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Ze zasedání Rady města

Zveme Vás na 12. zasedání Zastupitelstva města Vamberk, 
které se koná dne 8. června 2016 v 18 hodin 
ve velkém sále Městského klubu Sokolovna

Rada města Vamberk se na svém 

39. zasedání dne 20. dubna 2016 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 38. 

2)  Projednala protokol z  Otevírání 
a  hodnocení nabídek pro veřej-
nou zakázku malého rozsahu 
„Oprava komunikace pod ho-
telem Helgoland“ a  v  souladu 
s  ním rozhodla, že smlouva 
bude uzavřena s  uchazečem, 
který předložil nejnižší nabídku 
676.772,40 Kč včetně DPH, tj. 
KONKRET – CZ, spol. s r. o. a pově-
řila starostu podpisem smlouvy.

3)  Projednala protokol z  Ote-
vírání a  hodnocení nabídek 
pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Peklo – oprava MK – 
Horní cesta“ a v souladu s ním 
rozhodla, že smlouva bude 
uzavřena s  uchazečem, kte-
rý předložil nejnižší nabídku 
1.010.558,58 Kč včetně DPH, tj. 
STRABAG, a. s.  a  pověřila sta-
rostu podpisem smlouvy.

4)  Vzala na vědomí rozsudek Kraj-
ského soudu Hradec Králové, 
kterým se zrušuje rozsudek 
Okresního soudu v  Rychnově 
nad Kněžnou a zastavuje odvo-
lací řízení žalobce města Vam-
berk proti žalované Vamberec-
ká voda, s. r. o. (bývalý PREMIER 
SERVIS, s. r. o.).

5)  Schválila zveřejnění záměru 
prodeje trafostanice na  parce-
le č. 1149/2 včetně zastavěné 
části pozemku a  sloupové tra-
fostanice na  parcelách 872/1 
a 867/3, vše v katastrálním úze-
mí Vamberk.  

6)  Schválila: 
 a) pronájem prostor v  přízemí 

domu č. p. 102 v Radniční ulici 
ve  Vamberku – obchod, sklad 
a  sociální zařízení o  celkové 
podlahové ploše 29 m2, ná-
jemné podle Kritérií, na  dobu 
neurčitou s  výpovědní lhůtou 
3 měsíce, za účelem provozová-
ní skladu a  obchodu, nájemce 
paní Iveta Janebová,

 b) pronájem části pozemkové 
parcely č. 1149/1, druh pozem-
ku ostatní plocha, v  k. ú. Vam-
berk, o výměře 15 m2, nájemné 
7 Kč/m2, na  dobu neurčitou 
s  výpovědní lhůtou 3 měsíce, 
za  účelem skladování dřeva, 
nájemce paní Petra Kuběnková.

7)  Schválila ukončení nájemní-
ho poměru na  pronájem bytu 
č. 3 v  domě č. p.  131 ve  Vam-
berku v  Janáčkově ulici ke  dni 
30.04.2016 s nájemcem panem 
Petrem Pávkem. 

8)  Schválila výpověď pojistných 
smluv s  Českou pojišťov-
nou, a. s., číslo 39419307-18             
a  48208300-17 a  uzavření no-
vých pojistných smluv na  po-
vinné a  havarijní pojištění vo-
zidel Renault Kangoo a Citroën 
Berlingo s  pojišťovnou Koope-
rativa.

9)  Schválila ve  své kompetenci 
rozpočtová opatření č. 6/2016.

10)  Schválila zveřejnění záměru 
směny nových pozemkových 
parcel č. 192/12, ostatní plo-
cha, 13 m2, vlastníci manželé 
Valachovi, za  parcelu č. 786/2, 
zahrada, 16 m2, vlastník měs-
to Vamberk a  prodeje nové 
pozemkové parcely č. 786/3, 
zahrada, 2 m2, vše v  katastrál-
ním území Peklo nad Zdobnicí, 
parcely odděleny GP č. 366-
72/2015.

11)  Schválila zveřejnění záměru 
prodeje spoluvlastnického 
podílu o  velikosti ideální ½ 
z  pozemkové parcely č. 857/4, 
zahrada, 7 m2, v k. ú. Vamberk. 

12)  Projednala Smlouvu o podmín-
kách napojení, o  spolupráci 
a  součinnosti při realizaci ply-
nárenského zařízení a o smlou-
vě budoucí nájemní na  akci 
„Obytný prostor RD Bačinka 
Vamberk – plynovod“, vyjád-
řila podporu aktivitám RWE 
při zavádění ekologické formy 
vytápění, ale vzhledem k  vel-
ké fi nanční náročnosti akce 
rozhodla smlouvu v  současné 
době neuzavírat.   

13)  Vzala na  vědomí sdělení ře-
ditelky mateřské školy o  uza-
vření jednotlivých pracovišť 
v  době letních prázdnin – pra-
coviště Tyršova bude uzavřeno 
od  04.07.2016 do  29.07.2016, 
pracoviště Jugoslávská bude 
uzavřeno v době od 01.08.2016 
do 26.08.2016 s tím, že v přípa-
dě zájmu je možno umístit děti 
do otevřeného pracoviště.

14)  Projednala a schválila cenovou 
nabídku na  projektovou doku-
mentaci pro stavební povolení 
a výběr zhotovitele na akci „Re-

konstrukce sportovní haly Vam-
berk“ předloženou MK PROFI, 
Hradec Králové s. r. o. za  cenu 
125.000 Kč bez DPH a  pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

15)  Souhlasila, aby Mateřská škola 
Vamberk vyměnila stávající za-
hradní prvky na obou pracoviš-
tích z důvodu bezpečnosti dětí 
a úhradu provedla z rezervního 
fondu MŠ.

16)  Souhlasila s  přijetím daru dře-
věných žebřin se skluzavkou 
v  hodnotě 1.000 Kč pro Mateř-
skou školu Vamberk s  tím, že 
dar bude použit pro činnost 
MŠ.

17)  Schválila odpisový plán Základ-
ní školy Vamberk pro rok 2016.

18)  Na základě návrhu Správy spor-
tovních zařízení schválila nákup 
hracího prvku pro dětské hřiště 
v Pekle od společnosti TEWIKO 
systém, s. r. o. Liberec s tím, že 
úhrada bude provedena z  roz-
počtové částky na  investice 
SSZ.

19)  Na základě žádosti Muzea a ga-
lerie Orlických hor schválila zá-
půjčku obrazu Oldřicha Hlavsy 
„Most ve  Vamberku v  zimě“ 
na  výstavu obrazů tohoto ma-
líře, která se uskuteční v Orlické 
galerii v  době od  29.04.2016 
do 16.06.2016.

20)  Na  základě návrhu vedoucího 
Technických služeb a v souladu 
se schváleným rozpočtem roz-
hodla, že pro potřeby zajištění 
sekání trávy bude zakoupen 
traktor Starjet Exclusive UJ 102-
23 4x4 PRO za cenu 234.900 Kč 
včetně DPH.   

21)  Rozhodla o  změně parkování 
na  Husově náměstí. Na  zákla-
dě požadavku obchodníků se 
v  dolní části náměstí zavádí 
omezené stání ve  stejném re-
žimu jako v prostoru horní části 
náměstí.

22)  Projednala řešení na  úpravu 
dopravního značení na  silnici 
III/319 3 v části Helouska, navr-
žené v rámci jednání s Doprav-
ním inspektorátem Policie ČR 
a uložila zajistit potřebná povo-
lení a úpravu realizovat.

23)  Schválila žádost společnos-
ti STRABAG, a. s. o  umožnění 
skládkování vyfrézovaného 
asfaltu a  zeminy na  části par-
kovací plochy u  koupaliště 

v rozsahu dle dohody s  ředite-
lem VAMBEKONU, s. r. o. Doba 
skládkování je dohodnuta nej-
déle do 31.05.2016.

24)  Schválila souhlasné prohlášení 
o  dočasné neodstranitelnosti 
trafostanice v  prostoru býva-
lých kasáren, neboť urychlení 
jejího přemístění nemůže složi-
tel, tj. Pewag nemovitosti s. r. o., 
ovlivnit.

25)  Posoudila a  vyhodnotila po-
ptávkové řízení na  opravu 
sociálního zařízení v  prostoru 
městského koupaliště provede-
né Správou sportovních zaříze-
ní a  rozhodla uzavřít smlouvu 
s fi rmou SK-EKO Systems s. r. o., 
Pardubice za  cenu 2.097.459 
bez DPH a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

Rada města Vamberk se na svém 

40. zasedání dne 4. května 2016 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 39. 

2)  Projednala žádost Sdružení 
obrany spotřebitelů Králové-
hradeckého kraje z. s. o  po-
skytnutí příspěvku a  rozhodla 
žádosti nevyhovět.

3)  Schválila žádost České pošty 
o  umístění odkládací schránky 
v  Janáčkově ulici na  pozemku 
města č. 1785/4.  

4)  Schválila na  základě žádos-
ti umístění sídla občanského 
sdružení Český svaz včelařů, o. 
s., ZO Vamberk na adrese Měs-
to Vamberk, Husovo náměstí 1, 
517 54 Vamberk. 

5)  Projednala žádost IV – Naklada-
telství s. r. o., Pobočka Ústí nad 
Labem o příspěvek na výukové 
„Omalovánky první pomoci“ 
pro předškolní děti a  rozhodla 
se do projektu nezapojit.

6)  Přijala jednatele společnosti 
KENVI CZ, s. r. o. a vzala na vě-
domí sdělení, že v areálu fi rmy 
ve Vamberku nebude provozo-
vána kompostárna.

7)  Vzala na vědomí informaci sta-
rosty o výběrovém řízení na po-
zici tajemníka městského úřadu 
a  o  jmenování výběrové komi-
se.

Rudolf Futter

starosta města

Mgr. Jan Rejzl

místostarosta města
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Nejen motoristé mířící z Vamberka 
po silnici I. třídy č. 11 přes Sebranice 
a Letnou dále k Žamberku ocení, že 
v  těchto dnech společnost STRA-
BAG a.s. dokončila opravu živičné-
ho krytu vozovky, kterou si již tento 
úsek plně zasloužil. Na  vozovce 
byla provedena kompletní výměna 
obrusné vrstvy a ložné vrstvy, bylo 
obnoveno vodorovné dopravní 
značení na  novém obrusném kry-
tu vozovky a  doplněna svodidla, 

to vše v  délce komunikace 1.650 
metrů. Stavba, která si vyžádala 
zhruba týdenní uzavírku komuni-
kace z  Lützowova náměstí a  rov-
něž znamenala dočasné omezení 
při jednosměrném řízení provozu 
pracovníky stavby, přišla na více jak 
osm a půl milionu korun a byla plně 
hrazena investorem, Ředitelstvím 
silnic a dálnic. Plně dokončena byla 
již ke konci měsíce května. 

Mgr. Jan Rejzl

Cestovní pas i občanský průkaz 
jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a  s  ním 
čeká mnohé rodiny cesta k  moři 
či do hor za hranice České repub-
liky. Pro cestování s dětmi do za-
hraničí již čtvrtým rokem platí, že 
i  dítě musí mít vlastní cestovní 
doklad, jelikož v roce 2012 došlo 
nařízením Evropské unie ke  zru-
šení možnosti cestovat na  zápis 
v  cestovním dokladu rodiče. Pro 
rodiče to ovšem neznamená, že 
se jim kvůli pořízení cestovního 
dokladu pro děti dovolená ně-
jak zásadně prodraží. Cestovní 
pas pro dítě do  15 let totiž stojí 
100 Kč a  dobu platnosti má sta-
novenou na 5 let.
Vzhledem k  nestabilní bezpeč-
nostní situaci v některých zemích, 
které byly dlouhodobě turistic-
kými destinacemi, jako například 
Egypt nebo Turecko, se dá letos 
očekávat nárůst zájmu o  cestová-

ní po  Evropě, a  proto jistě potěší 
možnost cestovat po většině států 
Evropy pouze s občanským průka-
zem. Na ten je nyní možné vyces-
tovat do zemí Evropské unie a také 

do  Albánie, Bosny a  Hercegoviny, 
Černé Hory, Makedonie, Norska, 
Srbska, Švýcarska a na Island. Cena 
za  vydání občanského průkazu 
pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba 
jeho platnosti 5 let.

Cestovní doklady 
jsou hotové do 30 dnů
O  vyřízení cestovního pasu nebo 
občanského průkazu pro dítě 
do  15 let žádá zákonný zástupce, 
tedy zpravidla rodič, kterému stačí 

s dítětem zajít na nejbližší obecní 
úřad obce s rozšířenou působnos-
tí. K žádosti, kterou na místě zpra-
cuje úředník, není nutné přikládat 
fotografi i; úředník pořídí fotografi i 
dítěte přímo na  úřadu při podání 
žádosti. Při podání žádosti zákon-
ný zástupce předkládá svůj průkaz 
totožnosti a rodný list dítěte. V pří-
padě, že má dítě vydán již platný 
občanský průkaz nebo cestovní 

doklad, lze tento předložit místo 
rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu 
nebo občanského průkazu činí 
maximálně 30 dnů. V  případě vy-
cestování v kratší lhůtě než 30 dnů 
je možné požádat o  vydání ces-
tovního pasu ve  zkrácené lhůtě 6 
pracovních dnů; tento úkon je ov-
šem u dětí zpoplatněn poplatkem 
ve  výši 2  000 Kč. Bližší informace 
k vyřizování osobních dokladů lze 
nalézt na webu Ministerstva vnitra 

na  adrese: www.mvcr.cz/clanek/
osobni-doklady.

Informací není nikdy dost
V  případě, že má dítě cestovat 
mimo Evropskou unii, doporu-
čujeme se předem informovat 
u  zastupitelského úřadu daného 
státu, jaké jsou podmínky vstupu, 
pobytu a vycestování s nezletilým 
dítětem. Je také třeba dát si po-
zor na  to, že některé státy mimo 
Evropskou unii mohou vyžadovat 
určitou minimální dobu platnos-
ti cestovního dokladu při vstupu 
na  jejich území nebo ukončení 
pobytu – nejčastěji činí požado-
vaná minimální doba platnosti 6 
měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším pod-
mínkám (např. vízová povinnost) 
lze zjistit u  zastupitelského úřadu 
daného státu, popřípadě je lze na-
lézt na  webu Ministerstva zahra-
ničních věcí www.mzv.cz v  sekci 
„Cestujeme“ a  dále v  části „Státy 
a území – informace na cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová

náměstkyně ministra vnitra 

pro řízení sekce veřejné správy

Přes Sebranice a Letnou 
po novém koberci

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamena-

jí i  vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při 

cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do člen-

ských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí 

cestovat na vlastní občanský průkaz?

MUDr. Benešová Růžena

MUDr. Borůvková Veronika

MUDr. Čapková Marie

MDDr. Petrák Tomáš

MDDr. Faltisová Kristýna

MUDr. Handl Jindřich

MUDr. Havlová Marie

MUDr. Hlavsová Lenka

MUDr. Hrbáčová Eva

MUDr. Kašková Kateřina

MUDr. Domáňová Iva

MUDr. Loukota Jan

MUDr. Malátková Ludmila

MUDr. Miřejovská Dagmar

MDDr. Motyčka Martin

MUDr. Nentvichová Eva

MDDr. Olivíková Petra

MDDr. Pavlová Simona

MUDr. Plšková Ivona

MUDr. Sudová Simona

Tyršova 461, Dobruška

poliklinika, Pulická 99, Dobruška

Komenského 366, Doudleby nad Orlicí

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

Záhumenská 445, České Meziříčí

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

U Stadionu 1166, Rychnov nad Kn.

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kn.

Kvasiny 145

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

Komenského 127, Opočno

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou

K. Michla 942, Dobruška

Záhumenská 445, České Meziříčí

Zdrav.středisko Rokytnice v Orl. hor.

Svatohavelská 266, Rychnov nad Kn.

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. O.

494 622 040

494 622 114

494 383 417

494 541 757

734 324 600

494 531 955

494 539 225

494 323 958

494 532 330

494 596 174

494 515 694

494 621 665

494 515 696

494 323 152

775 224 093

494 623 775

734 324 600

494 595 292

494 534 841

494 371 031

04.06.

05.06.

11.06.

12.06.

18.06.

19.06.

25.06.

26.06.

02.07.

03.07.

05.07.

06.07.

09.07.

10.07.

16.07.

17.07.

23.07.

24.07.

30.07.

31.07.

Zubní pohotovost
ordinační hodiny: 
sobota, neděle, svátek 8,00 - 12,00 hod.
datum   jméno lékaře                 adresa ordinace                                           telefon
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KOTLÍKOVÁ 
DOTACE
Vážení spoluobčané,
koncem září letošního roku bude vypsána další výzva na vý-
měnu starých nevyhovujících kotlů na  tuhá paliva. Je na  ni 
připraveno v našem kraji cca 100 mil Kč pro cca 1000 žadatelů. 
V  souvislosti s  přípravou druhé výzvy k  předkládání žádostí 
o dotaci v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokální-
ho vytápění domácností v Královéhradeckém kraji, tzv. kotlí-
kových dotací, zorganizoval MěÚ Vamberk informační semi-
nář pro občany. Seminář se koná 13. června 2016 od  18:00 
ve velkém sále Městského klubu Sokolovna. 
Odborní pracovníci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
na setkání srozumitelně a jasně přiblíží problematiku čerpání 
dotace, způsob podání žádosti, defi nici způsobilých výdajů 
a  jejich proplácení. Zodpoví také Vaše dotazy. Dále Vám na-
bídnou metodickou pomoc s  vyplňováním žádosti o  dotaci 
a  realizací projektu. Účastníci budou rovněž varováni před 
fi rmami, které slibují zprostředkování dotace na klíč, neboť se 
jedná o jednoduchou administrativní záležitost, kterou zvlád-
ne každý sám. 
Chceme zabránit vystavování občanů zbytečnému riziku ne-
poctivých obchodníků s dotacemi. 
Seminář je bezplatný a srdečně Vás na něj zveme, neboť získá-
te informace přímo od pramene.

Ing. Josef Šlechta, 

tajemník MěÚ Vamberk

V  dubnu letošního roku započaly 
restaurátorské práce na  obnově 
2 kamenosochařských památek 
v  památkovém zájmu, nezapsa-
ných v ústředním seznamu kultur-
ních památek. Jedná se o sochu sv. 
Jana Nepomuckého stojící u  zdi 
kostela sv. Prokopa na Husově ná-
městí a sochu – kříž stojící na rohu 
ulic Lidické a ulice Tyršovy. Restau-
rátorské práce bude na základě vý-
běrového řízení provádět sochař 
a restaurátor p. Hynek Bláha. Cena 
za  restaurování obou památek 
bude činit 78  200 Kč s  DPH. Re-
staurátorský zásah bude spočívat 
v  provedení citlivého očištění po-
vrchu kamene od  usazených ne-

čistot, mechů a  lišejníků, sejmutí 
zčernalých krust a  depozitů. Dále 
bude provedeno zpevnění zkoro-
dovaných partií kamene, doplnění 
chybějících partií a  spár umělým 
kamenem a  lokální lazurní barev-
ná retuš těchto doplňků. Na závěr 
bude povrch soch konzervován 
biocidním a  hydrofobním pro-
středkem. Pro sochy budou zho-
toveny také chybějící doplňky. 
Pro sochu sv. Jana Nepomuckého 
bude vyrobena nová svatozář 
a  krycí stříška, kříž bude doplněn 
novou deskou s kopií malby. Práce 
by měly být dokončeny do konce 
června. 

Zuzana Rousková

Vážený pane starosto.
Jménem občanů osad Sebranice, Zádolí a Helouska se na Vás ob-
racím s přáním zlepšení bezpečnostních podmínek při vystupová-
ní z vozidel veřejné hromadné dopravy přijíždějících od Vamberka 
na zastávku U kapličky..
Jelikož se zjednodušené řešení formou panelového přemostění 
příkopu  na protější straně stávající autobusové zastávky jeví jako 
právně neprůchodné, doporučuji pro zastavování autobusů z toho-
to směru vybudovat krátký odstavný prostor bezprostředně za ces-
tu na  Sebranice. Tím by se zastavování autobusů z  tohoto směru 
posunulo jen o  několik metrů blíže k  Vamberku na  nevyužívané 
místo, dostatečně  prostorné pro zastavení autobusů mimo silnici 
a bezpečné vystupování osob.
Pouhým prodloužením zakrytí příkopu za  stávajícím mostkem se 
odstraní námitka proti vytváření nových nebezpečných míst u silni-
ce, pro kterou  padlo nouzové řešení.
Vytvořený odstavný pruh bude ale potřeba zpevnit na  únosnost 
autobusů a  zejména  dohodnout vykoupení několika  čtverečních 
metrů pozemku od stávajícího majitele.
S pozdravem                                                                                              Augustin Šubrt

Vážený pane Šubrte,
souhlasím s Vámi, že na zastávce U kapličky ve směru od Vamberka 
není vystupování a  nastupování do  autobusů příliš ideální. Vámi 
navržené řešení by zvýšilo komfort i bezpečnost zastávky – na tom 
panuje shoda v dopravní komisi i v radě města. Vytvoření odstavného 
pruhu s autobusovou zastávkou za odbočkou na Sebranice vyžaduje 
v první fázi projektovou přípravu a schválení fi nančních prostředků 
na realizaci v rozpočtu města. Vzhledem k předpokládaným nákla-
dům rada rozhodla v letošním roce tuto akci nezahajovat.
S pozdravem                                                                                                   Rudolf Futter

Poděkování dárcům krve
Ve čtvrtek 19. května 2016 proběhlo na zámku v Rychnově nad kněžnou 
slavnostní předávání Zlatých křížů III. stupně bezpříspěvkovým dárcům 
krve za 80x darovanou krev. Český červený kříž, oblastní spolek Rychnov 
nad Kněžnou, který tuto akci pořádal, nabídl starostům obcí a měst na-
šeho okresu možnost osobně poděkovat svým spoluobčanům za jejich 
obětavost. Rád jsem této možnosti využil a  čtyřem našim oceněným 
dárcům za město Vamberk poděkoval a předal drobné dárky. Krev je ne-
nahraditelnou a nevzácnější tekutinou na světě, a proto věřím, že mohu 
i  za  vás, čtenáře zpravodaje, ještě jednou poděkovat Karlu Kovářovi, 
Miloslavu Lenfeldovi, Rudolfu Müllerovi a  Martinu Smutnému. Vážení 
dárci, děkujeme Vám a přejeme hodně zdraví.                      Rudolf Futter

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého u kostela 
sv. Prokopa na Husově náměstí a sochy - kříže v ul. Lidické
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Záštitu nad soutěží, které se zú-
častnilo na  pět tisíc dětí a  jejich 
učitelů z  celé republiky, převzal 
předseda poslanecké sněmovny, 
pan Jiří Hamáček, který se pře-
dávání cen vítězným kolektivům 
osobně zúčastnil. Předmětem sou-
těžení byla výroba srdce, při jehož 
výrobě nebyly děti limitovány ani 
velikostí ani materiálem a  mohly 
vyrobit kolektivně jedno srdce li-
bovolné velikosti, nebo každý člen 
kolektivu mohl vyrobit srdíčko sa-

mostatně. Nicméně smyslem bylo 
především to, zamyslet se nad tím, 
komu by ono srdce chtěly děti da-
rovat a  proč. Svá srdíčka tak děti 
darovaly maminkám, dědečkům, 
seniorům v  domově důchodců, 
lidem ze svého blízkého i  vzdále-
ného okolí, který si srdce zasloužil 
za nějaký mimořádný čin apod. 

Celá soutěž byla organizována 
vydavatelstvím časopisu Age, kte-
rý je časopisem o  mezigenerační 

spolupráci a životních hodnotách, 
ve  spolupráci se Studiem Ypsilon 
z Liberce, jehož herci zasedli v po-
rotě a  rovněž předávání cen mo-
derovali. 

Myšlenka soutěže oslovila rovněž 
naše Muzeum krajky ve Vamberku, 
o kterém byla v loňském roce pu-
blikována v časopise Age velká re-
portáž. Kromě samotného článku 
se zrodila i  spolupráce na  projek-
tu Srdce s  láskou darované, jehož 
námět všechny ve  Vamberku na-
dchnul. Celkem bylo ve Vamberku 
upaličkováno 15 krajek ve  tvaru 
srdíček různých velikosti a  barev, 
které byly určeny jako ocenění 

pro vítězné žákovské týmy a jejich 
učitele. Paličkovaly je krajkářky 
z Muzea krajky i děti a paní učitel-
ky z Krajkářské školy ve Vamberku. 
Srdíčka v  dřevěných paspartách 
pak čekal výlet do hlavního města, 
kde byla v  Poslanecké sněmovně 
předána vítězným kolektivům. 
Byla zde úžasná atmosféra a  ještě 
úžasnější příběhy dětí, které vlo-
žily do  svých srdcí, darovaných 
ostatním. Již nyní se těšíme na pří-
ští ročník a  věříme, že příště se 
na stupních vítězů objeví i kolekti-
vy dětí z našeho města. 

Mgr. Martina Rejzlová,

Muzeum krajky Vamberk

Paličkovaná srdce z Vamberka zamířila 
k vítězům soutěže Srdce s láskou darované 

K přítomným dětem promluvil předseda Poslanecké sněmovny Jiří Hamáček Vítězné kolektivy si kromě jiných cen odnesly též paličkovaná srdce z Vamberka

V  posledním dubnovém týdnu proběhlo v  historických prosto-

rách Poslanecké sněmovny ČR v  Praze vyhlášení výsledků sou-

těže určené pro kolektivy mateřských a  základních kol „Srdce 

s láskou darované“. 

V dubnu byly zahájeny a dnes jsou v plném prou-
du stavební práce na objektu zázemí koupaliště. 
Vamberecké koupaliště, prakticky bez větších 
změn a  úprav, fungovalo více jak 30 let. Kana-
lizace, vodoinstalace, elektroinstalace a  hygie-
nické podmínky již neodpovídaly požadavkům. 
Jejich některé části byly v havarijním stavu a tak 
stavební práce nebylo možné odkládat. Opravy 
probíhají ve vstupní části areálu, pokladně i v so-
ciálním zázemí personálu. Pro návštěvníky se 
staví převlékárny a šatny se skříňkami na oděvy 
a  cennosti, umývárny, sprchy a  toalety, a  to vše 
také pro osoby s pohybovým omezením.
V minulém týdnu se podařilo práce rozšířit i na ob-
jekt bufetu. Také zde bude provedena komplexní 
oprava vnitřních dispozic. Dodáno a  nainstalo-
váno bude nové vybavení zcela splňující všechny 
současné technické normy a nařízení. Očekává se, 
že nabídka občerstvení uspokojí všechny poža-
davky malých i dospělých návštěvníků.

Opravy stavebních objektů však nejsou to jediné, 
co chystáme pro návštěvníky koupaliště z  Vam-
berka a  okolí nového. Kromě obvyklé sezónní 
přípravy úpravny vody, bazénů a okolních ploch 
také chystáme nový informační systém, opravy 
nátěrů, nové oplocení areálu, úpravy prodejních 
kiosků, změnu dětského brouzdaliště na pískovi-
ště, opravu sportovišť a mnoho dalších drobných 
změn.
Není to málo práce a  ještě zdaleka není hotová. 
Věříme však, že se nám i  našim dodavatelům 
podaří vše stihnout včas a že s příchodem teplé-
ho letního počasí bude koupaliště ve  Vamberku 
na  sezónu připraveno. Jsme přesvědčeni, že ná-
vštěvníci si nové prostředí koupaliště užijí a  pří-
jemně zde stráví nejedno letní odpoledne. Jistě si 
to všichni zasloužíte.

Drahomír Jindra

Ředitel Správy sportovních 

zařízení Vamberk

Koupaliště Vamberk prochází 
významnou změnou
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Poslední květnová neděle byla 
možná pro někoho běžná, ne však 
pro nás. Vamberecký UNI BIG BAND 
se v tento den vydal na cestu do lá-
zeňského města Poděbrady. V loň-
ském roce, taktéž v květnu, jsme tu 
na  kolonádě měli premiéru a  jeli-
kož byla úspěšná, pozvali si nás 
sem i  letos. Na  místo určení jsme 
dorazili před druhou hodinou, za-
čali jsme obsazovat pódium a při-
pravovat nejnutnější (pultky, noty, 
nástroje). Krátce po  druhé hodině 
proběhla zvuková zkouška a začali 
se již pomalu shromažďovat první 
lázeňští diváci. Přes počáteční pesi-
mistické předpovědi počasí o dešti 

a  bouřkách nám nakonec počasí 
přálo (až až) a díky tomu se dosta-
vilo i  odpovídající množství něko-
lika set diváků, kteří si návštěvou 
našeho koncertu příjemně zpest-
řili sváteční odpoledne. Kde beru 
tu jistotu svého hodnocení? Když 
sedíte na  pódiu, tak tam nehraje-
te jen coby účinkující, ale v  mém 
případě i coby pozorovatel. A člo-
věk pozná z tváří a reakcí publika, 
zda je spokojené nebo ne. Z  tváří 
lázeňských hostů v  publiku čišel 
optimismus, dobrá nálada a  spo-
kojenost. Někteří si s námi podupá-
vali do  rytmu, pobrukovali známé 
melodie a  po  našem vystoupení 

nebo i o přestávce někteří osobně 
přišli vyjádřit svůj obdiv či pochva-
lu za náš výkon. Hráli jsme tu rádi 
a  doufáme, že ne naposledy. Pro-
tože když je někde hezky a  navíc 
se tam dovede ocenit to, o  co se 
snažíme na zkouškách – zahrát co 
nejlépe pro ty, které nás rádi po-
slouchají – proč bychom se na tato 
místa rádi nevraceli? Navíc tím dě-
láme dobré jméno městu i za hra-
nicemi našeho regionu. Pravda, 
všichni členové nejsou z  Vamber-
ka, ale to není vůbec důležité. Pro 
všechny členy tohoto tělesa se 
stal Uni Big Band Vamberk více či 
méně srdeční záležitostí, ať už jsme 

odkudkoliv. A ať už to zní jakkoliv 
pateticky, jsme zkrátka ta správná 
parta pod tím správným vedením, 
na nic si nehrajeme a ačkoliv jsme 
„amatérské sdružení“, žádní profe-
sionálové, nemáme se za co stydět. 
Jedna z  poděbradských divaček 
nám po  vystoupení přišla pora-
dit, abychom se vydali i  do  světa, 
že bychom na to měli – to potěší. 
Děkujeme všem, kteří nás mají 
rádi, za jejich podporu a těšíme se 
s vámi na nějakém z našich příštích 
koncertů, například již tradičně 
na  24. 7. 2016 na  Anenské pouti 
v Rokytnici v O. h.

Text a foto: Lucie Grunclová 

Vamberecký Uni Big Band zahrál lázeňským 
hostům na kolonádě v Poděbradech
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Předmět měsíceDopis čtenáře
„Na poli podál hradu Přibyslavi bra-
tr Jan Žižka roznemohl se nemocí 
smrtelnou a život svůj dokonal v tu 
středu před sv. Havlem“ (11. října 
1424). Těmito dojemnými slovy po-
pisují staré letopisy skonání veliké-
ho reka našeho národa a inspirovaly 
i místní vlastence a nadšence k my-
šlence postavení mohyly v  místě 
zvaném Žižkovo pole nedaleko Při-
byslavi. Měšťanská beseda ve Vam-
berku byla jednou z mnoha institu-
cí, které zareagovaly na  provolání 
Výboru pro zřízení pomníku Žižkova 
u Přibyslavi z  roku 1869, za účelem 
věnování kamenů z  památných 
míst českých. V podstavci pomníku, 
jehož slavnostní odhalení proběhlo 
20. září 1874, tak nalezneme kromě 

spousty jiných kamenů též kámen s nápisem MĚŠŤANSKÁ BESEDA VAM-
BERK 1873.                              

   Jiří Hostinský, Spolek přátel historie Vamberka

Kolik je Vamberku vlastně let?
Na redakční radu se svým dopisem obrátil pan Vratislav Nutz z Vam-
berka, kterým reaguje na  článek Miroslava Bergera otištěný v  květ-
novém čísle Zpravodaje, který byl věnován první písemné zmínce 
o městě Vamberku před 675 lety. Ve svém dopise pan Nutz popisuje 
vlastní vzpomínky na velikou slavnost pořádanou v šedesátých letech 
minulého století k příležitosti 700 let Vamberka, kdy k této příležitos-
ti vznikl odznáček na  výšku postaveného obdélníku o  velikosti cca. 
15 x 8 mm, kdy na hnědém podkladu ve zlatém orámování byl znak 
města a pod ním číslice 700. Tento odznáček sám čtenář nosil v klopě 
saka. Závěrem pak vznáší správnou otázku, kde je tedy pravda o stáří 
našeho města. 
Vzali jsme si k ruce literaturu věnující se místní historii a výše uvedený 
rozpor se pokusíme vysvětlit. Z Nových pamětí města Vamberka pana 
Ludvíka Poslušného se dočítáme, že skutečně v  roce 1965 proběhly 
ve dnech 21. až 22. srpna veliké oslavy 700 let města Vamberka. Kona-
lo se divadelní představení Strakonický dudák, na náměstí byl uspo-
řádán staročeský jarmark, v podloubí dnes již neexistujícího Hebkova 
domu upravily krajkářky krajkářskou světničku a předváděly paličko-
vání. Na Vyhlídce byl bohatý hudební program a v neděli večer se pá-
lila veliká vatra. Nicméně, jak autor knihy poznamenává, stáří města 
se pouze odvozovalo od stáří hradu Potštejna, založeného v první po-
lovině 13. století rodem Drslaviců. Pravděpodobný rok zrození města 
Vamberka i hradu pak byl „tehdejšími radními odhadnut“ na rok 1265. 
Pokud se začteme ve druhé důležité knize o historii Vamberka, a sice 
v  Pamětech města Vamberka nad Zdobnicí Josefa F. Krále z  roku 
1927, i zde se pouze dočteme to, že počátky zdejšího osídlení spadají 
do poloviny 13. století, kdy okolní liduprázdné hvozdy byly postupně 
osidlovány šlechtickými rody z dnešního Plzeňska a Klatovska. Poté, 
co byly založeny hrady jako Potštejn a  Litice, osídleny Častolovice, 
Dobruška a jiná místa, lze předpokládat, že se noví obyvatelé vydávali 
i do dalších míst, kde na výhodných místech, jako je tomu v případě 
vamberecké vyvýšeniny nad brodem přes Zdobnici, vznikaly osady, 
dvory a tvrze, z nichž teprve mnohem později se stala sídla, jak je zná-
me dnes. 
Ač je tedy velice pravděpodobné, že první stálé osídlení vzniklo 
na území našeho města před dnes již více jak 750 lety, první písemná 
zmínka o „Waldenbergu“ je skutečně teprve z roku 1341, o čemž bylo 
možno se dočíst v  minulém čísle Vambereckého zpravodaje. Odpo-
věď na otázku, kde je v historii pravda, tedy není vůbec jednoduchá. 
Za dopis panu Vratislavu Nutzovi děkujeme.                     redakční rada Vamberecký příznivec historie René Koleček u Žižkova pomníku

Sbor dobrovolných 
hasičů  Merklovice

zve širokou veřejnost na

DĚTSKÝ 
DEN

v sobotu 4.6.2016
 od 14:00 na hřišti 

v Merklovicích

Pro děti je připravena
spousta soutěží, 

vepřové a kuřecí steaky 
a pro dospělé 
točené pivo.
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Po léta trvalo v polovině 19. století napětí mezi am-
biciozním Pruskem a  zpět se držícím Rakouskem 
o převahu v Německém spolku. Spory se vyostřily 
zejména poté, co se pruským kancléřem stal tvr-
dý a neústupný Otto von Bismarck. Habsburkové 
ovládali Benátsko, o  které mělo zájem nedávno 
sjednocené Italské království. V  červnu 1866 ne-
přátelé habsburské monarchie společně udeřili. 
Na  italské frontě dokázala rakouská vojska zvítě-
zit, zato armáda generála Benedeka neměla proti 
Prusům vedenými stratégem von Moltkem šanci. 
Po dílčích střetech u Jičína, Trutnova, Skalice a Ná-
choda triumfovalo pruské vojsko 3. července 1866 
v bitvě u Hradce Králové. V jedné z největších bitev 
19. století se střetly 200tisícové armády. Prusové 
ztratili 2  000 mužů, na  rakouské straně zemřelo 
5 500 vojáků. Vzápětí vítězní Prusové obsadili vět-
šinu Čech i Moravy a donutili císaře Františka Josefa 
I. podepsat 23. srpna v Praze mír. Rakouské císař-
ství bylo přinuceno vzdát se členství v Německém 
spolku a nadále do celoněmeckých záležitostí ne-
zasahovat. Též zaplatit Prusku reparace a Italskému 
království postoupit Benátsko.
Dějinná bitva zasáhla i  do  života našeho města. 
Válka byla vyhlášena 18. června 1866 a již o tři dny 
později se v našem okolí objevili rakouští kyrysníci 
a huláni postupující od Žamberka k Rychnovu. Vo-
jáci přenocovali poblíž Pekla. Když se vamberečtí 
živnostníci dozvěděli, že do Ústí n.O. přitáhlo silné 
vojsko, snažili se tam přivézt zásoby jídla k prodeji. 
Brzy se však projevil nedostatek potravin v samot-
ném Vamberku. Časně ráno 23. června projíždělo 
naším městem zásobování armády, asi 1 500 vozů 
se senem pro koně, sanitní vozy, vozíky se střelným 
prachem, lafetami a pontony. Tato podívaná trvala 
celé dopoledne. Děti připravovaly po  celý týden 
doma i  ve  škole obvazový materiál pro raněné. 
V neděli časně ráno 25. června táhli městem mysliv-
ci, jízda a dělostřelectvo. Dopoledne se ve Vamber-
ku objevil generální štáb III. armádního sboru v čele 
s arciknížetem Arnoštem Habsbursko-Lotrinským, 

který provedl na náměstí přehlídku vojska. Násled-
ně se arcikníže s doprovodem odebrali do prvního 
patra farní budovy, kde přenocovali. Druhý den 
odjeli do Týniště n. O. Ve městě a jeho okolí spaly 
pluky Hornorakouský a Dolnouherský. Následující 
noc přenocovaly v  zářečských usedlostech pluky 
Čechů (Nobili) a  Moravanů (Gerstner). Všechny 
hostince byly přeplněny, k dostání nebylo víno ani 
tabák. V  neděli a  v  pondělí se vařilo na  náměstí. 
V úterý 27. června přicválala od Ústí n. O. 3. divize 
rezervní jízdy pod vedením generálmajora hraběte 
Coudenhove a přenocovala zde. Ve stejný den pro-
jela městem 2. divize lehké jízdy a pokračovala přes 
Peklo k Rychnovu. Po pět dní od soboty do středy 
prošlo Vamberkem 80 až 100 tisíc vojáků. 
V den bitvy 3. července pozorovali její průběh četní 
obyvatelé Vamberka z kopce nad městem pomo-
cí dalekohledů. Přestože takřka celý den pršelo, 
byly vidět záblesky dělových výstřelů v kotoučích 
dýmu. Hukotem dělostřelby se otřásala okna. Zpr-
vu nepotvrzené zprávy o rakouské porážce nabyly 
jasnějších obrysů večer, kdy k sousedním Doudle-
bám dorazili jednotliví prchající vojáci. Ráno násle-
dujícího dne byla špatná zpráva potvrzena. Celé 
dopoledne 5. července procházely městem tisíce 
ustupujících Sasů směrem k Ústí. Před polednem 
dorazil do Vamberka IV. armádní sbor a generální 
štáb arcivévody Josefa, který přenocoval na  faře. 
Vojsko přespalo v  okolí Rychnova, Doudleb, Zá-
měle a Merklovic. Během 6. a 7. července bylo přes 
město vezeno množství raněných a nemocných. Již 
7. července se v Kostelci n. O. objevily přední prus-
ké stráže. Odpoledne 25. července přitáhl do Vam-
berka prapor pruské pěchoty v  počtu 760 mužů. 
Na  faře se ubytoval pruský major Wegener s  do-
provodem. Druhý den táhl městem od Žamberka 
ke Kostelci prapor pruského vojska. Jiný prapor se 
odpoledne usadil v Zářečí a žádal 4 centy masa. Ten 
den byl zrovna výroční trh. Jedna z prodávajících se 
nepohodla s markytánkou kupující chléb. Přivola-
ní pruští vojáci hokynářce pobrali zboží a  ostatní 

trhovci se rychle rozutekli. Dne 30. července bylo 
ve městě ubytováno 354 Prusů, kterým opět mu-
selo být poskytnuto maso. Na  faře přenocovalo 
13 mužů. I v prvních srpnových dnech procházelo 
městem množství pruského vojska. Od 11. do 31. 
srpna byli ve Vamberku ubytováni trvale. Vzhledem 
k  poloze města na  křižovatce čtyř silnic byli jeho 
obyvatelé značně zatíženi dodávkami pro cizí voj-
sko. Teprve v průběhu srpna byla uzavřena smlou-
va, která zaručovala obchodníkům platbu za zboží. 
Rozvážností měšťanů a především obětavostí teh-
dejšího starosty Jana Stöhra bylo zabráněno větším 
škodám. Starosta byl 18. listopadu 1866 vyzname-
nán zlatým válečným křížem císaře Františka Josefa 
I. Češi doufali, že budou za svou loajalitu císařem 
odměněni. Namísto toho přišlo v následujícím roce 
tzv. rakousko-uherské vyrovnání, postavení čes-
kých zemí se nezměnilo.                    Miroslav Berger

Před 80 lety se Vamberk rozloučil se 
svým tehdy nejstarším občanem, 
panem Josefem Kubiasem, řečeným 
„Zimáček“, z  Pekelské ulice čp. 62. 
Přezdívku získal po svém dědovi, kte-
rý vlastnil pole „Na Zimovce“ v místě 
dnešního koupaliště. Podle kronikáře 
Františka Vícha, který jeho osobě vě-
noval v  obecní kronice pět velkých 
hustě popsaných stran, to byla nejrá-
zovitější osobnost ve městě a  jeden 
z  nejhodnějších lidí, kteří tu kdy žili. 
Pocházel ze známé řeznické rodiny. 
Jeho otec a  bratři, a  snad všichni 
příbuzní, byli řezníky. Toto jméno je 

v  našem městě známé od  16. sto-
letí a  bylo velmi rozšířené. Koncem 
19. století čítal tento rod více než 30 
mužských potomků toho jména žijí-
cích ve Vamberku.
„Jeho mysl byla zanícena pro vše 
krásné a  ušlechtilé. Miloval přírodu 
a  vše, co v  ní žije a  roste. Tento sa-
morostlý fi lozof byl živým dokladem 
toho, že duševní inteligenci nelze 
měřit počtem vysokých škol, ta že 
musí být člověku vrozena,“ píše kro-
nikář Vích.
Josef Kubias se narodil 1. února 1841 
ve Vamberku čp. 10 do řeznické rodi-
ny. Rodinnou tradici neporušil a  vě-
noval se tomuto povolání. Mimoto se 
zabýval zemědělstvím. Na svých ces-
tách viděl na  severní Moravě stavět 
obilí do panáků. Tento způsob, který 
chránil obilí za nečasu před vzrůstem, 
se mu tak zalíbil, že jej začal napodo-
bovat. Lidé se mu zpočátku smáli, ale 

pak to dělali také tak a  od  té doby 
se tento způsob u nás udržel. V roce 
1866 se Josef oženil s Annou Slanino-
vou. Řeznictví provozoval až do  po-
čátku první světové války.
Pan Kubias byl člověk neobyčejně 
činný. Přes 40 let zasedal v  obec-
ním zastupitelstvu i  v  městské radě. 
Od mládí až do pozdního stáří hrával 
s velkým úspěchem ochotnické diva-
dlo. Poprvé se na prkna, jež zname-
nají svět, postavil roku 1860 ve svých 
19 letech. Na  výborné herecké vý-
kony mladého Kubiase vzpomínal 
po  letech i  historik Josef Kalousek. 
V červnu 1881, když byla slavnostně 
otevřena nová budova radnice, před-
nesl Josef Kubias báseň faráře Jana 
Urbana složenou k  této příležitosti. 
V  letech 1886 až 1887 byl ředitelem 
zdejšího divadla. Náležel k nemnoha 
čestným členům ochotnického spol-
ku Zdobničan. U  příležitosti svých 

90. narozenin byl Josef Kubias roku 
1931 vyznamenán Ústřední maticí 
divadelního ochotnictva čestným 
uznáním. Místní divadelní soubor si 
připomněl jubilantovo výročí slav-
nostním večerem 2. února 1931. Ve-
liké množství lidí zaplnilo sál i balkon 
hotelu Kubias. Oslavenec přišel mezi 
své příznivce svěží tělesně i duševně. 
Josef Kubias stál u  zrodu zdejšího 
dobrovolného hasičského sboru 
v  roce 1873. Roku 1885 byl jedním 
z  15 zakladatelů vambereckého So-
kola.  V období 1896-1923 byl před-
sedou Občanské záložny. Za své roz-
manité a  výrazné veřejné působení 
byl 9. července 1912 poctěn čestným 
měšťanstvím rodného Vamberka. 
V červnu 1926 obdržel čestný diplom 
vambereckých hasičů. Pan Josef Ku-
bias zemřel 3. června 1936 v požeh-
naném věku 95 let.

Miroslav Berger

Vojna s Prusem v šestašedesátym

          Pruský voják                   Voják rakouské armády

Činorodý měšťan Josef Kubias
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Jaký pro vás byl tok 2015, za který jste 

by do ankety nominován? 

Já musím ř íct, že byl veskrze dobrý, proto-
že co se týč e pracovních záležitostí, udě lali 
jsme zase více než 1300 operací, pomohli 
jsme ř adě  lidí, transplantač ní program se 
rozjel a umě lá srdce pracují. Rodina, kterou 
stavím na první místo, byla taky v pohodě , 
všech 6 vnouč at krásně  prospívalo a  na-
víc jsme se dozvě dě li, že sedmé vnouč e je 
na  cestě . Takže já ten rok hodnotím pozi-
tivně . 

Vy si asi dovedete udě lat č as na všech-

no, co chcete, aby bylo ve  vašem diář i, 

nebo ne? 

Já si bohužel musím obč as udě lat č as 
i na vě ci, které bych nechtě l mít ve svém di-
ář i. Ale to př ináší život a já se snažím si ži-
vot užít v celé šíř i, a pokud mohu být aktiv-
ní ten č as nepromarnit. Ně koho zase baví 
lenošit a má z toho stejný požitek, jako já 
z toho, když se jdu probě hnout. 

Stač il jste se už dnes probě hnout nebo 

to máte naplánováno na jinou hodinu? 

Já bohužel ráno nebě hám, jenom cvič ím, 
protože už jsem v sedm ráno v práci. Takže 
ráno jenom tak dvacet minut cvič ím, ale 
na bě hání to je krátká doba. Takže to je až 
na  odpoledne a  na  več er, když se vrátím 
z práce. 

Pane profesore, dě líte týden na  víkend 

a pracovní dny? 

Obč as i víkend je tak jednou mě síč ně  pra-
covní, protože mám př íslužbu na telefonu. 
Jinak se snažím, abych opravdu víkend 
strávil ně kde mimo nemocnici. 

Už jsme v roce 2016, jak ho zatím hod-

notíte ? 

Já doufám, že nebude nič ím výjimeč ný, 
snad jen kromě  toho sedmého vnouč ete. 
To co mě  nejvíc trápí je př íliv imigrantů  
do  Evropy, protože málokdo si umí př ed-
stavit co z  toho bude. Ne pro nás, ale pro 

naše dě ti a  vnouč ata. Jinak doufám, že 
léto nebude tak suché, jako bylo to loň ské, 
kdy nám uhynula ř ada stromů . Nedostatek 
vláhy byl strašný, takže vě ř ím, že to bude 
př imě ř ené léto, když už zima byla mizerná, 
takže na bě žkách jsme toho letos moc ne-
nabě hali. 

Když už skloň ujeme roč ní období, co 

pro vás znamená jaro ? 

Když jsem byl mladý, tak jsem si ř íkal, ježíš-
marjá, co ty lidi na tom jaru vidí. Lyžovat se 
nedá, koupat se ještě  nedá, tak co? A  tím, 
jak stárnu, vidím, že probuzení př írody je 
tak nádherné roč ní období, když vám na-

př íklad na zahrádce rozkvete první petrklíč . 
Je to probuzení života a  já si myslím, že to 
je kouzelné. Žít chvíli na ně jakém tropickém 
ostrově  se nám strašně  líbí, ale př edstavte si, 
že to je celý život. Támhle ráno vyjde slunce, 
odtamtud fouká vítr a támhle zapadne a je 
to stále stejné. A u nás je to stř ídání č tyř  ro-
č ních období, je pravda, že asi bývalo hezč í, 
ale je to poř ád ještě  krásné. 

Dě kuji za  rozhovor, př ejí krásný rok, 

a blahopř eji k ceně  Šarmantní osobnost 

roku. 

Já si toho velice vážím, dě kuji mnohokrát 
a tě ším se na další setkání.

„Snažím se život si užít v celé jeho šíř i“ 
ř íká letošní Šarmantní osobnost roku Jan Pirk 
Vítě zem jubilejního 20. roč níku ankety Č eského rozhlasu Šarmantní osobnost roku se stal 29. dubna 

2016 prof. MUDr. Jan Pirk, č eský kardiochirurg, př ednosta kardiocentra a kliniky kardiovaskulární chi-

rurgie IKEMu v Praze. Př i této př íležitosti mu Lada Klokoč níková položila ně kolik otázek.
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(Pokračování z minulého čísla)
Nedalo mi to a šel se přesvědčit od-
kud to má a tak mi ostatní ukázali, 
že našli tajnou skrýš a v ní plno lah-
ví samého francouzského koňaku 
tří a čtyřhvězdičkového. Tušil jsem, 
že se musí něco provést, abychom 
nepřišli do  nějakého maléru. Pro-
to jsem se dohodl s Italy, že jednu 
přepravku s 20 lahvemi odneseme 
na strážnici s tím, že jsme to nalezli 
pod lehátkem ve  světnici. Lahve 
byly obaleny slámou proti rozbi-
tí. Žádný z  Italů se mnou nechtěl 
jít ale nakonec se jeden odhodlal 
a tak jsme plnou přepravku s 20 lit-
rovými lahvemi odnesli na strážnici 
se třemi vojáky. Ti se na nic neptali, 
přepravku si vzali a opili se do ně-
moty. Další směna tří vojáků pokra-
čovala v pití opět do němoty a třetí 
výměnná směna jen konání dvou 
směn hlídání případ dokončila. Po-
tom jeden z vojáků poněkud stříz-
livější nám oznámil, že jestli ještě 
něco máme ať to odevzdáme, že 
příští den má přijít kontrola a jestli 
se najde jen jediná třeba prázdná 
láhev od koňaku, bude zle. Bylo za-
jímavé, že za celou tu dobu neměl 
nikdo z hlídajících zájem něco zjiš-
ťovat a  nikdo k  nám dovnitř dále 
nepřišel. Jelikož bylo chladno a my 
se chtěli ohřát a  zatopit si, hledali 
jsme po  celé budově i  suterénu, 
kde by co bylo na podpal. Ústřední 
topení zde sice bylo, ale bez tepla. 
Elektřina již nesvítila a  tak hledání 
bylo ztíženo. Nakonec jsme se do-
stali v suterénu ke kotli ústředního 
topení. Palivo však nikde žádné, ale 
přeci zde byly ještě jedny oplecho-
vané a na visací zámek uzamčené 
dveře. V domění, že za těmito dveř-
mi nějaké topivo bude, vzal jsem 
u  kotelny velký, dlouhý železný 
hák na prohrabování v kotli a tímto 
páčením vytrhl visací zámek. Svítili 
jsme si jen zapalovačem a sirkami 
a  hle. Po  levé straně stála velká 
dlouhá truhla přikrytá dřevěným 
poklopem a v ní plná truhla žluté-
ho, ještě zcela nečištěného cukru. 
Pokračovali jsme velkým skladem 
na uhlí nebo koks, ale bez výsled-
ku. Najednou jsme narazili na velké 
množství přepravek a ve všech byl 
po  20 ks ve  slámě tří a  čtyřhvěz-
dičkový francouzský koňak. Chvíli 
jsme přemýšleli co s  tím, ale dob-
rý nápad přišel opět. Předně se 
všichni dosti opili jen já jsem zůstal 
zcela střízlivý, poněvadž někdo zů-
stat střízlivý musel. Naštěstí jsme 
pak dali hlavy dohromady a  přišli 

na to, že velké místnosti bývalého 
velkoobchodu jsou pro ubytování 
připraveny tak, že celý velký sál je 
rozdělen na  místnosti a  ty oddě-
leny dvojitými dřevěnými stěnami 
a  když se odtrhlo prkno kdekoliv, 
tak se všude sypaly piliny. Piliny 
jsme společně ze všech míst sesy-
pali a odnesli vedle kotelny na spá-
lení a  pak jsme postupně donesli 
všechny přepravky s koňakem. Plné 
lahve jsme dali mezi prkna místo 
pilin a zadělali původním prknem. 
Celkem jsme napočítali 250 plných 
lahví kvalitního francouzského ko-
ňaku. Nakonec vše šlo s tolika lidmi 
velmi rychle tak, že nikde nezůsta-
la ani prázdná láhev a my si mohli 
konečně zatopit pilinami. Ráno 
skutečně přišla parta vojáků a ně-
kolik civilistů zjistit zda jsme něco 
z  těchto dobrot nezatajili. Nenašli 
nic, všude zameteno a topení hřá-
lo. Zároveň nám bylo oznámeno, 
že budeme odtransportováni do ji-
ného podniku na práci, ale nevědě-
li to jistě a kam také ne. Tuto noc se 
ochladilo a do rána bylo všude bílo. 
Jelikož jsme věděli, že za námi bu-
dou Němci vše pálit, dovolili jsme 
se,zda bychom pro dopravu svých 
svršků mohli z  těchto budoucích 
spálenišť vzít sebou jakékoliv saně 
nebo co by se k tomu hodilo. Toto 
nám povolili a měli jsme hned vše 
lehčí. Samozřejmě jsme si spraved-
livě rozdělili koňak na cestu, kdy se 
vždy mohl hodit. Mnozí si nevzali 
nic s tím, že se s láhvemi i když pl-
nými nebudou tahat. Druzí byli ale 
prozíravější a dobře si je v proprie-
tách uložili. V balení věcí nás nikdo 
nekontroloval. Na  druhý den však 
přišla obleva a co tedy se saněmi? 
Opět jsme si dovolili jakékoliv po-
jízdné prostředky, vozíky, trakaře 
a  vše co mělo kolečka, a  věci jen 
přeložili.Já například jsem vzal 
z  nádraží větší vozík na  balíky, 
na kuličkových ložiscích. Ten hned 
stačil pro osobní věci alespoň pro 8 
– 10 lidí. Stačilo jen trochu zatlačit 
a jelo to samo. PS. Teprve až po vál-
ce jsem se dozvěděl skutečnost, že 
jedna parta s tímto vozíkem dojela 
až do Prahy, kde vozík chlapci pro-
dali nějakému cukráři za 50 Kč.

Kapitola XIV.
Prvý den jsme po  dlouhé cestě 
dorazili k  velkému ovčínu a  zde 
na  suché slámě spali, jako když 
nás do  vody hodí.To byl již měsíc 
únor, brzo tma, ale naštěstí po-
měrně teplo. Ze 350 osob bylo 

přítomno sotva 200 osob. Ostatní 
zmizeli na  svou pěst kam chtěli 
sami. SS nám vyhrožovali, že je 
naší povinností dojít na jiné praco-
viště, a že těm co zdrhli, to přijde 
draho. V  místech kde se říkávalo 
Bautchen jsme před sebou uvi-
děli pod svahem na silnici převrá-
cenou vojenskou kuchyň a  dva 
mrtvé koně. Když jsme toto vše 
obešli, bylo směrem na nás stříle-
no z dálky přes řeku Odru. Na lou-
ce přes kterou jsme museli projít 
jsme byli všichni na  zemi a  když 
přešla střelba, pokračovali jsme 
v  cestě. Mnozí zanechali všechny 
svoje věci na místě a ohnuti utíkali 
z  toho místa příkopem. Na  konci 
tohoto prostředí, asi po  půl kilo-
metru otevřeného  prostoru, jsme 
zjistili, že tři Francouzi mají prů-
střely na  rukou a  nohou, naštěstí 
jen hladké. Potom jsem se dozvě-
děl, že kamarád Jaroslav Adamec, 
který šel ještě kus za námi, dostal 
smrtelnou ránu přímo do  srdce, 
zůstal na  místě a  jen setrvačností 
dopadl do příkopu na druhé stra-
ně. Smeknutím přikrývek z  hlavy 
jsme jeho památku uctili, ale co 
nyní? SS byli nějak divní a stále nás 
nutili ke spěchu. Já s dalším kama-
rádem, vyučeným řezníkem Jaro-
slavem Králem jsme se rozhodli, že 
musíme něco udělat. Nalezli jsme 
jen tak pohozená krvavá nosítka, 
vyšli proti kopci a nalezli zde nově 
vykopané zákopy, kterými jsme 
chtěli s  nosítky  na  druhou stanu 
k  J. Adamcovi přijít. Když jsme se 
dostali před bíle natřenou stodolu 
ještě před zákopy, začala po  nás 
střelba. Bleskově jsme zalehli, ne-
chali nosítka na místě a odplížili se 
k zákopům. Těmito pak jsme šli asi 
1,5 km, až došli na silnici k mrtvé-
mu kamarádovi. Tomu za tu chvíli 
již někdo odcizil z nohou nové ho-
línky. Vzali jsme od něho část do-
kladů a  napsali německy aby byl 
pochován a zpráva odeslána jeho 
rodičům do  Čech na  uvedenou 
adresu. Více se v tuto dobu udělat 
nemohlo. 
V  únoru se rychle stmívá. Samo-
zřejmě, že nám tato akce trvala 
nevím jak dlouho, ale když jsme 
došli na místo kde jsme se měli se-
jít s dalšími kamarády, všichni byli 
pryč a  my nevyzvěděli kdy, kudy 
a kam odešli.Od mrtvého kamará-
da jsme mimo dokladů vzali na sil-
nici převrácený vozík s jeho věcmi 
a to tak, že od převrácené vojenské 
kuchyně jsem vzal dlouhý, pevný 

provaz, přeložil ho tak na polovinu 
délky, uvázal na  oj vozíku. Jarka 
a já jsme šli oběma  příkopy a tak 
cestovali, vozík jel zcela sám po sil-
nici. Zanechané vozíky od  ostat-
ních se jen švihem provazu přes 
ně překonaly. Na  štěstí jsme měli 
i část mapy podle které jsme vědě-
li kam předem přijedeme a  toho 
jsme jak náleží využili. Na noc jsme 
došli do  jedné větší vesnice a zde 
se zastavili u  velké hospody kde 
byl slyšet velký hluk. Po  otevření 
dveří jsme uviděli jen opilé vojáky 
a kolem dlouhého stolu se krouce-
ním těla svíjela mladá, nahá děv-
čata. Pro množství kouře nebyla 
vidět místnost celá tak už u  dveří 
jsem se ptal vojína, zda bychom 
se někde mohli vyspat. Ale „Ano“ 
prohlásil, „běžte přes dvůr k té bílé 
budově a tam se zeptejte“.  Zaťuka-
li jsme u jedněch dveří a tam nám 
otevřeli dva vysocí muži v nočním 
již úboru, a  co že si přejeme? Na-
padla mě myšlenka, že v tomto vá-
lečném zmatku si mohu vymyslet 
cokoli, co se nám bude hodit. Řekl 
jsem , že jdeme z bombardované-
ho území a hledáme svůj transport 
a  uvedl název podle mapy, blíže 
k domovu. Oba byli docela ochot-
ní, slušného vystupování a  vyká-
zali nám nocleh v té samé budově 
v prvním poschodí. Poprvé za dva 
roky jsme spali v čistých peřinách. 
Po  vyspání jsme viděli, že jsou to 
němečtí, vysoko postavení důstoj-
níci. Zároveň nám nabídli, že jestli 
chceme, můžeme si vzít cokoliv 
z  tohoto domu, že tato budova 
zanikne. Řekli jsme, že nemáme 
o  nic zájem, jen jsme toužili dob-
ře se vyspat a  to se nám splnilo. 
Slušně jsme poděkovali a  dali jim 
za  ochotu rozpitou, skoro plnou 
láhev francouzského koňaku. Na-
štěstí nebyli zvědaví na nic a zmi-
zeli uvnitř. Ve  vozíku zemřelého 
kamaráda jsme měli uložen další 
koňak. Dost dlouho jsme tušili 
kudy náš transport šel a  to po-
dle odhozených lahví. Dokonce 
jsme nalezli i plnou láhev koňaku 
ale to byla něčí jiná chyba. Koňak 

Vzpomínky vambereckého 
rodáka Stanislava Holuba
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nám po  celé cestě velmi pomohl, 
stačilo si jenom trochu loknout 
a  již se šlo lépe. Podle naší mapy 
jsme ušli denně 40–50 km s  vozí-
kem, který jsme mazali brilanti-
nou na  vlasy aby se šlo snadněji. 
Vždy kdy jsme měli přijít do místa 
předpokládaného noclehu, snažili 
jsme se pokud to bylo možné oho-
lit a mít čistou obuv. Jednou jsme 
přišli k  větrnému mlýnu a  žádali 
o  nocleh, ale zde byl malý, tlustý 
majitel a křičel na nás, že bychom 
mu ještě něco ukradli. To byl také 
jediný případ odřeknutí pomoci. 
Jinak jsme narazili na samé slušné 
lidi, velmi ochotné pomoci. Jindy 
jsme opět přišli do větší vsi a  lidé 
nám na  nocleh doporučili vyspat 
se v  místním kostele. Zde jsme 
uviděli, že je kostel zcela zaplněn 
utečenci, lidmi s  vozíky a  kočárky 
s dětmi. Tuto možnost jsme zavrh-
li a  já se zeptal jednoho občana 
kde bydlí Birgemeistr /starosta/. 
Ochotně nám to ukázal a tak jsme 
ho navštívili a požádali o radu kde 
bychom se mohli vyspat. Vždy 
a všude jsem říkal, že jsme Češi, že 
hledáme transport a  opět uvedl 
místo, blíže k  naší vlasti. Starosta 
a  jeho paní byli příjemní a ochot-
ní lidé. Dali nám chleba s máslem 
a  hrnek mléka, přinesli do  kuchy-
ně dva slamníky s  přikrývkami 
na spaní, popřáli dobrou noc a my 
spali jako dřevo. Ráno nás opět po-
hostili chlebem s máslem a hrneč-
kem mléka a  ukázali cestu, kudy 
máme jít. Rovněž zde jsme se od-
měnili láhví s koňakem, takže spo-
kojenost byla na  obou stranách. 
Další cestou jsme byli mnohokrát 
kontrolováni ale nikdy nás nezdr-
želi, neboť jsme hledali svůj trans-
port. V  jednom dni jsme se ocitli 
ve  městě kde bylo samé vojsko, 
ale ne normální. Ofi cíři byli Němci, 
vojsko a zbraně ruské. S Rusy jsme 
se rychle dorozuměli na  nocleh 
a  to na  sále kde byly v  kozlicích 
samé zbraně a  leželi jsme jen tak 
na  zemi, mezi samou municí. Je-
den z ruských ofi círů když zjistil, že 
jsme Češi, přinesl krajíc chleba se 
sádlem a  plechovku plnou vodky 
s tím, že nás to postaví na nohy. Ta-
jemství tohoto vojenského sdruže-
ní nám bylo objasněno. Jednalo se 
o celou Vlasovovou armádu i s je-
jich generálem, která se přidala 
k Němcům. 
V  jednu chvíli jsme neměli mimo 
koňak nic k snědku. Když jsme přišli 
do jednoho města řekl jsem J. Krá-
lovi, že to takhle nejde a že by jsme 
měli mít, jako lidé z  bombardova-
ného prostředí, nárok na  potravi-
nové lístky. Jarka nechtěl, že nás ně-
kde zavřou, ale já šel na jejich obec 
a  požádal o  ně. Na  legitimaci mi 
ihned bez dalších otázek dali lístky 

na jeden týden. Potom si dal již J.K. 
říci a dostal je také. Zboží za  lístky 
jsme snědli velmi brzy a  pak jsem 
dostal nápad, že bych požádal jako 
pekař i bez lístků v některé pekárně 
o pár kousků s tím, že peníze mám, 
ale lístky již ne. Pekař se jen zeptal 
kolik nás je a  když jsem mu řekl, 
že dva, dal mi deset kusů zdejších 
bulek a ani peníze si nevzal. A zase 
jsme měli co jíst. Tak povídám J. K., 
vždyť mi to můžeme jíst se salá-
mem. Ty jsi řezník tak to zkus, pe-
níze že máme ale lístky ne. Jarka 
jsem ale nedokázal přesvědčit, že 
to dobře dopadne a  že nás neza-

vřou. Nakonec jsem si vypůjčil jeho 
doklady a jako řezník šel k řezníko-
vi, který rovněž uřízl kus salámu, ani 
peníze si nevzal a tak jsme se zase 
jednou dobře najedli. 
Jednoho dne 13. 2. 1945, po  vel-
kém bombardování Drážďan, jsme 
dostali nocleh ve škole u lužického 
učitele a s ním si pohovořili, kde to 
vlastně jsme, že se docela dobře 
domluvíme česky. To máte jedno-
duché pánové, zde jste v prostředí 
Lužických Srbů, které sahalo až 
k  Drážďanům a  toto území bylo 
i  za  Marie Terezie české. A  ještě 
dnes, sice ne moc dětí, se zde učí 
českému jazyku. Němčina je ale 
povinná. Proto se zde dorozumíte, 
poněvadž srbština je česko-polská 
řeč. Potom jsme byli na  nocleh 
v cirkusovém voze a spali oba dva 
na  jedné palandě u stropu. Všude 
byla slyšet jenom čeština. Občan, 
Čech, který nám umožnil nocleh 
říkal, že by velmi rád již také jel 
domů, ale nejdříve musí pomoci 
vedoucímu sehnat vlivem bom-
bardování rozuteklý dobytek. Uve-
dl, že všichni v  cirkuse jsou Češi, 
samozřejmě i s muzikanty, jen ve-
doucí je Němec, ale rovný chlap, 
na kterého si nemůže svým přístu-
pem ke  všem žádný stěžovat. Tak 
prý snad až po pochytání zvěře. 

Dnes vím, že to bylo někde u Bis-
chofswerdy / Budyšína / kdy jsme 
na samou noc hledali nocleh. Uvi-
děli jsme ho kus od cesty v úžlabi-
ně a zde byl starší občan z hospo-
dářství, kterého jsem požádal zda 
by se dalo u něho někde přespat. 
Byl vstřícný a řekl: „ Co by ne, stání 
kde byl kůň je nyní prázdné a když 
tam dáte čistou slámu tak se také  
a  v  teple vyspíte.“ Sledovali jsme 
jej jak těžce chodí a tak jsem řekl, 
že mu trochu pomůžeme, co by 
potřeboval. Scházeli jsme mu oba 
seno i  slámu na  druhý den a  po-
mohli nakrmit pár prasátek. Když 

jsem uviděl v  koutě výklopný pa-
řák na brambory a vedle vanu ješ-
tě jsem jej požádal, zda bychom 
se mohli také vykoupat. Byl s  tím 
srozuměn a ochotně řekl, že si ale 
musíme sami vyčistit kotel a vanu, 
že to nebylo již delší dobu použí-
vané. Tak jsme vše rychle vyčistili 
a  zase se jednou pořádně umyli. 
Potom, jen tak mezi řečí se nás 
ptal, kam vlastně jdeme. Ze mě vy-
hrklo, že hledáme práci. Onen muž 
jen sepjal ruce a řekl: „ to snad není 
možné, já sháním neustále něko-
ho kdo by mě zastal, jsem již také 
starý a  rád bych si s  manželkou 
odpočinul.“ Potom se ptal, jestli by 
jsme o  to místo měli zájem. Když 
jsme prohlásili, že sice ano, ale mu-
síme věc nahlásit protože pořádek 
musí být, aby nás nehledali. Najed-
nou byl jako čiperka, zavedl nás 
do kuchyně a povídá své ženě: „Tak 
si představ, možná budeme mít 
zrovna 2 pracovníky“. Jeho paní 
přinesla sklenici s hotovými karba-
nátky zalitými sádlem, chleba a ať 
se dobře najíme. Potom přinesl ze 
sklepa láhev domácího vína a  tak 
jsme se poměli. Ale to nebylo vše. 
Hospodář přinesl z obýváku velký 
album s  fotografi emi a  stále nás 
sledoval, co tomu budeme říkat. 
Protože jsem znal z  Glogau rodi-

nu ministra propagandy z  vidění 
a na lágru jsme mu pro jeho vadu 
s  kyčlemi říkali Klopinet, tak teď 
jsem viděl každou chvilku Dr.  Jo-
sefa Geblse na  fotografi ích. Jeho 
manželku se čtyřmi děvčátky také, 
upozornil jsem, že se trochu zná-
me a  on se postavil, hrdě se bil 
v prsa a prohlásil, že je jeho Onkl / 
strýc / a tak jsme zase jen shodou 
okolností poznaly strýce Dr. Josefa 
Geblse. 

Kapitola XV.
Když jsme přišli až do  obce Bis-
chovswerda, zjistili jsme, že již 
z této stanice jezdí vlaky až do Li-
berce. Vagóny zde byly zcela jiné 
a na sezení byly po obou stranách 
vagónu jen dlouhé lavice a  střed 
vagónu byl prázdný, ale zase 
praktický pro přehled zavazadel 
po  celém vagóně. Před nádražím 
byla nezvyklá podívaná, snad ti-
síce vozíků, trakařů a  všelijakých 
přibližovadel na  kolečkách, které 
zanechali osudu všichni lidé, kteří 
měli příležitost dostat se vlakem 
do  Čech a  kamkoliv, ale domů. 
Koupili jsme si lístky až do Liberce 
a celou noc nás nikdo ani ve vlaku 
nekontroloval. Teprve cestou jsme 
dostali slovní instrukce abychom 
vystoupili dříve než v Liberci, nej-
lépe v  Chrastavě s  tím, že jsou 
zde a všude u každého vlaku kte-
rý přijede, kontroly, a  mnoho lidí 
posílají nazpět a  nebo je někam 
odvedou. Samozřejmě jsme tak 
učinili a  v  Chrastavě vystoupili. 
Zde nás utečence čekalo překva-
pení v tom, že naproti byla mlékár-
na a  ženy pro nás neznámé, nám 
ukazovaly, abychom rychle šli do-
vnitř. Tak jsme šli a za námi zavřely 
dveře. V  této chvíli nás uprchlíků 
v  mlékárně bylo asi 20 a  děvčata 
nám řekla, abychom zde asi čtvrt 
hodiny přečkali a  pak můžeme jít 
blízko tratě na  zastávku a  tam již 
bez obav můžeme pokračovat vla-
kem kde nás již nikdo až do Hrad-
ce Králové nebude obtěžovat, ani 
chtít jízdenky. Tak se i stalo a bylo 
to jednoduše a  přesně  nějakým 
dobrodincem organizováno. Tak 
jsem se dostal až do  Hradce Krá-
lové k bratrovi na Pospíšilově třídě 
kde měl své knihařství. Když jsem 
přišel k  němu a  pozdravil, vůbec 
mě nepoznal, protože jsem měl 
narostlý knírek a dva roky mě nevi-
děl. Teprve když jsem se mu před-
stavil bylo přivítání bratrské a  se 
vším všudy.                      

P.S. Stanislav Holub zemřel 4. 12. 
2009 – bylo mu 87 let.   
 
Podle vyprávění sepsala dcera 
Stanislava Holubcová (Holubová) 
a poté upravila Marie Klekarová.
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Rok od prodeje 
areálu kasáren
V  těchto jarních dnech je tomu právě rok, kdy se záměry a  vize o  tom, co užitečného by 

mohlo vzniknout v areálu bývalých kasáren ve Vamberku, začaly zhmotňovat do konkrétní 

podoby. Schválením prodeje celého areálu zastupitelstvem města společnosti pewag ne-

movitosti s.r.o. v  březnu loňského roku započal proces samotného prodeje, který postu-

poval přes schválení samotné smlouvy rovněž zastupitelstvem, až po podpis vlastní kupní 

smlouvy a převod nemovitostí na katastru. Prvořadý zájem města, aby kupující splnil, co 

slíbil, a sice že bude do roka zajištěna kompletní demolice staveb v areálu, ke které byl pod 

šestimilionovou kaucí zavázán smlouvou s městem, byl splněn. 

Foto: Olga Štěpánková
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Od  podzimu loňského roku do  le-
tošního jara jsme mohli takřka v pří-
mém přenosu sledovat, jak se těžká 
technika zakusovala do starých prů-
myslových objektů, které se rychle 
měnily ve  vysoké hory suti. Pocho-
pitelně všem občanům patří dík 
za  shovívavost při nepohodlí, které 
pohyb nákladních aut odvážejících 
suť způsobil. Výsledek však stojí za to 
a pro další výstavbu připravená pláň 
nabídla zcela nové pohledy na měs-
to. 
Tomu, aby stavební projekt skupiny 
pewag mohl pokračovat, dalo zastu-

pitelstvo města zelenou schválením 
změny územního plánu č. 3 na svém 
dubnovém zasedání. Touto změnou 
dochází k tomu, že od mostu vzdále-
nější část areálu se v územním plánu 
města stává plochou určenou pro vý-
robu a  skladování, průmyslovou vý-
robu a část bližší historickému mostu 
přes Zdobnici, jakož i  pruh bezpro-
středně navazující na břeh řeky, jsou 
vymezeny jako plocha veřejných pro-
stranství, veřejná zeleň. Touto změ-
nou bylo zajištěno, že areál nebude 
nadále uzavřen sám do  sebe, ale že 
určitý podíl na něm získá i veřejnost.

Dalšími kroky, které bude třeba vy-
řešit, je přeložka potrubního vedení 
ve vlastnictví společnosti ESAB a od-
stranění trafostanice, což jsou dnes 
jediné viditelné pozůstatky bývalého 
areálu. 
Samotné odstranění kasáren tedy 
můžeme vnímat jako pomyslnou 
tečku za  dosavadní historií tohoto 
místa, které se v  posledních dvaceti 
letech stalo spíše neřešitelnou noční 
můrou Vamberka, a  – to je nejdůle-
žitější, jako počátek jeho budoucího 
smysluplného využití. 

Mgr. Jan Rejzl, místostarosta

Foto: Martin Bakeš
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Foto: archiv pewag Snow Chains s.r.o., Stanislav Holoubek
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Vizualizace plánovaného výrobního areálu skupiny 
pewag včetně veřejně přístupných ploch zeleně



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodajstrana 17

Ze života mateřské školy 

V  průběhu měsíce května a  začátkem června 
proběhly ve všech třídách naší MŠ besídky ke Dni 
matek. Děti svým rodičům a  příbuzným ukáza-
ly, co všechno se za  školní rok ve  školce naučily 
a  také svým maminkám popřály. Samozřejmě 
měly děti připraveny i různé dárečky, které samy 
vyrobily s  pomocí svých třídních učitelek a  vy-
chovatelek z  Domu dětí. Všem rodičům bychom 
chtěli poděkovat za  úžasnou spolupráci při pří-
pravách nádherných kostýmů. Velký dík patří 
jmenovitě mamince paní Přikrylové, která si dala 
tu práci a našila nám kouzelné čepičky pro trpas-
líky. Na naší školce se také uskutečnil zápis a zá-
roveň s ním proběhl i Den otevřených dveří, kdy 
měli rodiče se svými dětmi možnost nahlédnout 
do  prostor naší školky. Do  konce školního roku 
nám sice zbývá již pár dní, přesto si naše dětičky 
právě tyto poslední měsíce užily ze všeho nejvíc. 
Proběhla ještě poslední návštěva knihovny s naší 

knihovnicí Jaruškou a  jejími krásnými knížkami. 
V divadle na nás čekala pohádka „O strašně líném 
Honzovi“ a  do  školky nám zavítal tajemný pan 
Michal se svými netradičními hudebními nástroji. 
Michal dětem představil hudební nástroje indiá-
nů původních obyvatel Austrálie a  Asie. Krásné 
zvuky vyluzovaly nástroje jako měsíční buben, fr-
čál, tibetské mísy nebo indiánské a africké bubny. 
Děti byly nadšené, že si mohly všechny nástroje 
vyzkoušet a  zahrát si na  ně. Ve  třídě Kuřátek se 
malé dětičky seznámily s mnoha klasickými čes-
kými pohádkami. Na pohádky si hrály, pohádky 
se četly, pohádky se malovaly, pohádky se zpíva-
ly a  s  pohádkami také po  dobrém obědě hezky 
usínaly. Ve  třídě Žabiček zase děti upevňovaly 
své znalosti o své rodině a lidském těle. Ptáčátka 
opakovala to, co se naučila během celého školní-
ho roku a  předškolní děti se cíleně připravovaly 
na rozloučení se školkou a následný vstup do ZŠ. 

A protože již nastal čas letních dovolených a výle-
tů, také v naší školce se děti seznámily s různými 
světadíly, zeměmi a jejich kulturou. Červen v naší 
školce začal Týdnem dětských radostí a pokračo-
val ve znamení výletů.  Byla také zrekonstruová-
na naše školní zahrada. Zahrada kolem školky je 
celoročně hojně využívána jak dětmi, tak i  jejich 
rodiči. Letos byla kompletně obnovena a dovyba-
vena novými zahradními barevnými prvky, které 
splňují požadavky pro bezpečnost dětí.  Naše vel-
ké poděkování patří fi rmě DANUBIA  (pan Gabriel 
Konýa), který věnoval naší školce pro děti krásná 
odrážedla. Doufáme, že nás sluníčko bude teď už 
jen krásně hřát, abychom si mohli hrát co nejvíce 
venku.
Krásný červen máme zas, můžem se smát i  tan-
covat.
Pohodový předprázdninový červen přejeme i Vám

Kolektiv MŠ Sluníčko

ČERVEN – krásný měsíc plný sluníč-
ka, tepla a zdravých dobrot – jahod 
a  třešní. Pro nás v  mateřské škole 
Vodníček je to také měsíc loučení, 
loučení se třídou, kamarády, škol-
kou a se školním rokem. 
„Haló, haló, kamarádi, měli jsme se 
všichni rádi. Ve  školičce naší milé, 
strávili jsme krásné chvíle a  ten 
čas tak rychle letí. Už jsme vážně 
velké děti“ a pak už jenom zvone-
ček a hurá na prázdniny…..Ale než 
pomyslný zvoneček zazvoní, rády 
bychom se vrátily ještě o  měsíc 
zpět a zavzpomínaly na rušný mě-
síc květen. V  květnu měly svátek 
všechny maminky, a  proto jsme si 
pro ně již tradičně připravili besíd-
ky. Ve  třídě Šnečků byla besídka 
motivována pohádkou „O  myšce 
Maryšce“ ale nejen to, děti vyráběly 
pro svoje maminky přáníčko, kde 
bylo napsáno, co by rády se svou 
maminkou dělaly. Ve třídě Žabiček 
se děti s paními učitelkami nechaly 
motivovat domácími zvířátky. Třída 
dětí se během besídky proměnila 
ve  zpívající pejsky, kočičky, prasát-
ka, a jiná domácí zvířata. I Žabičky si 
pro maminky připravily překrásné 

dárečky. A  nesmíme opomenout 
ani třídu Rybiček. Ty si pro letoš-
ní rok vybraly opravdu netradiční 
besídku. Již při prvním pohledu 
na děti a paní učitelky bylo mamin-
kám jasné, že je něco jinak. Děti si 
za  pomoci paní učitelek vyrobily sr-
díčková trička, která si vzala na be-

sídku. Besídka byla v  moderním 
duchu – s  padákem, s  chřestidly, 
s  PET lahvemi a  nemohly chybět 
ani písničky věnované maminkám. 
Besídkami naše činnosti však ne-
skončily. U Šnečků si povídali o lid-
ských profesích a řemeslech, čím by 
děti chtěly být, až budou velcí, po-
zorovali práci dospělých, a  co k  ní 

lidé potřebují. To vše a  mnohem 
víc v tématu s názvem „Koho potře-
buje myška Všudybylka“.  I ve třídě 
Žabiček si povídaly o povolání a za-
městnání, ale nejdříve o rodině sa-
motné v tématu „Já a moje rodina“. 
Stejně tak to bylo i ve třídě Rybiček. 
I  třídní kamarád „Kapřík Pepík“ má 

svoji rodinu, maminku, babičku 
a jiné členy rodiny, stejně jako my. 
Děti si nosily fotografi e svojí rodiny, 
společně si o  ní povídaly. Rybičky 
si dále povídaly o „Nemocné vod-
níkovi“. Co nás může potkat z  ne-
příjemnosti týkající se zdraví. A  to 
nejen o  prázdninách. Rybičky již 
vědí, čeho se mají vyvarovat, na co 

si dát pozor, aby neublížily a  neo-
hrozily sebe, nebo svého kamaráda. 
A co jsme dále zažily v naší školič-
ce? Fotografování dětí, návštěvu 
knihovny, hudební vystoupení „Ne-
tradiční hudební nástroje“ – na toto 
vystoupení navázali ve  třídě Šneč-
ků s  tématem „Myška Všudybylka 
a  hudební nástroje“. V  neposlední 
řadě bych chtěla ještě opožděně 
pogratulovat dětem z  „Výtvarníč-
ku“, kteří se zúčastnily výtvarné 
soutěže týkající se knih autorské 
dvojice Svěrák – Uhlíř. Úkolem dětí 
bylo namalovat obrázek k  některé 
z  jejich písniček. Děti se zařadily 
mezi  vítěze, kteří obdržely  pero 
Stabilo.  A co nás ještě čeká do kon-
ce školního roku? Nejstarší děti 
společně navštíví knihovnu, měsíc 
červen odstartujeme „Týdnem dětí“, 
kde máme pro děti připraven pes-
trý program. Budoucí školáci mají 
před sebou „Kouzelnou noc“, dále 
divadelní představení v MKS a hlav-
ně hojné využívání nových herních 
prvků na školkové zahradě, ze kte-
rých máme velkou radost.
Krásné červnové dny plné sluníč-
ka.                 Kolektiv MŠ Vodníček

Červenou se červen pyšní, je to barva třešní, višní
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Mateřské centrum pomáhá rodi-
čům aktivně prožít čas strávený 
společně s dětmi.
Srdečně zveme všechny rodiče, 
prarodiče či jiný doprovod, aby se 
svými dětmi přišli a  zůčastnili se 
jak pravidelného programu, tak 
doprovodných akcí. 

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
 “HERNIČKA” každou středu 

v  DRÁČKU (přízemí Městské 

knihovny) 9:00 - 11:30. Zveme 
všechny místní i přespolní děti do na-
šeho mateřského centra. V průběhu 
celého dopoledne je dětem přístup-
na herna s  klouzačkou do  bazénku 
plného míčků, se spoustou hraček, 
kočárků apod. Doprovod si může 
posedět u  čaje či kávy a  popovídat 
si o radostech i starostech, které péči 
o naše ratolesti doprovázejí. Poplatek 
10,- Kč. První návštěva je zdarma.
 “DĚTSKÝ BAZÁREK” každou 

středu v DRÁČKU (přízemí Měst-

ské knihovny) 9:00 - 11:30. Sou-
častně s  otevřenou “HERNIČKOU” 
si přijďte levně nakoupit oblečení 
pro svoje ratolesti (trička, kalhoty, 
mikiny, svetry, kombinézy, boty...). 
Různé velikosti pro holky i pro klu-
ky od narození do cca tří let. Ceny 
od 10 Kč. Můžete v klidu prohlížet, 
zatímco si dítka budou hrát.
DŮLEŽITÁ INFORMACE: HERNIČ-
KA I  BAZÁREK BUDOU OTEVŘENY 
V ČERVNU I V ČERVENCI. V srpnu je 
pauza a v ZÁŘÍ SE OPĚT SETKÁME.

POZOR ZMĚNA!!! 
“BATOLENÍ”, “HRÁTKY S DĚTMI”, “MA-
SÁŽE MIMINEK” a “TVOŘENÍ” – pravi-
delné pondělní a  čtvrteční akce se 
v letních měsících nekonají. Tzn., že 
v červnu, červenci i srpnu si užívejte 
letní dny a v ZÁŘÍ se opět setkáme.

ZPRÁVY Z ČINNOSTI:
 Čarodějnice

Příležitost, která se v  tomto čase 
přímo nabízela. Jen byla přizpůso-

bena dětem. Přišly v maskách i bez 
nich. Doprovod jim dělaly mamin-
ky nebo Ježibaby všeho druhu 
a vzhledu. Přijel i ozdobený kočá-
rek. Domáci příprava tedy na  jed-
ničku. Celá akce měla hlavní cíl a to 
přípravu čarodějnické polévky. 
Děti v  průběhu cesty na  merklo-
vické hřiště hledaly ingredience 
pro tuto pochoutku: pavouky, 
myši, netopíry, ale i  česnek, cibu-
ly a  brambory. Na  hřišti je čekala 
odměna a  čarodějnické soutěže: 

chytání magnetických pavouků, 
vázání košťat, slalom na  těchto 
košťátkách, házení míčků čaroděj-
nici do chřtánu apod.. Na konci si 
polévku nikdo nedal, ale všichni si 
s chutí opekli buřty. Kdo měl ještě 
sílu, vydováděl se na hřišti.

 Tvoření 

3. tématem byla výroba pískacích 
triček (případně bodýček). Všichni 
kreslili, vybarvovali, žehlili, pod-
lepovali “pískátky”, zkrátka tvořili. 
I  kluci. A  jak jim to šlo. Mamky je 
správně vedou. Určitě se podívejte 
na fotky na webu, jsou kouzelné.
4. tvoření mělo čistě holčičí téma: 
výroba textilních květů. Opět 

dámy i malé slečny, klobouk dolů. 
Kytičky hrály všemi barvami. Bu-
dou se vyjímat jak na  čelenkách 
tak i přímo ve vlasech.

 Odpolední plavání

Dopolední plavání pro děti před-
školkového věku je u  nás už ka-
ždoměsíční tradicí. Přidalo se 
proto odpolední plavání pro děti 
“školkou povinné”. Děti se pod ve-
dením profesionální instruktorky 
formou hry učily základní techniky 

plavání, skoků do vody a potápění. 
Nejtěžsí částí byl odchod domů. 
Aby ne, na  konci byla klouzačka 
do vody. Plavecké škole “Svět dětí” 
a “bačinské” školce moc děkujeme.

 Piloxing 

Tento sport spojující pilates, tanec 
a box byl již v minulém čísle zmí-
něn. Pro velký úspěch se aktivita 
zopakovala a  bude se opakovat 
i  nadále. Mamky se protáhnou, 
děti se pobaví. 

 Solná jeskyně

I  tato aktivita u  nás zdomácněla. 
Aby ne, děti si se solnými kamínky 
hrají jako na pískovišti a zabaví se. 

Mamky si při kontrole, aby si děti 
necpaly hrstičky soli do pusy nebo 
do kapes, mohou i popovídat. A to 
vše ve zdraví prospěšném prostře-
dí. Děkujeme paní Ivetě Gruntové 
za  vstřícní přístup k  dráčkovským 
maminkám.

DOPROVODNÉ AKCE
ČERVEN 2016
 VÝLET DO  MAMUTÍKOVA 

VODNÍHO PARKU – sobota 4. 6. 

2016, Dolní Morava. Výlet námi 
vypraveným autobusem nebo 
po vlastní ose do rodinného, ven-
kovního, zážitkového parku. Jed-
ná se o  vodní přírodní areál, kde 
voda je základním prvkem k hraní, 
experimentování a  získávání zku-
šeností o  přírodě a  jejích zákoni-
tostech. Součástí výletu může být 
i  procházka lesní stezkou, výlet 
lanovkou a zdolání proslulé Stezky 
do oblak. Přidáte se?

 PŘEDNÁŠKA PhDr.  Lidmily 

Pekařové na  téma “Partnerství 

a jeho úskalí” se uskuteční 17. 9. 
2016, ale vstupenky budou v pro-
deji v  novém obchůdku Pinkring 
(Žamberecká ulice) již od 1. 6. 2016 
do 10. 9. 2016. Přednášky PhDr.Pe-
kařové jsou velmi oblíbené a rych-
le vyprodané. Proto neváhejte 
a  lístky si kupte v  dostatečném 
počtu a  s  předstihem. Cena vstu-
penky: 170 Kč.

Všechny informace budou vyvěše-
ny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz, či na Face-
booku (MC Dráček Vamberk). Dále 
se prezentujeme na  nástěnkách 
u školy, ve školkách a  naproti dro-
gerii Teta. Zodpovězení dotazu je 
možné na  tel.čísle 605  451  810, 
nebo na  emailu mcdracekvam-
berk@seznam.cz.

Užívejte si léta a těšíme se na Vás
Maminky MC Dráček
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Základní škola Vamberk

Poděkování
Ráda bych poděkovala všem aktiv-
ním třídním důvěrníkům za  jejich 
věnované úsilí, čas i  nápady. Též 
děkuji všem sponzorům a  dob-
rovolníkům, kteří nám pomáhali 
při realizaci našich projektů. Všem 
přeji krásné pohodové léto. Těším 
se na Vás opět v září.

Předsedkyně KRPŠ 

Lada Stonová

Krásné sluníčkové léto plné zážit-
ků a zábavy přejeme všem dětem 
ze ZŠ Vamberk. Deváťákům přeje-
me v  září šťastný vstup do  jejich 
další životní etapy. Pracovníkům 
školy hodně odpočinku a  načer-
pání sil na  příští školní rok. Všem 
rodičům léto plné pohody, úsmě-
vů a úžasných chvil strávených se 
svými ratolestmi. 
                                                                                                                                     KRPŠ

Den prevence
V úterý 26. dubna byl napláno-
ván den prevence. Žákům a žá-
kyním 2. stupně naší školy se 
změnil rozvrh a dvě vyučovací 
hodiny byly věnovány preven-
tivnímu programu.
6. třída probírala téma dospívá-
ní, 7.A-B diskutovala o partner-
ských vztazích, 8. třída se věno-
vala otázkám sexuální výchovy 
a antikoncepci, 9. třída hovořila 
o  holokaustu, antisemitismu 
a rasismu.
Reakce dětí během programu 
svědčily o tom, že probíraná té-
mata je zaujala. Aktivně se za-
pojily a  připravily si  množství 
otázek  pro lektory.                  Krs

Letos školáci nevyrazili za  pozná-
ním ven jako v předchozích letech, 
naopak - dorazil k nám Tonda Obal. 
To je název školního vzdělávací-
ho programu, který se zaměřuje 
na zvýšení povědomí o správném 
třídění a  recyklaci odpadu. Naši 
žáci ukázali, že se v této záležitos-
ti velmi dobře orientují – vždyť 
po  celé škole jsou rozmístěny ba-
revné kontejnery na třídění odpa-
du. Dni Země rovněž předcházel 
pravidelný sběr papíru a  kartonu 
(viz tabulka). Firmě Metal - Vondra 
s.r.o. děkujeme za  spolupráci při 

sběru papíru a  zároveň za  spon-
zorský dar škole ve výši 2 000 Kč.
Kromě toho bylo hlavním úkolem 
dne seznámit se s  problematikou 
kácení pralesů a vytvoření plakátu 
„STOP PALMOVÉMU OLEJI“. Děti 
sbíraly obaly od  výrobků s  obsa-
hem palmového oleje. Bohužel 
to pro ně nebyl vůbec žádný pro-
blém – palmový olej je totiž téměř 
ve všem – například v čokoládách 
a v jiných cukrovinkách, v margari-
nech, dokonce i v kosmetice. 
Starší žáci stihli navštívit i  měst-
skou knihovnu a pobesedovat zde 

s paní knihovnicí Martinovou nad 
knihami s ekologickou tematikou. 
Paní Martinové tímto také děku-
jeme. 
Mile nás překvapili osmáci pěk-
ným a  zajímavým divadelním 
představením Český les, které si 
sami nacvičili.
Někteří žáci vytvořili také práce 
do soutěže „Zaostřeno na přírodu“ 
(hnutí Brontosaurus), ve  kterých 
výtvarně, literárně či fotografi cky 
zachytili krásy přírody pěkně zblíz-
ka. Přejeme jim hodně úspěchů 
v této soutěži.                                    JRy

Den Země
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ZUŠ Kostelec nad Orlicí

Obsluha linek/obráběcích strojů/kalících pecí
Dělnice/dělník montáže a balení 
Provozní elektrikář/elektromechanik
Konstruktér/technolog
Technik kontroly kvality

Bližší informace o výše 

uvedených pozicích 

najdete na www.pewag.cz 

sekce Práce a kariéra, 

nebo Vám je podá personální 

oddělení společnosti 

tel. 494 549 132/985.

Společnost pewag 
a pewag Snow Chains 
hledá kolegyně a kolegy 

do Vamberka na pozice:

Nabízíme:

 Zajímavou práci a nadstandardní 
    ohodnocení ve stabilní společnosti
 Zaškolení a trvalé vzdělávání
 5 týdnů dovolené, příspěvek 
    penzijního připojištění, pojištění 
    odpovědnosti, stravenky, fl exipassy...

Zájezd žáků do Vídně
Krásného jarního rána 15. dubna jsme se my, žáci hudebního oboru ZUŠ 
F. I.Tůmy, společně s paními učitelkami a cestovní kanceláří CK Kalousek 
vydali na výlet do Vídně. V plánu toho bylo hodně, a proto jsme si mu-
seli ráno přivstat. Po příjezdu do Vídně jsme si nejprve prohlédli interiér 
barokního zámku Schönbrunn, ve kterém bydleli známí Habsburkové, 
a jeho rozkvetlé zahrady.
Poté jsme pokračovali na prohlídku centra Vídně. A že toho bylo hod-
ně k vidění - náměstí s památníkem Marie Terezie, prezidentský palác, 
katedrála Stephansdom, nejluxusnější ulice Vídně aj. Touto příjemnou 
cestou jsme došli k  Domu hudby. Tam nás čekala krásná interaktivní 
prohlídka i dost nabytý program. Nejenže jsme mohli různé zvuky po-
slouchat, ale dokonce jsme i sami ovládali a vytvářeli zajímavé melodie. 
Největší zábavou   bylo dirigování vídeňských fi lharmoniků, na kterém 
jsme se opravdu všichni „vyblbli“, a to i paní učitelky. Z Vídně jsme si od-
váželi jak pěkné suvenýry, tak především krásné vzpomínky.
Děkujeme paním učitelkám za krásný výlet.                      Nela Hrobařová

Ve dnech 6. - 8. 5. 2016 se v ZUŠ Orlová u Ostravy konalo ústřední kolo 

soutěže žáků ZUŠ ČR v komorní hře s převahou dechových nástrojů.

Vítězství v ústředním kole

Do Orlové se sjížděli vítězové kraj-
ských kol z  celé České republiky, 
aby zde zakončili své soutěžní 
klání.
I naše škola měla v ústředním kole 
zastoupení. Okteto ve složení Ště-
pán Přibyl, Nikola Hejčlová, Petra 
Čermáková, Jan Polnický, Jana Ve-
selá, Adéla Kučerová, Magdaléna 
Koubová a  Adéla Přibylová mělo 
ve své kategorii 18 souborů. 
Za  svoji hru byli hráči Okteta oce-
něni úžasným 1. místem a  měli 

možnost si zahrát i  na  nedělním 
koncertě vítězů, kde již byli ti nej-
lepší z  nejlepších. Velký dík patří 
panu učiteli Václavu Klecandrovi 
za pedagogické vedení svých žáků 
i za skvělé aranže skladeb, za které  
byl v ústředním kole oceněn. Děku-
ji za nádhernou reprezentaci školy 
i  města Kostelec nad Orlicí a  přeji 
Oktetu mnoho dalších krásných 
společných hudebních zážitků.

J. Polnická, ředitelka ZUŠ

 F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí

Dopravní soutěž 
mladých cyklistů
Okresní kolo dopravní soutěže proběhlo dne 12. 5. 2016 v Rychno-

vě nad Kněžnou. Za naši školu v tomto školním roce nastoupila dvě 

družstva. 

V  první kategorii to byli: Vendula 
Kalců, Natálie Langerová, Adam 
Ferebauer a Vojtěch Krsek. 
Ve druhé kategorii nás reprezento-
vali: Pavla Bělohlávková, Michaela 
Horčičáková, Jakub Fišer a  Karel 
Koželuh.
Soutěž se tradičně skládala z  jíz-
dy po  dopravním hřišti, znalosti 

pravidel silničního provozu, prv-
ní pomoci a  jízdy zručnosti. Naše 
děti s  menšími zaváháními vše 
zvládly a  v  obou kategoriích ob-
sadily první místo. Postoupily do  
krajského kola, kde budou 31. 5.                                   
a  1. 6.  bojovat  o  účast  v celo-
státním fi nále.

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

Nabídka z nových knih na červen 2016
 DVOŘÁKOVÁ, Petra: Sítě

Příběhy tří žen, příběhy o tom, jak 
nízké sebevědomí ovlivňuje náš 
život.
 FOJTOVÁ, Věra: 

     Neviditelná zranění

Neuvěřitelný příběh dvou mla-
dých lidí, který vychází ze skuteč-
ných událostí. 
 McLAINOVÁ, Paula: 

     Létala jsem za sluncem

Beryl, která vyrůstá na  koňské 
farmě s  otcem, vyrostla v  mladou 
odvážnou ženu, která chce být 
nejlepší a přeletět Atlantik. 
 MARTIN-Lugand, Agnes: 

     Šťastní lidé čtou a pijou kávu

Tak se jmenuje kavárna mladé Pa-

řížanky Diane, která po autohavárii 
ztrácí muže a malou dcerku...
 SHALMANIOVÁ, Abnousse: 

     Chomejní, Sade a já

Vyprávění z osobního života autor-
ky, které zprostředkovává pohled 
na  nerovné postavení žen v  mus-
limském i západním světě. 

Naučná literatura
 COHEN, Alan: Kurz zázraků

Autor učí čtenáře formou samo-
studia, jak správně milovat a  od-
pouštět.  
 ČECHURA, Jaroslav: 

     Karel IV. Na dvojím trůně

Portrét českého krále a  římského 
císaře z  několika pohledů – po-

liticko-historického, kulturního 
i lidského.
 DODD, Ray: 

     Toltécké tajemství štěstí

Návod, jak najít své pravé já úpra-
vou omezujících přesvědčení a do-
sáhnout trvalé pozitivní změny.
 VANO, Robert 

     LECHNEROVÁ, Soňa: 

     Robert Vano

Poutavé nahlédnutí do života foto-
grafa R. Vana.
 ZIBURA, Ladislav: 

     40 dní pěšky do Jeruzaléma

Dvaadvacetiletý mladý muž jde 
pěšky 1  400 kilometrů do  Jeruza-
léma.

  V páteční podvečer 17. června 
se mohou vaše ratolesti těšit 
na  českou klasickou pohád-
ku při „Čtení na  pařízkách“ 
a  u  ohýnku… na  knihovnické 
zahrádce.

  Do  20. června potrvá výstava 
„Kouzlo starých židovských 
hřbitovů“ Jiřího Vacka.

  Od 1. do 29. července – výstava 
Krásné proplétání – paličkova-
ná krajka, malované hedvábí 
a frivolitková krajka.

 V  týdnu po  „Krajkářských 
slavnostech“ jsme zajistily 
pro ženy a  dívky KURZ  FRI-
VOLITKOVÁNÍ, který bude 
probíhat přímo v  knihovně. 
Podrobnosti vám sdělíme 
na požádání.

  „Večer rytířské poezie“ v  rámci 
projektu „Po  stopách Karla IV.“ 
se připravuje na měsíc září.

  Výstava „Oni malovali… 1995 
– 2010“ (výtvarné koláže, žáci 
+ Jan Píša) spolu s večerním se-
tkáním s „učitelským“ Honzou 
Píšou čeká také na září.

  Minitábor ŤA-PE-TO je již plně 
obsazen. Děkujeme za Váš zá-
jem.

… a ještě odpovědi 
na vaše nejčastější 
otázky:
 průkazka pro dospělé platí 

v  dětském oddělení pouze 
v mimořádných případech (to-
též platí i pro dětské čtenáře)

  domů (čili absenčně) si může-
te odnést maximálně 20 vý-
půjček

 unikátní výpůjčky stejně jako 
poslední čísla časopisů se půj-
čují pouze na  místě (prezenč-
ně), aby byly k  dispozici všem 
návštěvníkům

 internet v  knihovně mohou 
využívat všichni občané, tedy 
nejen čtenáři MKV

 upomínkový systém je řízen 
knihovnickým programem

  I. a II. upomínka se neodesílají
 on-line systém rezervací, pro-

longací a  informací o  knižních 
titulech Vám rády předvedeme

  kontakty čtenářů slouží pouze 
k  naší snadnější komunikaci 
s klienty

UNIVERZITA 
TŘETÍHO VĚKU 
od září i v našem městě
Virtuální Univerzita třetího věku 
(VU3V). Motto: „Výuka přichází za se-
niorem“
Vážení přátelé, 
na  základě Vašeho zájmu jsme se 
rozhodli zajistit i  v  našem městě 
možnost soustavného vzdělávání 
seniorů či dospělých se zdravotním 
handicapem v prostorách knihovny, 
a to od září letošního roku. 
„VU3V je dlouhodobá společenská 
aktivita v  oblasti seniorské výuky, 
jejímž cílem je zpřístupňovat vzdě-
lávání označované jako Univerzita 
třetího věku těm zájemcům, kteří se 
z různých důvodů nemohou účast-
nit prezenčního studia U3V v  síd-
lech vysokých škol či univerzit. Vy-
užitelnost se předpokládá zejména 
pro seniory, kterým ve studiu brání 
vzdálenost od sídel vysokých škol, či 
zdravotní problémy.“
BLIŽŠÍ INFORMACE HLEDEJTE 
NA TEL. ČÍSLE KNIHOVNY, NA EMAI-
LU ČI PŘÍMO U VAŠICH KNIHOVNIC.

Léto
Čas odměřovaný sluncem. Pohodou, 
zaslouženým lenošením. Všechny 
smysly jsou vyladěné na  léto. Letní 
žár, letní vzduch, letní píseň, letní 
déšť a  letní láska. A  také padají-
cí hvězdy - to abychom nezapo-
mněli „SI PŘÁT“. Kdo ví, možná se 
právě tato přání skutečně vyplní.
 Tak se dobře dívejme – jen nepřehléd-
něme hvězdičky, které tiše a skromně 
září vedle nás…Nejen na nebi. 
Krásné dny odpočinku.
Za MK Vamberk 

Jaroslava Martinová

LETNÍ PŮJČOVNÍ DOBA:
Červenec:
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 :  8,00 – 11,00
V  měsíci srpnu bude knihovna 
uzavřena z důvodu čerpání řádné 
dovolené. Na viděnou v září…

KNIHOVNICKÉ  INFORMATORIUM
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tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

MKS nabízí - červen 2016 Přijímáme chlapce nebo páry

do kurzu tance 
a společenské výchovy

Zahájení: září 2016
Přihlášky na tel. 494 541 484

nebo v kanceláři MKS

Máte rádi vláčky? 
Pak si nenechte ujít výstavu železničních 
modelů a kolejišť v Kostelci nad Orlicí. Koná 
se v sobotu 25. a v neděli 26. června 2016.
Na  poslední červnový víkend připravují v  Kostelci nad Orlicí akci, kte-
rá potěší všechny malé i velké milovníky světa na kolejích. Výstavu že-
lezničních modelů a kolejišť pořádá Dům dětí a mládeže Kostelec nad 
Orlicí a Společnost přátel železničního modelářství a železnice v prosto-
rách Základní školy v  Kostelci nad Orlicí, kterou najdete na  Palackého 
náměstí.
Výstava bude otevřena 25. června od 9 do 19 hod a 26. června od  

9 do 17 hod. Za vstupné zaplatíte 40 Kč (dospělý) nebo 30 Kč (dítě).

Na výstavě uvidíte nejen kolejiště v různých velikostech, ale i modulo-
vá kolejiště v měřítku 1:160 (N) a 1:87 (H0). Kostelečtí modeláři se mají 
čím pochlubit. Zabývají se výstavbou jednotlivých modulů, na kterých 
je vytvořena skutečná krajina v měřítku 1:87 (H0). Své umění představují 
i na mezinárodní úrovni. Vláček na  jejich cca 14-ti metrovém modulo-
vém kolejišti projíždí různými kouty České republiky.

Milí čtenáři,
loni touto dobou bychom vás zva-
ly na  tradiční Vamberák v  červnu. 
Letos jsme festival přesunuly na sr-
pen, jinak se ale nic nemění. 27.srp-
na vypukne pátý ročník a  s  ním 
i neopakovatelný program – dětské 
dílny, divadla a hudba! Jako hlavní 
hudební host letos vystoupí kapela, 
která u nás ve Vamberku najde ur-
čitě hodně fanoušků – kapela Blue 
Eff ect.
Celé 4 roky pečujeme o naše pod-
porovatele a  hledáme nové. Dob-
rovolné vstupné, kterým každý rok 
přispějete, darujeme neziskovým 
organizacím či investujeme do no-
vého vybavení pro festival. Proto 
nám touto cestou dovolte vás po-

žádat o  podporu pátého ročníku 
festivalu. Usilujeme o to, aby Vam-
berák byl plnohodnotným festi-
valem, na kterém se bavíte a cítíte 
dobře. Zajistit hladkou organizaci, 
kvalitní program a pohodlné záze-
mí je pro nás klíčové. Pokud máte 
chuť ocenit naši práci a  přispět 
na  další ročník, kontaktujte pří-
mo jednu z  organizátorek – Petru 
Kašparovou, pkasparova@seznam.
cz, tel.: 721 600 691 a podpořte fes-
tival vámi zvolenou částkou. Vaše 
příspěvky použijeme na  zajištění 
uměleckého programu festivalu. 
Věřte, že každá koruna je pro nás 
důležitá a my vám za ni děkujeme.
V srpnu se na vás těší

Petra, Gábina, Madla a Zuzka

 6. června v 17:00 hodin

KONCERT ZUŠ F. I. TŮMY KOSTE-
LEC N. ORL. – pobočka Vamberk
Výstavní síň.
Vstup zdarma.
 1. – 3. července 2016

IX. KRAJKÁŘSKÉ SLAVNOSTI:
 1. července v 19:00 hodin

KRAJKA A ODĚV
Módní přehlídka, na které předsta-
ví ukázky své tvorby Iva Prošková 
a  krajkářky Vzdělávacího spolku 
uměleckých řemesel.
Uvádí modelingová agentura Vlas-
ty Frejvaldové.
Zahrada Muzea krajky Vamberk
 2. července v 9:00 – 16:00 hodin

KAREL IV. OČIMA VAMBERECKÝCH 
DĚTÍ
Výstava dětských prací.
Kostel sv. Prokopa

 2. července v 18:00 hodin

UNI BIG BAND VAMBERK
Koncert vambereckého orchestru.
Občerstvení zajištěno.
Za Sokolovnou 

Ve  dnech konání IX. ročníku Kraj-
kářských slavností vás dále zveme 
na  půvabné výstavy pořádané 
v prostorách Městského klubu So-
kolovna, v Krajkářské škole, v Mu-
zeu krajky, ve  vestibulu Radnice, 
v Městské knihovně, v areálu Vam-
berecké krajky CZ s.r.o. a  na  oblí-
bené módní přehlídky Krajkářské 
školy Vamberk a Vamberecké kraj-
ky CZ s.r.o. Úplný program nalez-
nete na zadní straně VZ. Přijďte si 
zpříjemnit začátek prázdnin.
Za organizační výbor 

Zdeňka Freivaldová

Festival Vamberák
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Výročí osobností

Společenská kronika

V červnu 2016 oslaví:

95 let Marie Hűblová
92 let Božena Moravcová 
80 let Jozef Jašík 
80 let  Jiří Hlávka

80 let Růžena Machová
75 let  Alena Klugerová
75 let Josef Vrkoslav
75 let Erika Macháčková

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

 01.06.1856 se narodil Antonín Kopecký, loutkář. Pocházel z  lout-
kářské dynastie. Se svým kočovným divadlem každoročně hostoval v na-
šem městě, kde je též pochován na starém hřbitově. 160. výročí narození            
(† 05.03.1919 Vamberk)

 03.06.1926 zemřel František Pavlišta, tkalcovský mistr a hudebník. 

Pracoval v Hernychově vamberecké textilní továrně. V 90. letech 19. století 
založil dechovou hudbu, v jejímž čele stál po několik desetiletí. Ve Vam-
berku též pořádal taneční hodiny. 90. výročí úmrtí (* 28.08.1865)

 03.06.1936 zemřel ve Vamberku Josef Kubias „Zimáček“, řezník. Ve-
lice se angažoval ve veřejném životě. Byl členem obecního zastupitelstva 
a rady, hrával ochotnické divadlo, byl členem Sokola, hasičského sboru, 
předsedou Měšťanské záložny atd. Roku 1912 byl jmenován čestným 
měšťanem Vamberka. 80. výročí úmrtí (* 01.02.1841 Vamberk 10)

 19.06.1886 se narodil Ladislav Uhlíř, rolník, legionář a  starosta 

města. Hospodařil v čp. 5 v Zařečí. Vambereckým starostou byl v letech 
1923-1931 za agrární stranu. Roku 1929 přivítal ve městě prezidenta re-
publiky T.G. Masaryka. 130. výročí narození († 29.12.1940 Rychnov n.K.)

 30.06.1936 se narodil Karel Rykala, technik a  hudebník. Pracoval 
ve zdejších železárnách. Po léta stál v čele kapely Dixi, která patřila k nej-
oblíbenějším v celém okrese. 80. výročí narození († 22.12.1991)

Stalo se aneb bejvávalo

Před 150 lety
Přes město táhlo koncem června 1866 rakouské vojsko. Počátkem 
července bylo poraženo pruskými oddíly v rozhodující bitvě u Sadové 
nedaleko Hradce Králové.

Před 135 lety
Dne 12. června 1881 byla slavnostně otevřena nová radnice. Po-
dle plánu varnsdorfského stavitele Gottloba Albera provedl stavbu 
v hodnotě 25 000 zlatých podnikatel Bossner z Prahy.

Před 125 lety
Dvacet tři mužů z Vamberka se ve dnech 27. až 30. června 1891 zú-
častnilo II. Všesokolského sletu v Praze, kde celkem vystoupilo 2 310 
cvičenců.

Před 100 lety
Na obecné škole vypukla v červnu 1916 epidemie spalniček, kterou 
onemocnělo 140 dětí (asi třetina celkového počtu).

Před 95 lety
V červnu 1921 byla založena Místní organizace KSČ. Prvním předse-
dou se stal Karel Vyskočil.

Před 65 lety
Několika zemědělcům v Pekle byly 13. června 1951 bez náhrady zaba-
veny stroje a odvezeny do Strojní a traktorové stanice v Rychnově n.K.
V železárnách byla 21. června 1951 zahájena výroba lan. Pracovalo se 
na strojích ze zrušených lanáren a nových strojích ze zahraničí. Výroba 
řetězů byla přesunuta do bývalé Zemanovy továrny.

Před 55 lety
Na ploše 1,7 ha byl 17. června 1961 založen pekelský rybník. Celý areál 
byl dobudován roku 1964.

Před 40 lety
V červnu 1976 bylo ukončeno vyučování v merklovické základní škole.

Před 35 lety
Ve dnech 5. a 6. června 1981 se uskutečnily volby do všech stupňů ná-
rodních výborů. Pro jednotnou kandidátku Národní fronty se tradičně 
vyslovilo přes 99 % oprávněných voličů.

Před 25 lety
K přejmenování tří ulic došlo 25. června 1991. Bývalá ulice 7. listopadu 
se opět stala Pekelskou, třída Rudé armády se vrátila k názvu Žambe-
recká a dosavadní Gottwaldova se stala ulicí Vilímkovou.

 Dne 1. června je tomu již 9 dlouhých let, kdy nás 
opustila paní JARUŠKA KUBOVÁ. 

Stále vzpomínají manžel, děti, 

vnoučata a sestra.

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

Děkuje manželka s dětmi.

Roky plynou jak řeky proud,
jen bolest nedá se zapomenout.
Dne 13. června tomu bude již 10 let, co od nás odešel man-
žel, tatínek, dědeček, pradědeček pan VLADIMÍR FALTA.

Nikdy nezapomene manželka Věra, syn Vladimír, 

dcery Věra a Marcela s rodinami

Chtěla bych vám z celého srdce poděkovat panu ZDĚŇKOVI VODÁKO-

VI za pomoc, kterou poskytl mému synovi v pátek 15. 4. Ještě jednou 
moc děkuji.                                                                                 Miluše Jirmanová

Sbor dobrovolných hasičů 
Peklo nad Zdobnicí

zve širokou veřejnost 
a hlavně děti na

DĚTSKÝ
DEN

který se koná dne 11. 6. 2016 
od 14:00 hodin 

v Pekle nad Zdobnicí 
na hřišti v Roští, 

začátek soutěží v 15:00 hodin

DĚTI, VEZMĚTE SI S SEBOU KOLA
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PLASTOVÁ A HLINÍKOVÁ 
OKNA A DVEŘE
BARTOŠ CZ s.r.o.  www.plast-okna.cz

tel. 606 057 320, obchod@plast-okna.cz

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
montážní pracovník 

plastových a hliníkových oken, venkovních žaluzií 
a rolet na HPP nebo ŽL

V případě zájmu zašlete životopis na mail:
obchod@plast-okna.cz nebo volejte 606 057 320.

Regiony Královéhradeckého a Pardubického kraje

Koupím 
zděnou 
chatku 

ve Vamberku. 
Tel. 603 973 783

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

Koupím chalupu na celoroční užívání. 
Tel.: 603 202 143
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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: 603 112 690 

Těšíme se na Vás, 
přijďte ochutnat. 

Dne 2. 4. 2016 se ve sportovní hale ve Vamberku konal již tradiční 

ročník soutěže v Karate, určené pro začínající závodníky z řad mlá-

deže – Vamberecký Lvíček 2016. Na soutěž přijelo rekordních 250 

závodníků z celé ČR, pět klubů z Polska a jeden klub ze Slovenska.

Toto svědčí o vzrůstající popularitě 
našeho turnaje jak v ČR, tak i v za-
hraničí. Pro porovnání na první roč-
ník přijelo 80 soutěžících.
Soutěž začala přesně dle propozic 
v  9:30 hodin soutěžemi Kata, které 
byly rozděleny pro úplné začáteční-
ky od 8. do 7. kyu a skupinu Open, 
kde mohli startovat všichni až do 4. 
kyu. Toto platilo i pro soutěž Kumite, 
která následovala po soutěži Kata.
Soutěž nově řídil jako hlavní roz-
hodčí pan Peknik ze Slovenska 
a dále mu asistovali jeden rozhodčí 
ze Slovenska, pět rozhodčích z Pol-
ska a  zbytek tvořili regionální roz-
hodčí z ČR.

Díky pořadatelské službě, které se 
ujali někteří rodiče dětí z  oddílu, 
proběhla soutěž v  pohodě a  bez 
zranění. Soutěž skončila ve  20 ho-
din za plné spokojenosti závodníků 
a  jejich trenérů, kteří přislíbili již 
účast na dalším ročníku.
Chtěl bych poděkovat všem, kdo 
svou pomocí přispěli na  zdárný 
průběh soutěže a  vzornou repre-
zentaci našeho města a  ČOS. Také 
poděkování oddílu karate z T.J. So-
kola Vysokého Mýta za  zapůjčení 
tatami a Městu Vamberk za fi nanč-
ní pomoc.

mistr Ladislav Lux, 

ředitel soutěže

Sháním byt pro mladou rodinu 2+1 nebo 3+1. 
Tel.: 734 622 739 KARATE opět ve Vamberku

„Vamberecký Lvíček 2016“
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V neděli pokračoval závod 2. částí 
-  atletikou a  plaváním v  Hrad-
ci Králové. Do  Hradce odjelo 17 
závodníků a  závodnic. Za  velice 
chladného počasí a  ve  velmi po-
četné konkurenci (64 závodníků) 
se 9 závodníků umístilo na medai-
lových příčkách.

Jak jsme dopadli celkově? Kdo je 
přeborníkem župy Orlické?
M II.
1.místo   Dalibor Šembera
2. místo   Martin Kotlář
3. místo   Lukáš Kotyza

Ž II
1. místo   Vendula Kalců
2. místo   Johana Bártová
3. místo   Klára Čižinská
Ž III
1. místo  Kateřina Holečková
Ž IV
1. místo  Nikola Kotyzová 
2. místo  Simona Hájková
3. místo  Pavla Potužníková

Všem závodníkům gratulujeme 
a  děkujeme za  vzornou reprezen-
taci naší jednoty.

V. Vídeňská

Správa sportovních zařízení ve Vamberku

přijme na letní brigádu 

PLAVČÍKY
Bližší informace: tel: 777 129 788 (Jaroslav Stárek)

Závody sokolské všestrannosti
Ve dnech 23. a 24.4. proběhl Závod sokolské všestrannosti. 1. část 

v gymnastice a šplhu se konala ve Vamberku v tělocvičně ZŠ. Z naší 

TJ nastoupilo k závodu 12 cvičenců a cvičenek.10 z nich si odneslo 

velmi ceněné medaile a diplomy.



V  pátek 20. května proběhla druhá Muzejní 
noc v Muzeu krajky ve Vamberku. Bylo krásné 
počasí, bohatý program a podívat se přišlo od-
hadem na sto padesát návštěvníků. Slavnostní 
zahájení proběhlo zatočením klikou na  nově 
pořízeném paličkovacím stroji značky Kränzler, 
který se podařilo muzeu získat z  prostředků 
zřizovatele, Královéhradeckého kraje. Stroj, 
na němž se prohání 36 špulek příze, se stal no-
vým návštěvnickým lákadlem a novou trvalou 

součástí expozice. Program pokračoval návště-
vou krypty kostela sv. Prokopa a výstavou prací 
dětí ze Základní školy Vamberk věnované výro-
čí Karla IV. Následně v muzejní zahradě předve-
dl Český svaz žen ze Slatiny nad Zdobnicí jejich 
úspěšnou Retro módní přehlídku na téma pod-
zim/zima a  večer dále pokračoval ve  svižném 
tempu díky vambereckému Uni Big Bandu, je-
hož hudba se příjemně nesla zahradou. Po celý 
večer bylo návštěvníkům k dispozici občerstve-

ní z kavárny Láry Fary a pekárny Pferda. Výtě-
žek z dobrovolného vstupného činil úžasných 
2.520 Kč a byl věnován právě sdružení Pferda, 
které se stará o  handicapované spoluobčany. 
Veliký dík patří jak všem návštěvníkům, tak 
všem, kteří se na krásném večeru podíleli. Bu-
deme se těšit na vaši další návštěvu při kultur-
ních akcích v našem muzeu.   

Mgr. Martina Rejzlová 

a celý kolektiv Muzea krajky Vamberk

Muzejní noc



IX.
KRAJKÁŘSKÉ
SLAVNOSTI

VAMBERK 1. 7. – 3. 7. 2016

MĚSTSKÝ KLUB SOKOLOVNA VAMBERK
/ Výstava paličkované krajky
/ Prodej paličkované krajky a potřeb 
  na paličkování
/ Velkoplošná videoprojekce

MÓDNÍ PŘEHLÍDKY
Tradiční módní přehlídky Krajkářské 
školy Vamberk 
Městský klub Sokolovna Vamberk
1. 7. – 3. 7.
pá 16:00, so 11:00 a 15:00, ne 11:00 

Módní přehlídka KRAJKA A ODĚV 
Modelingová agentura Vlasty Frejvaldové
Muzeum krajky Vamberk
1. 7. 19:00

VÝSTAVY
PLETENÉ DEČKY HANY MALÉ
Výstavní síň Městského klubu Sokolovna 
1. 7. – 3. 7.

KVĚTINOVÉ LÉTO
Krajkářská škola Vamberk
1. 7. – 3. 7.
4. 7. – 8. 7. 9:00–12:00, 13:00–16:00
11. 7. – 15. 7.
9:00–12:00, 13:00–16:00

PROMĚNY KRAJKY V ČECHÁCH
stálá expozice 
Muzeum krajky Vamberk
9:00–12:00, 13:00–17:00 denně mimo pondělí

ŽIVOT S KRAJKOU
průřez tvorby Ivy Proškové
Muzeum krajky Vamberk
1. 7. – 30. 9. 

ČESKÝ STÁNEK OIDFA / Radnice
to nejlepší z výstavy na kongresu OIDFA ve 
Slovinsku
1. 7. – 3. 7.
pá 15:00–18:30, so 9:00–17:00, ne 9:00–14:00

KRÁSNÉ PROPLÉTÁNÍ / Knihovna Vamberk
/ Iva Vanžurová – paličkovaná krajka, malované 
hedvábí
/ Klub paličkovanej krajky a frivolitkovej čipky 
Košice – frivolitková krajka
1. 7. – 3. 7.
4. 7. – 29. 7. po a čt ve výpůjční době 

KRAJKOVÉ KOUZLO A SKLO
krajka a užitkové sklo pro sváteční i všední den 
Areál Vamberecké krajky CZ s.r.o.
1. 7. – 31. 7.

VELKÁ MÓDNÍ SHOW 
Areál Vamberecké krajky CZ s.r.o.
2. 7. 14:00

KOSTEL SV. PROKOPA / otevřen k prohlídce
2. 7. 9:00–16:00

UNI BIG BAND VAMBERK / koncert
za Městským klubem Sokolovna Vamberk 
2. 7. 18:00

OTEVÍRACÍ DOBA VÝSTAV:
1. 7. pá 15:00–18:00
2. 7. so 9:00–17:00
3. 7. ne 9:00–14:00
 


