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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém 20.
zasedání dne 25. srpna 2015 usnesla:
1) Schválila pojistnou smlouvu na pojištění vozidla Pečovatelské služby
Dacia Dokker s Kooperativa pojišťovna, a. s. za roční pojistné ve výši
6.659,- Kč a pověřila starostu jejím
podpisem.
2) Rozhodla, že vozidlo Pečovatelské
služby Citroën Berlingo RZ 3H08485
bude k 31.8.2015 převedeno Technickým službám a současně bude
po ocenění nabídnuto k prodeji
vozidlo Technických služeb Škoda
Felicia pick-up 2H0 1786.
Rada města Vamberk se na svém 21.
zasedání dne 26. srpna 2015 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 17,
18, 19 a 20.
2) Projednala a schválila žádost Svazu
tělesně postižených Vamberk o zřízení sídla organizace Svazu tělesně
postižených v ČR z. s., místní organizace Vamberk v Tyršově ulici č. p. 25,
Vamberk.
Termín: 15. 9. 2015
Zodpovídá: Rudolf Futter
3) Schválila pronájem bytu xxxxxxxxxx,
Vamberk, panu Petru Pávkovi
na dobu určitou do 31. 12. 2015
s možností následného prodloužení
nájemního poměru na další rok.
4) Schválila zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 516/1, výměra 1426 m2, druh pozemku trvalý
travní porost, v k. ú. Vamberk a doporučila zastupitelstvu pozemek
neprodat.

5) Projednala žádost Oddílu orientačního běhu Vamberk o příspěvek na reklamní banner a sportovní soupravy
pro členy oddílu (bunda a kalhoty)
a rozhodla poskytnout příspěvek
na banner ve výši 1.500,- Kč a doporučila oddílu požádat o příspěvek
na sportovní soupravy v rámci grantového programu.
6) Projednala nabídku na výrobu
propagačního materiálu „Město
do kapsičky“ a rozhodla nabídku
nepřijmout a předlohu postoupila
místostarostovi k případnému pozdějšímu využití.
7) Projednala žádost TJ Baník Vamberk
o zařazení požadavků na plánované akce v roce 2016 a rozhodla je
zařadit do návrhu rozpočtu města
na příští rok.
8) Schválila ve své kompetenci změny
rozpočtu č. 14/2015.
9) Projednala a schválila dokumenty,
týkající se společnosti VAMBEKON,
s. r. o.:
a) smlouvu o výkonu funkce jednatele,
b) dohodu o ukončení pracovního
poměru,
c) zrušení stanov společnosti k 30. 9.
2015.
Současně RM doporučila zastupitelstvu města schválit změny zakladatelské listiny obsažené v předloženém úplném znění zakladatelské
listiny, dále podřízení společnosti
právní úpravě obsažené v zákonu číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku a pověření starosty

k zajištění vyhotovení notářského
zápisu o těchto skutečnostech.
10) Rozhodla poskytnout příspěvek MC
Dráček ve výši 2.158,- Kč na úhradu
ročního pojištění odpovědnosti činnosti a aktivit mateřského centra.
11) Projednala záměr rekonstrukce zahrady městské knihovny a rozhodla zadat
společnosti Martin Kožnar Architekt
s.r.o. vypracování studie za navrženou
cenu 35.000,- Kč bez DPH a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
12) Projednala návrh na rekonstrukci
sociálního zařízení v suterénu Městského klubu Sokolovna a rozhodla
zadat společnosti ApA Vamberk
s.r.o. vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního
povolení a realizaci stavby na akci
„Stavební úpravy hygienického
zařízení v objektu Městského klubu Sokolovna“ za navrženou cenu
39.800,- Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Rada města Vamberk se na svém 22.
zasedání dne 9. září 2015 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 21.
2) Projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Pečovatelské služby Vamberk za rok 2014.
3) Schválila smlouvu č. 15237033
o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí na akci „Dům s pečovatelskou službou Vamberk – zateplení
objektu“ a pověřila starostu podpisem smlouvy.

4) Schválila smlouvu č. 15248803
o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí na akci „MŠ Tyršova Vamberk – zateplení objektu“ a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
5) Projednala žádost hudební skupiny Gemma o poskytnutí příspěvku
na realizaci pořadu „Setkání s hudbou“, který se uskuteční 13. 9. 2015
v kostele sv. Prokopa ve Vamberku
a rozhodla skupinu podpořit částkou 2.500,– Kč.
6) Projednala a schválila smlouvu
o dílo na „Studii – návrh stavby
altánu a zahrady“, dodavatel Martin Kožnar, Architekt s.r.o., Na Vápenném 257/1, Praha 4 – Podolí,
za cenu 35.000,- Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy.
7) Projednala žádost společnosti KENVI o povolení výjimky ze stanovené
doby pro provozování hudebních
produkcí z důvodu pořádání firemní akce v pátek 18. 9. 2015. Rada povolila výjimku prodloužením doby
do 24.00 hodin.
8) Projednala žádost SKC Sokol Vamberk o příspěvek na finanční zabezpečení uspořádání mezinárodní
soutěže v Karate pro všechny věkové kategorie Shotokan cup Vamberk 2015 a rozhodla poskytnout
příspěvek ve výši 3.000,- Kč.
Rudolf Futter
starosta města
Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města

g) ke stavební parcele č. st. 97/1, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Vamberk, vlastník LDZ,
s. r. o. – domov pro seniory Anička.

nem firmy Alinex s. r. o. Ing. Libuší
Pražákovou, osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových
úprav.

Přijetí věcného břemene:
h) umístění odběrného objektu pro
koupaliště na pozemku č. 1864/2,
vodní plocha, v k. ú. Vamberk, povinný Povodí Labe, státní podnik,
IČ 708 90 005, v rozsahu podle GP
č. 1301-71/2015, na dobu neurčitou,
za náhradu 1.000 Kč plus DPH,
i) umístění veřejného osvětlení na pozemku č. 1818/1, ostatní plocha,
v k. ú. Vamberk, povinný Česká
republika, příslušnost hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ
659 93 390, v rozsahu podle situačního náčrtu, na dobu neurčitou, za náhradu 632 Kč plus DPH.

6) Schvaluje:
a) změny zakladatelské listiny společnosti s ručením omezeným VAMBEKON, s. r. o. obsažené v předloženém
úplném znění zakladatelské listiny,
b) podřízení společnosti právní úpravě
obsažené v zákoně č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích,
c) pověření starosty města zajištěním vyhotovení notářského zápisu
o těchto skutečnostech.
2) Zastupitelstvo města Vamberk
schvaluje zadání Změny č. 3 Územního plánu Vamberk. Změna č. 3
ÚP Vamberk bude zpracována bez
variant a bude posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí podle
§ 10i zákona EIA, resp. z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území.
3) Bere na vědomí sdělení paní Hany Fibigerové o vzdání se funkce přísedící
u Okresního soudu v Rychnově nad
Kněžnou.

Ze zasedání Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Vamberk se
na svém 8. veřejném zasedání dne 9.
září 2015 usneslo:
1) Bere na vědomí složení slibu členů zastupitelstva města pana Iva Jiřeleho
a pana Jiřího Hostinského.
2) Schvaluje zápis Finančního výboru
č. 5.
3) Schvaluje změny rozpočtu č. 15 pro
rok 2015 dle předloženého návrhu.
4) Schvaluje Pravidla pro poskytování
dotací z rozpočtu města.
5) Převody nemovitostí:
Neschvaluje:
Prodej:
a) pozemkových parcel č. 2000/5, trvalý
travní porost, 37 m2 a č. 2003/9, orná
půda, 1253 m2, obě v k. ú. Vamberk.
Schvaluje:
Prodej:
b) části pozemkové parcely č. 1849/2, trvalý travní porost, v k. ú. Vamberk, cca
130 m2, za cenu podle Kritérií – ostatní pozemky 24 Kč/m2 nebo podle
znaleckého posudku cca 9 - 10 Kč/m2
pokud výměra přesáhne 150 m2 paní
Růženě Martincové.
Odkoupení:
c) nových pozemkových parcel č. 38/20,
druh pozemku ostatní plocha, 31 m2,
od pana Jaroslava Luňáčka a č. 14/2,

druh pozemku ostatní plocha, 15 m2,
od paní Ireny Šponarové, za cenu
podle Kritérií – ostatní pozemky
24 Kč/m2,
d) nové pozemkové parcely č. 1190/56,
druh pozemku orná půda, 234 m2,
od manželů Durchánkových, za cenu
200 Kč/m2 (odkoupení nutné pro
přeložení výtlačného vodovodního
řadu, jehož průběh byl v minulosti
firmou Aquaservis chybně vyznačen a v důsledku toho nad ním byla
povolena stavba rodinného domu
a majitelé nejsou pozemek ochotni
prodat za nižší cenu),
e) nových pozemkových parcel č.
1031/54, 95 m2, 1031/55, 68 m2,
1031/56, 55 m2, 1031/57, 52 m2,
1031/58, 32 m2 a 1031/53, 110 m2,
všechny druh pozemku orná půda,
všechny v k. ú. Vamberk, od stávajících vlastníků k eventuálnímu
rozšíření komunikace o 2 m, za cenu
podle Kritérií 24 Kč/m2.
Vzdání se předkupního práva:
f) k pozemkovým parcelám č. 2396/31,
č. 2396/37, č. 2396/38, všechny druh
pozemku ostatní plocha, všechny
v k. ú. Vamberk, spoluvlastníci pan
Ewald Studer a Česká republika, příslušnost hospodařit Ředitelství silnic
a dálnic ČR,

Snížení kupní ceny:
j) za pozemkovou parcelu č. 1140/8,
druh pozemku orná půda, výměra
748 m2, na 350 Kč/ m2, kupující manželé Kupkovi.
Schválení společných zařízení v pozemkových úpravách:
k) schvaluje Plán společných zařízení
komplexní pozemkové úpravy Vamberk, zpracovaný v červnu 2015 jmé-

www.vamberk.cz

Rudolf Futter
starosta města
Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města
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MOBILNÍ SVOZ ODPADU
SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
Ve dnech 23.10. – 24.10.2015
proběhne ve spolupráci s firmou
Ekopart s.r.o. mobilní svoz nebezpečného odpadu.
Svoz bude proveden zastávkovým
způsobem, při kterém vozidlo
zastaví v určený čas na níže uvedených stanovištích v obci, kde
budete moci odpady obsluhám
vozidla odevzdat.
PŘEHLED STANOVIŠŤ V OBCI
Pátek 23.10.2015
1) Merklovice – prostor
pro otáčení autobusů
15.30 hod – 15.50 hod
2) Merklovice – u Chrastilů
15.50 hod – 16.10 hod
3) Merklovice – pohostinství
16.10 hod – 16.30 hod
4) Peklo n. Zd. – bytovky
16.40 hod – 16.55 hod
5) Peklo n. Zd. – křižovatka
pod Bednářovými
16.55 hod – 17.10 hod
Sobota 24.10.2015
1) ul. Lidická – stavebniny VASPO
8.00 hod – 08.15 hod
2) ul. Jůnova – hasičská zbrojnice
8.20 hod – 08.35 hod
3) Sebranice – u kapličky
8.40 hod – 08.50 hod
4) náměstí Dr. Lutzowa
– horní náměstí
8.55 hod – 09.10 hod
5) ul. Jiráskova – konzum
9.15 hod – 09.30 hod
6) sídliště Struha – za poštou
9.35 hod – 09.50 hod
7) ul. Komenského – pod školou
9.55 hod – 10.10 hod
8) ul. Janáčkova – autobazar REKI
10.15 hod – 10.25 hod
9) Podřezov – trafostanice
10.30 hod – 10.40 hod
10) Smetanovo nábřeží
– u vrátnice VASPO
10.45 hod – 10.50 hod
11) křižovatka Na Drahách,
ul. Krajkářská
10.55 hod – 11.10 hod
Žádáme občany, aby své odpady
předem neodkládali na stanovištích, ale předali je přímo posádce
svozového vozidla v určenou dobu
z důvodu bezpečnosti a ochrany
životního prostředí!
Druhy přebíraných odpadů:
baterie, oleje, plechovky od barev,
rtuťové zářivky a výbojky, zbytky
ředidel, čistící hadry, rtuťové teploměry, pesticidy, fotochemikálie,
léky, nádoby se zbytky škodlivin,
pneumatiky.
Ledničky, televize, rádia a další
elektrospotřebiče doporučujeme
odevzdat v těchto dnech, tj. v pátek
17.10. od 7.00 do 17.00 h. a v sobotu 18.10. od 8.00 do 11.00 h. přímo

firmě Ekopart (areál bývalé cihelny). Důvodem tohoto opatření je
skutečnost, že při mobilním svozu
dochází často k zcizení a rozebrání
těchto spotřebičů, což má negativní dopad na výši ceny za likvidaci
těchto odpadů a současně dochází
i k znečišťování životního prostředí.
Občané, kteří hradí městu úhradu
za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu, mohou všechny odpady odevzdat bezplatně.
Odvoz odpadu z podnikatelské
činnosti je možno dohodnout
předem na adrese:
EKOPART s.r.o., Tyršova 305, 517 54
Vamberk tel. 494 541 522 a bude
proveden za úplatu.
Bližší informace k jednotlivým
svozům:
VAMBEKON, s.r.o. – Ing. Václav
Krsek, tel. 494 541 840
TS Vamberk - p. Vavroušek, tel.
605 458 723
SVOZ KOMPOSTOVATELNÉHO
ODPADU
Společnost VAMBEKON s.r.o. Vamberk, ve spolupráci s TS Vamberk,
bude opět organizovat svoz zeleně, spadaného listí, staré trávy,
větví, či jiného kompostovatelného odpadu.
Na každé níže uvedené místo budou současně přistaveny dva kontejnery. Jeden z nich bude určen
na větve a druhý na zbylý kompostovatelný odpad. Žádáme občany
o důsledné třídění.
Ve dnech 09.11.2015 až 12.11.2015
budou na území města postupně
rozmístěny velkoobjemové kontejnery v těchto místech.
Pondělí 09.11.2015
ul. Fibichova(u kolejí)
ul. Vrabcova (u Krsků)
ul. Jůnova (hasiči)
ul. B.Němcové (křižovatka)
Úterý 10.11.2015
ul. 17. listopadu
ul. Pekelská (Krajka)
ul. Polská, Bulharská
ul. Kolárova (dvouletky)
Středa 11.11.2015
ul. Draha (AQUA servis)
Helouska (panelka)
Peklo n. Zd. (bytovky)
Peklo n. Zd. (u Bednářů)
Čtvrtek 12.11.2015
ul. Na Struhách (trafostanice)
Merklovice (u obchodu)
Merklovice (u Chrastilů)
Merklovice (točna u lesa)
Kontejnery budou přistaveny
v daný den od 12.00 do 18.00 h.
Žádáme občany, aby pořezané
větve nakrátili cca na 1m z důvodu
manipulace a skladování.
Znovu upozorňujeme, že se jedná
pouze o kompostovatelný odpad.
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MĚSTO VAMBERK - Nařízení města č. 1/2015
o zákazu podomního a pochůzkového
prodeje na území města
Rada města Vamberk se na svém
18. zasedání dne 29.07.2015 usnesla
vydat podle ustanovení § 18, odst. 3
z. č. 455/1991 Sb. o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a souladu s ustanovením § 11, odst. 1 a §
102, odst. 2, písm. d) z. č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 3 Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
Na území města Vamberk včetně
jeho místních částí Pekla a Merklovic se podomní a pochůzkový prodej zakazují.
1) Zákon č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů.

Čl. 1 Úvodní ustanovení
Účelem tohoto nařízení města (dále
jen „nařízení“) je stanovit, které druhy prodeje zboží nebo poskytování
služeb, prováděné mimo provozovnu, určenou k tomuto účelu podle
zvláštního zákona1), jsou na území
města Vamberk zakázány.

Čl. 4 Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto
nařízení nevztahuje:
Toto nařízení se nevztahuje na:
a) ohlášené očkování domácích zvířat
b) nabídku a prodej zboží při výstavních a kulturních akcích, slavnostech, sportovních podnicích nebo
jiných podobných akcích
c) akce organizované podle z. č.
117/2001 Sb. o veřejných sbírkách
ve znění pozdějších předpisů
d) na nabízení služeb podle nařízení
vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách
požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Čl. 2 Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy:
Podomní prodej – podomním prodejem se rozumí prodej zboží či
poskytování služeb nebo nabízení
prodeje zboží či poskytování služeb,
provozované bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů,
domů, budov a podobně bez předchozí objednávky.
Pochůzkový prodej – pochůzkovým prodejem je prodej zboží nebo
poskytování služeb nebo nabízení
prodeje zboží či poskytování služeb
na veřejném prostranství s použitím
přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného
pultu, zavazadla, tašky a podobných
zařízení) nebo přímo z ruky, přičemž
není rozhodující, zda ten, kdo zboží
nebo služby prodává či nabízí, se
přemísťuje nebo postává na jednom místě.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení
Porušení povinností podle tohoto
nařízení se postihuje podle § 46,
odst. 1 z. č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
a podle § 58, odst. 4 z. č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 6 Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti
dnem 01.09.2015.
Rudolf Futter,
starosta města
Mgr. Jan Rejzl,
místostarosta města

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

03.10.
04.10.
10.10.
11.10.
17.10.
18.10.
24.10.
25.10.
28.10.
31.10.
01.11.
07.11.
08.11.

MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Miřejovská Dagmar
MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Pavlová Simona
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta

www.vamberk.cz

adresa ordinace

telefon

Na Trávníku 1232, Rychnov n. Kněžnou
Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
K. Michla 942, Dobruška
Zdrav.středisko Rokytnice v Orl. horách
Svatohavelská 266, Rychnov n. Kněžnou
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice

494 532 330
494 596 174
602 514 715
494 531 955
494 515 696
494 323 152
494 623 775
494 595 292
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
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Grantový program byl vyhlášen
aneb přihlaste se o finance na váš vlastní projekt!
Po důkladné přípravě a po projednání v zastupitelstvu města byla
v září letošního roku na úřední desce a na webových stránkách města uveřejněna Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města. Ta
jsou určena všem zájemcům, právnickým, ale i fyzickým osobám,
které se rozhodnou na svůj projekt či na svou činnost požádat
o městské peníze.
Hlavní myšlenkou, která odstartovala přípravu těchto pravidel, byl záměr
zastupitelstva podpořit aktivitu obyvatel „zdola“ a uvolnit určitý objem
financí i na drobné či příležitostné akce. K tomu se přidaly i zákonné požadavky na rozdělování veřejných peněz, které vzešly z legislativních změn.
Pokud máme stručně představit zásady pro poskytování dotací, byly vyčleněny tři samostatné tzv. dotační programy, každý z nich s vlastním
objemem peněz, který pro každý rok bude schvalovat zastupitelstvo.
Předně je to Dotační program „CELOROČNÍ ČINNOST V OBLASTI SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT“. Ten je určen především pro sportovní
oddíly a kluby, které příspěvky na svou činnost čerpaly i dosud, nicméně
právě z důvodu legislativních změn je třeba, aby si nově podávaly žádosti s předepsanými náležitostmi. Jak vyplývá z názvu, nově by tento
program měl oslovit žadatele i z řad nikoliv ryze sportovních, neboť ne
každou volnočasovou aktivitu je možno nazvat sportem. Podpořit je
možno volnočasové aktivity občanů a zdravé využití volného času, zejména dětí a mládeže a umožnit širší zapojení občanů města v oblasti
sportu a zdravého životního stylu. Tento program by měl zajistit financování pravidelné činnosti podporovaných organizací.
Další dva programy byly nazvány „JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT“ a „KULTURA A ROZVOJ MĚSTA“. A právě
z těchto programů by měly být financovány akce a projekty, které by měly
vzejít z iniciativy a podnětu občanů, spolků, ale třeba i místních Společenství vlastníků jednotek, bude-li např. předmětem žádosti úprava veřejného
prostoru na sídlišti a podobně. Podpora mimořádného sportovního výkonu, uspořádání turnaje, koncerty, ale i něco méně tradičního – co si domluví sousedé v obci pro zlepšení prostředí, něco, čím někdo bude mít zájem
zpestřit život ve městě… pro to vše je zde grantový program města. Přípustné je žádat i např. pouze o část peněz, pokud si zájemce zajistí spolufinancování i z jiných zdrojů, předpokládá se vklad vlastní energie a práce.
Doporučujeme tedy všem, kteří mají jakýkoliv smysluplný nápad, seznámit se s pravidly pro poskytování dotací - a především - nebát se přijít se
žádostí o peníze na cokoliv, co pomůže oživit dění ve městě.
Mgr. Jan Rejzl, místostarosta
Bez budovy sokolovny si dnes kulturní život v našem městě lze jen
stěží představit. Je sídlem Městského klubu, jehož činnost navazuje na Měšťanskou besedu založenou ve Vamberku již roku 1867.
Do naší sokolovny dnes chodíme
převážně za kulturními zážitky,
divadlem, koncerty, výstavami,
akademiemi, plesy, tanečními, ale
též prodejními akcemi. Sokolovna
je také centrem každoročních krajkářských slavností.
Jak již z názvu vyplývá, původní
určení sokolovny bylo především
tělocvičné. Když roku 1885 byla
v našem městě založena odbočka
Sokola, cvičení se konala v sále
hostince Na Hradě. Později se sokolové scházeli na radnici a po postavení nové budovy školy v roce
1905 se cvičení přeneslo do tamní tělocvičny. Již brzy po vzniku
Československé republiky, roku
1921, bylo ve Vamberku ustaveno
Družstvo pro stavbu sokolovny.
Trvalo léta než se sokolům a jejich
příznivcům podařilo shromáždit

potřebné finance a mohlo být přikročeno k zahájení stavby. Každý
přispíval podle svých možností,
od bohatých průmyslníků, přes

Oprava vodovodního řadu
u městských hřbitovů
Pro vamberecké občany je v této
době nejviditelnější akcí, kterou
provádí naše společnost, výměna
vodovodů kolem hřbitova s cílem

Poděkování
Tímto děkuji starostovi města p. Futterovi za kladné vyřízení mé žádosti a umístění odpadkových košů do turistické lokality Vyhlídka.
I. Jílková
berečtí ochotníci, kteří se jen neradi loučili s vidinou vybudování
vlastního divadla. Získali však příslib zázemí v budoucí sokolovně.

Naše sokolovna jubilující

střední vrstvy až po chudší. Pozemek nedaleko náměstí při cestě
k Potštejnu poskytl majitel textilní
továrny Antonín Bednář. Dále byl
vykoupen domek Adolfa Boukala,
profesora na reálce. Významnou
půjčkou 100 000 Kč přispěli vam-

náhrady nefunkčních propojení
jednotlivých řadů. V nejbližších
dnech bude provedena výměna
potrubí od starého přívodu do objektu masny pod chrámem sv. Barbory po napojení na novější řad,
který zásobuje ubytovnu Barbora.
Trasa povede krajem dlážděné komunikace ke hřbitovu tak, aby byl
zajištěn průchod na hřbitov. Dokončení je plánováno tak, aby byla
komunikace zadlážděna do termínu „dušiček.“ Touto akcí dojde
v budoucnu k vytvoření okruhu
vodovodního řadu, což umožní
nepřerušené zásobování pitnou
vodou v lokalitě Bačinka i v případě prací či havárii na některé
větvi dosavadního vodovodního
řádu. Za současného stavu, kdy je
Bačinka zásobována pouze jedním
přívodním řadem, znamená totiž
každá porucha či oprava kompletní odstávku. Ač tedy práce budou
znamenat komplikace především
pro návštěvníky hřbitovů, věřím,
že se akci podaří dokončit v řádném termínu a výsledek přispěje
ke kvalitnějšímu zásobování vodou v této části města.
Ing. Leoš Podsedník
ředitel Vamberecké vody s.r.o.

Základní kámen byl položen při
slavnosti 21. srpna 1938. Dostavili
se zástupci 12 sokolských jednot
z blízkého okolí. Byly to pohnuté
dny, kdy se nad Československem
stahovala zlověstná mračna (a další
pohroma přišla přesně o třicet let

www.vamberk.cz

později…). Obec poskytla zdarma
kámen a písek a se slevou dřevo.
Náhradou za to slíbil Sokol užívat
školní mládeži budoucí cvičiště.
Sokolský elán byl přibrzděn v samém zárodku stavby. Čtyři dny
po zahájení stavby bylo staveniště
zatopeno rozvodněným Merklovickým potokem a vznikla velká škoda. Po rychlém úklidu mohly práce
plynule pokračovat. Po dvou letech
bylo hotovo. Ke slavnostnímu otevření sokolovny ve Vamberku došlo
5. října 1940. Delegaci České obce
sokolské vedl dr. Šolc z Prahy
a předsednictvo sokolské župy Orlické dr. Novák z Hradce Králové.
Ve velkém sále vystoupil pěvecký
sbor s orchestrem a po něm se
v pestrém reji představili sokolové
se svým cvičením, od těch nejmladších až po zasloužilé. Velkou obětavostí členstva se splnil dlouholetý
sen vambereckých sokolů. V těchto
dnes si připomínáme 75 let od této
významné události.
Miroslav Berger
obrázek ze sbírky Milana Sedláčka

Pečovatelská
služba Vamberk
Vamberecký
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Když je práce posláním
S magistrou Evou Švandrlíkovou vážně o tom, co znamená sociální péče,
i nevážně o tom, jaké nástrahy chystají pečovatelkám jejich klienti
 Pečovatelská služba je organizační
složkou města, čím se zabýváte?
Jsme terénní služba a jsme tu pro občany,
kteří z nejrůznějších důvodů nezvládají
některé úkony běžného života a potřebují
s nimi pomoci. Terénní služba se provádí
v domácnostech našich klientů. Největším přínosem služeb je, že lidé nemusí
do domova důchodců a zůstávají ve svém
domácím rodinném prostředí.

 Jak se k vašim službám staví rodiny
klientů? Spolupracují?
Pokud je to možné, spolupracujeme
s rodinami našich klientů. Často nás kontaktují nejprve rodinní příslušníci, zjišťují, jak bychom mohli pomoci při péči
o rodiče. Poté rodičům sami nabídnou,
že je tu někdo, kdy by jim mohl ve stáří
ulehčit. Konečné rozhodnutí je ale na žadateli o službu, zda naše služby využije.
S ním domlouváme konkrétní podmínky
 Dnes je hodně seniorů, kteří bydlí služby.
sami, často bez partnera. Jsou právě
oni vaší cílovou skupinou?
 Vaše organizace ale není domov důAno, našimi nejčastějšími klienty jsou se- chodců.
nioři. Ale nejsou to jen senioři. I zdravot- Je to tak. Jak již jsem uvedla, naše práce
ně hendikepovaní potřebují naše služby je v terénu, u klientů. Domlouváme se
i na tom, že část péče zajišťujeme my,
a my jim rádi pomůžeme.
www.vamberk.cz

o část péče se postará rodina a další dostupné veřejné služby. Nemůžu ale říci, že
to tak funguje všude. Bohužel. Vize je ale
taková, aby to tak fungovalo. Aby to byla
kombinace toho, co zvládne rodina a co
rodina nezvládne, co můžeme zajistit my,
případně další instituce. Dnes má každý
zájemce možnost sestavit si služby, které
potřebuje, tak říkajíc na míru.
 V čem se lze s rodinou o péči podělit?
Jsou určité těžké úkoly, které rodina nezvládne. Třeba koupání je fyzicky náročné a často i klienti mají před svými dětmi
ostych je tímto zaměstnávat. Nebo je to
péče o někoho, kdo je na lůžku a je potřeba mu pomoci s běžnou hygienou.

 Mám dojem, že to je dobrý trend
dneška,
aby lidé neodcházeli z domácístrana
ho prostředí do ústavů.
Určitě. Je to i vize celostátní. Dnes se velmi
propaguje, aby uživatelé nemuseli odcházet do domovů důchodců či jiných zařízení a mohli zůstat doma. Popravdě, každý
z nás by si to přál.
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 Funguje dnešní česká rodina?
V rozhodování v péči o rodinného příslušníka hraje nemalou roli otázka finančního zajištění rodiny, kromě jiného. Málokdy se lidé
mohou vzdát svého zaměstnání, aby mohli
celodenně pečovat o rodinného příslušníka.
Stát sice poskytuje příspěvek na celodenní
péči, nicméně ten se odvíjí od tzv. stupňů
závislosti, které jsou čtyři. V nejvyšším stupni, což znamená člověka zcela nemohoucího, jde o částku 12.000,- Kč. To není mnoho,
když uvážíte, že se o někoho musíte starat
dvacet čtyři hodin denně, 365 dní v roce.
Dodám, že se jedná o příspěvky na seniory.
Například pro rodiče jsou příspěvky na jejich postižené děti vyšší.
 Je to asi otázka i toho, jak se dnes
bydlí. Výměnky, jak je známe z venkovských statků, to je dávná historie.
V současnosti je řešení bydlení další klíčovou otázkou při rozhodování, jak se postarat o člena rodiny, který potřebuje pomoc
druhé osoby. Když bydlí rodina v nájemním bytě, model trojgenerační rodiny je
náročný. Ale existují výjimky. Znám rodiny,
které v paneláku o seniory pečují a snaží se
jim podzim života zajistit v domácím prostředí i když bytová situace není nejlehčí.
 Když se vrátíme k vaší činnosti, co je
nejžádanější službou?
Na počet poskytnutých služeb vede rozvoz
obědů. Rozvážíme obědy ze školní jídelny
ve Vamberku. Výběr je ze čtyř jídel, objednává se na týden dopředu. Cena je jednotná 61,- Kč za oběd. Dále příplatek 20,- Kč
za dovoz do domácnosti, dovoz do domu
s pečovatelskou službou přijde na 15,- Kč.
Co se týče obědů, připravuje se změna
legislativy, dle které bude možno dovážet
obědy jen ve spojení se službou přípravy
jídla na stůl. Jde o to, aby jídlo bylo dováženo jen těm, kteří si je nemohou ani připravit a obsloužit se. Obědy by se tedy v budoucnu neměly vozit těm klientům, kteří
z nejrůznějších důvodů „jen“ nevaří.
 Co ale klienti, kteří i ono vaření nezvládají?
Konkrétně u obědů je často možnost obědy objednat u rozvozových firem. Sociální služby by tedy neměly být konkurencí
firem, které se určitými činnostmi běžně
zabývají, jako třeba u obědů, které se dnes
běžně rozvážejí, ale měly by vykrývat jen
ty činnosti, které nelze zajistit jinak. Nechci
ale naše vamberecké odběratele obědů
strašit. Právní předpisy se zatím připravují

a myslím si, že i v praxi se to bude přede- Znovu opakuji, že jsme terénní služba
Vamberecký
vším týkat větších měst, kde je nabídka ko- a je jen dobrá shoda okolností,
že sídlíme
merčních služeb přece jen širší, než u nás. v domě s pečovatelskou službou na Jůnově ulici, kde máme soustředěno hodně na Jaká další vaše služba je favoritem šich klientů. I do bytů v tomto domě ale docházíme, stejně jako docházíme do jiných
u klientů?
Velmi běžnou je služba donáška nákupu. bytů a domů ve Vamberku. Je to historická
Senioři by sice chtěli, abychom při náku- náhoda, že naše pečovatelská služba sídlí
pu objížděli markety na akce z letáků, ale v domě s pečovatelskou službou. Pokud
to není v našich silách. Domluva je taková, bychom sídlili jinde, stejně bychom dojížže nakupujeme ve Vamberku v běžných děli do konkrétních bytů za našimi klienty.
obchodech. Pečovatelka si vezme od klienta seznam věcí, které potřebuje nakou-  Jaký je tedy statut tohoto domu?
pit, a přiměřenou hotovost, a pak přijede V domě s pečovatelskou službou se nas nákupem a vše vyúčtuje.
cházejí byty zvláštního určení ve vlastnictví města Vamberk a tyto byty jsou stan S čím dalším můžete v domácnos- dardně městem pronajímány. K tomu, kdo
tech pomoci?
může o přidělení tohoto bytu do nájmu
Dále častou službou je úklid domácností požádat, existují Pravidla pro uzavírání náklientů, např. mytí nádobí, podlahy, utření jemních smluv na byty v domě zvláštního
prachu. Ale podotýkám, že se jedná pou- určení, v kterém je poskytována pečovatelze o běžný úklid. Setkali jsme se i s poža- ská služba. Do bytů mohou být umístěny
davkem na úklid po malířích. To musíme pouze osoby v plném invalidním důchodu
pochopitelně odmítat. Na to jsou zde úkli- nebo senioři ve starobním důchodu.
dové firmy, které si i naši klienti mohou
objednat, pokud se pustí do úprav bytu.
 Je plno?
Ano, k dnešnímu dni je obsazeno. Čisté
 Hodně vašich činností se ale týká nájemné je zde kolem sedmi set korun
za 1+kk a k tomu energie, které si nájemi klientů samotných.
Správně. Děláme úkony, které jsou v zá- ník spotřebuje. Máme zhruba 30 žádostí
koně definované jako sociální služba jako od lidí, kteří by se do domu s pečovatelskou
povinné úkony, a pak ty, které děláme službou chtěli nastěhovat, ale většina z nich
tzv. fakultativně, nad rámec zákona. Mezi je „až jednou“, co kdyby v budoucnu bylo
fakultativní služby u nás patří pedikúra potřeba. Kolikrát se jedná o žádost, kterou
si zájemce chce řešit bytovou situaci. To by
a dohled nad uživatelem.
se ale mělo řešit spíše malometrážními byty
 Co si představíme pod tímto posled- ve městě. Byty zvláštního určení jsou přece
jen pro ty, kteří potřebují naše služby.
ně uvedeným pojmem?
Dohled nad uživatelem, zájem o tuto
službu roste. Jde o určitou kontrolu klien-  Jaká je spokojenost obyvatel domu
ta, jestli je „živ a zdráv“ a jestli si např. vzal s jejich bydlením?
léky. Opět to souvisí s tím, že lidé, kteří žijí Co se týče bydlení samotného, je myslím
sami, potřebují určitý kontakt s okolím na dobré úrovni. Dům se stále vylepšuje,
a chtějí mít pocit jistoty, že nezůstanou aktuálně prochází zateplením. To bude
dobré nejen proto, že dům bude pěkně
v nouzi bez pomoci.
vypadat, ale jeho obyvatelé ušetří za teplo.
 Na začátku našeho rozhovoru jste se
zmínila o hygieně. Jak může pečova-  Nějaký zápor by se ale našel, jako
telská služba v tomto ohledu pomoci všude. Co myslíte?
Obyvatelům velmi chybí zahrada. To je ale
klientům?
V domě s pečovatelskou službou máme bohužel dáno umístěním domu. Naši obyzřízeno tzv. Středisko osobní hygieny. vatelé tak přes léto rádi sedí alespoň na laPřed pěti lety prošlo kompletní rekon- vičce před domem, kde pozorují, co je nostrukcí a je velice hezké. Je v něm snížená vého. Moc řešení to bohužel nemá, volné
vana a sprchový kout, vše je opatřené ma- místo kolem domu není prakticky žádné.
dly. Do vany máme zvedák a vše je uzpů- Spíše by bylo dobré vyřešit lavičky a drobná
sobeno i pro imobilní občany. K tomu je místa k odpočinku po cestě do centra měszřízen i záchod přístupný pro vozíčkáře. ta, na Struhách cestou k poště a podobně.
Toto středisko neslouží pochopitelně jen
obyvatelům domu s pečovatelskou služ-  Velice děkuji za milý rozhovor. Budebou, ale naše klienty do něj přivezeme me se snažit na naše seniory pamatoa po vykonání koupele zase zavezeme vat. Ať se Vám, Vašim kolegyním i klientům dobře daří.
domů. Pro klienty je to velice pohodlné.
Také děkuji a zdravím čtenáře Vamberec Asi je tedy potřeba zdůraznit, že vaše kého zpravodaje.
služby nejsou jen pro obyvatele domu
s pečovatelskou službou, ale může je S Mgr. Evou Švandrlíkovou si povídal
Mgr. Jan Rejzl
využít kdokoliv.

zpravodaj
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8231
4548
1126
1036
557

kilometrů najetých za klienty
rozvezených obědů
nákupů a pochůzek
dohledů nad dodržováním léčebného režimu
běžných úklidů

Z historie péče
o potřebné
Ve středověku se o staré a nemocné
starali řeholníci a řeholnice ve špitálech, které byly budovány při klášterech. Ve 2. polovině 19. století připadla částečně starost o potřebné
jednotlivým obcím. Každý člověk měl
tzv. domovské právo, a pokud se ocitl
v nouzi, měla obec povinnost se o něj
postarat. Proto vznikaly ve městech
tzv. chudobince. Zde žili lidé v nuzných poměrech, ale měli střechu nad
hlavou a dostali najíst. Ti fyzicky zdatnější museli pro obec odvést nějakou
práci, často se jednalo o úklid veřejných prostor.
Ve Vamberku sloužil k tomuto účelu
v 19. století domek u hřbitova. Po požáru v roce 1903 byl chudobinec
přemístěn do domu čp. 37 v dnešní
Jůnově ulici. Tento objekt obec postavila již roku 1888 z fondu někdejšího
starosty Jana Stöhra jako izolační nemocnici. Ještě téhož roku byly k domku přistavěny dvě místnosti. Roku
1928 byl přízemní dům zvýšen o poschodí, protože jeho kapacita byla
naprosto nedostačující. Od poloviny
20. let dodával Kubiasův uzenářský
podnik do chudobince zdarma polévku.
Po komunistickém převratu v roce
1948 byly zrušeny mj. kláštery a chudobince jako nedůstojné socialistického člověka. Potřeba péče o staré
a nemocné spoluobčany však zůstala. Z vambereckého chudobince vznikl nájemní dům. V roce 1964 byla
v našem městě založena dobrovolná
pečovatelská služba, po osmi letech
byla služba profesionalizována. Ženy
docházely k nemocným a starým lidem do jejich domovů a staraly se
o ně. Roku 1976 byl v bývalém chudobinci v čp. 37 otevřen dům s pečovatelskou službou (DPS).
Současný objekt domu s pečovatelskou službou byl otevřen 27. srpna
1992 a nese čp 35. Původní DPS čp.
37 začal opět sloužit jako nájemní
dům.
Miroslav Berger

492
348
77
50

dohledů nad uživatelem
koupelí ve středisku osobní hygieny
let je v průměru uživatelům služeb ve Vamberku
uživatelů každý den je kapacita
pro obsloužení v terénu

S harmonikou jde všechno lépe
Pan Josef Křepela mne přivítal ve svém
„jedna plus jedna“ ve čtvrtém patře domu
s pečovatelskou službou. I když je za okny
postaveno lešení a právě se lepí zateplovací
vata, je odsud pěkný výhled na merklovické stráně. Sešli jsme se, abych se pozeptal,
jak se zde žije a abych se dozvěděl, co místní obyvatele těší či naopak co by přivítali.
A byl jsem rád, když mi hned na úvod můj
hostitel pověděl, že je velice spokojený, že
mu jsou místní pečovatelky k ruce a navíc si
v domě má ke komu zajít na kus řeči. Aby
ne, působí i ve svých skoro osmdesáti letech velice čile, a i když se mu už hůře chodí, rád si popovídá se sousedy a zajde k nim
i na nejrůznější oslavy.
Nejvíce času ze svého pracovního života
strávil pan Křepela v místních „kloubových
řetězech“, kde po jedenadvacet roků obsluhoval od jeřábu po ještěrky, svářel a dělal
spoustu dalších řemesel. A i když pochází
z Podbřezí a se svou manželkou žil dlouhých pětačtyřicet let v Lupenici, na důchod
oba před jedenácti lety přesídlili do vambereckého domu s pečovatelskou službou,
kde jim pomáhali zvládat jejich zdravotní
potíže. Posledních šest let je už na to ale
pan Křepela sám. Naštěstí jej stále navštěvuje dcera.

www.vamberk.cz

Jak jsme brzy zjistili, celoživotní láskou pana
Křepely je hudba a nejvíce ze všech nástrojů mu učarovala harmonika. Však už také
na tento nástroj hraje od svých patnácti let.
„Když jsem v roce 67 přinesl domů zánovní
harmoniku značky Popular, můj tchán se velice divil. Ale když jsem na ni zahrál, řekl mi, ať
všechny ostatní nástroje prodám a nechám
si jen ji. Tak krásně hrála a nechalo se u ní
nejlépe zazpívat“, vzpomíná pan Křepela a tu
samou populárku vytahuje z dřevěného kufříku. Má jí dodnes a rád si na ní zahraje.
Záhy se také dozvídám, že pan Křepela hrával příležitostně i se slavným vambereckým
kapelníkem panem Janem Malým, třeba
na zábavách v Lupenici. „S panem Malým
byla velká sláva, když se šlo do průvodu.
A průvodů s hudbou bylo dříve hodně. Největší průvody byly na prvního máje, to jsem
hrával na baskřídlovku, chodilo se od ŽAZu
ke kamennému mostu a pak nahoru na náměstí. Všude byly davy lidí a my si pěkně
vyhrávali“, vzpomíná, jako by to bylo včera.
A harmonika panu Křepelovi přináší radost
i dnes. Když se spolu loučíme, nezapomene se zmínit, že již o nejbližším víkendu se
chystá do Rokytnice na sraz harmonikářů.
Nezbývá, než mu popřát ještě hodně pěkných písniček.
Mgr. Jan Rejzl
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Projekt „Dům s pečovatelskou službou Vamberk
- zateplení objektu“ míří do finále
Začátkem roku 2015 se rada města rozhodla využít končící období dotačního programu, poskytovaného Státním fondem
životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí a pokusit se
získat dotace na zateplení městských staveb. V měsíci únoru byl pro dům s pečovatelskou službou zpracován energetický audit společností Energy Consulting Service,
s.r.o. České Budějovice a již v březnu bylo
vypsáno výběrové řízení na zpracovatele
projektové dokumentace. Osloveno bylo
celkem sedm projekčních kanceláří a výběrové řízení bylo řádně uveřejněno. Město obdrželo stejný počet nabídek. Projektovou dokumentaci na zateplení budovy
zpracovala vítězná uchazečka Ing. Pavla
Pawerová, projektantka ve výstavbě z Jamného nad Orlicí, a to v dubnu 2015.

Nato následovalo výběrové řízení na zhotovitele stavby, které proběhlo v měsíci
červnu 2015, kdy osloveno bylo šest firem
a výzva k podání nabídek byla vyvěšena
na úřední desce.
Nabídku podaly 3 firmy - Vanderlaan s.r.o.,
Praha - 4.450.608,- Kč vč. DPH, STATING
s.r.o., Hradec Králové - 3.686.520,- Kč
vč. DPH a SOVA stavební s.r.o., Praha 4.466.110,- Kč vč. DPH.
Zhotovitelem stavby tedy byla vybrána
společnost s nejnižší nabídkovou cenou,
spol. STATING s. r. o. z Hradce Králové.
Plánovaný termín dokončení prací dle
smlouvy o dílo je 23. 10. 2015.
V rámci prováděných prací dochází k výměně původních dřevěných okenních
výplní za nová plastová okna, a to včetně
výměny klempířských prvků, dále budou
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výměny vstupní dveře zadního vchodu
za nové hliníkové. Obvodové konstrukce (fasády) budou zatepleny kontaktním
zateplovacím systémem z minerální vaty
o celkové ploše 1.245 m2, dojde k zateplení stropu nad posledním nadzemním
podlažím tepelnou izolací z minerálních
vláken na podlaze půdy, což představuje
plochu 385 m2 a na celkem 43 lodžiích dojde k výměně zábradlí za nové.
Finanční účast města bude činit
1.113.768,- Kč, dotace ze SFŽP bude činit
2.572.752,75 Kč. Již v tomto měsíci se tedy
za zhruba 1/3 vynaložených vlastních
prostředků dočká město nově opraveného domu s pečovatelskou službou a jeho
obyvatelé se mohou těšit na větší tepelný
komfort a úspory energií.
Zuzana Rousková

Vamberecký
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Jak jsme
v Merklovicích
pouštěli draky
Dnes by každý rodič řekl, že na to
nemá čas. Za mého mládí také neměli čas, předali nám ale své zkušenosti a draky jsme si stavěli sami.
Nejdůležitější bylo vyvážení draka,
pěkně ho pomalovat a pak udělat
pestrý, ale hlavně správně dlouhý
ocas. Nastartovat draka bylo umění.
Musel se zjistit pomocí nasliněného
prstu směr větru, pak se s drakem rozběhnout a dostat ho nahoru, přitom
opatrně odvíjet šňůru. Každý den jich
bylo ve vzduchu několik. V té době
nebyl doma žádný pevný provázek,
ale závodilo se, čí drak vystoupá
do největší výšky a bude nejdál. Tak
se někdy stalo, že drak z Merklovic byl
až nad Zámělí, někdy se utrhl a putoval oblohou sám. Drakům se posílala
psaníčka, to byl papír s otvorem, který se po šnůře sám posouval až k draku. Když byl drak na obloze, kolikrát
jsme zapíchli klacek do země, drak se
uvázal a my si šli třeba opéct brambory. Umíte vyrobit draka?
Jana Štefková

Krajka měsíce
Pro měsíc říjen jsem vybrala jednoduchou paličkovanou krajku,
na Vamberecku známou jakou přeznou. Někde se setkáváme i s pojmenováním přízová. Tento název se používá proto, že je krajka zhotovená z doma upředených lněných nití. Vzor vychází ze základních
technik, není časově ani krajově odlišen. Krajky tohoto prvotního
typu se nacházejí již na textilu z 18. století a stejně tak i ve vamberském vzorníku z roku 1900. Přezné krajky byly rozšířené na všedním
oděvu a měly hlavně funkci ochrany lemů rukávů, hlavně na košilích
na místech, která byla často namáhaná. V dřívějších dobách totiž
košile sloužila po mnoho let a často se i dědila. Proto musela něco
vydržet. Tyto krajky byly často paličkovány dětmi, pro jejichž rodiny
to představovalo drobný přivýdělek. Ještě můj děda musel každý
den před odchodem a hlavně po příchodu domů ze školy upaličkovat aspoň deset tzv. zubů, aby jeho maminka měla trochu peněz
na jeho nové boty.
K fotografii krajky přikládám i podvinek na podobnou přeznou krajku.
Snad se najde ještě nějaký Vamberák či Vamberačka, která si jí zkusí
upaličkovat. A jestli jí budete chtít vidět „naživo“, tak je možno u nás
v muzeu, a to v prvním patře ve vitríně vedle faktorské krosny.
Hezké čtení a paličkování přeje
Mgr. Martina Rejzlová

www.vamberk.cz
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Úspěch BZUK TEAMU v Polsku
Desetidenní maraton Mistrovství
světa lodních modelářů skupiny
M v Polsku 2015 právě vyvrcholil.
Medailové žně se konaly v sobotu
29.8.2015. Byli jsme při tom. Barvy
Bzuk teamu hájili sourozenci Jan
Sršeň z Vamberka a Zdeňka Dostálová z Dlouhé Vsi. Do finále se probojovali jako team CZ3 společně
s Lukášem Linhartem z Náchoda.
V sobotu ráno jsem vzal kameru
a jel jsem natočit atmosféru největšího setkání lodních modelářů
v letošním roce. Filmový festival
modelářů se blíží. Za 3,5 hodiny
jsem byl na startovišti v polském
městě Kędzierzyn-Koźle. Bylo osm
hodin ráno a právě začínaly finálové jízdy. Ve vzduchu bylo cítit
odhodlání všech finalistů i organizátorů. Lehká nervozita pomáhala
zvedat hladinu adrenalinu. Finále
týmů se jezdí jako vyvrcholení celého mistrovství vždy až nakonec
v odpoledních hodinách. Zdeňka se vrátila na světové kolbiště
po několikaleté pauze po mateřské
a naplno věnovala povinnostem
vedoucí výpravy. Honza po smůle
ve třetí kvalifikační jízdě, kdy přišel
o individuální finále, fungoval jako
mechanik. Jeho zkušenosti a vyladěný motor s chlazením pomohly
Tomášovi Dernerovi z Hradce Králové k prvnímu juniorskému zlatu
pro české barvy. Jako mechanik
byl ještě u třetího místa Honzy

Procházky z Třeště. Říkal, že by to
chtělo ještě stříbro. Všechny finálové jízdy běžely dle harmonogramu.
Výsledky byly online k dispozici
na informační tabuli. Vše se dalo
kontrolovat na internetu na adrese http://www.myrcm.ch/myrcm/
main?pLa=en&tId=E&hId[1]=org&dId[O]=468&dId[E]=22268#.
České výpravě se dařilo, ale o tom
někdy příště. Moje očekávání
vyvrcholilo po druhé hodině odpolední. Juniorský CZ team získal
bronz. Teď mě více zajímají senioři. Osmnáct minut trvá finále Mini
Eco team. Tep se zrychlí, z dvanácti
teamů v kvalifikaci jich po deseti
dnech do finále postoupilo šest:
CZ1, Rusko, CZ3, Ukrajina, Litva,
Německo. CZ1 team z Prahy ve složení: Svorčík, Fišer, Rezek má špatný start, někdo je převrátil. Za CZ 3
začíná Zdenča, rychlejší je Ukrajina,
Rusko a Litva. Po opatrném začátku dělá Zdenča jedno kolo pod 10
vteřin a je čtvrtá. Postupně zrychlují Němci. Zdenča v desátém kole
podjela bój a musí se vrátit. Propadá se na poslední místo, ale nepanikaří. Opět se dostává do rytmu.
Po 33. kole má probémy Ukrajina.
Vyjíždí záchranný člun. Hlavně ho
netrefit! To by znamenalo diskvalifikaci. Zdenča to zvládla, nastupuje Honza. Okamžitě se dostává
do tempa a předjíždí. Jeho 56. kolo
je fantastické 8,102 vteřiny na kolo.

Nejlepší čas dne. Ukrajina definitivně končí po 7. minutě. Němci zastavili v 73. kole a záchranný člun
je opět na vodě a překáží. Hlavně
se vyhnout. Honza na vlně třikrát
podjel, ale ustál to. Dohání Kostyuka. Rus se brání, ale neubrání.
Získáváme jedno místo za druhým.
Běžím k tabuli. Je to vyrovnané.
Jsme na medailové pozici. Mění se
to rychle. Zlato, stříbro nebo bronz.
Ještě hodně času zbývá. Na posledních 6 minut nastupuje Lukáš.
Nevím co dělat dříve. Filmovat,
koukat na informační grafiku nebo
jen sledovat dění na vodě. Střídám
to. Litevci 2 x podjeli bóji a neo-
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pravili to. Rozhodčí to vidí, mínus
2 kola. Blíží se konec. Ještě jednou
záchranný člun. Rusové ho trefují
a dostávají červenou kartu ve 103.
kole. Neviděl jsem to. Hlavně kluci
vydržte. Zvukový signál oznamuje
konec pracovního času. Češi z Prahy berou zlato za 112 kol a naši
mají stříbro za 111 kol. Je to doma
máme double. Pro Zdenču je to
první medaile z mistrovství světa
v životě. Pro Honzu a Lukáše jediná z tohoto mistráku. Blahopřejeme. Nějaké záběry jsem natočil,
rád bych to vzal na Bzuk film.
Více na www.bzuk.cz.
BZUK

Vamberecký
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Základní škola Vamberk

Slavnostní zahájení školního roku

KRPŠ
1) Aktivity KRPŠ na školní rok 2015/16
19-21.11.2015 - burza zimního sportovního vybavení
29.11.2015 - Městem chodí andělé ( ve spolupráci s další organizacemi a městem)
28.1. 2016 - rodičovský ples
20.3.2016 - dětský karneval
2) KRPŠ - proč Vás potřebujeme
Máme tu opět školní rok a nejdříve poděkujeme třídním důvěrníkům, učitelům, městu a všem pomocníkům a sponzorům, kteří
nás podporovali a pomáhali nám v minulém školním roce. Budeme velmi rádi pokud nám svoji přízeň dále zachovají a naopak se
k nám přidají další přiznivci, kteří podpoří naši práci.

V úterý 1. září začal pro děti
po dvou měsících prázdnin nový
školní rok 2015/16. Slavnostní
zahájení proběhlo před školou.
Nejvíce se asi na tento den těšili
noví prvňáčci. Letos přišlo do 1.A
k paní učitelce Mgr. Jitce Rykalové
27 žáků. Paní učitelka Mgr. Libuše
Lejsková bude mít ve své 1.B 26
žáků. Jak už bývá ve Vamberku
zvykem, má každý prvňák svého
patrona z řad deváťáků, který ho

bude v průběhu prvních dvou
týdnů provázet a bude mu pomáhat v jeho školních začátcích.
Celkem do školy nastoupilo 359
žáků. Za všechny přítomné popřál
všem žákům a zaměstnancům
hodně úspěchů do nového školního roku ředitel školy Mgr. Martin Vrkoslav, pan starosta Rudolf
Futter a za KRPŠ paní Eva Jindrová.
Vedení školy

A jak se můžete zapojit?
Oceníme jakýkoliv dar do tomboly na rodičovský ples a dětský
karneval, pomocnou ruku při realizaci našich projektů nebo účastí
na akcích námi pořádaných.
Můžete se stát třídním důvěrníkem ve třídách Vašich dětí.
Proč Vás potřebujeme?
Všechen výtěžek z těchto dobrovolných aktivit je věnován dětem
ze ZŠ Vamberk, kterým se z toho financují odměny, prezentace
školy, vybavení do družin, jízdné na vzdělávací projekty a další.
Konkrétní částky je možné vidět na informační tabuli u ZŠ Vamberk.
Je to potřeba?
Náš názor je ANO. A z více důvodů. Ten, který ocení rodiče je, že
budou mít menší náklady na školní aktivity jejich dětí. Další důvod
je přínosný pro školu, protože se prohlubuje spolupráce rodičů
se školou. A tím nejdůležitějším důvodem proč to dělat jsou naše
děti. Všichni chceme, aby se jim ve škole vedlo a aby tam chodily
rády. Chceme pro ně to nejlepší a tak máme šanci tímto způsobem
jim zpříjemnit školní docházku.
Všem žákům, rodičům i školnímu personálu přejeme úspěšný
a nezapomenutelný školní rok 2015/16.
3) Zpráva o hospodaření KRPŠ za období 1.9.2014 - 31.8. 2015

Projekt Recyklohraní na ZŠ Vamberk
ZŠ Vamberk, jako i další školy v ČR, je už několik let zapojena do celorepublikového projektu Recyklohraní. Děti se v projektu učí znalostem
o přírodě a šetrnému chování k životnímu prostředí. Žáci 8. ročníku v hodinách ekologických praktik plní průběžně zadávané úkoly. Za splnění
zadání škola získá body, které může proměnit za různé odměny (sportovní náčiní, knihy apod.). V minulém roce tak žáci pracovali na projektu o světle nebo se zamýšleli nad elektrickými spotřebiči používanými
v novodobých domácnostech. První letošní úkol je zaměřen na recyklaci
baterií. Žáci mají mimo jiné za úkol uspořádat sběr baterií v našem městě. Proto tímto žádají všechny obyvatele Vamberka, kteří mají doma již
vybité baterie, aby je přinesli do konce října do vestibulu ZŠ, kde budou
připraveny sběrné nádoby. Pomůžete jim tak s úkolem a budete šetřit
životní prostředí nejen v našem městě.
Předem všem děkujeme.
Žáci 8. A a Mgr. Jana Teplá.

Podzimní sběr papíru a kartonu
se uskuteční v úterý 27. 10. 2015. Dobře svázaný papír je možné nosit do školy již od 23. 10. Vysloužilé drobné elektrospotřebiče a baterie sbíráme opět po celý školní rok. Sbírejte, třiďte a pomozte nám
tak chránit naši přírodu.
J Ry

Výdaje
- cestovné žáků, startovné
- divadla
- preventivní program
- knižní odměny
- hry do školní družiny
- prohlídka jeskyní v rámci výuky
- pronájem sálu na ples a karneval
- spotřební materiál na akce KRPŠ
- odměny dětem při karnevalu
- hudba ples KRPŠ
- poplatek OSA
- kulturní akce
- vedeni účtu
- doprava lyžařský výcvik, Terezín
Celkem 78 741,- Kč
Příjmy
- příspěvek města
- příspěvek na KRPŠ
- půjčovné běžky
- bleší trh
- Městem chodí andělé
- ples KRPŠ
- karneval KRPŠ
Celkem 93 446,- Kč
Konkrétní částky najdete na informační ceduli u ZŠ Vamberk.
KRPŠ

www.vamberk.cz
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Ze života mateřské školy
Září klepe na vrátka
připravte se, děťátka.
Otevřou se dveře školky,
vítáme vás, kluci, holky.
Pojďte si sem s námi hrát,
učit se a povídat,
ať se vám tu pěkně daří,
celý rok a nejen v září.
Máme za sebou první měsíc v novém školním roce 2015 – 2016.
Jako každoročně je ve třídách Šnečků, Rybiček i Žabiček čilý ruch. Jak
jste si určitě všimli, na naší školce
panuje čilý ruch i venku. Naši vodníčkovu školičku bude zdobit nová
fasáda. Už nyní se na ni moc těšíme.
I pro tento rok pracují obě zařízení
se Školním vzdělávacím progra-

mem Kouzelné brýle, který doplňujeme projekty týkající se ekologického programu, dále preventivního
programu proti rizikovému chování.
Mateřská škola Vodníček si pro tento
školní rok vybrala téma k ekologickému projektu Putování za zvířátky.
A čemu se budeme věnovat v novém školním roce na jednotlivých
třídách?
Třída Šnečků má program s názvem „Rok s myškou Všudybylkou“.
Ve třídě Rybiček je název programu
„Příhody kapříka Pepíka“ a Žabičky
mají název „Jaro, léto, podzim, zima
– ve školce je vždycky prima“.
A nyní bychom chtěli věnovat
několik zpráviček z prožitého září
v MŠ Vodníček.

Ve všech třech třídách probíhaly
první zářijové dny v adaptačním
duchu. S názvy „Seznámení s myškou Všudybylkou“ u Šnečků, „Hrajeme si, poznáváme s kapříkem
Pepíkem“ u Rybiček a u Žabiček
„My jsme prima dětičky, jmenujem
se Žabičky“.
Nové děti si postupně zvykaly
na režim mateřské školy, na prostředí třídy, školky. I když některému z dětí pár slziček ukáplo, vše se
během pár dní napravilo a věříme,
že se děti do školky již těší a chodí
s úsměvem na rtech.
V druhé polovině září se třídy již
plně vrhly do svých programů.
U Šnečků integračním blokem
„Myška Všudybylka a rybičky“. U Ža-

www.vamberk.cz

biček s tématem „Naše školka, naše
království“. U Rybiček provází děti
kapřík Pepík, tentokrát se seznamují s pravidly.
A protože jsme školka s názvem
Vodníček, tak si nemůžeme nechat ujít výstavu rybiček, která se
konala v Rychnově nad Kněžnou.
Rybičkám, Žabičkám i Šnečkům
se výstava moc líbila. Na jednotlivých třídách děti kreslily, tvořily,
vyprávěly,... zkrátka uplatňovaly
svoje zážitky nejen z jízdy autobusem, ale především ze spousty
barevných rybiček, krabů, strašilek
a řady dalších akvarijních a terarijních zvířátek.
Krásné babí léto.
Kolektiv MŠ Vodníček
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Měsíc říjen už je tady,
míchá barvy dohromady.
Chodí tiše po lese,
zlaté listí setřese.
Podzim zaklepal na dveře a září
předalo vládu měsíci říjnu. S ním
už do naší školky přišel opravdový
podzim se svým deštěm, větrem
a paní mlhou. Jenže nám ani našim dětem to vůbec nevadí. Měsíc
září nám totiž připravil mnoho příjemných chvil a překvapení nejen
v naší školce, ale hlavně na vycházkách. A tak se stačí jen procházet,
dýchat a tiše se dívat. Na duhově
zbarvené spadané listí, které nám
šustí pod nohama. Na okolní zahrady, kde nám dozrávají červená
jablíčka, žloutnou hrušky a modrají se švestky. Na pole, kde jezdí traktory a vykopávají brambory. V lese
zase tiše pozorujeme zvířátka, která si pomalu začínají chystat svá
doupátka na dlouhý zimní odpo-
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činek. Také si povídáme o čápech,
kteří před sebou mají dalekou cestu do teplých krajin. V tomto období si s dětmi povídáme o tom, co
všechno nám podzim přináší. Sbíráme kaštany, žaludy, větvičky, jeřabiny a hrajeme si s nimi. Do sběru jsme zapojili i rodiče, společně
tvoříme, zpíváme, malujeme a učíme se nové básničky o podzimu.
Vyrobíme si dokonce i skřítka
Podzimníčka, který je celý z přírodnin a dětské fantazie. Barevná
podzimní příroda nás totiž dokáže
překvapit vždy něčím novým a zajímavým a učí děti nejen hrát si, ale
i poznávat, tvořit a pracovat. Děti
se učí pohybovat a chovat se tiše
a ukázněně na vycházkách v lese,
poznávat plody a krásy podzimu
a všímat si změn, které v přírodě
právě probíhají. Celým podzimním obdobím nás provází Krteček
a jeho kamarádi. Krteček se stane
zahradníkem a představí dětem

svou kouzelnou zahrádku, naučí
děti poznávat ovoce a zeleninu,
připraví s nimi pravý ovocný kompot a nezapomene dětem připomenout, jak se k sobě mají správně
chovat. Také v tomto měsíci čekalo
na naše dětičky několik malých
překvapení a příjemných zážitků.
Starší děti ze Žabiček a Ptáčátek
se vypravily na výstavu rybiček
do Rychnova nad Kněžnou. Nejstarší Ptáčátka se ještě vydala
do Kostelce nad Orlicí. Tam děti
objevily 13 (ne)pokojů kosteleckého zámku, které je zavedly do kouzelného světa hravosti a fantazie
prostřednictvím divadelních kulis
a předmětů z různých představení
divadla Bratří Formanů. Dětičky si
pohrály s pohyblivými hračkami
a loutkami, vyzkoušely si hybohledy a prohlédly si zajímavé malované panely, fotografie, veselé obrázky a obludární postavy. A aby
to malým Kuřátkům nebylo líto,
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přijela do naší školky milá loutková pohádka Ošklivé káčátko. Došlo
také na poslední rozloučení s lesem a jeho obyvateli. Děti zamkly
les na dubový klíč a už byly pryč.
Nezapomněli jsme ani na zvířátka
v Častolovicích. Za nimi jsme se
všichni vypravili autobusem. Začaly také probíhat nadstandardní
aktivity tj. plavání, sboreček, angličtina a Rarášci. Celá naše školka
se převlékla do podzimních barevných šatů. Na chodbách se na nás
smály veselé nazdobené dýně
a v šatnách hlídali skřítci Podzimníčci.
Pojďte tiše na palouček,
spí tam beruška i brouček,
vítr fouká lístečky,
staví broučkům domečky.
Kouzelný podzim Vám přeje
Kolektiv MŠ Sluníčko
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz
Životní krédo Josefa Korejze-Blatnického:
„Nežít nadarmo…“
Příjemné říjnové večery nad rozečtenou knihou, vážení a milí čtenáři.
A – nežijme nadarmo.
Jaroslava Martinová
PRAVIDELNÁ PŮJČOVNÍ DOBA:
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ
Pondělí + čtvrtek: 8,00 – 11, 00
13,00 – 17,00
ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
STUDOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Pondělí + čtvrtek: 13,00 – 17,00
Pátek:
12,00 – 15,00
MOUDŘENÍNEK PRO NEJMENŠÍ
ČTENÁŘE
Čtvrtek: 9,00 – 11,00
POBOČKA MERKLOVICE
POBOČKA PEKLO NAD ZDOBNICÍ
Středa: 17,00 – 18,00
Úterý: 17,00 – 19,00

Nabídka z nových knih na říjen 2015
BELETRIE
z BENNETT, Ben: Večeře v ráji
Příběh situovaný na francouzské
pobřeží. Restaurace Paradis, kterou provozuje po smrti manželky
sám majitel, spěje k bankrotu. Pomoc má mladá Američanka …
z CALLMEL, Mireille:
Eleonora Akvitánská
Historický román z Anglie 12.
století. Dramatické životní osudy
Eleonory Akvitánské, které vypráví
její společnice.
z CLAYTON, Alice:
Zrzka všem učaruje
Závěrečný díl série Zrzky. Román
plný humoru a vzrušujících zážitků
před kamerou i za ní …
z FOLLETT, Ken:
Hranice věčnosti

Třetí část trilogie Století - pokračování románů Pád titánů a Zimy
světa.
z STÁRKOVÁ, Magdaléna:
Modré okenice
Kniha povídek, které jsou mozaikou lidských osudů.
NAUČNÁ LITERATURA
z FILIPOVÁ, Eva:
Moderní etiketa boduje
Naučte se pravidlům moderní etikety, zamyslete se nad svým zevnějškem, sebevědomím, neztrácejte humor.
z FILOU, Emilie: Londýn
Autorka s kolektivem zpracovala
průvodce po Londýně. Obsahuje
užitečné rady a tipy na cestu, přehledné mapy jednotlivých částí
Londýna a další doporučení.

z IRMANN, Adolf
– REJCHRT, Rudolf:
Pravda o matce Boženy
Němcové
Do fondu regionální literatury
jsme zařadili brožurku, která se
zabývá otázkou původu Boženy
Němcové.
z SOBKOVÁ, Helena:
Tajemství Barunky Panklové
Další publikace o narození a původu české spisovatelky, které je
stále zahaleno rouškou tajemství.
z ŠEBEK, Jaroslav:
Papežové moderního věku
Kniha známého historika představuje působení a odkaz pontifiků.

KNIHOVNICKÉ INFORMATORIUM
PŘIPRAVOVANÉ AKCE PRO MĚSÍC LISTOPAD A PROSINEC
z výstavu obrazů Lenky Syrovátkové
z přednášku manželů Vackových:
Uruguay, Paraguay a Brazílie
z Keltská noc
z Černá hodinka pro děti a rodiče
z Dvojjazyčné čtení pohádek

z 29. 11. „Městem chodí andělé“ a rozsvěcení
stromečku
z adventní výstava betlému ze šustí
z adventní prodej knih a drobných dárků
z Vánoce i pro zvířátka

Podrobnější informace o jednotlivých akcích
získáte vždy na našich webových stránkách,
na stránkách VZ, na vývěsních plochách,
na facebooku knihovny stejně jako přímo u vašich knihovnic.

Projekt proměny zahrady městské knihovny zahájen
Kdo prochází z náměstí Farskou
uličkou směrem dolů k řece,
dá mi jistě za pravdu, že tento
kout města je dnes obzvláště
zanedbaný, avšak při bližším rozhlédnutí z něj vyzařuje neopakovatelná malebnost místa, které
doslova čeká na své znovuobjevení. A protože takovýchto starobylých zákoutí je v našem malém
městě poskrovnu, je třeba pečlivě vážit, jak s nimi naložit.
To bylo důvodem k tomu, že se
rada města rozhodla přistoupit
k tomuto malému, leč významnému kousku místa, se vší vážností
a zároveň vyřešit několik dílčích

problémů najednou. Odstranit
chátrající a nepoužívané veřejné
záchodky a o tuto plochu rozšířit
zahradu městské knihovny, která
je dnes prakticky nevyužitelná
pro svou miniaturní rozlohu.
Pro tento zajímavý architektonický úkol se podařilo získat mladého architekta MgA. Martina
Kožnara z Prahy, o jehož kvalitách
vypovídají jeho v poslední době
získaná ocenění za tvorbu. Připomeneme jeho loni realizovaný
Pavilon skla v Klatovech, za který
obdržel v rámci 22. ročníku soutěže Grand Prix architektů, kterou
pořádá Obec architektů, Národní

cenu za architekturu pro rok 2015
v kategorii rekonstrukce. Tato
stavba se zároveň stala stavbou
roku Plzeňského kraje v kategorii
Sportovní a volnočasové stavby.
Úkolem magistra Kožnara, pro
který s ním město Vamberk uzavřelo v září smlouvu, nyní bude
zpracovat
architektonickou
studii, jejímž zadáním je vytvoření zahrady knihovny na ploše
rozšířené o nároží ulice v místě
stávajících WC, která by měla
v otevřené části zahrnovat odpočinkovou zónu a „minihřiště“
pro děti, zadní část zahrady by
pak měla být zakončena pavilo-

nem pro třísezónní využití, který
by sloužil přes den mateřskému
centru a čtenářům, večer komorním akcím typu čtení, přednáška,
prezentace či výstava. Rozhodnutí, v jakém rozsahu bude projekt
realizován či v jakých fázích, pak
bude záviset právě na výsledcích
architektonické studie, která by
měla být zpracována do konce letošního roku.
Věřím tedy, že tímto prvním počinem byla zahájena cesta k získání
hodnotného veřejného prostoru
ve městě.
Mgr. Jan Rejzl
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UNIKÁTNÍ KNIHA - Zimní pohádka
Tak se jmenuje kniha Jana Rokyty, kterou jsme získali do fondu regionální
literatury a až při zpracování jsme zjistili, jak velice je vzácná.
Kniha vyšla roku 1928 a bylo vydáno pouze 180 číslovaných a autory podepsaných výtisků, z nichž čísla 1 – 80 jsou na holandském ručním papíře
Van Gelderově. Náš výtisk má číslo 70.
Je opravdu s podpisem autora a před titulním listem je původní akvatinta
malíře, grafika i ilustrátora Jar. Stretti-Zamponiho. Do pergamenu ji svázal
Antonín Tvrdý v Praze se zlacenou horní ořízkou a se zlacením na hřbetu
i předních deskách.
Adolf Černý (používal pseudonym Jan Rokyta) je královéhradeckým rodákem (1864 – 1952) a zemřel v 88 letech v Praze. Studoval učitelský ústav
v Hradci Králové a tam také jako učitel působil. Věnoval se slovanské filologii a od roku 1901 působil na pražské univerzitě a učil polštinu, lužickou
srbštinu i srbochorvatštinu. Jako odborník působil na ministerstvu zahraničních věcí a na velvyslanectví ve Varšavě.
V literatuře je více znám pod pseudonymem, který používal – Jan Rokyta – podle jména bratrského kněze z Litomyšle, působícího v 16. století
v Polsku. Patřil mezi velice významné osobnosti své doby, dnes je ale už
osobností, která se v učebnicích české literatury neuvádí.
Jako básník se řadil k žákům Jaroslava Vrchlického, který měl na jeho poezii velký vliv. Jeho básnická tvorba je rozsáhlá, jmenujme alespoň sbírky “Světla a bludičky“, „Království ticha a smíru“ a mnoho dalších. I Zimní
pohádka je lyrické dílo a vydání, které jsme zařadili do fondu, je vydání
bibliofilské.
M. Poláčková

Týden knihoven 2015 5. – 11.10.
MOTTO: „Zažijte knihovnu jinak…“
z DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (všechna oddělení ve výpůjční době)
z VÝSTAVA OBRAZŮ A DŘEVOŘEZEB „Náhodná setkání“
(studovna a prostory sálku v přízemí)
z PŘEDNÁŠKA LADISLAVA ŠEMBERY ”Alpy s lanem i bez lana”
(1. října v 17.30)
z PŘEDNÁŠKA RNDr. PETRA RYBÁŘE ”Kréta, kolébka evropské
civilizace a přírodní pokladnice “ (8. října v 17,30)
z PŘEDNÁŠKA MANŽELŮ ŠPILLAROVÝCH “Jižní Ethiopie”
(22. října v 17.30)
z BAZÁREK KNIH A PERIODIK
z REGISTRACE NOVÝCH ČTENÁŘŮ ZDARMA
z PÁSMA BESED PRO ŠKOLY
(I. stupeň: „ROZPUSTILÉ BAJKOVÁNÍ“)
(II. stupeň: „SLEPIČÍ POLÉVKA JE I PRO DUŠI…)

Dům dětí a mládeže ve Vamberku
Vážení rodiče, milé děti!
Naše nabídka kroužků se Vám dostala do rukou na začátku září. Další
důležité informace můžete získat přímo v DDM nebo na tel. č. 494 541
545 a mob. 736 443 729 a na internetových stránkách. Sledujte též vitríny u ZŠ a naši vývěsku (naproti drogerii), kde vás budeme informovat
o tom, co se chystá. Dále bychom vám chtěly poděkovat za účast na akcích a na zájmových činnostech v minulém školním roce a těšíme se
na vás a vaše ratolesti!
Štěpka a Verča

PRÁZDNINOVÉ OHLÉDNUTÍ
Jak se dětem líbily příměstské tábory? Fotky trošku napoví, ale více vám
prozradí webovky ZŠ, kde jsou děti focené i při činnostech.

Městská knihovna Vamberk - oddělení pro děti a mládež

NEJLEPŠÍ ČTENÁŘI roku 2014
„Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez
knihy...“
Ivo Ondráček, student
Knihy jsou naší historií, kterou dokážeme oživit, našimi tajnými sny,
které můžeme prožít. Naší fantazií, která nám umožní utéct od reality...
Jsou moudrostí světa, kterou máme možnost se naučit, jsou vděčným
pomocníkem v dlouhých chvílích. Knihy jsou vše, co si jen dokážeme
představit. Záleží pouze na nás, zda je dokážeme vnímat....
SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME. ALE NEJEN NEJLEPŠÍM...
GRATULUJEME VŠEM, KTEŘÍ NAŠLI V KNIZE KAMARÁDA A VĚRNÉHO PŘÍTELE. ZŮSTANE S NIMI PO CELÝ ŽIVOT...
II. stupeň ZŠ:
KOŽELUH KAREL + HLÁVKOVÁ ANDREA, JANKOVÁ ELIŠKA + BARTOŠ
ADAM, BOJČUKOVÁ PAVLÍNA + HLÁVKOVÁ PAVLÍNA, SABOVÁ NATÁLIE
I. stupeň ZŠ:
MARTINCOVÁ ADÉLA, JUSKOVÁ MARTINKA, KOTLÁŘ MARTIN, LISKOVÁ
ANEŽKA, ŠTAJNEROVÁ SABINKA.
NEJMLADŠÍ „VELCÍ“ ČTENÁŘI:
ZEIPELTOVÁ ANIČKA, KRIŠTOF TADEÁŠEK, SLOVÁČKOVÁ EMA, ZIMA ONDRÁŠEK.
ČTENÁŘSKÉ RODINY:
KUBASOVI, BARTOŠOVI, MIKULECKÝCH, ŘÍČAŘOVI, PLUHÁČKOVI, KUBÍČKOVI, KLÁTILOVI, DAMAŠKOVI.

www.vamberk.cz

strana

Vamberecký

17
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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.

uhnuli cestičkou do lesa, chvíli
šli lesem, pak zase po asfaltové
cestě ke Studánce no a odtamtud
zpět k Myslivecké chatě, kde jsme
společně hledali poklad, který si
děti rozdělily a mohli jsme se pustit do opékání buřtíků, protože
nám za tu cestu vyhládlo. Po jídle
na děti a rodiče čekalo překvapení v podobě lanové houpačky.
Vyzkoušeli ji děti i dospělí a měla
moc velký úspěch. Bylo připraveno i stromolezectví, ale houpačka byla tak vytížená, že na ostatní
připravené atrakce nezbyl čas.

dětmi, jsme nasedly na kola a vydaly se po staré cestě, kolem kravína, přes Záměl, podél řeky, až
do Potštejna. Dojely jsme na Vochtánku, kde jsme si na kole projely
celý kemp, vyfotily se u vstupní
brány do kempu a pomalu se vydaly zpět. Cestou jsme se zastavily
na dětském hřišti Pod Lipami, děti
si krásně pohrály a za odměnu
na nás čekaly v cukrárně sladké
dobroty. Cesta zpět nám rychle
ubíhala. I když na nás čekal obávaný kopec ke kravínu, všechny
jsme ho s přehledem zdolaly. Výlet

ZVEME VÁS NA DĚTSKÝ BAZÁREK
z 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 Stopovaná - Vítání léta - 25. 6.
2015
Jako již tradičně se konala Stopovaná - Vítání léta na Myslivecké
chatě. Sešli jsme se u ní v hojném
počtu a pak vyrazili do lesa po fáborkách plnit úkoly, abychom si
zasloužili hledat poklad. Bez splnění úkolů bychom poklad nenašli. Děti plnily krásné důmyslné
úkoly. Cesta vedla od Myslivecké
chaty směr Vyhlídka, pak jsme

Moc děkujeme Petru Čapkovi
a Honzovi Čapkovi, za krásný adrenalinový zážitek. Protože ten kdo
byl v Mamutíkově Parku na adrenalinové houpačce, tak ví, že toto
bylo v podstatě totéž. Chlapci to
budou muset za rok opět zopakovat. Děkujeme všem, kteří se této
akce zúčastnili a těšíme se za rok.
z Dopolední výlet na Vochtánku na kole - 9. 7. 2015
V 9 hod. ráno jsme se sešly na Horňáku a vybavené helmami, rukavicemi a batůžky s potřebnými
proprietami pro výlet s malými

to byl náročný, takže jsme se, jak
maminky tak i děti, těšily na zasloužený odpočinek po zdolaném
výkonu. Určitě tento kolový výlet
zapakujeme, protože vidina zákusků je tahoun.
z Koupaliště Vamberk - 17. 7.
2015
Krásné teplé páteční dopoledne
jsme se sešli na Horním náměstí
a společně jsme vyrazili na koupaliště. Rozložili si deky, připravili plavky a děti čekaly, co se bude dít. Měli
jsme připravené malé hry, se kterými si děti hrály a zároveň se učily.

www.vamberk.cz

Maminky a tatínkové
byly pohoštěny ledovou kávou a jen sledovali své ratolesti. Pak na nás čekal krásný dětský
bazén se stříkající vodou. Sice byla
voda trošku studená, ale děti se
do ní vrhaly a rodiče je ze břehu
sledovali. Po dovádění ve vodě
na děti čekaly další hry a po jejich
splnění dostaly sladkou odměnu.
Kolem 12té hodiny jsme se všichni
rozloučili a vydali se domů na oběd
a odpočinek. Dětem i rodičům se
dopolední akce líbila.
z Maminy Run Vamberk 29. 8.
2015
Krásnou poslední prázdninovou
srpnovou sobotu, dne 29.8.2015,
se ve Vamberku na městském
koupališti konal Maminy Run
pod organizací našeho Mateřského centra Dráček Vamberk.
Areál koupaliště byl jako stvořený
pro takovou to akci. Ráno jsme
maminky přivítali při registraci,
kde jim byly předány věcné dary
a trička s logem akce Maminy Run.
Následovala lehké příprava před
během, krátké úvodní slovo pana
starosty a také místostarosty města Vamberk, kteří akci velmi podpořili, a v 10:00 bylo odstartováno.
Celkem se na trať vydalo 41 maminek s kočárky i bez. Start a cíl byl
na vambereckém koupališti. Trasu
měly maminky značenou fáborky
a ukazateli. Běžely v rozmanitém
terénu, asfalt, prašná, travnatá,
polní a kousek i lesní cesta. První
maminka doběhla v čase 27 minut a první maminka s kočárkem
v čase 32 minut. Úžasné časy.
Pro maminky po zdolání 5,1 km,
celkem tedy 209 km, byla připravena fyzioterapeutka a také masérka a maminky mohly využít jejich služby, aby se zregenerovaly,
protože pro ně byly v doprovodném programu připraveny další
zajímavé pohybové aktivity v podobě Jumpingu a Zumby. Doprovodný program, který odstartoval
v 10:05, když už byly maminky
na traťi, byl velmi bohatý. Pro děti
a tatínky byli připravené soutěže.
A bylo o co soutěžit. Výhry byly
velmi lákavé. Bylo možno vyhrát
malování na obličej, malování
nehtů, zvířátka z balonků, jízda
na koníkovi a hravé účesy od paní
kadeřnice. Pro děti byly v dětském
bazénu připraveny Hrátky ve vodě
pod vedením lektorky plavání.
Po celou dobu uváděl akci zkušený moderátor a k poslechu hrál
vamberecký DJ. Dobré jídlo a pití
celou akci doprovázelo. Dalším
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bodem v Doprovodném programu bylo vystoupení pěveckého
sboru Kvítek, následovala hraná
naučná pohádka, tvořivé dílny
a běh dětí. Asi největší úspěch měli
stromolezecké atrakce v podobě
velké lanové houpačky a lanové skluzavky. Po celou dobu byly
k dispozici pro děti dva skákací
hrady, trampolína, minigolf, prodejní stánky šikovných maminek
a také líčení pro ženy. Akce byla zakončena tombolou, kde každé dítko vyhrálo hračku, či plyšáka a maminky a tatínkové další hodnotné
ceny za jejich celodenní sportovní
aktivity. Návštěvnost široké veřejnosti byla velká a ještě větší
byla chvála za povedenou akci.
Moc si toho vážíme a těšíme se,
na další sportovně kulturní akce,
které s naším Dráčkem máme připravené. Velké díky patří městu
Vamberk za bezplatné pronajmutí
areálu koupaliště a za poskytnutí
finančního příspěvku potřebného
k pořádání takové to akce. Moc
děkujeme a velmi si toho vážíme.
Jana Čapková a Renáta Horáková
z Mirákulum 5. 9. 2015
Je to až neuvěřitelné, ale kdo by
čekal, že v sobotu 5.9.2015 bude
krásný teplý slunečný den. V 8:30
ráno jsme vyrazili směr Mirakulum (Milovice za Nymburkem).
Cesta byla sice delší, než běžné
výlety, ale docela ubíhala. Po příjezdu a zakoupení společného
zlevněného vstupného jsme vyrazili do výru řádění a dovádění. Pět
hodin uteklo jako voda a čekala
nás opět cesta domů. Měli jsme
to i s malým dobrodružstvím, ale
i to k výletům patří. Kdo jste ještě
nenavštívili rodinný zábavní park
Mirakulum, určitě tak učiňte. Jsou
tam nádherné lanové prolézačky,
houpačky, klouzačky, tobogány,
stromové úžasné prolézačky převážně vše vyrobeno ze dřeva
a lan, skákací bubliny, vodní svět,
zvířátka, lesní svět, tvoření pro
šikovné ručičky, jízda v mašince,
jízda na obrněném tanku, dobré
jídlo a pití, labyrint na povrchu
i pod povrchem. Také spousta
doprovodného programu, jako
malování na obličej, tetování pro
děti, hudební vystoupení. Nezapomeňte si s sebou vzít čelovku,
nebo malou baterku, bude se Vám
určitě do podzemí hodit. Těšíme se
na další krásné výlety s Vámi.
z Angličtina podle Helen Doron
9. 9. 2015
Druhý týden v září v Dráčku proběhla úvodní hodina angličtiny
Helen Doron pro malé děti. Hodina
probíhala pod vedením zkušené
lektorky. Děti jsme předem, podle
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věku, rozdělily do tří skupin. První
skupina byla pro děti od 18měsíců
do 3 let. Druhá pro děti od 3-4 let
a třetí pro děti od 4-8 let. Byly jsme
velmi mile překvapené, že všechny
tři skupiny byly naplněné, takže
opravdu byl velký zájem. Hodina
probíhala formou hry a trvala 40
minut. Z toho 30 minut jsme se
učili a 10 minut nám paní učitelka
povídala o celém kurzu angličtiny
a odpovídala na naše dotazy. Při
výuce jsme se zapojili i my rodiče
a bylo to zábavné. Pokud byste
měl někdo zájem o informace,
nebo přímo o lekce angličtiny Helen Doron, rády Vám předáme bližší informace, nebo kontakty. Doufáme, že angličtina bude v Dráčku
pokračovat.

ně vyřezávané formy používá. Pak
jsme se mohli podívat na všechny
výrobky z perníku, které se v Chaloupce vyrábějí a také si krásné
jedlé i nejedlé perníky zakoupit.
Pak jsme se dostali do Nebe, kde
jsme viděli Perníkovou chaloupku
z nebes. A když jsme chtěli nebíčko opustit, tak na nás čekalo peklo
s čerty, ke kterým jsme se mohli
dostat jak po schodech, tak skluzavkou. Moc dětí si ale skluzavku
nevyzkoušelo, přece jen se pekla
bály. Při východu ven z pekla jsme
se ocitli v restauraci s pohoštěním
a od tam tud už jen pár krůčků
ven před Perníkovou chaloupku.
Tam jsme se trochu porozhlédli,
co všechno je kolem chaloupky
a chtěli jsme se vydat na Kunětic-
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mají své chutě a neřesti. Přijďte si
poslechnout, jak naučit jíst dítě
zdravě. Začínáme v 16:30 v prostorách Dráčku (městská knihovna).
Délka přednášky je 60 minut. Podle potřeby, možno setrvat i déle.
Vstup je zdarma.
z 24. 10. 2015 Výlet Staré Hrady
u Jičína a Rumcajsova výstava v Jičíně
z 31. 10. 2015 Aquapark Čestlice
Praha
LISTOPAD
z 3. 11. 2015 Lampionový průvod 16:15 hod. Před Dráčkem
z 14. 11. 2015 Království železnic + zrcadlové bludiště Praha
z 25. 11. 2015 Vánoční aranžování 9:15 – 11:30hod.
29. 11. 2015 Tongo HK
PROSINEC
z 5. 12. 2015 Třebechovické muzeum betlémů
z 9. 12. 2015 Mikulášská nadílka v Dráčku od 9:15hod.
z 12. 12. 2015 Opičí olympiáda
od 9:30 hod v tělocvičně ZŠ Vamberk
z 16. 12. 2015 Přijde k nám Ježíšek v Dráčku od 9:30hod.

z Dopolední výlet do Častolovic
za zvířátky
Dne 15. září jsme se vypravili
do mini ZOO v Častolovicích. Sraz
jsme měli před zámkem. Někdo přijel autobusem, někdo autem. Nejprve jsme zamířili do mini ZOO, kde
jsme si prohlédli páva, pštrosa, kozy,
slepičky a mnoho dalších zvířátek.
Poté jsme krásným parkem prošli až
ke hřišti. Děti si zadováděly a hned
vedle hřiště mohly nakrmit kačenky
v zámekém rybníku. Výlet se nám
povedl a už se těšíme na další.

kou horu vláčkem Expresem. Ale
protože se na hradě konaly slavnosti vína, vláček nejezdil. Prohlídli
jsme si zvířátka, která kolem chaloupky bydlí, přikládali do ohně
U dvanácti měsíčků, udělali fotky
na památku a nakoupili si výborný perník domů. Výlet se vydařil.
Těšíme se na další. Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří se zúčastnili, protože na tento den vycházelo
mnoho dalších akci, že si vybrali tu
naši a vyrazili na dopolední výlet
s naším Dráčkem. Děkujeme.

z Perníková chaloupka 19. 9. 2015
V sobotu 19.9.2015 jsme se vypravili autobusem na výlet pod
Kunětickou horu a to do Perníkové
chaloupky. Počasí se umoudřilo
a po příjezdu do Ráby, vykouklo
sluníčko a udělalo se teplo. V krásné velké chaloupce, kudy nás provedla mladá pomocnice paní Ježibaby, na nás čekalo velmi, velmi
moc perníku. Viděli jsme Jeníčka
s Mařenkou, krásné výtvory z perníku, poměřili si prstíky, dozvěděli
jsme se, jak je to vlastně s pohádkou o Perníkové chaloupce, prošli
lesem, až jsme zaťukali na chaloupku ježibaby. Ta nám otevřela,
pohostila perníkem a ukázala, jak
se perník vyrábí a jaké krásné ruč-

DOPROVODNÉ AKCE
ŘÍJEN – PROSINEC 2015
z ŘÍJEN
8. 10. 2015 Keramika – zveme
Vás na krásnou hodinu plnou
tvoření z hlíny a to za Štěpánkou
a Verčou do Domu dětí v Jugoslávské ulici. Čekají na nás vykrajovátka, hlína a vaše vlastní fantazie.
Prosíme s sebou pracovní oděv
a bačkůrky na přezutí. Doba trvání keramiky je 1hodinu. Začínáme
v 9:30hodin. Cena je 20,- Kč.
z 20. 10. 2015 Přednáška – Naučit jíst dítě zdravě – srdečně Vás
všechny zveme na speciální přednášku paní Lucie Tvrdoňové, známé výživové poradkyně, která má
velké úspěchy s redukcí váhy. I děti
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PŘIPRAVUJEME PRO VÁS OD ŘÍJNA NOVÉ SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY,
KURZY DALŠÍ DOPOLEDNÍ AKCE.
VŠE JE V PROCESU PŘÍPRAVY. VČAS
BUDOU VŠECHNY INFORMACE
ZVEŘEJNĚNY NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH, FACEBOOKU A VE VÝVĚSKÁCH. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A TĚŠÍME SE
NA VÁS.
Všechny akce budou včas vyvěšeny a potvrzeny na stránkách
www.mcdracek.wordpress.com, či
na Facebooku, na nástěnce naproti drogerii Teta a školkách či škole,
nebo také okamžité zodpovězení
dotazu na tel. čísle 732 212 970
a emailu mcdracekvamberk@seznam.cz.
Moc předem děkujeme za Vaši
přízeň.
Maminky MC Dráček
PODĚKOVÁNÍ
Nastal čas poděkovat třem našim
maminkám za členství a pomoc
v Dráčku. Odcházejí, protože je
čekají jiné - radostnější povinnosti. Lídě Michalcové a Andree
Neubauerové se v brzké době narodí další miminko (věříme, že se
po nějakém čase do Dráčku vrátí). Vlaďku Bekovou čeká pracovní nasazení. Holky, přejeme Vám
hodně krásných a spokojených
chvil s Vašimi rodinami a Vladi
tobě hodně úspěchů v životě a ještě více sil v práci.
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MKS nabízí - říjen 2015

Společenská kronika

tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz
z 2. října v 18.30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY. Vstupné 40 Kč.
z 3. října ve 21.00 hodin
4 WATTY, rocková zábava.
Vstupné 70 Kč.
z 6. října v 8.30 a v 10.00 hodin
MATYLDA ZASAHUJE ANEB POVÍDAČKY NAŠÍ KAČKY
Pohádka pro děti od 3 – 10 let.
Vstupné 30 Kč.
z 9. října v 18.30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY. Vstupné 40 Kč.
z 14. října v 19.00 hodin
ONDŘEJ BRZOBOHATÝ S KAPELOU
Jedinečný koncert mladého zpěváka, herce a moderátora Ondřeje
Brzobohatého, na kterém zazní
písničky z autorského alba nazvaného Identity. Debutové album
patří k nejprodávanějším titulům
vydavatelství Supraphon, které vyšly v loňském roce.
Vstupné 300 Kč.

z 16. října v 18.30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Vstupné 40 Kč.
z 23. října v 19.00 hodin
ČESKÉ NEBE
Divadlo Járy Cimrmana
Vstupné 350 Kč.

z 24. října v 15.00 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY - Prodloužená.
Vstupné 40 Kč.
z 30. října v 18.30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Vstupné 40 Kč.
PŘIPRAVUJEME:
z 13. listopadu ve 21.00 hodin
MIG 21
ŠŤASTNÉ TURNÉ „ŠTĚSTÍ HEJBE
PLANETOU“

UPOZORŇUJEME RODIČE DĚTÍ narozených v období od 1.3.2015
do 31.8.2015, že město Vamberk připravuje na měsíc říjen vítání
dětí v obřadní síni Městského úřadu.
Máte-li zájem, aby Vaše dcera, nebo syn byli slavnostně uvítáni do života, zašlete vyplněný přiložený formulář na Městský úřad ve Vamberku,
odd. matriky, nejpozději do 9.10.2015.

Městský úřad Vamberk, odbor správy majetku a rozvoje města, matrika, Husovo náměstí 1, Vamberk, tel.: 494 548 124, fax. 494 541 322
a redakční rada Vambereckého zpravodaje
Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

Jména a příjmení rodičů:

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

Bydliště: ....................................................................................................
Souhlasíme se zveřejněním narození našeho
syna ................................................, datum nar. ..................................
dcery .............................................., datum nar. ...................................

Na jaře letošního roku představila
kapela MIG 21 nový klip k jednomu ze svých největších hitů Štěstí
hejbe planetou. Začátkem října
odstartuje stejnojmenné podzimní turné, lze tedy očekávat,
že na řadě míst se pohne země
pod nohama! “Předpokládám, že
to bude všude tam, kde budeme hrát,“ říká Tomáš Polák, autor
muziky. MIG 21 se fanouškům
představí s repertoárem největších hitů převážně z loňského CD
Album, které bylo oceněno jako
platinové album. Ke startu tour
se navíc připravuje zbrusu nový
klip k písničce Kalhotky si sundej, která tradičně na koncertech
spouští nevídaný déšť spodního
prádla od diváků bez rozdílu věku
a pohlaví… K celkovému vyznění
samozřejmě přispívá i nezpochybnitelný Macháčkův komický talent,
se kterým dokáže prodat i úplné
pitomosti. Mnohdy stačí, když se
postaví na pódium, cosi poví a cosi
zazpívá a i bez ohledu na výkon je
to zážitek!
Písničku Štěstí hejbe planetou
označuje frontman kapely MIG 21,
zpěvák JIŘÍ MACHÁČEK jako „takový poměrně jednoduchý návod
k tomu jak žít a jak naopak nežít“.
Stačí jako recept na to, jak žít, řečeno slovy písně, prostě jen „nebejt
vůl“?
Přijďte si to pořádně užít!

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

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

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

BLAHOPŘÁNÍ
V říjnu 2015 oslaví:
101 let Anna Dvořáková
85 let Dagmar Janečková
80 let Jaroslava Smrčková
80 let Vlasta Dvořáková
75 let Eva Fricová

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V MKS
JIŽ ZAHÁJEN.
VSTUPNÉ: PŘEDPRODEJ 250 Kč,
NA MÍSTĚ 290 Kč.
Zdeňka Freivaldová

www.vamberk.cz

75 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Irena Kulhavá
Jitka Procházková
Ladislav Klec
Jana Lžíčařová
Rudolf Štěpánek

VZPOMÍNKA
z Dne 31. října uplyne 5 let kdy nás navždy opustila
paní VĚRA HLAVATÁ.
S láskou vzpomínají
manžel Petr, dcera Petra s rodinou
dcera Věra s rodinou, a syn Martin

z Dne 9. října 2015 by oslavil 90. narozeniny pan
FRANTIŠEK FREDE.
Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Domov je prázdný, smutno je v něm,
proč jsi nám maminko odešla jen.
z Dne 29. září 2015 uplynulo již 18 let, kdy nás navždy
opustila naše drahá maminka, babička a manželka
paní JAROSLAVA ŽÁKOVÁ z Vamberka.
Stále vzpomínají děti s rodinami a manžel
z Dne 19. října tomu bude smutných 17 let, kdy nás
nečekaně opustil holič pan JAROSLAV STÁREK z Vamberka. Tento rok by se dožil svých 90 let.
S láskou vzpomíná rodina

Vamberecký
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Stalo se aneb bejvávalo
Před 245 lety
Z císařského nařízení bylo 1. října 1770 započato s prvním číslováním
domů.

Před 210 lety
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SOLNO-JODOVÁ
JESKYNĚ VAMBERK
PŘIJĎTE SI POSÍLIT IMUNITU
DO SOLNO-JODOVÉ JESKYNĚ
45 minut relaxace
v příjemném prostředí
NOVĚ
- Dárkové zboží
- Lampy z polodrahokamů
- Solné lampy
- Drobná keramika
- Čaje a výživové doplňky
Těšíme se na Vaší návštěvu
Tel: 702 602 473

Vrchnost prodala 15. října 1805 bývalý pivovar Hynku Suchánkovi.

Před 130 lety
Vamberečtí ochotníci založili 18. října 1885 divadelní spolek Zdobničan. Prvním ředitelem se stal Jan Stöhr.

Před 85 lety
Turisté odhalili 28. října 1930 na Vyhlídce svému mecenáši Antonínu
Bednářovi pamětní desku.

Před 80 lety
Voda v řece Zdobnici 27. října 1935 stoupla o 3 m nad normál a způsobila velké škody na majetku.

Před 75 lety
Po dvouleté výstavbě byla 5. října 1940 slavnostně otevřena budova
sokolovny

Před 70 lety
V říjnu 1945 byla znárodněna firma Báňská a hutní a.s. Vamberk.

Před 65 lety
V říjnu 1950 bylo ve škole zavedeno stravování žactva, dopoledne
svačina a v poledne oběd.

Před 5 lety
V komunálních volbách konaných 15. a 16. října 2010 zvítězilo Hnutí
za harmonický rozvoj obcí a měst. Starostou města se počtvrté za sebou stal Ing. Jiří Mazúch ze Sdružení nezávislých kandidátů - Evropských demokratů.

Výročí osobností
z 6.10.1965 zemřel v Rychnově n. K. Oldřich Čihák, obchodník a malíř.
Obchod s potravinami provozoval na nábřeží. Věnoval se malířství a řezbářství. V kostele sv. Prokopa je umístěn jeho obraz „Vzkříšení“. 50. výročí úmrtí
(* 4.12.1905 Vamberk)
z 18.10.1885 se v Pardubicích narodil Karel Bačina, stavitel a obecní starosta. Stavitelskou firmu s výrobnou umělých omítek měl na Bačince. V roce
1920 se ve svých 35 letech stal historicky nejmladším starostou ve Vamberku.
Byl zvolen za národní demokraty a funkci zastával tři roky. V období 19311933 byl 1. náměstkem starosty za národní socialisty. Od roku 1923 stál v čele
dramatického odboru Církve československé. 130. výročí narození († 1968)
z 19.10.1985 zemřel v Jindřichově Hradci František Hrobař, učitel.
Na vamberecké škole učil ve 30. letech. Byl významným amatérským botanikem a ochráncem přírody. Provedl soupis 300 památných stromů v Poorlicku.
Zasloužil se o zachování zámeckého parku v Kostelci n.O. 30. výročí úmrtí
(* 2.6.1893 Kostelecká Lhota)
z 26.10.2005 zemřel ve Staré Boleslavi ThDr. Alois Sedlařík, katolický
kněz. Studoval v Římě, kde byl roku 1940 vysvěcen na kněze. Ve Vamberku
působil v letech 1952-1992, nejdéle ze všech vambereckých farářů. Jeho zásluhou byla v 50. letech zpřístupněna pro veřejnost krypta pod kostelem sv.
Prokopa. 10. výročí úmrtí (* 23.6.1915 Křtomil na Moravě)
z 30.10.1845 se narodil Josef Zeman, továrník. Roku 1889 otevřel podnik
na brda a paprsky pod hostincem Na Hradě (v roce 1913 byla továrna přenesena do nových prostor u silnice k Doudlebám). Roku 1903 postavil vilu
u silnice z náměstí ke kamennému mostu. Pracoval v obecním zastupitelstvu.
Ve stáří se věnoval sadařství. 170. výročí narození († 26.3.1937)

Koupím pole nebo lesy.
Tel: 602 308 774

Koupím dům ve Vamberku nebo okolí,
platba ihned hotově!

Tel: 734 622 739

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!!!

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

Těšíme se na Vás,
přijďte ochutnat.

www.vamberk.cz
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Výživové plány na míru
bez léků z běžných potravin
Programy pro: redukci, udržení váhy,
děti, seniory, sportovce
Radiofrekvence - redukce tuku,
celulitidy, strií, vrásek
Výživový poradce Štěpánka Procházková (praxe od r. 2006)
www.vyzivovy-poradce.net, REZERVACE na telefon: 739 136 487

Možnost čerpání slev a výhod
- Přes pojišťovnu a benefity od zaměstnavatele
- Skupinové a jednorázové sezónní slevy
- Dárkové poukazy a permanentky + bonusy

Oddíl KARATE SKC SOKOL VAMBERK
bude pořádat v měsíci říjnu 2015

nábor nových členů
Tréninky probíhají každou středu a pátek od 18,00 hodin v tělocvičně ZŠ Vamberk.
Více informací získáte na www.karatevamberk.eu.

www.vamberk.cz
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Oddíl orientačního běhu Vamberk

Informace o závodech
9. – 12.7.2015
H.S.H Vysočina cup
Sněžné (OOB Chrast)
Po tzv. jarní sezóně přichází prázdninové období vícedenních závodů.
První akcí, které se zúčastnila menší
skupinka z našeho oddílu byly 3denní závody s centrem v obci Sněžné
na Vysočině. Pořádající oddíl postavil
tratě v krásném prostředí Žďárských
vrchů s cílovým prostorem u Milovského rybníku. Terén byl opravdu
vysočinský, takže závodníci si užili jak
běh v bažinách a smrkových hustníkách tak i běh kolem skalních věží
a balvanů. Počasí bylo velmi příjemné a naprosto ideální pro běh.
Výsledky: D21E/6. Věra Műllerová,
D40B/4. Markéta Vandasová, D40C/1.
Jitka Rykalová, D45B/2.Jana Smutná,
D50C/4. Jana Kulová, 5. Yveta Veverková, H21C/2. Viktor Hladký, H45B/1.
Luděk Vandas, H50C/5. Jiří Kula, 11.
Karel Rykala
16. – 19.7.2015
ADVANTA cup
Teplice n.M. (KOB Dobruška)
Pořadatelem dalších vícedenních
závodů byl oddíl z Dobrušky, který
uspořádal 5 etapové závody v zajímavém prostředí Adršpašsko-teplických skal. Běžel se krom sprintu
ve skalním městě a krátké trati v okolí Teplic n. M. tak i klasický závod
s centrem na polské straně v obci
Golińsk. Závody byly velice atraktivní, neboť pořadatel připravil mj. také
krátké programy pro příchozí závodníky a také oblíbený noční závod.

Výsledky: D21A/2. Věra Műllerová,
D21B/1. Pavla Smutná, 11. Míša
Bednářová, 13. Hana Klapalová,
D21C/17. Petra Műllerová, H21B/13.
Viktor Hladký, 16. Tomáš Veverka, 26.
Petr Drhlík, H45B/4. Jiří Kula
5. – 9.8.2015
BOHEMIA orienteering
Hamr na Jezeře (OK Nový Bor)
Mezi největší vícedenní mezinárodní závody (1600 přihlášených) patří
5denní, které měly letos centrum
v pěkném areálu campu v Hamru
na Jezeře nedaleko Jablonce nad
Nisou. Celé závody proběhly za tropických veder, ale pořadatel připravil
nejen skvělé tratě, ale také výborné
zázemí pro závodníky. Všichni účastníci kteří absolvovali tratě v zajímavých skalnatých terénech se mohli
každý den osvěžit ve speciálních
mob. sprchách. které zajistila armáda a potom občerstvit v megastanu
s občerstvením. Dalším bonusem pro
závodníky byl od pořadatelů vstup se
slevou na pláž v campu, což všichni
ocenili v tak tropických dnech. Závody se velmi líbily a pořadatelé tak
nastavili velmi vysokou laťku.
Výsledky: D40B/2. Jitka Rykalová,
H50B/9. Karel Rykala
22. – 23.8.2015
Prázdniny v Českém ráji
Kacanovy (OB Turnov)
Pořadatelem tradičních závodů byly
tzv. Pěkné prázdniny v Českém ráji,
které vždy pořádá oddíl z Turnova.
Centrem závodu byla obec Kacano-

vy a jak sám název závodu napovídá
běhalo se v nádherném prostředí
Českého ráje. Závod byl limitován
počtem závodníků (1200) z CHKO
a tudíž byl termín přihlášek vyčerpán
během několika hodin, neboť o závody v tomto terénu je velký zájem.
Výsledky: D50/3. Jan Klapalová, 14.
Jana Klapalová, H50B/9. Jiří Kula
28. – 30.8.2015
Cena východních Čech
Mikuleč u Svitav
(LOKO Pardubice)
Poslední vícedenní prázdninové
závody, kterých se zúčastnili naši závodníci, se uskutečnily v obci Mikuleč nedaleko Svitav. Pořadatelem byl
opět oddíl z Pardubic, který postavil
zajímavé tratě v poměrně rovinatém
terénu, ale s množstvím cest a hustníků. Běhalo se opět ve velkém vedru, s kterým se mnoho závodníků
těžko vyrovnávalo a do cíle dobíhalo
s velkým vyčerpáním. Pokud shrnu letošní prázdninové závody, tak
největším soupeřem pro závodníky
nebyl terén ani prostředí, v kterém
se běhalo ale bylo to VEDRO.
Výsledky: D35B/1. Markéta Vandasová, D45C/3. Jana Kulová, H21B/6.
Viktor Hladký, H45B/2. Luděk Vandas,
H45C/5. Jiří Kula, H55B/16. Jiří Tupec
12. – 13.9.2015
Český pohár štafet, sprint
Telč, Řásná (OK Jihlava)
Po prázdninových závodech se
opět rozjel kolotoč mistrovských
a krajských závodů. V historické

části města Telč se uskutečnil závod
ve sprintu, běhalo se také na nádvoří a v přilehlém zámeckém parku.
Po oba dny proběhl nedaleko obce
Řásná (JČ) český pohár štafet, který
byl zároveň mistrovstvím VČ oblasti ve štafetách. Náš oddíl vzhledem
ke vzdálenosti místa závodu postavil
jedinou štafetu žen, která vyhrála
po oba dny s velkým rozdílem (30min.)
před druhou štafetou, gratulujeme.
Výsledky: Sprint (Telč) : D35/2. Jana
Smutná, 15. Markéta Vandasová,
D45/4. Jana Klapalová H45/4. Luděk
Vandas
Štafety : 1.místo VAM 1 (M. Vandasová, J. Klapalová, J. Smutná)
19.9.2015
10.kolo Východočeského poháru
Strážné (OOB Vrchlabí)
Prvním tzv. podzimním závodem
VČ poháru se stala krkonošská obec
Strážné u Vrchlabí. Běhalo se ve výšce 1000 m n. m v typicky horském
terénu, tedy borůvčí ke kolenům,
vysoká tráva, velké množství spadlých stromů a oblíbené skalní stěny
z nichž byl mj. krásný výhled na Krkonoše. Závod se běžel za nádherného
slunečného počasí (24°C) a to také
přispělo k dalším pěkným závodům.
Výsledky: HDR/14. Kateřina Műllerová, D21D/8. Petra Műllerová, D35C/2.
Markéta Vandasová, D35D/2. Jitka
Rykalová, D45C/4. Zorka Műllerová,
H21D/1. Viktor Hladký, H45C/13. Jiří
Tupec, 18. Robert Műller, H45D/7. Karel Rykala
Za oddíl OB
Karel Rykala

S jógou po stopách Tomáše Bati
Předposlední víkend v srpnu jsme
se vydali v počtu 22 lidí objevovat
zajímavosti Zlínského kraje. Bydleli jsme v hotelu Baťov v Otrokovicích a podnikali výlety do Zlína,
ZOO Lešná, Kroměříže a Vizovic.
Ranní a večerní cvičení jógy nás
osvěžila a dodala energii k celodenním putováním.
Ve Zlíně jsme z mrakodrapu 21
obdivovali celý areál továrních
budov, Baťovy domky, sídliště Jižní
svahy, Kongresové centrum, budovy Univerzity Tomáše Bati a jiné.
Velkým zážitkem pro nás byla návštěva Muzea Jihovýchodní Mo-

ravy a prohlídka Baťovy vily, kde
nám paní průvodkyně řekla mnohé ze života T. Bati a jeho rodiny.
Dozvěděli jsme se zde dvě zajímavé informace:
1) Ve Vile funguje nadace Junior
Achievement, která organizuje výukové programy na téma
„Abeceda podnikání“ a „ Poznej svoje peníze“ pro základní,
střední a vysoké školy. Programy jsou zdarma. Nadace poskytuje konzultanty, kteří proškolí
učitele a ti pak v dětech hravou
formou rozvíjejí podnikatelské

schopnosti. Více na www.jaczech.cz.
2) Nadace také pořádá přednášky
o životě a podnikatelském duchu Tomáše Bati a jsou ochotni
na pozvání přijet kamkoli po republice. Oslovila jsem knihovnu v Rychnově nad Kněžnou
a domluvili jsme se, že bychom
uspořádali přednášku o T. Baťovi v malém sále Pelclova divadla
na jaře příštího roku.
Tomáš Baťa byl jeden z největších
průmyslníků všech dob a z ševcovského řemesla vytvořil světové

obuvnické impérium. Založil také
mnoho jiných průmyslových odvětví, které souvisely s výrobou
obuvi. Budoval nejen podniky, ale
i celá města v mnoha zemích světa.
Baťův odkaz je ve Zlíně patrný
na každém kroku. Stojí za to se
do tohoto města vypravit a alespoň zlomek toho, co dokázal, vidět
na vlastní oči.
Na závěr bych uvedla jeden z jeho
výroků: „Nehoňte se za penězi.
Služte!! Když budete sloužit podle
svých nejlepších sil, peníze si vás
dohoní samy.“
Hanka Kosková
www.jogaprovsechny.estranky.cz
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NOVÝ ROZMĚR vnímání
Vaší televize,...

Vyberte si vlastní programy
Zvolte si zařízení ke sledování
Nahrajte si libovolné pořady
Přehrajte si pořady zpětně
Již od 190 Kč měsíčně + Stb

...který si
zamilujete!

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

488 999 488

Nejlepší volba

www.nej.cz

Sbor dobrovolných hasičů Merklovice a merklovičtí sousedé
si vás dovolují
pozvat na

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ

které se bude konat dne 31. října 2015 ve školce v Merklovicích
Od 16 hodin proběhne první ořez pečeného selátka.

… přijďte si jen tak popovídat se sousedy …

V rámci Sousedského posezení proběhne od 18 hodin

ustavující schůze Merklovického
okrašlovacího spolku
Máte-li chuť podílet se na zvelebování Merklovic a máte zájem stát se zakládajícími členy spolku, jste srdečně zváni.
Návrh stanov a další informace najdete na www.nase-merklovice.cz.

