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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém
7. zasedání dne 25. února 2015
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 6.
2) Projednala cenové nabídky od společnosti ERV s.r.o.
na zpracování žádosti o poskytnutí podpory z dotačního
programu Královéhradeckého
kraje „Rozvoj infrastruktury
v oblasti zásobování pitnou
vodou a odvádění odpadních
vod“ na zpracování projektové dokumentace pro projekty
„Vamberk – intenzifikace ČOV“
a „ Vamberk – dispečink“ a pověřila starostu uzavřením obou
smluv.
3) Projednala a schválila Dodatek smlouvy s provozovatelem
útulku pro psy Klečkov a pověřila starostu podpisem dodatku.
4) Projednala nabídku pojišťoven na pojištění hasičských
aut a rozhodla uzavřít smlouvu na jeden rok s pojišťovnou
Kooperativa. Uložila předložit
přehled uzavřených pojistných
smluv a zahájit přípravu výběrového řízení na pojištění majetku města přes pojišťovacího
makléře.
5) Schválila ve své kompetenci
změny rozpočtu č. 4/2015.
6) Na základě žádosti rozhodla
poskytnout dar ve výši 1.500,Kč TJ Baník Vamberk na ceny
pro volejbalový turnaj městských částí.
7) Projednala žádost občanů
o zřízení přechodu pro chodce v Žamberecké ulici, od novinového stánku na Struhách
k lékárně Arnika a postoupila ji
k posouzení dopravní komisi.
8) Rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemkové parcely č.
666/19 v k. ú. Vamberk.
9) Projednala žádost společnosti Pewag Snow Chains s.r.o.
Vamberk o povolení letní akce
na koupališti ve Vamberku dne
24.7.2015 v době od 14.30 hodin do 01.00 hodin a rozhodla
žádosti vyhovět.
10) Schválila ukončení nájemního poměru dohodou k jedné
místnosti v domě č. p. 260 Tyršova ulice, Vamberk s paní Gabrielou Šlapákovou a to ke dni
28.2.2015.
11) Schválila dohodu o ukončení
nájemního poměru a zrušení
předkupního práva s HydroEnergy a.r.o., a to ke dni
31.7.2015.
12) Projednala žádost Občanského

sdružení PFERDA Rychnov nad
Kněžnou o příspěvek na sociální službu pro rok 2015 a rozhodla příspěvek ve výši 3.000,Kč zařadit do návrhu změn
rozpočtu.
13) Projednala
problematiku
umísťování reklamních stojanů
před obchody a provozovnami
ve městě a pověřila místostarostu přípravou tržního řádu.
14) Projednala a schválila návrh
dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru s Komerční bankou a pověřila starostu podpisem dodatku.
15) Projednala žádost vedoucí
Pečovatelské služby Vamberk
o nákup automobilu pro pečovatelskou službu a rozhodla
požadavek na nákup zařadit
do změn rozpočtu pro rok
2015.
Rada města Vamberk se na svém
8. zasedání dne 11. března 2015
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 7.
2) Rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 1.500,- Kč Místní
organizaci Českého rybářského svazu na ceny pro dětské
rybářské závody, konané dne
25. 4. 2015.
3) Rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 2.000,- Kč TJ Sokol
Vamberk, Shotokan karate
club na 5. ročník mezinárodní
soutěže v karate pro děti a dorost Vamberecký lvíček, konané dne 19. 4. 2015.
4) Schválila ve své kompetenci
změny rozpočtu č. 6/2015.
5) Projednala protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Restaurování sochy M. J. Husa ve Vamberku“
a na jeho základě rozhodla, že
smlouva na provedení prací
bude uzavřena s MgA. Janem
Brabcem za cenu 297.055,- Kč
včetně DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy.
6) Udělila plnou moc JUDr. Miloslavu Tuzarovi k zastupování
v soudním řízení vedeném
u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ve věci žaloby
žalobců 1) Vladimíra Nováka,
2) Jany Jiráskové proti žalovanému městu Vamberk o odstranění neoprávněné stavby,
včetně řízení o případných
řádných nebo mimořádných
opravných prostředcích.
7) Rozhodla na základě žádosti o bezplatném zapůjčení
městského koupaliště Mateřskému centru Dráček Vam-

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

berk na akci „Maminy Run
– běh maminek“, konanou
29. 8. 2015 v době od 10.00
do 15.00 hodin.
V rámci zvýšení informovanosti občanů města rozhodla
o zřízení služby SMS InfoKanál
a pověřila starostu vyřízením
objednávky.
Rozhodla, že stavební suť
z demolice bývalých kasáren
bude pro zájemce zdarma.
Za výdej zodpovídá ředitel
VAMBEKONU, s. r. o.
Rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 2.000,- Kč organizátorům dětského karnevalu
konaného v Pekle.
Rozhodla na návrh ředitele
VAMBEKONU, s. r. o., že odstranění závad na konstrukci
sportovní haly před zateplením objektu provede firma
Staprom spol. s r.o. za cenu
141 940,- Kč + DPH a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
Vzhledem k uvažovanému
prodeji bývalých kasáren
rozhodla zadat vypracování
znaleckého posudku za účelem zjištění obvyklé ceny společnosti Odhadci a znalci CZ,
s.r.o. Hradec Králové za cenu
90.000,- Kč + DPH.
Projednala a schválila Organizační opatření k zabezpečení
plnění usnesení Zastupitelstva města Vamberk č. 4 ze
dne 4. 3. 2015.
Pověřila ředitele společnosti
Vamberecká voda s.r.o. podáním výzvy k předložení cenové nabídky na zpracování

www.vamberk-city.cz

15)

16)

17)

18)

žádosti o dotaci z Operačního
programu životní prostředí
na projekt „Rekonstrukce ČOV
Vamberk“. Pro podání nabídky
bude osloveno 3 až 5 firem,
rada doporučuje oslovit firmy
ERV Jaroměř, Dabona Rychnov nad Kněžnou, VIS Hradec
Králové. Zároveň rada pověřuje Ing. Leoše Podsedníka
– ředitele společnosti Vamberecká voda s.r.o. - zastoupením Města Vamberk ve věcech
technických.
Schválila na doporučení společnosti Vamberecká voda
s.r.o. napojení lokality Bačinka – I. etapa - na kanalizaci MŠ
Tyršova.
Jmenovala předsedou Redakční rady Vambereckého
zpravodaje Mgr. Jana Rejzla.
Schválila nákup 29 ks dokovacích stanic z rezervního fondu
Základní školy Vamberk.
Schválila smlouvu o dílo na návrh grafického manuálu města
se společností TAH reklamní
agentura za cenu 50.000,- Kč
včetně DPH a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
Rudolf Futter
starosta města
Mgr. Jan Rejzl
místostarosta
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Ze zasedání Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Vamberk
se na svém 4. veřejném zasedání
dne 4. března 2015 usneslo:
1) Převody nemovitostí:
Schvaluje prodej:
a) pozemkových parcel č. 1/12,
druh pozemku zahrada, 51 m2
a 2/7, druh pozemku zahrada,
261 m2, obě v k. ú. Merklovice panu Ing. Janu Luňákovi
za cenu podle znaleckého posudku 97.480 Kč,
b) pozemkové parcely č. 2/8,
druh pozemku zahrada, 37 m2,
v k. ú. Merklovice, za cenu podle Kritérií 92 Kč/m2 manželům
Richterovým,
c) pozemkové parcely č. 2/2,
druh pozemku orná půda, 193
m2, v k. ú. Merklovice, za cenu
podle znaleckého posudku
1.280 Kč paní Zitě Lovětínské,
d) části pozemkové parcely č.
789/7, cca 17 m2, druh pozemku
ostatní plocha, v k. ú. Merklovice, za cenu podle Kritérií 92 Kč/
m2 panu Janu Odehnalovi,
e) stavebních parcel č. st. 295/3,
78 m2 a st. 296, 392 m2, obě
druh pozemku zastavěná plo-

cha a nádvoří, obě v k. ú. Vamberk, manželům Peškovým
za cenu podle znaleckého posudku 53.600 Kč.
Neschvaluje prodej:
f ) části stavební parcely č. st. 79,
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, cca 55 m2, v k. ú.
Vamberk, paní Janě Kopecké.
Schvaluje odkoupení:
g) částí stavební parcely st. 385,
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a pozemkové
parcely č. 1407, druh pozemku zahrada, celkem cca 26 m2,
v k. ú. Vamberk, za cenu podle
Kritérií 92 Kč/m2 od paní Aleny
Musilové.
Schvaluje vzdání se předkupního
práva:
h) ke stavební parcele st. 385,
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a k pozemkovým parcelám č. 1407, druh
pozemku zahrada a č. 1406,
druh pozemku orná půda, v k.
ú. Vamberk, vlastník paní Alena
Musilová,

i) k pozemkovým parcelám č.
1484/1, orná půda, 1484/2,
ostatní plocha, 1484/5, orná
půda, 1484/6, ostatní plocha,
1500/2, trvalý travní porost
a 702/23, orná půda, v k. ú.
Vamberk, vlastníci Petr Jansa
a Ewald Studer,
j) ke stavební parcele č st. 1755,
zastavěná plocha a nádvoří
a k pozemkovým parcelám
č. 516/4, trvalý travní porost
a 525/5, 525/6, 525/8, 525/9
a 525/10, všechny ostatní plocha, vše v k. ú. Vamberk, vlastník
ESAB CZ, s. r. o., člen koncernu.
2) Bere na vědomí zápis z Finančního výboru č. 2 a 3.
3) Schvaluje změny rozpočtu č.
5/2015 dle předloženého návrhu.
4) Schvaluje zajištění dluhů společnosti Vamberecká voda s.r.o.,
IČ: 25973495, vyplývajících z kontokorentního úvěru ve výši Kč
2 000 000,00 Kč poskytnutého dle
Rámcové smlouvy o poskytování
finančních služeb, uzavřené mezi
Komerční bankou a.s. a Vambe-

recká voda s.r.o., na dobu 1 roku.
Zajištění bude poskytnuto formou
avalu (směnečného rukojemství)
Města Vamberk na blankosměnce
vystavené společností Vamberecká voda, s.r.o. k zajištění jejích dluhů z kontokorentního úvěru.
5) Schvaluje zapracování záměru do změn územního plánu č. 2
– pozemek č. p. 1110/23 v k. ú.
Vamberk, o výměře 8284 m2, žadatel Zdeněk Vavroušek a Miluše
Hájková.
6) Převádí odpovědnost za vydávání Vambereckého zpravodaje
do kompetence rady města.
7) Ukládá finančnímu a kontrolnímu výboru provádět alespoň 1x
ročně kontrolu ve společnostech
Vamberecká voda s.r.o. a V A M B E
K O N, s. r. o., zaměřenou na hospodaření společností.
Rudolf Futter
starosta města
Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města

Kanalizace Vamberk - Merklovice

Krajka měsíce

Vláčka zvaná žabová
na moravské kroje
Vláčky žabové byly paličkovány na síti dírek 2,5 mm, i těchto krajek
bývalo více druhů, podle toho jaký motiv si která krajkářka upravila či přidala. Představujeme vám vláčku žabovou velký zub „Vranní
oka“.
Krajkářky tyto vláčkové krajky paličkovaly z bavlny, nejlépe egyptské, tzv. macco, dvojmo skané, opalované a mercerované. (Mercerace je proces úpravy, kdy se působením louhu sodného pokožka
bavlněného vlákna rozruší, zákruty se narovnají a příze je pak pevnější, lesklejší a lépe se barví, lehce modřená získá sněhobílou barvu.) Na obtahovačku, tj. silnější přízi, dříve se užíval název „šňůrovku“, která obkresluje jednotlivé motivy vzoru se používaly bavlněné
perlové příze č. 8, mercerované a bělené.
V lidovém ústním podání se dochoval název „vláčky v panenkách“,
což byly zvláštním způsobem složené a vázané svazky přízí, které
krajkářky pojmenovávaly „panenkami“.
Miroslava Šustrová a Jana Langová

Vážení spoluobčané,
v roce 2014 byla dokončena dlouho
očekávaná stavba „Prodloužení veřejné kanalizace Vamberk – Merklovice“. Stavbou byly zatím jen částečně odstraněny pachové, hygienické
a legislativní závady v dané lokalitě,
protože doposud bylo realizováno
pouze 28 % přepojení producentů
odpadních vod na uvedenou kanalizaci.
I přes různá opakovaná upozornění o potřebě provést přepojení
nemovitostí na nově vybudovanou kanalizaci není postup prací
na úrovni, která je žádoucí ve vztahu k platným zákonným normám.
Protiprávním jednáním je v tomto
případě stávající nelegální vypouštění odpadních vod bez příslušného povolení vodoprávního úřadu.
Ve zpravodaji č. 4/2014 byla podána
podrobná informace o potřebě napojení na kanalizační systém i z důvodů plnění požadavků poskytnuté
dotace na předmětnou akci. Nepl-

nění může mít za následek snížení
nebo odebrání dotace na realizovanou stavbu.
V současné době je zrealizováno 19
napojení, zbývá napojit 47 nemovitostí z toho 4 nemovitostí lze napojit
až po provedení prodloužení kanalizace, protože trasa vede po veřejných pozemcích – komunikaci
a bude provedena jako prodloužení
veřejné kanalizace.
Opětovně upozorňujeme a vyzýváme majitelé nemovitostí v uvedené
lokalitě, aby neprodleně zahájili kroky, které povedou k nápravě tohoto
nelegálního stavu (nemovitosti, které nejsou v současné době napojeny na kanalizaci vypouští splaškové
vody protiprávně s rizikem postihu
od vodoprávního úřadu). Případné
dotazy lze řešit i telefonicky s pracovníky Vamberecké vody.
R. Bulíř
vedoucí provozu
Vamberecká voda s. r. o., Vamberk
19.3.2015

Správa sportovnich zařízení - provozovatel koupaliště

přijme na letní brigádu

plavčíky!
Bližši informace – Jaroslav Stárek, tel.: 777 129 788

www.vamberk-city.cz
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Vamberk - cyklistům přátelské město
VÝZVA K ÚČASTI V PRACOVNÍ SKUPINĚ „VAMBERK MĚSTO CYKLISTIKY“
Pokud jste se zúčastnili čtvrtého
zasedání zastupitelstva, nebo si
přečetli podrobně tento Vamberecký zpravodaj, víte, že v upraveném
rozpočtu města pro rok 2015 je
schváleno 300.000,- Kč na projekt
„Vamberk město cyklistiky“.
Záměrem tohoto projektu je zajistit
realizaci části strategického plánu
města, který v závěrech tří ze čtyř
pracovních skupin označuje rozvoj
podmínek pro cyklistiku ve Vamberku za potřebný a důležitý.
V souvislosti s tímto se rada města
dohodla na zřízení pracovní skupiny „Vamberk město cyklistiky“, která
by se realizace programu podpory
cyklistiky ujala a jejíž úkolem by
bylo navrhnout plán konkrétních
kroků v horizontu 3 let.
Proto vyzývám vás, Vamberáky, kteří se chtějí aktivně podílet na rozvoji
města a mají k této problematice co
říct, k účasti v této pracovní skupině.
Pokud byste se rozhodli do tohoto
projektu zapojit, zašlete, prosím,
své kontaktní údaje tedy své jméno, bydliště, telefonní číslo a mailovou adresu na email: podatelna@
vamberk-city.cz, nebo tyto údaje
předejte na podatelnu městského
úřadu, a to do 30.4.2015. Následně
bude v průběhu května 2015 svoláno první zasedání této pracovní
skupiny.
Závěrem mi dovolte uvést několik
typů k zamyšlení….
Cyklistika se stává, respektive se stala fenoménem, který dokáže oživit
český venkov a přivést návštěvníky
i do míst, která se nemusí zdát zajímavými.
Je pravdou, že pro cyklistu „je i samotná cesta cílem“.
Cesta, která je „cílem“ vede i přes
místa, která se nejprve zajímavá
nezdají. Když je však člověk v rámci
cesty, která je „cílem“ navštíví, mohou tato místa změnit lidský názor
a stát se cílem cest.
Stačí zvolit správnou trasu.

Aby mohla být trasa zvolena, musí
existovat cesta/stezka po které trasa
povede.
V první chvíli se nutně nemusí jednat o drahou cyklostezku, může jít
o klidnou a málo frekventovanou
silnici nižší třídy, místní komunikaci,
slušnou lesní/polní cestu,….
Například:
z Vamberka do Záměle můžeme
na kole jet zadem kolem pečovatelské služby do Merklovic a po cestě
kolem kravína do Záměle pod most
– stačí opravit nějaké díry a vyznačit…
z Vamberka do Lupenice a odtud
do Doudleb nebo Kostelce se dá jet
kolem knihovny na Smetanovo nábřeží, kolem ŽAZ k „Železňáku“, tam
pod obchvatem nahoru k Podřezovu a odtud cestou mezi poli do Lupenice – musela by se upravit cesta
mezi poli, ale ta je „veřejná“ a pak
„jen“ vyznačit a zanést do map….
z Vamberka do Rybné, Slatiny a Pěčína – z náměstí do Pekla, přes dřevěný most do Roští, před Letnou
zabočit doleva k řece, od „Zbraně“
po upravené lesní cestě do Rybné
k pile, odtud podél řeky do Slatiny,
tam kolem nádraží, fotbalového hřiště podél řeky k Pěčínu… - vyznačit
a uvést, že v zimních měsících bývá
cesta podél řeky místy poškozená
lesáky
z Vamberka do Potštejna – jednoduše k myslivecké chatě nebo
Merklovicemi do lesa a tam po asfaltce do Bohousové a odtud do Potštejna… nic než značení a mapa…
Na cyklostezky ale dojde!!! Nejdříve
projekt, potom žádost o dotaci, tendr, realizace…
Důležité je, aby se cesta dostala
do map/byla značena.
Máme ve městě výborné mapaře
a značení nemusíme platit sami –
fondy, sponzoring např. LČR..).
Je vždy dobré, když cesta začíná
a končí na stejném místě – to se cyklista zastaví 2x.

Je fajn, když si cyklista může vybrat
z více tras.
Je nezbytné, aby cesta navazovala na jiné druhy dopravy. O tom,
že cesta existuje, je třeba dát vědět. Stačí pár hesel na web města
a mapky s popisem možných tras
(jako náhodou s Vamberkem na začátku a na konci)…
Ideální je, když se dá vědět jak (čím/
kdy) se do Vamberka dostat jinak
než na kole (ale s kolem…).
Je fajn dát vědět, co cyklista najde
ve Vamberku zajímavého (muzeum, pekelský most, atd…) a jaký
servis nabízí Vamberk speciálně
cyklistům… (parkování (zdarma
na náměstí), cyklobus (jaký má
jízdní řád), vlakové spojení (jízdní
řád) , wc, sprcha po návratu (máme
pod radnicí), občerstvení (odkazy
na vamberecké restaurace, v létě
zahrádky na náměstí za symbolické nájemné vybudované živnostníky případně posezení vybudované městem), servis (možná si
někdo „znovuotevře“ cykloprodejnu se servisem), ubytování (odkazy
na možnosti ve Vamberku), místo
pro stanování (co třeba u koupaliště), místa pro picnic/ochranu
před počasím/odpočinek/výhled
do krajiny (Merklovické hřiště, Pekelské hřiště, Vyhlídka, přístřešek
u Kalouskovy hájovny, další nově
vybudovaná místa), úschova zavazadel, hlídané stanoviště pro kola
(viz dále - cyklistika jako doprava),
místní naučná cyklotrasa (máme
v katastru jedinečný les)….).
Volbě správné trasy přispěje propagace – brožurka, web, mapy, popisy
tras…
Město může propagovat i cyklistická akce (závod horských kol/závod
nebo exhibice ve skateparku/orientační závod na kolech/závod nebo
exhibice v cyklokrosu….).
Cyklistika baví děti, vede je ke sportu, pobytu venku, pryč od počítačů
a televize.

Naše děti měly v cyklistice hezké
úspěchy.
Stavět dopravní hřiště, když jsme už
přispěli na to rychnovské, asi není
nutné…
Podpoříme finančně školu/kroužky
dopravou do RK / občerstvení tam,
aby si děti užily, co jsme dříve podpořili…
Co třeba pro děti uspořádat závody…?! Musí být závody na dopravním hřišti? – co třeba někde u nás?
Cyklistika není jen pro zábavu dětí
nebo dospělých, je to i druh dopravy…
Určitě se najdou lidé z Pekla,
Merklovic nebo okrajů Vamberka,
kteří jezdí do školy/práce/jinam
vlakem nebo autobusem, možná
na náměstí nebo v jeho okolí pracují nebo si jen chtějí na náměstí
něco vyřítit/s někým se tam potkat/
na někoho počkat… ne vždy se jim
chce jít pěšky, ne vždy je někdo
na náměstí doveze autem, ne vždy
jede z Merklovic/Pekla autobus…
pak by mohli jet na kole!!!
Tito lidé by možná ocenili stojan
na kola, který by byl na náměstí a zapadal tam vzhledem, chránil by kola
před počasím, ačkoli by umožňoval
kola uzamknout, byl by navíc monitorovaný kamerovým systémem.
Třeba by se jim hodily schránky
s možností uzamknout si zavazadla.
Cyklistika musí být bezpečná
Cyklistika ocení servis a služby
Cyklistika je pro všechny
Cyklistika přivede zákazníky živnostníkům
Cyklistika baví děti
Cyklistika oživí náměstí
Cyklistika je zdravá
Cyklistika je i obyčejná doprava
Cyklistika naučí lidi, že stálo za to
Vamberk vidět, stojí za to říci o něm
přátelům a stojí za to se vrátit.
Ing. Aleš Fišer
Předseda finančního
výboru a radní

První jarní den a zatmění Slunce
Dne 20. března 2015 ve 23:44 hodin Slunce přechází pomyslnou rovinu zemského rovníku a vrací
se na severní polokouli. Nastává jarní rovnodennost, to znamená, že délka dne se srovná s délkou
noci. Od toho data až do letního slunovratu bude
dne přibývat a noci ubývat. Také říkáme, že Slunce
vstupuje do znamení Berana a začíná astronomické
jaro.
Ještě předtím jsme však mohli v naší republice
pozorovat výjimečný astronomický úkaz. Měsíc se
dostal 20. března 2015 v 10:36 hodin do novu, tj.

že se nacházel mezi Zemí a Sluncem v jedné rovině a proto nebylo jeho strana osvětlená Sluncem
vidět. Navíc došlo k tomu, že dráha Měsíce na obloze se téměř shodla s pomyslnou dráhou Slunce
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a proto došlo k zatmění Slunce Měsícem. V geografických podmínkách naší republiky při 50° severní
šířky a 15° východní délky Měsíc vstoupil před
sluneční kotouč v 9:37 hodin, maximálního zákrytu
Slunce bylo dosaženo v 10:46 hodin a v 11:48 hodin
Měsíc opustil sluneční kotouč. U nás došlo při maximálním zákrytu k 73° zatmění Slunce. Tak zvaný pás
totality, kdy je pozorovatelné úplné zatmění Slunce, se táhl přes severní části Atlantského oceánu,
Grónského moře, přes Faerské ostrovy a Špicberky.
Václav Matějka, kronikář města Vamberk

Vamberecký

zpravodaj
Kdo má rád knihy, pro toho není
dobou úcty k tomuto duchovnímu
bohatství jen měsíc březen. Zamyšlení nad knihami nás provází
a bude provázet celým životem. Čas
strávený nad stránkami jakéhokoliv
média vždy přináší do našeho vědomí i podvědomí „něco“, co se jistě
projeví v našem myšlení a později
i skutcích. Naše školy nás učí vidět
a rozumět světu takovému jaký je,
a jaký by měl být. Síla myšlení globalizovaného kontinentu vytváří
příčiny pro budoucnost národů.
Proto nám nemůže být lhostejné,
jaké ovoce přinášejí informace, kterými je lidstvo přesyceno.
Většinou vnímáme varovné signály
odjinud, dokud nás současnost nepřekvapí, že to, čeho jsme se obávali, je už i u nás doma v Česku.
Zcela nepochopitelný příběh malého chlapce, který zastřelil svoje rodiče a hrozně se divil, proč nevstávají
jako v akční počítačové hře, může
být alarmujícím svědectvím následků bezohledné komerce.
Příběh, který byl podnětem pro
napsání tohoto článku, se udál zatraceně blízko. Po jedné domovní
schůzce s bouřlivým průběhem se
na mne ve výtahu obrátil jeden
mladý sympatický člověk s dotazem, proč jsem nabízel neplatičům
pomoc přímo ve společenství bydlících. Jeho argumentem bylo biblické rčení „neházejte perly sviním“.
Asi by nemělo smysl psát o nějakém
přeřeknutí, ale v pozdějším rozhovoru se ukázalo, že to náhoda nebyla.
Vidět a rozumět je podle A. Einsteina nejkrásnější dar přírody. Vzdělání potřebné pro orientaci v zále-
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žitostech člověka i společnosti se
nám dostává bezplatně. Kam se
tedy poděla moudrost rozlišování,
která může být zábranou k šíření
nevraživosti a nenávisti? Pokud by
bylo možné sečíst všechny drobné
prohřešky proti lidskosti a dobrým
mravům, zhrozili bychom se výsledku, do kterého patří i náboženský
fundamentalismus.
Není možné nechat bez povšimnutí

nám mají poskytnout nápovědu
pro to, co je skryto za slovy a musí se
prožít vnitřním poznáním, které je
individuální. Z tohoto pohledu nelze „pravost“ vnitřního smyslu Bible
ověřit vědecky, protože věda a teologie jsou dvě neslučitelné úrovně
poznání a je v zájmu lidstva jejich
vzájemné respektování.
Duchovní pravdy mají velikou moc
a jsou skutečnými perlami poznání,

Prostor k porozumění
hrubé zkreslení biblických pravd,
stejně jako zneužití Koránu k mocenskému ovládnutí světa. Často
můžeme slyšet odkazy politiků
na biblické texty a umělou implantaci významu slov pro podtržení
politických cílů. Tyto projevy jsou
především porušením úcty k duchovnímu dědictví, které je dílem
usilovného studia prověřeného životem mnoha předešlých generací.
To co se mění, je jen míra pochopení
významu starobylých textů na proměnlivém plátně obrazu světa.
Duch posvátných textů je neměnný
a v porovnání k životu člověka –
věčný.
Pro každý psaný text platí, že „litera
zabíjí a duch oživuje“. Z uvedeného
příkladu je zřejmé, že zabíjí svědomí
– duši člověka, který se stává pyšným, egoistickým, netolerantním
a potencionálně nebezpečným pro
svobodu lidí.
Protože duchovní pojem Boha je
smyslovým vybavením člověka
neuchopitelný – Bůh je duch, lze
snadno pochopit, že slovní odkazy
Ježíše Krista a jeho následovníků

a proto se nemají servírovat (házet)
těm lidem, kteří prožívají lidskou
pudovou a tělesnou přirozenost
(sviním). Takovým lidem by nebezpečně rozvířily skryté negativní síly
podvědomí, které by způsobily nekontrolovanou reakci s tragickými
následky pro okolí. Příkladů takového chování jsme svědky v kriminálních archívech i v reálném životě
dneška.
Náboženská tolerance dnešního
světa je důležitou podmínkou pro
přežití lidstva, jak můžeme denně
vidět na vlastní oči ve zprávách
TV. Proto je důležité moudré vidění
a rozlišování, které se neobejde bez
znalosti věci a také Husovy myšlenky: „Kdykoliv a v jakékoliv věci
naleznu myšlenku zdravější od předešlé myšlenky své, rád ustoupím,
věda že to co vím je jen nejmenší
část toho, co nevím“.
Dnes často omílaná chudoba církve je rovněž nepromyšleným nepochopením významu litery, která
vyzdvihuje duchovní bohatství
následovníků J. Krista – věčné duchovní bohatství, nesouměřitelné

s hmotným bohatstvím tohoto
světa. Církev, která má pomáhat
bližním nemůže být chudá. Stejně jako nemajetný bezdomovec
nemůže obstát v roli biblického
samaritána, protože jen stěží by
mohl zaplatit hostinskému následující péči. Církev, která má pečovat
a zvelebovat zdevastované historické a kulturně cenné budovy musí
mít také prostředky na jejich udržování a provoz. Za svého života jsem
viděl mnoho zbohatlíků z různých
politických stran, kteří nečestnými způsoby získali majetek a žijí
v nezaslouženém blahobytu. Jejich
strany dnes hlasitě křičí a bez sebereflexe ukazují na církve. Stejně jako
zloději křičí „chyťte zloděje“. Naši
arcibiskupové nemají byty na Floridě a poslední dny svého života
dožívají ve standardní péči domovů
pro kněze.
Na závěr dva příklady pro srovnání:
Setkání cca 30-ti tisíc mladých
účastníků modlitebního setkání
„Poutě důvěry Teizé“ v Praze s chováním mladých studentů z Dánska
v našem hlavním městě. Zkuste
vyčíslit společenský, duchovní a lidský přínos obou skupin a dosaďte si
tato čísla do pomyslné rovnice církevního majetku.
Na závěr 2 citáty duchovního mistra Jiřího Vacka:
… „ v ohleduplnosti je začátek nápravy života na zemi, pokud je vůbec možný. Nedostatek ohledů je
naopak počátkem všeho zla“. „Kdo
rozumí, ten i umí. Nejprve musíme
umět, abychom mohli rozumět. Jen
zkušenost dává plné a správné pochopení“.
Jiří Nykl

Projekt „Aktivní přístup k rodině i zaměstnání“ končí
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Muzeum krajky Vamberk

VÝSTAVA UNIKÁTNÍHO STŘEDOVĚKÉHO NÁLEZU
Vcelku poklidnou ranní jízdu
do práce přerušil telefonický dotaz: „Víš, že se bagruje ve Vamberku
za potravinami, ohlásil se stavebník? Jezdí odsud náklaďáky plné
opuky.“ Nevěděla jsem, tak rychle
vyměnit soukromé auto za služební, zpátky do Vamberka, pracovní
boty a na stavbu. Už první pohled
obsáhl půl metru do skály vybagrovaný dvůr za potravinami, dvůr,
který patřil měšťanskému domu
středověkého Vamberka a nepochybně byl studnicí vědomostí
o počátcích našeho města, o zázemí
středověkého domu, způsobu života. Druhý pohled pak obsáhl lžíci
bagru, naplněnou poměrně rovnoměrně opukou a zlomky středověké keramiky. Naštěstí jak bagrista,
tak posléze stavebník pochopili, že
archeologickému výzkumu toho, co
zbylo, se nevyhnou, lžíce bagru se

Konstruována byla jen z hlíny patrně vyztužené proutím. Druhá,
s podlouhlým topeništěm, byla
postavená z kamene a nalézala se
v nejvzdálenějším místě od domu,
jen dva metry od hrany prudkého
svahu nad řekou.
Nejvýznamnější je ale nepochybně nález hrnčířské pece, jejíž kopule se propadla během výpalu
a ukryla v sobě celou vsádku
hrnců. Právě v ní byl zakousnutý
bagr, když se stavbu podařilo zastavit. Několik hrnců se podařilo
zachránit zcela neporušených, asi
desítku bylo možné slepit. A právě
tento nález a jeho širší souvislosti
si dovolíme představit ve výstavní
síni vambereckého Muzea krajky.
Vítejte na přelomu 14. a 15. století!
PhDr. Martina Beková,
Muzeum a galerie Orlických hor
Rychnov nad Kněžnou.

Výstava bude otevřena vernisáží dne 2. 4. 2015, na zelený čtvrtek, v 17 hodin. Součástí jsou
i ukázky z experimentálních vý-

odsunula pryč. Bohužel pro archeologický výzkum se zachovala jen
asi čtvrtina dvorku a obvod kolem
dokola. Nicméně i tak se podařilo
nalézt velké množství nálezů z 15.
století, několik do skály zapuštěných odpadních jam ze 17. století,
do skály vylámaný odtok pro vodu,
hluboký skoro dva metry, odvádějící kdysi spodní vodu do svahu
k řece, a okraje dalších drobných
staveb. Ty byly zachovány jen z velmi malé části v okraji staveniště,
většinu zničil bagr. Zda byl dvůr
zadlážděn, zda se zde nacházely
odpadní jímky, kde byly umístěny
hospodářské stavby, případně zda
zde byl chlév, se již nedozvíme.
Nalezeny byly, mimo jiné tři pece
z 15. století, dvě pece chlebové
a jedna na výpal keramiky. Zajímavé je, že chlebové pece se nacházely venku, mimo dům. Jednoduchá
kopulovitá byla postavena těsně
vedle dnešního zadního traktu.
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palů v replice středověké pece
v experimentálním středisku
Villa Nova Uhřínov. A to jak fotografické, tak i samotný výpal.
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Italský partyzán narozený ve Vamberku
Jan Herger se narodil 19. března Velitel 11. praporu plukovník Jaro- ním 200 partyzánů české, ruské horský úsek u Coazze. Ke konci
dubna se celá partyzánská bri1910 ve Vamberku. Později bydlel slav Hanf navázal sice v Bussolenu a italské národnosti.
v Kostelci n.O. v čp. 974 a praco- spojení s místním farářem, kte- Mládenci jsme teď českosloven- gáda i se 17 českými partyzány
val jako holič. Od roku 1939 slou- rému vysvětlil skutečné smýšlení skými vojáky, partyzány, a máme stáhla z hor, aby se zúčastnila bojů
žil jako strážmistr u 3. roty 11. českých vojáků a požádal jej vzhle- také ke své vlasti povinnosti, je za osvobození Turína. V pátek 27.
praporu vládního vojska, což byly dem k jeho spojení s partyzány jedno, kde proti Němcům bojuje- dubna 1945 dosáhli čeští partyozbrojené složky Protektorátu Če- o pomoc, ale problémy „vladařů“ me, zde nebo doma, a proto vás záni se svými italskými kamarády
žádám o dobrovolnou, ale bez- turínského předměstí. Bohužel,
chy a Morava. Jedním z důvodů zatím pokračovaly.
když pronikli na náměstí u kostela
pro německý souhlas se zřízením Herger přešel 21. června 1944 podmínečnou poslušnost…
protektorátního vojska byla snaha u Meane spolu s dalšími osmi (Promluva štábního rotmistra Aloi- Santa Rita, najely na ně z vedlejší
vytvořit zdání určité samostatnosti vojáky k italským partyzánům. se Pudla ke svým mužům v srpnu ulice německé tanky s obrněnými
Protektorátu a také zabránit tomu, Do konce června 1944 uprchly 1944 u piemontského jezera Lago vozy. V nastalém boji padl po zásahu do hlavy pětatřicetiletý rotmistr
aby se hromadně propuštění vojá- k partyzánům desítky příslušníků Blue)
Jan Herger. Spolu
ci zrušené Českos ním zde zahyslovenské armády
nuli čtyři italští
přidávali k odboji.
partyzáni. Dalších
Maximální tabuljedenáct Italů bylo
kový stav vládního
těžce
zraněno
vojska byl stanoa mezi ostatními
ven na 7 000 vojáraněnými byl i veků. Délka vojenské
litel českých parslužby byla stanotyzánů štábní rotvena na 25 let. Kamistr Alois Pudlo,
ždoročně k 1. říjnu
který byl po dose prováděl odvod
padu jedné střely
nováčků výhradně
z německého tanz řad dobrovolníku vážně zraněn
ků. Přijímáni byli
do pravého ramepouze svobodní
ne. Po dvou dnes
a bezdětní muži
bojů
partyzáni
české národnosti.
obsadili celé měsJednotky byly cvito. Padlý rotmistr
čeny především
Jan Herger byl
pro strážní a přev sobotu 5. května
hlídkové
úkoly.
pohřben k věčOd počátku roku
nému odpočinku
1944
stoupaly
s ostatními italněmecké obavy
skými partyzány
z toho, že by vládza mohutné účasti
ní vojsko mohlo
spolubojovníků
být využito v boji
a stovek civilních
proti nacistům příobčanů na hřbitomo na území Protektorátu, jak to Skupina vládních vojáků 11. praporu v údolí Susa krátce před útěkem k partizánům, zcela nahoře by měl být vě v Giavenu. Mši
nad jejich rakvepro závěrečnou rotmistr Jan Heger (+ 27.4.1945) a dole v šátku s dýmkou v ústech rotný Vilém Sabela (+6.12.1944)
mi sloužil a citlivý
fázi války plánovala československá exilová vláda. 11. praporu, proto jej nedůvěřiví Od 1. listopadu 1944 potom čeští projev pronesl sám turínský kardiProto německé okupační úřady Němci 1. července stáhli z par- partyzáni působili ve Valle San- nál Monsignore Manilio Fossati. Vrodeslaly většinu vládního vojska tyzánského údolí Susa a odeslali gona v rámci 43. garibaldiovské cholným oceněním živým českým
do severní Itálie ke strážní službě do Milána. Z 11. a 12. praporu vlád- divize „Sergio de Vitis“. Při zimních partyzánům bylo jejich jmenování
ního vojska byl postupně vytvořen raziích nacistů byl český oddíl 6. městskou radou čestnými občany
a pomocným pracím.
Hergerův 11. prapor byl ze svých partyzánský oddíl „Pudlo“ o síle 32 prosince rozbit (1 muž padl a 13 Coazze. Od smrti vambereckého
stálých posádek v Kostelci nad mužů, v němž bojoval i Jan Herger. bylo zajato - včetně velitele Aloise rodáka Jana Hergera uplyne tento
Orlicí a Rychnově nad Kněžnou V čele oddílu stál štábní rotmistr Pudla). Ostatní pod vedením rot- měsíc 70 let.
Miroslav Berger
nacisty odeslán ve dnech 23.- Alois Pudlo, který zběhl 24. červ- mistra Šimka přezimovali v horách
29. května 1944 spolu s 8. prapo- na s deseti muži ze stráže v dy- v těžkých podmínkách. Dne 15. Zdroje:
rem nejprve do italského Fossana. namitce v Aviglianu. Historie této února 1945 byl Herger spolu s ve- JUZA, PTÁČEK, Občané okresu
Tato jednotka byla jako první ze skupiny byla nejdelší a také nej- litelem Františkem Šimkem zajat Rychnov n.K. v zahraničním odboji
všech praporů vládního vojska dramatičtější mezi českými party- v Coazze. Ze zajetí v místní škole v předválečných a válečných letech
nasazena ke strážní službě již 9. zánskými oddíly v Itálii. Skupina uprchli ještě téhož dne skokem MAREK Jindřich, Háchovi Melody
boys, Svět křídel, Cheb 2003
června 1944 v údolí Susa, kde vy- se v létě 1944 úspěšně zúčastnila z okna v prvním poschodí
střídala gruzínský II/198. prapor. těžkých bojů ve Val Susa. Na pod- K oživení činnosti došlo na jaře
Na železniční trati v délce 100 km zim se v rámci 41. garibaldiovské po návratu štábního rotmistra
měl 11. prapor 30 opěrných bodů partyzánské brigády, která patřila Pudla zpět k oddílu (7. dubna
se strážemi v průměrné síle 1+8. k 3. partyzánské divizi Garibaldi, 1945). Počátkem dubna dostala
Již 11. června došlo v praporním přesunula do hor na Lago Blue. Ve- Hergerova partyzánská skupina,
úseku k prvnímu konfliktu vlád- litel Pudlo tehdy dostal velitelskou která byla nyní zařazena do brigáního vojska s italskými partyzány. i soudní pravomoc nad seskupe- dy „Sandro Magnoni“, ke střežení
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Na lyžáku s Chuanem
Sedmá třída naší školy opět vyrazila na lyžařský výcvik. Od pondělí
9. do pátku 13. března 2015 se 29
žáků a tři učitelé ubytovali v Masarykově chatě na Šerlichu.
Žáci sami zhodnotili tento týden
v anketě. Odpovídali, že se jim nej-

více líbilo lyžování, běžky, disko,
hry po večerech, legrace s kamarády, pěkné pokoje, dobrá kuchyně,
večerní program a Chuan.
Naučili se otáčet na lyžích, carving,
něco z historie lyžování, jet rychle
na lyžích, bruslit na běžkách, udě-

lat si svůj klid na pokoji mezi 10
lidmi, i když někoho nemusím, tak
s ním vyjít, správně používat hůlky,
jezdit ve stopě, žít bez WIFI.
Co by změnili? Aby bylo méně
nemocných, lyžák každý rok na 2
týdny, platit méně za lanovku, lepší sjezdovku, jít lyžovat do Polska,
jezdit sami na sjezdovkách, mírnější hodnocení úklidu. Objevil se
i názor, že by neměnili nic.
Počasí bylo podle sedmáků fajn,
proměnlivé, na začátku slunečno
a teplo, ke konci mlha, zima a sněžilo.
Na závěr shrnuli lyžařský výcvik
do jedné věty. Byl to rychlý a srandovní týden. (V. B.), Bezva lyžák
s kamarády na třináctce. (V. K.),
Jezdili jsme na jedné lyži, a pak
měli k obědu rýži.(L. T.), V pondělí
jsme jeli na lyžák, hnedka bolestivý pád. (O. M.) Sranda na hodně
procent. (A. V.)
P.S. Chuan byl náš oblíbený číšník.
Podle ankety sestavila

VŠI

Recitační
soutěž
Začátkem března se konalo okresní kolo dětských recitátorů v Rychnově nad Kněžnou. Z naší školy
se do tohoto kola probojovalo 7
žáků.
Nejúspěšnější byli v 1. kategorii
Martin Černoch a Adriena Liv Jedličková, kteří postupují do krajského kola. Krajské kolo bude probíhat 16. dubna v Hradci Králové.
Všem zúčastněným děkujeme
a postupujícím blahopřejeme.

Karneval KRPŠ
Karneval s názvem „Z pohádky do pohádky“, který se konal v neděli
8. března, byl pro děti plný her a překvapení. Celé odpoledne děti
provázelo několik postaviček z různých pohádek. Hned u vchodu je
přivítala hodná kouzelná babička, která jim na uvítanou připravila
malou dobrotu v podobě lízátka. Děti se mohly zapojovat do několika soutěží, kde získaly další mlsoty. Během plnění některých úkolů
jim pomáhali Jeníček s Mařenkou z Perníkové chaloupky. Naopak
při jedné soutěži jim bránil Vlk z Červené Karkulky. Byly vyhlášeny
i zajímavé odměny za masky a tanec. Další mňamku během odpoledne děti mohly získat za namalování obrázku od dvou pekelných
čertic, které měly na starosti i tombolu s krásnými cenami. Pro potěšení a zpestření předvedli své jedinečné schopnosti cvičení pejsci,
kteří sklidili u dětí největší aplaus. O skvělý hudební i taneční doprovod se postaral Rumcajs. A celým karnevalem provázela Manka
s Beruškou.
Již po šesté dětský karneval pořádalo Krpš při ZŠ Vamberk, jenž touto cestou děkuje všem pomocníkům a sponzorům, díky kterým se
podařilo připravit kouzelné pohádkové odpoledne pro děti. KRPŠ

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

04.04.
05.04.
06.04.
11.04.
12.04.
18.04.
19.04.
25.04.
26.04.
01.05.
02.05.
03.05.
08.05.
09.05.

MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Bahník František
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana
MUDr. Zdeňka Jiří
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Beran Lubomír
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Dvořáková Soňa
MDDr. Faltisová Kristýna
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Havlová Marie

adresa ordinace

telefon

nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
J. Pitry 448, Opočno
Kvasinská 129, Solnice
Tyršova 464, Dobruška
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orl.
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Komenského ul. 44, Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou

736 419 151
494 323 152
721 460 150
731 980 112
494 596 732
494 622 040
494 371 783
494 371 088
494 383 417
494 515 694
775 224 093
734 324 600
494 531 955
494 539 225

www.vamberk-city.cz

Vamberecký

zpravodaj

strana

10

DDM Vamberk

Dům dětí a mládeže vás informuje
V uplynulých měsících bylo opravdu rušno.
V únoru jsme se přidali k mnoha školám a neziskovkám a zapojili jsme se do akce „SNĚHULÁCI PRO AFRIKU“. Jarní prázdniny se dětem
líbily a není divu, když se baví. V březnu mladí

rybáři jeli na „VÝSTAVU DO BRNA, která opět
nezklamala svou nabídkou a doprovodným
programem. Fotky vám přiblíží atmosféru
a snad se také budete skvěle cítit jako my
a děti.

POZOR!!!
Už se opět blíží prázdniny a my vám a hlavně
vašim dětem nabízíme příměstské tábory.

DDM VAMBERK
Příměstské tábory 2015
Děti se o prázdninách nechtějí nudit, proto jsou tu příměstské tábory.
Pro koho je tábor určen? Příměstský tábor je určen pro děti z Vamberka
a jeho okolí ve věku od 6 do 14 let.

1. Bavíme se a hrajeme si - pro děti do 10 let
7.-10.července 2015 (výlety i na kole)
Cena : 1.200,- Kč
2. Kola se točí - pro děti od 10 let
13.-17.července 2015 (cyklistický týden)
Cena: 1.500,- Kč
3. Létování - pro všechny děti
17.-21.srpna 2015 (rukodělky a výlety)
Cena: 1.500,- Kč
PŘIHLÁŠKY A PLATBY PŘIJÍMÁME NEJPOZDĚJI DO 15. ČERVNA 2015!!!

www.vamberk-city.cz

ODPADY
Kam ukládat odpad?
a) Biologický odpad rostlinného původu lze v průběhu celého roku odevzdat
po dohodě s pracovníky
technických služeb (vedoucí TS p. Vavroušek tel.:
605 458 723) v městské
kompostárně, která je
umístěna v prostoru za garážemi u nádraží. Větve je
možné odevzdat na skládku v areálu bývalých kasáren, opět po předchozí
telefonické dohodě.
Kromě toho jsou na biologický odpad rostlinného původu dvakrát ročně
přistavovány kontejnery
na předem stanovená místa. Informace o jejich umístění jsou zveřejňována
ve Vambereckém zpravodaji (aktuální harmonogram je umístěn v příloze
o odpadech tohoto zpravodaje), na vývěsních deskách
a v městském rozhlase.
b) Papír lze ukládat do mobilních kontejnerů 1100 l

den je umístěn u parčíku
rozmístěných po městě. g) Nebezpečné komunálna sídlišti Struha a druhý
Dále je možné papír odení odpady jsou sváženy
na parkovišti v ulici Jiráskova
vzdat ve sběrně druhot2 x ročně formou mobilního svozu. O termínech
(po bývalé kotelně), drobná
ných surovin Metal – Vona místech odevzdání
elektrozařízení lze vhazodra s.r.o., Janáčkova 128,
vat také do E-boxu, který je
Vamberk.
jsou občané informováumístěn ve vestibulu Městni prostřednictvím Vamc) Plasty včetně PET lahví se
ského úřadu Vamberk. Větší
bereckého
zpravodaje
ukládají do žlutých sklola(aktuální harmonogram
elektrospotřebiče mohou
minátových zvonů rozmísobčané odevzdávat společtěných po městě. Víčka
je umístěn v příloze o odnosti EKOPART s.r.o. Tyršova
od PET lahví lze odevzdápadech tohoto zpravoda305, Vamberk nebo při kouje), na vývěsních deskách
vat ve vestibulu Základní
pi nového spotřebiče v proa městským rozhlasem.
školy Vamberk.
V průběhu roku je možné
dejně tzv. kus za kus.
d) Nápojové kartony se vhanebezpečný odpad ode- j) Oděvy, obuv, textil lze
zují do sklolaminátových
zvonů umístěných po
vzdat společnosti EKOvhazovat do kontejnerů
PART s.r.o. v ulici Tyršova
městě s oranžovou nálepspolečnosti REVENGE, a.s.,
305, Vamberk.
kou.
které jsou umístěny stejně
e) Sklo bílé se ukládá do bí- h) Objemný odpad je možjako stacionární kontejnery
né odevzdat po předcholých
sklolaminátových
na drobná elektrozařízení
zvonů a sklo barevné
zí dohodě s pracovníky
u parčíku na sídlišti Struha,
technických služeb (vedo zelených sklolaminátona parkovišti v ulici Jiráskova
doucí TS p. Vavroušek tel.:
vých zvonů rozmístěných
(po bývalé kotelně) a u bý605 458 723) do velkopo městě.
valé prodejny v Pekle.
objemových kontejnerů k) Směsný komunální odf) Kovy se odevzdávají
v areálu bývalých kasáren.
ve sběrně druhotných
pad se ukládá do popelnic
surovin Metal – Vondra i) Drobná elektrozařízení se
110, 120, a 240 l, kontejnerů
ukládají do stacionárních
s.r.o., Janáčkova 128,
1100 l a velkoobjemových
Vamberk.
kontejnerů ASEKOL – jekontejnerů 6,3 m3.

Nezapomeňtě na splatnost místních poplatků!
Dne 30.4.2015 končí splatnost místního poplatku za komunální odpad (místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů). Kdo dosud neuhradil tento poplatek, ať tak učiní co nejdříve! Městský úřad Vamberk,
jako správce místních poplatků, může využít svého zákonného práva a navýšit včas neuhrazený místní poplatek až na trojnásobek. Dlužné
poplatky včetně zvýšení budou vymáhány podle daňového řádu (daňovou exekucí podle § 178, odst. 5, zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů).
V případě, že máte nárok na osvobození nebo slevu dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 o místních poplatcích, je nutno doložit potřebné
doklady (příslušná vyhláška je k dispozici www.vamberk-city.cz - sekce Vyhlášky a nařízení a formuláře k místním poplatkům – sekce Formuláře a dokumenty nebo na finančním odboru městského úřadu).
Splatnost místního poplatku ze psů je do 31.5.2015.
Případné informace Vám budou sděleny pracovnicemi finančního odboru na tel. 494 548 137.
Finanční odbor

www.vamberk-city.cz

SVOZ KOMPOSTOVATELNÉHO ODPADU
Společnost VAMBEKON s.r.o.
Vamberk, ve spolupráci s TS
Vamberk, bude opět organizovat svoz zeleně, spadaného listí,
staré trávy, větví, či jiného kompostovatelného odpadu.
Na každé níže uvedené místo budou současně přistaveny dva kontejnery. Jeden z nich bude určen
na větve a druhý na zbylý kompostovatelný odpad. Žádáme občany
o důsledné třídění.

Ve dnech 13.4.2015 až 16.4.2015
budou na území města postupně rozmístěny velkoobjemové
kontejnery v těchto místech.
Pondělí 13.4.2015
ul. Fibichova(u kolejí)
ul. Vrabcova (u Krsků)
ul. Jůnova (hasiči)
ul. B.Němcové (křižovatka)
Úterý 14.4.2015
ul. 17. listopadu
ul. Pekelská (Krajka)

ul. Polská, Bulharská
ul. Kolárova (dvouletky)
Středa 15.4.2015
ul. Draha (AQUA servis)
Helouska (panelka)
Peklo n. Zd. (bytovky)
Peklo n. Zd. (u Bednářů)
Čtvrtek 16.4.2015
ul. Na Struhách (trafostanice)
Merklovice (u obchodu)
Merklovice (u Chrastilů)
Merklovice (točna u lesa)

Kontejnery budou přistaveny v daný den od 12.00 hod do 18.00 hod.
Žádáme občany, aby pořezané
větve nakrátili cca na 1m z důvodu
manipulace a skladování.
Znovu upozorňujeme, že se jedná
pouze o kompostovatelný odpad.

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Ve dnech 24.4. – 25.4.2015 proběhne ve spolupráci s firmou
Ekopart s.r.o. mobilní svoz nebezpečného odpadu.
Svoz bude proveden zastávkovým
způsobem, při kterém vozidlo
zastaví v určený čas na níže uvedených stanovištích v obci, kde
budete moci odpady obsluhám
vozidla odevzdat.
PŘEHLED STANOVIŠŤ V OBCI
Pátek 24.4.2015
1) Merklovice – prostor pro otáčení autobusů
15.30 hod – 15.50 hod
2) Merklovice – u Chrastilů
15.50 hod – 16.10 hod
3) Merklovice – pohostinství
16.10 hod – 16.30 hod
4) Peklo n. Zd. – bytovky
16.40 hod – 16.55 hod
5) Peklo n. Zd. – křiž. pod Bednářovými
16.55 hod – 17.10 hod

Sobota 25.4.2015
1) ul. Lidická – stavebniny VASPO
8.00 hod – 08.15 hod
2) ul. Jůnova – hasičská zbrojnice
8.20 hod – 08.35 hod
3) Sebranice – u kapličky
8.40 hod – 08.50 hod
4) náměstí Dr. Lutzowa
– horní náměstí
8.55 hod – 09.10 hod
5) ul. Jiráskova – konzum
9.15 hod – 09.30 hod
6) sídliště Struha – za poštou
9.35 hod – 09.50 hod
7) ul. Komenského – pod školou
9.55 hod – 10.10 hod
8) ul. Janáčkova
– autobazar REKI
10.15 hod – 10.25 hod
9) Podřezov – trafostanice
10.30 hod – 10.40 hod
10) Smetanovo nábřeží
– u vrátnice VASPO
10.45 hod – 10.50 hod

11) křižovatka Na Drahách, ul.
Krajkářská
10.55 hod – 11.10 hod
Žádáme občany, aby své odpady
předem neodkládali na stanovištích, ale předali je přímo posádce
svozového vozidla v určenou dobu
z důvodu bezpečnosti a ochrany
životního prostředí!
Druhy přebíraných odpadů:
baterie, oleje, plechovky od barev,
rtuťové zářivky a výbojky, zbytky
ředidel, čistící hadry, rtuťové teploměry, pesticidy, fotochemikálie,
léky, nádoby se zbytky škodlivin,
pneumatiky.
Ledničky, televize, rádia a další
elektrospotřebiče doporučujeme
odevzdat v těchto dnech, tj. v pátek 17.10. od 7.00 do 17.00 hod
a v sobotu 18.10. od 8.00 do 11.00
hod přímo firmě Ekopart ( areál
bývalé cihelny ). Důvodem tohoto

opatření je skutečnost, že při mobilním svozu dochází často k zcizení a rozebrání těchto spotřebičů,
což má negativní dopad na výši
ceny za likvidaci těchto odpadů
a současně dochází i k znečišťování životního prostředí.
Občané, kteří hradí městu úhradu
za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu, mohou všechny odpady odevzdat bezplatně.
Odvoz odpadu z podnikatelské
činnosti je možno dohodnout předem na adrese:
EKOPART s.r.o., Tyršova 305,
517 54 Vamberk tel. 494 541 522
a bude proveden za úplatu.
Bližší informace k jednotlivým svozům:
VAMBEKON, s.r.o. – Ing. Václav
Krsek tel. 494 541 840
TS Vamberk - p. Vavroušek tel.
605 458 723

Co (ne)patří do tříděného odpadu?
Stacionární kontejnery
na elektrozařízení ASEKOL
(umístěny u parčíku na sídlišti Struha a na parkovišti
v ulici Jiráskova - po bývalé kotelně)

Do červených kontejnerů patří
veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou
zářivek a baterií) např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení,
telefony, … Rozměr pro vhození je 30 x 50 cm, což odpovídá standardní velikosti počítače.
Baterie a akumulátory. Součástí je také integrovaný box na baterie
a akumulátory.

Do červených kontejnerů nepatří
televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky

www.vamberk-city.cz

E-box
(umístěn ve vestibulu Městského úřadu Vamberk)

Do E-boxu patří
veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek) např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, MP3 přehrávače a další.
Baterie a akumulátory se odkládají do boxu umístěného nad vhozovým otvorem.

Kontejnery na textil
(umístěny u parčíku na sídlišti Struha, na parkovišti v ulici Jiráskova - po bývalé kotelně a u bývalé prodejny v Pekle)

Do kontejneru na textil patří
oděvy, obuv, hračky (měkké, tvrdé), kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky,
povlečení atd.

Do kontejneru na textil nepatří
textil mokrý, plesnivý a znečištěné zeminou a ropnými látkami, průmyslové ústřižky
látek

www.vamberk-city.cz

Nezapomínejme, že čím více budeme třídit odpad, tím méně zatížíme životní prostředí pro nás
i další generace a tím více se vrátí finančních prostředků za třídění odpadu do našeho města!
www.vamberk-city.cz
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Ze života mateřské školy
„Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě
vezmu bič. Odtáhnu tě za pačesy,
za ty hory, za ty lesy. Až se vrátím
nazpátek, svleču zimní kabátek“.
Tato říkanka nás, mateřskou školu
Vodníček, provázela při vynášení
Babky Zimy – Moreny k vamberecké řece Zdobnici. Symbolic-

kým vhozením Moreny do řeky
jsme 20. března přivítali toužebně očekávané jaro. Musíme říct,
že počasí nám opravdu přálo.
Za poslední sluneční týden „vyskočily“ kytičky ze svých zimních
úkrytů. Na stromech se objevily
první pupeny a kolem nás bzučely první nedočkavé včelky. O

jaru a jarních rozmarech počasí si
povídaly děti u Šnečků v tematickém bloku „Jaro, jaro, kde jsi, proč
už tady nejsi“. V tomto bloku děti
pozorovaly větvičky různých stromů a keřů, které se dřív „vzbudí“.
Také pozorovaly růst květin nejen
venku, ale i ve třídě. V květináčích
poměřovaly narcisy a hyacinty.

zvor je, jak vypadá a k čemu se používá, už děti ze Žabiček vědí. A co
prožily začátkem jara děti u Rybiček? Zde měly téma „Hádej, čím
jsem“. Děti se hravou a zábavnou
formou seznamovaly s různými
druhy řemesel a zaměstnání. Hrály
si na švadlenky a krejčí, na kominíka, na pekaře, na řidiče i lékaře.

Šnečkové zjišťovali, co potřebuje
rostlina k životu. Vyzkoušeli si setí
semínek a sázení cibulek do květináčků. U Žabiček děti provázelo
téma „Koření a bylinky v kuchyni“.
Děti se seznamovaly s různými
druhy koření, které používáme
doma v kuchyni. Žabičky už vědí,
že do bramboráku patří majoránka, jak nás pálí pepř, jak voní
bobkový list a jiná koření. Děti si
za pomoci paní učitelky uvařily
jablíčkový kompot. Samy si loupaly a krájely jablíčka, přidaly koření,
které do kompotu patří. A věřte,
že byl opravdu výborný! Žabičky
zpívaly a pohybem ztvárňovaly
písničku Běží liška k Táboru, nese
pytel zázvoru. Ale co vlastně zá-

A čím by si děti přály jednou být?
Na to nám odpověděly krásnými
obrázky. Další téma se u Rybiček
přiblížilo jaru s názvem „Když jaro
ťuká“. Dětem přispěchalo na pomoc sluníčko se svým jarním dopisem. A protože právě sluníčko má
na jaře nejvíce práce, snažily se mu
děti pomoci nejen svými krásnými
sluníčky, ale i písničkami a básničkami. Při procházkách děti pozorovaly první jarní květinky, napučené
keře, stromy a ve třídě je pozorovaly lupou, zkoumaly a bádaly
okvětní lístky, pylová zrnka, změny
na pupenech větviček lísky a vrby.
Na závěr bychom Vám chtěli popřát krásné a sluníčkové jaro.
Kolektiv MŠ Vodníček

www.vamberk-city.cz
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V dubnu se travička tak pěkně
zelená, i když je maličká, pro nás
moc znamená. Rozkvetou kytičky,
zavoní háj, pupence, větvičky, to je
náš ráj.
Radujme se – blíží se jaro a všechno se probouzí ze zimního spánku.
Poslední sníh se rychle rozpouští
a raší první výhonky trávy, listí
na stromech a keřích. Čekáme, kdy
vykouknou první poupátka jarních kytiček. Jaro už je nejen venku za dveřmi, ale dýchlo i do naší
školky. I když paní zima byla letos
velmi mírná a někdy nám připomínala jaro, ve školce se už všichni
velmi těšíme na ty pravé krásné
jarní dny zalité sluníčkem. Ve třídách na oknech vykvetly sněženky a zazněly tóny prvních jarních
písniček. Na našich vycházkách
učíme děti poznávat první jarní
květinky a rostlinky, posloucháme ptačí hlásky a pozorujeme
probouzející se přírodu. Aby děti
viděly, jakou práci dá semínku
vyrůst ze země, zasadili jsme
do květináčů obilí, o které se všichni staráme, pečujeme, zaléváme
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a pozorujeme, jak roste. Ve třídě
Kuřátek a Žabiček jsme se s dětmi
zaměřili nejen na poznávání svého vlastního těla a péče o něj, ale
také jsme je učili vnímat přírodu
všemi smysly. Snažili jsme se děti
vést k pochopení, že některé změny v přírodě způsobené lidskou
rukou mohou životní prostředí
a okolní přírodu ničit a poškozovat. Nejen dospělí lidé, ale i děti
mohou však přírodě být užiteční,
třeba tím, že budou mamince a tatínkovi pomáhat třídit odpad nebo
šetřit vodou či starat se o zvířátka
v lese. Možností je mnoho, jde jen
o to probudit v dětech zájem a navést je na správnou cestu. Ve třídě
Ptáčátek zase dětem připravily
paní učitelky popletené pohádky.
Hlavním cílem bylo naučit děti
správnému vyjadřování, umět
převyprávět krátký pohádkový
příběh, procvičit si paměť a logické uvažování a rozeznávat mezi
dobrem a zlem. Probudit u dětí
zájem o kouzelný svět knížek byl
také hlavní cíl naší paní knihovnice, která přišla k nám do školky

a uspořádala pro naše děti velice
milou poučnou a zajímavou besedu a my bychom jí tímto chtěli velmi poděkovat. Rádi bychom také
zmínili velký úspěch našich dětí
ze třídy Ptáčátek v mezinárodní
česko-polské soutěži o nejkrásnější ilustraci k Andersenově pohádce. Z 50ti přihlášených obrázků
bylo vybráno celkem 6 vítězných.
Z těchto 6ti vybraných obrázků
si odnesly ocenění hned 2 děti
z naší školky. Simonka Netopilová
a Honzík Krč, kteří dostali možnost
odjet do Polska na předávání cen
„Noc s Andersenem“ a zúčastnit se
postupových soutěží o hodnotné
ceny. Chtěli bychom jim popřát
za celý náš kolektiv mnoho štěstí
a dalších úspěchů. V tomto měsíci
proběhlo v naší školce ještě několik zajímavých kulturních akcí.
Děti shlédly veselé mini cirkusové
vystoupení cvičených pejsků, zakouzlily si s klaunem Pepou a pohladily si dokonce hodnou opičku
Terezku. Na pohádku „O princezně, Luciášovi a makových buchtách“ jsme si sice museli dojít
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do městské sokolovny, ale líbila se
nám stejně. Koncem měsíce nás
také čekalo tradiční loučení se Zimou a vynášení Morany. Babku
Zimu jsme za velkého jásotu dětí
a za zvuků řehtaček zapálili, hodili do řeky a pak už jí jen zamávali
na cestu. Přišel čas přivolat konečně opravdové jaro a otevřít ho
zlatým klíčem. Měsíc duben jsme
v naší školce věnovali především
přípravám na velikonoční svátky,
kdy jsme si připomínali jarní tradice a zvyky, zdobili jsme různými
technikami vyfouknutá i papírová
vejce, vyráběli jsme jarní dekorace,
velikonoční přání a také jsme se
učili nové říkanky a písničky. Děti
si užily i dívčí a chlapeckou koledu
s velikonočním překvapením.
Sluníčko se probudilo a paprsky
zasvítilo, pohladilo kytičky,
zvířátka i dětičky.
To vše udělalo jen,
aby všichni měli pěkný den.
Pěkné jarní dny i Vám
Kolektiv MŠ Sluníčko
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK o.s.
Mateřské centrum pomáhá rodičům aktivně prožít čas strávený
společně s dětmi.
Srdečně zveme všechny rodiče,
prarodiče či jiný doprovod, aby se
svými dětmi přišli do herny v přízemí Městské knihovny, kde probíhá následující pravidelný program:
z Každou STŘEDU probíhá
od 9:00 hodin do 11:30 hodin
„HERNIČKA“.
Zveme všechny místní i přespolní děti do našeho MC. V průběhu
celého dopoledne je dětem přístupna herna se spoustou hraček,
doprovod si může posedět u čaje
či kávy a popovídat si o radostech
i starostech, které péči o naše ratolesti doprovázejí.
Poplatky: HERNIČKA: 10 Kč / den,
člen 5 Kč / den
První návštěva je zdarma.

z Jarní aranžování
Jarní aranžování proběhlo 18.
března v našem Dráčku. Maminky si mohly vytvořit jarní dekoraci do bytu či domu. Některým
maminkám asistovaly děti, tudíž
radost z výrobků byla zaručena.
Zájem o aranžování byl velký,
za což jsme moc rády. Maminky
MC Dráček
z Vynášení Moreny
Dne 19. března odpoledne se
konalo loučení s paní Zimou –
Vynášení Moreny. Sešli jsme se
v rekordním počtu a za krásného
počasí před knihovnou. Než jsme

maminky z Dráčku, známe jednoho zajíčka, který se jmenuje Trousílek. Je to pěkný nezbeda a taky
popleta. Představte si, že když mu
zbila čokoládová vajíčka po nadílce a vracel se zpátky domů, poztrácel čokoládové dobroty, které
měl v košíčku. Pomozte nám je
najít, ať si je neodnesou skřítkové
Zlobílkové. Za odměnu si můžete
všechny nalezené dobroty, co zajíček poztrácel, nechat. Těšíme se
na Vás. Sraz je v 9:30 hod. v dolním
parku u vlakového nádraží. Maminky MC Dráček.
z 15. 4. 2015 - Výlet vláčkem
do Obřího akvária v HK - Odjezd

z ZVEME VÁS NA „DĚTSKÝ BAZÁREK“ každou středu od 9,00
hod do 11,30 hod. v MC Dráček.
Přijďte si levně nakoupit oblečení
pro svoje ratolesti (trička, kalhoty,
mikiny, svetry, kombinézy, boty..).
Různé velikosti pro holky i pro kluky od narození do cca tří let. Ceny
od 10 Kč.

z Masáže miminek - každý čtvrtek v DDM od 8:30 do 9:15 hod.
Pro miminka od 3měsíců. Součástí
je také aromaterapie, masážní olejíčky a relaxační hudba. Poplatek
40,-Kč.
První návštěva je zdarma.
ZPRÁVY Z ČINNOSTI:
z Přednáška paní Mudr. Kleiberové
Dne 23. února jsme měli v MD
Dráček přednášku paní Mudr. Kleiberové. Mudr. Kleiberová vede
ordinaci alergologie a klinické
imunologie v Rychnově a v Týništi. Paní Kleiberová nám přiblížila,
co obnáší alergologické vyšetření,
vysvětlila co je to autoimunita,
pohovořila o různých alergenech,
zodpověděla různé otázky. Tímto
paní doktorce děkujeme.

PLÁNOVANÉ AKCE:
MC Vamberecký Dráček Vás srdečně zve v měsíci dubnu na:
z 11. 4. Výlet vláčkem do Muzeum řemesel Letohrad – sraz v 9:35
na vlakovém nádraží. Prohlídka
muzeum cca 60minut. Děti do 6-ti
let zdarma, 6-15 let 60,- a další
80,- Kč. Odjezd vlakem.
z 26. 4. Tongo Hradec Králové –
odjezd v 9:30 z náměstí, ale sraz
už v 9:15. Vstup 100,-- Kč osoba,
děti do 2 let zdarma. Odjezd z HK
v 14hod. plánovaný návrat cca
15hod. Rezervace nutná.
z 5. 5. Přednáška PhDr. Lidmily Pekařové od 17:00 v Sokolovně v malém sále - MC Vamberecký Dráček
Vás srdečně zve na přednášku přední české psycholožky PhDr. Lidmily
Pekařové, autorky knihy „Jak žít
a nezbláznit se“, na téma Jak zvládat
výchovu dětí od 6 do 15 let
DOPROVODNÉ AKCE KVĚTEN
– SRPEN 2015
KVĚTEN
1) přednáška PhDr. Pekařové - Jak
zvládat výchovu dětí od 6-15let 5.5.2015 od 17 hod. v Sokolovně
Vamberk
2) výlet za zvířátky
3) výlet Mamutíkův vodní park

z Batolení - každé pondělí v DDM
od 8:30 do 9:15 hod. Pro děti od 6
měsíců do 12 měsíců. Ale mohou
i děti do 18 měsíců. Poplatek 15,Kč. První návštěva je zdarma.
z Hrátky - každé pondělí v DDM
od 10:00 do 11:00 hod. Pro děti
od 18 měsíců do 3let. Ale mohou
i děti od 1 roku. Poplatek 20,- Kč.
První návštěva je zdarma.

seznam.cz,
tel.
732 212 970 a Facebooku. Všechny podrobnosti k akcím najdete na https://mcdracek.
wordpress.com/ doprovodne-akce/

se úplně rozloučili s paní Zimou,
čekaly na děti různé úkoly. Např.
chytání rybek na magnet, závod
s odrážedly, starší děti zvolily závod v běhu a další. Děti si po splnění úkolů zasloužily sladkou odměnu a poté jsme šli zapálenou
Morenu hodit do řeky. Paní Zima
odplula a nyní se můžeme těšit
na krásné jarní dny.
z MIMOŘÁDNÉ DOPOLEDNÍ VÝLETY:
Z důvodu oprav knihovny a krásného jarního počasí, jsme se rozhodly pro mimořádné středeční
dopolední výlety. Věříme, že připravené zpestření se Vám i Vašim
dětem bude líbit.
PROGRAM NA DUBEN:
z 1. 4. 2015 - budeme v Dráčku
v herničce
z 8. 4. 2015 - Hledání poztrácených vajíček zajíčka Trousílka - My,

autobusem 7:48h. do Dloudleb,
poté vlakem do HK. Dále městskou
dopravou na zastávku Obří akvárium. Zpět pojedeme vlakem s přestupem v Doudlebách. MD Dráček
přispívá na vstupné: dospělí 90,-,
děti 2-18let 50,z 22. 4. 2015 - budeme v Dráčku
v herničce
z 29. 4. 2015 - budeme v Dráčku
v herničce
z 30. 4. 2015 - Čarodějnický výlet
na Vyhlídku - zveme Vás na čarodějnický výlet na Vyhlídku. Cestou
budeme plnit malé úkoly, které si
pro nás připravila paní čarodějnice. Za splnění úkolů a velkém
výšlapu na Vyhlídku na nás bude
čekat pravá čarodějnická polévka. Po dobrém jídle si děti mohou
pohrát na dětském hřišti. Sraz
je na horním náměstí (dr. Lutze)
v parku v 9:30hod.
Prosíme o rezervaci účasti na akcích na email mcdracekvamberk@

ČERVEN
1) výlet do HK za dětskou mašinkou a plavbou na lodi
2) výlet do ZOO
3) vítání léta Stopovaná
ČERVENEC
- Hernička bude otevřená, ale neplánujeme žádné akce
SRPEN
- Hernička bude zavřená a také neplánujeme žádné akce
Všechny termíny a informace k akcím budou včas vyvěšeny a potvrzeny na web. stránkách www.
mcdracek.wordpress.com, vystaveny na plakátech ve vývěskách
před drogerií Teta, knihovnou,
školkách či škole, nebo také okamžité zodpovězení dotazu na tel.
čísle 732 212 970, emaile mcdracekvamberk@seznam.cz a facebooku MC Dráček Vamberk. Moc
předem děkujeme za Vaši přízeň.
Maminky MC Dráček
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk-city.cz
www.knihovna-vamberk.cz
„Za všechno, co je ve mně dobrého,
vděčím knize“
Maxim Gorkij

Výběr z nových knih na duben 2015

UPOZORNĚNÍ

BELETRIE
z BATCHEROL, Souhlas:
Nejbohatší poustevník
Životní příběh muže z velmi bohaté rodiny, který se rozhodl žít jako
poustevník.

z HARAN, Elizabeth:
Květy v poušti
Hlavní hrdinka Arabella se ocitne
sama uprostřed pouště. Před smrtí
ji zachrání skupina místních obyvatel, kteří ji ovšem děsí ...

z BORN, James O.:
Horká stopa
Napínavý příběh agenta ATF, který se snaží s advokátkou z ministerstva spravedlnosti dopadnout
útočníka, který stojí za několika
nebezpečnými výbuchy.

z SCOTT, Michael:
Třináct relikvií
První část strhující ságy, vzrušujícího příběhu o magii v moderní
době.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VAMBERK
Technické úpravy budovy knihovny:
30. BŘEZNA – 15. ČERVNA 2015
UZAVŘENÍ KNIHOVNY:
30. BŘEZNA – 6. DUBNA
ZKUŠEBNÍ PROVIZORNÍ PŮJČOVÁNÍ v oddělení pro děti i dospělé:
OD 9. DO 30. DUBNA
KAŽDÉ PONDĚLÍ A ČTVRTEK
Pokud nevzniknou nepředvídané
problémy, tato půjčovní doba zůstává platná do ukončení prací.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

NEJLEPŠÍ
ČTENÁŘI
roku 2014
„Chcete zmoudřet? Můj ty světe otevřete knížku - čtěte!“ Jiří Žáček
Knihy jsou naší historií, kterou dokážeme oživit, našimi tajnými sny,
které můžeme prožít.
Naší fantazií, která nám umožní
utéct od reality...
Jsou moudrostí světa, kterou máme
možnost se naučit, jsou vděčným
pomocníkem v dlouhých chvílích.
Knihy jsou vše, co si jen dokážeme
představit. Záleží pouze na nás,
zda je dokážeme vnímat....
SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME VŠEM
DOBRÝM ČTENÁŘŮM.
NA SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ S VÁMI SE
TĚŠÍME KONCEM MĚSÍCE ČERVNA.
II. stupeň ZŠ:
KOŽELUH KAREL
JANKOVÁ ELIŠKA
HLÁVKOVÁ ANDREA
BARTOŠ ADAM
BOJČUKOVÁ PAVLÍNA
HLÁVKOVÁ PAVLÍNA
I. stupeň ZŠ:
MARTINCOVÁ ADÉLKA
JUSKOVÁ MARTINKA
KOTLÁŘ MARTIN
MARTINCOVÁ-SOKOLOVÁ ADÉLKA
NEDVÍDEK ZDENĚK
NEJMLADŠÍ „VELCÍ“ ČTENÁŘI:
KUBAS ONDRÁŠEK
ZEIPELTOVÁ ANIČKA
KRIŠTOF TADEÁŠEK
ČTENÁŘSKÉ RODINY:
MIKULECKÝCH
SLOVÁKOVI
ŘÍČAŘOVI
PLUHÁČKOVI
KOLEŠOVI

z ČERMÁK, Miloš:
Muži, co zírají na ženy
Povídky, v kterých je láska, sex,
něha mezi dvěma starými lidmi,
zkrátka povídky o lidech.

NAUČNÁ LITERATURA
z EBR, Vratislav:
Narozen na popravišti
Skutečný příběh spisovatele, který
doslova začal život na popravišti.

z LEMAN, Kevin:
Do pátku bude vaše
dospívající dítě jiné
Rady známého psychologa, jak
mít doma z drzého a náladového
dospívajícího zodpovědného mladého člověka.
z MODERNÍ HISTORIE SVĚTA
Ilustrovaná encyklopedie 20. století den po dni.
z NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY
NA KOLE
Popisy, mapy a 40 cyklovýletů...
z SELLMANOVÁ, Sherrill:
Doba jedová
Čtvrtý díl knihy, tentokrát věnovaný hormonům.

V dubnu 2015 můžete vidět a slyšet ...
Měsíc duben bude pro knihovnu měsícem stěhování, přesouvání a úklidu. 1. dubna nastupuje skupina řemeslníků, která
provede asanaci zdí mokrých
a plesnivých zdí.
Z tohoto důvodu bude celé oddělení vystěhované, knihy budou
po dobu těchto úprav uložené
v bednách a teprve po ukončení
celé akce oprav (patří sem nátěry
oken a dveří, výměna vchodových
dveří, úprava pískovcového portálu, budování nové toalety, výměna
toalet)budeme malovat, uklízet
a stěhovat fond zpět.
Předpokládáme, že celá akce potrvá do poloviny června.

...a dále chystáme
z v květnu budou stále ještě probíhat v knihovně úpravy. V této
době, kromě naší běžné práce,
chystáme na 13. květen prodej žlutých kvítků, tak jako každý rok. Celostátní akce zaměřená v boji proti
rakovině proběhne i letos s naší
účastí. Pořádá ji Liga proti rakovině a symbolem je kvítek měsíčku
lékařského. Hlavním tématem letošní sbírky jsou nádory děložního
čípku, vaječníků a varlat. U kvítku
bude stříbrná stužka a minimální
cena je opět 20,- Kč.
z Večer 13. května se můžete
zúčastnit Noci s literaturou, kte-

Zkušební půjčování bude po celý
duben probíhat, ovšem v omezené nabídce knih a ve studovně.
K dispozici budou knihy vrácené
čtenáři, částečně romantické pro
ženy, historické romány, detektivky a samozřejmě pro studenty doporučená četba.
Abychom vše stačili pro Vás připravit, bude od 30. března do 6.
dubna 2015 (Velikonoční pondělí
včetně), ZAVŘENO.
Provizorní provoz začíná 9. dubna 2015 v obou odděleních.

www.vamberk-city.cz

rá v České republice probíhá už
podeváté, ve Vamberku poprvé.
Na třech místech, která ještě upřesníme, se bude číst z evropské literatury v půlhodinových intervalech.
Požádali jsme o spolupráci herce
Klicperova divadla v Hradci Králové a členy místního ochotnického
divadla.
Bližší informace budou zveřejněny
v květnovém zpravodaji.
Už nyní se těšíme na Váš zájem.
Děkujeme vám za pochopení.
Vynasnažíme se vycházet vstříc
i v těchto provizorních podmínkách.
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MKS nabízí - duben 2015
tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk-city.cz, www.vamberk-city.cz
z 9. dubna v 19.00 hodin
DEŠTIVÉ DNY
DIVADLO UNGELT
Americké drama je hrou
o síle přátelství a zároveň
kriminálním příběhem.
Hrají: Richard Krajčo, David Švehlík
Vstupné 300 Kč.

z 11. dubna ve 21.00 h.
4 WATTY - rocková zábava
Vstupné 70 Kč
z 24. dubna v 8.30 a
v 10.00 h.
HRÁTKY NA POHÁDKY
Klíč ke klasickým českým
pohádkám z autorské dílny Michaely Novozámské.
Pro děti od 3 let.

PŘIPRAVUJEME:
z 1. května v 15.00 h.
VAMBERECKÁ DECHOVKA
HOST: VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ
ZUŠ
Vstup zdarma!
z 21. – 25. května
BURZA ODĚVŮ A DOPLŇKŮ DO TANEČNÍCH

Přijímáme dívky a chlapce
do kurzu tance a společenské výchovy
Zahájení: září 2015
Přihlášky na tel. č. 494 541 484 nebo v kanceláři MKS

VÝPRODEJ ARMÁDNÍHO ZBOŽÍ
A OUTDOOROVÉHO ZBOŽÍ
13. - 17. dubna
Po 13.00 – 17.00, Út, St, Čt 8.00 – 17.00, Pá 8.00 – 12.00

Společenská kronika
PODĚKOVÁNÍ

BLAHOPŘÁNÍ

z Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat panu Vajdovi a panu
Luxovi z městské policie Vamberk za záchranu naší malé fenečky Sindy.
Zatoulala se do posádky, kde spadla po kamenném náspu na břeh řeky.
Pan Vajda ani chvíli nezaváhal a po náspu slezl a vystrašenou Sindy mi
v pořádku předal. Za to chceme moc a moc poděkovat.
Květa a Petr Šušlíkovi

UPOZORŇUJEME RODIČE DĚTÍ narozených v období od 1. 9. 2014
do 28. 2. 2015, že město Vamberk připravuje na měsíc duben vítání dětí v obřadní síni Městského úřadu.
Máte-li zájem, aby Vaše dcera, nebo syn byli slavnostně uvítáni do života, zašlete vyplněný přiložený formulář na Městský úřad ve Vamberku,
odd. matriky, nejpozději do 13. 4. 2015.
Městský úřad Vamberk, odbor správy majetku a rozvoje města, matrika, Husovo náměstí 1, Vamberk, tel.: 494 548 124, fax. 494 541 322
a redakční rada Vambereckého zpravodaje

V dubnu 2015 oslaví:
95 let
Blažena Rybářová
85 let
Otto Kubový
80 let
Libuše Dvořáčková

VZPOMÍNKA
z Dne 16. 4. tomu bude 5 let, co nás navždy opustila naše babička, prababička a praprababička Pavlína
Kalousová.
S láskou a úctou vzpomínají
rodina Brodinova, Papešova,
Kučerova a Martin Hlavatý.
Kdo jste ji znali a měli rádi vzpomeňte s námi.

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

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

Jiří Schejbal
Božena Jánská
Oldřich Zeman

z Dne 2. 4. uplynulo
první desetiletí, kdy si
na zdejší radnici řekli
své „ANO“ merklovští
rodáci Markéta a Ladislav Štajnerovi.
Přejeme jim hodně
štěstí v pohodovém
a láskyplném vztahu.
Máme vás rádi.
Děti, rodiče a teta Anička

Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

Jména a příjmení rodičů:

75 let
75 let
75 let

z Dne 22. března uplynul rok, kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav Weinhauer.
S láskou stále vzpomínají
manželka Věra, syn Ladislav
a dcera Jana s rodinami i sestry Lída a Květa.

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

Ve Vamberku dne .................................. Podpisy rodičů: ....................................
....................................

www.vamberk-city.cz

z Dne 18. března uplynul jeden rok od chvíle, kdy nás
navždy opustila paní Květoslava Stárková a 4. srpna
tohoto roku by se dožila 85 let.
S láskou vzpomínají rodina a přátelé

Vamberecký
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Stalo se aneb bejvávalo
Před 135 lety
V dubnu 1880 začala výstavba nové radnice na místě, kde dosud stála původní budova z roku 1595. Rok nato byla radnice otevřena.

Před 85 lety
V rámci přípravy rekonstrukce Potštejnské ulice byl roku 1930 zbourán bývalý zájezdní hostinec Panský dům na rohu dnešní Žamberecké a Tyršovy
ulice.

Před 50 lety
Železárny otevřely v bývalé Oboře novou elektrodovnu. Z Vítkovic byla
do Vamberka přenesena výroba nízkolegovaných elektrod a zahájena výroba drátu pro svařování v ochranné atmosféře.

CHYSTANÉ ZMĚNY V PŘÍJMU
PROGRAMŮ, O KTERÝCH
MOŽNÁ VŮBEC NEVÍTE
na starší televizory, většinou druhé TV v domácnosti. Analogová
nabídka se již dále rozvíjet nebude a postupně, v několika dalších
letech se bude postupně vypínat
v závislosti na využití našimi zákazníky.
Vážení uživatelé,
rádi bychom Vás informovali
o trendech v příjmu TV signálu.
V současné době se začíná diskutovat o přechodu z tzv. digitálního
formátu DVB - T na DVB - T2. Přestože se nejedná o rychlou změnu,
probíhají již testy a pravděpodobně bude i rozdílný přístup v rychlosti zavedení nového systému
u České televize a komerčních
televizí.
Tento přechod bude pro všechny
uživatele tohoto formátu nepříjemnou změnou ve dvou základních rovinách.
1. Bude potřeba si pořídit nový
Set top box, nebo novou televizi s tímto typem tuneru.
2. Velká část programů začne být
kódována a začne za ně být vybírán poplatek.
Naproti tomu formát používaný
v sítích kabelových televizí (tzv.
DVB – C) žádnou změnou procházet nemusí. To platí i pro kabelovou televizi Nej TV, kde žádné
změny v systému distribuce nejsou plánovány.
Pro zákazníky kabelové televize se
v digitálních nabídkách bude programová skladba i nadále rozšiřovat a budou přibývat další a další
kanály, taktéž se bude rozšiřovat
i počet kanálů ve vysokém rozlišení tzv. HDTV. V síti nadále zůstává
i analogový signál, který lze využít

Formát DVBC, používaný v kabelových sítích, je standardizován
a přijímač DVBC je obsažen v naprosté většině nových televizních
přijímačů, což umožňuje ovládat
vše jedním dálkovým ovladačem.
Z toho jednoznačně vyplývá, že
kabelová televize po kabelu je
v současné době nejlepší řešení
pro budoucí období.

Výročí osobností
z 1.4.1835 se ve Vamberku narodil Josef Richard Vilímek, politik a nakladatel. Roku 1858 spoluzaložil „Humoristické listy“. Roku 1866 se stal poslancem zemského sněmu. V roce 1871 založil v Praze tiskárnu a nakladatelství, které později předal synovi. Vydal své vzpomínky „Ze zašlých dob“.
Stal se čestným občanem Vamberka. Pochován je na starém vamberském
hřbitově. Je po něm pojmenovaná jedna ze zdejších ulic. 180. výročí narození († 16.4.1911 Praha)
z 4.4.1925 se ve Vamberku narodil Milan Dvořák, holič a politický vězeň. Spolu se svým bratrem byl v 50. letech zatčen při pokusu o překročení
hranic do Německa. Rok byl vězněn v uranových dolech. V roce 1991 byl
plně rehabilitován. 90. výročí narození († 17.10.1993 Vamberk)
z 27.4.1945 zemřel v italském Turínu Jan Herger, holič, voják a partyzán. Jako příslušník Vládního vojska odjel na jaře 1944 do severní Itálie
ke strážní službě. Zběhl k italským partyzánům a padl na konci války při
dobývání Turína. 70. výročí úmrtí (* 19.3.1910 Vamberk)

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

IPTV je nový způsob šíření TV signálu, který umožňuje další služby k sledování TV, jako například
PAUSE, nahrávání všech programů,
atd. IPTV lze sledovat buď na klasických počítačích, tabletech nebo
smartfonech. Pro sledování IPTV
na klasické televizi je potřeba opět
speciální Set top box, který funguje pouze v síti daného operátora
a nelze jej použít nikde jinde.
Vzhledem k tomu, že technologie
IPTV byla na český trh uvedena
teprve nedávno, nemá mnoho
provozovatelů tohoto systému vyřešeny licenční podmínky a může
lehce dojít k odpojení takového
signálu.

z přírodního kamene

z Opravy a úpravy pomníků
z Moderní tvary pomníků

z Urnové pomníky za výhodné ceny
z Nejlevnější světlá i tmavá žula
z Sekání nápisů a pečící kameny

České Libchavy 89, 561 14 České Libchavy
tel./fax +420 465 582 130, mobil: +420 603 281 830, +420 603 281 831

Čechokanaďan koupí rozsáhlou
zemědělskou usedlost.

Z tohoto pohledu se jeví poskytování televizního signálu po kabelové televizi jako jednoznačně nejlepší řešení, a to jak v současnosti,
tak i do budoucna.
Marius Marcolla
Obchodní ředitel společnosti
Nej TV a.s.

www.vamberk-city.cz

Tel: 734 753 333.
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Nebankovní hotovostní
i bezhotovostní půjčky
zaměstnancům, OSVČ, ženám na mateřské dovolené i důchodcům,
bydlícím ve Vamberku, Potštejně a blízkém okolí.
V případě zájmu volejte obchodního zástupce 731 658 002.

Prodej ze dvora

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

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

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

Rodina koupí
chalupu
na samotě/polosamotě
do 1.2 milionu.
Větší pozemek výhodou.

Těšíme se na Vás,
přijďte ochutnat.

jpirkl@centrum.cz
tel. 604 293 317

ODĚVY
LAURA
Náměstí u kostela

NABÍZÍME
OUTLETOVÉ ODĚVY
ŠPANĚLSKO
ITÁLIE
ZNAČKOVÉ
KABELKY

OTEVŘENO
PO-PÁ 9-12 13-15
SO 9-11
www.vamberk-city.cz
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Přípravný turnaj na minihřišti
u sportovní haly
Poslední únorový den uspořádal B tým fotbalového oddílu, v rámci
přípravy na jarní část sezony, přípravný turnaj na minihřišti u sportovní
haly. Turnaje se zúčastnilo 5 mužstev a hrálo se systémem každý s každým 2 x 12 minut.
Přítomní diváci mohli vidět řadu kvalitních a dramatických utkání. O vyrovnanosti mužstev svědčí, že se o konečném vítězi rozhodovalo až v závěrečném utkání. Domácí tým, který měl nakročeno ke konečnému vítězství, se poslední utkání nepovedlo. S pozdějším vítězem turnaje, vedl
ještě 10 minut před koncem 2:0 o konečné remíze 2:2, která ho stála
vítězství v turnaji, rozhodlo několik individuálních chyb! Pavlu Potužníkovi, který se zranil při druhém utkání, přejeme brzké uzdravení a věříme, že bude do zahájení mistrovských utkání v pořádku.
Konečné pořadí:
1. Němčice
2. Nepostradatelné nuly
3. Baník B
4. Velešov B
5. ANTIFO
Nejlepším střelcem turnaje se stal Martin Jakubec z mužstva Nepostradatelné nuly, který vstřelil 10 branek.
David Vodák a hráči B týmu děkují všem, kteří se zasloužili o hladký průběh turnaje, Andree Vodákové a Petře Páralové za občerstvení a Aleši
Kuhnovi a Mároši Sabovi za odpískání zápasů.
První přípravné utkání sehrajeme 4. 4. 2015 od 15.00 hodin v Němčicích
David Vodák, ved. „B“ mužstva

Rozpis soutěžních turnajů
FO TJ Baník Vamberk – jaro 2015
(Starší přípravka, Mladší žáci)
1. kolo so 11. 4. 2015 10.00 h.
Náchod - Dvůr Králové; Náchod; Vamb./Doudl.; Třebechovice
2. kolo ne 19. 4. 2015 9.00 h.
Vamberk - Náchod; Vamb./Doudl.; Třebeš
3. kolo ne 26. 4. 2015 9.00 h.
Vamberk - Roudnice/Lhota; Vamb./Doudl.; Třebeš; Třebechovice
4. kolo so 2. 5. 2015 9.00 h.
Dvůr Králové - Vamb./Doudl.;Třebeš; Dvůr Králové
5. kolo ne 10. 5. 2015 10.00 h.
Broumov - Náchod; Vamb./Doudl.; Broumov; Roudnice/Lhota
6. kolo ne 17. 5. 2015 9.00 h.
Třebechovice - Broumov; Vamb./Doudl.; Třebechovice
7. kolo so 23. 5. 2015 10.00 h.
Vamberk - Roudnice/Lhota; Dvůr Králové; Vamb./Doudl.
8. kolo ne 31. 5. 2015 9.00 h.
Náchod - Vamb./Doudl.; Náchd; Třebeš
9. kolo ne 7. 6. 2015 10.00 h.
Vamberk - Vamb./Doudl.; Třebeš; Broumov; Dvůr Králové
10. kolo so 13. 6. 2015 10.00 h.
Broumov - Broumov; Vamb./Doudl.; Třebechovice
VAMBERECKÝ ZPRAVODAJ - vydává Město Vamberk. Redakční rada: Mgr. Jan Rejzl - předseda, Miroslav Berger, Radoslav Vídeňský, Zdeňka Freivaldová, Ing. Josef Šlechta, Stanislav Barvínek.
Technická příprava: František Kubíček. E-mailová adresa pro zasílání příspěvků do Vambereckého zpravodaje: zpravodaj@vamberk-city.cz. Za jazykovou úpravu odpovídá autor. Vychází jako
měsíčník, uzávěrka pro dopisovatele 20. v každém měsíci. Příspěvky čtenářů a dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Registrováno u MK ČR E 11925. Náklad 2200 ks. Sazba a tisk
UNIPRINT s.r.o., Zbuzany 1584, Rychnov nad Kněžnou. Redakční rada si vyhrazuje krácení příspěvků.
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„Vánoční“ smrk padl k zemi
Dne 26. února 2015 došlo na Husově náměstí k pozoruhodné události. Za pozornosti mnoha kolemjdoucích byl skácen „vánoční“ smrk
pichlavý Picea pungens, který, ozdoben světly, dokázal vytvořit příjemnou večerní a noční atmosféru v zimním období a i po zbytek
roku tvořil jednu z dominant na náměstí ve Vamberku.
Na základě tahových zkoušek, statických poměrů stromu jako celprovedených v červnu 2014 bylo ku. Jedná se o komplexní hodnocezjištěno, že odolnost kořenového ní, kdy se testuje jak odolnost proti
systému stromu proti vývratu při si- zlomu, tak odolnost vůči vyvrácemulované zátěži (vichřice – 33 m/s) ní. Vyvinuta byla autory Sinnem
je nedostatečná. Hodnota tahové a Wessollym (1987, 1988 a 1989)
zkoušky dosáhla při dvou měřeních pod názvem Static Integrated Meprůměrného čísla 1,86, tzn., že byla thod (SIM), v České republice se
pod hranicí podmíněné stability používá od roku 1996.
(2 – 3) s nutností provedení stabili- Pro úplnost podáváme základní
začního zásahu. Bezpečná hranice data skáceného stromu:
pro stabilitu stromu představuje Stáří stromu bylo odhadnuto podle
hodnotu 3 a vyšší. Na základě těch- spočítaných letokruhů na 52 – 55
to zkoušek bylo hlavně z bezpeč- let, výška stromu cca 19 m, výčetnostních důvodů odbornou firmou ní tloušťka činí 460 mm (= průměr
kmene v tzv. výčetní výšce, tj. 1,3 m
doporučeno strom skácet.
Druhý, mnohem hustější smrk od paty kmene).
pichlavý, nacházející se blíže Tak zvané postupné rizikové kácení
ke kostelu sv. Prokopa, splnil obě bylo provedeno stromolezeckou
tahové zkoušky v kategorii podmí- technikou. Je to nejrizikovější a nejněné stability s nutností provést namáhavější část stromolezecké
stabilizační zásah, proto bylo navr- praxe. Dřevorubec na kmeni stál
ženo provést opakovanou zkoušku na stupačkách a uprostřed těla byl
jištěn přes obvod kmene k bedernípo jednom roce.
Tahová zkouška je přístrojová me- mu pásu, na kterém měl zavěšeny
toda určená pro exaktní stanovení potřebné nástroje pro vykonání
dřevorubeckých prací – motorovou
pilu s krátkou lištou pro snadnou
manipulaci, ruční pilu na dořezávání, stromolezecké lano a další.
Postupně od spodu kmene odřezával větve a nechal je padat na zem.
Přitom postupoval po holém kmenu nahoru. Když se dostal do potřebné výšky, odřízl vršek stromu.
Pak začal od shora dolů odřezávat
polena ze zbylého holého kmene
a shazovat je. Zbývající asi pětimetrový pahýl byl pak skácen klasickým směrovým kácením. Nejprve
byl proveden vrchní směrový zářez
ve směru pádu stromu, poté již byl
strom odříznut z druhé strany a pomocí přetlačné lopatky bezpečně
skácen do požadovaného směru.

Pak již stačilo rozřezat velká polena
na menší špalky a dočistit řez pařezu nízko nad zemí. Na závěrečnou
práci pak nastoupila hydraulická
pařezová fréza, která dokonale
odstranila nadzemní část pařezu
a umožnila srovnat terén do roviny. Nakonec zbyla jenom a jenom
práce s odklízením polen, špalků
a větví.
A ještě několik zajímavých čísel.
Odřezávání větví, postupné zkra-

cování holého kmene, pokácení
zbývajícího pahýlu, rozřezání polen a začištění pařezu trvalo jednu a půl hodiny. Pařezová fréza
od vyložení z návěsu po opětovné
naložení na návěs byla v činnosti 12
minut. O takové technice před sto
lety se mohlo jenom zdát. Dřevorubcům musela stačit sekera a pila
dvoumužná.
Václav Matějka,
kronikář města

