve farnosti
Uplynulé období bylo velmi bohaté na akce, jichž se účastnila, nebo
které přímo pořádala naše farnost
sv. Prokopa. Koncem května jsme
spojili síly s muzeem krajky a uspořádali společně již tradiční Noc
kostelů a ve Vamberku poprvé Noc
muzeí. Program se vzájemně prolínal a probíhal v kostele sv. Prokopa a sousední budově muzea.
Desítky zvídavých návštěvníků si
prohlédly interiér kostela, včetně
krypty, výstavku barokních kněžských ornátů, krátkou varhanní
produkci, expozici muzea krajky,
koncert pěveckého uskupení X-Tet
a ti, kteří vydrželi do setmění i výsledek vypalování keramiky podle
středověkých postupů.
O týden později si dali v Kostelci
n. O. sraz příznivci jednostopých
vozidel různých značek, kubatur
i tvarů. V sobotu v pravé poledne
zarachotily motocykly na našem
náměstí a rovnaly se na prostranství mezi kostelem a školou.
Převážně v černé kůži odění motorkáři se svými sličnými spolujezdkyněmi vstoupili do kostela
a byli přítomni bohoslužbě, která
byla obětovaná za ně samotné

i jejich zesnulé kamarády. Po mši
svaté vamberecký farář ThDr. Paweł Nowatkowski požehnal venku
všem přítomným příznivcům mo-

Merklovice. Její obyvatelé (ale
nejen oni) si připomněli 150 let
od postavení kapličky sv. Jana
Křtitele. Při té příležitosti nadšen-

Vamberecký farář a Královéhradecký biskup
torismu. Ti se pak rozjeli spanilou
jízdou do nedalekého Neratova.
O čtrnáct dní později, 20. června,
prožila slavnostní událost obec

ci zvoničku částečně zrenovovali.
Na blízkém prostranství sloužil
odpoledne dr. Nowatkowski mši
svatou za obyvatele obce a zvláš-

tě za stavitele kapličky. Desítky
přítomných se poté přesunuly
do blízké budovy bývalé školy, kde
pokračoval program v režii místních hasičů.
A nastal konec června a s ním
i Mezinárodní setkání krajkářek.
Do města se sjely stovky příznivkyň, ale též příznivců jemné
krásy. I naše farnost přispěla svou
troškou ke zdárnému průběhu
této kulturní a společenské akce.
Hosté mohli obdivovat architekturu obou vambereckých kostelů,
pomodlit se zde, spočinout, nebo
shlédnout výstavku historických
kněžských ornátů ve farním kostele. A aby toho nebylo málo, v neděli navštívil naše město královéhradecký biskup Jan Vokál, aby
udělil 11 biřmovancům svátost
křesťanské dospělosti. K důstojnému průběhu slavnostní události
přispěla účast představitelů města
i hudební doprovod sopotnické
filharmonie a sboru. Následoval
společný oběd v prostorách školní jídelny a pan biskup si poté se
zájmem prohlédl expozici krajkářského muzea.
Miroslav Berger

Setkání rodáků v Pekle
Třetí červnový víkend byl pro většinu obyvatel Pekla svátečním.
Uskutečnilo se zde totiž setkání rodáků. To minulé setkání pekelských proběhlo právě před deseti lety. Celou akci doprovázel
bohatý program. Po všechny tři dny, to je od pátku do neděle,
probíhala v budově bývalé školy výstava z historie obce. K vidění
bylo obrovské množství starých fotografií a pohledů, různé dokumenty mající spojitost s Peklem a především pak 17 kronik obce
a organizací působících na území Pekla. Převážná většina kronik
byla dílem známého pekelského kronikáře pana Bohumila Steklíka. Kdo měl zájem o historii, se do budovy školy vracel i několikrát, vždyť vidět všechny kroniky pohromadě se možná podaří až
za dalších deset let.
Hlavní program se uskutečnil v sobotu 20. června. Ve 13 hodin
si v sále Pekelské hospody nebylo kam sednout. Po krátkém zahájení vystoupily pekelské děti, které předvedly pásmo písniček
a básní, které s nimi nacvičila p. Jana Krsková. Tato část se setkala s velkým potleskem a u mnohých diváků byly vidět slzičky
v očích. Potom následovala volná zábava, ke které přispěl svými
písničkami i harmonikář. V 15 hodin předvedly své umění, před
budovou školy, mažoretky z Kostelce nad Orlicí. Sobotní program
byl ukončen taneční zábavou, při které v 18 hodin vystoupila
s předtančením skupina „Floriteam“. I tento bod programu měl
velký úspěch.
Jednoduše řečeno, to se podařilo. Poděkování zaslouží pořadatel
celého setkání Svaz dobrovolných hasičů Peklo, hlavní organizátor pan Milan Lenfeld a všichni další, co se na přípravě této hezké
akce podíleli. Poděkovat je třeba i Městu Vamberk za finanční příspěvek a sponzorům Tělovýchovné jednotě Peklo a tiskárně AG
TYP Kostelec n. Orl.
Tak snad za 10 let znovu v Pekle nashledanou.
Ing. Václav Krsek

Opravy komunikací
Kromě drobných oprav komunikací jsou v letošním roce v plánu
i některé rozsáhlejší opravy chodníků a cest.
V měsíci dubnu bylo vypsáno chodníkem ve Vamberku, se v souvýběrové řízení na rekonstrukci časné době realizuje a v době vychodníků před budovou pečo- dání tohoto zpravodaje bude již
vatelské služby, podél domů čp. dokončen.
787-8 až 791-2 v sídlišti Struha Co se týče asfaltových komunikací,
a na chodník v ulici Na Struhách. je v rozpočtu počítáno s vybudoDo soutěže se přihlásilo celkem váním asfaltového povrchu v ulici
pět společností. Soutěž vyhrála pod Helgolandem, rekonstrukcí
společnost Konkret CZ s.r.o., kte- povrchu komunikace před bytovrá předložila nejnižší nabídku. kami v Pekle n. Zd. a povrchu části
V době psaní tohoto článku byl „horní“ cesty v Pekle n. Zd. v soudokončen chodník před domem vislosti s rekonstrukcí vodovodnís pečovatelskou službou. Dokon- ho řádu. Na první dvě akce bylo
čeny jsou i chodníky podél domů vypsáno nabídkové řízení, do něv sídlišti Struha, u kterých bude hož se přihlásila pouze společnost
ještě ve svazích instalováno zá- Strabag a.s. Předběžně dohodnutý
bradlí. V rámci této akce byla nově termín realizace obou akcí je kovybudována i plocha ze zámkové nec druhé poloviny srpna, případdlažby, sloužící jako místo pro kon- ně měsíc září. Třetí akce, tj. oprava
tejnery na odpad. Tím došlo k od- části „horní“ cesty v Pekle n. Zd., je
stranění jedné ze čtyř nepěkných závislá na dokončení rekonstrukce
panelových ploch umístěných vodovodního řádu a o termínu rev centru sídliště. Chodník v ulici alizace se zatím nejednalo.
Ing. Václav Krsek
Na Struhách, který byl nejhorším

www.vamberk.cz
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Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
V úterý 30. června skončil další
školní rok a žákům začaly prázdniny. Učitelé rozdali vysvědčení
a čeká je zasloužená dovolená. Je
tedy čas na krátké bilancování.
Ve škole je zaměstnáno celkem 21
učitelů, 4 vychovatelky ve školní
družině, v DDM 2 pedagogové volného času a 8 ostatních zaměstnanců. Naši školu navštěvovalo
336 žáků v 15 třídách (209 žáků
v 10 třídách na 1. stupni a 127 žáků
na v 5 třídách 2. stupni), školní družinu ve 2 ranních a 4 odpoledních
odděleních 123 žáků. Ve všech
třídách probíhala výuka podle
našeho školního vzdělávacího plánu „Škola – okno do života, dveře
do světa“. Do Domu dětí a mládeže, který je součástí školy, chodilo
do 23 kroužků 348 dětí.
V rámci udržitelnosti projektu Cesta
do hlubin přírodovědných znalostí,
se opět uskutečnily aktivity - Den
exkurzí, několik přednášek, oslava
Dne Země, pro veřejnost tradiční
Adventní a Velikonoční dílny.
Škola se také zapojila do projektu
Škola na dotek v Královéhradeckém kraji.
Během roku se ve škole uskutečnilo mnoho dalších akcí – např.
2x sběr papíru, adaptační pobyt
6. ročníku v Potštejně. Uspořá-

dalo se několik preventivních
přednášek (na téma kyberšikana,
drogy, zdravotní postižení, zubní
hygiena, ve spolupráci s jídelnou –
zdravá strava), testů k volbě povolání a besed v knihovně. Pořádali
a účastnili jsme se mnoha soutěží
(Přírodovědného a Matematického klokana, olympiád z Ch, D, M,
Čj, Poznávání rostlin a živočichů,
Mladého zahrádkáře, Mladého
zdravotníka, Recitační soutěže,
Konverzační soutěže v Aj, soutěže
Hledáme nejlepšího mladého chemika, výtvarné soutěže atd.). Žáci
byli na několika zajímavých exkurzích (Praha, Terezín) a sportovních
soutěžích (McDonald´s Cup, turnaji v minifotbale, vybíjené, přehazované, florbale, absolvovali jsme
atletický čtyřboj, dopravní soutěž,
mladého cyklistu). Na žádné soutěži se naši žáci neztratili, vždy
s nadšením úspěšně reprezentovali naši školu, o čemž svědčí stále
se rozšiřující sbírka pohárů vystavených ve vestibulu školy. V dopravní soutěži mladých cyklistů
jsme potřetí za sebou postoupili až
do republikového finále! První třídy pro veřejnost nacvičily besídku
ke Dni matek. Druhé a třetí ročníky
jezdily od září do listopadu na výuku plavání do plaveckého bazénu
v Rychnově nad Kněžnou. V říjnu
jsme na hřišti pod školou shlédli
nohejbalovou exhibici. V březnu

ŠKOLA NA DOTEK
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0042
Toto je název projektu, kterého jsme se v tomto školním roce společně
s dalšími 45 školami zúčastnili. Garantem byla Střední škola informatiky
a služeb Dvůr Králové nad Labem.
Projekt byl zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků
při práci s moderními informačními a komunikačními technologiemi.
Nejprve bylo na základě výběrového řízení pořízeno 20 kusů hybridů
- notebooku a tabletu v jednom a dvě Wi-Fi zařízení. Pak následovalo
několik školení a porad všech učitelů. K podpoře školení byly vytvořeny
metodické materiály, které jsou sdíleny prostřednictvím online úložiště a učitelé je mohou využívat k samostudiu formou e-lerningu. Zde je
i v online režimu poskytována odborná pomoc pedagogům prostřednictvím možných konzultací s odbornými mentory.
V závěru školního roku se všichni učitelé intenzivně seznamovali s touto
technikou, kterou ve škole využijeme k práci prostřednictvím Office 365,
dále k zavedení elektronické třídní knihy a elektronické žákovské knížky.
M. Vrkoslav a J. Chárová – koordinátoři projektu

byli žáci 7. ročníku na lyžařském
výcviku. Na začátku dubna navštívili školu maskoti mistrovství světa v ledním hokeji - Bob a Bobek
V MK Sokolovna jsme si poslechli
koncert ZUŠ z Kostelce nad Orlicí,
několikrát jsme byli na divadelním
představení a na vystoupení vamberských ochotníků. V průběhu
roku měli žáci možnost shlédnout
několik divadelních představení
v Hradci Králové, koncert pěveckého sboru Carmina a vystoupení
baletu. Někteří žáci z 2. stupně
byli v květnu v Londýně. Žáci 9.
ročníku se byli podívat na Úřadu
práce, přehlídce středních škol
a úspěšně zvládli elektronické testování svých vědomostí. 1. června
pro naši školu uspořádal Baník
Vamberk sportovní den. Na závěr
školního roku proběhlo v muzeu
vyhodnocení všech soutěží a v MK
Sokolovna tradiční slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku. Spoustu
hezkých akcí pořádala také naše
školní družina. Kromě kroužků
DDM v průběhu roku pořádal akce
o podzimních, pololetních a jarních prázdninách a další akce jako
např. výlety, výstavy, přednášky,
výtvarné výstavy atd. DDM se spolupodílel na organizaci mnoha dalších akcí pořádaných ve Vamberku
– např. v MK Sokolovna se uskutečnily Vánoční a Velikonoční dílny, Jarmark, na Vyhlídce se skauty
Dětský den či s knihovnou Městem chodí andělé apod. Spolupracuje také s MŠ, pro jejichž děti připravuje zajímavé aktivity. Na léto
jsou připraveny tři příměstské
tábory. Během roku KRPŠ připravil
několik akcí (Bleší trh, burzu zimního a sportovního vybavení, ples,
karneval, atd.). Finančně se podílel na mnoha dalších akcích (např.
vstupné na divadla a koncerty,
příspěvek na odměny a hračky pro
družinu, jízdné na soutěže, exkurze, adaptační program, odměny
žákům atd.), za což jim děkujeme.

V průběhu roku probíhaly porady
a jednání, výchovné komise, třídní
schůzky, konzultace, předmětové komise, školení či jednání školské rady.
Na konci ledna se konal zápis do
1. tříd – v září nastoupí 52 prvňáčků.
Škola je již několik let zapojena
do projektu Mléko do škol, Ovoce
do škol, Budeme mít zdravé zoubky a Recyklohraní.
Jak je vidět, bylo toho opravdu
dost. Všechny zde zmíněné aktivity jak školy, tak DDM a ještě další,
i s fotografiemi, můžete shlédnout
na našich webových stránkách
www.zsvamberk.cz.
V období hlavních prázdnin se
ve škole nezahálí, ale udělá se
spousta práce. Proběhne vymalování sociálních zařízení, výměna
osvětlení v šatnách a tělocvičně
a rekonstrukce jazykové učebny.
V DDM bude v průběhu září také
vymalováno a opraven špatný
plot. Tak jako každý rok nás čeká
generální úklid a přípravné práce
na nový školní rok, ve kterém přejdeme na elektronické třídní knihy
a elektronické žákovské knížky.
Všem zaměstnancům a žákům školy bych chtěl popřát hezké prázdniny, odpočinek a načerpání nových
sil do dalšího školního roku.
Za vedení školy
Mgr. Martin Vrkoslav,
ředitel školy
Důležité informace:
z hlavní prázdniny trvají od středy
1. července do pondělí 31. srpna
2015
z školní družina je v období hlavních prázdnin z důvodu čerpání
dovolené uzavřena
z nový školní rok začne v úterý
1. září 2015 v 8.00 hodin společným zahájením před školou

Testování
Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bylo provedeno
výběrové testování znalostí žáků 9. ročníku.
Na konci května proběhlo elektronické testování zaměřené na zjišťování výsledků žáků 9. ročníku a to v oblasti společenskovědních
předmětů (zeměpis, dějepis, občanská výchova) a přírodovědných
předmětů (chemie, přírodopis, fyzika). Z dosažených výsledků vyplývá, že znalosti našich deváťáků jsou srovnatelné se znalostmi žáků
dalších škol. Nejlepších výsledků dosáhl: Vít Berger, Robin Ptáček,
Michal Hotmar, Tomáš Anderle a Radek Janko.
vedení školy
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Londýn 2015
Na výlet do Anglie vyjeli žáci druhého
stupně naší školy, školy z Doudleb nad
Orlicí a dva žáci ze Slatiny nad Zdobnicí.
Odjížděli jsme 11. května dopoledne
směr Praha. Na Černém Mostě jsme
nabrali průvodce, pana Petra Chalupu. Cestou jsme pak měli menší nepříjemnost, protože pan průvodce skončil v nemocnici v Berouně kvůli úrazu
při rychlém brždění autobusu. Zranění bylo naštěstí lehké a my všichni
pokračovali přes Německo a Belgii až
do přístavu ve Francii, odkud jsme se
měli plavit na Britské ostrovy.
Brzy ráno jsme se nalodili na trajekt.
Pluli jsme asi dvě a půl hodiny. Kolem
šesté jsme sjeli z trajektu na britskou
půdu. Teď jsme se ocitli v Doveru.
Hned dopoledne jsme navštívili bílé
křídové skály na pobřeží, po kterých
jsme se prošli. Dále jsme pokračovali podél pobřeží. Zastavili jsme
v Brightonu na prohlídku města
a královského paláce. Všichni jsme
se potom vrhli k moři. Naší cestu jsme

tento den ukončili v Pourtsmouthu.
Prošli jsme si tam muzeum lodí jejího veličenstva. Někteří se šli podívat
na Spinnaker tower. Prohlédli jsme si
město a skončili v hotelu Ibis, ve kterém jsme strávili noc.
Druhý den ráno jsme vyjeli směrem
na Londýn. Tam jsme dorazili kolem desáté hodiny. Udělali jsme si
prohlídku města z autobusu. Kolem
dvanácté hodiny jsme absolvovali
vyhlídkovou jízdu na the London Eye,
odkud jsme viděli překrásné panorama Londýna. Odpoledne jsme jeli
do Royal Observatory k nultému poledníku a ještě jsme si prošli Námořní muzeum. Navečer jsme se projeli
na lodi po Temži až k Big Benu. Než
pro nás přijel autobus, prošli jsme se
kolem the Houses of Parliament. Poté
nás autobus zavezl na parkoviště,
kde si nás vyzvedly anglické rodiny,
ve kterých jsme měli strávit další dvě
noci.
Na čtvrtek byla naplánována prohlídka dalších zajímavých míst Londýna.

Začali jsme na Trafalgar square s památníkem generála Nelsona. Dále
jsme pokračovali po ulici Whitehall,
kde sídlí většina ministerstev. Viděli
jsme zde malé střídání stráží. Dále
jsme šli na Piccadilly square, kde jsme
si mohli nakoupit první suvenýry.
Odpoledne jsme navštívili Natural
History museum, kde jsme obdivovali
například kostry dinosaurů. Nakonec
jsme náš den zakončili v Primarku,
největším a nejlevnějším obchodě
v Británii.
V pátek ráno náš autobus zaparkoval poblíž Toweru. Celou stavbu jsme
obešli a zamířili jsme do doku sv. Kateřiny. Odtamtud jsme viděli otevřený
Tower Bridge. Všichni jsme byli nadšení, protože jsme se po mostě přesunuli
na druhou stranu Temže. Cesta pokračovala po nábřeží například k divadlu
Globe Williama Shakespeara, kolem
historické lodi sira Francise Drakea
a kolem bývalé válečné lodi jejího veličenstva. Přes lávku Millenium jsme se

dostali na druhou stranu řeky ke katedrále sv. Pavla.
Abychom nasáli dopravní atmosféru,
projeli jsme se typickým londýnským
autobusem (double decker) a londýnským metrem. Tento den jsme navštívili i Britské muzeum. Zbytek dne jsme
strávili na nákupech na obchodní ulici
v Londýně - Oxford Street. Večer jsme si
ještě prohlédli Buckinghamský palác.
Naposledy jsme se projeli nočním Londýnem a pak zamířili zpět do Doveru.
Na trajekt zpět jsme se naloďovali
ve dvě hodiny ráno. Kolem čtvrté hodiny jsme byli ve Francii. Zpátky jsme
jeli opět přes Francii, Belgii a Německo, kde jsme uvízli v dopravní zácpě.
Hranice do České republiky jsme
přejeli na Rozvadově. V Praze jsme
vyložili pana průvodce. Do Vamberka
jsme přijeli kolem deváté hodiny večer
unavení, ale spokojení.
V Anglii se mi moc líbilo.
Zapsala Kateřina Rősslerová,
žákyně 9.roč.

Přírodovědné soutěže V kraji první a v republice
V letošním školním roce se žáci
2. stupně zúčastnili 2 soutěží.
Na základě výsledků školního
kola soutěže Poznávání rostlin
a živočichů postoupili do okresního kola tito žáci – z kategorie
6. – 7. tříd – Lukáš Jindra, Anna
Novotná, Vojtěch Slovák, Eliška
Janková, Pavlína Šklíbová, Pavla
Potužníková. Z kategorie žáků
8. – 9. tříd postoupil Jan Pelinka,
Radek Janko, Robin Ptáček, Lucie
Ehlová, Michal Hotmar a Lucie
Divíšková. V okresním kole nejlépe obstál Vojtěch Slovák, který
obsadil ve své kategorii 3. místo
a postoupil do krajského kola.
To se uskutečnilo na Gymnáziu
ve Dvoře Králové nad Labem.
Zde Vojta neobsadil žádnou příčku, ale načerpal nové zkušenosti,

které jistě využije při dalších soutěžích.
Další soutěž, které se zúčastnili
žáci naší školy, je soutěž s názvem
Mladý zahrádkář. Soutěž se skládá ze 2 částí – testu a poznávačky
rostlin. Do soutěže se přihlásila
4 děvčata ze 6. ročníku. Všechny
se zúčastnily okresního kola. Nejlepšího výsledku dosáhla Lenka
Málková, která v mladší kategorii
obsadila 3. místo. Dalšími soutěžícími byly – Anna Svobodová,
Kristýna Mikysková a Karolína
Červinková.
Všem soutěžícím v přírodovědných
soutěžích děkujeme za reprezentaci školy, gratulujeme jim k dosaženým výsledkům a v novém školním
roce jim přejeme v dalších soutěžích hodně úspěchů.
JCh

sedmé místo
Tato krásná umístění získalo
družstvo mladších žáků v dopravní soutěži Mladý cyklista
v Chomutově. Již třetí rok se
naší škole podařilo postoupit
až do republikového kola a porovnávat síly s ostatními 13
kraji.
Nejlépe se nám dařilo při jízdě
zručnosti, i když probíhala za silného deště, slušně jsme zvládli
práci s mapou, zdravovědu i jízdu
po dopravním hřišti, ale nejvíce
nám daly „zabrat“ testy pravidel
silničního provozu.
Všechny závodníky chválíme, já
i p. uč. Bártová, která se mnou
žáky připravovala a doufáme, že
ti, kteří zůstanou na naší škole se
budou připravovat i další roky již
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jako druhá kategorie a budou dále
soutěžit.
Děkujeme: K. Koželuhovi, J. Fišerovi, K. Holečkové a N. Langerové.
A. Podolská
učitelka ZŠ Vamberk
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Dům dětí a mládeže

Muzeum krajky

Ohlédnutí
Průběžně jsme vás prostřednictvím zpravodaje informovali o akcích,
které jsme připravovali a uskutečnili. Některé byly velmi vydařené, jiné
méně. Letecký den na lupenickém soukromém letišti se i přes velký vítr
pořádal a děti, které přišly, byly nadšené. Většina dětí startovala na takových závodech poprvé a my doufáme, že ne naposledy. Děkuji všem,
kteří nám pomohli, protože tyto závody jsou opravdu specifické. Hlavně
děkuji panu Lovětínskému, našemu externistovi, který dokázal nápad
zrealizovat. Přikládám i foto ať vám pomůže dokreslit tu báječnou atmosféru, která nás všechny zúčastněné doprovázela.

Poděkování
Chtěly bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na chodu naší činnosti a to především externistům. Moc vám děkujeme, protože bez vaší velké a obětavé pomoci, bychom nemohli
zvládnout takovou širokou škálu zájmových útvarů. Též děkujeme
za finanční podporu Městu Vamberk, které hradí veškeré provozní náklady. Vážíme si toho a víme, že v dnešní době není lehké
všem organizacím vyjít vstříc. Děkujeme vedení ZŠ, MŠ a všem
učitelkám, že si našli čas a přišli se s dětmi nejen podívat k nám
do „Domečku“ na různé akce a výstavy, ale i na besedy, rukodělky
a sportovní dovádění. Též děkujeme i všem rodičům a dětem, že
si k nám našli cestu a doufám, že to pro vás všechny byl přínos.
Též děkujeme organizacím, že nás oslovili a my jim mohli pomoci
na akcích jimi pořádaných.
Na děti, které s námi stráví část prázdnin se těšíme a všem ostatním
přejeme krásné léto a načerpání dalších sil!
Štěpka a Verča
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Ze života mateřské školy
Už jde léto, už jde léto, už k nám jedou prázdniny,
v lese pro nás dozrávají jahody a maliny.
Milé léto, milé léto, vítaný jsi u nás host,
Na školku teď zapomenem, chcem tě užít pro radost.
Touto písničkou, kterou v naší mateřské škole VODNÍČEK zpíváme, bych Vás, milí čtenáři,
chtěla přivítat u prázdninového čísla Vambereckého zpravodaje s ohlédnutím na poslední
měsíc ne kalendářního, ale toho školního roku.
A věřte, že akcí a činností bylo u nás opravdu
mnoho. Kdybychom však měli o všech akcích
na jednotlivých třídách psát, byl by náš příspěvek velmi dlouhý. Vezmeme to tedy jen
heslovitě. Začátek června jsme jako již tradičně odstartovali Týdnem radosti. Každý den

na děti čekalo milé překvapení. V pondělí se
u Rybiček a Žabiček slavil Dětský den v podobě
soutěží na školní zahradě, Šnečkové v podobě
maňáskového divadélka o kamarádství „Na co
kašpárek zapomněl“. V úterý se Rybičky vydaly na malý výlet do Mini ZOO v Častolovicích,
s Žabičkami se loučil vodníček Tyršováček při
posledním pobytu v bazénu. Ve středu děti
obdivovaly ukázky plazů z TERA CENTRA. Čtvrtek byl u Rybiček ve znamení dopravního dne
– děti si přivezly do školky kola, koloběžky, tříkolky a užívaly si jízdu na vlastních dopravních
prostředcích po školkové zahradě přeměněné
na silnici. Žabičky se vydaly na piknik do parku,
který si náležitě užily. U Šnečků byl tento den
ve znamení písniček – „Písničkový den“. V pátek
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nás čekalo vyvrcholení celého týdne. Celodenní školkový výlet do Starých Hradů.
Tímto však akce u nás ve školce neskončily.
V posledních týdnech nás čekalo ve školce
hudební představení „Zpívánky“. Šnečkové
i Rybičky se rozloučili také s vodníčkem Tyršováčkem v bazénu. Na předškolní děti, které
po prázdninách nastoupí do ZŠ čekaly ještě dvě poslední „akce“ – závěrečná návštěva
městské knihovny a Pasování školáků spojené
s Kouzelnou nocí.
Touto cestou bychom chtěli popřát všem dětem krásné a sluníčkové prázdniny, rodičům
odpočinkovou dovolenou a malým prvňáčkům
úspěšný start do nové etapy jejich života.
Kolektiv MŠ Vodníček
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Maminky rozhýbou koupaliště
S Janou Čapkovou a Renátou Horákovou o tom, že aktivit pro nejmenší není nikdy dost.
Když jsme se k rozhovoru brzy ráno sešli, byly obě známé vamberecké maminky Jana Čapková a Renáta Horáková usměvavé a plné
energie. A aby ne. Ve vambereckém mateřském centru Dráček neustále pořádají nové akce a na letošní srpen mají připravenu jednu
obzvláště zajímavou – ve Vamberku poprvé pořádaný Maminy Run,
běh maminek.
tě připravené, např. malování
z Proč právě běh maminek?
Maminky jsou s dětmi na tzv. „ma- na obličej, jízda na koníku a další.
teřské dovolené“. Samotné slovo
„dovolená“ ale zní tak, že mamin- z Předpokládám, že i maminky
ky sedí s dětmi doma a nic nedě- samotné budou mít prostor.
lají. Tento mýtus chceme vyvrátit Na ukázku toho, co maminky
a dát všem najevo, že maminky z Dráčku při mateřské všechno
se hýbou, běhají a jdou svým dě- stihnou, bude na místě výstava
tem příkladem. Proto vznikl nápad a prodejní stánek prací vamberecuspořádat běh maminek. S nápa- kých maminek. Na dalším stánku
dem přišla paní Jana Kastnerová bude připraveno líčení od Oriflaz Hradce Králové a postupně se
přidávaly ženy z celé republiky
a předávají si mezi městy pomyslnou štafetu.

z Povězte mi tedy něco o Dráčku.
Vamberecký Dráček o.s. je nezisková organizace, která sdružuje maminky na mateřské a rodičovské
dovolené s dětmi předškolkového
věku. Připravuje pro ně volnočasový program, při kterém se maminky sejdou, děti si společně pohrají
a rovněž se i něčemu přiučí.
z Co u vás mohou takto malé
děti zažít?
Jednou týdně se scházíme v tzv.
herničce a dále pořádáme masáže
pro miminka a cvičení dětí od půl
roku do tří let. Kromě toho máme

z V čem bude běh výjimečný
a co vše si představit?
Běží se minimálně pět kilometrů,
to je podmínka, a uběhnuté kilometry se násobí počtem účastnic
v daném roce. Každý rok tak vzniká nový rekord a počty kilometrů
naběhnuté v celé republice se
neustále zvyšují. Tato myšlenka
nás zaujala, protože takovýto běh
u nás na Rychnovsku ani Orlickoústecku ještě nebyl. Občas se
běhá s různým cílem, na podporu nemocných například, ale běh
maminek je u nás v regionu vůbec
první.
z Ale akce není určená jen maminkám, že?
Chtěly jsme tento běh připravit
jako velkou rodinnou akci, na které by se sešli velcí i malí a užili si
den plný zábavy, sportu a zdravého životního stylu. Akce proběhne
na koupališti ve Vamberku a vstup
na akci bude v tento den zcela
zdarma. Zatímco maminky budou
na trati, budou si jejich děti a rovněž tatínci – kteří, jak doufáme,
také dorazí v hojném počtu – moci
vyzkoušet nejrůznější atrakce
a soutěže. Třeba ukázky a zkoušky
stromolezectví.
Doprovodných
akcí jsme připravily opravdu hodně a některé budou i překvapením. A budou zábavné.
z Na co se mohou dětští návštěvníci těšit?
Pro děti budou na místě skákací
hrady a trampolína, bude se soutěžit o ceny v podobě poukázek
na další akce, které budou na mís-

me, vznikají přátelství a celé rodiny
pak společně o víkendech vyráží
na různé výlety, pořádané Dráčkem. Jinak pro děti do tří let s rodiči pořádáme akce zřejmě samy,
nabídka pro děti v kroužcích začíná až od předškolního věku.
z Kde se scházíte a kde vás případné nové zájemkyně mohou
potkat?
Pro naši činnost využíváme prostory v přízemí knihovny ve Vamberku, kde máme jednou týdně
středeční dopolední herničku
a do Domu dětí a mládeže na Jugoslavské chodíme na cvičení
s dětmi a masáže miminek. Když
se nás sejde patnáct, dvacet maminek s dětmi, hučí to jako v úle.
Většinou to ale bývá méně, to je
pak atmosféra klidnější.
z A účast na dalších vašich akcích?
Když pořádáme výlety, jezdí nás
plný velký autobus. Jsme také
rády, že chodí hodně dětí na naše
tradiční akce, např. vynášení Morany, opičí olympiádu či dopravní
den. Největší naší akce byl loňský
lampionový průvod o Dušičkách,
kde jsme měly přes sto dvacet
účastníků. Každý půlrok nám jezdí
na přednášku paní psycholožka
Lidmila Pekařová, která seznamuje maminky s tématy týkajícími se
výchovy dětí. Tyto přednášky jsou
také hojně navštěvované.

me. Pro maminky, které se zúčastní běhu, bude zdarma k dispozici masérka, která je uvede zpět
do formy, aby si mohly zacvičit
zumbu s Luckou Tvrdoňovou nebo
si vyzkoušet jumping na trampolínkách s Martinou Šutovou.
z Když jsem si četl program, překvapil mne široký záběr akce.
Kromě sportu nesmíme také zapomenout na vystoupení pěveckého sboru Kvítek pod vedením
paní učitelky Dagmar Potštejnské
a na tvořivé dílny a hranou pohádku v podání Štěpánky a Verči
z DDM Vamberk. Na akci se podílí
celá řada dobrovolnic a dobrovolníků, kterým již teď patří velký
dík za jejich pomoc. Mezi nimi
je i spousta maminek, které jsou
dnes členkami Dráčku nebo jím
dříve prošly.

doprovodné programy zahrnující
různé výlety či příležitostné akce.
Třeba dovádění na koupališti nebo
cyklovýlet, máme-li jmenovat akce
z července. Většinou to jsou dopolední akce. Byly bychom rády,
kdyby se i v budoucnu náš měsíční
program skládal z dopolední akce,
odpolední akce, víkendového výletu pro rodiny, přednášky a tvořivého programu. Od září přibude
angličtina pro nejmenší. Všechny
naše akce pravidelně oznamujeme
na našem facebooku a internetových stránkách.
z Je vůbec ve Vamberku zájem
o akce, které nabízí Dráček?
Vnímáme velký zájem o to, aby
v této věkové kategorii dětí byla
ve Vamberku možnost vyžití, což
se pochopitelně týká i maminek,
protože v tomto věku jsou děti
stále s námi. Tím, že se takto zná-
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z A výhled Dráčku do budoucna?
Do budoucna věříme, že se najdou
nové akční či aktivní maminky, které s dětmi, které se právě teď rodí
či narodí, budou mít chuť udělat
něco pro ostatní a budou se chtít
v Dráčku realizovat. Jsou proto vítány a doufáme, že až naše vlastní
děti odrostou, budou Dráček dále
rozvíjet.
z Velice vám děkuji za rozhovor
a za vaše aktivity pro vamberecké maminky a jejich ratolesti. Ať
se vám daří.
I my děkujeme a těšíme se na setkání se všemi maminkami v Dráčku a se všemi ostatními na běhu
maminek Maminy Run na koupališti ve Vamberku.
S Janou Čapkovou a Renátou Horákovou si povídal
Mgr. Jan Rejzl
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK o.s.
Mateřské centrum pomáhá rodičům
aktivně prožít čas strávený společně
s dětmi.
Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče či jiný doprovod, aby se svými
dětmi přišli do herny v přízemí Městské knihovny, kde probíhá následující pravidelný program:
z Každou STŘEDU probíhá od 9:00
hodin do 11:30 hodin „HERNIČKA“.
Zveme všechny místní i přespolní děti
do našeho MC. V průběhu celého dopoledne je dětem přístupna herna se
spoustou hraček, doprovod si může
posedět u čaje či kávy a popovídat
si o radostech i starostech, které péči
o naše ratolesti doprovázejí.
Poplatky: HERNIČKA: 10 Kč / den,
člen 5 Kč / den
První návštěva je zdarma.
z ZVEME VÁS NA DĚTSKÝ BAZÁREK každou středu od 9,00 hod
do 11,30 hod. v MC Dráček.
Přijďte si levně nakoupit oblečení pro
svoje ratolesti (trička, kalhoty, mikiny,
svetry, kombinézy, boty..). Různé velikosti pro holky i pro kluky od narození
do cca tří let. Ceny od 10 Kč.
z Batolení - každé pondělí v DDM
od 8:30 do 9:15 hod. Pro děti
od 6měsíců do 12měsíců. Ale mohou
i děti do 18měsíců. Poplatek 15,- Kč.
První návštěva je zdarma.
z Hrátky - každé pondělí v DDM
od 10:00 do 11:00 hod. Pro děti
od 18 měsíců do 3let. Ale mohou
i děti od 1 roku. Poplatek 20,- Kč.
První návštěva je zdarma.
z Masáže miminek - každý čtvrtek
v DDM od 8:30 do 9:15 hod. Pro miminka od 3měsíců. Součástí je také
aromaterapie, masážní olejíčky a relaxační hudba. Poplatek 40,-Kč.
První návštěva je zdarma.
ZPRÁVY Z ČINNOSTI:
z Dopolední výlet za zvířátky
do babiččina dvorečku v Doudlebách na zámku 27. 5. 2015
Na tuto akci jsme se moc těšili už
20. 5. 2015, ale bohužel počasí nám
nepřálo, proto jsme museli výlet
o týden posunout. A to bylo dobře,
protože počasí se vyvedlo a dopoledne nám krásně svítilo sluníčko. Sraz
jsme měli u zámku v Doudlebách.
Nějaké maminky přijely autem a jiné
měly dobrodružství autobusem.
Po společném přivítání na nás čekala
zvířátka v Babiččině dvorečku. Mohli
jsme si je prohlédnout a pohladit.
Byli tam husy, kozy, prasátka, poníci,
oslík, koníci, slepičky, kravička, zajíčci
a další malá zvířátka. Překvapení pro
děti bylo, když za nimi přišli poník
s oslíkem. Byli krásně učesáni a upraveni a jen čekali, až se na ně děti po-

sadí a oni je budou moci povozit. Dětem se to moc líbilo. Poté jsme se se
zvířátky rozloučili a pospíchali domů
na oběd nakrmit pupíky. Děkujeme
všem maminkám, které se této krásné akce zúčastnily.
z Mamutíkův vodní park Dolní
Morava 30. 5. 2015
Ráno na nás na náměstí ve Vamberku čekal autobus. Vyrazili jsme směrem Dolní Morava - Mamutíkův park.
Bylo krásné slunečné počasí. Po necelé hodině jízdy jsme se ocitli v krásném lesním prostředí. Nejprve jsme
šli do Mamutíkova vodního parku,
kde na nás čekalo spoustu otáčedel
a točidel, které poháněla voda. I když
s sebou měli rodiče náhradní oblečení, nikdo se nezmáčel, ani si nezaplaval. Pak jsme mohli navštívit úžasnou
lanovku, na jejímž konci byla krásná
horská chaloupka, kde výborně vařili
a hlavně tam byl neuvěřitelný výhled
do okolí. Adrenalinový nadšenci si
přišli na své na lanové houpačce,
lanové dráze a na lezecké stěně. Pro
malé děti byl v areálu velký skákací
hrad se skluzavkou, odkud bylo těžké dostat děti ven. Když se vydáte
cestou podél lesa, která je dlouhá asi
1km, dojdete k bobové dráze, která
je nejdelší v ČR, měří necelý 1km. Je
to úžasné svezení. Děti byly nadšené.
A protože jsme měli domluvené hezké počasí, odjížděli jsme právě v čas,
protože v hodině našeho odjezdu
začalo pršet. My jsme se den krásně
užili. Jestli si také plánujete tento
výlet, určitě se podívejte na naše
facebookové stránky, kde máme fotky z této akce a všech dalších výletů.
Děkujeme.
z Dopolední procházka s překvapením 3. 6. 2015
Tento krásný, teplý, sluneční den
byl stvořený k dopolední procházce
s překvapením. Po společném přivítání, které bylo na Horním náměstí,
jsme se vydali směrem k Hasičárně. Odkud nás čekala cesta kolem
Pečovatelského domu, až na hřiště
v Merklovicích. Cesta to byla tuze
veselá. Tolik kočárků a spokojeným
dětiček, to se jen tak nevidí. Když
jsme došli na hřiště, čekaly na děti tři
úkoly. Když je děti společně splnily,
zasloužily si překvapení. Byl pro ně
připraven, nastrojen a načesán, krásný poník, na kterém se děti mohly
projet. Všechny jízdy nám fotila paní
Dagmar Tomková a za to jí velmi děkujeme. Každá maminka tak obdržela foto svého dítka s poníkem. A také
velmi moc děkujeme manželům
Tomkovým za krásné jízdy na poníkovi a také, že jsme mohli využít jejich domácí hřiště, kde si děti velmi
vyhrály. Moc si toho vážíme, protože
toto vše jsme měli od nich a jejich
dcery Dagmar, zdarma. Děkujeme.

z Výlet do HK na dětskou železnici
a plavbu lodí 6. 6. 2015
Probudit se do krásného slunečného
dne znamenalo jen jedno. Pořádně
namazat děti opalovacím krémem,
připravit hodně pití a obléknout
děti do tropických 32 ºC. Už ráno při
nástupu do autobusu to vypadalo
děsivě, ale cesta do Hradce Králové
rychle uběhla. Měli jsme velkou výhodu, že jsme parkovali přímo u řeky
na Eliščině nábřeží, kde byl příjemný
stín. Tam jsme také měli domluveny
jízdy na dětské železnici a plavbu lodí.
V parku, kde je nadšenci postavena
úžasná vlaková dráha, byl příjemný
stín. Dětem se jízdy velmi líbily. Když
jsme museli odejít na plavbu lodí, která na nás čekala, domluvili jsme si ještě
další dvě jízdy po připlutí. Na řece se už
kolébaly dvě lodě. Jedna byla motorová a druhá lodička byl parník. Rozdělili
jsme se a vydali se na plavbu po řece
Labi. Každá loď se plavila jiným směrem, a když jsme se křížili, mávali jsme,
hulákali a fotili a sto šest. Jízda byla
velmi příjemná. Po zakotvení na děti
čekaly poslední dvě jízdy mašinkou
na rozloučenou a pak jsme už nasedli
do autobusu a vydali se domů. Výlet to
byl moc povedený. Snad někdy příště.
Děkujeme všem účastníkům.
z Výlet do ZOO 13. 6. 2015
Tento den byl na výlet do ZOO Dvůr
Králové, velmi výjimečný. Konala se
v okolí spousta akcí, ale i přesto se našlo 40 nadšenců, kteří chtěli pozdravit
zvířátka v ZOO. Počasí bylo až tropické
a chvílemi se objevovaly obavy, že se
upečeme, nebo uvaříme. Ale nebylo
tomu tak. Ráno bylo v autobuse příjemně a na cestě zpět měla klimatizace nad 28 ºC, takže to bylo dobré.
No a v ZOO byly na v tropický den
připraveny vodní rozprašovače, které
sloužily na osvěžení a byly umístěny
po celém ZOO. Po společném vstupu
hlavní branou, měla každá rodina svůj
vlastní program. Každý rok je ZOO čím
dál krásnější, modernizovaná a přizpůsobená rodinám s malými dětmi. Také
poprvé jsme mohli navštívit nový pavilon Lvů. Letos jsme zde strávili 5 hodin,
takže se dalo stihnout vše, po čem děti
toužily. Těšíme se, co nového uvidíme
příští rok. Všem účastníkům moc děkujeme. Maminky MC Dráček.
DOPROVODNÉ AKCE SRPEN
– PROSINEC 2015
SRPEN
Hernička bude zavřená, ale pozor,
pozor, máme pro vás krásnou srpnovou rodinnou akci s názvem maminy
run – běh maminek, který bude také
dnem pro rodinu. Akce se uskuteční
29. 8. 2015 na vambereckém koupališti. Bude to den za zdravý životní styl.
Maminky poběží, projdou, dle možností a schopností, 5 km dlouhou trasu

www.vamberk.cz

a na děti, tatínky, rodinné příslušníky a širokou
veřejnost, čeká doprovodný program,
dobré jídlo a pití a také malé soutěže.
Vstup na tuto akci je zdarma. Startovné pro běžící maminky je 150,- Kč. Jsou
vítány všechny maminky každého
věku. V ceně je tričko s logem maminy run a také krásné tématické dárky.
Pozor startujeme v 10 hod., Proto moc
prosíme o dřívější příchod. Prosíme
předem o rezervaci běhu na emailu
mcdracekvamberk@seznam.cz, nebo
na facebooku, na tel. 732 212 970,
nebo přímo v prostorách dráčku a to
každou středu dopoledne. Přihlášky
potřebujeme předem, abychom objednali vaši velikost trička a cítili jste
se při běhu pohodlně. Zajímavý a zábavný doprovodný program bude
včas upřesněn. Děkujeme a těšíme se
na vás maminky při běhu.
ZÁŘÍ
5. 9. 2015 Staré Hrady u Jičína a Rumcajsova výstava v Jičíně
8. 9. 2015 Častolovice – zvířátka
19. 9. 2015 Mirakulum
24. 9. 2015 Dopravní den
ŘÍJEN
10. 10. 2015 Perníková chaloupka –
muzeum perníku + pohádkové expozice Rábí
15. 10. 2015 Keramika
20. 10. 2015 Přednáška – Naučit jíst
dítě zdravě – Lucie Tvrdoňová
31. 10. 2015 Aquapark Čestlice Praha
LISTOPAD
3. 11. 2015 Lampionový průvod
14. 11. 2015 Království železnic + zrcadlové bludiště Praha
25. 11. 2015 Vánoční aranžování
29. 11. 2015 Tongo HK
PROSINEC
5. 12. 2015 Třebechovické muzeum
betlémů
9. 12. 2015 Mikuláš
12. 12. 2015 Opičí olympiáda
16. 12. 2015 Ježíšek
Prosíme o rezervaci účasti na akcích
na email mcdracekvamberk@seznam.
cz, tel. 732 212 970 a Facebooku.
Všechny podrobnosti k akcím najdete
na https://mcdracek.wordpress.com/
doprovodne-akce/
Všechny termíny a informace k akcím
budou včas vyvěšeny a potvrzeny
na web.stránkách www.mcdracek.
wordpress.com, vystaveny na plakátech ve vývěskách před drogerii Teta,
knihovnou, školkách či škole, nebo
také okamžité zodpovězení dotazu
na tel.čísle 732 212 970, emaile mcdracekvamberk@seznam.cz a facebooku
MC Dráček Vamberk. Moc předem děkujeme za Vaši přízeň.
Maminky MC Dráček.
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz
Benny Hermansson:
„Pokud neděláte chyby, pravděpodobně spíte…“
(aforismus nejen na letošní léto)
Doba prázdnin a „dovolování“ patří určitě k těm nejbáječnějším ...
Užívejte si těch zasloužených dnů
klidu a nezapomeňte na nenáročného společníka,
knížku, která vás nikdy nezklame.
Nádherné léto všem.
Vaše knihovnice.

PRÁZDNINOVÁ
PŮJČOVNÍ DOBA
ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Červenec:
Pondělí: 9,00 – 12,00
Srpen:
zavřeno
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
Červenec:
Pondělí + Čtvrtek
8,00 – 11,00 hod.
13,00 – 17,00 hod.
Srpen
zavřeno

Co se chystá:
Září
z Výstava obrazy Josef Benedikt
a Jindřich Poláček dřevo-začátek září – 26.10.2015
Říjen
z 1.10. 2015 – Ladislav ŠEMBERA
– horolezec- 17,30
z 22.10. 2015 – Lenka a Václav
Špillarovi – Jižní Ethiopie
Listopad
z Výstava – Zelený strom – Nové
Město nad Metují – Lenka Syrovátková – 3.11. – 21.12. 2015
z 12. 11. 2015 – Ondřej Němeček
z manželé Vackovi – cestovatelé
Uruguay, Paraguay a Brazílie –
26.11.2015 – 17,30 hod.
z 28 11. – Andělé – začátek adventu, rozsvícení stromu
Jde pouze o plán, který se může
operativně změnit podle potřeb
přednášejících.

Nabídka z nových knih na květen 2015
BELETRIE
z BEATON, m.c.:
Agatha Raisinová
a otrávený koláč
Agatha je úspěšná londýnská podnikatelka, která se stěhuje do poklidné
vesničky, kde si chce užít předčasný
důchod, ale vše je jinak …
z CARROVÁ, Robyn:
Městečko Tunder Point
Věčný tulák Hank po zemřelém kamarádovi zdědí rozsáhlé pozemky
a pláže, o které mají velký zájem
developeři …
z FABER, Michel:
Kvítek karmínový a bílý
Román z viktoriánského Londýna,

jehož osou je vztah osmnáctileté
prostitutky a dědice voňavkářského impéria.
z HOLCOVÁ, Milena:
Láska v moll
Příběh milostného trojúhelníku
se situacemi, s kterými se velmi
pravděpodobně někdy v životě
setkáme.
z INGELMAN-SUNDBERGOVÁ,
Catharina: Brambory na loupačku
Komediální „kriminálka“, ve které
i vězení je lepší než domov důchodců.
z MAHLEROVÁ-ŠUSTKOVÁ,
Simona: Riskantní plavba
Týdenní plavba mezi chorvatský-

BYLO NEBYLO…

Určitě jste to poznali…Tímto nadčasovým a tolik známým úslovím
začíná řada nejen našich českých
pohádek. Jakmile zazní, stejně
jako malí i my velcí usedáme (pokud je to možné), nastražíme uši
a posloucháme…
Pohádky mají a vždycky budou mít
své velké kouzlo. I pro nás životem
omšelé (či protřelé?).
V pohádkách přece téměř vždy
a vše dobře končí…
Jsem ráda, že totéž mohu napsat
o rozsáhlé akci, kterou má za sebou
budova č.p. 84 - BEDNÁŘŮV NADAČNÍ DŮM – v níž nachází zázemí
vamberská knihovna již od roku
1932. Objekt městské knihovny patří k nejstarším světským stavbám
ve Vamberku, přesto není zařazen
mezi kulturní památky města.
V roce 2003 vypracoval Bohuslav
Obst, DiS, předběžný rozsáhlý stavebně technický průzkum budovy.
Dokument je zakončen zhodnocením stavu objektu:
„Objekt je vhodný k citlivé a odborné rekonstrukci, která by nenarušila historický význam a kulturněhistorickou formu domu.“
Stalo se - píše se
letopočet 2015…
Nebylo jednoduché zajistit vše
potřebné - od vystěhování knih,
regálů a nábytku, přes provizorní
provoz a návaznost firem provádějících všechny odborné úpravy.

Přes vyčerpání a únavu fyzickou
i psychickou všech, kteří pomáhali
- ať při pracích úklidových, stěhovacích, při bourání kamenných zdí
či prorážení stropů …
Píše se letopočet 2015
Bednářův dům prošel zaslouženými částečnými stavebními a technickými úpravami, které jeho
význam znásobily. Zrenovovaný
dům ve funkčním stavu tak může
i nadále sloužit jako jedno z kulturních center našeho města.
Na viděnou u nás, vážení a milí.

Poděkování
z radním a zastupitelům našeho města, kteří podpořili projekt úpravy budovy a rozhodli
o přidělení financí na tento
zákrok
z řemeslníkům a firmám, které
bez ohledu na odpočinek a bez
problémů odvedly svou odbornou práci

mi ostrovy, život mořeplavců, pocit volnosti může udělat pořádek
ve vzpomínkách i přátelích.
NAUČNÁ LITERATURA
z FILIPOVÁ, Eva:
V koutě štěstí nehledej
Základní znalosti společenského
chování.
z LÖHKEN, Sylvia:
Introverti a extroverti
Zajímavá knížka, ve které se dozvíte, jak žít podle vlastního založení.
z ZÍDEK, Petr:
Hana Benešová
Neobyčejný příběh manželky druhého československého prezidenta.

z informačnímu technikovi města, panu Petru Markovi, který
dokázal rozlousknout „oříšek“
nefunkční počítačové sítě, bez
níž nemůže dnešní knihovna
pracovat
z technickým službám města, které pomáhaly, pokud jim jejich
pracovní vytíženost dovolila
z panu Zdeňku Vavrouškovi,
bez jehož fyzické síly by stropy
o síle více než 1, 5 metru nebyly
proraženy
z pánům elektrikářům firmy
VASPO, kteří byli neustále v pohotovosti, aby zachraňovali havarijní stav elektřiny trpící pod
nárazy sbíječek
z všem, kteří nám pomáhali fyzicky i psychicky
z našim rodinám – neboť doma
už jsme fungovaly pouze sporadicky
z a především VŠEM SVÝM KOLEGYNÍM, KTERÉ NEPOČÍTALY
PŘESČASOVÉ HODINY, SOBOTY, NEDĚLE, KTERÉ I PŘES
ÚNAVU A ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY DOKÁZALY ZVLÁDNOUT
VŠECHO MOŽNÉ I NEMOŽNÉ a „doladily“ spolu se mnou naši
knihovnu do jejího dnešního
půvabu, který obdivovali nejen návštěvníci mezinárodních
krajkářských slavností.
Za Městskou knihovnu Vamberk
Jaroslava Martinová
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tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

z Dne 7. července uplynulo 35 let od chvíle, kdy nás
opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček a věrný kamarád pan OLDŘICH JELÍNEK.
Stále vzpomíná manželka a dcera s rodinou

Zahájení 4. září 2015 v 18.30 hodin

NA CO MŮŽETE TĚŠIT NA PODZIM
Prázdniny a dovolené se kvapem krátí, ale i na podzim můžete zažít příjemné chvíle. Těšit se můžete na nové divadelní předplatné se zajímavými tituly, ale také na koncert kapely, která kromě velkých měst a velkých
festivalů vystoupí i ve Vamberku. Věřím, že návštěva tohoto, z pohledu
pořadatele těžce vybojovaného koncertu, pro vás bude přinejmenším
stejným zážitkem, jakým byl v loňském roce koncert skupiny MANDRAGE. Nechte se překvapit, ale rozhodně si tuto příležitost nenechte
ujít. Více informací již v příštím zpravodaji. Hezké léto!
Zdeňka Freivaldová

Společenská kronika

Poznání, loučení, vzpomínka, toť život člověka.
z 16. července tomu bylo 18 let, co jsme se naposledy
rozloučili s mým drahým manželem panem JOSEFEM
STÁRKEM, kadeřníkem z Vamberka.
Kdož jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka a dcery s rodinami

z Dne 24. července jsme vzpomněli 90. výročí narození naší maminky, babičky ANNY PAVLIŠTOVÉ a 31.
srpna vzpomeneme 11 let jejího úmrtí.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ
V červenci 2015 oslaví:
94 let Eliška Pašková
80 let Libuše Oplíštilová
80 let Emilie Halbgebauerová
80 let František Svatoš
75 let Libuše Barnetová
75 let Alžběta Faltová

V srpnu 2015 oslaví:
93 let Marie Krsková
80 let Danuše Frejvaldová
80 let Růžena Műllerová
75 let Helena Teplá
75 let Marie Přibylová
75 let Hedvika Hlávková
75 let Vlasta Doležalová
75 let Vladislav Horák
75 let Miroslav Popek
75 let Josef Marek

z Dne 31. července 2015 uplyne 14. výročí od tragické
smrti našeho drahého syna ALEŠE HALBGEBAUERA
z Vamberka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi
Stále vzpomínají rodiče

z Dne 4. srpna by oslavila 85. narozeniny paní KVĚTOSLAVA STÁRKOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají rodina a přátelé.

z Dne 6. srpna uplyne 20 let od chvíle, kdy nás opustila maminka, babička a prababička paní ZUZANA
TEJKLOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Dne 21. srpna oslaví svoji jubilejní zlatou svatbu manželé VĚRA a JAROSLAV KUCHAŘOVI z Vamberka.
Do dalších společných let jim přejeme hodně zdraví a pohody. Rodina

z Dne 17. srpna by se dožil 75 let pan MIROSLAV MATĚJÍČEK.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

VZPOMÍNKA
z Dne 2. července 2015 uplynulo smutných 5 let, kdy
nás opustila naše milovaná maminka, babička a sestra
paní JINDŘIŠKA BLAŠKOVÁ.
Stále vzpomínají
dcera a syn s rodinami a bratr

z Dne 5. července vzpomeneme 2. výročí úmrtí mojí maminky paní IRENY KONĚVALÍKOVÉ, rozené Jiráskové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Syn Pavel Koněvalík s rodinou.

Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička na hřbitov zůstala jen
z Dne 25. srpna uplyne 5 smutných let, kdy nás opustil
můj milovaný manžel pan JAROMÍR POBORSKÝ.
Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami

z Dne 28. srpna by oslavil 80. narozeniny pan JOSEF
VIMER.
Vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Vamberecký
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Výročí osobností

Před 130 lety

Z podnětu učitele Bohumila Večeře byla ve městě 15. července 1885
založena tělocvičná jednota Sokol. Prvním starostou se stal obchodník Jan V. Kosek. Cvičit se začalo v hostinci Na Hradě.

Před 75 lety

Ve dnech 5.-7. července 1940 se ve škole a na školní zahradě uskutečnila župní výstava hospodářského a drobného zvířectva.

Před 60 lety

Vambečtí ochotníci sehráli 23. července 1955 na zahradě u Lidového
domu doposud poslední představení v přírodě (Shakespearův Sen
noci svatojánské).

z 13.7.1885 zemřel v Terstu Alois Kareš, obchodník. Vyučil se kupcem.
Po roce 1848 odešel z politických důvodů do ciziny. Usadil se v Brémách, kde
se stal spoluvlastníkem plavební společnosti. Stýkal se s Čechy a štědře podporoval školu a spolky v rodném městě. Ve Vamberku získal čestné občanství.
Pohřben byl na starém vamberském hřbitově. 130. výročí úmrtí (* 9.6.1822
Vamberk)
z 15.7.1965 zemřel Jan Držmíšek, rolník. Ve 20. a 30. letech působil
v obecním zastupitelstvu za lidovou stranu. Osm let zastával funkci 2. náměstka starosty. Od roku 1925 byl prvním předsedou Orla ve Vamberku.
Po roce 1948 byl spolu s několika dalšími sedláky označen za kulaka. 50. výročí úmrtí (* 5.12.1887)

Před 50 lety

z 22.7.1925 zemřel ve Ctiboři na Benešovsku Jan Josef Kalvoda, sochař.
Prošel uměleckým vývojem od naturalismu, přes impresionismus až k senzuálnímu lyrismu. Navrhl sochu mistra Jana Husa na vamberském náměstí.
90. výročí úmrtí (* 25.2.1874 Vojice u Jičína)

Před 40 lety

z 20.8.1885 se v Trpíně na Svitavsku narodil prof. Otakar Sedloň, akademický malíř. Absolvoval UMPRUM v Praze. Vyučoval kreslení na středních
školách, později se věnoval výhradně malířství. Byl důsledným zastáncem
realismu. Pohřben byl na starém hřbitově ve Vamberku. 130. výročí narození
(† 18.10.1973 Praha)

Před 25 lety

z 28.8.1865 se narodil František Pavlišta, tkadlec a hudebník. Pracoval
jako mistr v Hernychově textilce ve Vamberku. V 90. letech 19. stol. zde založil kapelu. Pořádal taneční hodiny v hostinci Na Milence. Byl energickým
a rozhodným kapelníkem a organizátorem. 150. výročí narození († 3.6.1926)

Před 20 lety

z 30.8.1905 zemřel Alois Urban, barvíř a obecní starosta. Postavil dům
čp.84 (dnešní budova knihovny), kde provozoval živnost. V období 18741876 byl obecním starostou. 110. výročí úmrtí (* 1.11.1836)

Na sídlišti u Merklovic (později nazváno Jiráskova) se 20. července
1965 stěhovali nájemníci do prvního domu.
Ve dnech 21. a 22. srpna 1965 se uskutečnily oslavy 700 let města.
Toto datum nebylo historicky podloženo.
V srpnu 1975 byly předány do užívání první byty na novém sídlišti
Struha (tří osmipodlažní domy).
V dolním závodě železáren byla 1. července 1990 zahájena výroba
svařovacího drátu v ochranné atmosféře CO2.
Koncem srpna 1995 byla otevřena 1. etapa silničního obchvatu města.

Před 5 lety

V červenci 2010 byl v rámci 3. etapy silničního obchvatu opraven kamenný most se sochami českých patronů.

SECOND HAND ODĚVY LAURA
Náměstí u kostela

z 31.8.1905 se narodil Felix Grüner, obchodník. Prodával krajky v čp.141
u kamenného mostu. Věnoval se turistice. Zpracoval soupis místních a pomístních názvů. 110. výročí narození († 26.2.1984)

ZAHRADNÍK

Nabízíme letní slevu za poloviční ceny

Město Vamberk přijme zahradníka pro práci
na údržbě městské zeleně.

OTEVŘENO PO-PÁ 9-12 13-15, SO 9-11

Požadavky: výuční list v oboru, řidičský průkaz sk. B.
V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese:
krsekv@vambekon. cz nebo na tel. 736 689 458.

50 % k nákupu

KOSMETIKA, MASÁŽE
ZASTAVTE SE NA CHVÍLI A DOPŘEJTE SI ČAS SAMI PRO SEBE….

RÁDA BYCH VÁS POZVALA DO NOVĚ
OTEVŘENÉHO STUDIA VERA V SOLNICI

Koupím zemědělské pozemky!
tel.: 602 308 774

TĚŠÍM SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
VĚRA PLAŠILOVÁ z tel. 775 561 680 z DŮM SLUŽEB SOLNICE

Redies Czech s.r.o. ve Vamberku
hledá 1 zaměstnance na ½ pracovní úvazek
na pozici sekretářské pracovnice.
Vhodné pro ženy na mateřské dovolené, nebo ZTP 1.
Nutnost plynné angličtiny! Zaslání životopisu výhodou.
Kontakt: email: bronislav.hais@redies.com

www.vamberk.cz
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Prodej ze dvora

kravské
mléko
Farma Tichý a spol. a.s., Záměl

Kupujeme malé
a středně velké byty
jako investici.
Tel.: 734 255 150

Koupím dům

s možností vybudování
lékařské ordinace.
Tel. 603 202 143

VETERINÁRNÍ ORDINACE
VAMBERK oznamuje:

Prodejní doba: každý den
ráno od 8:00-8:30 h., večer od 18:00-18:30 h.
Prodejní cena: 14,- 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: 737 354 045

Těšíme se na Vás,
přijďte ochutnat.

v termínu od 1.8. do 9.8.2015
bude ordinace ZAVŘENA
z důvodu dovolené.
Děkujeme za pochopení.
www.veterinavamberk.cz

Nabídka kurzu
akreditovaného MPSV
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditován
MPSV 2012/0783-PK.

Termín konání kurzu: 11. září 2015 – 24. října 2015
7 víkendů, celkem 156 vyučovacích hodin, z toho 24 vyučovacích hodin
praxe. Výuka je zakončena závěrečnou zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení s celostátní platností.

Cena 8.900,- Kč
Platbu lze provést v hotovosti v kanceláři OS ČČK Panská 79, Národní dům
II. patro. Na požádání vystavíme fakturu. Nabízíme možnost 3 splátek.

Místo konání kurzu: Rychnov nad Kněžnou
Vstupním předpokladem účastníka kurzu je ukončené základní vzdělání!
Absolvováním kurzu získáte: znalosti a dovednosti základní péče o klienty, informace o anatomii a fyziologii lidského těla, základy poskytování
první pomoci, základy právní problematiky v sociální oblasti včetně zákoníku práce, metody aktivizace a komunikace s klienty a jejich rodinou, atd.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat
Tel: 494 534 896, mobil: 603 496 644,
E-mail: cck.rychnov@seznam.cz

www.vamberk.cz
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SOKOL Vamberk

Brno poprvé
Poslední květnový víkend se čtyři malí
sokolíci zúčastnili přeboru ČOS mladšího žactva ve všestrannosti v Brně.
V sobotu změřilo své síly 59 chlapců
a 89 dívek v atletickém čtyřboji, gymnastice a šplhu. V neděli přebor vyvrcholil závodem v plavání. Po spočítání
výsledků byli přeborníci odměněni
diplomy, medailemi a drobnými dárky.
Z našich závodníků si nejlépe vedli Tomáš Málek v kategorii ml. žáků II., který
obsadil 9. místo a Martin Kotlář v kategorii ml. žáků I., který skončil na 16. místě. Ani Vendulka Kalců v kategorii
ml. žákyň II. a Dája Šembera v kategorii ml. žáků I. se mezi závodníky
neztratili a získali cenné zkušenosti, které jistě zúročí v příštím roce.

Brno podruhé
Od začátku roku věnovaly ženy TJ Sokol Vamberk spoustu volného času
nácviku skladby Jariny Žitné s názvem Koncert. Nedbaly na to, že je
bude čekat noc ve třídě na karimatce, či lehátku a vystoupení pod širým
nebem za jakéhokoliv počasí.
V sobotu 6. 6. 2015 v časných ranních hodinách vyrazilo 18 žen podpořit
akci Sokolské Brno, což je takový malý slet. Čekala je dlouhá tříhodinová
zkouška skladby. V neděli, po noci strávené na již zmiňovaném lehátku
či karimatce, absolvovaly ženy generální zkoušku a v horkém odpoledni
dvě vystoupení.
Pro tento malý slet
bylo
připraveno
a secvičeno celkem
14
hromadných
skladeb,
kterých
se dohromady zúčastnilo přes 3000
cvičenců. Ptáte se,
kde se bere v lidech
chuť a odhodlání
stát několik hodin
na parném slunci?
Přijďte si to také vyzkoušet.

Pro změnu Praha
O víkendu 12. – 14. 6. 2015 se konal v Praze přebor ČOS ve všestrannosti
staršího žactva. Této soutěže se zúčastnily 3 dívky z našeho oddílu v kategoriích III. a IV. V sobotu začaly závody gymnastikou a šplhem, odpoledne
poměřovaly cvičenky své síly v atletice. V neděli závody vyvrcholily soutěží
v plavání. Závodů se celkem zúčastnilo v kategorii III. 43 závodnic a v kategorii IV. 29 závodnic. Nejlépe si vedla Adéla Vandasová, které obsadila
18. místo ve své kategorii. I Nikola Kotyzová a Pavla Potužníková podaly
velice dobré výkony a ve startovním poli se neztratily. Přestože nemáme
tak dobré podmínky k tréninku jako jiné oddíly a naše sportovní vybavení
je o poznání méně moderní, byli naši závodníci výborně připraveni
na všechny soutěže.
Nejeden cvičenec si
v průběhu závodu ale
posteskl, že „Mít takovéto nářadí…“ nebo „To
je doskočiště!“
Všem závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci nejen našeho oddílu, ale i našeho
města.
V.V.

BLUEGRASS A DRAČÍ LODĚ
NA PASTVINÁCH
Pěkné letní počasí a vzdutá hladina pastvinské přehrady jsou vždy
výzvou k návštěvě Pastvin. Kdo by si chtěl poslechnout pěknou bluegrassovou a countryovou muziku, nebo si zasportovat a večer se
dobře bavit, měl by na Pastviny vyrazit 8.8. a 15.8.2015.
Letošní IX. ročník festivalu PAST- scéně pohybují již 30 let a jejich neVINSKÁ NOTA začne již ve 14 hodin napodobitelné podání dixielandu,
a peloton muziky skončí až po 12 swingu, rocku atd. je vždy skvělou
hodinách. Přijedou k nám roze- hudební nadsázkou a humoreskou
znít svá banja, kytary, mandolíny, oceněnou smíchem posluchačů.
housle a kontrabasy skvělé kape- Večerní pódium bude patřit známély. SUNNY SIDE z Mladé Boleslavi, mu písničkáři PAVLOVI DOBEŠOVI.
COMEBACK z Opavy a BLUEGRASS Jeho některé písně jako Jarmila,
CWRKOT z Východních Čech. Hrají Něco o lásce, To tedy ne, Zpátky
tradiční bluegrass, lehce staro- do trenek natolik zlidověly, že by
módní a pohodový, z dob kdy slav- bylo škoda si je znovu nezazpívat.
ný Bill Monroe na své banjo dobyl VIII. ROČNÍ ZÁVODŮ DRAČÍCH
LODÍ 15.8. začne ve 13 hodin
celou západní polokouli.
Letošní lahůdkou bude vystou- v areálu „Na Panelu“ a bude trapení pražské kapely REAL AMERI- dičně ukončen vyhlášením vítězů
CAN REVIVAL, která se specializuje u restaurace „Na Vleku“. O skvěna moderní americké country lou večerní zábavu se postará kas úžasným důrazem na každý de- pela LERION ze Žamberka.
tail originálních písní. Zcela určitě Na Vaši letošní návštěvu se těší konavodí tu pravou atmosféru ame- lektiv pořadatelů SKI KLUBU Pastrických country festivalů. Pro zpes- viny.
Josef Koubík
tření programu vystoupí kapela Bližší informace k akcím najdete
NADORAZ z Hradce Králové. Tito na: www.skiklubpastviny.cz, www.
skvělí muzikanti se na hudební pastvinskanota.cz

Rybářské závody
Dne 25.4.2015 byly pořádány dětské rybářské závody MO ČRS Vamberk. Na tuto akci
byly pozvány i děti z rybářského kroužku
Dětského domova v Sedloňově.
Závody se vydařily – úlovky byly sice malé,
ale díky hezkému slunečnému počasí vládla
příjemná nálada. Pro všechny účastníky bylo
zabezpečeno občerstvení i hodnotné ceny.
Děvčata zastupovala pouze Vendulka Kalců,
která se také stala vítězkou závodů.
Na pozvání Dětského domova Sedloňov měly
možnost děti z rybářského kroužku Vamberk
se zúčastnit rybářských závodů 23.5.2015
na rybníku Dubenec. Tentokrát bylo úlovků výrazně více, na 1. místě se
opět umístila Vendulka Kalců. Občerstvení a ceny byly připraveny pro
všechny účastníky i tentokrát.
Tímto chceme ještě jednou poděkovat Městskému úřadu Vamberk
a všem sponzorům za podporu. Všem mladým rybářům přejeme hezké prázdniny a mnoho příjemných chvil u vody.
Za MO ČRS Vamberk
Ing. V.Sodomka

www.vamberk.cz
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Zdravíme Vás pane starosto,

SDH Peklo n. Zd.
I my se můžeme občas pochlubit, na poslední hasičské
soutěži konané v Rybné nad
Zdobnicí 8.5.2015 jsme dovršili úspěšnou sérii 5 vítězství
v řadě. Tímto článkem bychom
chtěli poděkovat všem, co
nás reprezentují. A dále všem
přátelům a sponzorům, kteří
pomohli zrenovovat soutěžní
stříkačku PS12 a příslušenství.
Ještě jednou díky všem a doufejme v další úspěchy.
Výbor SDH Peklo

a chtěli bychom Vám i vedení města poděkovat za podporu, která byla směrována na našeho syna Daniela Vandase. Velmi si toho vážíme a nepřímo
nás to zavazuje. Proto bychom se rádi podělili o jeden z dalších střípků dosažených úspěchů.
Minulý týden se Daniel účastnil mistrovství Evropy v Rumunské Cluj-Napoce. Tento rok postoupil do vyšší kategorie H18 a pasuje se s o rok a půl staršími soupeři. Poradil si s tím znamenitě a na klasické trati doběhl na čtvrtém
místě. Ztráta na medaili byla 8 sekund a na druhé místo 9 sekund. Těsně to
necinklo, ale to vůbec nevadí. Byla to velmi příjemná odměna za usilovnou
práci. Přispěl tak i do sbírky trofejí české reprezentace, která se stala nejúspěšnějším týmem celého mistrovství.
Vaše podpora byla konkrétně využita na jarním soustředění ve Švédsku
a na nadcházející soustředění, které se bude konat v srpnu v Rakousku.
S poděkováním a pozdravem
Luděk a Markéta Vandasovi

Oddíl orientačního běhu Vamberk - informace o závodech
8.5.2015
6. kolo Východočekého poháru
Dolní Javoří (Nová Paka)
Pořadatelé z Nové Paky připravili nedaleko hradu Pecka další
kolo poháru. Tentokrát se jednalo
o mistrovství oblasti na krátké trati. Na závody přijelo opět více jak
800 závodníků a k dobré pohodě
přispělo i krásné slunečné počasí
a pěkné zázemí. Cestou na start
shlédli závodníci z krásné vyhlídky zasněžené vrcholky Krkonoš
a vrchol Sněžky. Vzhledem k okolí
hradu Pecka bylo všem jasné, že se
poběží v kopcovitém terénu plném
kamenů a drobných skalních útvarů. Závod proběhl bez vážných zranění a všichni odjížděli spokojeni
včetně našich členů, kteří si odvezli
tři vítězství, gratulujeme.
Výsledky: HDR/17.Simona Netopilová, D12D/3.Kateřina Adamovská,
D21C/4.Pavla Smutná, D21D/6.Jana
Hostinská, D35C/2.Jana Smutná,
D40C/3.Markéta Vandasová, D45D/2.
Yveta Veverková, D50C/1.Jana Klapalová, H21C/1.Tomáš Petras, 2.Šimon
Smutný, 4.Tomáš Veverka, 11.Viktor
Hladký, 18.Štěpán Vyskočil, H35D/7.
Michal Adamovský, 24.Alan Mikyska,
H40C/1.Libor Netopil, 7.Kamil Műller,
H45C/11.Jiří Tupec, H45D/7.Karel Rykala, 20.Jiří Novák
23.5.2015
7.kolo Východočekého poháru
Zdelov (Týniště n.Orl.)
Areál koupaliště na Zdelově se
stal centrem dalšího kola poháru.
Terén byl všem dobře známý, ro-

vinatý s velkým množstvím cest,
průseků a také hustníčků. Stavitel
tedy připravil trochu delší, ale zato
rychlejší tratě, které byly v teplém
počasí velmi fyzicky náročné. Celkově se závody velmi líbily a pořadatel sklidil pochvalu také za skvělé občerstvení pro závodníky.
Výsledky: HDR/30.Adéla Mikysková,
52.Kateřina Műllerová, D12D/1.Kateřina Adamovská, D21C/14.Pavla
Smutná, 12.Michaela Bednářová,
D21D/1.Iva Kodýtková, 7.Jana Hostinská, 12.Petra Műllerová, D35C/2.
Jan Smutná, 3.Markéta Vandasová,
D35D/4.Jitka Rykalová, 21.Milena
Koblicová, D45C/1.Jana Klapalová,
12.Zorka Műllerová, D45D/3.Jana
Kulová, 4.Yveta Veverková, H10N/3.
Martin Koblic, H12D/10.Jan Koblic,
H21C/7.Tomáš Petras, 9.Šimon Smutný, 24.Štěpán Vyskočil, H21D/4.Viktor
Hladký, H35C/1.Libor Netopil, 7.Jan
Koblic, H35D/11.Michal Adamovský,
12.Alan Mikyska, H45C/11.Jiří Tupec,
17.Robert Műller, H45D/12.Karel Rykala, 26.Jiří Novák
6.6.2015
Národní liga B Čechy
Pekloves (Sportcentrum Jičín)
V květnových a červnových měsících probíhá mimo krajských závodů také národní liga A a B, kterých
se účastní především ti nejlepší
z oddílu. Začátkem června se zúčastnila hrstka našich závodníků
právě těchto závodů v okolí obce
Pekloves nedaleko Jičína. Běhalo
se ve velkém vedru v kopcovitém
a dosti zarostlém terénu.

Výsledky: D21B/16.Hana Klapalová, D40B/2.Markéta Vandasová,
D45B/1.Jana Klapalová, D50B/21.
Yveta Veverková
6.6.2015
Český pohár, Národní liga A
Čechy/Morava
Štěměchy (Třebíč)
Přes 1200 závodníků se sešlo
na celostátních závodech nedaleko Třebíče. Pořadatelé připravili samozřejmě pro tento závod kvalitní
a náročné tratě. Závod běžel také
Daniel Vandas (nyní člen oddílu
v HK), který zvítězil a mj. byl nominován na ME dorostu, které se
běží koncem června v Rumunsku
(budeme držet palce). Výborné
výsledky zaběhli naši závodníci
jak Věra Műllerová v kategorii Elita,
tak i Luděk Vandas ve své kategorii
– gratulujeme.
Výsledky: D21E / 2. Věra Műllerová,
H45B/ 3. Luděk Vandas
13.6.2015
8.kolo Východočekého poháru
Šárovcova Lhota (Hořice)
Krásné shromaždiště v centru obce
Šárovcova Lhota bylo centrem pro
více jak 700 závodníků. Dlouhé
a velmi náročné tratě připravili
pořadatelé pro závodníky na tento
mistrovský závod na klasické trati.
Závodníky čekal porostově pestrý
les s množstvím kamenů a pozůstatků po těžební činnosti. Díky
velkému vedru (35°C) a náročné
trati několik závodníků trať nedokončilo, to ale neplatilo pro naše

www.vamberk.cz

závodníky a Věra Műllerová si odvezla titul mystrině v hlavní ženské
kategorii – gratulujeme.
Výsledky: HDR/29.Adéla Mikysková, D21C/1.Věra Műllerová, 7.Pavla
Smutná, D21D/5.Iva Kodýtková,
9.Jana Hostinská, 10.Petra Műllerová, D35C/4.Jan Smutná, D45C/3.
Zorka Műllerová, D45D/2.Jana Kulová, 5.Yveta Veverková, H21C/20.
Viktor Hladký, 21.Tomáš Veverka,
H35D/14.Kamil Műller, 21.Alan
Mikyska, H45C/17.Robert Műller,
H50C/4.Láďa Kotlář, H55C/7.Jiří Tupec
21.6.2015
MČR na krátké trati
Jáchymov (Ekonom Praha)
Nedaleko města Jáchymov v okolí
sportovního areálu Eduard proběhlo mistrovství České republiky
na krátké trati. Jak uváděl pořadatel, běhalo v panenském terénu s velkou terénní členitostí kde
byly mj. pozůstatky po středověké a novověké těžbě. V horském
lese s různou průběžností (vysoké
kapradiny apod.) se dařilo i několika závodníkům z našeho oddílu,
věříme, že se v budoucnu přidají
i ostatní členové.
Výsledky: D21A / 10. Věra Műllerová, H45A / 4. Luděk Vandas, D40A /
3. Markéta Vandasová
Blíží se letní prázdniny a mnozí
členové oddílu vyráží na vícedenní závody, takže přejeme hodně
úspěchů.
Za oddíl OB
Karel Rykala
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Rozpis mistrovských utkání FO
TJ Baník Vamberk – podzim 2015
(„A“mužstvo, „B“mužstvo, Dorost, Starší žáci)
„A“

so

8. 8. 2015 17.00 h.

Slatina – Vamberk

„A“
„B“
Dor.

so
ne
ne

15. 8. 2015 17.00 h.
16. 8. 2015 13.15 h.
16. 8. 2015 13.00 h.

Vamberk – Petrovice
Opočno „B“ – Vamberk
Vamberk – Borohrádek

„A“
„B“
Dor.
SŽ

so
so
so
ne

22. 8. 2015 17.00 h.
22. 8. 2015 17.00 h.
22. 8. 2015 14.00 h.
23. 8. 2015 14.45 h.

Žďár - Vamberk
Vamberk – Černíkovice „B“
Meziměstí/Teplice – Vamberk
Babí – Vamb./Doudl.

Dor.

st

26. 8. 2015 15.15 h.

Dobruška – Vamberk

Natálie Jindrová třetí na mistrovství
republiky do 12 let v Liberci

„A“
„B“
Dor.
SŽ

so
so
ne
so

29. 8. 2015 17.00 h.
29. 8. 2015 17.00h.
30. 8. 2015 17.00 h.
29. 8. 2015 14.30 h.

Lukavice – Vamberk
Vamberk – Domašín
Předměřice – Vamberk
Vamb./Doudl. – Dobruška/Opočno

Natálka z Dubí u Tutlek dosáhla dalšího skvělého výsledku, když
na mistrovství republiky do dvanácti let skončila třetí.
Do hlavní soutěže se kvalifikovalo posunulo do čtvrtfinále. I v deblu
48 dívek z celé ČR. Prvních osm dí- děvčata podala výborný výkon
vek bylo nasazeno dle celostátního a po setech 6:1 a 6:2 postoupila
žebříčku, ostatní si účast musely vy- mezi nejlepší čtyři dvojice. Dalbojovat na přeborech jednotlivých ší den čekalo Natálku čtvrtfinákrajů. Postup na MČR není vůbec le a postup mezi čtyři nej hráčky
jednoduchý a probojují se tam a i když nepodala tak dobrý výkon
opravdu ty nejlepší. Natálka byla jako v předchozích dnech, vyhrála
jako čtvrtá nasazená, takže ji mi- 6:4 a 6:3. V deblu devčata prohrála
nulo předkolo a hrála až ve středu v supertiebreiku 6:10. Je úžasné, že
8.7.2015. Ten den se hrálo kolo v sin- dívky ze Žamberka, i když Natka hájí
glu a kolo v deblu, kde nastoupila se barvy Prostějova, jsou schopny konsvoji kamarádkou a spoluhráčkou kurovat dívkám z Prahy, které jezdí
ze Žamberka, Adélkou Moravco- na turnaje s osobními ternéry, trévou. V prvním kole Natálka narazila nují o mnoho více hodin ve sportovna hráčku Havlíčkovou Lucii, hájící ních školách apod., a proto velké pobarvy Sparty Praha a porazila ji 6:1, děkování a obdiv oběma hráčkám.
6:1 a postoupila mezi 16 nej dívek. Zápas o postup do finále Natka
I v deblu dívky Natálka s Adélkou prohrála, byla znát i únava z každopostoupily mezi 8 nej dvojic. Druhý denního cestování do Liberce, ten
den Natka hrálas východočeskou den ji prostě nevyšel, nedařilo se.
soupeřkou z Pardubic a nevstoupila Ale to není omluva, soupeřka byla
do zápasu vůbec dobře. Rychle pro- prostě lepší a vyhrála zaslouženě.
hrávala 2:5, ale je to velká bojovnice 14.7. odjela Natálka na další MČR,
a set nakonec vyhrála 7:5. Druhý set tentokrát družstev za Agrofert Prosbyl za stavu 2:2 přerušen pro déšť tějov, kdy po týdenním soustředění
a po dvouhodinovém čekání set začnou tuhé boje. O výsledcích této
prohrála 4:6. Následoval třetí, roz- skromné tenistky vás budu rád inhodující set, a byl to opravdový boj. formovat.
Jaroslav Jindra
Nakonec Natka vyhrála 6:4, což ji

„A“
„B“
Dor.
SŽ

so
ne
ne
ne

5. 9. 2015 17.00 h.
6. 9. 2015 10.00 h.
6. 9. 2015 13.00 h.
6. 9. 2015 10.00 h.

Vamberk – České Meziříčí
Javornice „B“ – Vamberk
Vamberk – Rasošky/Josefov
Týniště – Vamb./Doudl.

„A“
„B“
Dor.
SŽ

ne
so
ne
so

13. 9. 2015 17.00 h.
12. 9. 2015 17.00 h.
13. 9. 2015 17,00 h.
12. 9. 2015 14.30 h.

Přepychy - Vamberk
Vamberk – Křovice
České Meziříčí – Vamberk
Vamb./Doudl.

„A“
„B“
Dor.
SŽ

so
ne
ne
ne

19. 9. 2015 16.30 h.
20. 9. 2015 16.30 h.
20. 9. 2015 13.00 h.
20. 9. 2015 10.00 h.

Vamberk – Křivice
Doudleby „B“ – Vamberk
Vamberk – Stěžery
Rychnov – Vamb./Doudl. UMT

„A“
„B“
Dor.
SŽ

so
so
ne
so

26. 9. 2015 16. 30 h.
26. 9. 2015 16.30 h.
27. 9. 2015 13.00 h.
26. 9. 2015 14.30 h.

Častolovice – Vamberk
Vamberk – Roveň
Vamberk – Dobruška
Vamb./Doudl. - Předměřice

„A“
„B“
Dor.
SŽ

so
ne
so
so

3. 10. 2015 16.00 h.
4. 10. 2015 16.00 h.
3. 10. 2015 14.00 h.
3. 10. 2015 13.00 h.

Vamberk – Deštné
Dobruška „B“ – Vamberk
Borohrádek – Vamberk
Javorka – Vamb./Doudl.

„A“
„B“
Dor.
SŽ

so
so
ne
so

10. 10. 2015 16.00 h.
10. 10. 2015 16.00 h.
11. 10. 2015 13.00 h.
10. 10. 2015 14.30 h.

Voděrady „A“ – Vamberk
Vamberk – Albrechtice „B“
Vamberk – Meziměstí/Teplice
Vamb./Doudl. – Velké Poříčí

„A“
Dor.
SŽ

so
ne
so

17. 10. 2015 15.30 h. Vamberk – 1.FC Rokytnice
18. 10. 2015 13.00 h. Vamberk – Předměřice
17. 10. 2015 11.00 h. Hostinné – Vamb./Doudl.

„A“
Dor.
SŽ

so
so
so

24. 10. 2015 15.30 h. Javornice „A“ – Vamberk
24. 10. 2015 11.30 h. Rasošky/Josefov – Vamberk
24. 10. 2015 14.30 h. Vamb./Doudl. – Třebechovice

„A“
Dor.
SŽ

so
ne
ne

31. 10. 2015 14.00 h. Vamberk – Kostelecká Lhota „A“
1. 11. 2015 13.00 h. Vamberk – České Meziříčí
1. 11. 2015 9.30 h.
Dvůr Králové – Vamb./Doudl.

„A“

so

7. 11. 2015 14.00 h.

Dor.

ne

8. 11. 2015 14.00 h.

Volejbalový klub mládeže RÉMA
Rychnov nad Kněžnou uspořádal
opět po roce v termínu 22.-24.
května ve spolupráci se Sokolem
Lupenice, XVIII. ročník třídenního
mezinárodního volejbalového
turnaje dívek za účasti družstev
z ČR a Polska. Turnaj se uskutečnil v areálu Sokola Lupenice
od pátečního odpoledne do nedělního podvečera. Nejlepší
hráčkou kategorie mladší žákyně
byla vyhlášena vamberecká rodačka Natálie Mládková hrající
za Slávii Hradec Králové.
Radovan Mládek

www.vamberk.cz

Vamberk – Slatina
(předehrávka 1. kolo jaro 2016)
Stěžery - Vamberk

VAMBERECKÝ ZPRAVODAJ - vydává Město Vamberk. Redakční rada: Mgr. Jan Rejzl - předseda, Miroslav Berger, Radoslav Vídeňský, Zdeňka Freivaldová, Ing. Josef Šlechta, Stanislav Barvínek. Technická příprava: František Kubíček. E-mailová
adresa pro zasílání příspěvků do Vambereckého zpravodaje: zpravodaj@vamberk.cz. Za jazykovou úpravu odpovídá autor. Vychází jako měsíčník, uzávěrka
pro dopisovatele 20. v každém měsíci. Příspěvky čtenářů a dopisovatelů nemusí
vyjadřovat stanovisko redakce. Registrováno u MK ČR E 11925. Náklad 2200 ks.
Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o., Zbuzany 1584, Rychnov nad Kněžnou. Redakční rada
si vyhrazuje krácení příspěvků.

Sportovní den s Baníkem
1. červen každého roku je spojen s Mezinárodním dnem dětí. Při
příležitosti tohoto svátku jsou pro děti připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost
na práva a potřeby dětí.
Ve spolupráci se Základní školou v několika případech drobných poVamberk připravila Tělovýchovná ranění se ukázala nezbytnou soujednota Baník Vamberk v letošním částí přítomnost zdravotníka, který
roce na 1. červen DĚTSKÝ SPOR- byl ze strany Baníku zajištěn také
TOVNÍ DEN pod heslem „Sportovní na každém hřišti.
den s Baníkem, sportem ku zdraví Již před samotnými akcemi byl
našich dětí. Sportovní setkání bylo stanoven časový harmonogram,
zařazeno do projektu České unie soutěžit se mělo prakticky celé
sportu „SPORTUJ S NÁMI“ a ze dopoledne s možným přesahem
strany TJ Baník bylo pojato jako maximálně do 13:30 hodin pro 6.
náborová akce pro různá sportov- – 9. ročníky. Sporty byly rozděleny
ní odvětví, která jsou začleněna podle hřišť i věkových kategorií nádo organizační struktury Baníku. sledovně:
Sportovní klání probíhala dopole- - fotbal probíhal na fotbalovém
stadionu pro věkové kategorie
dne na více sportovištích Vamber1. – 3. ročník, 4. – 6. ročník, 7. – 9.
ka pod pedagogickým dohledem
ročník
učitelek a učitelů Základní školy. TJ
Baník Vamberk zajistila pro jednot- - přehazovaná na antukovém volejbalovém hřišti za sportovní halivé sporty sportoviště, rozhodčí,
lou pro 7. – 9. ročník
organizační schéma turnajů, ceny
a hlavně sportovní náčiní – míče, - vybíjená na hřišti pod školou pro
4. – 6. ročník
tenisové stoly, branky, sítě. Pouze pro stolní tenis a tenis si musel - vybíjená „všichni proti všem“
na umělém hřišti za sportovní hakaždý žák přinést vlastní pálku
lou pro 1. – 3. ročník
a raketu. Samozřejmostí bylo vhodné sportovní oblečení, sportovní - tenis na antukových tenisových
obuv, svačina a pití. Při sportovním
kurtech pro 2. – 6. ročník, 7. – 9.
ročník
zápolení se nestalo nic vážného, ale

Ve stolním tenisu a tenisu probíhaly
turnaje jednotlivců, věkové kategorie byly stanoveny podle přihlášených. Předpokladem bylo, že žák
si zvolí pouze jeden sport a že jej

měn, například tři nejlepší fotbalové týmy v kategorii mladších
i starších žáků dostaly diplomy
za dosažená místa v turnajích.
Přestože při přípravě celé akce
ze strany Baníku padla otázka, co
v případě špatného počasí, nebylo
z tohoto důvodu vůbec nic k řešení. Dopolední počasí se vyvedlo

alespoň trochu umí, má potřebné
vybavení a alespoň trochu zná základní pravidla.
Po ukončení sportovních zápolení
na jednotlivých hřištích obdržel
každý žák na památku účastnický
list s vepsaným vlastním jménem,
každý sport měl svůj systém od-

ke spokojenosti organizátorů a vůbec všech zúčastněných a přispělo
k celkové příjemné atmosféře svátečního dopoledne.
Dle podkladů z TJ Baník Vamberk
zpracoval a snímky pořídil
Václav Matějka,
kronikář města Vamberka.

- stolní tenis ve sportovní hale
za Sokolovnou pro 1. ročník, 2. –
6. ročník, 7. – 9. ročník

www.kamenictvi-raska.cz, e-mail: kamenictvi.raska@seznam.cz
z Kompletní zhotovení pomníků

z přírodního kamene

z Opravy a úpravy pomníků
z Moderní tvary pomníků

z Urnové pomníky za výhodné ceny
z Nejlevnější světlá i tmavá žula
z Sekání nápisů a pečící kameny

České Libchavy 89, 561 14 České Libchavy
tel./fax +420 465 582 130, mobil: +420 603 281 830, +420 603 281 831
Foto: Václav Matějka
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PROMÍTÁNÍ
POD ŠIRÝM NEBEM
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