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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém
68. zasedání dne 19. dubna
2017 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 67
2) Projednala a schválila zápis
z jednání dopravní komise ze
dne 04.04.2017 s tím, že prozatím nebude realizován bod č. 5
zápisu.
3) Na základě návrhu ředitelky
MŠ schválila omezení provozu mateřské školy v době
letních prázdnin. Pracoviště
Jugoslávská bude uzavřeno
od 03.07.2017 do 30.07.2017
a pracoviště Tyršova bude uzavřeno v době od 31.07.2017
do 27.08.2017. V případě potřeby je možno umístit děti
v druhém pracovišti MŠ.
4) Schválila žádost paní Lenky
Čermákové, xxxxxxxxxxxxxxxx,
o posunutí doby nočního klidu
ve dnech 20.05. a 21.05.2017
z 22:00 hodiny na 03:00 hodinu následujícího dne z důvodu pořádání oslavy narozenin.
5) Schválila:
a) prodloužení nájemních poměrů k bytům podle přílohy č. 1
b) neprodloužení nájemních
poměrů spojené s vyklizením
k bytům č. 9 a 10 v domě č.
p. 52.
6) Souhlasila s provedení stavby
– rekonstrukce ČOV Vamberk
I. etapa na pozemcích města
p. č. st. 826/1 k. ú. Doudleby
nad Orlicí a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
7) Rada města v působnosti valné hromady společnosti Vamberecká voda s. r. o. uložila jednateli společnosti:
a) přijmout bezodkladně opatření spočívající v opravách
pozemních komunikací v majetku města, u kterých došlo
k zásahům do jejich povrchu
v důsledku provozní činnosti
společnosti,
b) pravidelně a s předstihem
informovat vhodnými pro-

středky veřejnost o plánovaných i mimořádných akcích,
zejména za využití městského
rozhlasu, služby SMS InfoKanál
a Vambereckého zpravodaje.
8) Projednala a schválila nabídku,
ATELIERU TSUNAMI s. r. o., Palachova 1742, 547 01 Náchod,
na zpracování urbanistické
studie „Revitalizace veřejného
prostoru centrální části obce
Merklovice“ - NÁVES za 26.300 Kč
bez DPH a pověřila starostu podpisem objednávky.
Rada města Vamberk se na svém
69. zasedání dne 3. května 2017
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 68
2) Projednala žádost IV – Nakladatelství s. r. o., pobočka Ústí
nad Labem o příspěvek na výukové omalovánky pro děti
na téma „Na výletě v přírodě –
podzim“ a rozhodla se do projektu nezapojit.
3) Schválila pronájem bytu č.
xxxxxxxxxxxxxxxxx paní Renatě Danielové na dobu určitou
od 01.05.2017 do 30.06.2017.
4) Schválila prodloužení nájemního poměru k bytu č.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pro
nájemce pana Romana Lucu
do 30.06.2017.
5) Schválila žádost pana Ladislava Luxe, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
o posunutí doby nočního klidu
ve dnech 20.05. a 21.05.2017
z 22:00 hodiny na 02:00 hodinu následujícího dne z důvodu pořádání oslavy významného životního jubilea.
6) Schválila žádost společnosti
pewag, s. r. o., o posunutí doby
nočního klidu dne 21.07.2017
z 22:00 hodiny na 00:00 hodinu z důvodu pořádání letní
akce na koupališti.
7) Vzala na vědomí oznámení
o provozování letního skautského tábora v Pekle v termínu
01.07. až 29.07.2017.

Zveme Vás na
19. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Vamberka,
které se koná dne
7. června v 18 hodin ve velkém
sále Městského klubu Sokolovna.

8) Schválila provedení nezbytných oprav hracích prvků dětského hřiště na sídlišti Struha
v roce 2017 a uložila řediteli
Správy sportovních zařízení navrhnout nové vybavení
a výběr dodavatele pro rok
2018.
9) Schválila zařazení opravy střechy na objektu č.p. 102 na Husově náměstí do investičních
akcí pro rok 2017 z důvodu
velmi častých závad střešního
pláště.
10) Schválila:
a) účetní závěrku za rok 2016
příspěvkové organizace Mateřská škola Vamberk, Tyršova
280, Vamberk,
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2016 příspěvkové organizace
Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280, ve výši 105.146,90 Kč,
a to převod 96 % do rezervního fondu a 4 % do fondu odměn.
11) Schválila:
a) účetní závěrku za rok 2016
příspěvkové organizace Základní škola Vamberk, okres
Rychnov nad Kněžnou, Komenského 95, Vamberk,
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2016 příspěvkové organizace Základní škola Vamberk,
Komenského 95, ve výši

36.412,02 Kč, a to převod 96 %
do rezervního fondu a 4 %
do fondu odměn.
12) Uložila jednateli Vamberecké
vody s. r. o. využít stavebních
prací na havarijní opravě vodovodního řadu v Tyršově
ke zlepšení stavu chodníku,
a to tak, že budou nahrazeny
žulové obruby a dlažba chodníku bude provedena v žulové kostce. Rozdíl mezi cenou
uvedení do původního stavu uhradí Vamberecké vodě
s.r.o. Město Vamberk.
13) Schválila plán akcí na rok 2017
včetně zodpovědností za realizaci dle přílohy.
14) Schválila podání žádosti o dotaci z programu Královéhradeckého kraje na pořízení
ocelového kontejneru za cenu
do 300.000 Kč bez DPH.
Rada města Vamberk se na svém
70. zasedání dne 15. května
2017 usnesla:
1) Schválila Smlouvu o spolupráci se společností Rezidence
Radniční s.r.o., se sídlem Josefa Hory 462/14, Vrahovice,
798 11 Prostějov, a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
Rudolf Futter
starosta města
Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města

Zubní pohotovost
ordinační hodiny:
sobota, neděle, svátek 8:00 - 12:00 h
datum jméno lékaře
03.06.
04.06.
10.06.
11.06.
17.06.
18.06.
24.06.
25.06.
01.07.
02.07.
05.07.
06.07.
08.07.
09.07.
15.07.
16.07.
22.07.
23.07.
29.07.
30.07.

MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MDDr. Tomáš Jan
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata
MDDr. Vodová Jana
MUDr. Ptačovská Eva
MUDr. Bahník František
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Miřejovská Dagmar
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Loukota Jan
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adresa ordinace

telefon

Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Tyršova 515, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Tyršova 461, Dobruška
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Voříškova 169, Vamberk
Kvasiny 145
Komenského 127, Opočno

736 419 151
494 542 102
777 667 353
494 622 114
494 371 781
494 622 114
603 933 466
494 323 152
494 622 040
494 371 088
494 383 417
494 515 694
494 323 152
739 046 899
494 531 955
494 323 958
494 532 330
602 514 715
494 596 174
494 621 665
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Živý zájmem Vamberáků na facebooku „Vamberáci sobě“ je povzbuzením pro diskusi na téma „Dětská
hřiště na veřejném prostranství
sídlišť našeho města“. Účelem demokratických diskusí je hledání
nejlepšího možného řešení pojmenovaných problémů. Záležitost je
čerstvá a k výročí Dne dětí vhodná.
Zároveň koresponduje s výzvou
Tomáše Novotného na facebooku.
Pohled do minulosti této tématiky
je zmapován několika kritickými
články a reakcemi vedení města,
které byly zveřejněny ve VZ.
Každá diskuse je duchovním výtvorem a nastavuje zrcadlo úrovni
zúčastněných osob a také doby,
ve které se odehrává.
V přítomné době se konečně pootevřel prostor, který je veřejný
a není závislý na pravidlech a mínění RR místních periodik. Moc děkuji
autorovi nápadu a také realizace
facebookových stránek.
Je čas přejít k věci.
Být kritikem v podmínkách Vamberka není příjemné pro nikoho
a stále platí rčení K. H. Borovského:
„Kdo si nechce hubu pálit, musí mlčet nebo chválit“. Lhostejní a mlčící
spoluobčané jsou spoluodpovědní
za to, co se děje. Stín čestného občanství J. V. Stalina a minulé totality
je stále přítomen ve vědomí dnešních spoluobčanů. Proto každá diskuse, která otevírá okna čerstvému
vánku myšlení je ozdravná.
Pro logické uvažování je nepochopitelné proč se dnešní zastupitelé
nepoučili z minulých chyb. Zoufalý
stav dětských hřišť byl napraven
v okolních městech a RK je toho

strana

příkladem. K tomu není potřeba nic
dodávat. Když vidíte, že to je možné jinde, ptáte se, jak je možné že
to nejde u nás.
Dřevěné prvky na dětských hřištích nebyly po celou dobu náležitě
kontrolovány ani udržovány. Prolomená podlaha skluzavkového
komplexu na sídlišti Jiráskova je
toho důkazem, stejně jako prohnilá podpěra na houpačce sídliště
Struha. Horní strana dvou skluzavek postrádá upevnění. Zub času
se postaral o úplné odstranění
rezavých šroubů. Co má občan
v takové situaci udělat se dá najít

„…prosím o nápravu nebezpečných prvků dětských hřišť. Je to vizitka MÚ a také odpovědnost jeho
pracovníků. Žádám také o odpověď a datum provedení oprav“.
Příjemným překvapením byla reakce sympatické maminky, která
po upozornění sama vyfotila nebezpečná místa a foto umístila
na stránky Vamberáci sobě. Svoje
děti na nebezpečí upozornila a děti
ji obdivuhodně poslouchaly. Byla
to skvělá mladá maminka dvou dětí
a možnost her na hřišti považovala
za příležitost svých dětí ke komunikaci s jinými dětmi.

Vamberáci dětem
v OZ. Upozornění provozovateli,
který provede nápravu. U malého dětského hřiště u rozhledny
na Vrbici si můžete přečíst kdo je
provozovatelem a správcem zařízení. V dané lokalitě provádí běžné
prohlídky bezpečnosti pravidelně.
Důkladné prohlídky jsou jednou
měsíčně. Jednotlivé prvky dětských hřišť jsou vyrobeny s velikou
náročností na bezpečnost dětí,
podle evropských norem. Jsou zde
vidět nerezové šrouby a speciální
matice (vše domyšleno do detailů
s několikanásobnou bezpečností). V RK je provozovatelem MÚ
a správcem Technické služby.
Nezájem zastupitelů Vamberka je
zarážející. Kolikrát již slyšeli upozornění na VZZM.
12.5.2017 byl panu starostovi
a jeho zástupci odeslán mail s fotografiemi (z 11.5.) a textem:

Dětská hřiště jsou také důležitým
veřejným komunikačním prostranstvím pro setkávání lidí a zasluhují
si mnohem větší pozornosti než je
plán na úpravy náměstí za několik
desítek miliónů Kč. Minulému vedení města se podařilo vybudovat
krásné venkovní hřiště u sportovní
haly. Na vybudování dětských hřišť
však odmítli (na rozdíl od náměstí)
odborný návrh a hřiště vymysleli
laici. Na připomínku, aby obrovské
pískoviště bylo nahrazeno dvěma
menšími (možnost zakrytí), jedno
ve stínu a druhé v polostínu, přišel
šokující argument: „Sluníčko desinfikuje písek“. Pískoviště Struha bylo
pod vedením pracovníka Vambekonu zmenšeno a byla ponechána
strana na přímém slunci.
Po upozornění na shnilou lavičku
a obrubníky pískoviště v min. roce
došlo k nápravě na poslední chvíli

Jak si rozumět - slovníček pojmů
Dnešní doba se od doby mého
mládí vyznačuje a odlišuje tím,
že se téměř nikdo nepozastavuje nad tím, že se lže.
Je to legální způsob reklamy,
slibů politiků, ale i slibů manželských a zejména předmanželských. Lež je dovolena a dokonce i uzákoněných v právním
řádu, obhájce může lhát, se
lháním v mainstreamových
sdělovacích prostředcích už
automaticky počítáme. Jak říká
můj přítel Dr. Staněk: „ Pustím-li
zprávy televize, už vím, že za tím
je rohatý.“
Pro mě jasné, pro mnohé ne. Je
to duchovní bytost padlý duch,
či padlý anděl, pro hmotné
smysly neviditelný, o kterém se
v Bibli píše mimo jiné: Je to lhář,
podvodník, svůdce našeptávač
a jeho cesty vedou do pekel...

zajímavé, ale až velmi vážné
při zamyšlení. Že bychom tam
opravdu skrze takovou prkotinu, trochu lhaní, mířili?
Ale ona to není prkotina, když
vlevo může být i vpravo, nahoru-dolů! Láska jako nejušlechtilejší cit, se může stát podvodná
fráze, vnadidlem bez obsahu,
pravda lží. Není to tak náhodou
s těmi pravdoláskaři?
Vynořuje se mi biblické zmatení
jazyků a Babylon, a Dostojevského „ kde není Bůh, vše je dovoleno“ , sliby chyby,.. zmatek…
Žádný Pevný bod pro můj život.
Už dávno jsem si řekl, že v tomhle já nepojedu. Přestal jsem
říkat hrozně krásný, abych si neprotiřečil a rozhodl se nelhat. Ač
se to zdá nevýhodné, nese mi to
vnitřní klid a vyjasňuje situace
hned na začátku.

„Čtyři dohody“ od M. Ruize jsem
si vypsal na kartičku (hned první
je nehřešit slovem) a rozdávám
je známým, občas i neznámým,
kteří se na mne usmějí, a jsme si
něčím blízcí.
Dnes jsem se rozhodl, že si udělám slovníček pojmů. Jsem rozvedený, kdyby mě náhodou ještě
někdo chtěl, aby bylo mezi námi
od začátku jasno, alespoň v těch
podstatných věcech pro život.
Bude tam určitě: láska, víra, dobro, pokora, odpuštění a anděl.
Třeba nějaký ke mně přiletí...
Pozn. Možná by i více lidí zajímala taková témata, a mohli
bychom se nad nimi sejít. Myslím, že městská knihovna by
nám mohla k tomu dát podnět
i prostor.
Ing. Bořivoj Šubrt

www.vamberk.cz
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před mezinárodním setkáním krajkářek.
Odpověď pana starosty dává naději
na lepší časy: „…radní města jsou si
vědomi závad na obou uvedených
hřištích a proto na zasedání rady 3.
května rozhodli, že budou opraveny do konce měsíce. Zároveň radní
uložili řediteli Správy sportovních
zařízení předložit návrh na nové
vybavení hřiště na sídlišti Struha
a vybrat dodavatele pro rok 2018“
(blíží se komunální volby).
Otázkou je fakt, že radní o stavu hřišť věděli před 3. květnem
a na drobné opravy k zajištění
bezpečnosti potřebují celý měsíc?
Chtělo by to organizační opatření
- povýšení ředitele Sportovních zařízení na Prezidenta SZ“. Omlouvám
se za kapku humoru.
Z reakce jednoho úctyhodného
uživatele Facebooku vyvstává
otázka. Jeho názor, že závady mohl
odstranit tatínek žijící na sídlišti,
považuji za nebezpečný. Jednak vybavení tatínků v bytových domech
není takové, jako mají majitelé rodinných domků, ale hlavě proto, že
odpovědnost je na provozovateli
se všemi právními důsledky.
Až budete číst reportáže ze života
dětí v MŠ, které jsou povinnou rubrikou vytížených učitelek, podívejte
se, kde si hraji děti rodičů z bytových domů. Bylo by skvělé, kdybychom pochopili, že rovnost lidské
důstojnosti nerozlišuje kvalita bydlení ani velikost majetku.
Přeji všem dětem radost z dětských
her a milujících rodičů.
J. Nykl, 20. 5. 2017

Jan Országh

Výstava
obrazů
Sobota
1. července 2017
9 - 17 hodin
Kostel svatého
Prokopa
ve Vamberku
Přijďte se podívat
na zajímavá místa
našeho města viděná
očima malíře
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SPOLEK PŘÁTEL
HISTORIE VAMBERKA
zve zájemce na

VYCHÁZKU
PO ZANIKLÝCH
VAMBERSKÝCH
HOSPODÁCH I.

Toulavá kamera ve Vamberku
Někdy v polovině března mi zazvonil
telefon a na druhém konci se ozvalo:
„Haló, tady Štěpánková. Natáčíme
reportáže pro pořad České televize Toulavá kamera a dostali jsme
od pana starosty tip na Spolek přátel
historie Vamberka, jako na průvodce
po místních památkách.“
A tak jsme se s kolegou Bergerem stali, po několika změnách
termínů, pátého dubna aktéry
natáčení. Začali jsme v kostele
sv. Barbory, kde se nám podařilo

i rozeznít varhany, a u blízké hrobky hraběte Lützowa. Poté jsme
odjeli na Vyhlídku. Bohužel mlha
nám nedopřála jindy krásný výhled do blízkého i vzdálenějšího
okolí. Po obědě jsme jeli do Pekla
k věšadlovému mostu, na židovský
hřbitov, na kamenný most a natáčení zakončili na náměstí. Strávili
jsme s paní redaktorkou Jitkou
Štěpánkovou a kameramanem
Petrem Rouskem více než 6 hodin
natáčení, povídání, a nekonečné-

ho opakování textů, zejména kvůli
různým přebreptům.
Reportáž se vysílala na ČT1 dne 7.
května po desáté hodině dopolední. Co se do ní vešlo a co ne, můžete sami posoudit i pokud jste Toulavou kameru v neděli nesledovali.
Reportáž lze nalézt v archívu ČT
na adrese www.ceskatelevize.cz/
porady/1126666764-toulava-kamera/217562221500018/.
Jiří Hostinský
Spolek přátel historie Vamberka

• Hotel KRAJKA Vamberk
(připomínka Panského domu)
• Husovo náměstí č. p. 5
(Kaiswinkler),
č. p. 1 (Na Rathouzu)
• Radniční č. p. 315
(Měšťanský pivovar)
• Struha 699 – Restaurace
Zdobnice (Rogalo)
• Žamberecká č. p. 53
– Vlkova hospoda
• Žamberecká č. p. 47
– Hotel Helgoland
• Merklovice – U Jánků,
U Klémů, U Steinerů
• Chata Na Vyhlídce
(zakončení)
Sraz: 10. června 2017 v 13:30
hodin před hotelem KRAJKA
ve Vamberku

Četli jsme ve zpravodaji před 30 lety
Vydařená akce pro děti v Merklovicích
Poslední květnová sobota byla
pro merklovické děti i jejich rodiče
hezkým zážitkem. Na prostranství
u myslivecké chaty pro ně místní

organizace sdružené v Národní
frontě společně s občanským výborem č. 1 uspořádaly Dětský den
plný příjemných překvapení.
Pořadatelé – ZO ČSŽ, SSM, SPO
a DV – dali dětem možnost shlédnout práci kynologického kroužku
z Vamberka pod vedením s. Ševčíkové, který jim předvedl několik

velice zajímavých ukázek výcviku
psů. Odpoledne bylo plné sportovních soutěžních her, vítězové
byli odměněni věcnými cenami
a připravenými diplomy, méně úspěšné děti
byly obdarovány cenou
útěchy.
Na závěr tohoto hezkého odpoledne měly
připravený
táborák
s opékáním vuřtů. Ani
příroda, přes nepřízeň
počasí se k nim nechovala macešsky, ale dopřála účastníkům shlédnout skupinu divokých
vepřů, kteří se předvedli
k nemalé radosti dětí
několika svými přirozenými kousky. Děti
odcházely domů plny
dojmů.
Úspěšné
odpoledne
zavazuje všechny organizace v Merklovicích
k tomu, aby v tak dobré spolupráci
pokračovaly i nadále a zamyslely
se nad přípravou dalších programů připravených neformálním
způsobem tak, jak se jim to podařilo 30. května 1987.
Jana Maulerová,
předsedkyně ZO ČSŽ Merklovice

Domácí kompostéry zdarma
V minulém čísle Vambereckého zpravodaje jsme Vám poskytli informace
o domácích kompostérech s tím, že Vás budeme informovat, zda jsme
se žádostí uspěli. Projekt na nákup kompostérů splnil veškeré náležitosti
a hodnotícím výborem řídícího orgánu (SFŽP) byl přijat k financování,
tzn., že pokud nedojde k neočekávanému zdržení, budou k dispozici
koncem srpna.

Milí čtenáři,
vylosovanou výherkyní květnové křížovky se stává Miroslava Šustrová.
Správné znění tajenky bylo „Vamberecký zpravodaj“.
Další křížovku o čtvrtletní předplatné Orlického týdeníku
najdete v prázdninovém čísle zpravodaje.

www.vamberk.cz
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Projekt REVITALIZACE OBYTNÉ
SKUPINY JIRÁSKOVA VAMBERK
Dotazníková akce k problematice regenerace obytné lokality
Závěrečnou fází přípravy projektu
REVITALIZACE OBYTNÉ SKUPINY
JIRÁSKOVA VAMBERK bylo dotazníkové šetření a sociologická
studie. Jejich cílem bylo ověřit potřebnost jednotlivých navrhovaných úprav a změn a jejich přínosy.
Průzkum byl proveden pomocí
anketních dotazníků, které byly
doručeny prostřednictvím předsedů Společenství vlastníků bytových jednotek obyvatelům sídliště
Jiráskova nebo byly k dispozici
na internetových stránkách www.
vamberk.cz v sekci rozvoj města
a území v měsících březen až duben 2017, vyhodnocení pak proběhlo v měsíci květnu 2017. Celkem bylo vyplněno 193 dotazníků.
Anketní otázky položené obyvatelům lokality byly směřovány
do následujících okruhů:
 sociologie občanů (pohlaví, věk
tazatelů),
 charakteristika sídliště (bezpečnost, hluk, znečištění apod.),
 občanská vybavenost,
 doprava a parkování,
 zeleň, prostředí lokality,

 život na sídlišti,
 další náměty a připomínky.

s dostupností obchodu a hromadné dopravy a spíše spokojeni s vybavením nádob na tříděný odpad.

VYHODNOCENÍ ANKETY
Soubor respondentů
V průzkumu, zaměřeném na analýzu spokojenosti obyvatel s bydlením na sídlišti Jiráskova a na potřebné změny, které by měly být
předmětem projektu revitalizace,
se zúčastnilo 193 respondentů,
z toho 113 žen a 80 mužů.
Nejpočetnější skupinou byli občané ve věku 61 let a více, další početnou skupinou byli lidé ve věku
41-60 let a nejméně zastoupenou věkovou skupinou byli lidé
ve věku 15-25 let.

Doprava a parkování
Lidé si oblíbili dostupnost veřejné
dopravy přímo v lokalitě. Naopak
výrazné problémy spatřují v nedostatku parkovacích míst, ve špatném
stavu komunikací a nedodržování
rychlosti nejen v lokalitě Jiráskova.

Popis bydliště
Většina obyvatel sídliště považují lokalitu Jiráskova jako klidnou
a bezpečnou, spíše vhodnou pro
děti.

Zeleň, prostředí lokality,
vybavenost
Většině obyvatel záleží na prostředí, ve kterém žijí a dotýkají se jich
problémy v místě bydliště. Většinou jsou také spokojeni s přístupem svých sousedů a spoluobčanů k pořádku v domě a okolí.
Pozitivním aspektem je, že téměř
všichni občané lokality uvedli,
že třídí odpad, vidí však problém
v nedostatečném úklidu a nepořádku u nádob na tříděný odpad.

Občanská vybavenost
Oslovení občané nejsou spokojeni
s vybavením a se zázemím pro volný čas nejen dětí, ale i dospělých
obyvatel, naopak jsou spokojeni

Život na sídlišti - v lokalitě
Jiráskova
Velká část dotazovaných si cení
klidného prostředí lokality s dostatkem zeleně, naopak občany

tíží problémy s parkováním, psími
exkrementy a volně pobíhajícími
psy, nespokojeni jsou zejména se
stavem ulice Jugoslávská a s absencí volnočasových areálů.
Shrnutí
Účelem projektu Revitalizace
obytné skupiny Jiráskova Vamberk
je přetvoření lokality na prostředí,
kde by se lidem nejen dobře bydlelo, ale kde by lidé našli vyhovující podmínky pro trávení volného
času, a které by podpořilo kontakty mezi obyvateli. Tyto cíle jsou
významně podmíněny adekvátním veřejným prostranství, včetně
zajištění i odpovídající následné
údržby.
Cílem zapojení obyvatel do projektu je, aby jako uživatelé veřejných prostranství specifikovali,
jaké mají potřeby a představy
a jaká zařízení v lokalitě chybí. Tímto bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se jako respondenti zapojili
do vyplnění ankety a sdělili své
představy o úpravách a využití
veřejných prostranství a o celkové
úpravě prostředí.

Zásadní pro dobré sousedské vztahy na sídlišti je možnost potkat
se a promluvit si. Proto byl velký důraz věnován návrhu vstupů
k jednotlivým domům, které jsou přirozeným místem pro zastavení
se sousedy.

Kompletní vyhodnocení dotazníků a výslednou podobu návrhu projektu najdete na:
http://vamberk.cz/sidliste-jiraskova/
www.vamberk.cz

Za výslednou podobou projektu stojí zapracování došlých písemných návrhů a připomínek, participační práce na setkání s obyvateli v Sokolovně i závěry vzešlé z anketního šetření.
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Podepsáno. Zastupitelstvo města odsouhlasilo smlouvy
v souvislosti s výstavbou Penny marketu
Od doby, kdy investor obchodního
domu Penny market zveřejnil svůj
záměr vybudovat ve Vamberku
novou prodejnu v lokalitě bývalé
masny naproti Sokolovně, se vedla
složitá jednání též s vlastníky okolních nemovitostí. Město Vamberk,
jako prostředník těchto jednání,
si stanovilo za cíl získat pro občany co nejvíce veřejného prostoru
a využít záměru rekonstrukce ob-

jektů v bývalé masně k tomu, aby
se tato lokalita začala postupně
otevírat veřejnosti. Tak vznikla
myšlenka vytvoření parkově upravené zóny, která by propojila ulici
Radniční se starým hřbitovem
a zároveň propojila rekonstruované bytové domy v masně s přístupem k připravované prodejně.
Tento záměr se podařilo projednat
a výsledkem jsou zastupitelstvem

města schválené a nyní již uzavřené smlouvy, na základě kterých
město odkoupí příslušné pozemky pro realizaci parkové zóny. Tu
následně investor Penny marketu
zafinancuje v rámci výstavby obchodu.
Podpisy smluv o vzájemné spolupráci při výstavbě obchodního
domu tak byla otevřena cesta k realizaci projektu. Na základě toho

www.vamberk.cz

pak byl i zpřesněn odhad možné
výstavby, kterou investor plánuje zahájit v návaznosti na získání
všech povolení v zimních měsících
provedením navážek a následnou
výstavbou prodejny pak na jaře
příštího roku.
Mgr. Jan Rejzl
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Vydařený začátek muzejní sezóny
v Muzeu krajky ve Vamberku
Letošní výstavní sezónu zahájilo
Muzeum krajky ve spolupráci se
Spolkem přátel historie Vamberka
úžasnou výstavou „Jak se stavěla
Stuha“. Tuto výstavu navštívilo
přes 400 převážně místních návštěvníků, což při velikosti našeho

vítězka posledního ročníku Bienále české krajky představuje
na výstavě průřez svojí tvorbou,
která je spojena s jejím působením ve Školském ústavu v Praze,
kde působila jako dlouholetá pedagožka. Autorčina díla zaujmou

města znamená návštěvu zhruba
každého 10 občana. Téma výstavy zaujalo. Ke zhlédnutí bylo
velké množství materiálů, které
si návštěvníci se zájmem prohlíželi a rádi o výstavě i fotografiích,
které si mohli prohlédnout na dotykových monitorech, diskutovali.
Výstava se setkala s mimořádně
kladným ohlasem návštěvníků
a my za něj děkujeme.
Pro hlavní výstavní sezónu byla
v závěru měsíce dubna otevřena
nová výstava s názvem Cestou
krajky I., která představuje celoživotní tvorbu známé výtvarnice
a krajkářky Aleny Maškové. Tato

především precizním zpracováním a geometrickým pojetím
jejích prací. Setkání s autorkou
proběhne v pátek 30. června při
konání Mezinárodního setkání
krajkářek.
III. Muzejní noc, tentokrát ve španělském stylu se setkala s velkým
ohlasem a byla doslova hitem
začátku sezóny. Návštěvnost byla
velká, počasí krásné a občerstvení od Láry Fáry opět výborné. Taneční skupina La Pasión z Hradce
Králové předvedla to nejlepší ze
svého tanečního umění a kytarista Morenito di Triana – Stanislav
Kohútek okouzlil vamberecké posluchače úžasnou hrou na kytaru.
Spojením tance a hudby vznikl
krásný večer, který přilákal na dvě
stovky návštěvníků. Velký dík patří
farnosti Vamberk, která zpřístupnila kostel sv. Prokopa s jeho kryptou a pro návštěvníky připravila
varhanní koncert.
Závěrem bych ráda poděkovala
všem sponzorům v čele s městem
Vamberk, kteří podporují naši činnost a rovněž všem Vám, kteří jste
na naše akce dorazili a tím nám
dali najevo, že je Vám u nás v muzeu dobře.
Těšíme se na další setkání s vámi.
Mgr. Martina Rejzlová
a kolektiv
Muzea krajky Vamberk

www.vamberk.cz
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SBOR DOBROVOLNÝCH HAŠIČŮ
MERKLOVICE SLAVÍ 120 LET
Založení Sboru dobrovolných hasičů v Merklovicích bylo motivováno
častými požáry místních budov,
ale i tím, že v okolí už byly ve všech
obcích sbory ustanoveny. Požár totiž pro obyvatele znamenal velké
neštěstí - ztrátu obydlí, živnosti, ale
i lidského života. Vzhledem k tehdejšímu stavebnímu materiálu,
zejména dřevu, bylo více požárů,
protože se svítilo loučemi, později
petrolejovými lampami. Výjimkou nebyly ani požáry způsobené
bleskem. Vzniklé požáry se často
nedařilo uhasit a zasažené obydlí
vyhořelo téměř do základů.
V červenci roku 1897 rozhodlo
obecní zastupitelstvo ustanovit přípravný výbor sboru dobrovolných
hasičů. Starostou obce byl tehdy
František Hlásecký z domu čp. 30,
který byl v prvních letech po vzniku
sboru velkou oporou. Předsedou
přípravného výboru byl zvolen Václav Müller z domu čp. 34, jednatelem František Hájek z domu čp. 39
a velitelem pan Jedlinský z domu
čp. 37.
Ještě před ustanovením přípravného výboru 24. června byl schválen
a uskutečněn nákup ruční čtyřkolové stříkačky, nejdokonalejší
v řadě typu firmy „Smékal“. Cena
za stříkačku činila 880 zlatých, obec
zaplatila 380 zlatých a zbytek se
zavázala uhradit do 3 let s úrokem
6% z dlužné částky ročně. Stříkačka
byla vybavena 100 m hadic a dvojicí ozdobných svítilen. Tehdy obec
vlastnila jako hasební zařízení 2 ks
ručních stříkaček tzv. podpažnice
a 4 ks žebříku opatřených háky.
Po založení sboru tyto pomůcky
dostal sbor do užívání. Do současné doby se zachoval pouze naviják
hadic s loukoťovými koly.
Činnost přípravného výboru vyústila ve svolání ustavující schůze, která
se konala 15.8.1897 v hostinci pana
Klémy, č. 104, dnes Kamnářství Bek
(bývalý kulturní dům). Na schůzi přišlo 43 občanů mužů a žen.
Za členy se přihlásilo 28 mužů a 5
žen. Za starostu byl zvolen v tajném hlasování pan František Šklíba
z domu čp. 2, jednatelem pan Josef
Němec z domu čp. 16 a velitelem
pan Hynek Kléma z domu čp. 104.
Členy výboru byli zvoleni pan Josef
Barvínek z domu čp. 38, pan Václav
Křepela z domu čp. 27, pan Václav
Lepšík z domu čp. 6 a pan Josef
Martinec z domu čp. 89.
Členské příspěvky byly schváleny

ve výši 1 zlatý za činného člena a 50
krejcarů za přispívajícího na kalendářní rok.
Každý člen byl povinen složit slib
svému veliteli. Slavnost se konala 7.11.1897, všichni pak v útvaru
odešli do kaple na mši svatou se
zbožným úmyslem, aby je Bůh
chránil při jejich užitečném konání.
Večer se pořádala taneční zábava
v hostinci u Klémů.

Merklovic. Spor vyvrcholil odchodem 9 členů ze sboru.
Spor byl tak vyhraněný, že nově
zvolený výbor v květnu téhož roku
přijal usnesení nepřijímat již nikdy
do sboru členy, kteří vystoupili.
Hasičská kolna v horní části obce
byla dostavěna v listopadu roku
1898. Stavba byla provedena svépomocí za 230 zlatých. Nabídku
stavební firmy Boháč z Vamberka

Společenská fotografie z roku 1902
Každému činnému členu koupila
obec jednu plátěnou uniformu,
opasky vyrobil sedlář pan Klášterecký z Vamberka, přilby dodala
firma Rojek Kostelec nad Orlicí,
kování přileb, opasků a sekery výrobna hasičských potřeb firma Brkl,
Merklovice, dům čp. 49.

za 400 zlatých obec odmítla pro neúnosnou cenu.
Samaritánská stráž byla jako součást sboru založena v roce 1909,
kdy měla 2 členy. Později počet
stoupl až na 5 členů. Náplní samaritánské služby bylo ošetřovat úrazy
hasičů a ostatních osob při požá-

Stavba požární nádrže v roce 1973
Sbor potřeboval skladiště hasičského náčiní. Mělo se rozhodnout
o dolní nebo horní lokalitě. Při hlasování v obecním zastupitelstvu
byla hlasy počtem 6 : 5 vybrána
horní lokalita, což těžce nesli členové sboru bydlící v dolní části

rech, závodech, oslavách a poutích,
které se každoročně konaly na Vyhlídce. Do doby, než byl v obci
ustanoven ČSČK, plnili hasičští samaritáni funkci zdravotníku v obci.
Samaritánská stráž byla zrušena
v padesátých letech.

www.vamberk.cz

Již řadu let byl nedostatek vody
při požárech v obci velkým problémem. K jistému řešení problému
přispěla výstavba místního vodovodu, kdy v říjnu roku 1925 bylo
hasičům předáno 19 nadzemních
hydrantů s velmi dobrým výkonem. Po čtyřiceti letech užívání vodovodní potrubí zarostlo, výkon se
snížil a hydranty byly k nepoužití.
Tento stav vyvolal potřebu vybudování požární nádrže a nákup nové
motorové stříkačky.
První nádrž byla vybudována
v roce 1949 pod vodojemem v horní části obce a v roce 1956 byla z finančních prostředků ONV koupena
nová motorová stříkačka DS 16
STRATÍLEK. Ve stejném roce byla při
akci zatrubení potoka vybudována
druhá nádrž u domu čp. 75. Třetí,
svým obsahem největší nádrž, byla
v akci „Z“ postavena v horní části
obce v roce 1973 v době, kdy byl
posledním předsedou MNV Miroslav Kotlář z domu čp. 61. Později
byl přistavěn vodorovný sušák
na hadice.
Dosavadní hasičská zbrojnice už
pro potřeby moderní hasební
techniky nevyhovovala a její rozšíření bylo nemožné. V roce 1959
rozhodlo plénum MNV Merklovice
postavit v akci „Z“ hasičskou zbrojnici novou. Pozemek byl vybrán
na místě, kde dříve byla Olšina, její
část obci daroval majitel František
Hájek z domu čp. 39. Akce byla prováděna jen prací místních občanů.
Po dvou letech, kdy se nepodařilo
akci zcela dokončit, se dohodli zástupci MNV se zástupci místního
JZD, které přistavělo druhé podlaží
s bytem a stavbu se podařilo v roce
1963 dokončit.
Po uvedení stavby do provozu byla
motorová stříkačka a ostatní technika přemístěna do nových prostor.
Stará hasičská kolna dále sloužila
jako skladiště obecního stavebního
nářadí a v roce 1996 byla prodána
za nejvyšší cenovou nabídku panu
Štefkovi z domu čp. 75.
Od roku 1965 merklovický sbor
převzal i péči o ledovou plochu.
Každoročně se za mrazivého počasí
řada mladších hasičů stará na místním hřišti o led a jeho kvalitu, a tak
umožňuje velkému množství dětí
z Merklovic a Vamberka užít si
zimních radovánek. Merklovický
sbor pak stál za rekonstrukcí hrací
plochy a vybudováním nového sociálního zařízení hřiště. Hřiště je při-
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způsobeno k celoroční sportovní
činnosti včetně možnosti volejbalu
a tenisu.
Na jaře roku 1986 byla na zahradě
kulturního domu čp. 104 umístěna
na železobetonovém stožáru poplachová siréna.
V červnu roku 1999 po velkém požáru skladovacích prostor slámy
v objektu bývalého JZD, kdy již
zastaralá technika nesplňovala nároky, bylo výborem sboru rozhodnuto o nákupu požárního přívěsu,
který obsahoval kromě základní
výbavy a nových hadic také požární čerpadlo PS 12. Požární přívěs byl
pořízen z výprodeje vojenské techniky za částku 55.000,-- Kč.
Potřeba mobility byla stále aktuálnější, sboru chybělo požární vozidlo. Sbor byl tak postaven před
otázku další existence a poslání,
kdy se rozhodovalo o existenci sboru pouze jako občanského sdružení
nebo o sboru s požární jednotkou.
V té době nový výbor rozhodl rozvíjet sbor v hasičském duchu, pro
který byl před více než 100 lety
založen.
V září roku 1999 bylo zakoupeno
nákladní vozidlo AVIA 21 Furgon
za částku 40 tis. Kč. Celé vozidlo
bylo dle schválené dokumentace
hasiči přestavěno na hasičský speciál. Přestavba se prováděla na dvoře tehdejšího velitele pana Josefa
Čižinského z domu čp. 35 a byla
dokončena v listopadu téhož roku.
Nákup vozidla byl pořízen z pro-

zpravodaj
středků města a náklady na přestavbu hradil sbor za velké podpory
sponzorů z Merklovic a Vamberka.
Křest vozidla proběhl na výroční
členské schůzi dne 27.11.1999,
která se konala v místním pohostinství.

V roce 2003 dostal sbor do pronájmu objekt bývalé mateřské školky v Merklovicích. Budovu z části
opravil, vybudoval nové sociální
zařízení a nabídl k užívání široké
veřejnosti k pořádání oslav, svatebních a smutečních hostin. V budově

Dětský den 2003 s prohlídkou hasičského vozidla
V roce 2001 byla rozhodnutím
obecního zastupitelstva Vamberka
zřízena Jednotka sboru dobrovolných hasičů Merklovice, která byla
v rámci Integrovaného záchranného systému začleněna do plošného
pokrytí okresu Rychnov nad Kněžnou. Jednotku tvoří 18 členů, kteří
museli absolvovat kromě zdravotní
způsobilosti také odbornou přípravu a zkoušky v Ústřední hasičské
škole v Bílých Poličanech.

je rovněž umístěna knihovna s veřejným internetem a ke své činnosti
ji využívají místní spolky.
Od svého založení žil sbor kulturním životem. Za celých 120
let uspořádali hasiči 108 plesů.
V době válek a útlaku se ovšem
plesy nekonaly. V roce 1892 byla
v Merklovicích založena Hospodářsko-ochotnicko-čtenářská beseda.
V ochotnickém divadle působili
jednak lidé, kteří účinkovali jako

herci, zároveň se mnozí z nich aktivně účastnili činností ve sboru dobrovolných hasičů. První hru uvedl
sbor 25.3.1900 a jmenovala se „Čest
hasičů“. Divadlo se hrálo nejméně
čtyřikrát do roka, 57 celovečerních
představení bylo uvedeno v období let 1930 – 1932. Činnost spolku
byla okupačními německými úřady
ukončena v roce 1943.
Vedle plesů a divadel uspořádali
hasiči celou řadu různých věnečků
a jiných zábav. Slavnostní kácení
máje byla většinou jen záležitostí
hasičů. Dnes hasiči na sportovním
hřišti pořádají tradiční Dětské dny
a pálení čarodějnic, které si získaly
velikou oblibu hlavně mezi nejmenšími i za špatného počasí.
K dnešnímu dni, tj. v roce 2017, má
sbor dobrovolných hasičů celkem
60 členů.
Nejhůře na tom byl sbor za l. světové války, kdy členská základna
činila pouze 17 členů, což bylo způsobeno odchodem bojeschopných
občanů na různá bojiště 1. světové války, kde z 22 padlých vojáků
z Merklovic bylo 15 členů hasičského sboru.
Láska k poslání hasiče se dědí
po generace. Máme případy, že
za uplynulých 120 let se vystřídalo
u hasičů i pět generací z jedné rodiny a z jednoho popisného čísla.
Čerpáno a upraveno dle Almanachu SDH Merklovice, vydaného
k 110. výročí založení sboru

OSLAVY 120 LET

ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIÈÙ MERKLOVICE
se konají v sobotu
17. èervna 2017 od 14:00
na høišti v Merklovicích

VAMBERECKÁ DECHOVKA, STARÁ VESTA, DISCO Jiøí
Suchánek, PRUŽNÁ TÌLA, loutkové divadlo
hlavní host programu: READY KIRKEN
Programem vás bude provázet Oldøich Nermuť a Jiøí Suchánek
OBÈERSTVENÍ ZAJIŠTÌNO

www.vamberk.cz
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Orlické krajkářství (módní rubrika)
Devadesát let starý článek z týdeníku „Jas“ 33/1927, který vydávala Československá obec sokolská
Proud turistů, vyhledávající horské
partie a směřující převážně do Tater nebo do Krkonoš, zřídkakdy jen
tenkým proudem zamíří do Orlických hor, ač jistě ti z turistů, kteří tak
učiní, nemusí litovati svého rozhodnutí. Jsouť Orlické hory, jichž krajinné krásy tolikráte ocenil i velký
přítel českého lidu hrabě F. Lutzow,
jak přírodně, tak i lidopisně svrchovaně zajímavy. Zde v chaloupkách
jakoby z perníku žije pracovitý
chudý lid, „děti čistého živého“, jak
jej nazvala česká spisovatelka T.
Nováková pro zbytky staré bratrské
víry, které dosud planou v srdcích
těchto svérázných lidových filozofů. Zde však se i umělecky pracuje,
neboť proslulé paličkované krajky
právě tady se vyrábějí v těchto nízkých chatách. V létě před domkem,
v zimě v čistých jizbách třeba celé
rodiny pracují „na podušce“, neboť
v Orlických horách paličkují mladí
i staří, muži, ženy i děti. Zvláště kolem Vamberka, zatím co vydatnější
mužské paže hledají obživy v tkalcovnách, ženy i děti, pokud nejsou
ve škole, pilně paličkují, aby místo
dětských her pomáhaly rozmnožiti skrovný příjem skromné rodiny.
Děti vydělávají za den pilné práce
3 Kč, dospělí za dvaceti hodino-

vou námahu dostávají až 10 Kč, ač
ovšem přijde-li faktor, který zboží
kupuje, nebo kupují-li se orlické
krajky ve městech. Jež to pak krajkáři i krajkářky musí platiti také
předem přízi, obchodní stagnace
přes všechno úsilí podnikavého
odboru obchodníků paličkovanými
krajkami ve Vamberku uvádí vždy
příšery hladu a bídy do pohorských
chat. Jako ozdoba prádla a šatů
není vzácnější a rozkošnější ozdoby
nad paličkované krajky. K estetické
hodnotě paličkovaných krajek druží se však i jejich neuvěřitelná láce.
Jsou levny nejen proto, že ti, jichž
obdivuhodná obrazotvornost tvoří
je v tisícerých překrásných vzorech,
spokojují se nejskromnějším platem, nýbrž i proto, že se vyrábějí
z domácího materiálu (lnu).
Je proto dosti těžko odhadnouti
důvod lhostejnosti dám k nákupu
těchto krajek, ač právě ony by si
měly pamatovati, že nedostatek
jejich zájmu zaviňuje bídu hned
několika tisíců domácích pracovnic
a že se nákupem českých krajek
dostává kupci výrobku, který pro
svoje ruční a umělecké zpracování
a domácí lněný materiál, ze kterého
se pracuje, podrží svou cenu vždy.
V té věci naše prababičky projevily

Zápis o narození Káji Vambermana se nám
po dlouhém úsilí podařilo najít ve Státním oblastním archívu v Zámrsku. V matrice narozených
vamberské farnosti pro léta 1860-80 nás na straně
217 upoutal zápis, že dne 10. nebo 20. či snad 30.
(utržený roh stránky v matrice) srpna roku 1869 se
ve Vamberku, kdesi „na přástkách“ narodil svobodné matce Marii Zakoupilové synáček Kája. „Přástky“ byly pracovní sezení místních krajkářek, které se
pravidelně setkávaly a společně paličkovaly a při té
příležitosti také probíraly dění ve městě a další důležité novinky. Kolonka otce v matrice byla prázdná, jen v dolním rohu bylo tužkou později dopsáno
C. C. To, že jsme našli správný zápis, je potvrzeno
v kolonce kmotrovství. Kmotry malého Káji totiž
byli Leopold Cimrman (v závorce dopsáno, zřejmě
rukou pana faráře, slovo strýc), krejčí a Marlen Jelinek, herečka, oba toho času z Vídně. A to jsou přeci
rodiče Járy Cimrmana!
Jediné, co se nám dosud nepodařilo určit je skutečnost, zda Kája byl starším či mladším bratrancem
Járy. Ten se, jak známo narodil ve Vídni v roce 1856,
1864, 1868 nebo 1883. Jako potvrzení našeho
správného úsudku o příbuzenství lze považovat
pozdější projevy geniality obou chlapců.
O matce malého Káji Marušce se nám podařilo zjistit, že byla od mládí zručnou krajkářkou a zanícenou členkou vambereckého ochotnického spolku.
Ten koncem 70. let 19. století zažíval herecky nebývale plodné období. Hrály se výborné kusy a rovněž
herecké výkony ochotníků byly vynikající. Po počátečních zájezdech po okolí (Javornice, Slatina,

mnohem školenější vkus, neboť
dovedly oceniti, jak jemné prádlo,
tak i použití paličkovaných krajek
při svých krojích a úborech.
Dnešní krajkový průmysl československý vyrábí krajky i vložky přezné, k prádlu dennímu i ložnímu,
od jednoduché kraječky až do přepychového provedení v nejrůznějších vzorech, tak i jemné krajky vláčkové, velmi vhodné k ozdobě šatů,
krajky ke krojům, rozkošné obruby
ke kapesníkům (i hotové kapesníčky s ruční ažurou), celé záclony,
soupravy prádla, pokrývky, story,
kabelky do společností a divadel,
dětské čepečky, límce na všemožné obleky a mnoho jiného. Nutno
však také připomenouti, že solidní
krajky dnes, kdy ceny krajkových
výrobku jsou tak nízké, že se rovnají
kursu československé koruny v cizině, ba mnohdy jsou i pod ní, jsou
též znamenitým artiklem vývozním, který ovšem správně označen,
jako československý výrobek může
znamenitým způsobem přispěti
k řešení těžké existenční krise orlických krajkářů. Jak již podotknuto,
středisko tohoto průmyslu, jenž
dnes musí přiživovati i nezaměstnané, jest ve Vamberku, v Čechách,
kde již před 300 lety zavedla ruční

Potštejn) byli zváni i do větších měst - Hradec Králové, Náchod, Jihlava, atd. A pak to přišlo! Pozvání
do Vídně, hlavního města monarchie! Místní česká
menšina spolu s vídeňským Školským spolkem
Komenský si je vyžádala k sehrání několika kusů!
Představení vamberáci odehráli v Gasthaus „Angel“, na předměstí Wieden, kde byli rovněž ubytovaní. Tedy v samém centru české menšiny. V místním
plátku Wiener Zeitung ze dne 12. listopadu 1868
však celou velmi zdařilou akci našich ochotníku od-

Narození
Káji Vambermana
byli jednou větou v kulturní rubrice se závěrečným
konstatováním – anständig (ucházející).
Na zájezdu však Maruška poznala kromě ruchu
velkoměsta i Leopolda Cimrmana, který ji nesmírně imponoval a okouzlil. Strávili spolu mnoho času
při procházkách v Schönbrunnu, povídáním při
výborné vídeňské kávě a zřejmě i jinak. Na poslední
domluvenou schůzku před Maruščiným odjezdem
však Leopold poslal za sebe své dvojče, bratra Karla
(psáno s C.). Prý musel do Prátru na představení,
kde hrála jeho manželka Marlen, která zřejmě začala něco tušit. A Maruška, která záměnu neprokoukla (holka zamilovaná), se mu celá oddala.
Někdo by mohl říct, že je to smůla – mohli jsme mít
ve Vamberku Cimrmanova bratra, byť nevlastního.
Ale buďme rádi za bratrance.

www.vamberk.cz

paličkování krajek paní Magdalena
Grambová, rozená Belgičanka, choť
tehdejšího majitele panství Vamberského, a práce ta během času
se postupně stále zdokonalovala
a zdokonaluje, takže i na mezinárodních výstavách bývala oceněna.
Před válkou a po ní paličkované
krajky nalézaly hojně odbytu zvláště v zemích slovanských, na Balkáně, pak v Německu, Francii, Anglii,
Švýcarsku i Americe. I za světové
války, kdy průmyslové podniky jiné
pro nedostatek zakázek i materiálu
téměř nepracovaly, průmysl krajkářský stále byl dostatečně zaměstnán a teprve dnešní hospodářská
situace a hlavně veliká ochranná
cla jiných států nedovolují tomuto
zavedenému domácímu průmyslu
plného využití svých sil k uplatnění
na trhu zahraničním.
V Orlických horách však ti nejtrpělivější z trpělivých stále doufají, že
veřejnost domácí i světová si přece
jednou vzpomene těchto lidových
umělkyň, rozebere nakupené zásoby zboží a dá výdělek oněm tisícům
drobných pracovnic, které za pár
grošů dávají skutečně své nejlepší:
cenný, krásný a hodnoty nepozbývající výrobek umělecký.
M. V.

Marie Zakoupilová byla pravidelnou a vítanou
účastnicí „přástek“. Všechny sousedky, které byly
za celý život nejdále v Hradci (a to většinou jen jednou), dychtivě poslouchaly historky Marie, která
s ochotníky zcestovala mnohá místa mocnářství,
včetně zážitků z Vídně. Jen o „outěžku“, který si
z Vídně přivezla, do poslední chvíle nemluvila.
Roku 1869 byl velmi horký srpen. Během léta proto
krajkářky společně paličkovaly před domy na zahradách v chladivém stínu stromů. A právě tam,
„na přástkách“, se při prudké bouřce, která vystřídala několik posledních horkých dnů, začal drát malý
Kája na svět. Velkým štěstím bylo, že byla mezi krajkářkami zkušená porodní bába Anna Švenková,
která za přítomnosti ostatních bezpečně pomohla
novorozenci na svět. Chlapec byl pojmenován Karel a do vínku dostal velmi úzký vztah k paličkování
a krajkářství.
Nevíme, jak se zpráva o narození syna dostala až
k Carlovi Cimrmanovi do Vídně. Víme však, že se
bratři pohádali a Carl Leopoldovi vyčetl, že je to
všechno jeho vina. Poté práskl dveřmi, zmizel a nikdo ho již nespatřil. Tak je to popsáno v policejním
spisu vídeňské prefektury, neboť bratr Leopold
jeho zmizení následně ohlásil. Cítil však svůj díl
viny, a tak se alespoň zúčastnil křtu malého Káji
a spolu s manželkou mu byli za kmotry. Časem byl
Carl Cimrman ve Vídni úředně prohlášen za nezvěstného.
Spolek přátel historie Vamberka
Vambermanologická sekce
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Sto let od památné bitvy
Pekelský mlynář František Feigl
bojoval jako československý legionář na ruské frontě a padl v bitvě u Zborova 2. července 1917.
První světová válka, čs. legie, bitva
u Zborova - jak vzdáleně a nejasně znějí tato slova. Paradoxem
světové války v letech 1914-1918
bylo, že v ní proti sobě mnohdy
bojovali příslušníci jednoho národa. Například Poláci, kteří před
válkou neměli vlastní stát (Polsko
zaniklo trojím dělením na sklonku
18. století) a žili v Rusku, Německu a Rakousko-Uhersku. Podobný
osud potkal během války i Čechy,
z nichž někteří padli do zajetí, jiní
k nepříteli přeběhli a následně
vytvořili jednotky zvané čs. legie.
Ty pak bojovaly po boku dohodových zemí Ruska, Francie a Itálie
proti Čechům v řadách rakousko-uherské armády. Češi proti Čechům válčili i u Zborova.
Pro čs. legie byla bitva u Zborova,
který dnes leží na Ukrajině západně od Tarnopolu, prvním velkým
vystoupením na východní frontě.
Vojenský střet se odehrál 1. a 2.

července 1917 a byl součástí tzv.
Kerenského ofenzivy. V bitvě proti
sobě stály čs. legie a dobře vyzbrojená a vystrojená vojska rakousko-

do hloubky 5 km a získala velký
počet zajatců (4 200) a válečného
materiálu. Ztráty čs. legionářů byly
700 raněných a nezvěstných a 185

-uherské armády (5 500 vojáků).
Československá střelecká brigáda
o síle asi 3 500 slabě vyzbrojených mužů prorazila přes čtyři
linie rakousko-uherské armády až

padlých, z nichž většina zahynula
v krvavé řeži o vrch Mogila bráněný
maďarským plukem. V řadách našich legionářů bojoval u Zborova
i pozdější armádní generál a pre-

zident republiky Ludvík Svoboda.
Po bitvě přijel z Petrohradu navštívit legionáře T. G. Masaryk. Úspěch
československých jednotek byl
tak velký, že ruská prozatímní vláda poté zrušila veškerá omezení
na formování nových jednotek
z českých a slovenských zajatců.
Legionář František Feigl se narodil 8. března 1896 v osadě Roští,
čp.62. Před válkou pracoval jako
mlynář v Pekle. V legiích měl nízké
osobní číslo 4369, patřil tedy zřejmě k jádru našeho legionářského
vojska v Rusku. Byl střelcem 7. roty
1. střeleckého pluku svatého Václava (pluk byl po této bitvě Masarykem přejmenován na „Pluk Mistra Jana Husa“). Feigl padl ve věku
21 let. Byl pochován 4. července
1917 do společné mohyly u Cecové (dnes Kalinivka) nedaleko zborovského bojiště. Z našeho města
se bitvy u Zborova dále zúčastnil
pozdější výborný trumpetista ze
Sebranic Václav Křepela († 1970)
a z Merklovic Jaroslav Kotouček
a Josef Kotyza († 1962).
Miroslav Berger

Putování sochy sv. Jana Nepomuckého
Byli jsme jako spolek upozorněni našim příznivcem, panem
Oldřichem Pospíšilem na sochu
sv. Jana Nepomuckého v Krchlebech, u které je na informační
tabuli napsáno, že do Krchleb
byla přenesena z Vamberka. Sám
pátral po jejím původu a zmínka
v knize Kratochvilné historie měst
a míst zemí koruny České 1 jej
přivedla na stopu, že by se mohlo jednat o sochu z původního
dřevěného mostu ve Vamberku.
V knize je k tomu uvedena následující pověst, kterou si dovolím
ocitovat: „Ač bezpochyby dosti
nerad, musil ve Vamberku sv. Jan
Nepomucký zaplatiti nocleh. Dokud stál na dřevěném mostě nad
Zdobnicí, měl pokoj a díval se
v bázni boží spokojeně na poutníky mimochodící. Když pak jali
se tam místo dřevěného stavěti
most kamenný, ubytovali vamberečtí sv. Jana prozatím ve vedlejším hostinci. Ale na nový most
postaveny pak sochy nové, a starý
sv. Jan zůstal na holičkách. I byl
prodán jednomu rolníku, jemuž
ferina hostinský dříve ho nevydal,
dokud městská rada zaň nezaplatila nocleh, což dělalo více, nežli
zač ta socha stála“. Stejná pověst

vyšla již v roce 1879 v Humoristických listech vamberáka J. R.
Vilímka. 2
S námětem jsme se rozhodli dále
pracovat a pokračovali v započatém pátrání. Začali jsme prohlídkou veduty města z roku 1810 a listováním v Pamětní farní knize 3,
která obsahuje soupis sakrálních
památek k roku 1840. A našli jsme
záznam o soše sv. Jana Nepomuckého z roku 1699, umístěné
na starém dřevěném městském
mostě (kamenný most byl vystavěn v letech 1863 – 64). Konec 17.
století patřilo vamberecké panství
Zárubům z Hustiřan a mezi další
významné památky z té doby patří
kostel sv. Barbory a morový sloup
na náměstí. Podle dostupné literatury byl autorem sochy nejspíše
sochař Jan Ferdinand Rupotz (G. F.
R.), autor obdobné sochy v Kostelci n. O. z roku 1693. 4
Starosta obce Krchleby pan Josef
Myšák nám laskavě poskytl údaj
zapsaný v pamětní knize obce,
kde se uvádí, že socha sv. Jana Nepomuckého byla do Krchleb přemístěna z Vamberka v roce 1868.
Dále se uvádí, že socha i s nově
zřízeným podstavcem přišla na 52
zlatých a 20 krejcarů. 5

Zjistili jsme i zajímavé informace
o sv. Janovi Nepomuckém samém. Ten byl svatořečen až v roce
1729 a do té doby, a zejména
v 17. století nebyl zrovna oblíbený. „Lidé mu v té době vymýšleli
nejrůznější nadávky, z nichž „mamlas“ byl ještě nejmírnější“. 6 Ale
postupně se kraj pod Orlickými
horami plnil sochami a obrazy
s jeho podobiznou a stal se oblíbeným světcem.
V současnosti se socha nachází
na kamenném čtyřbokém podstavci. Světec má v rukou krucifix
a okolo hlavy pět hvězd. Na podstavci vpředu je erb Zárubů z Hustiřan, vročení A. D. 1699. Nad erbem je nápis I.A.HR.Z. P.ZH (Jan
Adam hrabě Záruba pán z Hustiřan) a letopočty oprav 1844 (ještě ve Vamberku) a 1868 (zřejmě
v souvislosti s umístění no novém
podstavci v Krchlebech). Při poslední opravě prošla socha v roce
2004 rukama akademického sochaře a restaurátora Jana Vícha.
Socha je kulturní památkou, evidovanou Památkovým ústavem.
V zachovalém stavu jsme ji našli
i při naši návštěvě letos na jaře.
Jako zajímavost jsme putování sv.
Jana Nepomuckého, včetně po-

www.vamberk.cz

věsti měli možnost prezentovat
s kolegou Bergerem při natáčení
pořadu Toulavá kamera počátkem
dubna 2017, kdy jsme se snažili
povyprávět něco málo o vambereckých památkách.
Rozhodně stojí za to sochu osobně navštívit. Krchleby nejsou
daleko (cca 9 km) a přes obec
vedou značené cyklistické trasy.
Socha se nachází na návsi a nelze jí minout (GPS N 50°5.27612‘,
E 16°14.98670‘).
Jiří Hostinský
Spolek přátel historie Vamberka

1

2

3

4

5

6

Kratochvilné historie měst a míst
zemí koruny České, Primus Sobotka, Volvox Globator, 1994
www.kramerius.nkp.cz – Humoristické listy z 10. 5. 1879, strana
146
Pamětní farní kniha je uložena
na místní faře
Orlice – zpravodaj města Kostelec
nad Orlicí, 2/2016, strana 27
Emailová korespondence se starostou Krchleb ze dne 4. 3. 2017
se nachází v archívu autora
www.moh.cz/pdf/ohp/101.pdf Barok pod Orlickými horami
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Finanční gramotnost
Jak si udržet dluhy od těla
Údaje z roku 2016 říkají, že 49 %
Čechů je s výjimkou hypotečního
úvěru zatíženo nějakým dluhem.
Celkové dluhy českých domácností vzrostly v roce 2015 na více než
1,332 bilionu korun. Prostřednictvím osobní půjčky dluží pětina
lidí, skrze kreditní kartu pak jeden
z deseti Čechů.
Chci za pračku zaplatit
o pět tisíc víc?
I pouhá měsíčně odložená pětistovka stačí, abyste za rok ušetřili na novou televizi nebo pračku. Tím se vyhnete půjčce a s ní
spojeným zbytečným nákladům
v podobě úroků. Nad nutností
půjčky přemýšlejte hlavně u spotřebního zboží, jako plazmová
televize, dovolená, vánoční dárky. Jet na deset dní do Karibiku
je fajn, ale zadlužit se kvůli tomu
na několik let? A pokud jde o vánoční dárky, podle agentury Ipsos
byla loni průměrná výše předvánoční půjčky 7869 Kč. Výhodou je
rychlost půjčky, nevýhodou pak
přeplatek až 50 % i více kvůli nevýhodným podmínkám.

Zkusili jste si spočítat,
kolik za půjčku zaplatíte?
U subjektů nabízejících půjčky najdete kalkulačky, na kterých si můžete spočítat, kolik vás bude stát
půjčení např. 20 000 Kč:
Doba
splácení
43 týdnů
58 týdnů

Částka/
týden
740 Kč
600 Kč

měly zbýt peníze na zábavu nebo
kroužky dětem.
Vím, od koho si půjčuju?
Nebankovních společností je spousta, zaměřte se však na kvalitu a so-

Celkem
zaplaceno
31 820 Kč
34 800 Kč

Co se stane, když nebudu
moci splácet?
Zkuste si vymodelovat scénáře,
které obsahují např. ztrátu zaměstnání, dlouhodobou nemoc, invaliditu, mateřskou nebo rozvod. Obsahuje vaše pojištění krytí těchto
rizik? Rozhodně zavrhněte řešení
v podobě další půjčky, kterou byste splatili půjčku původní, naopak
co nejdříve kontaktujte věřitele.
Zbude mi rezerva i po splátce?
Váš rozpočet by měl být nastavený
tak, že v něm i po splátce a dalších
výdajích zbývá rezerva. Splátka by
pro váš rozpočet neměla být likvidační. I po jejím zaplacení by vám

RPSN (roční procentní
sazba nákladů)
91,66%
75,72%

lidnost. Společnosti, které neprověřují žadatele v úvěrových registrech,
si kompenzují riziko výší úroků nebo
jinými sankcemi.
Potřebuji pokušení v podobě
kreditních karet a kontokorentu?
Kreditní karty mají jedny z nejvyšších úroků vůbec – v průměru
kolem 20 %. Při placení používejte
hotovost – více ucítíte hodnotu
utrácených peněz. Opatrně zacházejte i s kontokorentem, který
umožňuje jít do záporných čísel
na vašem účtu a naučí vás nakupovat na dluh. Pokud dluh včas
nesplatíte, můžete ho na úrocích
přeplatit i o 20 a více procent.

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.

www.vamberk.cz

Opravdu si myslím, že jsem vůči
reklamě imunní?
Reklama funguje na bázi emocí.
Udělejte si radost, nabádají nás
v nich dokonalí lidé v dokonalých
kulisách. A někdy je těžké oprostit
se od emocí a zapojit rozum. Vždyť
ta dokonalost je tak blízko… Stačí
jen podepsat smlouvu…
Vyplatí se vůbec někdy
zadlužit se?
Určitě ano. Jsou půjčky, které mají
smysl, např. do vzdělání nebo bydlení. Obojí se dá zhodnotit – zjednodušeně řečeno cena obojího
(jak nemovitosti, tak vás coby kvalifikované pracovní síly) se může
vyšplhat příjemně vysoko.
Dá se od smlouvy odstoupit?
Od smlouvy můžete odstoupit
do 14 dnů. Zásadní je zaslat věřiteli odstoupení od smlouvy písemně
a doporučeným dopisem. Výjimkou jsou půjčky do 5 tisíc korun,
u nich je odstoupení od smlouvy
sankcionováno.
Lukáš Majvald
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SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ VE VAMBERKU
si dovoluje pozvat spoluobčany na

SLAVNOSTNÍ
UVEDENÍ
NOVÉHO
HASIČSKÉHO
VOZIDLA
DO PROVOZU

Fanfán Tulipán okouzlil
vamberecké publikum
Svěží jazzový zážitek si odnesli návštěvníci vambereckého koncertu kapely Fanfán Tulipán. Zaplněnou zahradu Muzea Krajky rozezněly v pátek
19. května tóny pětice mladých muzikantů pod vedením Elišky Svobodové. Kapela otevřela koncert svižnou skladbou Tarantino v lunaparku
a v nasazeném tempu odehráli celý set, během nějž zazněly nejrůznější
netypické hudební nástroje. Posluchači měli možnost slyšet hrací skříňku zvanou plink plonk, která přehrává děrované štítky, estonský strunný nástroj kannel nebo třeba sólo pro zipy či dokonce potrubní hadici.
Spokojené publikum si vyžádalo přídavek, během nějž se nejmladší
návštěvníci pustili dokonce do tance. Fanfáni tak ukázali, že jazz je pro
každého a že má rozhodně čím překvapovat!
Koncert kapely Fanfán Tulipán byl malým lákadlem na blížící se letní
Festival Vamberák. Jeho 6. ročník se uskuteční v sobotu 26. srpna 2017
a přinese opět vydatnou porci hudebních a divadelních lahůdek.
Těšíme se na setkání v srpnu
Petra Kašparová a Festival Vamberák
www.vamberak.cz

v sobotu dne 1. července 2017
od 10 hodin
před budovou hasičské zbrojnice
ve Vamberku.
Vozidlo zde bude vystaveno na statické ukázce,
po předání bude možná v omezené míře
i krátká projížďka městem pro veřejnost.
Hasičskou techniku požehná vamberecký
farář P. ThDr. Paweł Nowatkowski.
V této době budou zpřístupněny i nově
zrekonstruované prostory hasičské zbrojnice.
Těšíme se na vás. Jaroslav Pavelka, velitel JSDH.

www.vamberk.cz
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Základní škola Vamberk

Exkurze do Terezína

Dne 2. května navštívily 8. ročníky naší školy
Terezín. Pevnost Terezín vznikla v 18. stol. a nacisté ji později využívali jako židovské ghetto.
Za 2. světové války přijelo do Terezína 155 000
lidí, z nichž nepřežilo přibližně 118 00.
žákyně Valentýna Zoe Jedličková
Věděla jsem, že Židé to neměli za 2. světové války
vůbec lehké, ale nikdy mě ani nenapadlo, že celé
rodiny žily a umíraly v tak otřesných podmín-

I v letošním školním roce jsme
na jaře se žákovskými družstvy
objeli několik okresních soutěží.
Turnaje ve vybíjené v Kostelci n.
Orl. se 19. dubna zúčastnila družstva dívek a chlapců z 6. ročníku.

kách. Bylo příšerné si představit, že bych žila za 2.
světové války jako Žid - oddělena od rodiny, domova a namačkána v malém prostoru s dalšími
skoro padesáti lidmi v naprosto nehygienických
podmínkách. Ve strachu o své nejbližší, bez možnosti útěku a naděje.
žákyně Adéla Dvořáková:
...srazila mě na kolena ta představa, ta lítost, ten
soucit s lidmi. V tu chvíli si řeknete, proč vlast-

Děvčata ve své kategorii obsadila
4. místo, chlapci byli ještě o stupínek lepší a vybojovali bronzové
umístění.
Další jarní turnaj, kterého se pravidelně zúčastňujeme, je minifotbal

ně žili. Proč se jejich rodiče zamilovali zrovna
do sebe, nehledě na to jací jsou a dali život dítěti,
které vyrostlo a bylo zabito pro zábavu nebo kvůli
tomu, kým je jeho rodič. Měl v tu chvíli život lidí
co tam byli cenu? Odpověď je, že neměl. Jestli si
myslíte, že mluvím o Židech, mýlíte se. Mluvím
o nacistech. Život Židů a všech lidí co si prošli tábory byl důležitý a dodnes je. Nacisté byli obyčejní
zbabělci.
Žáci 8. ročníků

v Rychnově n. Kn. V kategorii žáků
6.-7. ročníku se družstvo naší školy po několika těsných porážkách
umístilo na konečném 7. místě.
Po loňské účasti v krajském kole
McDonald’s Cupu, fotbalovém

www.vamberk.cz

turnaji pro žáky 1. stupně, jsme
letos na začátku května s družstvem žáků kategorie B (4.-5.
ročník) v okresním kole (Rychnov
n. Kn.) obsadili v konkurenci 10
škol celkové 7. místo. M. Černoch
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Základní škola Vamberk

Země opět slavila
Jako připomenutí Mezinárodního dne Země se letos žáci ZŠ Vamberk
věnovali tématům voda, odpad, zemědělství a les. Teoretické znalosti ze
školních lavic mohli tentokrát vidět na vlastní oči.
Důležitost ochrany vodních zdrojů a čištění vody si žáci připomněli
na čerpací stanici Luka a na čističce odpadních vod, kde se mohli seznámit s chodem těchto zařízení a prohlédnout si je. Jiné děti putovaly
do sběrny druhotných surovin Metal-Vondra, další dva ročníky se byly
podívat na sběrný dvůr a kompostárnu ve Vamberku nebo v Záměli. To,
že s ochranou životního prostředí úzce souvisí i zemědělství, si žáci ověřili v kravíně v Merklovicích, na farmě Tichý v Záměli a rovněž v tamním
agroservisu, kde si prohlédli zemědělské stroje. Jiné děti si při procházce
lesem mohly zopakovat nejen názvy lesních stromů, ale také prohlédnout zblízka jeleny, daňky a muflony žijící v oboře u Vyhlídky.
Tímto děkujeme všem, kteří nám tyto exkurze umožnili a rovněž se dětem na nich věnovali. Doufejme, že si žáci Den Země nejen užili, ale že
si uvědomili, jak krásná je příroda v okolí našeho města a hlavně jak je
důležité o přírodu pečovat a naši Zemi tak chránit.
JRy

1. a 2. místo v družstvech
a dvě první místa za jednotlivce
Takových nádherných výsledků dosáhli žáci naší školy na soutěži
Mladý cyklista v okresním kole v Rychnově nad Kněžnou.
Druhá kategorie obsadila 2. místo Za jednotlivce měla nejmenší poz šesti družstev ve složení:
čet trestných bodů a tím i prvenN. A. Langerová, P. Bělohlávková, ství Vendulka Nechutová.
K. Koželuh a V. Dvořák. Za jed- Vítězné družstvo postupuje do krajnotlivce opět zvítězila N. A. Lan- ského kola, které letos proběhne
gerová. Mladší, první kategorii se v Náchodě. Gratulujeme všem
podařilo porazit třináct soupeřů soutěžícím za vzornou reprezentaazvítězit. Poděkování patří V. Ne- ci školy i Vamberka a postupujícím
chutové, E. Bartošové, J. Jedlin- držíme pěsti do krajského kola.
skému a V. Krskovi.
A. Podolská – uč. ZŠ Vamberk

www.vamberk.cz
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Ze života mateřské školy
Ze života mateřské školy
Cupy - hupy,
pravda je to,
po jaru že máme léto.
Slunko hřeje, slunko pálí,
ani chvilku nezahálí,
všude smíchu je a ruchu
- léto přišlo!
Hejsa! Chuchu!
ČERVEN – krásný měsíc plný sluníčka, tepla a zdravých dobrot –
jahod a třešní. Pro nás v mateřské
škole Vodníček je to také měsíc
loučení, loučení se třídou, kamarády, školkou 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 zvoneček a hurá na prázdniny … Ale
než pomyslný zvoneček zazvoní,
rády bychom se vrátily ještě o měsíc zpět a zavzpomínaly na rušný
měsíc v naší školce. Ještě koncem
měsíce dubna se naše mateřská
škola Vodníček proměnila v čarodějnický „hrad“ se spoustou čarodějnic a čarodějů, kteří zde tančili
a řádili, ale také tvořili a zpívali.
Ve třídě Šnečků téma neslo název

Čarodějnický rej v této třídě byl
ukryt ve hře „Na zlou čarodějnici
Bimbulu“, kdy děti plnily čarodějnické úkoly a symbolicky „spálily“
zlo. A co čarodějnice a čarodějové ze třídy Rybiček? Jejich téma
se jmenovalo „Hádej, hádej, koho
vezou, čarodějnice z kufru lezou“.
A že jich „přilezlo“ opravdu mnoho. Děti si totiž čarodějnice nejen vyráběly, ale i kreslily, zpívaly
o nich, vařily kouzelné lektvary
a nechyběly ani první pokusy

plnily čarodějnické úkoly, za které
byly následně pasovány na „Malé
čarodějnice a čaroděje“. Nemohu
opomenout ani poslední třídu Žabiček, kde si „Čarodějnický rej“, tak
se jmenoval jejich blok, také velmi
užívali. I zde se malí čarodějové
a čarodějnice rozhodli pro vaření
kouzelných lektvarů, pokoušeli
se o první pokusy letu na koštěti
a nemohly chybět ani úkoly, které na rej paní učitelka připravila.
Čarodějové a čarodějnice byli oce-

na“, téma u Žabiček se jmenovalo
„Duhová rodina“ a u Rybiček „Kufr,
kufr, kufříček, je plný milých srdíček“. V tématech si děti s paními
učitelkami nejen povídaly, ale i pilně vyráběly a „trénovaly“. Nyní už
můžeme napsat, že vyráběly přáníčka pro Vás – rodiče a trénovaly
na besídku také pro Vás. Doufáme,
že se Vám všem, milí rodiče a prarodiče, besídka líbila. U Šnečků
nesla název „Jak to chodí u Šnečků – my jsme velká Šnečí rodina“.

„Týden s Malou čarodějnicí“. Děti
se hravou a zábavnou formou dozvěděly co je dobro a co zlo. Proto
už Šnečci vědí, kdy se chováme
dobře a kdy naopak - špatně.

o let na koštěti. Všech malým čarodějům a čarodějnicím se jejich
první let povedl a mohli dolétnout
až na čarodějnický rej, který se
ve třídě Rybiček také konal. Děti

něni vítěznými medailemi. Touto
cestou děkujeme opravdu všem
rodičům za čarodějnické převleky, které pro svoje děti nachystali.
Velmi nás to potěšilo.
Mílovými kroky se přesuneme
zase o pár dnů dále. A věřte, že
ve školce ten čas tak rychle ubíhá. Ani jsme se nenadáli a máme
za sebou besídky pro Vás, tentokrát jsme oslavovali „Den rodiny“.
Ale opět o trochu zpět…kdo je to
vlastně rodina, maminka, tatínek,
babička, děda, sourozenci, teta,
strýc, ale i bratranec a sestřenice? To už ví skoro všechny děti ze
školky. Šnečci si o rodině povídali
v tématu s názvem „Moje rodi-

U Žabiček „Duhová rodina“, plná
deště, mráčků, duhy, ale hlavně
na závěr plná sluníčka. Přesně tak,
jak to většinou bývá. A u Rybiček
se chlapci proměnily v pravé nefalšované námořníky, kteří hledají tu
svoji vytouženou nevěstu. Nevěsty
se námořníkům ukázaly v podobě
hula-hula tanečnic. Společně rodičům zazpívali nádherné písničky.
Závěrem našeho článku bychom
chtěli poděkovat paní Zuzaně Zezulkové za sadu šesti knih, kterou
nám věnovala do naší školkové
knihovny.
Krásný, sluníčkový červen

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali celému kolektivu
učitelek a všemu personálu MŠ Vodníček v Tyršově ulici. Naše poděkování patří zejména paní ředitelce Mgr. Lence Faltusové a paní
učitelce Vendulce Havlové z oddělení malých Šnečků, které svým
přístupem mnohdy nad rámec svých povinností vtiskly do myslí
našich dětí Matýska a Aničky Pavelkových vzpomínky, které budou
mít uloženy po celý život. Chtěli bychom jim zároveň popřát mnoho
úspěchů v další práci a hodně hodných dětiček. Moc děkujeme.
Matýsek, Anička a manželé Pavelkovi

www.vamberk.cz
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Moje milá děvčata,
připravte si košťata,
nadešel ten slavný den,
kdy je vám let povolen.
S tímto čarodějným zaříkávadlem
na rtech jsme jednoho dubnového dne odcházeli do Domu Dětí,
kde už na nás už čekaly dvě krásné
čarodějnice Verunka a Štěpánka.
Zde byl slavnostně zahájen „ REJ
ČARODĚJNIC“. Děti mohly přijít převlečené za čarodějnice nebo za různé strašidelné postavy. Tento den
byl totiž opravdu kouzelný a patřil
všem malým čarodějnicím a čarodějům z naší školky. Všichni si mohli
vyzkoušet, co všechno musí umět
pravá čarodějnice. Například létat
na koštěti mezi překážkami, chodit
přes bažinu, házet myši do kotlíku,
poznávat hmatem nebo umět složit
strašidelné puzzle. Naše milé hlavní Čarodějnice nás nevystrašily, ale
zavedly nás společně s kamarádem
obřím pavoukem k lízátkovému
pokladu. Nebyla to cesta tak jednoduchá, bylo potřeba vyřešit a zapsat
opravdu všechny úkoly, ale naše
malé čarodějničky a čarodějové to
zvládli na jedničku s hvězdičkou.
Děkujeme našim čarodějnicím Verče a Štěpánce za báječně připravené aktivity a za dobrůtky na čarodějnické hodování. Čarodějnicemi tedy
skončil měsíc duben v naší školce
a na děti čekal už netrpělivě ve své
bráně ze zlatého deště měsíc květen. Měsíc plný sluníčka, květin,
májového počasí a hlavně lásky.

zpravodaj
A protože v květnu slaví svůj svátek
všechny maminky, na všech třídách
se pilně pracovalo. Děti si totiž o maminkách a rodině nejen povídaly,
ale dozvěděly se mnoho zajímavých
informací. Poznávaly sebe, členy
své rodiny i jejich emoce a profese.
Učily se chápat příbuzenské vztahy
a prostřednictvím prožitkových aktivit, her a činností se snažily vnímat
rodinu jako důležité společenství
lidí. Hlavně se ale ve všech třídách
zkoušelo, cvičilo, zpívalo, recitovalo
a hrálo. Děti si připravovaly svůj dárek pro maminky, totiž pohádkovou
besídku. Vystoupení probíhala jednotlivě po třídách a přilákala nejen
maminky ale i babičky, dědečky
a tatínky. Malé dětičky z Kuřátek
předvedly vystoupení o broučcích.
Jejich třída se zaplnila světluškami,
vážkami, včelkami a broučky. Všude se to hemžilo křidélky. Besídku,
která byla pro některé dokonce
jejich první, zvládla Kuřátka skvěle
a odvážně. Nakonec předaly děti
maminkám dárky, jako poděkování
za jejich péči a starostlivost. Odměnou byl dětem velký potlesk a příjemná atmosféra. V tomto období
také proběhl zápis do MŠ. Všem
nově přijatým dětičkám přejeme,
aby se jim u nás líbilo.
Ze všeho mám nejraději,
když se máma s tátou smějí
Mám je rád a oni mě,
patříme si vzájemně.
Kolektiv MŠ Sluníčko

www.vamberk.cz
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Mateřské centrum pomáhá rodičům aktivně prožít čas strávený
společně s dětmi. Srdečně zveme
všechny rodiče, prarodiče či jiný
doprovod, aby se svými dětmi přišli a zúčastnili se jak pravidelného
programu, tak doprovodných akcí.
KAŽDOTÝDENNÍ AKCE:
 “HRÁTKY S PÍSNIČKOU” střídáme s “PONDĚLNÍ HERNIČKOU”.
V červnu se hrátky konají pouze
12. 6., v prostorách DDM, poplatek
20 Kč. Aktivita vhodná pro všechny
děti od doby, “kdy je bude bavit si
hrát” po “nástup do školky”. Náplní
jsou hry a písničky pro nejmenší se
zaměřením na rozvoj řeči, jemné
i hrubé motoriky atd..
“PONDĚLNÍ HERNIČKA” bude otevřena ve dnech 5. 6., 19. 6. A 26. 6.,
místo konání: Tyršova 260, poplatek 10 Kč.
O LETNÍCH PRÁZNINÁCH se HRÁTKY nekonají. PONDĚLNÍ HERNIČKA
bude otevřena jen při nepříznivém
počasí, o čemž budeme informovat na webových stránkách centra
nebo Facebooku.
 “SOLNÁ JESKYNĚ”
Každé úterý patří návštěvě v solné
jeskyni nacházející se na vambereckém náměstí. Zdravý pobyt pro
rodiče s dětmi jakéhokoliv věku.
K dispozici hračky, lopatky, kbelíčky, atd.. Červnové termíny návštěv
jsou 6. 6. a 20. 6. od 16:30 do 17:15.
Maminky, nezapomeňte si rezervovat místo. Vstupné 40 Kč.
V ČERVENCI A SRPNU nebudeme
s mateřským centrem jeskyni navštěvovat, znovu se potkáme v září.
 “HERNIČKA” každou středu
v DRÁČKU (Tyršova 260) 9:00 11:30.
Zveme všechny místní i přespolní
děti s jejich doprovodem do našeho
mateřského centra. V průběhu celého dopoledne je dětem přístupna
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.
V herničce pořádáme i nenáročné “TVOŘENÍ PRO DĚTI”, které se
uskuteční vždy každou druhou
“STŘEDEČNÍ HERNIČKU” od 10:00.
V měsíci červnu to jsou termíny
14.6 a 28.6., poplatek 10 Kč.
Součástí každé herničky je i “DĚTSKÝ BAZÁREK”, kde můžete levně
nakoupit oblečení pro svoje ratolesti. V různých velikostech pro
holky i kluky od narození do cca

tří let. Během toho, co si budou
dítka hrát, můžete v klidu při kávě
či čaji prohlížet bazárkové věci (trika, šaty, sukně, kombinézy, boty
a mnoho dalšího). Boxík si můžete
pronajmout za 5 Kč měsíčně.
Hernička společně s bazárkem
bude o PRÁZDNINÁCH otevřena
pouze při nepříznivém počasí pro
venkovní radovánky. O otevření
budeme informovat na webových
stránkách mateřského centra či
na Facebooku. Pravidelný provoz
bude znovu až od září.
 “MÍČOVANÁ V DDM” STŘEDEČNÍ ODPOLEDNÍ NOVINKA,
od 17:00 do 17:30
Pro děti od 3 do 6 let. Půlhodinka
cvičení s Jančou Čapkovou obsahuje soubor her a cvičení s míči

sobu a konverzaci. Děti je možné
přivést do herničky s sebou.
Termín: každý čtvrtek 8:30-9:15.
Místo konání: hernička MC Dráček,
Tyršova 260. Nyní je angličtina plně
obsazená, ale je možné se nahlásit
jako náhradník. Z důvodu nemocnosti dětí nebo maminek je téměř
vždy jedno místo volné.

různých velikostí, pomocí nichž
se zábavnou formou procvičuje
házení, koulení, kopání, odrážení
pomocí pálky a hole. To vše slouží
k nácviku potřebných základních
pohybových dovedností a jako
průprava pro míčové sporty.
Dítě se naučí: ovládat koordinaci
ruky a oka, napodobovat jednoduchý pohyb dle vzoru, spolupracovat
ve skupině. Tyto aktivity nenásilným
a zábavným způsobem formují
a zdokonalují herní způsobilost každého dítěte. Červnový termín míčované je 7. 6., vstupné 10 Kč.
MÍČOVANÁ se o PRÁZNIDNÁCH
nekoná.
 ČTVRTEK: „MASÁŽE MIMINEK“ v herničce, Tyršova 260.
Doražte s děťátky od 3 měsíců.
Jemná dětská masáž, olejíčky a relax. Deku a přebalovací podložku
prosíme se sebou. Každý čtvrtek
od 10:00 do 10:45. Vstupné 20 Kč.
 ČTVRTEK: „ANGLIČTINA nejen
pro maminky“.
Angličtina pro mírně až středně
pokročilé s důrazem na slovní zá-

na míchání a nádobku na hotový
výrobek (například čistou malou
zavařovací skleničku). Maminky,
nezapomeňte si rezervovat místo.
Vstupné 30 Kč.
 „HRÁTKY VE VODĚ“ ve školce
„na Bačince“.
Pro děti od 1 roku do nástupu
do školky. Po cachtání je k dispozici herna, kde děti „doschnou“
a mohou si dát svačinku. V červnu
a o prázdninách se plavání ve školce „na Bačince“ nekoná.

AKCE „CO DVA TÝDNY“
 „TVOŘENÍ“ v herničce, Tyršova
260.
Tvůrčí činnost pro všechny rodiče
i šikovné starší děti. Co termín, to
jiné téma. Každých 14 dní v pondělí od 16:30 do cca 17:30. V červnu budeme vyrábět tuhý přírodní
deodorant (12.6.). S sebou si všichni tvořílci donesou misku, lžíci

DOPROVODNÉ AKCE
ČERVEN 2017
 DEN DĚTÍ – čtvrtek 1. června,
dopoledne.
Oslavte s námi Den dětí v parčíku
za Suchánkovou vilou. Pro Vaše
ratolesti máme připravené soutěže a překvapení v podobě nové
hračky zasponzorované společností KONZUM, o. d.v Ústí nad
Orlicí, v rámci sbírky „SPOLEČNĚ
ZA ÚSMĚV“. Ještě jednou děkujeme KONZUMu i všem místním
sponzorům. Občerstvení zajištěno.

www.vamberk.cz

Začínáme v 9:30. Rezervaci doporučujeme, aby se drobné odměny
dostaly na každého.
 PŘEDNÁŠKA NA TÉMA: MYSLÍME GLOBÁLNĚ, ŽIJEME LOKÁLNĚ. – 8. června.
Zajímá Vás životní prostředí? Přemýšlíte, jak ještě pomoci chránit
naši planetu nebo jen hledáte
lokální výrobky? Přijďte 8. června
v 17:00 do prostor herničky MC
(Tyršova 260) na přednášku spolku
Žijeme spolu v Orlických horách
na téma „Myslíme globálně, žijeme lokálně“. Podporou lokálních
výrobků pomáháme chránit nejen
životní prostředí, ale i snahu místních lidí něco dobrého produkovat. Pro jistou představu uvádíme
příklady několika produktů, které
spolek poskytuje: včelí produkty,
domácí vejce, zeleninu či ovoce,
ale i ekodrogerii či řemeslné výrobky. Součástí přednášky bude
i malá prezentace několika výrobků. Vstupné: zdarma.
 VÝLET NA DOLNÍ MORAVU –
24. června.
Vyražte s námi na výlet na Dolní
Moravu do Mamutíkova vodního
světa, Pískového světa a proslulé
Stezky v oblacích. Stezka v oblacích začíná ve výšce 1116 m n.
m. a jejímu vrcholu, z kterého se
všem naskýtá výhled do dalekého
okolí, náleží výška 1171 m n. m.
Vstupné na stezku zahrnuje i cestu lanovkou nahoru a zpět, 120
Kč/osoba. Mamutíkův vodní svět
je interaktivní park plný vodních
atrakcí, kde si návštěvníci mohou
na všechno sáhnout a vyzkoušet.
Doporučujeme mít náhradní oblečení pro děti s sebou. Celodenní
vstupné 90 Kč/osoba. Které dítě
nemiluje pískoviště. A co teprve
pískoviště o velikosti „Kam až oko
dohlédne“ s množstvím atrakcí,
archeologickým nalezištěm nebo
rýžováním zlata? To vše a ještě více
zažijete v Pískovém světě za celodenní vstupné 90 Kč/osoba.Všechny 3 místa na Dolní Moravě máte
možnost navštívit celkem za 300
Kč/osoba. Cena dopravy je 120 Kč/
os/dospělý a 60 Kč/os/dítě.
Všechny informace budou vyvěšeny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz, či na Facebook (MC Dráček Vamberk). Dále
se prezentujeme na nástěnkách
u školy, ve školkách a naproti drogerii Teta. Zodpovězení dotazu je
možné na tel. čísle 605 451 810,
nebo na emailu mcdracekvamberk@gmail.com.
MAMINKY MC DRÁČEK
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz
Na červen 2017
jsme připravili ...
 Výstava Severní sekce – krajkové obrazy Ivanky Špundové,
Markéty Tallerové a Evy Smolné
od 22. 6. do 31. 7. 2017 ve výpůjčních hodinách knihovny
 o krajkářských slavnostech
ve dnech 30.6. – 2.7. 2017
otevřeno :
30. 6. a 1.7.: 9 – 17 hodin (pátek
a sobota)
2. 7.: 9 – 12 hodin (neděle)

Na červenec
chystáme …
 Od 17. 7. do 28. 7. knihovnický tábor pro děti Tapeto

SLOVO
„SOUČASNOST“
Dvacáté století. Minulost...Dvacáté
první století – současnost. A ruku
v ruce se staletími kráčí ŽIVOT…
prosté slovo na pouhých pět písmen. Krásné, okouzlující, přesto
mnohdy smutné a velmi bolestné.
Máme miliony možností, jak život
prožít. Předem však netušíme, který
směr správný. Výhry a prohry, pády
a naděje. To všechno poznáváme.
Známe. Důvěrně… A snad posté
opět vstáváme, abychom žili dál. My
sami, my v našich dětech. Neboť vše
má svůj smysl. Neboť život každého
z nás má svůj smysl...

SLOVO
„BUDOUCNOST“
Svým životem běžíme jako o závod,
aby nám nakonec utekl…Nebo –
neutekl? Možná jsme utekli my jemu.
Tím, jak přezíráme, co nám nabízí.
Jak jsme si z radostí udělali povinnost, jak se ženeme se mnohdy nereálným cílem. Jak potřebujeme stále
více a více... Jak nemáme na nic čas.
Snad budoucnost pomůže nám
všem. Pochopit, co je v životě – co je
na světě nejdůležitější:
Že ke štěstí stačí mnohdy málo. Že
úsměv je kořením života. Že dobro
je silnější než zlo a láska silnější než
nenávist. Že světlo je silnější než
temnota a život silnější než smrt. Že
vítězství je naše skrze ty, které miluje
a kteří milují nás.

Nabídka z nových knih na červen 2017
BELETRIE
 BANÁŠ, Jozef
FUCHSOVÁ, Irena:
Slovensko-české hovory
Dialog lidí o vztahu ke svému národu, své kultuře a dalších tématech.
 HILLINGOVÁ, Wendy:
Můj život v jeho tlapkách
Autobiografický příběh, který dojme
a zahřeje u srdce. Je o vztahu člověka
a zvířete.
 ESKENS, Allen: Pohřbený život
Působivý detektivní román, který se
odehrává v kulisách drsné minnesotské zimy.
 KELBYOVÁ, Nicole Mary:
Kostýmek Jackie Kennedyové
Román o pomíjivosti slávy a peněz.
Ne vždy přinášejí štěstí.

 LAPENA, Sharp:
Manželé odvedle
Napínavé čtení až do poslední stránky. Příběh plný zvratů.
NAUČNÁ LITERATURA
 BLALTNÍK, Pavel:
Počátky lokální železniční
dopravy v severovýchodních
Čechách
V knize je popsaná hlavně oblast
mezi Libercem a Chocní s přílohou
s přehledem tratí včetně názvů stanic a jejich vývoje.

 MALÉŘOVÁ, Zuzana:
Kdy se dotknout dospělosti
Příběhy mladých lidí, kteří dělají
ve svém životě první důležitá rozhodnutí.
 PLOBERGER, Karl:
Nová zahrada pro inteligentní
lenochy
Autor prozrazuje tipy a triky, které
šetří čas i peníze a se získaným know
how se dá lenošit v každé zahradě.
 STRUSKOVÁ, Olga:
O čem se nemluví
Příběhy mladých lidí s Downovým
syndromem.

 KNEBLOVÁ, Hana:
Slavné ženy Francie
O výjimečných ženách, jejichž jméno
se zapsalo do dějin.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VAMBERK 1857 – 2017
„Krásných 160 pro Vás – a stále mladá“
Listování historií popáté… věnováno paní Karle Zemánkové
Nenápadný a přesto výjimečný
dům. Více než dvě staletí stará
klasicistní budova na rohu Husova náměstí a Voříškovy ulice je
jednou z nejstarších světských
staveb našeho města. Bednářův
besední dům poskytuje útočiště
vamberské knihovně od roku 1936
do současnosti.
Dodnes má knihovna v péči v e své
nejstarší části knihovního fondu
výjimečné unikáty - svazky označené dvěma historickými kulatými
razítky značícími vlastnictví knih:
„Knihovní rada veřejné knihovny
Občanské besedy ve Vamberce n./Z.“ a „Měšťanská beseda
ve Vamberce“. Knihovny na venkově se v druhé polovině dvacátého století nazývaly obecní,
místní nebo městské lidové. Vamberecká byla knihovnou místní
s neprofesionálním knihovníkem
až do roku1968.
Profesionální Městskou lidovou
knihovnou se stala v roce 1968.
S první profesionální knihovnicí na plný úvazek, paní Karlou
Zemánkovou – Kleandrovou.
Do funkce ředitelky byla jmenována v témže roce, aby ji zastávala až
do roku 1991.

Paní Karla nejenže svou práci milovala, precizně ovládala, ale zároveň
jí žila. Její zásluhou se v roce 1969
knihovna stala knihovnou střediskovou – svou činnost rozšířila o péči
o dvanáct místních lidových knihoven okolních obcí. Její zásluhou
se podařilo v roce 1974 získat pro
knihovnu prostory bývalé historické
síně muzea po jejím přestěhování
do Muzea orlických hor v Rychnově
nad Kněžnou. A o tři roky později
bylo otevřeno nové dětské oddělení v I. patře budovy – do té doby
byly dětské knihy půjčovány pouze
v části půjčovny po dospělé.
V roce 1987 přišlo další stěhování oddělení pro děti - tentokrát
do tří nových místností v I. patře
budovy. Do I. patra byla přesunuta
z přízemí také kancelář knihovny
a celé přízemí věnováno dospělým
čtenářům. Pod vedením paní Zemánkové získala tehdy již Městská
knihovna Vamberk první ze svých
celostátních titulů.
Tolik čísla a fakta. Zasvěcení rozumí,
nezasvěceným snad alespoň napoví…Knihovnická profese působí
neviditelně. Tak jako další profese
sloužící veřejnosti k jejímu rozvoji
a vzdělanosti. Opak je však pravdou.

www.vamberk.cz

Pečlivost, trpělivost, pracovitost,
profesionalita, preciznost, zdatnost a odolnost psychická i fyzická, vzdělanost, sečtělost, komunikativnost… to vše patří k této
profesi. To vše byla paní knihovnice Karla ZEMÁNKOVÁ.
Knihovnická Karlička zůstala věrná
své knihovně i po odchodu do důchodu až do roku 2001. Díky její
nezištné pomoci a zkušenostem
se podařilo zvládnout i nelehké
období po redukci pracovních sil.
Láska ke knihám, „knihovničině“
a mateřské vamberecké knihovně provázela paní Karličku až
do konce jejího života. Vždy se
ráda vracela. Ráda pobývala v prostředí, které jí tolik let bylo druhým domovem.
Paní Karla Zemánkové odešla ke sklonku roku 2016,
v roce svých osmdesátých třetích
narozenin. Neodešla však úplně.
Zůstává po ní nejen její práce. Její
laskavost, lidskost a dobrota se
nedá zapomenout. Zůstane s námi
všemi, kteří jsme ji měli rádi, nejen
za zdmi knihovny stále. Napořád.
Za Městskou knihovnu Vamberk
Jaroslava Martinová
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MKS nabízí - červen 2017
tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz
 12. června v 17:00 hodin
KONCERT ZUŠ F. I. TŮMY Kostelec
n. O. – pobočka Vamberk
Výstavní síň.
Vstup zdarma.
 30. června v 19:00 hodin
KRAJKA A ODĚV
ZAHRADA MUZEA KRAJKY VAMBERK
Módní přehlídka, na které se představí modelová a krajkářská tvorba
našich předních výtvarnic, krajkářek a studentské práce.
Uvádí modelingová agentura Vlasty Frejvaldové
Vstupné 70 Kč.

 2. července v 15:00 hodin
UNI BIG BAND
Koncert za Sokolovnou.
Vstup zdarma.

Přijímáme chlapce
do kurzu tance
a společenské výchovy
Zahájení: září 2017
Přihlášky na tel. 494 541 484
nebo v kanceláři MKS

22

Výstava Severní sekce
bude přístupná nejen na Krajkářské slavnosti, ale už od 22.6.
do 31. 7. 2017 v městské knihovně.
Proč SEVERNÍ SEKCE? (napsaly o sobě …)
Patříme ke skupině krajkářek, které se točí kolem paní Milči Eremiášové. Obdivujeme ji jako krajkářku, milujeme ji jako člověka, snažíme se
okouknout všechno, co se dá z jejího umění a zároveň neopisovat, paličkovat po svém a ze své duše...
Je nás hodně, sjíždíme se za Milčou z celých Čech... ale my tři jezdíme
ze severu. A tak jsme si jednoho dne z legrace začaly říkat Severní sekce
a do znaku si daly fusekle ...s krajkou (to víte, na severu táhne...).
Ivanka Špundová
Už od dětství mě bavilo „něco“ vyrábět. Vyšívala jsem, pletla, háčkovala.
Po paličkování jsem pokukovala. Moc se mi paličkované výrobky líbily,
ale nevěděla jsem kde se to naučit. Zkusila jsem paličkovat podle knihy,
ale nebylo to ono.
V roce 2002 jsem se dostala do Poniklé v Krkonoších na akci Desatero
řemesel. Tam jsem začala paličkovat.
Základní vzorník - pod vedením Ivany Domanjové, první pokusy o vlastní návrhy s Ivou Proškovou, milánskou a ruskou krajku s Radmilou Zuman. Tvorba vlastních krajek na dané téma s Milčou Eremiášovou.
Všechny lektorky ve mně zanechaly stopu.
Dnes sama předávám zkušenosti jiným zájemcům o paličkovanou krajku. Paličkuji s děvčaty v knihovně ve Vetlé, vedu další kurzy podle zájmu.
Na výstavě je přehled mé dosavadní tvorby.
Eva Smolná
K paličkování jsem se dostala až před asi deseti lety. Ke krajce jsem vždy
měla velikou úctu a nikdy mě nenapadlo, že bych ji též byla schopna vytvořit. Zlom ale nastal, když se má švagrová pustila do paličkování. Rok
jsem ji sledovala a tajně snila o tom to také zkusit. Nakonec mé tužby
byly splněny, když jsem zcela nečekaně našla pod vánočním stromečkem herdulku s paličkami. Má radost neznala mezí a od té doby jsem
zcela propadla paličkám a nitím.
Učila jsem se sama, potom jsem začala chodit do kurzů v DDM Větrník
v Liberci. Záhy jsem navštívila víkendový kurz v Spolku uměleckých řemesel v Praze. Vedla ho Dana Vařilová. O prázdninách v témže roce jsem
absolvovala týdenní kurz v Poniklé pod vedením Věry Holomečkové. To
se opakovalo tři roky. Po té jsem přestoupila pod vedení paní Milči Eremiášové, kde jsem dodnes.
Většinou se věnuji vlastní tvorbě podle svých návrhů .

Benefiční představení
Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Markéta Tallerová - Jak jsme se poznaly...
Myslím, že několik let jsme souběžně paličkovaly v kurzech Ivanky Domanjové a Ivy Proškové v Praze, ale takových ženských bylo kolem nás
spousta...
Až jednoho dne... jsem nemohla jet na prázdninové Desatero řemesel.
Hlídací babička jela do lázní. Moje zoufalství zachránila Ivanka Domanjová, která prohlásila: „ Tak jeď s holkama a s paní Eremiášovou. Vy jste
úplně stejně praštěný...“
Měla pravdu! A já poznala paní Eremiášovou, Ivanku a Evu... a spoustu
dalších ženských praštěných paličkama. Trávíme společné prázdniny
a několik dní v roce, kdy se sejdeme, ukazujeme si svoje krajky a snažíme
se pochytit alespoň kousek moudra a nadání od Milči Eremiášové.
Děkuji babičce za to, že tenkrát neměla čas.

Dovolujeme si Vás pozvat tentokrát na benefiční představení divadla
Rybka manželů Knapekových, kteří zahrají pohádku pro děti Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Opět se pro Vás otevře krásná zahrada muzea krajky
ve Vamberku a to v pátek 9. června od 17.30 hod. Výtěžek z představení
bude i tentokrát použit na nákup dalšího kyslíkového koncentrátoru, který používají pacienti s dýchacími potížemi, kvůli nimž by jinak museli být
hospitalizováni v nemocnici. Momentálně jsou všechny čtyři přístroje, které máme k dispozici, využívány ke svému účelu. Velmi děkujeme za podporu paní Rejzlové a kolektivu, panu faráři Nowatkowskému, a opět firmě
Pewag. Děkujeme všem lidem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhají.
Velmi nás to povzbuzuje ve službě a velmi si toho vážíme!
Za Domácí hospic Setkání, o.p.s. Martina Vrbová, http://hospicrychnov.cz/

www.vamberk.cz
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Virtuální univerzita
třetího věku...
pokračuje zimním semestrem 2017/2018, který začíná 2. října 2017.
Téma dalších šesti přednášek je České dějiny a jejich souvislosti, které si posluchači sami určili. Kurz končí 31. prosince 2017, kdy se uzavírá přístup k jednotlivým přednáškám a testům.
Uvažujeme o druhé skupině posluchačů VU3V, kteří by měli téma
jiné – Lesnictví, které se zabývá typologií, lesem a vodou, hospodářskou úpravou lesa apod.
Pokud máte zájem dozvědět se bližší informace o tématu, navštivte
webové stránky www.e-senior.cz – téma Lesnictví a přihlásit do kurzu se můžete v knihovně v oddělení pro dospělé.
Kurz bude otevřený podle zájmu.

Společenská kronika

Farma v Helvíkovicích
otevírá brány do světa zvířat
Stylový den se zvířaty v areálu firmy Dibaq v Helvíkovicích, tak lze popsat program 24. června 2017 od 9.00 do 14.00 hodin. V nabitém programu nechybí prohlídka výroby psích granulí z masa a dalších zdraví
prospěšných darů přírody nebo setkání s výživovým poradcem pro psy
a kočky. Program pro děti zahrnuje LOUTKOHRÁTKY v podobě několika
pohádek, malování na obličej, deskové hry, hlavolamy a další hry. Děti
i dospělí se mohou projet na koni nebo v kočáře taženém koňmi. Psí parkur (agility), frisbee, psí spřežení (mushing), pasení kačen a další sporty budou ukázány a vysvětleny na rozkvetlé louce pod širým modrým
nebem. K dispozici bude i rodinný FOTOKOUTEK, ukázka speciálních
dovedností s koňmi - ohňová show a španělská drezura. K poslechu zahraje skupina Modrý Mauricius a občerstvení ochutnáte zdarma. Každý
návštěvník a milovník zvířat obdrží malý dárek jako pozornost.
Helvíkovice 90, 564 01 Žamberk

Naši ochotníci zazářili v Miletíně
Již podesáté se DS Zdobničan zúčastnil východočeské přehlídky venkovských divadelních souborů čili 15. Miletínského divadelního jara
2017. Představil se hrou Roberta Thomase „Turecká kavárna aneb
Tři příběhy téměř detektivní“, jejíž premiéru jsme mohli ve Vamberku
shlédnout o Vánocích 2015. Tato brilantní konverzačka nabízí situace
zdánlivě všedního dne odehrávající se v útulné pařížské kavárničce.
A jak se naši herci pod vedením Mgr. Aleny Joachimsthalerové s touto komedií popasovali? Dejme slovo odborníku Alexandru Gregarovi.
„Úspěšné inscenování této hry předpokládá logické a vtipné řešení
dramatických situací i přesvědčivé herecké výkony, které by zaujaly
pravdivostí, vtipem, komediálností, nadhledem i schopností psychologické drobnokresby. Obojího se díky promyšlené režii a soustředěnému výkonu herců v této inscenaci dostává. Režisérka řeší situace přehledně a s nadsázkou, úpravou textu (aktualizace komentářů) i stylem
inscenace nabízí Thomasovu předlohu velmi čerstvě a současně. Herci
své postavy formují sytě, plnokrevně, zábavně, občas v groteskní rovině - mimořádný, plastický výkon předvedl ve dvou z povídek Oldřich
Plašil v rolích detektivů Lombarda a Pellisiera. Také Karel Uhlíř jako
falešný pan ministr de Beumant i Petr Barvínek coby jeden ze zločinců.
Souboru se podařilo působivě ztvárnit i atmosféru zapadlé pařížské
kavárničky. Inscenace působí lehce, má spád, přesný timing a působivé vnitřní napětí.“
Výborné výkony se odrazily i v individuálních oceněních. Petr Barvínek
získal čestné uznání za herecký výkon. Cenu za herecký výkon obdrželi
Karel Uhlíř a Oldřich Plašil. Alena Joachisthalerová si z Miletína odnesla cenu za režii. Oceněním celého kolektivu je pak postup na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim, která se uskuteční v říjnu
ve Vysokém nad Jizerou.
Miroslav Berger
Divadelní spolek Zdobničan

BLAHOPŘÁNÍ
V červnu 2017 oslaví:
96 let
Marie Hűblová
93 let
Božena Moravcová
85 let
Marta Kaplanová
85 let
Jana Skalická
80 let
Božena Doležalová

80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Milena Marková
Věra Kubíčková
Ladislav Jakubec
Vlasta Kalová
Františka Smrcová
Božena Tlachová

VZPOMÍNKA
Dne 1. června je tomu již 10 dlouhých let, kdy nás
opustila paní JARUŠKA KUBOVÁ.
Stále vzpomínají manžel, děti, vnoučata a sestra.

Dne 3. června by oslavil 70. narozeniny náš tatínek, dědeček a manžel pan JOSEF MATYK.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi,
manželka s rodinou.

Dne 5. června uplyne smutných 20 let od úmrtí manželky, maminky a babičky paní ZDEŇKY SOKOLOVÉ
z Vamberka, která by tento rok oslavila 70. narozeniny.
Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Čas rány nikdy nezahojí, jen zmírní bolest.
Prosíme, abyste s námi vzpomněli všichni, kdo jste znali a měli rádi pana ADOLFA KUBÍČKA dne 11. června
21. výročí jeho úmrtí.
Stále vzpomínají manželka, děti a vnoučata.

Dne 16.6.2017 uplyne 20 let ode dne, kdy nás opustila drahá maminka a babička, paní MARIE BÍLKOVÁ
z Vamberka.
Stále s láskou vzpomínají dcery Majka a Eva,
vnuci Petr, Alan, Marian a vnučka Žaneta.

Dne 4. července uplyne 6 let, kdy nás opustil pan JIŘÍ
KOŘÍZEK z Vamberka.
Stále vzpomínají manželka a děti

www.vamberk.cz
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Výročí osobností
 14.06.1857 se ve slezské Luboni narodila Františka Vyskočilová, ro-

zená Ludikarová, operní pěvkyně. Provdala se za vambereckého rodáka
Augustina Vyskočila. Společně vystupovali v divadelním souboru barona
Derwiese ve Francii a Švýcarsku. Později žili v Praze. Jejich syn Pavel Ludikar
se stal světovým operním pěvcem. 160. výročí narození († 31.01.1927)

Stalo se aneb bejvávalo
Před 105 lety
V červnu 1912 postavila firma Josefa Zemana syn novou továrnu
na tkalcovská brda, paprsky a třtinu s parní přádelnou žíní v Zářečí
(dnes firma Řetězy Vamberk). Původní objekt pod hradem prodal Zeman Bednářovým.
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Sociální služby města
Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.
přijmou do svého týmu nové kolegy
na hlavní pracovní poměr:

Pracovník
v sociálních službách
Nabízíme:
 Velmi dobré platové podmínky
 Příspěvek za řízení motorového vozidla
 Finanční podpora dalšího vzdělávání
 Velmi zajímavé odměny
 5 týdnů dovolené
 Stravenky

Před 100 lety
Neovladatelný dav lidu, především žen, vnikl koncem června 1917
do několika zemědělských usedlostí v Zářečí a rozkradl zde zásoby
brambor.

Před 90 lety
Ve městě se 26. června 1927 uskutečnil župní slet sokolského žactva.
V odpoledním průvodu prošlo městem 2 500 sokolů všeho věku. Cvičení se konalo na venkovním cvičišti za nádražím.

Nástup možný ihned.

Před 85 lety
Ve dnech 18. a 19. června 1932 se ve Vamberku uskutečnil Krajinský
hasičsko-samaritánský sjezd žup českého severovýchodu.

Před 75 lety

Podrobné informace u paní Lenky Řehákové
na tel. č. 776 122 425 nebo na
e-mailové adrese: eva.silhanova@pro-sen.eu.

Nový dvoupatrový obecní činžovní dům nad Milenkou byl dán do užívání 1. června 1942.

Před 65 lety
Krajkářská škola byla 20. června 1952 přestěhována z budovy základní
školy do domu čp.9 v Tyršově ulici. V tomto domě sídlila do konce 70. let.

Před 40 lety
V červnu 1977 byla velká zasedací místnost na radnici přeměněna
na svatební síň. O 10 let později, v červnu 1987, došlo k její rekonstrukci.

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

Před 25 lety

z přírodního kamene

Vyčleněním ze železáren a následující privatizací vznikla 1. června 1992
firma Řetězy Vamberk.
V témže měsíci byl Lidový dům převeden na město. Z následného prodeje byla financována oprava kostelních varhan, sochy mistra J. Husa
a dalších památek.

Před 15 lety
Vítězkou 1. ročníku Bienále české krajky se stala Emilie Frydecká za dílo
„Anděl žalostné smrti“.

 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

www.vamberk.cz
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Mladí sokolové na závodech
 V sobotu 22.4. se v Českém
Meziříčí konal již třetí ročník Zálesáckého závodu zdatnosti.
Z naší tělocvičné jednoty se závodu zúčastnilo 6 tříčlenných hlídek.
Závodilo se nejen ve sportovní
zdatnosti, ale i v poznávání rostlin, živočichů a památek České republiky, historii Sokola, topografii,
vázání uzlů, zdravovědě či morseovce.
Naše hlídky mladšího a staršího
žactva tak trochu doplatily na to,
že ve svých kategoriích patřily
mezi nejmladší. Medailová místa
sice neobsadily, ale ve startovním
poli se neztratily. Nejlépe si vedla

hlídka dorostu, která ve složení Jakub Dodek, Vojtěch Dvořák a Zdeněk Tobiška přivezla stříbrnou
medaili.
 O víkendu 29. a 30. 4. jsme se
zúčastnili župního Závodu sokolské všestrannosti.
První část závodu v gymnastice
a šplhu se konala ve Vamberku
v tělocvičně ZŠ. K závodu nastoupilo 24 závodníků a závodnic. Dívky předvedly volné sestavy na čtyřech nářadích, chlapci měli sestavy
předepsané. Všichni potom svedli
boj se stopkami a snažili se co nejrychleji vyšplhat 4,5m na tyči či
provaze.
Výsledky našich cvičenců na medailových místech po1.části:
I. D 1. Petra Přikrylová, 3. Soňa
Šemberová
II. D 1. Michaela Přikrylová, 2. Johana Bártová, 3. Veronika
Klugerová
III, D 1. Vendula Kalců, 2. Kateřina
Holečková
IV. D 1. Nikola Kotyzová
II. H 1. Martin Kotlář, 2. Dalibor
Šembera, 3. Antonín Skokan
IV. H 1. Zdeněk Tobiška
V neděli se na lehkoatletickém stadionu a plaveckém bazénu v Hrad-

ci Králové konala 2. část závodu.
Na start čtyř lehkoatletických disciplín a plavecké pětadvacítky či
padesátky se postavilo 20 našich
cvičenců.
A jak jsme dopadli v této části?
II. D 2. Michaela Přikrylová
III .D 3. Kateřina Holečková
IV. D 1. Nikola Kotyzová
II. H 1. Martin Kotlář
IV. H 1. Zdeněk Tobiška

Celkové výsledky Závodu sokolské všestrannosti, kdy přeborníky župy z naší TJ se stali:
II.D Michaela Přikrylová
III.D Vendula Kalců
IV.D Nikola Kotyzová
II.H Martin Kotlář
IV.H Zdeněk Tobiška
Děkujeme MÚ Vamberk za věcné
ceny, které potěšily nejen vítěze, ale
i všechny účastníky závodu.
Věra Vídeňská

Bowlingový úspěch na mistrovství
ČR juniorů 2017

SDH PEKLO nad ZDOBNICÍ
Dne 13. 5. 2017 se naše mužstvo mužů účastnilo okrskové soutěže
našeho ,,4 okrsku“ v Záměli. Závodů se zúčastnilo 6 týmů. Soutěž se
konala dvoukolově a to v klasickém útoku a útok se sáním z řeky. Vše
klaplo i s troškou štěstíčka a na konci se slavilo vítězství. Tímto děkujeme partě, co nás reprezentovala a díky všem co nám pomohli
úspěšně zvládat tyto souboje.
Za SDH výbor Peklo

Vamberecké naděje se zúčastnili dne 14. 5. 2017 prvního z turnajů
mládeže ve stolním tenisu GRAND PRIX 2017“ v Úsí nad Orlicí.

V neděli 30.4.2017 se v bowlingovém centru Best Bowling Metropole Zličín v Praze konalo Mistrovství České republiky juniorů v kategorii do 9 let a kategorie 10-12 let za účastí 44 hráčů. Zápolení,
které se neslo v duchu čarodějnic, se hrálo na čtyři hry systémem
„amerika“. Všichni statečně bojovali, bylo k vidění spoustu podařených hodů a nejeden hezký strike.
Velkého úspěchu dosáhla Martina dit již na Mistrovství regionu juniorů
Jusková (na fotografii vpravo), žač- Východní Čechy 2017, které se hrálo
ka 3. A třídy ZŠ Vamberk. V napjaté jako smíšený turnaj dívek a kluků.
atmosféře vyplývající z důležitosti Tady obsadila skvělé 2. místo jako
turnaje, která z počátku na herně nejlepší dívka. Martina hraje bowpanovala, začala smolně, ale pak ling již druhým rokem, a téměř praviohromně zabojovala a dosáhla delně poráží své soupeře na oblastna skvělé 3. místo v kategorii žákyně ních turnajích konaných v Ústí nad
do 9 let. Úspěch je to o to větší, že Orlicí. Přejeme ji pevnou ruku, pohodo pražského finále se musela prosa- du a štěstí v další hře.
(pj)

www.vamberk.cz

Vamberecký

zpravodaj

strana

26

Oddíl orientačního běhu Vamberk

Adéla Mikysková v čele Východočeského poháru
Od začátku sezóny se začalo postupně dařit našemu mladému triu
děvčat, Adéle Mikyskové, Kateřině
Adamovské a Barboře Nikol Mudruňkové. Především Adéla Mikysková se díky výborným výsledkům
a hlavně vítězství v horském závodě v Jánských Lázních vyhoupla
do čela Východočeského poháru
a stala se tak respektovanou závodnicí ve své kategorii. Také Kateřina
Adamovská si vede výborně a v její
kategorii ji prozatím patří skvělé třetí místo. Barbora Nikol Mudruňková
jim zdárně šlape na paty a nyní se již
probojovala na výborné šesté místo.
Věříme, že se děvčatům bude dařit
i v dalších kolech poháru a své pozice si udrží, případně ještě vylepší.
Za dosavadní skvělé výkony jim
jménem oddílu GRATULUJEME.

ve svých kategoriích, gratulujeme.
Pořadatelé i přes nepřízeň počasí
vše zvládli výborně a tak mnozí závodníci spokojeně přejížděli na odpolední sprint do Ústí nad Orlicí.
Výsledky: HDR/14.Simona Netopilová, D12D/1Adéla Mikysková, D14D/1.
Kateřina Adamovská, D21D/3.Iva Kodytková, 9.Jana Hostinská, D35C/2.
Markéta Vandasová, 9.Jana Smutná,
17.Kateřina Sršňová, D35D/8.Jitka
Rykalová, 10.Romana Mudruňková, 21.Milena Koblicová, 34.Ilona
Mikysková, D45C/4.Jana Klapalová,
D45D/5.Yveta Veverková, 12.Jana
Kulová
H21C/34.Jiří Andrš, 40.Viktor Hladký,
H35C/2.Libor Netopil, 22.Jan Koblic,
H45D/4.Alan Mikyska, 12.Karel Rykala, H55C/6.Jiří Tupec, 19.Vladimír
Kotlář

 22.4.2017
6.kolo Východočeského
poháru Mistrovice
(Sokol Žamberk)
Obec Mistrovice nedaleko Letohradu se stala centrem dalšího
kola poháru. Předpověď na tento
víkend nebyla příliš příznivá a to
se také potvrdilo, bylo zataženo,
časté přeháňky a silný vítr ztěžoval
mnohým samotný závod. Běhalo se
v kopcovitém terénu s množstvím
cest a hustníků, díky počasí byly
svahy mokré a tím i velmi náročné.
Výborně se dařilo našim nejmladším závodnicím kde Adéla Mikysková a Kateřina Adamovská vyhrála

 22.4.2017
7.kolo Východočeského poháru
Ústí nad Orlicí
(KOB Ústí nad Orlicí)
Do Ústí nad Orlicí se sjelo opět přes
700 závodníků, aby změřilo své síly
ve sprintovém (městském) závodu.
Centrem bylo hřiště za místním plaveckým bazénem, kde byl zároveň
i cíl. Běhalo se opět mezi paneláky
v přilehlých parcích a pořadatel mj.
zajistil i vstup do areálu místní nemocnice. Závod se stal pro mnohé
občany velkou atrakcí, neboť závod
takového rozsahu nebývá ani v tak
velkém městě běžný stejně tak jako
byl sprint pořádaný našim oddílem

v Kostelci nad Orlicí. Také v tomto
odpoledním sprintu se skvěle dařilo
Adéle Mikyskové a ve své kategorii
získala výborné druhé místo, gratulujeme.
Výsledky: D12D/2.Adéla Mikysková,
D21D/7.Jana Hostinská, D35C/9.
Markéta Vandasová, D35D/6.Jitka
Rykalová, 9.Romana Mudruňková,
16.Ilona Mikysková, D45D/10.Jana
Kulová, D50C/1.Jana Smutná, 3.Jana
Klapalová
H21C/25.Šimon Smutný, 33.Viktor
Hladký, H40C/1.Libor Netopil, 5.Jan
Koblic, H45D/3.Alan Mikyska, 9.Karel
Rykala, 19.Jiří Novák, H55C/6.Jiří Tupec, H60C/5.Vladimír Kotlář
 8.5.2017
8.kolo Východočeského poháru
Jánské Lázně (KOB Dobruška)
Jánské Lázně v Krkonoších mnozí
znají především ze zimního lyžování
na Černé hoře (1299 m) v tomto termínu se sjelo právě sem přes 1000
závodníků!!! Centrem se stala louka
u dolní stanice lanovky, pořadatel
přípravil na tento závod dva starty, na ten první se jezdilo lanovkou
na Černou horu a druhý byl připraven v blízkosti Hoffmanovy boudy.
Běhalo se ve velmi náročném horském terénu plném hustníků, bažin
a potoků z ještě zbytků tajícího sněhu. Předpověď počasí týden před
závody nebyla příliš příznivá, ale to
se změnilo a bylo polojasno s teplotou kolem 15°C což bylo ideální pro
závod. Velmi skvěle se dařilo opět

TANEČNÍ STUDIO „M“ VAMBERK
Motto: „Tanec je jako život... můžeš upadnout stokrát,
ale zvednout se musíš vždycky“
Třiadvacet let v našem městě pečují cvičitelky
a choreografky TS M o taneční a pohybovou výchovu dětí a mládeže. Z toho již 20 let pro záštitou
TJ Baník Vamberk. Za více než 20 let prošlo rukama
těchto žen a dívek více než 2000 dětí, za což jim patří nejen mé velké poděkování... není v dnešním
světě mnoho lidí, kteří by svůj volný čas věnovali
zdarma práci s dětmi.
Loňský rok pro nás znamenal další rozšíření našeho záběru sloučením oddílu AEROBICU s TS M
Vamberk, díky kterému sportovní i taneční vyžití
poskytujeme všem bez rozdílu věku. Našich hodin
tak využilo v letošním školním roce mnohem více
zájemců všech věkových kategorií

Díky finanční podpoře Města Vamberka formou
grantu jsme zkvalitnily vybavení sportovního náčiní zakoupením atraktivních moderních prvků
– masážních obručí, gymnastických míčů a trampolín. Za tuto finanční pomoc velice děkujeme.
Hodiny aerobicu jsou oživovány novými formami
cvičení – dance fitness, aerobic, kick box aerobic,
kondičně- zdravotní cvičení, bodyforming, pilates,
overbally, jumping, gymball...
Základním prvkem pohybových aktivit však zůstává rytmika a různé formy tance. Taneční prvky jsou
prokládány dalšími formami pohybových aktivit
vhodných pro různé věkové kategorie.
Přejeme všem našim členům a cvičitelkám krásné
letní dny a v září se se všemi těšíme na viděnou.
Za TS M Vamberk

Jaroslava Martinová

Adéle Mikyskové, které ve své kategorii zvítězila, gratulujeme.
Výsledky: D12D/1.Adéla Mikysková, 7.Barbora Nikol Mudruňková, D14D/2.Kateřina Adamovská,
D21C/16.Pavla Smutná, D21D/2.
Hana Klapalová, 4.Jana Hostinská,
D35C/3.Markéta Vandasová, D35D/6.
Jitka Rykalová, 9.Romana Mudruňková, 12.Ilona Mikysková, D45D/11.
Yveta Veverková, D50C/1.Jana Klapalová, 2.Jana Smutná
H21C/42.Jiří Andrš, 43.Tomáš Veverka, 66.Michal Klapal, 74.Šimon
Smutný, H35C/6.Viktor Hladký, 9.Luděk Vandas, H45D/3.Alan Mikyska,
9.Karel Rykala, 20.Jiří Novák, H55C/4.
Jiří Tupec,
 13.-14.5.2017
Celostátní žebříček A
Staré Město pod Sněžníkem
(SK Severka Šumperk)
Horská chata Paprsek v Rychlebských horách (1022m n.m) a její
okolí se stalo místem celostátního
žebříčku jak v sobotním klasickém
závodě tak i v nedělní krátké trati.
Závodníky čekaly tratě v horském
terénu, většinou v jehličnatém lese
s místy se sníženou průběžností i viditelností díky hustníkovým partiím.
Náročnost terénu zvyšoval podklad
horského lesa, silně podmáčený terén, husté borůvčí a značné množství kamenných kupek a skalek,
zkrátka náročný terén pro celostátní
žebříček. Také těchto závodů se zúčastnila malá skupinka našich závodníků a vedla si velmi dobře.
Výsledky ze soboty – klasická trať:
D40B/2.Jana Smutná, 3.Markéta
Vandasová, D50B/5.Jana Klapalová,
14.Yveta Veverková, H45B/4.Luděk
Vandas (Daniel Vandas a Adéla Vandasová vyhráli ve svých kategoriích-gratulujeme)
Výsledky z neděle – krátká trať:
D40B/2.Markéta Vandasová, 6.Jana
Smutná, D50B/5.Jana Klapalová,
16.Yveta Veverková, H45B/2.Luděk
Vandas (Daniel Vandas opět vyhrál
a Adéla Vandasová skončila na pěkném sedmém místě)
ČINNOST NAŠEHO ODDÍLU JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA MĚSTEM
VAMBERK .
Za oddíl OB
Karel Rykala
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15.
Mezinárodní
setkání krajkárek
VAMBERK 30. 6.  2. 7. 2017
MĚSTSKÝ KLUB SOKOLOVNA VAMBERK:

VÝSTAVY:

Pátek 30. 6.

VIII. Bienále české krajky

Severní sekce paličkuje

Textilní konfrontace III.

15:00
Slavnostní zahájení
15:30–18:00 Mezinárodní výstava krajek
16:00
Módní přehlídka Krajkářské
školy Vamberk
19:00
Krajka a oděv - módní
přehlídka / Modelingová
agentura Vlasty Frejvaldové/
Muzeum krajky Vamberk

Sportovní hala Vamberk 30. 6. – 16. 7.

Knihovna Vamberk
30. 6. – 2. 7., 3. 7. – 31. 7. po a čt ve
výpůjční době

Galerie Kinský Zámek Kostelec n. Orl.
4. 6. – 2. 7.

Sobota 1. 7.
9:00–17:00 Mezinárodní výstava krajek
11:00
Módní přehlídka Krajkářské
školy Vamberk
14:00
Velká módní přehlídka /
Areál Vamberecké krajky CZ
s.r.o.

Neděle 2. 7.
9:00–14:00 Mezinárodní výstava krajek
11:00
Módní přehlídka Krajkářské
školy Vamberk

Ohlédnutí
práce pedagogů a studentů Katedry
výtvarné kultury a textilní tvorby Univerzity Hradec Králové
Výstavní síň Městského klubu Sokolovna
30. 6. – 2. 7.

Kouzla krajky
Krajkářská škola Vamberk 30. 6. – 2. 7.
3. 7. – 7. 7. 9:00–12:00, 13:00–16:00
10. 7. – 14. 7. 9:00–12:00, 13:00–16:00

Proměny krajky v Čechách

Kouzelný krajkový svět ženy
Areál Vamberecké krajky CZ s.r.o.
26. 6. – 30. 9.

Marie Vaňková - výběr z díla
Orlická galerie zámek Rychnov n. Kn.
24. 6. – 27. 8.
9:00–13:00, 14:00–17:00 mimo pondělí

Umění krajky 2000 – 2015

Muzeum krajky Vamberk / stálá expozice
denně 9:00–12:00, 13:00–17:00

Orlická galerie zámek Rychnov n. Kn.
24. 6. – 27. 8.
9:00–13:00, 14:00–17:00 mimo pondělí

Cestou krajky I.
– Alena Mašková

Tajemství krajky
– VSUŘ Praha

Muzeum krajky Vamberk 30. 4. – 30. 9.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Letohrad
30. 6. – 30. 7.
30. 6. – 2. 7. 2017 9:00–18:00
a dále každou neděli 9:45–12:00

Krása zašitá v krajce
– patchwork
Radnice Vamberk 30. 6. – 2. 7.

Obrazy Jana Orszagha
Kostel sv. Prokopa
1. 7. 9:00–17:00

