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Vamberk se mění
Představujeme novou tvář města
Na jaře letošního roku začal vznikat projekt vizuálního
stylu města, který by měl vtisknout městu jeho novou,
moderní tvář. Ve spolupráci s reklamní agenturou TAH
z Hradce Králové bylo vytvořeno logo města a grafický
styl, které by se měly již brzy uplatnit při každodenní
komunikaci městského úřadu a prezentaci města, v turistickém ruchu i při běžných činnostech. Cílem je postupně vizuálně propojit i městské organizace, čímž bude
zřetelně deklarováno, že služby města jsou zde pro
všechny občany.
Nové logo v sobě skrývá mnoho symboliky, od odkazu na
motivy krajky, se kterou je naše město tradičně spojováno, přes počáteční písmeno názvu našeho města až
po pomyslnou korunku, kterou můžeme naše město ozdobit. Je třeba zmínit, že tím pochopitelně nepřicházíme

o náš tradiční městský znak s bílým jednorožcem na
červeném poli. Naopak, městskému znaku bude napříště
vyhrazeno čestné místo a bude užíván při slavnostních
příležitostech.
S novým grafickým stylem se již brzy setkáte např. na
uvítacích tabulích při vjezdu do města a postupnou
proměnou projde vzhled veškerých úředních dokumentů
městského úřadu. V neposlední řadě je třeba zmínit, že se
městu podařilo získat pro svou prezentaci doménu
www.vamberk.cz, na které již nyní můžete navštívit oficiální webové stránky města. Věříme, že se i vám bude
nová tvář města líbit a přispěje k pocitu sounáležitosti
s místem, kde žijeme.
Vaše rada města

Základní barevná varianta loga

Tričko polo s potiskem
Uvítací cedule

Administrativní desky
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém
11. zasedání dne 22. dubna
2015 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 10.
2) Projednala Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
města Vamberk za rok 2014,
zařadila ji na program jednání
zastupitelstva města v červnu a to včetně navrhovaných
opatření.
3) Schválila ve své kompetenci
změny rozpočtu č. 8/2015.
4) Projednala žádost společnosti AGRO VAMBERK spol. s.r.o.
o písemný souhlas se záměrem realizace výstavby bytového domu zvláštního určení
(pečovatelské byty) a žádost
o písemný souhlas se záměrem realizace výstavby komunitního domu seniorů a rozhodla souhlas neposkytnout.
5) Projednala a schválila Smlouvu o převodu doménového
jména vamberk.cz z převodce Hana Zářecká – TYHAN
na nabyvatele Město Vamberk
za cenu 10.000,- Kč + DPH
a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
6) Projednala nabídky na digitální úřední desku a rozhodla, že
objednávka bude uzavřena se
společností KI-WI.CZ za cenu
160.000,- Kč + DPH a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
7) Projednala vyjádření předsedy
dopravní komise a pracovnice odboru SMRM k možnosti
zřízení přechodu pro chodce
v ulici Žamberecká a na jeho
základě rozhodla přechod zřídit.
8) Na základě návrhu ředitelky MŠ
schválila omezení provozu MŠ
v době letních prázdnin. Pracoviště Jugoslávská bude uzavřeno od 29.6.2015 do 24.7.2015
a pracoviště Tyršova bude
uzavřeno v době od 27.7.2015
do 21.8.2015. V případě potře-

by je možno umístit děti v druhém pracovišti MŠ.
9) Projednala a schválila Smlouvu
č. Z_S24_12_8120045916 o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce
elektrické energie a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
Jedná se o úhradu nákladů
spojených s přeložkou odpojeného kabelového vedení
NN po odstraněném domě č.
p. 285 v ulici Voříškova.
10) Projednala stížnost na poškozování obslužné komunikace
v lokalitě Kouty vjížděním těžké techniky a rozhodla nechat
stav prověřit městskou policií.
11) Rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemkových parcel č.
2432/4 a č. 2432/5 v k. ú. Vamberk.
12) Schválila zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské
sítě podle § 1267 a 1268 OZ
pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, Děčín
Podmokly, Teplická 874/8 –
umístění a provozování distribuční soustavy el. energie
na pozemcích ve vlastnictví
města Vamberk č. 666/5, 666/6,
666/18, 666/19 a 1777/3, vše
v k.ú. Vamberk podle Smlouvy o zřízení věcného břemene
IV-12-2011386/VB/1-Vamberk, Provazník – knn přípojka
a v rozsahu podle GP č. 127235/2014 za náhradu 15.000,- Kč
na dobu neurčitou.
13) Projednala návrh společnosti
Vamberecká voda s.r.o. na provedení prodloužení vodovodního řadu v ulici Jugoslávská
a vzhledem k nevyjasněným
stanoviskům vlastníků nemovitostí ohledně zřízení parkoviště rozhodla akci prozatím
odložit.
14) Projednala a schválila požadavek velitele JSDH Vamberk
na provedení opravy pěnícího
zařízení na vozidle TATRA CAS

UPOZORNĚNÍ

Zveme Vás na
7. zasedání
Zastupitelstva
města Vamberka,
které se koná dne
17. června 2015
v 18,00 hodin
v malém sále
Městského klubu
Sokolovna.

NA SPLATNOST
MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Dne 30.4.2015 byla splatnost místního poplatku
za komunální odpad. Poplatek ze psů je splatný
31.5.2015. Kdo ještě neuhradil tyto místní poplatky, ať tak učiní co nejdříve!

32 s tím, že financování bude
provedeno v rámci schváleného rozpočtu.
15) Rozhodla, že smlouva na heraldické zpracování znaku
a vlajky města bude uzavřena
se společností Velebný & Fam
s.r.o., J. Nygrína 334, Ústí nad
Orlicí za cenu 10.000,- Kč +
DPH a pověřila starostu podpisem objednávky.
16) Projednala žádost fotbalového oddílu TJ Baník Vamberk
o příspěvek na úhradu nákladů
s pořádáním turnaje pro mladší a starší přípravku a rozhodla
stávající příspěvek na činnost
ve výši 230.625,- Kč nenavyšovat.
17) Schválila akci „Sraz historických vozidel“ konanou dne
1.5.2015 na náměstí ve Vamberku a převzala nad ní záštitu.
Rada města Vamberk se na svém
12. zasedání dne 6. května 2015
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 11.
2) Pověřila odbor Správy majetku
a rozvoje města vydáváním závazných stanovisek obce dle §
33 odst. 6 zákona č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve znění pozdějších předpisů.
3) Schválila změny ve směrnici č.
OS 08 Vedení účetnictví. Jedná

4)

5)

6)

7)

se o změny ve výši cestovného
poskytovaného dle Zákoníku
práce.
V návaznosti na usnesení č. 2),
5. zasedání zastupitelstva
města ze dne 25.3.2015, o pořízení Změny územního plánu
č. 3, schválila Smlouvu o dílo
na zpracování změny a zajištění pořizovatelské činnosti s firmou REGIO, projektový ateliér
s. r. o., Hradec Králové a pověřila starostu podpisem smlouvy
o dílo.
Projednala za účasti ředitele
VAMBEKONU, s. r. o. postup
přípravy a koordinace stavebních prací ve městě.
Za účasti předsedy dopravní
komise řešila pasport městských komunikací a rozhodla
vytvořit jednotný dokument
zahrnující stav s návrhem
na opravy, dopravní značení
a uložení sítí.
Projednala návrh parkování
na náměstí ve Vamberku, navrhla některé změny a uložila
pracovnici odboru Správa
majetku a rozvoje města jejich
zapracování do návrhu.
Rudolf Futter
starosta města
Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města

Ze zasedání Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 6. veřejném zasedání
dne 29. dubna 2015 usneslo:
1) Schvaluje vyhlášení výběrového řízení na půjčky z Fondu rozvoje
bydlení pro rok 2015 – I. kolo.
2) Schvaluje znění Smlouvy o koupi nemovitostí areálu bývalých kasáren mezi Městem Vamberk a společností pewag nemovitosti s.r.o. dle
usnesení o prodeji nemovitostí přijatém na 5. zasedání zastupitelstva
dne 25.3.2015 v bodě 1) a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Rudolf Futter, starosta města
Mgr. Jan Rejzl, místostarosta města

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

06.06.
07.06.
13.06.
14. 06.
20.06.
21.06.
27.06.
28.06.
04.07.
05.07.
06.07.
11.07.
12.07.
18.07.
19.07.
25.07.
26.07.

MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Pavlová Simona
MUDr. Vavřičková Hana
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr Seidlová Zdenka
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše

www.vamberk.cz

adresa ordinace

telefon

K. Michla 942, Dobruška
Zdrav.středisko Rokytnice v Orl. horách
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orlicí
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orlicí
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Tyršova 515, Opočno
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orlicí
ZS Kout 566, Borohrádek
Skuhrov nad Bělou 17
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orlicí

494 623 775
494 595 292
494 371 782
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
721 460 150
494 622 550
494 515 695
494 667 553
494 371 031
494 381 263
494 598 205
494 515 693
736 419 151
494 542 102
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Chceme podnikat ve Vamberku
kvůli zkušenostem našich lidí
S JANEM KONČICKÝM O NOVÝCH PROJEKTECH PEWAGU A O BUDOUCNOSTI AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN
Díváme se společně z okna přes řeku Zdobnici a vize, o které hovoří Jan Končický, jednatel společnosti pewag Snow Chains s.r.o.,
se již brzy začne naplňovat. Jedna ze společností rakouské skupiny,
a sice společnost pewag nemovitosti s.r.o. starající se o veškeré nemovitosti české skupiny, totiž před nedávnem od Města Vamberk
zakoupila areál bývalých kasáren, v němž by se již brzy měl nový
investiční záměr realizovat.
 Všichni Vamberáci vědí, že plňujeme sortiment naší mateřské
v našem městě sídlí firma pe- společnosti o nové výrobky. To nawag. Co přesně se v ní ale vyrábí výšení je podivuhodné, rok 2014
byl naším asi nejúspěšnějším rojiž tuší méně z nich.
Společnost pewag je celosvětově kem v obchodní činnosti v segmenpůsobící firma s mateřským závo- tu technických řetězů a my jsme se
dem v Rakousku, která přišla do Čes- logicky dostávali do stavu, kdy naše
ké republiky v roce 1995 a ve Vam- kapacity přestávají stačit. Nejenom
berku započala v první fázi pouze v České republice, ale i v Rakousku
montovat sněhové řetězy. Postupně a v Itálii. Proto náš majitel zahájil
v průběhu zhruba pěti let jsme za- úvahy, kde se rozšířit a jakým směčali budovat další provozy, vedle rem se rozšířit. A já mohu za naši
Vamberka i v České Třebové, a za- českou společnost sebepochvalně
hájili jsme výrobu tzv. nekonečné- říci, že i náš majitel musel uznat, že
ho řetězu pro sněhové řetězy, jejich jsme za poslední roky urazili slušmontáž a balení. Větší investicí byl nou cestu a že v České republice
nákup areálu v České Třebové v roce máme schopné lidi, šikovné lidi,
2000, kam byla umístěna montáž kteří dokážou vyrábět flexibilně se
a balení sněhových řetězů. Nicmé- zvyšující se produktivitou. To byl
ně v důsledku dvou nedobrých zim, také jeden z hlavních důvodů, pro
kdy výroba sněhových řetězů po- které se náš majitel rozhodl strateklesla, byla v roce 2009 jejich výroba gicky se rozšiřovat v rámci evroppřenesena plně zpět do Vamberka. ské části koncernu právě v České
Od této doby pomalu ale jistě inves- republice. Toto rozhodnutí padlo
tujeme do dalších výrob. Od roku na začátku letošního roku a my
2014 se dá říci, že ve Vamberku vyrá- jsme začali přemýšlet, jak tento zábíme sněhové řetězy komplexně, čili měr uskutečnit.
od vstupní suroviny, což je železný
drát a plastový granulát, vyrábíme  Proto tedy Vamberk?
celý výrobek zde, ve všech výrobních Pochopitelně nejlepší je pro nás
krocích. V současné době zaměstná- rozvíjet se tam, kde máme knowváme ve Vamberku na 270 zaměst- -how výroby a kde již máme zaměstnance, kteří výrobu znají
nanců.
a kterých si nesmírně vážíme. I náš
 Sněhové řetězy jsou tedy to majitel uznal, že tento argument
je nejdůležitější a plně nás v něm
hlavní?
Důležitou součástí naší produkce podpořil. V České Třebové máme
jsou také tzv. technické řetězy. Již nyní pouze sklady a logistiku, čili
od roku 1995 se ve Vamberku vyrá- co se týče výroby, aktuálně jsme
běly některé technické komponen- plně usazeni ve Vamberku a proto
ty, např. háky a závěsné dílce, poz- i zde jsme jako první hledali možději přibyla výroba také tzv. velkých nosti na rozšíření výroby.
článků. A od roku 2013 také kompletní výroba vázacích prostředků  Čili jste přemýšleli i o jiných
na jeřáby a další velké stroje. Využití lokalitách, pokud by záměr
technických řetězů je velice širo- ve Vamberku nebyl realizovaké, přes různé dopravníky, vázací telný?
prostředky na lodě, na kontejnery, Samozřejmě jsme si museli vytiv dolech, v lomech. Stavebnictví je povat více lokalit, kde probíhala
vůbec naším největším odběrate- jednání o výstavbě tzv. na zelené
louce. I tato možnost byla ve hře.
lem vysokopevnostních řetězů.
Pochopitelně přijít a ihned začít
 Co vás přivedlo k záměru stavět je pro investora nejpohodlna rozšíření výrobních kapacit? nější.
Hlavním
důvodem
myšlenky
na rozšíření je naštěstí dobře vy-  Nakonec jste se ale rozhodli
víjející se obchod a rozšiřování usilovat o získání areálu bývavýrobního programu, kterým do- lých kasáren.

Tento záměr vychází z jednoduchého důvodu. Ve Vamberku
a v jeho nejbližším okolí se bohužel nenachází jiné místo, kde by
bylo možno takovýto náš záměr
na rozšíření uskutečnit. Čili i když
ani pro nás nejsou kasárna ideálním místem pro rozšíření, převážil ten názor, že chceme zůstat
ve Vamberku a chceme dál využívat zkušeností našich zaměstnanců. Jsme si vědomi problému,
že nás nejprve čeká demolice,
i toho, že je s tím spojená náročná administrativa, ale i tak jsme
si řekli, ano, tento náš zájem zůstat ve Vamberku převažuje nad
všemi problémy, které realizace
přinese.
 Město Vamberk si při prodeji
stanovilo podmínky pro demolici stávajících objektů.
Náš závazek, který jsme převzali,
vyplývá ze smlouvy s městem, že
během jednoho roku demolici
provedeme. Můj odhad je, že by
demolice měla proběhnout a být
dokončena již letos na podzim.
Sice prvotní záměr byl mít vše
zbouráno již v září, tedy zhruba v polovičním čase, než který nám dává smlouva, nicméně
stále vybíráme dodavatele prací
a i po konzultaci s odborníky jsme
dospěli k závěru, že demolice
v podzimních měsících bude šetrnější. Bourání v létě by přineslo
zbytečnou prašnost, proto podzimní počasí bude příznivější.

 Jaký dopad bude mít nová
hala na vaši stávající výrobu?
Náš plán je takový, že v současném
areálu pewagu by zůstala výroba
sněhových řetězů, kterým se tak
odlehčí a budou mít více místa
na další rozvoj. Do nové haly by
měla být přenesena výroba technických řetězů a zahájena výroba
i zcela nových výrobků, které jsme
v České republice dosud nevyráběli. Mimochodem ve výrobě sněhových řetězů zahajujeme letos
výrobu lesnických kolových pásů,
což je úplně nová výroba, která
by se měla naplno rozjet v příštích
dvou letech. To by nám mělo pomoci získat stabilní výrobek, který
nebude tolik závislý na výkyvech
počasí. Sněhové řetězy jsou v tomto ohledu hodně závislé na tom, jak
moc tuhá je zima. Jen pro představu, naše výroba mezi jednotlivými
roky kolísá mezi sto tisíci a čtyřmi
sty tisíci páry sněhových řetězů,
právě podle toho, jaká je zima. Bohužel, toto kolísání nám způsobuje
i kolísání zaměstnanosti, ale to už je
dáno sezónností této výroby. Právě
nové výrobky by nám měly pomoci
tento trend trochu zmírnit.

 Jak bude vypadat váš záměr
poté, co budou stávající kasárna
odstraněna?
Celý areál má zhruba 30.000 metrů čtverečních plochy. Náš záměr
se postupem času koncentroval
do hlavního záměru, a to je výstavba haly o ploše zhruba 7.000
– 8.000 metrů čtverečních. V této
hale by mělo být umístěno zhruba
16 výrobních linek na výrobu vysokopevnostních řetězů.

 Jak to vypadá s předpokladem zaměstnanosti v nových
prostorách?
Pokud se budeme bavit o nových
prostorách plánovaných v areálu kasáren, předpokládáme zde
vznik zhruba 60 až 80 zcela nových
pracovních míst, které budou souviset s výrobou, která zde doposud
nebyla. Vedle toho by mělo přinést
efekt i to, že budeme moci více
investovat i do výrob, které zde již
máme a proto i v těchto provozech
můžeme hovořit o tom, že to minimálně znamená zachování stávajících míst a případně i navyšování
jejich počtu. Abych byl ale přesný,
vždy musíme počítat s jistým kolísáním zaměstnanosti u jednoho
z našich výrobků, a to jsou již zmíněné sněhové řetězy.

 Mohou se občané obávat nějakého vlivu na okolí, třeba hluku, prašnosti a podobně?
Tato výroba svoje okolí prakticky
nezatěžuje. Pochopitelně když
stojíte u stroje, tento stroj hluk vydává, nicméně z haly ven neslyšíte
prakticky nic. Řetězy dále procházejí tepelnou úpravou, a to v elektrických indukčních pecích, čili ani
zde žádné emise nevznikají.

 Co všechno by v areálu kasáren mělo vzniknout?
Těžištěm bude nová hala, nicméně máme zájem na tom, aby areál působil reprezentativně. Vedle
zázemí pro zaměstnance a administrativu v nové hale zvažujeme
rovněž vybudování předváděcích
prostor pro zákazníky. To však
bude pomyslnou fází číslo dvě, až
se nám podaří rozeběhnout vý-
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robu. Nicméně již v první fázi se
budeme snažit vybudovat nové
komunikace a dát areálu množství
zeleně. Když vezmeme, že nová
hala bude zabírat zhruba čtvrtinu
z celé plochy, toho prostoru bude
zbývat opravdu dost. Majitel nás
v tom rovněž plně podporuje
a všichni jsme za jedno v tom, že
když děláme novou věc, chceme ji
mít hezkou. Zároveň si tím chceme
vyřešit i problém s parkováním.
Kdo zná situaci na Smetanově nábřeží, ví, že zde už opravdu není
kam se rozšířit a o parkování je zde
skutečně nouze.
 Velkým tématem v diskusích
veřejnosti při projednávání návrhu prodeje kasáren byla doprava. Jaký očekáváte provoz
v souvislosti s novým provozem?
Vypustili jsme z našeho záměru
původně uvažovaný expediční
sklad, čili zůstává jen návoz materiálu nutného k výrobě a odvoz
hotových výrobků. Pokud uvažujeme o potřebě zhruba 300 tun materiálu měsíčně tam a toho samé-

zpravodaj
ho množství zpět, jedná se o jeden
až dva kamiony denně v každém
směru. I pokud by se měla výroba
razantně zvýšit, pořád se bavíme
o nárůstu na nějaké tři kamiony
v průměru denně tam a zpět. S dopravou na kamenném mostě před
postavením obchvatu se to nedá
vůbec srovnávat.
 Když jste hovořil o nových
zaměstnancích, jaké jsou vaše
zkušenosti s náborem nových
pracovníků?
Přiznám se, že už jsem hodně slevil
ze svých představ o možnosti získat nové odborně zdatné zaměstnance. Když to řeknu lidově, máme
velký problém sehnat lidi, kteří
jsou šikovní a mají chuť do práce.
A nemusí být vůbec kvalifikovaní. To už je v našich možnostech
pracovníky zaškolit, ale jak říkám,
chybí hlavně ten pozitivní přístup k práci, radost z toho chodit
do práce a chtít se něco naučit.
Pokud najdeme lidi, kteří mají
zájem pracovat, mají u nás dveře
otevřené a čas na zaučení na na-

šich technologiích jsme ochotni
jim věnovat. Nemyslím si ale, že
by to byl problém jenom Vamberka a okolí, bohužel to je problém
v celé republice.
 Pociťujete třeba vliv Škodovky na možnost najít vhodné zaměstnance?
Já osobně Škodovku nevnímám
jako problém. Za prvé ve Škodovce pracuje hodně zaměstnanců
z větších dálek, které tam hromadně svážejí, a myslím, že tento trend
tam bude pokračovat i po plánovaném rozšíření závodu. My
zaměstnáváme především místní
lidi a lidi z okolí. Dále si myslím, že
Škodovka je jiné téma. Naše firma
nepatří úplně do automobilového průmyslu, kde je zcela jiný styl
a organizace práce. Také ne každému právě proto vyhovuje zaměstnání v automobilovém průmyslu,
kde je vysoký podíl automatizace
a pásové výroby. Ve mzdách je se
Škodovkou těžké soutěžit, což asi
pociťují obecně všichni zaměstnavatelé, na druhou stranu naše

Pomáhat je naším
posláním
Domácí hospic Setkání je obecně prospěšná společnost, která
poskytuje zdravotní a lidskou podporu nevyléčitelně nemocným pacientům v období poslední fáze jejich života. Pomáháme pacientům zvládnout utrpení v posledních měsících, týdnech i dnech života a dbáme na to, aby byla zachována lidská
důstojnost až do konce života. Domácí hospic slouží také rodinám pacientů a jejich blízkým. Nabízí doprovázení a pomoc
nejen v době nemoci a smrti, ale i v období zármutku.
Naše společnost vznikala postupně od února 2013. Po přednáškách Jany Sieberové z DH Duha Hořice o hospicové péči
se začalo pravidelně scházet několik lidí, které toto téma zaujalo. Mnozí v minulosti prošli zkušeností s doprovázením svého blízkého na konci života. Postupně někteří odešli a další
se přidali, až se během jara utvořila stálá skupina, ve které
byli zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovnice, psycholog
a dobrovolníci.
Domácí hospicová péče nás natolik oslovila, že jsme se rozhodli poskytovat ji potřebným na Rychnovsku, kde doposud
chyběla. Tato práce je pro nás posláním.
Po počátečním zdlouhavém vyjednávání, zda budeme pracovat pod jiným subjektem, jsme nakonec v září 2013 zvolili
samostatnou cestu a založili obecně prospěšnou společnost.
Zpočátku jsme neměli vůbec nic. Vlastně měli, to nejdůležitější…. Lidi a touhu pomáhat.
Máme velkou radost z toho, že se nám po všech administrativních záležitostech podařilo začít sloužit a mohli jsme pomoct doprovodit první pacienty. Velkou podporou nám byl
od začátku hořický Domácí hospic Duha, se kterým doposud
spolupracujeme.
V dubnu 2014 se začali scházet dobrovolníci Setkání, kteří
pomáhají při organizovaní akcí, přednášek a při propagaci
hospicové péče. Všichni se tak společně můžeme podílet
na odtabuizování tématu smrti v naší společnosti.
Samozřejmě to vše by nebylo možné bez finanční a hmotné
pomoci dárců, kterým velmi děkujeme za podporu a věříme,
že nám zachovají přízeň i v dalších letech.
Mgr. Andrea Kolaříková
ředitelka Domácího hospice Setkání, o.p.s.
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firma nabízí myslím nadprůměrné
mzdy ve svém segmentu a přátelštější pracovní prostředí.
 Myslíte tedy, že najdete dostatek vhodných lidí, které budete
moci zaměstnat?
O tom, jestli třeba rozšiřování Škodovky může mít vliv i na naši firmu,
jsme se bavili s naším majitelem,
který nakonec po dlouhé diskusi
řekl, že je to vlastně dobře, že se
zde něco takového v regionu chystá, protože to region jako celek
může povznést a i díky Škodovce
se z Vamberka a okolí stane lepší
místo k žití. A protože stát bude investovat do infrastruktury, mohou
se díky tomu rozvíjet i další firmy
a zaměstnaní lidé pak budou chtít
své vydělané peníze někde utratit,
což efekt jenom znásobí. Čili celý
region se díky tomu stane do budoucna více perspektivní a právě u toho chce být i naše firma
a na tomto rozvoji se podílet.
Rozhovor s Janem Končickým vedl
Mgr. Jan Rejzl

Vamberecký
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Vyhlášení výběrového řízení z Fondu rozvoje bydlení
Město Vamberk vyhlašuje výběrové řízení pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2015 – I. kolo.
Žádosti je možné podávat do konce července 2015 na Městský úřad Vamberk, odbor správy majetku a rozvoje města, Ing. Eva Forejtková, tel.:
494 548 116, e-mail: forejtkova@vamberk-city.cz.
Ve Vamberku dne 29.4.2015
Rudolf Futter, v.r., starosta města

Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků
z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
Čl. I. Základní ustanovení
Město Vamberk v zájmu zvýšení úrovně bydlení, zlepšení životního prostředí a vzhledu města vytvořilo „Fond rozvoje bydlení“ (dále jen
FRB), který slouží k poskytování půjček na zvelebení obytných budov, bytových domů a bytových jednotek na území města, podle dále
stanovených pravidel a podmínek.
Fond je vytvořen z vlastních rozpočtových prostředků města.
Čl. II. Příjmy fondu
Příjmy fondu jsou:
- prostředky z rozpočtu města podle rozhodnutí zastupitelstva města
- příjmy ze splátek půjček a úroků
Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem města Vamberk a musí být ponechány
fondu podle stanovených pravidel.

b) Bytové domy nebo jejich stavby:
Z prostředků fondu rozvoje bydlení budou poskytovány taktéž půjčky na revitalizaci bytového fondu v bytových domech. Účel půjčky a její
výši bude stanovovat zastupitelstvo města individuálně u jednotlivých žádostí.
5) Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou
půjčky č. 05 a půjčky č. 06, které nemohou být
souběžně poskytnuty na jeden objekt. Půjčku nelze získat opakovaně z jednoho titulu u totožného domu, pokud půjde o bytovou jednotku, pak
u totožné bytové jednotky. Půjčku lze čerpat pouze do konce kalendářního roku, ve kterém byl zřízen příslušný účet. Úroky se platí podle smlouvy
o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními
splátkami počínaje lednem roku následujícího
po roce, v němž byla půjčka poskytnuta.

Čl. III. Výdaje fondu
1) Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček při úroku do 3,5 %
a lhůtě splatnosti 6 let mimo rok, ve kterém
byla půjčka poskytnuta.
2) Výdaji fondu jsou také úhrady poskytované
České spořitelně, a. s., pobočce Vamberk.
3) Adresáty půjček z fondu podle odst. 1 mohou být pouze subjekty, tj. fyzické a právnické osoby, které vlastní bytové domy, bytové
jednotky a obytné budovy nebo jejich stavby na území města.
4) Půjčku lze poskytnout za účelem:
a) Rodinné domy nebo jejich stavby:

Čl. IV. Výběrové řízení
1) Žadatelé, kteří splňují podmínky pro poskytnutí půjčky a nemají závazek po lhůtě splatnosti vůči Městu Vamberk a jeho příspěvkovým organizacím, mohou získat půjčku
z FRB výlučně na základě výběrového řízení.
Výběrové řízení organizuje městský úřad pro
každý kalendářní rok samostatně.
2) Výběrové řízení pro poskytnutí půjčky vyhlašuje pro každý kalendářní rok zastupitelstvo
města a oznámí jej na úřední desce a jiným
vhodným způsobem (zpravodaj,…)
3) Žádost musí vždy obsahovat zejména:
a) jméno nebo název žadatele, případně statutárního zástupce
b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby

č.

splatnost

úrok

horní hranice

6 let

3,5 %

do 150 tis. Kč na dům

02 změna z uhelného vytápění na plynové
6 let
elektro, dřevní odpad, přípojka na centrální
výtopnu, tepelné čerpadlo, solární ohřev

3,5 %

do 150 tis. Kč na byt

03 zřízení malé čistírny odpadních
vod ke stávajícímu domu

6 let

3,5 %

do 80 tis. Kč na byt

04 dodatečná izolace domu proti spodní
vodě, objekt starší 10 let

6 let

3,5 %

do 100 tis. Kč na dům

05 obnova fasády domu vč. plechování
objekt starší 10 let

6 let

3,5 %

do 30 tis. Kčna byt
do 100 tis. Kč na dům

06 plášťové zateplení domu
objekt starší 5 let

6 let

3,5 %

do 200 tis. Kč na dům

07 vybudování WC, koupelny
nebo sprchového koutu

6 let

3,5 %

do 80 tis. Kč na byt

08 vybudování nástavby, rušící
plochou střechu domu

6 let

3,5 %

do 180 tis. Kč na byt

09 vybudování vestavby bytu
do půdního prostoru domu

6 let

3,5 %

do 150 tis. Kč na byt

10 zřízení vodovodní a kanalizační přípojky

6 let

0%

do 150 tis. Kč na dům

11 zpevnění ploch, venkovní dlažba,
oplocení včetně branky a brány

6 let

3,5 %

do 100 tis. Kč na dům

účel

01 obnova střechy (krytina i konstrukce)
objekt starší 10 let

www.vamberk.cz

c) přesné označení budovy nebo stavby
adresa, číslo popisné, číslo parcely
doklad o vlastnictví nemovitosti
stavební povolení, či jiný příslušný doklad
příslušnou projektovou dokumentaci
d) přesný popis účelu, na který je půjčka požadována
e) požadovaná výše půjčky
f ) návrh stanovení záruky za poskytnutou půjčku:
půjčka do výše 160 000,- Kč u jednoho žadatele 2 ručitelé, u manželů 1 ručitel,
4) Komise zřízená radou města vyhodnotí došlé žádosti o půjčky a navrhne výsledek výběrového řízení.
5) O výsledku výběrového řízení rozhodne zastupitelstvo města. Výběrové řízení je ukončeno
nabídkami k uzavření smluv o půjčkách. Na poskytnutí půjčky není právní nárok, žádost o půjčku může být zamítnuta bez udání důvodu.
6) Výběrové řízení probíhá minimálně jednou
v kalendářním roce.
Čl. V. Smlouva o půjčce
1) S žadateli, kteří budou vybráni ve výběrovém řízení (dále jen uživatelé), uzavře město
smlouvu o půjčce.
2) Smlouva musí obsahovat zejména tyto údaje:
- smluvní strany
- identifikaci účelu půjčky dle čl. III, odst. 4.
- celkovou částku půjčky, v případě více titulů
i skladbu částky
- lhůtu splatnosti půjčky
- režim splátek (úroky, jistina)
- způsob splácení (příkazem, pošt. poukázkou atd.)
- závazek uživatele k použití půjčky k dohodnutému účelu
- smluvní pokutu za porušení účelovosti půjčky
- záruka za půjčku
- dohodu o otevření účtu u České spořitelny, a. s.
- souhlas uživatele s kontrolním působením městského úřadu a peněžního ústavu a jeho závazek
předkládat účetní doklady o čerpání z účtu
3) Městský úřad neprodleně po podpisu smlouvy o půjčce, předá dohodnutý počet exemplářů peněžnímu ústavu s výzvou k otevření účtu
a převedení prostředků z fondu.
Čl. VI. Režim čerpání prostředků fondu
O způsobu a lhůtách převodů prostředků z fondu na účty uživatelů a o správě všech pohledávek fondu uzavře Město Vamberk s Českou spořitelnou, a. s., samostatnou smlouvu.
Čl.VII. Závěrečná ustanovení
Použití prostředků z FRB k účelu, na který byly poskytnuty, podléhá kontrole města. Městský úřad
je povinen každoročně předložit zastupitelstvu
města vyhodnocení hospodaření s prostředky
fondu. Tato pravidla zrušují předchozí pravidla
schválená Zastupitelstvem města Vamberk dne
19.09.2012 usnesením č. 12, bod č. 6). Tato pravidla nabývají účinnosti schválením Zastupitelstvem města Vamberk dne 11.12.2013.
Ve Vamberku dne 11.12.2013
Ing. Jiří Mazúch, starosta města
Ivo Jiřele, místostarosta města
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Chlouba Vamberka
stojí již 150 let

Krajka měsíce
„Přijďte na přástvu“,
zvou se krajkářky navzájem
Na přástvu se v minulosti scházívaly krajkářky ke společné práci,
Chodily vždy do jiné chalupy, na oplátku, jak se říkávalo, ponejvíce
v zimních měsících. Krajkářky pospolu tvořily svá díla, každá jinou
krajku na své podušce. Sesedly se okolo zdroje světla, louče, později
petrolejky, umístěném na zvláštním stojánku uprostřed skleněných
kulatých nádob, naplněných vodou, tzv. bambulí. Těmi se světelné
paprsky lámaly a správně dopadaly na podušky krajkářek.
Na prvním „šajnu“ seděly starší ženy, jimž oči už tolik nesloužily,
ve druhé řadě pak mladší děvčata. Na přástvě se pracovalo – paličkovalo a přitom se zpívaly různé světské i náboženské písně, vyprávěly všelijaké příhody a události. Řeč se však nejvíce točila kolem
krajek. Někdy s krajkářkami rokovali i hoši a ostatní domácí chasa,
sedíc v pološeru místnosti. Žádné bujaré zábavy však nebylo, neboť
se krajkářky musely pilně činit na svých poduškách.
Jistě i jednou z krajek, paličkovaných na přástvách, byla vláčka zvaná „fajnováč“, kterou právě vidíte, je pečlivě uchovávaná v Krajkářské škole ve Vamberku.
Miroslava Šustrová a Jana Langová

POZVÁNKA

Vážení občané, zveme Vás na seminář
„Finanční gramotnosti“,

Od pradávna museli obyvatelé i návštěvníci našeho městečka přijíždějící, či
přicházející od západu překonat koryto říčky Zdobnice. Dlouho jistě sloužil
k tomuto účelu příhodný brod. Později byl vystavěn most. Do poloviny 19.
století býval dřevěný, posazený na kamenných sloupech. V 60. letech došlo
k výstavbě nového kamenného mostu. Závěrečný kámen byl položen 5.
září 1864. A nešlo o dílo ledajaké! Říční koryto překlenuly tři mostní oblouky
dlouhé 13,5 metru, dva zkosené pilíře byly vybaveny kamennými ledolamy.
To, co činí z našeho kamenného mostu oku lahodící celek a význačnou památku, je soubor osmi soch, jimiž byl most ozdoben. Jde o pozdně klasicistní plastiky českých světců - národních patronů. Na severní straně směrem
k městu sv. Cyril, kříž s Ukřižovaným, sv. Ludmila a sv. Prokop, na protější
straně sv. Metoděj, sv. Jan Nepomucký, sv. Václav a sv. Vojtěch. Sochy byly
vytesány z jemnozrnného pískovce zelené barvy. Autorem byl vysokomýtský sochař Eduard Harnach. Celková hodnota díla byla 9 768 zlatých.
Ke slavnostnímu otevření dokončeného díla došlo 5. června 1865. V 10
hodin vyšel od fary průvod a po provizorním mostě přešel na most nový.
Církevní obřad vysvěcení mostu i jednotlivých soch vykonal vamberecký farář P. Karel Novák. Poté jako první projel po novém mostě královéhradecký
hejtman hrabě Michna s doudlebskou hraběnkou z Bubna a Litic. Následně
se účastníci odebrali do kostela sv. Prokopa. Zde byly posvěceny opravené
varhany. Kázání měl známý solnický děkan P. Josef Ehrenberger. Následnou
zpívanou mši svatou sloužil slatinský farář P. Václav Šimerka. Chrámovou
hudbu vedl učitel Josef Vrabec. Veissovo „Ave Maria“ přednesla hraběnka
z Bubna a Litic. Po skončení bohoslužby se četní hosté odebrali na faru, kde
bylo připraveno pohoštění. Vamberecký farář složil u příležitosti této události oslavnou báseň „Spoutaná Zdobnice“. V 16 hodin se v sále hostince
Na Hradě uskutečnila hudební a pěvecká akademie řízená učitelem Vrabcem. K velkému úspěchu celé slavnosti přispělo i velmi příznivé počasí.
Kamenný most se stal nepřehlédnutelnou vstupní branou do města. Až
do roku 1893 stála před mostem dřevěná závora, u níž se vybíralo mýtné.
Mýtný bydlel v domečku u řeky. V důsledku vzrůstajícího silničního provozu
byly roku 1932 pilíře spolu s mostovkou na povodní straně rozšířeny na šířku vozovky 9,5 metru. V následných desetiletích utrpěla stavba nesčetné
množství šrámů způsobených rostoucí hustotou silniční dopravy. Zvláště krajní sochy sv. Cyrila a Metoděje by mohly vyprávět, kolikrát se ocitly
na dně řeky po zásahu nákladního auta. Roku 2010 v rámci výstavby 3.
etapy silničního obchvatu města prošel most celkovou rekonstrukcí, včetně
opravy soch a zaskvěl se v původní kráse.
Miroslav Berger

který se koná dne 19. června 2015 od 17.00 do 19.00 hodin
v Pekelské hospodě v Pekle nad Zdobnicí
ČIFO – Český institut finanční odpovědnosti Vás prostřednictvím
svého školitele seznámí s informacemi z následujících oblastí:
1. Bankovní sektor
Objasnění pojmů z oblasti bankovnictví – na příkladech budou vysvětleny jednotlivé pojmy týkající se hypotečních a spotřebitelských úvěrů, kontokorentů,
kreditních a debetních karet apod.
2. Program pomoci a podpory
Seznámení se se zajímavým programem, s jehož pomocí se dají řešit problémy
při zkráceném nebo částečném plnění ze strany pojišťoven.
3. Kde hledat pomoc při probíhající exekuci
Vysvětlení způsobu řešení exekucí pomocí metody dluhového poradenství.
4. Sektor pojištění a spoření
Dozvíte se, na co dávat pozor při sjednávání pojistných smluv a jak správně
využívat pojistky při vzniklé pojistné události. Budete seznámeni s možnými
způsoby spoření a investování. Na příkladech a skutečných příbězích z praxe
se dozvíte, jak správně využívat produkty od státu a finančních institucí.
5. Systém tří pilířů státního důchodu
Budou vysvětleny všechny 3 pilíře, které v dnešní době řeší důchody v ČR.
6. Snižování rodinných výdajů
Informování o možnostech snižování rodinných výdajů.
7. Nový občanský zákoník
Získáte základní informace o novinkách, které platí od 1.1.2014, kdy vstoupil
v České republice v platnost Nový občanský zákoník.

Tato pozvánka slouží zároveň i jako vstupenka pro Vás a Vašeho partnera
/ partnerku. Vstupné ZDRAMA stejně, jako ostatní naše služby pro Vás !!!

fotografie z roku 1902 z archivu Milana Sedláčka

SPOLEK PŘÁTEL HISTORIE VAMBERKA
srdečně zve na setkání

Po stopách historie
našeho města
Sejdeme se v sobotu 13. června 2015 ve 14 hodin
na Husově náměstí ve Vamberku
Při procházce Vamberkem se seznámíme se staršími i novějšími
dějinami našeho města.

www.vamberk.cz
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Vzpomínka na konec války 1945 u Vamberka (2. část)
Po projetí několika prvních skupin
tanků zastavila u našeho lesa na silnici směrem od Rybné n. Zd. kolona
ruských nákladních aut. V té době
k nám přišel můj o několik let starší
bratranec Vláďa F. s několika svými pekelskými kamarády, podívat
se na projíždějící sovětské vojáky.
Zaujala nás stojící kolona aut, a proto jsme se rozhodli se k nim podívat.
Celá naše parta kluků vyrazila po silnici ke zmíněné koloně, kde jsme se
pokoušeli s vojáky domluvit za současného prohlížení vojenských aut.
Vtom se od Vamberka ozvala střelba
a střely se svištěním nad našimi hlavami s temnými údery do stromů
dopadaly do vedle stojícího lesa.
Vojáci nás okamžitě odehnali pryč
a chopili se zbraní. My jsme se strachem, a co nejvíce skloněni, utíkali
příkopem podél silnice k našemu baráku. Když jsme doběhli k nám, tak
za chvíli střelba ustala a kolona aut
se dala do pohybu směrem k Vamberku.
(Později jsme se dozvěděli, že
na Mníšku za Vamberkem byl partyzány přepaden a zastaven německý pancéřový vlak). Některé
kulky tehdy dopadaly i na horní část
Vamberka. Ještě po letech mi můj
tchán, pan F. Hejčl, ukazoval na jeho
domku v Kollárově ulici na několika
místech od střel poškozenou omítku.
Ten den pak již proběhl nerušeně,
jen pod vlivem projíždějících tankových a nákladních kolon. Příští den,
9.5.1945 rádio oznámilo osvobození
Prahy.
Při projíždění elitních tankových
jednotek se mi vryla do paměti
ještě jedna událost. Tehdy jsem si
hrál na zahrádce se svým o tři roky
starším bratrancem Milanem F. (bratrem již zmíněného Vládi), za občasného sledování projíždějících vojáků,
když k nám, asi tak v 10 hod., přijelo
na dvůr osobní auto Řidič auta požádal moje rodiče, zda by si u nás mohl
pro pána uvařit a prostřít. To měl samozřejmě umožněno. Veškerý proviant měl vlastní a ještě si vzpomínám,
jak nás oba kluky zavolal a každému
dal velký kus salámu. Tenkrát byl pro
nás salám veliká vzácnost. Pak, asi
v poledne, přijelo velké civilní osobní auto s řidičem, který otevřel zadní
dveře auta, z něhož vystoupil nějaký
holohlavý důstojník, jenž mírně kulhal a opíral se o hůlku. Naobědval
se v obývacím pokoji, asi hodinu si
odpočinul a pak jej jeho řidič zase
odvezl. Po válce, podle fotografií a filmových záběrů, jsme v něm s rodiči
bezpečně poznali generála Rybalka.
To znamená, že Vamberk byl osvobozen v době střelby u Vamberka,
tankisty tohoto generála.
Po projetí elitních tankových jednotek se začaly přesouvat vozatajské jednotkysložené z příslušníků

různých národů, ale převážně Rusů.
Každý večer u nás bylo na dvoře i zahradách plno vojáků, koní a povozů.
Každý večer, než ulehli na své poměrně malé povozy, vždy chvíli stříleli
do vzduchu. Na dotaz mých rodičů
proč, tak říkali „plašíme Germány“.
Byl to bezpečnostní zvyk z fronty!
Protože ruština je slovanský jazyk, tak
domluva s vojáky byla celkem uspokojivá. Někdy k nám přišli i naši sousedé-pan Sládek, nebo pan Bárta,
kteří byli oba legionáři na Rusku
a ruštinu znali z první světové války.
V době projíždění vozatajských jednotek směrem ke Praze docházelo
i ke smutným událostem. Vzpomínám, jak na silnici u našeho baráku
padl úplně uštvaný kůň pod jezdcem, který jako kurýr měl rychle
dopravit nějaký rozkaz. Chudák kůň,
celý zpocený a pěnou u huby padl
pod jezdcem, a za chvíli s chroptěním skonal.
Litovali jsme tohoto dobrého zvířete, které možná ve službách přežilo
dlouhé útrapy války a na jejím konci
takto dopadlo. Jezdec z koně sundal sedlo a ohlávku, osedlal jiného,
uvázaného za vozem projíždějících
vojáků a pokračoval v nařízené cestě.
Rozkaz musel být splněn! Poslušnost
byla tvrdě vyžadována.
To jsem viděl v jednom případě u vozatajské skupiny, jež se tehdy večer
připravovala u nás na dvoře k přenocování. Nějaký voják hned neposlechl vydaný rozkaz, tak si musel sundat blůzu, košili a ulehnout na vůz,
kde dostal několik ran bičem. Pro
mne, jako přihlížejícího kluka, to byl
otřesný zážitek.
Protože se o padlého koně na okraji
silnice nikdo nestaral, svolal tatínek
několik sousedů, společně pod svahem silnice vykopali hlubokou jámu
a nešťastného koně tam zakopali.
Ještě řadu let po válce na jeho hrobě
rostla mnohem větší tráva.
Jednoho dne, při projíždění opět
jedné vozatajské skupiny vojáků
jsem si všiml, že jeden z vojáků se přidržoval vedle jedoucího vozu a kulhal. Když projeli okolo nás a dospěli
na okraj silničního mostu, tak náhle
přeběhl směrem od Vyhlídky napříč
přes úvoz silnice za mostem Němec. Raněný voják vyběhl od vozu
jako blesk, předběhl si Němce druhou stranou kolem Edova baráku
a za chvilku jej přiváděl ke koloně.
Tam zajatý Němec dostal pouta,
na zápěstí nesmazatelné razítko,
byl posazen na vůz a celá skupina
povozů, i s opět kulhajícím vojákem
pokračovala k Vamberku. Také jsem
tehdy slyšel dospělé povídat o tom,
že někde u Vamberka Rudoarmějci
zajali nějakého Vlasovce a namístě
jej zastřelili. Inu vojna je krutá!
Byly ale i veselejší příhody. Jednou
u nás na noc tábořící skupina vo-

zatajů měla kromě dospělých koní
i jedno nádherné hříbě. Zrovna tou
dobou tatínek udil nějaké maso
v udírně, na které jsme však úplně
kvůli hraní s hříbětem zapomněli. Náhle se z komína vyvalil černý
dým, protože maso v udírně chytlo
plamenem. Tatínek v zoufalství hasil
hořící maso vším, co bylo po ruce-i připraveným krmením pro selata.
Maso se podařilo uhasit a tak dobré
uzené, jako tenkrát, jsme již nikdy
nedokázali.
Velitelem té skupiny vojáků s hříbětem byl velice přátelský důstojník.
Mně se zalíbila jeho osobní zbraň,
poměrně malá pistole. Chtěl jsem,
ať mi ji dá na památku. Řekl mi „tu
ti dát nemůžu, ale dám ti jinou“. Přinesl nádhernou, prastarou, ládovací dvouhlavňovou kozáckou bambitku. Musela být hodně stará, protože
obě spouště kohoutků byly v lučíku
ještě vedle sebe. Hlavně byly šestihranné a krásně žlutě lesklé. Taková
ládovací funkční bambitka byla unikát. Byl jsem velice vděčný za takovou nádhernou památku, se kterou
jsem si pak několik let s klukama hrál.
Až jednou již nebyla k nalezení. Buď
jsem ji někde při hraní zapomenul...?
V té době bylo všude po příkopech
kolem silnice naházeno množství
vojenského materiálu, od utíkající německé armády. Občas také něco
vybuchovalo. Jako válečnou kořist
jsme oba kluci měli mnoho napáskovaných ostrých nábojů do pušek.
Některé také v sumkách na opasku.
Zvláště jsme si ale považovali ostře
nabitých pásů do kulometů. Ty jsme
si „odborně“ omotávali kolem těla,
a naše důležitost byla přímo úměrná
délce těchto pásů.
Po nějaké době začal návrat sovětských vojenských kolon do Ruska.
Po skončení přesunu vozatajských kolon nastala krátká doba relativního klidu. V té době byli ve Vamberku umístěni i němečtí váleční zajatci, které si
mohli občané najímat na různé práce.
Moji rodiče si také vyzvedli jednoho
zajatce, který asi týden zpracovával
palivové dříví. Protože jsem v té době
„velice nutně“ potřeboval nějak získat střelný prach z nábojnic, tak jsem
se s ním různým způsobem domluvil,
aby mne naučil náboje rozdělávat.
Ochotně mi předvedl, jak ve svěráku
patrony upevňovat a pomocí kleští
vytahovat „špice“. Byl jsem asi dost
učenlivý, protože jsem pak brzy měl
plnou krabici střelného prachu. Když
asi po týdnu bylo dříví zpracováno,
zajatec se dost nerad musel vrátit
do lágru. I když u nás spal jen ve staré
světničce na půdě, přece jenom pro
něho byla naše domácí strava i noclehování asi příjemnější. Nevěděl také,co jej do budoucna čeká.
Pak došlo i k našemu „odzbrojení“.
Z Vamberka přišel nějaký (myslím,
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že uniformovaný pán) a po krátkém
rozhovoru s rodiči mi oznámil, že je
pověřen sebrat veškerou vojenskou
výzbroj po Němcích. Protože jistě
také něco mám, ať vše bezprostředně předložím. Dost nerad jsem vylezl
ke své skrýši na králíkárně a začal
vyndávat množství nábojů, sumek
a k jeho překvapení i kulometné
pásy. Příští den jsem se od Edy dozvěděl, že dopadl stejně.
Ale čekal nás ještě jeden zážitek
s pozůstatky po německém ústupu, který naštěstí dopadl dobře.
Při jedné společné hře pod „naším“
mostem jsme v potoce objevili něco
neznámého. Připomínalo to velké,
dvoužloutkovéslepičí vejce, ale bylo
ze železa. Po bedlivém prohlédnuti,
jež ale nevedlo k žádnému objasnění
neznámého předmětu, s ním jeden
z nás praštil o kámen v potoce a již
bez dalšího zájmu jsme pokračovali ve hře. Když jsem pak doma při
obědě líčil zajímavý nález, přítomný
strýček Jindřich P. zpozorněl a chtěl
předmět vidět.
Slezl jsem s ním strání do potoka
a vše ukázal. Hned poznal, že se jedná o útočný granát. Zakázal mi přiblížit se a řekl, že hned jede na kole
do Vamberka pro policii, aby granát
zneškodnila. Po příjezdu policistů
jsme se všichni vypravili k potoku. Jaké však bylo naše všeobecné
překvapení, když tam nic nebylo!
Za chvilku přišla ze sousedství Edova
babička a řekla, že jestli hledáme ten
granát, tak že jej z obav o poškození
domku odnesla k Hlaváčkom do kanálu. Na upozornění policisty, jak
nebezpečnou činnost provedla jen
řekla, že to nesla opatrně a v zástěře.
Místo nového uložení granátu policistům za naší asistence ukázala. Ti
jej odvezli k nám do lesa a rozbuškou (již bez naší asistence) zneškodnili. Ještě za dlouho jsme vzpomínali,
jaká to byla „šupa“.
Poslední osobní zážitek z konce války jsem zažil na podzim1945. K večeru připochodoval od Vamberka
oddíl ruských vojáků a rozložil se
ke spánku na naší „dolní“ zahradě.
Pozoroval jsem je od naší brány
do dvora, když ke mě přišel jeden
z vojáků a požádal, zda si může vypůjčit kus střešní papírové lepenky,
ležící tam u cesty.
Jak jsem ráno po jejich časném odchodu poznal, tak ji použil alespoň
k částečné ochraně proti chladu. Nastaly již studené noci a spaní na holé
zemi muselo být pro všechny utrpením. Od rodičů jsem se dozvěděl, že
to byl oddíl Vlasovců vracejícich se
pěšky domů....
Z celého konce druhé světové války
roku 1945 mi zbyla jen stará lopata
z německého vojenského auta a pár
vzpomínek..
Augustin Šubrt
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Zvonička v Merklovicích

MĚSTO VA
VAMBERK
AMBERK
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MERKLOVICE
FARNOST VAMBERK
A VŠICHNI DOBROVOLNÍCI PODÍLEJÍCÍ SE NA RENOVACI

vás srdečně zvou na oslavu

150 let kapličky sv. Jana Křtitele
v Merklovicích
v sobotu 20. června 2015
od 15. hodin
slavnostní zahájení a slavná mše svatá
celebruje ThDr. Paweł Nowatkowski

od 16. hodin
sousedské posezení s hudbou a bohatým občerstvením
v zahradě školky v Merklovicích

Merklovická kaplička
oslaví 150 let
Na jaře letošního roku byly započaty z iniciativy merklovických
sousedů přípravy oslavy významného jubilea merklovické kapličky,
zasvěcené svatému Janu Křtiteli.
Aby tato všem Merklovákům milá
stavba své výročí důstojně oslavila,
započaly rovněž některé opravy,
které se v těchto dnech dokončují.
V rámci nich, z části dobrovolnou
svépomocí, z části za přispění
technických služeb města, se
kaplička dočká výmalby interiéru,
nátěru oken a dveří, opravy pískovcových schodů včetně osazení
chybějícího zábradlí. Na vrch zvoničky bude navrácen původní kovaný kříž, který vlivem koroze před
lety spadl. Na oltáři se objeví nové
antependium, tedy ozdobný závěs
na jeho přední straně, jak jinak
než zdobený ručně paličkovanou
krajkou. Zlatým hřebem pak bude
odhalení nového oltářního des-

kového obrazu, který pro kapličku namaloval merklovický rodák,
pan Rudolf Plaček. Kapličku dále
ozdobí i bronzová plastika dalšího z Merklováků, pana Jindřicha
Janečka.
Záměrem, který se snad podaří
brzy zrealizovat, je elektrické samočinné odbíjení, které by mělo opět
rozeznít poslední léta umlklý zvon.
Všem, kteří se na renovaci kapličky
podíleli, patří velký dík. Tímto si vás
dovolujeme pozvat v sobotu, 20.
června 2015 od 15. hodin, na oslavy 150. let kapličky v Merklovicích,
které budou zahájeny bohoslužbou pod širým nebem a budou
pokračovat na zahradě merklovické školky, kde Sbor dobrovolných
hasičů Merklovice připravil sousedské posezení s hudbou a bohatým
občerstvením.
Mgr. Jan Rejzl,
místostarosta

O deset let dříve, než byla postavena
škola, došlo ke stavbě zvoničky. Po několik roků občané pořádali sbírky při
různých shromážděních a v roce 1865
měli nakonec peníze na postavení zděné zvoničky. Složitá byla volba místa,
kde zvoničku postavit, po dlouhých
jednáních bylo rozhodnuto stavbu
uskutečnit v místech, kde zvonička dosud stojí.
Pozemek pro stavbu zvoničky věnoval
občan Jan Mimra z č.p. 74 s podmínkou,
aby zvonička byla zasvěcena sv. Janu Křtiteli. současně se zahájením stavby byly po jižní
straně stávající cesty
vysázeny lípy. Stromořadí začínalo u č.p.
79 a pokračovalo až
nad zvoničku k obecní
studni. Lípy naproti
škole byly v době stavby deset let staré a byly
vykáceny, aby nestínily
škole. Ostatní lípy byly
postupně dále odstraňovány, zůstaly jen tři
stromy, které jsou nejblíže u zvoničky, v roce
2007 jim je 142 roků.
Stavba zvoničky a výstavba lip se uskutečnila v době, kdy byl
starostou obce Jan
Klec z č.p. 83. Sázení lip byla celoobecní událost, byla to velká sláva, které se
zúčastnila většina obyvatel obce. Později byla se stejnou slávou vysvěcena
zvonička, a to farářem z Vamberka
Novákem. Po ukončení slavnostních
akcí byly vždy konány v hostinci č.p.
104 taneční zábavy na počest těchto
významných událostí.
První zvonek na zvoničku zavěšený
v roce 1865 byl za první světové války
roku 1916 zrekvírován pro válečné
zbrojení. Znovu byl nový zvon obcí
zakoupen a zavěšen až v roce 1926.
Ani tento nový zvon dlouho nezvonil.
Ve druhé světové válce byl zvon znovu sundán a zabaven pro stejné účely
jako jeho předchůdce, bylo to v roce
1942. Historie se znovu opakovala.
V poválečném roce 1949 byla provedena oprava zvoničky, byly omítnuty jak venkovní, tak její vnitřní zdi,
a byla zhotovena nová věžička pro
zvonek.
Ihned po skončení druhé světové války se začaly provádět sbírky na nový
zvonek, v roce 1949 už byly zdroje
zajištěny a tak Místní národní výbor
objednal dva stejné zvonky. Jeden pro
zrenovovanou zvoničku v Merklovicích
a druhý pro Chatu Na Vyhlídce, který
zaplatil sám chatař Telecký. Zvonky
zhotovila a dodala pražská zvonařská
firma „Zikmund“.

www.vamberk.cz

Vše bylo připraveno na slavnostní zavěšení zvonku a tak 24. července 1949
došlo v Merklovicích k události, která se
významem a rozsahem v obci nikdy neodehrála. Po obci se vydal průvod s úplnou hudbou Jana Malého, zvonek byl
v čele průvodu nesen na zvláště upravených nosítkách. Byl nesen příslušníky
tehdejšího Českého svazu mládeže, kteří
jako uniformu měli modré košile. Po zavěšení zvonku měli slavnostní projevy
před zvoničkou předseda Místního národního výboru Josef
Kotyza z č.p. 61, farář
katolíků Honsneuman
a farář církve Čs. církve
husitské Mojžíš. Po projevech rozezněl zvonek
Josef Jedlinský z č.p. 32
a tak se znovu po sedmi
letech obcí ozýval hlas
merklovského zvonu.
Po slavnostní části
programu sehráli členové merklovského
divadelního spolku
divadelní hru „Naši
furianti“. Představení
se konalo na prostranství před zvoničkou,
jako hlediště byla
upravena zahrada č.p.
31, kde byla sedadla
zhotovená z prken
na dřevěných kůlech.
Použité místo plně vyhovovalo i pro tak
náročnou hru jako jsou Stroupežnického „Naši furianti“. Hrálo 43 účinkujících
ochotníků – merklováků, hru režíroval
Rudolf Chaloupka z č.p. 75. Dokonalé
provedení hry bylo přítomnými odborníky vysoce oceněno, spokojeni
byli i řadoví diváci, kterých z Merklovic
a okolí přišlo více jak 700!
Funkci zvoníka převzal soused Rudolf
Coufal z č.p. 77. Zvonil, jak se zvonilo
v minulých letech, každý den ve 12. hodin, potom večerní klekání v 18. hodin.
Dále se zvoněním oznamovalo, když
někdo z merklovských občanů zemřel.
Při rozeznění zvonu mimo pravidelné
zvonění se chodili lidé ke zvoničce ptát,
kdo zemřel a kdy bude pohřeb. V době
úmrtí občana se vyzvánělo každý den
po poledním pravidelném zvonění – až
do dne pohřbu. V tuto dobu zůstával
zesnulý po úmrtí až do den pohřbu
doma, v den pohřbu se půl hodiny před
termínem pohřbu zvonilo na scházení, při pohřebním průvodu se zvonilo,
když pohřební průvod vyšel z domu
zesnulého až na hranice katastru obce.
Hlas zvonku byl součástí života občanů, provázel obyvatele od kolébky až
do hrobu.
Převzato z knihy Chalupy a grunty
Merklovic autora Aloise Mimry, vydané
v roce 2007
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Legiovlak dorazí do Hradce Králové
U příležitosti 100. výročí boje československých
legií za samostatný stát zahájila Československá
obec legionářská v loňském roce dlouho připravovaný projekt LEGIE 100, který je realizován
za podpory Ministerstva obrany ČR a celé řady
dalších institucí, obcí a spolků. Úkolem projektu
je navrátit do povědomí české veřejnosti odkaz
zakladatelů našeho moderního státu.
Nejvýznamnějším počinem v rámci projektu
je Legiovlak, který přijede na Hlavní nádraží
v Hradci Králové v pondělí 15. června v 10 hodin
a přístupný bude zdarma zájemcům o vojenskou historii každý den až do neděle 28. června.
Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9
do 19 hodin.
Legiovlak se skládá z 10 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito
vlaky se desetitisíce čs. legionářů přepravily v letech 1918–1920 napříč Ruskem po Transsibiřské
magistrále a průjezd si často musely vynutit bojem s bolševiky. Legiovlak se skládá z vozů polní

pošty, těplušky, zdravotního, štábního, obrněného, prodejního, kovářského (zrekonstruován
na Slovensku), ubytovacího a dvou plošinových
vozů. Ve všech vozech bude na návštěvníky
čekat věrná rekonstrukce vybavení, legionáři

v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech
mapujících historii čs. legií. Hlavní nádraží jako
takové v těchto dnech ožije i dalším doprovodným programem.

Při loňském představení prvních sedmi vozů
na nákladovém nádraží Žižkov v Praze vyhledalo Legiovlak více než 18 000 návštěvníků za necelé tři týdny. Ukázalo se, že nejatraktivnějšími
částmi vlaku jsou vůz obrněný, kde je možné si
vyzkoušet legionářskou výzbroj, a těpluška, která sloužila legionářům jako domov na dlouhých
přesunech po železnici. Cílem Legiovlaku je zaujmout především nejmladší generaci, a proto
byly v Královéhradeckém kraji osloveny základní
a střední školy, které mohou exkurze svých tříd
nahlašovat na adrese skoly@legiovlak.cz.
Aktuální informace o Legiovlaku mohou čtenáři
nalézt na stránce www.legiovlak.cz.
Po Hradci Králové bude Legiovlak pokračovat
dále. Zastaví se mimo jiné v Českých Budějovicích a Jihlavě, ale také v Brně či Zlíně. Pouť Legiovlaku skončí v roce 2020 a do té doby projede
celou republiku a zavítá i na Slovensko.
Jiří Filip
Československá obec legionářská

Na den 20. června 2015 připravuje Sbor dobrovolných hasičů Peklo a jejich přátelé již třetí sraz rodáků. V budově bývalé základní školy můžete
navštívit výstavu z historie obce a jejich obyvatel. Snad každého zaujme prohlídka velkého množství kronik, fotografií a dalších písemností.
Na školní zahradě narazíte na výstavu starší techniky, jak zemědělské tak automobilů a motocyklů, kterou vlastní místní občané. Po hlavním
setkání rodáků, začínajícím od 13. hodin na sále místního pohostinství, si můžete zanotovat a zazpívat s harmonikářem. Den bude zakončen
taneční zábavou, k poslechu a tanci zahraje skupina Gradace. Můžete se těšit na zábavu, poučení, překvapení a nečekaná setkání. Po celý den
a za každého počasí je zajištěno občerstvení. Tímto Vás srdečně zveme na tuto výjimečnou událost.
SDH Peklo nad Zdobnicí

www.vamberk.cz
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Rozloučení s paní
Evou Fialovou,
čestnou občankou
města Vamberka
* 14.4.1929 + 25.4.2015

Eva Fialová studovala v atelieru Emilie Paličkové na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v letech 1949
– 1954. Od roku 1955 až do odchodu do důchodu byla
zaměstnána ve Výzkumném ústavu výrobních družstev
v Praze. Její práce byla zaměřena na vývoj tkaní, paličkování, výšivky, tištěných textilií a oděvní tvorby. Každoročně se podílela na vytváření inspiračních kolekcí
pro družstevní výrobu. Od roku 1956 spolupracovala
s družstvem Vamberecká krajka Vamberk. Byla pověřena výběrem prací a sestavením kolekce krajek pro světovou výstavu EXPO Brusel 1958.
Ke studiu na Vysoké uměleckoprůmyslové škole přivedl
Evu Fialovou zájem o oděvní tvorbu. Paličkované oděvy, komponované jako plastické dílo, mají v její individuální tvorbě dominantní postavení. S neobyčejnou
tvůrčí invencí navrhla také řadu oděvních doplňků, jako
jsou šály, pásky, klobouky a paličkované střevíce. V díle
Evy Fialové najdeme i paličkované tapisérie a závěsy či
rozměrné kompozice vytvářené ve vztahu k prostoru,
pro který byly určeny. Míra stylizace vždy odpovídá
použité technice a zvolenému, v některých případech
i netradičnímu materiálu. Většinu prací této významné
osobnosti realizovalo krajkářské družstvo ve Vamberku,
pro které vytvořila velké množství návrhů na užitkové
i dekorativní krajky.
Získala řadu ocenění, např. zlatou medaili na EXPO ´58
v Bruselu za návrhy vytvořené pro družstvo Vamberecká krajka, čestné uznání na Expo ´67 v Montrealu, medaile na výstavních trzích v Liberci 1965 a 1967, zlatou
medaili na mezinárodní výstavě v Muzeu moderního
umění v Paříži roku 1968. V roce 1979 bylo Evě Fialové
uděleno Státní vyznamenání za vynikající práci.
Paní Eva Fialová pobývala dlouho a ráda ve Vamberku,
kde tvořila a trávila volný čas ve své roubence v Merklovicích. V roce 2012 jí bylo za její přínos pro rozvoj krajkářství ve Vamberku uděleno městem Vamberk čestné
občanství.
připravilo Muzeum krajky ve Vamberku

www.vamberk.cz
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FESTIVAL VAMBERÁK
Byli jste na Vamberáku loni?
Nebo předloni? Pokud ano, jistě víte, o co se jedná. Pokud ne,
dorazte letos, protože rozhodně
máte proč. Festival se už počtvrté pořádá na louce u koupaliště
ve Vamberku, tradičně v jednu
červnovou sobotu, která letos
připadne na 13. 6.
Odpolední
program
začíná
od 14:00 a bude věnovaný převážně dětem. Se dvěma pohádkami
přijede už ve Vamberku dobře
známé studio Damúza. V mezičase
mezi Trpasličí pohádkou a Detektivem Lupou a tajemnou věží si děti
budou moct vyzkoušet své výtvarné dovednosti v uměleckých
dílnách. Dílny se ponesou v duchu
vysněných profesí a to, co si děti
vyrobí, si také odnesou domů.
Letošní novinkou bude Fotokoutek, kde se budete moct nechat
na památku vyfotit a ve spolupráci s Městskou knihovnou
Vamberk také Čítárna se čtením
pro ty nejmenší. Další netradiční
součástí programu bude divadelní soubor Odvaz. Už jste někdy

viděli nefalšovanou improvizaci
naživo?
S hudbou letos nezvykle začínáme až večer, každopádně se bude
hrát a tančit až do půlnoci. Na pódiu se jako první objeví Band’a’ska
z Týniště nad Orlicí. V hravých

tónech bude pokračovat čtveřice
sympatických mužů a jejich kapela Rufus. Ti svůj žánr sami nazývají
pub rock, pseudoSka, androš,
bigboš, pseudoReggae a sharp
rock. Taky jste zvědaví, co můžete
čekat?

Hlavní kapelou letošního Vamberáku jsou slovenští The Cellmates,
kteří už okouzlili nejednu fanynku rock‘n‘rollu a rockabilly žánru
na Slovensku i ve světě. Tak jsme
rádi, že letos zavítají i do Vamberka!
A večer zakončí královéhradecká
folková kapela Goji. Její kytarové
tóny nás po tom všem rachotu
pěkně zklidní a po vydařeném dnu
se budeme těšit do postelí.
Celý program:
Divadlo:
14:30 Detektiv Lupa a tajemá věž
16:00 Trpasličí pohádka
17:00 pohádkové čtení v Čítárně
17:45 O2Z – Improvizace
Hudba:
19:00 Band’a‘ska
20:15 Rufus
21:30 The Cellmates
23:15 Goji
Se vstupným si nelamte hlavu,
je znovu úplně dobrovolně jen
na vás. Už brzy! Váš Vamberák
www.vamberak.cz

Sbor dobrovolných hasičů Merklovice zve širokou veřejnost na

DĚTSKÝ DEN
Konající se dne 6. června 2015 od 14:00 hodin na místním hřišti
Pro děti je připravena spousta soutěží o ceny,
pro dospělé teplá uzenina z udírny,
steaky a točené pivo.
TÉMA ZÁCHRANNÝ INTEGROVANÝ SYSTÉM !!!

Koupím
rodinný
dům
se zahradou
ve Vamberku a okolí.

Tel: 734 753 333

Prodám zděný

byt 2+1
ve Vamberku.
Pěkné prostředí,
Jiráskova ulice
Tel.: 606 819 425

www.vamberk.cz
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Základní škola Vamberk

„Dopravkáři“ udrželi prvenství
v okrese z loňska

Den Země
a sběr papíru
a kartonu
V pondělí 27. dubna jsme si v naší
škole opět připomněli oslavy Dne
Země. Podobně jako v předchozích
letech žáci plnili různé ekologické
a pracovní úkoly, poznávali přírodu
a pracovali na školním pozemku.
V rámci exkurzí navštívili sběrnu
druhotných surovin Metal-Vondra,
sběrný dvůr v areálu bývalých kasáren, firmu Ekopart, čističku odpadních vod, přečerpávací stanici Luka
a místní koupaliště.
Všem firmám tímto děkujeme
za čas, který věnovaly dětem.
Hned následující den byla celá akce
završena sběrem papíru a kartonu.
Výtěžek z něj využijí jednotlivé třídy například na školní výlety a další
akce na závěr školního roku.
JRy

12.5. se v Rychnově nad Kněžnou konalo okresní kolo Mladý cyklista. V mladší kategorii startovalo 14 družstev a naši žáci obsadili 1. místo.
Závodili: K. Holečková, N. A. Langerová, J. Fišer a K.
Koželuh, který získal prvenství i za jednotlivce své
kategorie. Družstvo postupuje do krajského kola.

Žákům blahopřejeme a držíme palce.
Díky patří i všem náhradníkům, kteří se na soutěž
připravovali, ale reprezentovali
ti nejlepší.
A. Podolská - uč. 5. roč.

Sportovní úspěchy našich žáků
Na jaře se několika turnajů v míčových hrách zúčastnili i žáci naší
školy. Dne 20. 2. se v Kostelci nad
Orlicí konalo okresní kolo soutěže
v přehazované žákyň 7. a 8. ročníku.
Naši ZŠ reprezentovalo družstvo
ve složení Mládková, Dočekalová,
Fleglová, Dernerová, Vandasová,
Potužníková, Kotyzová, Bejrová.
Děvčata bojovala doslova jako lvice
a byla poražena až ve finále týmem
Kostelce nad Orlicí. Domů si tak odvážela pohár, medaile, diplom za 2.
místo a postup do krajské soutěže.
Krajské kolo proběhlo 24. 4. v Hradci Králové. I zde nás děvčata dobře
reprezentovala a umístila se na celkovém 8. místě.
Okresního kola ve vybíjené se 14.
5. v Kostelci nad Orlicí zúčastnilo
družstvo žákyň 6. ročníku ve složení Skokanová, Řeháková, Mikysková, Svobodová, Peňázová, Trejtnarová, Hejná, Málková, Novotná,
Šklíbová, Rauchová a Mihalíková.

Děvčata hrála velmi dobře a obětavě, vyhýbala se míči i za cenu odřených kolen. Proto nás v závěru trochu zamrzela bramborová medaile
za 4. místo.
Své soutěže na jaře absolvovali
i chlapci. Nejprve se 22. 4. vydalo
na turnaj v minifotbale do Rychnova nad Kněžnou družstvo žáků 6.
a 7. ročníku. Po 4 zápasech ve skupině (1 vítězství, 2 remízy a 1 porážka)
se náš výběr umístil na pěkném 3.
místě. V posledním zápase o umístění nám těsná prohra přisoudila
celkové 6. místo. Družstvo ve složení Mikyska, Tobiška, Panocha,
Martinec, Kovaříček, Diblík, Svrbík,
Michera a Lang na turnaji změřilo
síly s žáky z Dobrušky, Dobřan, Častolovic, rychnovské ZŠ Javornická
a Borohrádku.
O tři týdny později, ve čtvrtek 14.
května, cestovali do Rychnova i žáci
4. a 5. ročníku, kteří se zúčastnili
okresního finále McDonald’s Cupu.

Do fotbalového turnaje bylo přihlášeno celkem 8 družstev, která byla
rozdělena do dvou skupin po čtyřech. Naši hráči ve skupině odehráli
zápasy s chlapci z Rokytnice, Kostelce a Opočna. Bez porážky postoupili z 1. místa do semifinále, ve kterém porazili družstvo rychnovské
ZŠ Masarykova, čímž si vybojovali
účast ve finále. Zde se utkali s žáky
ZŠ F. Kupky Dobruška, kteří celý
turnaj zvládli bez obdrženého gólu.
Ani našim hráčům se nepodařilo
soupeře překonat a po finálové porážce si z turnaje nakonec odnesli
pohár a medaile za skvělé 2. místo.
Ze stříbrných medailí se v závěru
radovali Tobiška, Žák, Hájek, Falta,
Málek, Ferebauer, Roman Michalík,
Melkes, Kubinec a Tomala.
K výborným výsledkům všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
J. Teplá a M. Černoch
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třída

noviny/kg

1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.tř.
8.tř.
9.tř.
škola

244
365
500
430
346
573
600
774
392
279
503
220
387
14
615
192

celkem

6434

sběrna/kg

132
225
140
68
30
290
279

147

1311
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Ze života mateřské školy
Ani jsme se nenadáli a rychlým
krokem se blíží letní prázdniny.
Před námi jsou poslední týdny
školního roku. I když už se na léto
všichni těšíme, nabízíme vám ještě malé ohlédnutí za posledním
jarním měsícem květnem, který
byl v naší mateřské škole Vodníček
především ve znamení besídek
pro maminky a voňavých bylinek.
Každá třída pojala besídku pro maminky po svém. Ve třídě Rybiček
byla besídka motivována ročním
obdobím s písní Jaro, léto, podzim, zima. Ke každému ročnímu
období si děti s paními učitelkami
připravily pásmo písniček a básniček. Závěr celého vystoupení patřil
básničkám a písničkám věnovaným maminkám. Šnečkové si jako
tradičně připravili pro maminky
překrásnou pohádku „O zajíčcích“.
A Žabičky? Ty se domluvily společně jak děti, tak paní učitelky, které
písničky a tanečky se jim v průběhu roku nejvíce líbily. Z nich poté

složily první polovinu vystoupení,
druhá polovina především básniček a písniček byla věnována
k oslavě svátku maminek. Všechny
tři besídky se dětem velmi vydařily a věříme, že i Vám, rodičům, se
velmi líbily. Děti udělaly velký kus
práce, aby maminkám nachystaly
malé překvapení v podobě vystoupení a drobných dárečků.
Kromě příprav na besídky jsme
samozřejmě stihli i spoustu dalších věcí. Ke konci dubna proběhlo společné fotografování tříd
a předškolních dětí na „školkové“
tablo. V polovině května se uskutečnil zápis do mateřských škol –
jak u nás ve Vodníčkovi, tak i v mateřské škole Sluníčko. Už nyní se
těšíme na nově příchozí dětičky.
Touto cestou bychom chtěli pozvat rodiče nově příchozích dětí,
které budou navštěvovat naši
školku Vodníček, aby přijali pozvání na informativní schůzku, která
proběhne dne 9. 6. 2015 od 15.00

hodin v naší mateřské škole Tyršova ul. – Vodníček.
A jaká další témata nás provázela
v měsíci květnu? Stěžejní téma
ve všech třech odděleních byly
bylinky – náš celoroční ekologický projekt „Bylinkový rok aneb
poznávání, vaření, vonění i kouzlení s bylinkami“. U Šnečků se
tematický blok jmenoval „Voňavé bylinky“, u Žabiček „Krtek zahradníkem“ a u Rybiček s názvem
„Jak je barevná kvetoucí příroda
– bylinky“. Děti se hravou formou
seznamovaly nejen s bylinkami
v kuchyni, ale převážně bylinkami
volně rostoucími. K tomuto nám
velkou měrou přispěla i přednáška
„Bylinky babičky Emilky“ s panem
Světlíkem, který dětem ukázal, že
i řada volně rostoucích kytiček
jsou léčivé bylinky. Rybičky se
vydaly na výlet do zahradnictví,
kde jim ochotné paní zahradnice
ukázaly bylinky a různé květinky,
stromečky a keříčky. Samozřejmě
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jsme se dotkli i tématu jedovatých rostlin. Šnečkové se vydali
na výpravu do přírody. Vyzbrojili
se atlasy květin, lupami a dalšími
pomůckami ke zkoumání a bádání
ve volné přírodě.
U Žabiček se mimo jiné vyráběl kamarád „Řeřicháček“ – každé z dětí
si zaselo semínka řeřichy do hlíny,
kterou si samo připravilo, a o „Řeřicháčka“ se také následně staralotak jako opravdový zahradník
Naše nejstarší předškoláčky přišla
navštívit paní knihovnice Jaruška
s druhým dílem vyprávění o knížkách. Jsme velmi rády za tuto
spolupráci, protože předčtenářská
gramotnost je velmi důležitá k rozvoji nejen slovní zásoby dítěte, ale
i celkovému rozvoji osobnosti.
A co může být hezčí, než se přitulit v postýlce k vašim nejmenším a společně si přečíst krátkou
pohádku či básničku. Hezké první
letní dny.
Kolektiv MŠ Vodníček
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Červen má rád květiny,
není ale jediný.
Se sluníčkem dovádí,
tváře vánkem pohladí.
Měsíc červen je náhle tady a školní rok nám všem opět utekl jako
voda. Děti se už jistě nemohou
dočkat prázdnin strávených u babiček a dědečků nebo na táboře či
u moře. Než však děti zakusí prázdninová dobrodružství, čeká je ještě
v naší školce měsíc plný prožitků,
her, soutěží, výletů, ale i loučení.
A protože je tento krásný letní měsíc tím posledním před prázdninami, dovolte mi krátké ohlédnutí
za školním rokem.
Během celého roku jsme se snažili vytvářet v naší školičce milé
a podnětné prostředí a pohodovou
atmosféru. Předškoláky jsme připravovali postupně na vstup do základní školy. Snažili jsme se klást
důraz na dodržování dohodnutých
pravidel a podněcovat v dětech
zájem a chuť poznávat a objevovat. V řízených činnostech jsme
děti seznamovali s integrovanými

zpravodaj

bloky, které byly zaměřeny na různá naučná a vzdělávací témata. Ta,
která děti nejvíce zajímala si mohly
i prakticky vyzkoušet např. podzimní sběr plodů a zahradnické práce,
vlastnoruční příprava zeleninového a ovocného salátu, sušení bylinek, třídění odpadu a čištění lesa,
pečení vánočního cukroví, jarní
sázení osení a barvení vajíček nejrůznějšími výtvarnými technikami,
pozorování hmyzu lupou a mnoho
dalších aktivit a činností. Během
celého roku se naše školka úspěšně zúčastnila i několika výtvarných
soutěží. Společně jsme hráli na dětské hudební nástroje, tvořili, zpívali
a malovali, ale hlavně jsme si spolu
povídali. O všem co nás zajímá, co
se nám líbí, ale také jsme se učili dát
najevo náš názor, když se nám něco
nelíbilo. Ke každému tématu patřila
samozřejmě básnička či písnička,
kterými si děti obohatily svoji slovní zásobu. Děti shlédly a podílely
se na přípravách mnoha kulturních
akcí a vystoupení. Pilně nacvičoval
i dětský pěvecký sboreček. Některé děti absolvovaly kurz plavec-

ké výuky, kde si osvojily základy
plavání. V MŠ byly během celého
roku připravovány pro naše dětičky
nejrůznější akce jako např. březenMěsíc knihy, Dětský den, Dopravní
den, Den Země aneb pomáháme
přírodě, první pomoc, čarodějnický rej, tajná cesta za zajíčkem,
velikonoční dílničky a vánoční tvoření, pohádkový karneval, zahradní
slavnost, rozloučení s předškoláky
a jiné zajímavé aktivity. Nemůžeme
opomenout každoroční focení tříd
a návštěvu ZŠ, městské knihovny
a nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. Největší úsilí jsme ale věnovali
přípravě besídky ke Dni maminek.
Tento krásný svátek jsme zařadili
do integrovaného bloku „Srdíčko,
domov lásky“. Povídali jsme si o mamince, jaká je moje maminka? Co
má ráda? Co ji těší? Uspořádali jsme
si také krásnou výstavku z vlastních
fotografií „Já a moje rodina“. Pak už
před námi stál poslední velký úkol.
Jak a čím potěšit svoji maminku?
Vymysleli jsme jim hned dva dárky.
Jeden jsme vyrobili z keramické hlíny a druhý předvedli na naší besíd-
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ce. Chtěli bychom pochválit všechny děti za jejich veliké miloučké
snažení. A co nás ještě čeká? Samozřejmě jako každý rok se naše děti
mohou těšit na tajný školní výlet,
tentokrát za indiány. Přáli bychom
si, aby nám vyšlo počasí ale hlavně,
abychom se všichni v pořádku opět
vrátili zpět do naší školičky.
Tímto bych chtěla poděkovat všem
rodičům za vstřícnost a důvěru, se
kterou nám svěřují své děti a všem
ostatním, kteří nám v tomto školním roce pomáhali, ať již to byla
oprava koloběžek p. Šubrtem, návštěva paní knihovnice nebo spolupráce s Domem dětí. Těmto milým
lidičkám s velkým srdcem patří náš
velký DÍK!
Přejeme všem hezké prázdniny,
hodně sluníčka a odpočinku, mnoho zážitků a šťastný návrat!
Červen je čas na výlety,
jdeme na hrad mnoholetý.
V lese voní jahody,
zvou nás k sobě na hody.
Kolektiv MŠ Sluníčko
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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 Autobusem do Merklovic
na konečnou
Ve středu 22. 4. 2015 jsme opět prožili
krásné slunečné výletové dopoledne.
Autobusem jsme se nechali vyvést na konečnou zastávku do Merklovic k lesu. Tam
jsme udělali společnou památeční fotku
a vyrazili na cestu. Hned na začátku u lesa
na nás čekalo pohoštění u maminky Jitky
Čapkové. Děti si pohrály na hřišti, prošli si
celou zahradu a posilnili se na cestu. Moc
děkujeme za příjemné zpestření. Posilněni jsme se vydali z kopce směr kravín,
který byl náš cíl. Už z dálky jsme slyšeli

kravičky. Děti stále volaly: ‚‘Maminko bú,
bú, kravička bú, já ji slyším‘‘. Takže jsme
všechny maminky byly rády, když už jsme
stály u kravína. Pokoukali jsme se na kravičky, prasátka a dokonce i ovečky s jehňátky. Cestou jsme se ještě stavili zamávat
koníkům a potom honem pelášili domů
na obídek a spinkat. Děkujeme všem deseti maminkám za příjemnou společnost.

prohlídku zámku. Před prohlídkou byl
chvilku čas na prohlídku zámeckého parku. Poté nás na zámku přivítala paní Služebná, dále Šašek, Paní Hraběnka a zbytek prohlídky nás doprovodil Chemik.
Z prohlídky byli nadšení jak děti, tak i dospělí. Po krásné prohlídce čekalo na děti
sladké překvapení v podobě výborného
poháru. Děkujeme všem zúčastněním.

z Výlet do Tonga
V neděli 26. 4. 2015 jsme jeli do zábavného centra Tongo v Hradci Králové. Tento
výlet je již tradicí a tak není divu, že se
všichni do autobusu nevešli a několik
rodin jelo i autem. Všichni jsme se sešli
před vstupem do Tonga. Děti byly nadšené a čtyři hodiny zábavy utekly velice
rychle. Všem 80ti účastníkům výletu do
Tonga moc děkujeme a těšíme se opět
na podzim.

MIMOŘÁDNÉ DOPOLEDNÍ VÝLETY:
Z důvodu oprav knihovny a krásného jarního počasí, jsme se rozhodly pro mimořádné středeční dopolední výlety. Věříme,
že připravené zpestření se Vám i Vašim
dětem bude líbit.

z Dopolední čarodějnický výlet
na Vyhlídku
Dne 30. 4. dopoledne jsme se sešli
v krásném počtu na horním náměstí
ve Vamberku. Aby nám cesta na Vyhlídku lépe utíkala, připravila si pro nás paní
Čarodějnice úkoly – cestou najít suroviny do polévky, např.: pavouky, hady,
žáby, brambory, mrkev,…Druhým úkolem bylo vytvořit koště. Posbírat nějaké
větvičky a větev a pomocí rodičů koště
udělat. Musíme uznat, že se děti opravdu činily. A než paní Čarodějnice uvařila
polévku, děti ještě trochu soutěžily a tatínkové zatím připravili oheň na buřtíky.
Po výborné polévce jsme si opekli buřtíky
a po krátkém odpočinku jsme se vydali
zpět domů.
z Přednáška PhDr. Lidmily Pekařové
Dne 5. 5. 2015 se ve Vamberku s Sokolovně v malém sále konala přednáška
PhDr. Lidmily Pekařové na téma: Jak
zvládat výchovu dětí od 7 do 15let. Paní
Pekařová je velmi vitální a zábavná žena
a podle toho přednáška vypadala. Paní
Pekařová zpestřila přednášku zážitky ze
své praxe. Díky svému podání je velmi vyhledávanou odbornicí. Těšíme se na další
přednášku paní doktorky.
z Dopolední výlet do Potštejna
na zámek do Pohádkova na hranou
prohlídku
Dne 13. 5. 2015 jsme se autobusem vydali do Potštejna na zámek na Pohádkovou

PROGRAM NA ČERVEN
– PLÁNOVANÉ VÝLETY
+ MIMOŘÁDNÉ DOPOLEDNÍ VÝLETY:
z 3. 6. 2015 Dopolední procházka s překvapením – sraz v 9:30 hod. na horním
náměstí. Půjdeme zadem na hřiště, kde
děti splní několik úkolů. Dále se přesuneme ke koníkům, kde na děti i maminky
čeká velké překvapení. Prosíme, s sebou
vemte něco dobrého pro koně…tvrdé
pečivo, ovoce…DĚKUJEME
z 6. 6. 2015 Výlet do Hradce Králové
za dětskou mašinkou a plavbou na lodi
– sraz v 9:15 na náměstí. Do Hradce Králové pojedeme autobusem. V Hradci navštívíme Dětskou železnici s projížďkou.
Poté se přesuneme na loď, kde nás čeká
cca hodinová plavba lodí. Počet míst je
omezen.
z 13. 6. 2015 Výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem – sraz na náměstí
v 8:15hod. Pojedeme autobusem. Čeká
nás vyhlášená Zoo ve Dvoře Králové.
Předpokládaný odjezd v 14:00hod. Počet míst je omezen, závazné přihlášky
prosím na tel.: 732 212 970, Facebooku,
nebo na email mcdracekvamberk@seznam.cz.
z 25. 6. 2015 v 15:30 hod. Vítání léta –
Stopovaná - již tradičně na Myslivecké
chatě na Vyhlídce. Na děti čeká stopování
s plněním úkolů a také hledání pokladu, který musí společně najít. Budou se
opékat buřty a v lese bude připravena,
pod dohledem zkušeného stromolezce,
malá lanová dráha. S sebou dobrou náladu a buřty na opékání. Přihlášky prosím
na email mcdracekvamberk@seznam.cz ,
na tel. 732212970, nebo na Facebooku.
Za nepříznivého počasí se akce nekoná
a bude přesunuta na jiný termín.

Prosíme o rezervaci
účasti na akcích na email
mcdracekvamberk@seznam.cz,
tel. 732212970 a Facebooku. Všechny
podrobnosti k akcím najdete na https://
mcdracek.wordpress.com/doprovodne-akce/
DOPROVODNÉ AKCE ČERVENEC
– SRPEN 2015
ČERVENEC
- Hernička bude otevřená, ale neplánujeme žádné akce
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
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 logen maminy run a také krásné
tématické dárky. Pozor startujeme
v 10hod., 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.
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 732212970,
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
„Na svatého Jána otvírá
se k létu brána…“
Červen je měsícem mláďat, měsícem začínajícího léta. Tak ať takové, jaké má léto být…
A určitě s knihou v ruce.
PŮJČOVNÍ DOBA
V OBDOBÍ TECHNICKÝCH ÚPRAV
Dětské i dospělé oddělení
Pondělí + čtvrtek: 13,00 – 17,00

INFORMACE
PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE
A JEJICH RODIČE
V DEN VYSVĚDČENÍ JE DĚTSKÉ ODDĚLENÍ OTEVŘENO JIŽ
OD 9,00 HODIN.
Prázdninová nadílka nových knížek bude dvojnásobná a pokud
přinesete i svá vysvědčení, těšte se
na malé dárečky pro radost.
PŮJČOVNÍ DOBA V MĚSÍCI ČERVENCI v oddělení pro děti a mládež je jako každým rokem každé
pondělní dopoledne od 9,00
do 12,00 hod.

V červnu 2015 můžete
vidět a slyšet ...

Nabídka z nových knih na květen 2015
BELETRIE
z BURESCHOVÁ, Luisa:
Když je láska slepá
Román popisuje chvíle, ve kterých
jsme nejzranitelnější a nejlidštější,
s vtipem a vřelostí.
z KOPŘIVOVÁ, Alice:
Nejsem namalovaná !
Kniha plná humoru, ale místy je
opepřená neuvěřitelnou životní
realitou.
z JANOUCHOVÁ, Kateřina:
Tygří žena
Autorčina čtvrtá kniha s hlavní hrdinkou porodní asistentkou Cecílií

z V rámci MSK 2015 přijměte naše
srdečné pozvání opět do KNIHOVNICKÉ KAVÁRNY U BÍLÉHO JEDNOROŽCE.
Vážení čtenáři,
knihovna je otevřená po celou dobu
technických úprav s výjimkou jednoho týdne začátkem dubna a dvou
květnových pondělků. Prosím, respektujte půjčovní dobu, už evidované upomínky nebudeme rušit.
Informace týkající se úprav a půjčovní doby jsou pravidelně zveřejňovány.

NAUČNÁ LITERATURA
z CÍLEK, Václav:
Něco se muselo stát
Kniha tvoří volné pokračová-

ní s úvahami ve svazku Tři svíce
za budoucnost.
z CORSO, Philips J.:
Den po Roswellu
S podtitulem technologie, tajné
služby a studená válka.
z HONZÁK, Radkin
ČERVENKOVÁ, Renata:
Všichni žijem v blázinci
Rozhovory renomovaného psychiatra s novinářkou o způsobu
života, který dnes vedeme i nad
stavem společnosti.

První Noc literatury
Vamberk byl jedním ze dvou měst
v regionu a z 36 měst, kde v podvečer 13. května 2015 začala Noc
literatury. Tento projekt vznikl
z iniciativy Českých center, která působí ve velkých evropských
městech a společně s knihovnami
v něm přibližují díla jednotlivých
evropských autorů. Komise vybere ukázky z jejich děl a pro větší

z Od 22. června do 27. července
bude otevřena v půjčovních hodinách výstava patchworku
KRÁSA ZAŠITÁ V KRAJCE
u příležitosti XIV. Mezinárodního
setkání krajkářek ve spolupráci
se skupinou X – XII Ten to Twelve
z Prahy. Otevřena bude slavnostní vernisáží 27. června 2015 ve 14
hodin
z O víkendu 26. – 28. června 2015
v době XIV. Mezinárodního setkání
krajkářek bude otevřeno od 9 – 17
hodin

Lundovou.
z TÓIBÍN, Colm: Mistr
Spisovatel vstupuje do života básníka Henry Jamese, který je roztrpčený neúspěchem svých románů
a obrací se k divadlu.
z VAVŘÍK, Jan: Kolotoč strachu
Příběh psychologa a pacientky,
dívky psychicky i sexuálně zneužívané.

atraktivitu se čtou na neobvyklých
místech, která nejsou spojována
s literaturou, ukázky čtou zajímaví lidé a posluchači se seznámí se
současnými evropskými autory –
takže trojí atraktivita.
Proto jsme také pro čtení vybrali
krásně zrekonstruované prostory
Muzea krajky, důstojné prostředí
obřadní síně a kostel sv. Prokopa
s jeho jedinečnou atmosférou.
Snažili jsme se vybrat i ukázky, které by s prostředím korespondovaly
a tu pravou působivost jim vtiskli
herci Klicperova divadla – Martina
Eliášová, Lenka Loubalová, Kristýnka Kociánová a Ondra Malý.
Profesionálně a s vervou se zhostili čtení členové divadelního souboru Zdobničan Karel Uhlíř, který
předvedl brilantní slovenštinu
a Alena Joachimsthalerová.

Všem účinkujícím patří náš dík
za jejich ochotu a vstřícnost. Díky
nim si posluchači první Noc literatury užili a obohaceni o krásný
zážitek ve 22 hodin odcházeli plni
dojmů, které umocňovala hudba
a zpěv pěveckého souboru Kvítek.
Podle reakce posluchačů usuzujeme, že se „první vlaštovička“ tohoto projektu povedla a třeba za rok
si Noc literatury přijdou zažít i ti,
kteří letos váhali.
M.P.

TO ABYCHOM SE LÉPE SLYŠELI (aneb ZAMYŠLENÍ pro nás…)
Možná to také znáte…
Nevnímáme, neslyšíme. Jak by celý
svět ovládla nemoc jménem HLUCHOTA.
Spěcháme. Přemýšlíme dopředu.
Říkáme, že nemáme čas… Na nic.
Na nikoho. Často ani na své nejmilejší, natož sami na sebe. Jako by
se ČAS zrychloval. Jako by nám každičkou chvíli hrozil nenávratným
spolknutím. Zmizením – ostatně i to
se nám může stát. I to se stane. Jen
nevíme kdy.
Jsem vděčná všemu a všem, kteří
se snaží tu zběsilou rychlost našeho života alespoň maličko zmírnit.
Abychom se zastavili. A nadechli.

A naslouchali - a slyšeli… Jeden
druhého.
Noc kostelů, Noc muzeí, Noc literatury – právě tyto akce mají za zády
onu obrovskou touhu. Uzdravit nás.
Věřím, že se jim to podaří…
I my jsme měli to štěstí, být jedním
z protagonistů Noci literatury. A já
děkuji. Panu místostarostovi, svým
spolupracovníkům a především své
kolegyni, paní Marcele Poláčkové že vyslyšely můj návrh a pomohly
mi zrealizovat první VAMBERECKOU
NOC LITERATURY. Na slyšenou příště, milí přátelé. Určitě se uvidíme.
A uslyšíme... Jaroslava Martinová,
vedoucí MK Vamberk

Příloha:
Z korespondece MK Vamberk
herečky Klicperova divadla,
Kristýny Kociánové:
Dobrý den paní Marcelo, děkuji za milá slova, vážím si toho
a vězte, že i nám u Vás bylo
dobře, na tom jsme se všichni
shodli... Vaše srdce dobrých knihovnic bylo znát…a přeji Vám
jen to nejlepší. Děkuji za milou
spolupráci a do budoucna, když
budete něco potřebovat, nebojte
se klidně ozvat.
Kristýna
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MKS nabízí - červen 2015
tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz
z 2. června v 19.00 hodin
CRY BABY CRY
ŠVANDOVO DIVADLO
Komedie o tom, jak pět žen hledá
návod na štěstí.
Hrají: Klára Cibulková, Kristýna
Frejová, Bohdana Pavlíková, Blanka Popková, Réka Derzi/Eva Vrbková, Michal Dlouhý/Jaroslav Šmíd.
Vstupné 250 Kč.
z 9. června v 10.00 hodin
KONCERT ZUŠ F. I. TŮMY Kostelec
n. Orl. Velký sál.
z 15. června v 16.00 hodin
KONCERT ZUŠ F. I. TŮMY Kostelec
n. Orl. – pobočka Vamberk
Výstavní síň.
z 26. června v 19.00 hodin
KRAJKA A ODĚV
VELKÁ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Místo konání: Muzeum krajky
Vamberk

Přijímáme
chlapce
do kurzu tance
a společenské
výchovy
Zahájení: září 2015
Přihlášky
na tel. č. 494 541 484
nebo v kanceláři MKS
Modelová a krajkářská tvorba našich předních výtvarnic, krajkářek
a studentské práce.
Uvádí modelingová agentura Vlasty Frejvaldové.
Předprodej vstupenek v MK Sokolovna.
Vstupné 70 Kč.

26. – 28. června 2015
XIV. MEZINÁRODNÍ
SETKÁNÍ KRAJKÁŘEK
V letošním roce se koná již XIV. Mezinárodní setkání krajkářek. Připraven je atraktivní program a zajímavé výstavy, které se budou
konat v prostorách Muzea krajky, Krajkářské školy, Městského
klubu Sokolovna, sportovní haly, knihovny, kostela sv. Prokopa,
ve vstupní hale Radnice Vamberk, v areálu Vamberecké krajky CZ
s.r.o., na zámku v Rychnově n. Kn. a v Letohradě. Součástí programu
jsou módní přehlídky Krajkářské školy Vamberk a přehlídka KRAJKA A ODĚV modelů zapůjčených od předních českých výtvarnic,
krajkářek a studentské práce. K setkání krajkářek neodmyslitelně
patří příjemná atmosféra. Zajištěno je občerstvení, hudební produkce, netradiční výzdoba. Podrobný program naleznete na zadní
straně VZ.
Zdeňka Freivaldová

Hudební divadlo dětem
Městský klub Sokolovna ve Vamberku uvedl klasické české pohádky plné hudby, písniček a tance z repertoáru Hudebního divadla
dětem z Hradce Králové.
Hudební divadlo dětem z Hrad- hudebních nástrojů. Jejich souzněce Králové navštívilo v pátek 24. ní se v rámci představení prolíná
dubna děti z mateřských a prvních s vtipnými texty a písničkami s vestupňů základních škol z Vamberka selými hudebními aranžemi.“ Řekla
a okolí, a předvedlo jim další, nové nám autorka scénáře Michaela Nopředstavení ze svého repertoáru - vozámská. V „Hrátkách na pohád„Hrátky na pohádky“. Tři roztomilé ky“ se podařilo nabídnout divákům
pohádky v muzikálovém provedení nový pohled na klasické české pos tanečním přídavkem, jsou, jak již hádky. Děti si z představení odnesly
název napovídá plné her, říkadel, nejznámější ponaučení z pohádek
veselých písniček a dokonce - pro O neposlušných kůzlátkách, O Čertento divadelní žánr netradičních vené Karkulce a Jak se Honza hádal
s králem, a plno veselých písniček,
žonglérských prvků.
„Chtěli jsme opět překvapit naše hezkých slov a rýmů. Hudební divapublikum něčím netradičním. dlo dětem by touto cestou chtělo
A věřím, že se nám to v nových po- poděkovat pracovníkům Městskéhádkách podařilo. Zpěv, přesvěd- ho klubu Sokolovna za skvělou
čivý herecký projev, profesionálně spolupráci při organizaci dětských
zvládnuté hudební nástroje příč- představení ve Vamberku a firmám
nou flétnu a klarinet, k tomu ještě BedStyle.cz a Řetězy Vamberk, spol.
žonglování a tanec veil poi. Sku- s r.o. za jejich pomoc dětským protečně netypické a velmi náročné jektům Hudebního divadla dětem
/ lkj/
je již využití zmíněných dechových ve Vamberku.

Akce VKV CZ s.r.o. pořádané
při příležitosti krajkářských
slavností ve Vamberku
Areál Vamberecké krajky CZ s.r.o.
z Krajka zachycená v síti
27.6.2015 ve 14.00 hodin
Módní přehlídka šatů, krajkových šperků a módních doplňků ve spojení s netradičními materiály
z Krajkový svatební den
26.6.-30.8.2015 9-17 hodin
Výstava svatebních šatů a doplňků z dlouholeté produkce
Vamberecké krajky od 80. let po současnost
z Vamberecká Duha
Originální paličkovaný závěs, zapsaný v České knize rekordů
www.vamberk.cz
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K červnu patří historie
Pro děti začíná poslední školní měsíc a spousta rodičů už přemýšlí, kam například vyrazit na letní dovolenou, případně kam zajet s dětmi, aby to nebyl jen výlet do neznáma, ale také něco, co
v nich zanechá vzpomínku či připomene historii.
Červen nabízí spoustu kulturních
víkendových akcí, na které můžete vyrazit s celou rodinou. Několik
typů vám ráda opět předám, ale
když dovolíte, zaměřím se na jednu z nich.
Příběh Babičky od Boženy Němcové zná snad každý, ať už z vyprávění nebo z některých zfilmovaných
podob, ale zkusil si to někdo z vás
naživo? Já osobně ano a každý
rok si to ráda zopakuji a to právě
v Ratibořicích, kde se k tomuto

příběhu rok co rok vrací jejich
spolek. A letos tomu není jinak.
Od 10.6. do 14.6. se můžete vydat
právě za příběhem Babičky a jejich
vnoučat, navštívit kněžnu Zaháňskou a strávit tak příjemný den
v doprovodu postav z této známé
knihy. Hraný děj v dobových kostýmech, tradiční občerstvení a příběh, který sice znáte, ale vždy vás
vtáhne do té úžasné doby. A když
budete mít štěstí, potkáte i Viktorku na splavu.

Pokud však dáváte přednost jiným
aktivitám, zde je pro vás připraveno opět několik tipů na krásné dny
po okolí.
6.6.
Festival Sodomkovo Vysoké Mýto
6.6. – 7.6.
Aviatická pouť Pardubice

20.6.
3. závod AB Design Cup – Žamberecký kotel
24.6. – 5.7.
Poláčkovo léto Rychnov n.Kn.
26.6. – 28.6.
XIV. Mezinárodní setkání krajkářek
a VII Bienále české krajky Vamberk

20.6.
Starodávný jarmark Litomyšl

1.5. – 31.8.
se můžete vydat také na Pohádkový Adršpach, kde je na zámku Adršpach k vidění výstava kostýmů
a rekvizit z pohádek Princ a Večernice a Třetí princ

20.6.
Zámecké slavnosti baroka – zámek
Potštejn

I tento měsíc je možností opravdu
spoustu, tak hurá na výlet!
Veronika Dušková

10.6. – 14.6.
Za Babičkou Boženy Němcové
do Ratibořic

Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ

V červnu 2015 oslaví:
94 let
Marie Hűblová
91 let
Božena Moravcová
80 let
Anna Kotyzová
80 let
Jiří Linek

80 let
75 let
75 let
75 let

Zdeněk Hošek
Marie Lukavská
Zdeněk Kulštejn
Petr Račák

VZPOMÍNKA
Čas rány nikdy nezhojí, jen zmírní bolest.
z Prosíme, abyste s námi vzpomněli všichni, kdo jste
znali a měli rádi p. ADOLFA KUBÍČKA dne 11. června
19. výročí jeho úmrtí.
Děkuje manželka s dětmi.

z Dne 5. června uplyne smutných 18 let, kdy nás opustila naše milovaná manželka, maminka a babička paní
ZDEŇKA SOKOLOVÁ.
Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami

z Dne 1. června je tomu již 8 dlouhých let, kdy nás
opustila paní JARUŠKA KUBOVÁ.
Stále vzpomínají manžel, děti, vnoučata a sestra

z Dne 7. června uplyne 5 smutných let od úmrtí mého
manžela pana VLADIMÍRA BARNETA.
Stále vzpomíná manželka a syn Ivo s rodinou.
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

z Dne 9. června uplynulo 20. let od chvíle, kdy nás
opustil pan LUDVÍK POSLUŠNÝ.
Všichni, kdo jste jej znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S úctou a láskou vzpomínají děti s rodinami.

www.vamberk.cz
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Stalo se aneb bejvávalo
Před 260 lety
Císařovna Marie Terezie privilegiem daným ve Vídni 14. června 1755
potvrdila našemu městečku dříve udělené výsady.

Před 80 lety
Ve městě se 1. a 2. června 1935 uskutečnil sokolský župní slet žactva
a dorostu. Městem prošel průvod 4 400 Sokolů všeho věku. Na letním
cvičišti za nádražím vystoupilo téměř 4 000 mladých cvičenců.
V horních lukách bylo koncem června 1935 otevřeno přírodní koupaliště na řece Zdobnici. Stavbu provedl Ing. Jaroslav Boháč. V prvním roce jej navštívilo více než 3 000 platících návštěvníků (děti měly
vstup zdarma).

Před 70 lety
Z Vamberka byl vypraven průvod s hudbou do pekelského mlýna, aby
poděkoval Karlu Vondrovi za pomoc mnoha lidem během 2. světové
války.

Před 65 lety
Bývalý Bednářův park byl 4. června 1950 otevřen pro veřejnost (dnešní dolní park).

Před 55 lety

Prodej ze dvora

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

Prodejní doba: každý den
ráno od 8:00-8:30 h., večer od 18:00-18:30 h.
Prodejní cena: 14,- Kč/l
Prodejní místo: kravín Záměl
Mléko je denně čerstvé, nezávadné, chlazené,
tuk min. 3,7%, pouze do vlastních nádob!!!

Před 15 lety

Kontakt:
kravín Záměl
tel.: 494 546 215
mobil: 737 354 045

Ve Vamberku po osmi letech ukončila 30. června 2000 činnost soukromá základní škola a byla přestěhována do Rychnova n.K. Týž den
byla pro nedostatek dětí uzavřena mateřská škola v Merklovicvích
a základní škola v Pekle.

Těšíme se na Vás,
přijďte ochutnat.

12. června 1960 se konaly volby do národních výborů. Předsedou
Městského národního výboru byl 24. června zvolen jeho dosavadní
předseda Václav Jánský.

20

Výročí osobností
z 9.6.1995 zemřel v Rychnově n.K. Ludvík Poslušný, učitel a kulturní
pracovník. Učil český jazyk a dějepis na školách na Rychnovsku, později ve Vamberku. Během 2. světové války byl zapojen v odboji. Od mládí se
věnoval turistice (pořádal zájezdy, besedy, vedl děti). Hrál na housle, byl
ochotníkem. Roku 1992 získal čestné občanství města Vamberk. Je autorem
„Nových pamětí města Vamberka“. 20. výročí úmrtí (* 14.8.1913 Pluhův Žďár
na Jindřichohradecku)
z 23.6.1915 se ve Křtomili na střední Moravě narodil ThDr. Alois Sedlařík, katolický kněz. Teologii vystudoval na Lateránské univerzitě v Římě,
kde byl také vysvěcen na kněze. Po skončení 2. světové války se vrátil
do Československa. Působil na několika místech a od roku 1952 byl 40 let
správcem vamberecké farnosti. Zajímal se o historii. Jeho zásluhou byla
roku 1954 zpřístupněna krypta pod kostelem sv. Prokopa a Neumannův
mechanický betlém v kostele sv. Barbory. 100. výročí narození († 26.10.2005
Stará Boleslav)
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Oddíl orientačního běhu Vamberk

Informace o závodech
z 28.3.2015
1.kolo Východočekého poháru
Oseček u Nymburka
(Hradec Králové)
Po zimní přestávce začala opět sezóna orientačních běžců. Pořadatelem prvního kola byl oddíl z Hradce
Králové, který postavil tratě v obci
Oseček nedaleko Nymburka. Závod byl společný jak pro VČ oblast
tak i pro Pražskou a Středočeskou
oblast. Terén byl poměrně rovinatý,
nabízel velké množství cest a dokonce také drobné písečné přesypy
v přehledném borovicovém lese.
Počasí bylo ideální na běhání (10°C)
bez deště a tak si závod více jak
1300 závodníků pochvalovalo. Výsledky našich závodníků byly skvělé, čtyři první, dvě druhá a dvě třetí
místa mluví za vše.
Výsledky: D21C/9.Pavla Smutná,
D21D/7.Petra Műllerová, D35C/3.
Jana Smutná, 12.Markéta Vandasová, D35D/1.Jitka Rykalová,
D45C/1.Jana Klapalová, 2.Zorka
Műllerová, H18C/1.Dan Vandas
(HK), H21C/2.Tomáš Petras, 10.Tomáš Veverka, 14.Michal Klapal,
H21D/1.Viktor Hladký, H35C/1.Libor
Netopil, 3.Luděk Vandas, 10.Kamil
Műller, H35D/6.Michal Adamovský,
H45C/13.Jiří Tupec, 14.Robert Műller,
H45D/5.Karel Rykala, 16.Jiří Novák
z 3.-5.4.2015
Soustředění oddílu
Běleč nad Orlicí (tábor)
O velikonočních prázdninách se
uskutečnilo společné soustředění
s kosteleckým oddílem s centrem
v dětském táboře v Bělči nad Orlicí.
V průběhu soustředění vyzkoušeli
všichni členové různé druhy tréninků. Většinou se začínalo dopoled-

ním tréninkem na mapě, po obědě
byla teoretická příprava a odpoledne opět běžecký trénink, po večeři byla volná zábava a hry. Cílem
soustředění bylo především dobré
čtení mapy a to hlavně za běhu
a správné nastavení azimutů v terénech kde je málo tzv. záchytných
bodů (posed, krmelec apod.).
Vzhledem k tomu, že náš oddíl
společně s kosteleckým, pořádá
závod koncem dubna, proběhla
také příprava k těmto závodům,
hlavně rozdělení úkolů.
Soustředění proběhlo bez problémů a všichni si přípravu i přes nepřízeň počasí velmi pochvalovali.
z 11.4.2015
2.kolo Východočekého poháru
Dolní Radechová (Náchod)
Po rovinatých závodech se závodníci přemístili do kopcovitého terénu v okolí obce Dolní Rdechová
nedaleko Náchoda. Centrem se
stalo místní hřiště, kde bylo vše
potřebné pro více jak 750 závodníků. Počasí bylo až nečekaně letní,
teplota se vyšplhala na krásných
25°C . Běhalo se tedy v kopcovitém
terénu a tak to byly první závody,
které prověřily fyzickou kondici
všech závodníků. Našim závodníkům se opět dařilo a ve svých kategoriích dosáhli výborné výsledky.
Výsledky: HDR/19.Adéla Mikysková,
D21C/14.Pavla Smutná, D35C/7.
Markéta Vandasová, D35D/3.Jitka
Rykalová, D45D/2.Yveta Veverková, H21C/2.Tomáš Petras, H21D/2.
Viktor Hladký, 17.Tomáš Sršeň,
H35C/3.Luděk Vandas, 17.Kamil
Műller, H35D/14.Michal Adamovský,
23.Alan Mikyska, H45C/26.Jiří Tupec,
H45D/12.Karel Rykala, 21..Jiří Novák

z 18.4.2015
3.kolo Východočekého poháru
Hradisko (Rychnov nad Kněžnou)
Mistrovství VČ obl. na krátké trati
Pořadatelé z Rychnova umístili
centrum závodů do nedalekého
Hradiska, kde se běželo mistrovství oblasti na krátké trati. Tak jako
bylo v minulém týdnu letní počasí,
tak na těchto závodech bylo citelně chladno, teplota se držela kolem 8°C a občas proletoval i sních.
Na náladě to ale opět více jak 750
závodníkům neubralo, naopak bojovalo přeci jen o titul a tak tam závodníci nechali všechny síly. Terén
byl většině známý, neboť se v těchto terénech běhalo v loňském roce,
takže hustá síť cest, zarostlé hustníky a svažitý terén k řece Zdobnici.
Výsledky: HDR/6.Adéla Mikysková,
26.Natálie Sršňová, D21C/11.Pavla Smutná, D21D/3.Iva Kodýtková,
15.Jana Hostinská, 17.Petra Műllerová, D35C/1.Jana Smutná, 3.Markéta
Vandasová, D35D/3.Jitka Rykalová, 10.Milena Koblicová, D45C/1.
Jana Klapalová, 7.Zorka Műllerová,
18.Yveta Veverková, D45D/6.Jana
Kulová, H21A/2.Daniel Vandas (HK),
H21C/2.Tomáš Petras, 15.Tomáš Veverka, 16.Šimon Smutný, 24.Jiří Andrš,
H21D/2.Viktor Hladký, 8.Jakub Kunc,
19.Tomáš Sršeň, H35C/1.Libor Netopil,
3.Luděk Vandas, H35D/5.Michal Adamovský, 24.Alan Mikyska, H45C/14.
Láďa Kotlář, 20.Jiří Kula, 24.Jiří Tupec,
H45D/8.Karel Rykala, 21.Jiří Novák
z 18.4.2015.1
4.kolo Východočekého poháru
Rychnov n.Kn.
Mistrovství VČ oblasti ve sprintu
Po dopoledním závodu na Hradisku se závodníci přemístili na další
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mistrovský závod tentokrát přímo
do Rychnova nad Kněžnou. Pořadatelé připravili centrum na nádvoří Kolowratského zámku, start
byl přímo pod zámkem a odtud
závodníci vybíhali do centra města. Běhalo se opravdu všude, sídliště, parky, náměstí a různé uličky to
vše nakombinoval pořadatel pro
závodníky. Cílem byl park na Poláčkově náměstí, kde si po doběhu
mnozí závodníci sdělilovali dojmy
z trati. Počasí bylo i odpoledne
chladné což mělo vliv i na vyhlášení výsledků, které proběhlo přímo na nádvoří zámku. Výsledky
dopadly pro náš oddíl velmi dobře
za to hovoří zisk čtyř titulů!!!
Výsledky: D21C/10.Pavla Smutná,
D21D/5.Jana Hostinská, 10.Petra
Műllerová, D35C/2.Jana Smutná,
8.Markéta Vandasová, D35D/1.Jitka
Rykalová, D45C/1.Jana Klapalová,
2.Zorka Műllerová, H21A/1.Daniel
Vandas (HK), H21C/1.Šimon Smutný,
2.Tomáš Petras, 4.Tomáš Veverka, 9.Viktor Hladký, 16.Jiří Andrš, H40C/1.Libor
Netopil, 4.Luděk Vandas, 10.Kamil
Műller, H45C/11..Jiří Tupec, H45D/11.
Karel Rykala, 18.Jiří Novák, H50C/1.Michal Smutný, 9.Láďa Kotlář, 11.Jiří Kula
z 25.4.2015
5.kolo Východočekého poháru
Polom (Vamberk)
Poslední dubnový víkend se sjelo
do obce Polom (Proruby) více jak
800 závodníků k dalšímu kolu VČ poháru. Pořadatelem byl náš oddíl, který společně s kosteleckým oddílem
připravil pěkné tratě v lesích okolo
obce Polom. Díky spolupořadatelství byly připaveny dva starty, první
pro dospělé kategorie připravil náš
oddíl, druhý start pro žákovské kategorie připravil zase kostelecký oddíl.
Centrem bylo místní hřiště, kde bylo
připraveno vše potřebné pro dobré zázemí závodníků. Organizačně
dopadlo vše výborně, občerstvení
zajistil místní spolek hasičů a zvládl
to také dobře, náš oddíl připravil pro
závodníky tradiční buchty a během
hodiny nezbyla jediná (30 pekáčů
buchet). Počasí na našich závodech
bylo opět skvělé (25°C) což velmi
výrazně přispělo k dobré pohodě
na závodech.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem co se na organizaci závodu
podíleli a samozřejmě všem kteří
podporují a sponzorují sport.
Město Vamberk, obec Polom, hasiči Polom, MADOS, pivovar CLOCK,
SOKOL interiéry, MATRIX, DENTlive.
Za oddíl OB
Karel Rykala
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Jaro v Sokole
Sokolská akademie
V úterý 31. 3. 2015 se konala akademie věnovaná 130. výročí založení Sokola ve Vamberku. Na jevišti se vystřídalo více než 90 cvičenců
a cvičenek. Diváci mohli zhlédnout
skupinové skladby v podání žen,
ukázky košíkové, karate a capoeiry. Cvičenci všestrannosti ukázali,
že se nebojí hudebních a pohybových skladeb ani nářadí. Na jevišti
se představili i naši nejmenší sportovci v doprovodu svých rodičů.
Sokolské Zálesácké
závody zdatnosti
V sobotu 18. 4. 2015 jsme odjeli se
čtyřmi tříčlennými hlídkami do Českého Meziříčí na Zálesácké závody

zdatnosti. Děti soutěžily pro Sokoly
v netradičních disciplínách. Musely
prokázat znalost uzlování, topografie, první pomoci, Morseovky, znalost historie a současnosti Sokola.
Poznávaly zvířata, hmyz, rostliny,
památky v ČR, překonávaly přírodní
překážky a rozdělávaly oheň.
V kategorii mladších závodníků obsadila hlídka ve složení: M. Kotlář,
D. Šembera, J. Zakouřilová 2. místo.
A hlídka ve složení: M. Prokešová,
V. Kalců, B. Mudruňková 3. místo.
V kategorii starších závodníků hlídka ve složení: E. Janková, J. Stránský
a T. Jindrová obsadila 1. místo. Ani
druhá hlídka, ve složení: J. Dodek, V.
Dvořák a P. Potužníková si nevedla
špatně.
Župní závody
sokolské všestrannosti
V sobotu 16. 5. 2015 se konala
ve Vamberku v tělocvičně základní
školy první část sokolské všestrannosti v gymnastice a šplhu. Naši
závodníci si vedli velice dobře.
Kategorie M1:
1. místo – Dalibor Šembera
2. místo – Šimon Málek
3. místo – Martin Kotlář
Kategorie M2:
1. místo – Tomáš Málek
Kategorie M3:
1. místo – Vojtěch Dvořák

Kategorie Ž1:
1. místo – Johana Bártová
Kategorie Ž2:
1. místo – Vendula Kalců
2. místo – Kateřina Holečková
4. místo – Marcela Prokešová
Kategorie Ž3:
1. místo – Adéla Vandasová
2. místo – Kateřina Kotyzová
3. místo – Nikola Kotyzová
4. místo – Tereza Jindrová
Kategorie Ž4:
1. místo – Pavla Potužníková

Pojďme jim držet pěsti, ať se jim
závody vydaří co nejlépe.
Děkujeme Městskému úřadu
ve Vamberku, který věnoval všem
účastníkům gymnastických závodů odměny.
V.V.

V neděli 17. 5. 2015 pokračovaly závody všestrannosti v Hradci
Králové plaváním a atletikou. I tam
jsme si vedli velice dobře, přestože
konkurence byla větší. Zde startovaly i děti, které jsou členy atletických oddílů. Na medailových místech skončili:
Kategorie M1:
1. místo – Martin Kotlář
2. místo – Dalibor Šembera
Kategorie M2:
1. místo – Tomáš Málek
Kategorie M3:
1. místo – Vojtěch Dvořák
Kategorie Ž3:
1. místo – Adéla Vandasová
3. místo – Nikola Kotyzová
Postup na přebory ČOS do Brna
a Prahy si vybojovalo 8 závodníků.
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Sokolská akademie Foto: Vít Machek
Sokolská všestranost Foto: Radoslav Vídeňský,
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Elegantní veteráni
na našem náměstí
na 1. máje

Foto: Radoslav Vídeňský

