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Ohlédnutí za vambereckým kulturním létem

Pokud byly letošní letní měsíce
ve Vamberku něčím výjimečné
a zároveň je něco spojovalo, byl to
mimořádný počet kulturních akcí
pod širým nebem, které se nesly
v duchu dobrovolnosti a dobročinnosti. Ještě před začátkem astronomického léta, takřka za „májového“ počasí, proběhl již čtvrtý
ročník Festivalu Vamberák, který se,
jak všichni věříme, stal již pevnou
stálicí vambereckého kulturního
kalendáře. I když prudký déšť málem překazil celoroční snažení organizátorů a návštěvníci jen neradi
vyráželi do nejistého počasí, čekala
na toho, kdo dorazil, výborná produkce. Osobně ještě teď slyším
rock-and-rollové pecky od skvělých
slovenských The Cellmates a říkám
si, že Elvis byl s námi ve Vamberku.
Na dobrovolném vstupném se vybralo téměř deset tisíc korun, které
budou příští rok využity na zlepšení
kulturního zázemí města Vamberka.
O tom, že udělat něco pro druhé
a zároveň se u toho dobře bavit,
jde snadno dohromady, jsme se
mohli přesvědčit v zahradě Muzea
krajky, kde předposlední červnový
víkend vystoupil vamberecký Uni
Big Band se svým benefičním koncertem na podporu Domácího hospice Setkání. Návštěvníci byli štědří

a za zvuků skvělé hudby putovalo
na dobrou věc přes šest tisíc korun.
V témže víkendu se pak na opačných koncích Vamberka, dá-li se to
tak říci, odehrála dvě různá setkání
pod patronací a s přispěním našich
hasičů, kteří slovo „dobrovolnost“
mají přímo v názvu svých sborů.
V Pekle se po deseti letech znovu
sešli zdejší rodáci, kteří si v bývalé
škole mohli zavzpomínat nad bo-

hatou a zajímavou výstavou z dějin
obce, v Merklovicích pak proběhla
slavnost při příležitosti 150. výročí
postavení zdejší kapličky, spojená
se mší pod širým nebem. Obě akce
jsou příkladnou ukázkou toho, jak
dobré je scházet se se sousedy
a pečovat o svou obec.
Svým rozsahem největší a nejvíce
navštívenou akcí byla návštěva
Kinematografu bratří Čadíků, kteří

po čtyři srpnové večery promítali
nejnovější české filmy na merklovickém hřišti. Účastí neklesající pod
tři sta diváků, na filmu Hodinový
manžel dokonce i s účastí výrazně
přes pět set diváků, se Vamberk
zařadil mezi nejoblíbenější zastávky kinematografu v republice.
I na této akci byla podpořena dobrá
věc a z dobrovolného vstupného
putovalo více jak šestnáct a půl tisíce korun nadačnímu fondu Konto
Bariery. Skvělou náladu umocnilo
k promítání dobře uzpůsobené zázemí hřiště a především perfektní
servis SDH Merklovice.
Letní prázdniny pak symbolicky
uzavřel první běh maminek Maminy Run na vambereckém koupališti,
plný atrakcí a doprovodného programu, který by se rovněž neobešel
bez nezištné práce všech organizátorek a organizátorů.
Tímto ze srdce děkujeme všem, kteří letos pomáhali s organizací, účinkovali či jinak přiložili ruku k dílu
na vzpomenutých akcích, za jejich
práci a čas pro druhé. Nejvíce ale
děkujeme vám, divákům a návštěvníkům, kteří jste se, jak věříme,
dobře pobavili a zároveň i přispěli
dobré věci. Snad jste si vamberecké
kulturní léto užili a i příští rok můžeme počítat s vaší účastí.
Mgr. Jan Rejzl
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém
17. zasedání dne 27. července
2015 usnesla:
1) Projednala a schválila smlouvy nutné pro realizaci akce
„MŠ Tyršova Vamberk – zateplení objektu“ a pověřila starostu jejich podpisem:
a) Smlouva o poskytování služeb koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi při realizaci stavby „MŠ Tyršova Vamberk – zateplení objektu“. Poskytovatel
Ing. Pavla Pawerová, Jamné
nad Orlicí 226, cena 5.000,- Kč
s DPH.
b) Smlouva o poskytování služeb
autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „MŠ Tyršova Vamberk – zateplení objektu“. Poskytovatel Ing. Pavla
Pawerová, Jamné nad Orlicí
226, cena 20.000,- Kč s DPH.
c) Příkazní smlouva na činnost
technického dozoru investora
při provádění díla „MŠ Tyršova
Vamberk – zateplení objektu“.
Příkazník Ing. Leoš Podsedník,
Nové Město nad Metují, cena
30.000,- Kč – není plátcem
DPH.
d) Příkazní smlouva na dotační
management na projekt „MŠ
Tyršova Vamberk – zateplení
objektu“. Příkazník Ing. Leoš
Podsedník, Nové Město nad
Metují, cena 5.000,- Kč – není
plátcem DPH.
2) Projednala a schválila smlouvy
nutné pro realizaci akce „DPS –
zateplení objektu“ a pověřila
starostu jejich podpisem:
a) Smlouva o poskytování služeb koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi při realizaci
stavby „DPS Vamberk – zateplení objektu“. Poskytovatel
Ing. Pavla Pawerová, Jamné
nad Orlicí 226, cena 5.000,- Kč
s DPH.
b) Smlouva o poskytování služeb
autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „DPS
Vamberk – zateplení objektu“.
Poskytovatel Ing. Pavla Pawerová, Jamné nad Orlicí 226,
cena 20.000,- Kč s DPH.
c) Příkazní smlouva na činnost
technického dozoru investora při provádění díla „DPS
Vamberk – zateplení objektu“.
Příkazník Ing. Leoš Podsedník,
Nové Město nad Metují, cena
30.000,- Kč – není plátcem
DPH.
d) Příkazní smlouva na dotační
management na projekt „DPS

Vamberk – zateplení objektu“.
Příkazník Ing. Leoš Podsedník,
Nové Město nad Metují, cena
5.000,- Kč – není plátcem DPH.
Rada města Vamberk se na svém
18. zasedání dne 29. července
2015 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 16.
2) Schválila pronájem bytu č.
3 v domě č. p. 131 v Janáčkově ulici panu Petru Mihalíkovi na dobu určitou
do 31.12.2015 s možností následného prodloužení nájemního poměru na další rok.
3) Schválila výpůjčku části pozemkové parcely č. 155 v k. ú.
Vamberk pro výstavbu bezbariérového vstupu do domu
č. p. 788, na dobu neurčitou
s výpovědní dobou 6 měsíců.
4) Schválila pronájem stavební
parcely st. 696, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba: Vamberk,
č. p. 484 a pozemkové parcely
č. 1061/14, druh pozemku
zahrada, vše v k. ú. Vamberk,
na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, nájemné 2.400,- Kč ročně, panu
Zbyňku Langovi za účelem
zřízení domácí dílny.
5) Schválila pronájem 3 místností o celkové podlahové ploše
93,5 m2 podle přílohy v domě
č. p. 260 v Tyršově ulici ve Vamberku společnosti BRANILO
Consulting s.r.o., IČ 03842541,
na dobu určitou do 31.12.2015
s možností prodloužení o další rok dohodou uzavřenou
do 31.3.příštího a pak každého
dalšího běžného roku, nájemné podle Kriterií.
6) Schválila zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro oprávněného ČEZ
Distribuce, a. s., IČ 24729035
– oprávnění ke zřízení, provozování a údržbě distribuční
soustavy el. energie – podzemního kabelu, v rozsahu podle
situačního náčrtu, na pozemkové parcele č. 769/1, ostatní
plocha, v k. ú. Peklo nad Zdobnicí (přípojka Jánský), na dobu
neurčitou, za náhradu 1.000,Kč bez DPH..
7) Schválila zřízení věcného
břemene – služebnosti inženýrské sítě pro oprávněného
Petra Dohnala, xxxxxxxxxxxx,
Nechanice, umístění a provozování elektrické přípojky
ve formě kabelového vedení
na pozemcích ve vlastnic-

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

tví města Vamberk č. 406/7
a 1776/4, oba ostatní plocha,
obě v k. ú. Vamberk, v rozsahu
cca 78 m, podle situačního náčrtu, za jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým posudkem 10.000,- Kč, na dobu
neurčitou.
Schválila zveřejnění záměru
pronájmu části stavební parcely č. st. 79, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří,
v k. ú. Vamberk.
Schválila zveřejnění záměru
prodeje části (cca 130 m2) pozemkové parcely č. 1849/2, trvalý travní porost, v k. ú. Vamberk .
Schválila zveřejnění záměru
prodeje pozemkových parcel
č. 2000/5, trvalý travní porost,
37 m2 a č. 2003/9, orná půda,
1253 m2, obě v k. ú. Vamberk.
Schválila zveřejnění záměru
směny pozemků – spoluvlastnického podílu o velikosti
ideální ½ ze stavební parcely
č. st. 232, zastavěná plocha
a nádvoří, 436 m2, z pozemkové parcely č. 297, trvalý travní
porost, 1111 m2 a z pozemku
ve zjednodušené evidenci PK
293, parcela původ pozemkový katastr, 5867 m2, vše
v k. ú. Peklo nad Zdobnicí,
ve vlastnictví města Vamberk,
za spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ z pozemků
ve zjednodušené evidenci PK
366/3, 4891 m2, parcely původ
pozemkový katastr, obě v k. ú.
Peklo nad Zdobnicí, ve vlastnictví paní Stanislavy Mimrové.
Na základě návrhu Státního
pozemkového fondu na vyrovnání pozemků ve vlastnictví města Vamberk pod silničním obchvatem se přiklonila
k variantě převodu pozemků
pod obchvatem na ŘSD v rámci pozemkové úpravy (bez náhrady).
Vydala Nařízení města Vamberk č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového
prodeje na území města
s účinností od 1.9.2015.
Projednala protokol ze soutěže na dodavatele elektrické
energie na rok 2016 pro město
Vamberk a rozhodla, že smlouva bude uzavřena se společností ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, Praha, IČ 25269682
za cenu 938.366,80 Kč bez
DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Schválila ve své kompetenci
změny rozpočtu č. 13/2015.
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16) Vzala na vědomí návrh železničního jízdního řádu
2015/2016 pro Královéhradecký kraj.
17) Projednala nabídku na poskytování telekomunikačních
služeb společností O2 Czech
Republic a. s., Za Brumlovkou
266/2, Praha a rozhodla ji
přijmout. Současně rozhodla
o vypovězení smlouvy na poskytování telekomunikačních
služeb společnosti COMA
s.r.o., Masarykova 8, Polička.
18) Projednala dopis čtyř občanů Merklovic ohledně připojení jejich rodinných domů
na městskou kanalizaci a uložila řediteli společnosti Vamberecká voda s.r.o. připravit
rozšíření páteřního rozvodu
kanalizace a předložení harmonogramu postupu prací.
19) Schválila účetní uzávěrku
společnosti Vamberecká voda
s.r.o. za rok 2014 a schválila, že dosažený zisk ve výši
667.807,78 Kč bude ponechán
ve společnosti v návaznosti
na předpokládané aktivity.
20) Na základě stanoviska sociální pracovnice rozhodla vydat souhlasné stanovisko se
záměrem společnosti AGRO
Vamberk, spol. s r. o. realizovat
výstavbu komunitního domu
seniorů.
21) Na základě posouzení nabídek
rozhodla, že smlouva na akci
„Výměna vodovodního potrubí u hřbitova“ bude uzavřena
se společností, která předložila nejnižší nabídkovou cenu,
tj. společnost VASPO Vamberk
s. r. o., Smetanovo nábřeží 180,
Vamberk, IČ 47470046, cena
612.263,- Kč bez DPH.
22) Schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 15SMP01
Programy zaměřené na prevenci rizikového chování
a zdravý životní styl dětí a mládeže – neinvestiční dotace
ve výši 16.000,- Kč pro ZŠ Komenského 95, Vamberk a pověřila starostu jejím podpisem.
23) Vzala na vědomí poděkování
Svazu tělesně postižených
v ČR z. s. MO Vamberk za finanční příspěvek na činnost
v roce 2015 a doporučila ho
zveřejnit ve Vambereckém
zpravodaji.
24) Schválila udělení odměny
řediteli ZŠ Vamberk za první
pololetí roku 2015 dle přílohy.
25) Souhlasila s použitím znaku
města Filatelistickým klubem
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05-071 Vamberk na kalendáři
pro rok 2016.
26) Schválila uzavření dohody
o narovnání s paní Věrou
Šubrtovou, xxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxx, 517 54 Vamberk, kterou se Věra Šubrtová
zavazuje zaplatit městu Vamberk částku ve výši 29.234,- Kč,
a to ve dvanácti měsíčních
splátkách. Prvních jedenáct
splátek ve výši 2.436,- Kč, dvanáctá splátka ve výši 2.438,- Kč,
jsou splatné společně s běžným nájemným, počínaje měsícem následujícím po měsíci,
v němž došlo k uzavření dohody, a pověřuje starostu k uzavření písemné dohody.
27) Rozhodla poskytnout příspěvek MC Dráček Vamberk
ve výši 8.000,- Kč na akci MAMINY RUN – Běh maminek,
konanou 29.8.2015 na městském koupališti.
Rada města Vamberk se na svém
19. zasedání dne 12. srpna 2015
usnesla:
1) Rada města v působnosti
valné hromady společnosti
VAMBEKON, s. r. o. schválila
výsledky výběrového řízení
na dodávky pro projekt: „Sběr
a využití BRKO ve Vamberku“,
jež bylo rozděleno na 4 části
a vítězné nabídky uchazečů:
1. část - nakladač - nabídka
uchazeče Bobcat CZ akciová
společnosti, se sídlem Cukrovarská 883, 196 00 Praha 9, IČ:
26212340 a jeho nabídkovou
cenou ve výši
649 000,- Kč
bez DPH.
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2. část - štěpkovač - vítězná
nabídka uchazeče ODAS ODPADY s. r. o., se sídlem Jihlavská 2485/32, 591 01 Žďár nad
Sázavou, IČ: 27692841 a jeho
nabídkovou cenou ve výši
393 700,- Kč bez DPH (sníženou v rámci hodnocení o 15 %
v souladu s § 101, tj. dodavatel
zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než
50 % zaměstnanců osobami
se zdravotním postižením).
Nabídka 2. v pořadí Ing. Karel
Tlamka, Na Chmelnici 2409,
680 01 Boskovice, nabídka 3.
v pořadí LASKI s. r. o., Blíšťka
263/16, 798 17 Smržice, nabídka 4. v pořadí P & L, spol.
s r. o., Biskupice 206, 763 41
Biskupice u Luhačovic.
3. část - svozové kontejnery
- nabídka uchazeče ODAS ODPADY s. r. o., se sídlem Jihlavská 2485/32, 591 01 Žďár nad
Sázavou, IČ: 27692841 a jeho
nabídkovou cenou ve výši
156 200,- Kč bez DPH.
4. část - kompostovací kontejner - nabídka uchazeče HENNLICH s. r. o., se sídlem Českolipská 9, 412 01 Litoměřice, IČ:
14869446 a jeho nabídkovou
cenou ve výši 3 795 500,- Kč
bez DPH.
Rada města pověřuje Ing. Václava Krska, ředitele VAMBEKON s. r. o., k podpisu kupních
smluv s vítěznými uchazeči.
Rudolf Futter
starosta města
Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města

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

Poděkování
Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za finanční příspěvek pro
naši MO STP Vamberk, kde sdružujeme všechny zdravotně postižené z okolí Vamberka, Doudleb nad Orlicí, Záměle a Potštejna.
Vždy nás zahřeje u srdce, když vidíme na našich akcích jejich rozzářené oči a hezkou pohodu, kterou si užívají nejen díky nám, ale
i díky Vám, za Vaše finanční příspěvky, které nám tyto akce pomáhají
uskutečňovat.
A proto děkujeme, všichni členové, všem radním a zastupitelům
i celému představenstvu za tuto finanční podporu a věříme, že
na nás budete pamatovat, pokud to bude možné, i v příštím roce.
Hodně zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě.
za MO STP Vamberk
Ludmila Skalická
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KRAJKU RADĚJI
PALIČKOVANOU,
S JÍDLEM JE TO BÍDA
Protože jsme měli malou rodinnou oslavu a nechtěli trávit čas vařením
a přípravou slavnostní tabule, rozhodli jsme se pro oběd v krásném HOTELU KRAJKA na náměstí ve Vamberku. Již několikrát jsme zde obědvali a zatím jsme vždy byli spokojeni. Tentokrát se nás zde sešlo šestnáct a z toho
počtu jsme jen čtyři byli místní. Ostatní museli u příležitosti mých narozenin vážit několikahodinovou cestu. Oběd v salonku jsem objednala měsíc
dopředu a dva dny před setkáním jsem se byla přesvědčit, že s námi počítají. Počítali.
Do restaurace jsme postupně dorazili mezi dvanáctou a půl jednou odpoledne. Na první pohled bylo jasné, že se obsluha restaurace nenamáhala
se slavnostní tabulí. Například příbory a papírové ubrousky byly na jedné
straně stolu na hromadě ve sklenici, na druhé straně na talíři. Nechtěli jsme
si ale kazit náladu, tak jsme takové „drobnosti“ přehlédli. Až po upomínání
jsme se dočkali polévky, kterou jsem objednala předem. O její chuti nebudu
spekulovat, teplá ale nebyla. Mým přáním, akceptovaným personálem už
měsíc dopředu, bylo, aby si mohl každý vybrat hlavní chod podle své chuti.
Jenže ani delší dobu po polévce, kdy misky od ní byly stále na stole, jsme se
jídelních lístků nedočkali. Po dalším upomínání nám číšník tištěnou nabídku přinesl, ale se slovy, že nám budou muset stačit tři. Když jsme se na tento fakt netvářili, ještě několik jídelních lístků nám přinesl. Po další době si
přišel stejný číšník zapsat náš výběr a hned pár členů naší rodiny zklamal
oznámením, že klasika české kuchyně - svíčková - není.
Asi ve čtvrt na tři jsme se jali zjistit, jak to s jídlem vypadá. Dozvěděli jsme
se, že kuchyň je prázdná a žádné jídlo se nepřipravuje. Na dotaz, jak dlouho budeme čekat, číšník odpověděl, že jednu až dvě hodiny. Proto jsme se
rozhodli odejít. Personál nic nenamítal a dokonce se mi zdálo, že to číšníkovi připadalo úsměvné.
Co na to říci. Snad jen, že věty z internetových stránek HOTELU KRAJKA:
„...komfortně vybavený čtyřhvězdičkový hotel, který Vás okouzlí svou neopakovatelnou atmosférou.“, a „Kuchaři HOTELU KRAJKA Vám rádi předvedou své umění při přípravě tradiční české kuchyně. Příjemné posezení
Vám nabízíme v..., ...případně salónku s kapacitou až 40 osob vhodném
pro slavnostní obědy či večeře,“ zůstaly v případě naší oslavy jen prázdnými sliby.
Abych nebyla nespravedlivá, musím doplnit, že mi z HOTELU KRAJKA další
den volali s omluvou a pozváním na večeři. Moji hosté už ale byli pryč a má
slavnostní nálada byla ta tam.
Emilie Halbgebauerová
Vamberk, 1.8.2015

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

adresa ordinace

telefon

05.09. MUDr. Beran Lubomír

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O. 494 371 783

06.09. MUDr. Bahník František Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

12.09. MUDr. Čapková Marie

Komenského 366, Doudleby n.O.

494 383 417

13.09. MUDr. Domáňová Iva

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 694

19.09. MUDr. Dvořáková Soňa Komenského ul. 44, Rychnov n.Kn.

775 224 093

20.09. MDDr. Faltisová Kristýna Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600

26.09. MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

27.09. MUDr. Havlová Marie

U Stadionu 1166, Rychnov n.Kn.

494 539 225

28.09. MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí 494 323 958

03.10. MUDr. Hrbáčová Eva

Na Trávníku 1232, Rychnov n.Kn.

04.10. MUDr. Kašková Kateřina Kvasiny 145

www.vamberk.cz

494 532 330
494 596 174
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Krajkářská škola Vamberk

OHLÉDNUTÍ za školním rokem 2014 – 2015
Krajkářská škola Vamberk zahájila
školní rok v září 2014 třetí putovní výstavou ručně paličkovaných
krajek v Základní umělecké škole
Rychnov nad Kněžnou, předcházely jí výstavy v ZUŠ Na Popelce
v Praze a v ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci
nad Orlicí. Výstavy se týkaly hudby a přírody a na realizaci krajek se
podílely zejména děti.
Významnou událostí lze nazvat
velkou módní přehlídku z tvorby
Krajkářské školy k oslavě 125. výročí založení První české odborné
školy krajkářské ve Vamberku, která se konala 13. září 2014. Umožnilo nám ji Muzeum krajky Vamberk
na svém přehlídkovém molu uprostřed půvabné zahrady. Otevření
Muzea krajky a zpřístupnění nádherné expozice návštěvníkům až
do večerních hodin bylo krásnou
a důstojnou tečkou. Pracovníkům
Muzea velmi děkujeme.

Následovaly dvě velké módní
show, na které nás a naše krajkové modely pozvala paní Martina
Loufková se svým ateliérem ZUJI
MODE. Konaly se v říjnu v hotelu
Studánka u Rychnova nad Kněžnou a v listopadu v hostinci U Hubálků v Kostelecké Lhotě. Byla to
pro nás dobrá zkušenost a úchvatný zážitek.
Každoročně v době adventu připravuje Krajkářská škola ve svých
prostorách v Tyršově ulici tradiční
vánoční výstavu nejen stylových
dekorací a ozdob z krajky, ale i voňavých vánočních perníčků a košíků pletených z papíru. Tentokrát
byly k vidění i ozdoby ze slámy
a ukázka jejich výroby. Předváděla paní učitelka Helena Horská
z Čestic. Výstavkou jsme obohatily
prosincový program Komorního
koncertu ZUŠ a vánočního čtení
na Vrbici.

Krajka měsíce
Jednou do roka, na konci masopustu, krajkářky pořádaly slavnou
přástvu tzv. „krajkářský věneček“. Byla to zábava, při níž hudba vesele
hrála k tanci a krajkářky byly v centru pozornosti. Pořádání této slavnosti bylo spojeno s určitými obřady, které se tradičně zachovávaly.
Odpoledne se žačky sešly v Krajkářské škole, jednu podušku s krásnou
krajkou a věncem paliček jako symbolem krajkářství parádně opentlily fábory, mašlemi a květy. Herdulka musela mít bílou nebo růžovou
atlasovou cejšku, ne všední pruhovanou. Ze svého středu si krajkářky
zvolily jednu výbornou žačku, kurážnou dívku, která podušku nesla
v čele průvodu. Bylo to vyznamenání pro dotyčnou krajkářku a ta si
této pocty vážila. Průvod s muzikou, jenž byl znamením pro ostatní, že
slavná přástva začíná, kráčel přes celé městečko do hostince, kde v tanečním sále ozdobenou podušku upevnily na čestné místo. Krajkářky
ve svátečních zástěrkách se okolo ní seskupily a hlavní pořadatelka
přednesla úvodní proslov. Celý večer si potom dívky musely podušku
hlídat, protože se hoši pokoušeli jim ji schovat a žádali by za ni vysoké
výkupné.
O tomto „věnečku“ měly krajkářky právo až do půlnoci si sami k tanci provádět. Ještě veseleji bývalo v noci svatotomášské, neboť svatý
Tomáš je patronem krajkářek. Tato přástva trvala celou noc. Před 2.
světovou válkou organizované taneční zábavy o masopustním úterku
zanikají, postupně se vytratily i přástvy v chalupách, jen název zůstal.
Představujeme vám půvabnou krajku typu vláčkových mnohopárových „fajnováčů“ s poetickým názvem „jahůdková“, která mohla zdobit i jednu slavnostní podušku na krajkářském věnečku.
Miroslava Šustrová a Jana Langová

V březnu nás opět pozval Zahrádkářský svaz z Častolovic k účasti
na jejich hojně navštěvované víkendové zahrádkářské výstavě Velikonoce – svátky jara. Rády do tohoto milého prostředí s děvčaty,
které přímo na výstavišti paličkují,
jezdíme.
V sobotu 13. června 2015 jsme se
staly součástí „Dne otevřených ateliérů“, pořádaných centrem podpory uměleckých aktivit IMPULS
Hradec Králové.
A poté již vrcholily přípravy
na Mezinárodní setkání krajkářek
ve Vamberku. V Krajkářské škole
jsme instalovaly velkou výstavu s názvem „Čtyři roční období
v krajce“, kde jsme představily celoroční práci žákyň. Díky jejich píli
a trpělivosti jsme měli dostatek
„materiálu“ nejen na výstavu, ale
i na čtyři módní přehlídky, konané
na jevišti Městského klubu Sokolovna po tři dny slavností.
Autorské modely z naší tvorby
jsme zapůjčily na jednu zbrusu
novou Velkou módní show „Krajka
a oděv“, konané v Muzeu krajky
ve Vamberku. Skvělý nápad Martiny Rejzlové, představit autorky
přímo u jejich děl se podle četných příznivých ohlasů moc líbil

www.vamberk.cz

návštěvníkům i krajkářkám samotným. Děkujeme.
Naši výstavu ve škole prodlužujeme i do prázdnin po čas letních
kurzů paličkování. Letos se jich
účastnilo 30 krajkářek. Jsou to
naše stálé žákyně místní nebo
z blízkého okolí, ale hlavně ze
vzdáleného, jako je: Praha, Karlovy
Vary, Nový Bydžov, Hradec Králové, Pardubice, Jeseník, Valašské
Meziříčí, Šajtava a Hulín ve Slezsku. Také ze zahraničí: již po 13
let k nám jezdí Slovenské čipkárky z Košic. A na příští rok se hlásí
i krajkářky z Polska.
V létě nás také navštívily tři exkurze, jenž měly zájem nejen o výstavu, ale hlavně o ukázku výroby
ručně paličkované krajky. O naší
vambereckou krajku se hodně
zajímaly anglické krajkářky s lektorkou a překladatelkou Annou
Halíkovou.
V uplynulý školní rok navštěvovalo
zájmové kurzy ručního paličkování krajek v Krajkářské škole 56 dětí
(z toho 8 docházelo na Výtvarníček) a 91 dospělých žákyň + 30 žen
v rámci letních kurzů.
Miroslava Šustrová
a Jana Langová

Vamberecký
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Zahrádkářská výstava 1. - 4. října 2015
ve výstavním areálu v Častolovicích
Co lze vidět na výstavě:
Ovoce: jablka z výzkumného ústavu Holovousy a Střížovice, hrušky z výzkumného ústavu
Litoměřice, ovoce z celých východních Čech,
staré odrůdy jablek pěstované našimi předky,
šestnáct druhů melounů z Holic, kolekce jablek
od velkopěstitelů, hroznové víno, kolekci ořechů
z okresu Náchod,
Zelenina: ucelenou kolekci brambor z Havlíčkova Brodu a ze Zdobnice, košťáloviny a listovou
zeleninu ze Šnakova, několik druhů zelí z Bolehoště, dvanáct odrůd česneku, různé rarity a zajímavosti,
Květiny: jiřiny a jiřinky od pěstitelů z celých východních Čech, lilie, orchideje a mečíky, africké
fialky od specializované organizace ČZS, chryzantémy z Havlíčkova Brodu a Hlinska, květiny
okrasné listem z Ústí n. O., begonie z Pardubic,
květiny z dovozu z Holandska,
Další expozice: bylinky z botanické zahrady
Univerzity Karlovy z Hradce Králové, dřevěný

zahradní nábytek, skleníky z Litomyšle, vzorky
chemické ochrany na zahrádce od Cerea Pardubice, ukázku ze zahrádkářského muzea z Hradce
Králové, keramika a broušené sklo se zahradní
tematikou, keramika v různých provedeních,
houby pěstované ve sklepeních, ukázky zahrádkářské gastronomie,
Vystavovat budou organizace: Územní sdružení ČZS (Hradec Králové, Pardubice, Náchod,
Jičín, Trutnov, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Rychnov
n. Kn.), myslivci z Častolovic, chovatelé z Týniště
n. O., akvaristé, ornitologové, kaktusáři a včelaři
z okresu Rychnov n.Kn. specializované organizace z celé ČR,
Dále budou vystavovat závody a instituce:
Isover Častolovice, Rojek Častolovice, pekárna Lično, Agrico Týniště n. Orl., výrobci nápojů
potravin z celých východních Čech, škola Nové
Město n. Metují a Opočno, ZŠ Častolovice, pivovar Náchod,

Tradiční věci: soutěž o nejlepší naaranžovanou
misku s ovocem a zeleninou, naučný koutek,
po celou dobu výstavy odborná poradna,
Doprovodný program: každý den různé hudební skupiny a orchestry, praktická ukázky
aranžování květin, přednáška s besedou o pěstování ovoce na našich zahrádkách, vystoupení
mažoretek,
Výstavní plochy: zahrádkářský dům přízemí
a 1. patro, budova sokolovny přízemí, 1. patro
a předsálí, venkovní plocha, tři 30m hangáry,
velký párty stan, 3 desetimetrové stany, venkovní otevřená plochy,
Prodejní část: ovocné stromky a keře, květiny
a okrasné stromky a keře, pomůcky a potřeby pro zahrádkáře, různá keramika a výrobky
z přírodních materiálů, upomínkové předměty,
ovoce a zelenina, různé ošacení pro zahrádkáře,
gastronomické ochutnávky a léčivé produkty,
odborná literatura, různé cukrovinky a ochutnávky, bohaté občerstvení.

Výstava bude otevřena každý den od 09,00 hod. do 17,00 hod., v neděli do 16,00 hod. Parkoviště zdarma. Vstupné dospělí 80 Kč,
důchodci, studenti, ZTP 50 Kč, děti do 6 let zdarma, rodinné vstupné (2 dospělí a 1-4 děti) 170 Kč. Bližší informace na tel. 721 311 719

Tradiční výstavu kaktusů a sukulentů
pořádá klub kaktusářů v Rychnově nad Kněžnou ve dnech 12.–15.9.2015
v Domě zahrádkářů na Poláčkově náměstí (u zámku)
otevřeno denně od 9 - 17 hod.

Prodej přebytků a poradenská služba.

www.vamberk.cz
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O konci války v květnu 1945
Vzpomínky paní Jany Bořkové, rozené Hynkové z Vamberka
V sobotu 5. května 1945 jsme s dětmi ze Dvorce (bratr Pepík, Stáňa
Tégerová, Honza Chaloupka, Láďa
Praus aj.) začali hrát na osvobozování republiky a „bojovali jsme“
proti Němcům, ačkoli ti skuteční
byli ještě pár metrů od nás v sokolovně a nervózně se začali rozbíhat
do okolních merklovických lesů.
Jeden z nich přišel žádat tatínka
o civilní oblek a nabízel mu cigarety, ale u našich nepochodil. A to
byl taťka vášnivý kuřák a měl tehdy
ke kouření jen maliní!
Vzpomněla jsem si, že po celou
dobu války schovávala maminka
ve skříni pod prádlem malý československý praporek, a tak jsem pro
něj běžela a tajně ho odnesla ven
a mávala s ním v čele „osvoboditelů“. Přitom se u praporku zlomila
hůlka a já věděla, že bude zle. Vzápětí přiběhla domů moje sestra
Jarmila (roč. 1923), která pracovala
na radnici u pana starosty Antonína
Koblice, a v euforii sdělovala rodičům, že v Praze začalo povstání.
Hledala zuřivě ten praporek s tím,
že nemají na městě nic připraveno.
Když jsem se přiznala, že s vlaječkou už venku bojujeme a že má
zlomenou tyčku, dostala jsem pořádný lepanec (ve 12 letech) a vlaječka putovala fofrem na radnici
a byla první vlajkou ve městě, než
maminka a další lidé našili velké
vlajky a prapory, které se pak odpoledne začaly objevovat postupně
na budovách ve městě. Tu vlaječku
chovám dodnes jako svátost a ač
je ušmouraná, umístila jsem si ji
na okno mezi květiny k letošnímu
70. výročí konce války.
Maminka vyndala z úkrytů i dva
kroje - větší po sestře pro mě
a menší, z mého předválečného
užívání o poutích ke sv. Antoníčku
na Vyhlídce, nabídla Stáně Tégerové. Tak jsme běhaly po městě,
a to i v neděli 7. května, kdy pršelo. Přidala se i má kamarádka Jitka
Šindlerová, která měla originální
slovenský krásně vyšívaný čičmanský kroj. Motaly jsme se i kolem
naší Jáji na radnici, kde už převzal
řízení města soudruh Antonín Knap
a za pomoci dalších osob (např. výrazný a charismatický mlynář pan
Karel Vondra aj.) připravovali uvítání očekávaným osvoboditelům.
K tomu došlo 9. května, kdy jsme
už od rána vítali přijíždějící vojáky Rudé armády. Když odpoledne
představili na balkóně radnice nějaké vzácné důstojníky a jednu ženu

(šarži neznám), dostala jsem za úkol
podat jim kytici šeříku, což se stalo,
a velitel mi dal pusu na tvář. Byla
jsem celá blažená a týden potom
jsem si nechtěla tu tvář umývat!
Poté předaly ještě dvě krojované
mladice v překrásných krojích ošatku s chlebem a solí a pánové si vzali
kousky, načež připíjeli na vítězství,
na Rudou armádu, na Stalina atd.
Škoda, že tuto událost nikdo nefotografoval a nemám jinou památku
než stálou vzpomínku na ten zážitek a ty úžasné dny. Vzácní hosté

snoubenec - honem odvedl k sousedům.
Náš dům byl poslední v ulici a nějaký pobočník jednoho důstojníka
řekl našim, že u nás onen důstojník
přespí. Měli jsme jen kuchyň a ložnici, ale mamka neváhala a převlékla manželské postele do bílého povlečení a poklidila vše. Jaké ale bylo
překvapení pro mé rodiče, když
večer přišel fešák-šarže a s ním také
fešanda-vojanda. Rozhlédli se pokojem a ptali se, kdo spí na té třetí
menší posteli. Mamka řekla, že syn

Děti ze Dvorce s vojáky Rudé armády.
šli na večeři do Kubiasovy vily, kam
je doprovázela celá suita, včetně
dvou mladých žen v krojích.
Syn městského tajemníka Jarda
Keller vzal mě a kamarádku Jitku
a jeli jsme autem shánět víno a šňaps na toto uvítání. Byli jsme „fasovat“ v obchodě s vínem u pana
Koska, tehdy měl krám v nájmu
u Melků za naším „Karlovým mostem“ (majitelkou domu byla později jejich dcera paní učitelka Marie
Kostelecká). Baterie různých lahví
jsme přivezli v pořádku a nastalo hned ochutnávání, zda letitým
ukrýváním vzácné moky neutrpěly… „Ani náhodou“, říkal pan Vondra.
Další zážitek byl ve Dvorci, vlastně
až na konec této slepé ulice, tzv.
Kozí rynk, kde se na louce u potoka
utábořilo unavené a hladové vojsko s koňmi a vozy. Maminka jim
dala namazané chleby (což byla
tehdy vzácnost) a oni jí na oplátku
různé koření, co kde sebrali. Chtěli
ale hlavně šňaps a za malou lahvičku čistého lihu na rány dali mému
budoucímu švagrovi fotoaparát
výborné značky Leica. Také chtěli
po taťkovi jeho „čurku“, to znamenalo „dcerku“, která je obsluhovala
s mamkou. Naštěstí ji Joska - její

Pepík, kluk desetiletý, a že nemá
kde spát. Oni se poradili a zklamaně odešli - k velké úlevě mamky,
která věru neměla žádné pochopení pro přítomnost markytánky.
Jinak ruské vojáky vítala, protože
pro ně měla slabost již z 1. světové války, kdy byli v Dobrušce ruští
zajatci - mladí kluci a ona jim nosila
tajně chleba. Bylo jí tehdy asi 16 let
a bydleli v Dobrušce na Holobřízku.
Jelikož naše mamka vzpomínala
nostalgicky na ty mladé hladové
ruské vojáčky z 1. světové války,
přemluvila taťku, aby objednal fotografa pana Pavla a nechala nás
vyfotit na louce před okny s těmito
vojáky. Přidaly se i okolní děti, náš
učedník Olda, Honza Chaloupků,
Stáňa a Zdena Kozákovy, Jitka, já,
Pepík a moji rodiče. Máme krásné
památeční foto!
Můj bratr od mala miloval koně
a taky mu jeden přímo spadl do klína. Prý měl poraněnou nohu a nemohl by s vojáky táhnout na Prahu,
tak ho věnovali Pepíkovi. I s ním
jsem se nechala vyfotit. Bohužel,
nadšení nás dětí otec nemohl sdílet, a řekl, že nemáme ani my dost
jídla. Kde by vzali krmení pro koně.
S velkým žalem daroval koně městu. Zřejmě skončil v salámech v to-
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várně na uzeniny pana Jindřicha
Kubiase.
Ve Vamberku v Zářečí byla stará
kovárna (dnes zahrádka a domek
Korbelových) a tam ve dvou ubohých místnostech s malými okénky
do silnice na Rychnov bydleli Šlaisovi. Jejich syn Karel utekl koncem
války z nuceného nasazení v reichu
a dostal se šťastně domů. Přivedl
si ale také mladou Rusku Marušku, která musela být ukrytá v bytě,
napřed před Němci, později před
Sověty. Moje sestra Jarmila jim
pomáhala obstarat doklady, lístky
na potraviny a poukaz na oblečení, a to na jména zemřelých osob.
Za to nás Maruška po večerech
v lednu až dubnu 1945 učila rusky.
Pamatuji si na naše večerní návraty
od Šlaisů, kdy se kolem nás valily
vozy plné Němců k Rychnovu a my
dvě si radostně opakovaly nahlas:
„Maslo, salo, chlieb“ aj. v ruštině.
Maruška pocházela z menší vesnice jižně od Moskvy u města Orel.
Prý byla učitelkou, ale překvapilo
nás, že neznala sovětskou hymnu.
Vysvětlovala to tím, že hymna je
poměrně nová, zavedená Stalinem
a text změněný.
Když přišla Rudá armáda i do Vamberka, sháněli se po eventuelních
občanech SSSR. To již byla Maruška
provdána za Karla Šlaise, a tudíž
mohla zůstat v Československu.
K jejich sňatku došlo hned 7. května ve vamberském kostele sv. Prokopa, kde jsem byla též přítomna.
Moje sestra pomohla vypůjčit pro
nevěstu dlouhé bílé šaty, čelenku
a byla jí svědkyní. Obě měly krásné kytice rozkvetlých magnolií ze
zahrady továrníka Zemana. Byla to
první svatba po válce ve Vamberku.
Na radnici byl v květnových dnech
1945 přítomen pan aktuárský tajemník štábní kapitán František
Brázda, který zde končil svou službu. Co vím, tak působil dříve buď
v Turecku, nebo Persii (dnešní Írán)
a manželku měl pravou orientální
krásku, která zde však příliš šťastná nebyla. Měli dceru Dželilu (nar.
1930), s níž jsem od této doby kamarádila. Dželila sem jezdila i později na srazy jejich ročníku.
Moje maminka říkala: „Děti, pište si
deník, to jsou historické chvíle, ať to
nezapomenete.“ Ve své naivitě jsem
opakovala, že to nemohu nikdy zapomenout. A kupodivu - mám vše
pevně vryto do paměti a každý
květen silně prožívám, ač je mi už
82 roků.
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Základní škola Vamberk

Ze života mateřské školy
Hola, hola školka volá.
1. září to je den,
kdy dětí chodí radostně
a s velikým úsměvem.
Vážení rodiče, milé děti,
prázdniny jsou již jen vzpomínkou,
září se chopilo vlády a před námi
je 10 měsíců školní práce a povinností. Vrátili jsme se do školky
po dvou dlouhých letních měsících. Někdo jde do naší školky
poprvé a čeká ho velká premiéra,
jiný se již těší na kamarády, které
celé prázdniny neviděl. Dovolte mi
proto krátké ohlédnutí za letními
prázdninami. Jako každoročně se
naše školka o prázdninách neuzavřela, ale panoval v ní čilý ruch.
Malovalo se oddělení Žabiček,
opravovalo se, uklízelo a natíralo.
V posledním srpnovém týdnu se
celá školka připravovala na zahájení nového školního roku a pracovalo se na závěrečných úpravách ve všech třídách. Zároveň

také probíhal prázdninový provoz
ve třídě Kuřátek. I přes tropická
tepla si děti užívaly pobyt na školní zahradě, kde se mohly ochladit
pod stříkací květinou, zahrabat se
do písku pod slunečník nebo si
vyzkoušet slalom na koloběžkách.
I když skončily kouzelné prázdniny
a začal podzim naše dětičky přesto
čeká mnoho nového, zajímavého
a neprobádaného. I podzim může
být něčím krásný a jeho vůně nás
může okouzlit. My jsme se sešli
1. září plni očekávání, co všechno
tento školní rok prožijeme. Ti, kteří
mateřskou školu již navštěvovali,
to mohou alespoň tušit, ale přivítali jsme i řadu nových dětí, které
znaly naši školku zatím jen z vyprávění. Těm jsme se snažili nové
prostředí přiblížit, zbavit je strachu a ostychu a vytvořit takovou
atmosféru, aby se cítily bezpečně
a spokojeně! Na děti, stejně jako
v minulých letech, čekaly tři třídy,
které byly rozděleny dle věku dětí.

Nejmladší třída Kuřátek přivítala nové dětičky, třída Žabiček se
těšila na děti starší a třída Ptáčátek v patře se už nemohla dočkat
svých předškoláčků.
Jako již tradičně naše děti čeká
v novém školním roce mnoho zajímavých činností, her a aktivit. Děti
mohou i v letošním roce navštěvovat bazén na školce Vodníček
s výukou plavání, bude probíhat
i nadále spolupráce s Domem
Dětí, kde si děti mohou vyzkoušet keramické tvoření, postarat se
o drobná zvířátka nebo si zacvičit
v krásné zrcadlové tělocvičně. Pro
předškoláčky mají paní učitelky
připravené aktivity jako jsou např.
pohybový kroužek Rarášci, pěvecký sboreček nebo Angličtina hrou.
Na školní zahradě mohou děti
i v letošním roce využívat průlezky,
skluzavky, houpačky a pískoviště.
Některé herní prvky byly opraveny
nebo dostaly nový nátěr. Pro zpestření chystají p. učitelky pro děti
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výlety, vycházky, zajímavé programy a kulturní akce. To vše vždy
v duchu daného ročního období,
teď právě podzimu. Celé září jsme
se věnovali opětovnému zvykání
na školku a vysvětlování, proč je
důležité dodržovat pravidla. K pochopení a větší názornosti nám
pomohla témata „Naše školka,
naše pravidla“ a „Já a moji kamarádi“. Po prázdninách také odešla
po celoživotní práci ve školství
do zaslouženého důchodu naše
paní učitelka MILENA ŘEHÁKOVÁ.
Do dalších dnů jí přejeme za celý
náš kolektiv hlavně mnoho zdraví
a pohody.
Těšíme se, co dalšího nám přinesou nastávající podzimní dny.
Závěrem bychom Vám všem chtěli
popřát dobrou a úspěšnou spolupráci, dětem příjemný a hezký pobyt v mateřské škole a pohodový
školní rok.
Kolektiv MŠ Sluníčko
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz
Zářijové rčení:
„Na svatého Václava
i každá pláňka dozrává…“

Dar, který slouží 90 let

Těšme se na první měsíc podzimu.
Má překrásné jméno - ať i vám
září prostě ZÁŘÍ… Nejen barvami.
Třeba i milým úsměvem. Ten první
zářijový by měl určitě patřit našim
dětem. Nejen pro snadnější začátek dalšího školního roku.
Pracovnice knihovny jsou vám
opět plně k dispozici. Těšíme
se na shledanou u nás… Třeba
i na první podzimní výstavě.
Výstava obrazů Josefa Benedikta
a dřevořezeb Jindřicha Poláčka je
pro vás připravena od 8. září

„Za peníze v Praze dům...“ toto rčení
platilo a platit bude, protože s penězi se dají dělat lecjaké zázraky
a nejen stavět nové domy. Horší
je, poradit si pokud možno s málem peněz a zachránit před dalším
chátráním starý dům. Zvláště ne
ledajaký, ale mající historii a „genius loci“, jako má dům číslo popisné
84 na zdejším náměstí, který v roce
1925 odkázal pan Ladislav Bednář městu Vamberku pro kulturu
a vzdělávání. Uplynulo tedy 90 roků
od nevídaného daru, o kterém je
rukopisný zápis v městské kronice:
„V domě tomto umístěna bude veřejná knihovna, čítárna, museum
a jiné kulturní podniky. Nikdy však
nesmí dům tento najímám býti
k jakýmkoli jiným účelům, zvláště
ne pro zisk…“
A tak se stalo. Tehdejší konšelé, ale
i jejich následovníci z městského
národního výboru a v dnešní době
radní a zastupitelé městského
úřadu ctí páně Bednářův odkaz
a snaží se nacházet v městském
rozpočtu prostředky na záchranu
a údržbu domu.
Kdo nezná městskou knihovnu jen
jako zdánlivě nenápadný rohový
dům stojící naproti budově městského úřadu, ale navštěvuje ji, ten
dokáže ocenit nejen rozsah a hodnotu služeb samotného kulturního
zařízení, ale vidí i hodnotné detaily historických interiérů budovy.
Klenby stropů, množství zajímavých dveří v secesních rámech,
dvoje kachlová kamna z někdejší
věhlasné vamberecké výroby, několik solitérů dobového nábytku....
Návštěvníci knihovny už pamatují dílčí změny a opravy, z nichž
největší byla v létě roku 2007 vý-

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
Čtvrtek : 9,00 – 11,00
Připravujeme:
„KOČÁRKYJÁDA“ pro mrňousky,
jejich rodiče i prarodiče v parku
U Nádraží * v sobotu dne 19. září
2015 * od 10 do 13 hod.
Pojďte se spolu se svými dětmi vrátit do dětství... Stačí vám
k tomu jekékoliv vozítko podobné
kočárku a vaše díťátko a ještě chuť
si hrát.
Čeká na vás pohádková štafeta,
pohádkové bytosti, drobné odměny a hlavně fůra radosti...
Vstupné dobrovolné.
V případě nepříznivého počasí se
veškeré dovádění odkládá na jaro.
Přijďte se potěšit v den Svatováclavského jarmarku.
Těšíme se na vás...

měna shnilých podlah v přízemí.
Ale i potom v obvodových zdech
domu vzlínala vlhkost, na malbě
se šířily skvrny, malba opadávala
a bylo nutné příliš často opakovaně malovat.
Takže to nebyl aprílový žert, ale
nezbytná nutnost, zahájit 1. dubna letošního roku další škálu odborných rekonstrukčních prací
v historickém sídle knihovny, aby
se stihly dokončit k 25. červnu ještě před zahájením Mezinárodního
setkání krajkářek 2015.
Kdo má doma byť jen jedinou
skříň odpovídající i obsahem názvu knihovna, ví jak nesnadno se
taková almara a hlavně knížky z ní
přemísťují. Nejen že je to těžká
dřina, ale knihy vyjmuté z polic se
jaksi načechrají, očividně přibývají
v prostoru a jsou neskladné, nestabilní, komínky tištěných publikací
různých rozměrů se těžko stohují, ale o to snáze se hroutí k zemi
a překážejí. V případě letošních
oprav ve zdejší městské knihovně
se jednalo o aktuální nutnost systematicky přemístit knihovní fond
v počtu 25.000 svazků knih a tomuto množství odpovídající počet
zhruba 60 regálů o 6-7 policích.
Uvolnit přístup ke stěnám, zároveň
však vytvořit výběr knih pro provizorní půjčovny. Zbylá množství
regálů s knihami překrýt foliemi
a zakrýt či odstranit koberce...
Pak mohly být zahájeny sanační
práce - odstraňování mokré omítky do výše oken na vnitřních stěnách obvodových kamenných zdí.
Následně izolační ošetření zdiva,
nové omítky, malby... Čas nutný
pro realizaci zednických prací byl
v maximální míře využit. Souběžně

byly prováděny nové nátěry rámů
všech oken v budově a veškerých
vnitřních dveří, zárubní, vitrín a vestavěných skříní včetně renovace
vchodových dveří. Průběžně byly
prováděny nátěry regálových konstrukcí.
V rámci zednických prací byl v zadním traktu vybourán nový vchod
se schody do zahrady a vybudováno nové hygienické zázemí - WC,
sprchový kout a kuchyňka u víceúčelového sálku, který zejména
využívá mateřské centrum Dráček.
Maminky s dětmi jistě ocení lepší
komfort i zpřístupnění nově upravené zahrádky s altánem.
Mimo odpadů, výměny toalet
a vodoinstalatérských prací byly
provedeny i obklady stěn a podlah, ale i elektroinstalace a nové
rozvody počítačové sítě, malování
místností. Kde nebyla položena
nová podlahová krytina, byly čištěny koberce, lakován nábytek, nově
čalouněny židle, .... a postupně byl
prováděn odborníky i svépomocí
úklid a zpětné stěhování nábytku,
regálů a časově náročné řazení
knižního fondu ... a nakonec výzdoba a instalace nejnovější výstavy textilní umělecké tvorby těsně
před zahájením slavností a dnů
otevřených dveří o posledním
červnovém víkendu.
Omšelý půvab domu čp. 84 dostal
nový lesk, knihovna „prokoukla“,
dosud nevyprchala intenzivní
vůně nových nátěrů. K devadesátinám, které knihovna v majetku
města Vamberka letos slaví, je její
obnova důstojný dárek a pro občany pozvánka, aby se stali pravidelnými návštěvníky knihovny.
Jaroslava Martinová

10 důvodů, proč číst dětem
Možná namítnete, že my jsme před
lety četli kvůli tomu, že jiná zábava nebyla. Pravdou ale je, že jsme
četli proto, že naši rodiče věděli,
co všechno tato aktivita v dětských
dušičkách rozvíjí.
Všichni chceme, aby naše ratolesti
dosahovaly ve škole těch nejlepších

výsledků. Jenže aby se přání stala
skutečností, neměli bychom během
dne zapomínat ani my - na pravidelné čtení se svými dětmi. Nejdřív
budete číst vy jim, později ony vám.
A důvod, proč se vůbec něčemu
tak „zastaralému“, jako je čtení,
věnovat? Zrovna dnes, kdy nás

obklopují moderní technologie?
Protože lásku ke knihám se děti
mohou naučit jen v dětství, a sice
přibližně mezi druhým a pátým rokem. Pokud toto období podceníte,
vaše dítě se nikdy nestane vášnivým
čtenářem… Nikdy se nebude se těšit na večer, až se dům zklidní a ono

bude moct dočíst posledních patnáct stran. Nikdy nezažije vzrušení
z vydání nové knihy, dalšího dílu
oblíbené řady… To jsou věci a situace, které technika nahradit prostě
nedokáže. Dopřejte tedy svému dítěti relativně lacinou zábavu, která je
tak důležitá nejen pro jeho duši…
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ZDE TEDY JSOU DŮVODY proč si
najít čas a číst svým dětem:
1. Obzory
Děti, které čtou pravidelně a často, si rozšiřují obzory. Nemá cenu
s tímto tvrzením jakkoli polemizovat. Pokud potomka posadíte před
televizi, je jasné, že práci na rozvoji
fantazie za něj odvedl režisér, scenárista atd. Dítě se stává jen konzumentem. Pokud ale čte, musí si
samo vystavět zámky, hory i lesy,
kde se dobrodružství odehrává,
podle toho, co napsal autor. A to
už je pořádná práce.
2. Rozcvička
Čtení procvičuje mozek. Čtení jako
takové je úkolem, který zaměstnává celý mozek.
3. Soustředění
Četba zlepšuje koncentraci. Není
nic horšího, než když jste od knihy
neustále vytrhováni. Samy víte, jak
vám vadí, když se musíte v ději vracet o pár stran zpět. Proto se sna-

žíte si vše do detailu zapamatovat
a stejně tak i vaše dítě. Jestliže tedy
dítěti čtete, nakonec se ho zeptejte, o čem dnešní děj byl. Snadno si
tak ověříte, jestli potomek vůbec
vnímal a zda ho vybraná kniha
bavila. Pokud ne, pravděpodobně
vám nedokáže odpovědět. Až si
vezme knihu do ruky dítě a bude
číst nahlas, ptejte se ho ze stejného důvodu na totéž. Myšlenkami
totiž může bloudit jinde. A pokud
je dítě schopné číst si potichu,
občas se ho na dobrodružství
prožívané v knize také zeptejte.
Nejenže bude rádo, že vás může
seznámit s tím, čím právě žije, ale
vy ještě budete mít kontrolu, jak
na tom se čtením a porozuměním
obsahu vlastně je…
4. Zkušenosti
Knihy vypovídají o světě víc, než
zvládnete říct během chvilky vy.
Pohádky jsou plné dobra a zla
a vaše dítě navíc zjistí, že ne všichni,

kdo jsou na první pohled hodní, zůstávají takovými i na pohled druhý.
5. Jazykověda
Knihy skvěle rozšiřují dětský slovník. I o slova, která doma běžně nepoužíváte - jednou se ale mohou
hodit. Dětský mozek je nepopsaný
hard disk a záleží na vás, čím ho
naplníte.
6. Hravost
Fantazii se meze nekladou. Rozvíjejte ji u svých dětí právě prostřednictvím příběhů v knížkách…
7. Soucítění
Čtení zvyšuje empatii. Pokud vaše
dítě právě prožívá s hlavním hrdinou Smolíčkem trápení, jestli
jezinkám uteče, nebo ne, dokáže
se vcítit i do vašeho smutku nebo
trápení kamaráda ve školce...
8. Školní známky
Čtenáři mají lepší prospěch. To je
nepopiratelný fakt na který pedagogové pravidelně a rádi poukazují. Ti, kdo čtou, se totiž opravdu

více lépe vyjadřují - výsledkem jsou
jedničky z češtiny v „žákajdě“ získané zdarma.
9. Věrný přítel
Knihu mohou děti nosit všude
s sebou, nikdy jí nedojdou baterky,
s knihou nejsou nikdy samy. A dítě,
které rádo čte, nebude zlobit v čekárně u lékaře.
10. Pohodička
Četbou dítě odpočívá…. Naučí se,
jak být klidné, a na rozdíl od jiných
zábav není dětská mysl během
čtení bombardovaná dalšími vjemy, takže to nepředstavuje pro
mozek takový stres. A to je balzám
pro duši, který by si vaše ratolest
měla dopřávat opravdu denně.
A vy s ní, lepší relax totiž není.
TAKŽE – JE TO I NA VÁS, MILÍ RODIČOVÉ. A MY VÁM RÁDY POMŮŽEME.
Za MK Vamberk
Jaroslava Martinová
(Použitá fakta: časopis MAMINKA,
8. 10. 2014)

Společenská kronika
VZPOMÍNKA
Zhasly oči plné lásky naší maminky,
nezhasnou však nikdy naše vzpomínky.
Čas ubíhá a nevrací co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v našich srdcích žijí dál ….
 Dne 18. září vzpomeneme 100. výročí narození naší maminky a babičky
paní MILADY HAVLOVÉ a 14. srpna jsme vzpomněli 109. výročí narození tatínka a dědečka pana JAROSLAVA HAVLA z Vamberka.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Vzpomíná syn a dcera s rodinami.
Domov je prázdný, smutno je v něm,
proč jsi nám tatínku odešel jen.
 Dne 9. září 2015 uplyne první smutný rok, kdy nás
náhle bez slůvka rozloučení opustil náš tatínek, tchán,
dědeček a druh pan LADISLAV ŠTAJNER z Merklovic.
S láskou vzpomínají děti s rodinami
a družka Anička.
 Dne 15. září 2010 zemřel pan KAROL KOSTKA.
S láskou vzpomínají a za vzpomínku děkují
manželka Jana
dcera Ivana Štěpánková s rodinou
syn Karel s rodinou

BLAHOPŘÁNÍ
V září 2015 oslaví:
94 let Věra Červenková
90 let Jaromír Bárta
85 let Jaroslava Vyskočilová
80 let Václav Kotlář

80 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Jaroslava Matějíčková
Anna Durchánková
Jan Novák
Blažena Zemanová
Jarmila Kubíčková

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

 20. září 2015 uplyne 20 let od úmrtí mého manžela
pana KARLA ZAHRADNÍKA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka

Kdo nikdy nezažil ztrátu svého dítěte,
nikdy nemůže pochopit tu ukrutnou bolest
v srdci, plném slz a beznaděje.
 Dne 21. září 2015 si připomínáme 9. výročí úmrtí našeho milovaného syna MILANA JELÍNKA.
Děkuji všem, kteří vzpomenou
Stále vzpomíná matka a sestra s rodinou

syna ................................................, datum nar. ..................................
dcery .............................................., datum nar. ...................................
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: ....................................
....................................
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zpravodaj

strana

MKS nabízí - září 2015
tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz
 4. září v 18.30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY - zahájení.
Vstupné 40 Kč.
 11. září v 18.30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Vstupné 40 Kč.

 18. září v 18.30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Vstupné 40 Kč.
 19. září v 9.00 – 17.00 hodin
SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK
Kulturní program - občerstvení –
atrakce – stánkový prodej.
Vamberecké náměstí.
Vstup zdarma.
 23. září v 19.00 hodin
ORLICKO-KLADSKÝ
VARHANNÍ
FESTIVAL
Účinkuje: Pavel Svoboda – varhany
V současné době jeden z nejúspěšnějších varhaníků mladé generace.
Kostel sv. Prokopa
 25. září v 18.30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY - Prodloužená.
Vstupné 40 Kč.
 30. září v 19.00 hodin
DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ!
Divadelní společnost Háta.
Komedie.
Hrají: Mahulena Bočanová, Adéla
Gondíková, Zbyšek Pantůček, Lukáš Vaculík a další.
Vstupné 250 Kč.
PŘIPRAVUJEME:
 3. října ve 21.00 hodin
4 WATTY - rocková zábava.
Vstupné 70 Kč.
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DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
PODZIM 2015
Vážení divadelní přátelé,
zveme Vás na velice bohatý podzimní kulturní program. Kromě
komedie v podání Divadelní společnosti Háta je pro Vás připraven jedinečný koncert Ondřeje
Brzobohatého, dále budete moci
shlédnout patnáctou a zároveň
poslední hru Divadla Járy Cimrmana autorského dua Z. Svěráka a L.
Smoljaka České nebe. V prosinci se
můžete těšit na vánoční koncert
stále šarmantní Marty Kubišové.
Věříme, že si z naší nabídky vyberete a budete odcházet plni příjemných zážitků.
 30. září v 19.00 hodin
DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ! /RAY COONEY, JOHN CHAPMAN/
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA
I prostorná exkluzivní ložnice s velkou kruhovou postelí může být
náhle těsná.. Přesně takové „převýšení poptávky nad kapacitou“
nastane v bláznivé komedii. Kolotoč zoufalých zastíracích manévrů,
nedorozumění a lží, nechtěných
záměn osob se rozjíždí naplno.
Jiskřivé humorné slovní i situační šarvátky nabírají na intenzitě.
V momentu, kdy veškeré zádrhele a konflikty dospějí k urovnání
a ke zklidnění, zaskočí diváky ještě

náhlá brilantní pointa.
Hrají: M. Bočanová/K. Špráchalová,
A. Gondíková/K. Lojdová, J. Birgusová/S. Černodrinská, Z. Pantůček/M.
Sobotka, I. Andrlová/O. Želenská,
J. Zenáhlíková, V. Žehrová, P. Nečas,
F. Tomsa, L. Vaculík, M. Zounar.
 14. října v 19.00 hodin
ONDŘEJ BRZOBOHATÝ S KAPELOU
KONCERT
Ondřej Brzobohatý je bezpochyby
všestranná osobnost. Je známý jako
moderátor, herec i skladatel, ale
málokdo ví, že jeho prvotním snem
bylo stát se skvělým zpěvákem
a hudebníkem. Jeho koncertní turné má veliký úspěch. Ve vyprodaných sálech vládne bezprostřední
atmosféra. Publikum ocení skvělé
výkony všech muzikantů a především Ondřeje Brzobohatého, který
se představí jako zpěvák a klavírista, ale také jako pohodový a vtipný
průvodce koncertu.
 23. října v 19.00 hodin
ČESKÉ NEBE /Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak/
DIVADLO JÁRY CIMRMANA
Název Cimrmanovy hry České nebe
potvrdil, že stopa geniálního autora
nekončí rokem 1914. Drama zachycuje dobu, kdy na zemi propukla
1. světová válka. Sledujeme ji
z nebe, kde se dávno mrtví velikáni českých dějin strachují o osud
svého lidu. Česká nebeská komise
ve složení svatý Václav, praotec
Čech a J. A. Komenský se v krizové
situaci rozšiřuje o nové členy, aby
vnukla národu myšlenku samostatného státu. České nebe je především náramná legrace.
Hrají: Z. Svěrák, B. Penc/J. Weigel,
P. Brukner/P. Reidinger, J. Hraběta/A.
Krob, G. Rumlena/R. Bárta, M. Šimon,
V. Kotek, M. Weigel/Z. Škrdlant.
 12. prosince v 19.00 hodin
MARTA KUBIŠOVÁ
S NEBÝVALOU OCHOTOU /VÁNOČNÍ KONCERT/
Nejnovější recitál legendární pěvecké hvězdy. Host večera Milan
Hein, doprovází hudební skupina
Petra Maláska nebo Karla Štolby.
Marta Kubišová je jedna z nejznámějších českých zpěvaček, která
za svou kariéru nasbírala po třech
vítězstvích v anketě Zlatý slavík
a anketě časopisu Mladý svět. Její
nejslavnější píseň je modlitba pro
Martu, která se v době sametové
revoluce stala jakousi novodobou
českou hymnou.
Zdeňka Freivaldová

www.vamberk.cz
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Stalo se aneb bejvávalo
Před 120 lety
Chlapecká měšťanská škola byla založena 16. září 1895. Vyučování začalo v budově radnice v místnosti, kde byl do té doby hostinec.

Před 110 lety
Na svátek sv. Václava 28. září 1905 byla otevřena nová budova obecné
a měšťanské školy. Plán vyhotovil architekt Podhajský z Prahy. Stavbu
provedli stavitelé Martinek z Náchoda a Jihlavec z Hradce Králové.

Před 100 lety
V září 1915 se uskutečnily odvody 43 až 50 letých mužů. Ze 110 jich
bylo do války posláno 93.

Před 90 lety
Rozhodnutím obecního zastupitelstva získalo náměstí pojmenování po Mistru Janu Husovi. Horní náměstí bylo přejmenováno
na Lützowovo.

Před 75 lety
V prostoru mezi starým a novým hřbitovem byl 1. září 1940 otevřen
urnový háj s kolumbáriem. Stavbu provedl stavitel Karel Bačina.

Před 45 lety
V září 1970 bylo pro své postoje v období 1968-1969 odvoláno šest
učitelů, včetně ředitele Jana Donnenbegera.

Před 15 lety
Zásluhou turistů v čele s kronikářem Janem Lakmayerem bylo 24. září
2000 otevřeno zátiší se studánkou u sv. Prokopa.

Před 5 lety
Po několikaměsíční celkové rekonstrukci byla 1. září 2010 otevřena
Chata Na Vyhlídce.

Výročí osobností
 9.9.1845 se narodil František Suchánek, obchodník a obecní starosta.
Bydlel a živnost provozoval v čp. 81 na náměstí. Obecním starostou byl v období 1884-1889, kdy došlo k velkému průmyslovému rozvoji města. V následujících desetiletích zastával post prvního radního a náměstka starosty.
Po léta stál také v čele hasičů. 170. výročí narození († 19.9.1909)
 9.9.1855 zemřel ve Vamberku P. Jan Peikert, katolický kněz. Vambereckým farářem byl ustanoven roku 1819. Penzionován pro nemoc byl v roce
1847. Roku 1830 byla fara přemístěna do čp. 85, kde sídlí dodnes. 160. výročí
úmrtí (* 29.7.1782 Rychnov)
 28.9.1825 zemřel ve Vídni František Josef II. Kolowrat - Liebsteinský,
majitel panství a politik. Panství spravoval v období 1771 až 1814. Zastával
funkci nejvyššího purkrabího Českého království. Roku 1797 rozprodal panský dvůr ve Vamberku a na jeho místě vznikla osada Forberk (Popluží). V roce
1805 prodal bývalý vamberecký panský pivovar. Pohřben byl v Rychnově.
190. výročí úmrtí (* 17.12.1747 Rožďalovice)

Koupíme zemědělskou usedlost
na rychnovsku.
Tel: 734 753 333

KURZY ANGLIČTINY

SECOND HAND ODĚVY LAURA
Náměstí u kostela

Nabízíme NOVÉ CENY
30
50
100

DO 100 Kč – NYNÍ
Kč
Kč
DO 200 Kč – NYNÍ
NAD 200 Kč – NYNÍ
Kč
OTEVŘENO PO-PÁ 9-12 13-15 h., SO 9-11 h.

od září 2015 v Rychnově nad Kněžnou
www. jcaj.cz
- od února 2015 opět otevíráme nové a návazné kurzy
v Rychnově nad Kněžnou
- preferujete-li se skutečně něco naučit a začít angličtinu používat
před lacinými sliby, přijďte se podívat na naše zkušební hodiny,
vše vám rádi předvedeme
- s námi může studovat skutečně každý
- kurzovné 1.850,-Kč na celé pololetí, tedy 46,-Kč na hodinu,
a to bez ohledu lidí v kurzu
- naše hodiny probíhají v přátelské a pohodové atmosféře s milými kolegy,
čili není třeba se obávat ostychu či něčeho podobného

Jazykové centrum anglického jazyka
tel. 736 414 549, 494 532 102

www.vamberk.cz
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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.

Chcete, aby vás nebolely záda?
Chcete, aby jste byli klidní a vyrovnaní?
Chcete prohlubovat svůj dech?

Cvičte jógu!
Klasická jóga s Hankou Koskovou je tu pro vás!!

Kurz 10. lekcí každý pátek v Domě dětí ve Vamberku
začínáme 2.10.2015 v 17:00 hod.
Přihlašovat se můžete už nyní na adrese: hana.koskova@centrum.cz
více na: www.jogaprovsechny.estranky.cz

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

www.vamberk.cz

Zateplení Mateřské školy Tyršova a sportovní haly

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

z přírodního kamene
 Opravy a úpravy pomníků
 Moderní tvary pomníků
 Urnové pomníky za výhodné ceny
 Nejlevnější světlá i tmavá žula
 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

MAMINY RUN VE VAMBERKU
29. srpna 2015

Foto: Radoslav Vídeňský

