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KARATE
opět ve Vamberku
Dne 19.4.2015 se ve sportovní hale ve Vamberku konal již jubilejní ročník
soutěže v Karate, určené pro začínající závodníky z řad mládeže – Vamberecký Lvíček 2015. I když z technických důvodů vyšel datum soutěže
na nepříznivou neděli a v sobotu se konal jiný turnaj pro mládež, přijelo
na naši soutěž rekordních 240 závodníků z celé ČR a dva kluby z Polska
a jeden klub ze Slovenska.
Toto svědčí o vzrůstající popularitě našeho turnaje jak v ČR, tak i v zahraničí. Pro porovnání na první ročník přijelo 80 soutěžících.
Soutěž začala přesně dle propozic v 9.30 hodin soutěžemi Kata, které
byly rozděleny pro úplné začátečníky od 8 do 7 kyu a skupinu Open, kde
mohli startovat všichni až do 4 Kyu.
Toto platilo i pro soutěž Kumite, která následovala po soutěži Kata.
Soutěž řídili zkušení rozhodčí z našeho regionu a tři mezinárodní rozhodčí z Polska.
Díky pořadatelské službě, které se ujali někteří rodiče dětí z oddílu, proběhla soutěž v pohodě a bez zranění. Soutěž skončila v 19.30 hodin
za plné spokojenosti závodníků a jejich trenérů, kteří přislíbili již účast
na dalším ročníku.
Chtěl bych poděkovat všem, kdo svou pomocí přispěli na zdárný průběh
soutěže a vzornou reprezentaci našeho města a ČOS. Poděkování patři
také kolegům z Vysokého Mýta za zapůjčení tatami a Městu Vamberk
za finanční pomoc.
Ladislav Lux, ředitel soutěže

Foto: Dušan Štark, Radoslav Vídeňský
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém
9. zasedání dne 25. března 2015
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 8.
2) Souhlasila s konáním akce „Noc
literatury“ dne 13.5.2015 v prostorách obřadní síně a vstupní
haly radnice ve Vamberku.
3) Souhlasila s uzavřením městské knihovny ve dnech 30.3.
2015 až 6.4.2015 s tím, že
po zbytek měsíce bude ověřen
provizorní provoz a bude-li vyhovovat, bude ve stejném rozsahu poskytován až do konce
oprav.
4) Schválila prodloužení nájemního poměru na prostory vinárny v suterénu Městského
klubu Sokolovna na dobu neurčitou počínaje 1.4.2015 s výpovědní lhůtou jeden měsíc
pro paní Sandru Potužníkovou
a to za stávajících podmínek.
5) Projednala návrhy na grafický
logotyp města a pověřila místostarostu dalším jednáním
s grafikem o variantě č. 3.
6) Projednala protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek
veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace
technické a dopravní infrastruktury „Obytný soubor RD
Bačinka – Vamberk“ a rozhodla, že nejvhodnější nabídku
předložila firma DI PROJEKT
s.r.o., Chelčického 686, Rosi-

7)

8)

9)

10)

11)

ce a to za cenu 292.600,00 Kč
bez DPH a vyzvala ji k zahájení
jednání o smlouvě v termínu
do 15.4.2015 .
Projednala protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek
na zhotovení projektové dokumentace na zateplení objektů
v majetku města a to Mateřská
škola Vamberk, pracoviště Tyršova, Mateřská škola Vamberk,
pracoviště Jugoslávská a Dům
s pečovatelskou službou Vamberk a rozhodla, že smlouvy
budou uzavřeny s Ing. Pavlou
Pawerovou, Jamné nad Orlicí
226 a to za konečnou cenu
(není plátkyní DPH): MŠ Tyršova 21.980,- Kč, MŠ Jugoslávská
44.980,- Kč a DPS Vamberk
44.980,- Kč a pověřila starostu
podpisem smluv.
Rozhodla o zahájení jednání
o oficiálním přidělení znaku
a vlajky města Vamberk.
Vzala na vědomí, že výroční
členské schůze MO Svazu tělesně postižených ve Vamberku, konané dne 26.3.2015 se
zúčastní za RM pan Stanislav
Vimer.
Vzala na vědomí zprávu vedoucího provozu společnosti Vamberecká voda s.r.o. o stavu připojování nemovitostí na nový
kanalizační řad v Merklovicích.
Vzala na vědomí informaci
ředitele ZŠ Vamberk o použití
v rozpočtu schválených finanč-

ních prostředků na „Program
zlepšení výuky na ZŠ“.
Rada města Vamberk se na svém
10. zasedání dne 8. dubna 2015
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM
č. 9.
2) Projednala nabídkový list
na zpracování průběžných
monitorovacích zpráv v době
udržitelnosti projektu „Vamberk – dostavba kanalizačního
systému“ předložený společností DABONA s.r.o., rozhodla
nabídku přijmout a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
3) Schválila ve své kompetenci
změny rozpočtu č. 7/2015.
4) Projednala žádost spolku Péče
o dušení zdraví Pardubice
o příspěvek na poskytování
sociálních služeb občanům
města a rozhodla o poskytnutí
příspěvku ve výši 4.000,- Kč.
5) Vzala na vědomí informaci
ředitele ZŠ o vyhlášení ředitelského volna z organizačních
důvodů na 30.4.2015 – celodenní školení učitelů.
6) Vyhověla žádosti ředitelky Mateřské školy Vamberk čerpat finanční prostředky z rezervního
fondu mateřské školy ve výši
130.000,- Kč na nákup opotřebovaných a nevyhovujících
zahradních prvků.
7) Projednala žádost pana Jiřího
Klekara o uhrazení finanční

8)

9)

10)

11)
12)

částky na rozbor vody ze studánky „U Prokopa“. Vzhledem
k tomu, že rozbor vody spadá
podle vyhlášky o rozpočtové
skladbě pod paragraf, u kterého nejsou v rozpočtu města
žádné prostředky, rozhodla žádosti nevyhovět.
Vzala na vědomí výpověď paní
Jany Novotné (kancelář České
pojišťovny) – nebytové prostory v objektu radnice a navrhla
ukončení nájmu dohodou
s tím, že v této místnosti bude
kancelář technika ICT.
Termín: 20.4.2015
Projednala a schválila Organizační opatření k zabezpečení
plnění usnesení zastupitelstva města Vamberk ze dne
25.3.2015.
Projednala a schválila zápis
z jednání sportovní komise ze
dne 3.4.2015 a doporučila zveřejnit ve Vambereckém zpravodaji rozdělení dotace na činnost sportovních oddílů v roce
2015.
Souhlasila s opravou poškozených regálů v městské knihovně.
Projednala žádost SDH Merklovice o finanční příspěvek na akci
„Pálení čarodějnic“ a rozhodla
přispět částkou 2.000,- Kč.
Rudolf Futter
starosta města
Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města

Ze zasedání Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Vamberk
se na svém 5. veřejném zasedání
dne 5. března 2015 usneslo:
1) Zastupitelstvo města schvaluje
prodej nemovitých věcí:
Stavebních parcel č.
st. 147/1, zastavěná plocha a nádvoří,
st. 147/2, zastavěná plocha a nádvoří,
st. 147/3, zastavěná plocha a nádvoří,
st. 1573, zastavěná plocha a nádvoří,
st. 1574, zastavěná plocha a nádvoří,
st. 1577, zastavěná plocha a nádvoří,
st. 1578, zastavěná plocha a nádvoří,
st. 1579, zastavěná plocha a nádvoří,
Pozemkových parcel č.
360/1, ostatní plocha
1762/1, ostatní plocha
1871/1, vodní plocha
2492, ostatní plocha – původně
v KN zapsaná jako st. 143/3, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
2493, ostatní plocha - původně
v KN zapsaná jako st. 1575, zastavěná plocha a nádvoří

2494, ostatní plocha – původně
v KN zapsaná jako st. 1576, zastavěná plocha a nádvoří
2368/1, ostatní plocha,
vše v obci a katastrálním území
Vamberk, za cenu dle znaleckého
posudku, zpracovaného znaleckým
ústavem Odhadci a znalci CZ, s.r.o.,
IČ: 26302047, se sídlem Hradec
Králové, Přemyslova 38/1285, PSČ
50008, ve výši 109.000,- Kč, kupujícímu, společnosti pewag nemovitosti s.r.o., IČ: 28806867, se sídlem
Smetanovo nábřeží 934, 517 54
Vamberk, a to za podmínek, které
budou obsaženy v kupní smlouvě:
- kupní smlouva bude obsahovat
závazek kupujícího odstranit
stavby stojící na převáděných
nemovitostech,
specifikované
v Projektu odstranění staveb,
zpracovaném společností „APA
- ARCHITEKTONICKO-PROJEKTOVÝ ATELIER VAMBERK“, s.r.o., IČ:
64255727, Smetanovo nábřeží
180, 517 54 Vamberk, č. V17-05-

2013, z května roku 2013, a to
jako Budova č. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10,
11, 15, a to nejpozději do jednoho roku ode dne vkladu vlastnického práva k převáděným nemovitostem do katastru nemovitostí;
- ze strany kupujícího bude do advokátní či notářské úschovy složena po podpisu kupní smlouvy
částka ve výši 6.000.000,- Kč,
představující jistotu sloužící
k zajištění závazku kupujícího
odstranit na převáděných nemovitostech stojící Budovy, přičemž
složení jistoty na účet úschovy
bude podmínkou pro podání návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí;
- podmínkou pro uvolnění jistoty
z úschovy kupujícímu bude předložení originálu či ověřené kopie
potvrzení místně příslušného stavebního úřadu o tom, že Budovy
stojící na převáděných nemovitostech byly odstraněny, a to tak,
že částka ve výši 1.500.000,- Kč
bude uvolněna vždy po odstra-
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nění těchto staveb, resp. skupin
staveb: (1.) Budovy č. 1, (2.) Budovy č. 2, (3.), Budov č. 3 a č. 4, (4.)
Budov č. 7, 8, 9, 10, 11, 15 (dále též
jen jako „Skupiny staveb“);
- porušení závazku odstranit Skupiny staveb ve sjednané době
bude sankcionováno smluvní
pokutou. Smluvní pokuta ve výši
1.500.000,- Kč se bude vztahovat
ke každé z výše definovaných
Skupin staveb. Právo na zaplacení smluvní pokuty prodávajícímu
vznikne, nebude-li odstraněna
byť jen některá stavba dané Skupiny staveb. Smluvní pokuta bude
kryta z jistiny složené v úschově
a bude prodávajícímu uvolněna
po předložení originálu či ověřené kopie potvrzení místně příslušného stavebního úřadu o tom, že
Skupiny staveb, k nimž je smluvní
pokuta vztažena, nebyly ve sjednané době odstraněny;
- neodstranění všech Skupin staveb
stojících na převáděných nemovitostech řádně a včas bude pova-
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žováno za hrubé porušení kupní
smlouvy s právem prodávajícího
od smlouvy odstoupit, a to bez
dalšího. Odstoupení od kupní
smlouvy nebude mít vliv na povinnost kupujícího zaplatit sjednanou smluvní pokutu. Kupující
nebude mít v případě odstoupení ze strany prodávajícího právo
na náhradu jakýchkoliv nákladů,
které v souvislosti s demolicí Skupin staveb vynaložil, ani na náhradu jakéhokoliv zhodnocení nemovitostí, pokud by k takovému
zhodnocení došlo;
- do doby výplaty složené jistoty
zpět kupujícímu bude sjednán
zákaz zcizení a zákaz zatížení
převáděných nemovitostí. Zákazy budou jako věcné právo
ve prospěch prodávajícího zapsány do katastru nemovitostí;
- prodávající kupní smlouvou
nepřevezme jakoukoliv odpovědnost za možnost realizace
jakéhokoliv stavebního záměru

strana
kupujícího na převáděných nemovitostech.
Odůvodnění: Zastupitelstvo města zhodnotilo předložené nabídky
na koupi nemovitostí a rozhodlo se
nabídku společnosti pewag nemovitosti s.r.o. akceptovat z důvodu
poskytnuté garance odstranění
všech stávajících staveb stojících
na nemovitostech, které se mají
stát předmětem převodu. Závazek
odstranit stavby během jednoho
roku od vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí, zajištěný
smluvní pokutou, fyzicky pro ten
účel jako jistota v částce 6.000.000,Kč složenou do advokátní či notářské úschovy, bude pro Město Vamberk dostatečnou zárukou toho, že
letitá zátěž v podobě chátrajícího
areálu se v uvedené, nejkratší nabídnuté, době stane minulostí.
Naproti tomu zastupitelstvo města
nehodnotilo záměr využití nemovitostí jednotlivými zájemci o koupi,

vědomo si toho, že každá stavební
aktivita musí vždy odpovídat platné legislativě. Tato skutečnost se
pak odrazila v podmínce, kterou
bude obsahovat kupní smlouva,
a sice že Město Vamberk neponese
odpovědnost za realizovatelnost
jakéhokoliv stavebního záměru
kupujícího. Kupní cena pak vychází
ze zpracovaného znaleckého posudku.
2) Zastupitelstvo města na základě
žádosti právnické osoby (firmy
PEWAG) o využití pozemků bývalých kasáren ze dne 9.3.2015,
rozhoduje o pořízení změny
územního plánu města takto:
a) Zastupitelstvo města Vamberk,
příslušné podle §6 odst.5)
písm. a) zákona č.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon),
v platném znění, rozhoduje
podle §44 písm. a) Stavebního zákona o pořízení změny
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Územního plánu Vamberk (č.3)
z vlastního podnětu. Předmětem změny územního plánu
bude změna funkčního využití
plochy přestavby ozn. Bsm1
(plochy smíšené obytné městské) tak, aby bylo možné umístit v ploše výrobní a skladovací
haly, administrativní budovy,
parkoviště atd. (tj. úpravou regulativu plochy nebo vymezením plochy s jiným funkčním
využitím - výrobního typu). Zároveň dojde k prověření plochy
Bsm1 z hlediska potřebnosti
vypracování územní studie jako
podmínky pro její využití.
b) Ustanovuje určeným členem
zastupitelstva - „určeným zastupitelem“ pro spolupráci na pořízení změny územního plánu
dle Stavebního zákona starostu
města - pana Rudolfa Futtera.
Rudolf Futter, starosta města
Mgr. Jan Rejzl, místostarosta

Zastupitelstvo dalo zelenou prodeji kasáren
Na začátku listopadu loňského
roku jsem přicházel na radnici
s poměrně jasnou představou,
jaké úkoly a problémy budeme
muset řešit a co nového rozběhnout. Věcí, kterou jsem nečekal
a která je pro mne příjemným
překvapením, je prodej bývalého
průmyslového areálu, který sloužil poměrně dlouhou dobu i jako
kasárna. Jejich stávající stav nás
znepokojuje od doby, kdy kasárna
armáda opustila, a kdy tato přešla
do majetku města. Zamýšlenou revitalizaci, která by v rámci jediného projektu vyřešila celou lokalitu,
se nepodařilo zrealizovat, proto
bylo v minulém volebním období započato alespoň s bouráním
jednotlivých zchátralých objektů.
Také nové zastupitelstvo předpokládalo, že v této činnosti bude
pokračovat a průběžně bude hle-

dat pro vyčištěný areál jeho nové
využití.
Že by celý areál mohl sloužit opět
svému původnímu účelu, už snad
ani nikdo nedoufal, protože výstavba moderních výrobních a skladovacích objektů dnes probíhá v drtivé většině v nově vzniklých zónách
“na zelené louce”.
Stalo se ale nečekané a v březnovém zpravodaji jsme vás mohli informovat, že o všechny pozemky
i se stavbami v dané oblasti projevila zájem společnost PEWAG. Nabízí
se pochopitelně otázka: proč právě
ve Vamberku, navíc v zóně, kde se
musí stávající polorozpadlé průmyslové objekty nejdřív nákladně zbourat, a nikoliv jinde, kde by tato zátěž
nebyla? Vysvětlení nám zástupci
společnosti poskytli. Jejich výroba
nevyžaduje velký objem materiálu, ale je náročná technologicky,

k čemu je zapotřebí využít znalosti
a zkušenosti stávajících vambereckých zaměstnanců, což by v případě
realizace záměru v jiném městě nebylo dost dobře možné.
Město Vamberk v souladu se zákonem o obcích na podnět společnosti PEWAG reagovalo zveřejněním záměru prodeje všech
dotčených nemovitostí a následně
na 5. veřejném zasedání zastupitelstva, dne 25. března 2015, projednalo došlé nabídky. Zasedání
se zúčastnilo všech 15 zastupitelů,
kteří jednomyslně rozhodli o prodeji nemovitostí skupině PEWAG,
konkrétně společnosti pewag nemovitosti s.r.o. Obsáhlé usnesení
zastupitelstva, zahrnující mimo
jiné i významnou finanční garanci
zbourání všech budov v krátkém
termínu, přinášíme v tomto zpravodaji na obvyklém místě.

Po schválení záměru prodeje proběhla nezbytná spolupráce obou
smluvních stran na vytvoření kupní
smlouvy, respektující podmínky
dané usnesením zastupitelstva.
Vzhledem k významu prodeje bylo
na středu 29. dubna 2015 svoláno
mimořádné zasedání zastupitelstva,
jehož jedním z bodů jednání bude
schválení znění kupní smlouvy.
Vzhledem k tomu, že se jednání zastupitelstva bude konat až po uzávěrce tohoto čísla Vambereckého
zpravodaje, přineseme vám informace o průběhu závěrečné fáze
prodeje kasáren v dalším čísle.
Osobně věřím, že se podaří plánovaný záměr uskutečnit a stávající zbořeniště nahradí moderní
a vzhledný areál nabízející řadu
pracovních příležitostí.
Rudolf Futter
starosta města

V ulici Struha a v Jugoslávské již brzy jednosměrně
Z podnětu dopravní komise iniciovalo Město Vamberk zahájení
správního řízení, v rámci nějž by
mělo dojít k zavedení jednosměrného provozu v části ulice Struha,
a to od domu č.p. 31 po dům č.p.
871. Jedná se o vjezd do sídliště směrem ze Žamberecké ulice.
Stávají výjezd ze Struh do ulice
Žamberecké je pro řidiče značně
nebezpečný pro nepřehlednost.
Tomu dostatečně nepomáhá ani
zrcadlo, osazené proti výjezdu pod
lékárnou. Dopravní řešení předpokládá, že lokalita bude osazena dopravními značkami, kdy pro výjezd

z komunikace před bytovým domem č.p. 867-869 bude umístěna
dopravní značka přikázaný směr
jízdy vlevo. V současné době běží
příslušné správní řízení, podrobnosti jsou zveřejněny na úřední
desce města. Nedojde-li ke zdržení ve správním řízení, bude jednosměrka realizována v letních
měsících.
Další jednosměrná ulice je plánována v ulici Jugoslávské, a sice
v úseku a směrem od domu č.p.
861 po dům č.p. 754. V tomto případě je důvodem zamýšlené úpravy provozu připravovaná rekon-

www.vamberk-city.cz

strukce komunikace a chodníků,
v rámci které by mělo dojít k vybudování parkovacích stání, nově
umístěných šikmo k chodníku. Tím
by mělo dojít k nápravě stávajícího
neutěšeného stavu parkování, kdy
tento problém byl ještě umocněn
novou výstavbou na tzv. Třešňovce. Diskuse nad projektem byla
zahájena se zástupci obyvatel
dané lokality, kterým nová ulice
bude sloužit především a po projednání s nimi bude připravována
i konkrétní podoba plánovaných
parkovacích míst.
Mgr. Jan Rejzl, místostarosta
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Ve Vamberku dne 23. března 2015

Kotelna má nového majitele

Informace o spalovně, skládce či drcení stavební odpadu Adresát: Městský úřad Vamberk-stavební úřad
jsou pouze fámy.
Věc: stížnost na zřejmé neoprávněné nakládání s kovovými odpady.
Vamberecká firma ESAB v průběhu měsíce února odprodala již nefunkční a pro firmu nepotřebnou
kotelnu. Novým majitelem se stala
firma KENVI CZ s.r.o., jejíž jednou
z činností je také, že je oprávněna
nakládat s odpady. Někteří občané
Vamberka víří různé fámy o tom,
co že nekalého se zde chystá. Proto jsme požádali jednatele společnosti KENVI CZ pana Stanislava
Krejčího, aby především občanům
Vamberka přiblížil svůj záměr s bývalou kotelnou.
z Mohl byste občanům přiblížit,
co v současné době se v areálu
kotelny děje a jaký je záměr firmy?
„V současné době probíhá demontáž technologického zařízení
kotelny, neboť již tuto funkci plnit
nebude. A rádi bychom zde vybudovali regionální třídírnu separovaných odpadů. Což znamená
vytříďování a dotříďování plastů,
papíru, kovů a skla.“
z Mohou se obyvatelé blízkého
okolí v budoucnu obávat nadměrného hluku, prachu či snad
skladování něčeho nebezpečného?
„Nebezpečné odpady nebudou
předmětem třídění. Co se týče
zpracování stavebních odpadů,
ze kterých by mohl vznikat hluk
a prach, pak ani ten zde nebude
zpracováván. Pro informaci dodávám, že komín kotelny je vyřazen

z provozu, takže nebude používán
a k žádnému spalování docházet
nebude. Budova jako taková bude
vytápěna plynem.
Třídící linka bude umístěna v budově, mělo by zde pracovat asi
osmnáct zaměstnanců. Na venkovních prostorách budou skladovány pouze druhotné suroviny pro
odvoz a expedici. Půjde o bezhlučný a bezprašný provoz, který se
samozřejmě nachází v průmyslové
zóně města, takže přesně v zóně,
která je pro tyto účely ve městech
zřizována.“
Michaela Zimová

Foto: Radoslav Vídeňský

A nesouhlas se záměrem v bývalé výtopně ESAB Vamberk s otevřením
provozovny na recyklaci plastového odpadu, dřeva, suti, likvidaci
osobních automobilů a atd.
Výtopnu ESAB odkoupila firma KENVI s.r.o. se záměrem zde vybudovat zmíněnou recyklaci.
V současné době probíhá v areálu demolice vnitřních zařízení výtopny, což
jsme uvítali, jako sousedé, že zde nevznikne například spalovna. Majitel
firmy Stanislav Krejčí s jednatelem Jiřím Bartošem, přednesli v rozhovoru
podnikatelský záměr o zřízení této recyklační provozovny. Celý areál byl
vybudován za minulého režimu v obytné zóně, kde nikdo s nikým nediskutoval o negativních vlivech na přírodu a zdraví osob. Já a sousedé jsme
navštívili stavební úřad ve Vamberku a nic konkrétního jsme se nedozvěděli, jako například: předložení projektové dokumentace, změna v územním
plánu, změna užívání areálu na jinou činnost, než původní výtopna, hlukové studie, rozptylové studie, EIA vyjádření a všech dalších náležitostí. Na to
samé jsme se dotazovali na životním prostředí v Rychnově nad Kněžnou.
Bylo nám sděleno, že o žádném takovém podnikatelském záměru nevědí.
Paní úřednice Marková nám ochotně zavolala do Hradce Králové na životní
prostředí a ani tam o tomto záměru nic nevědí. Proti tomuto záměru je již
podepisována petice, rovněž jsme oslovili zpravodajské televize. Podotýkáme důrazně, že jsme zásadně proti! Pan St. Krejčí podle našeho úsudku zvolil obrácenou strategii, v současné době není ani právoplatným vlastníkem
a 23. 3. 2015 na katastrálním úřadu je majitel výtopny stále ESAB Vamberk.
Proto se oprávněně domníváme, že zde probíhá neoprávněné nakládání
s kovovým odpadem, který je do výtopny navážen nákladními vozidly firmy
Kenvi. I malé dítě pozná, že se nejedná o kovový odpad vyřezaný z výtopny.
Tento kovový odpad je ukládán do prostoru, který byl určen pouze pro skladování uhlí. Při vykládání i manipulaci vzniká značný obtěžující hluk, který
přesahuje určitě hodnotu 50 dB pro den. Všichni máme velké obavy z jednání pana St. Krejčího, čím dalším nás překvapí, aniž by měl pro jakoukoliv
činnost náš souhlas či povolení úřadu. Jsme si vědomi, že komunální odpad
je a bude a je třeba ho zpracovávat, ale ne v obytných zónách. Nedovedeme si představit, jak by nakládal s plastovými odpady, které chce skladovat
pouze pod zastřešením, nikoliv v uzavřených halách.Tento plastový odpad
je zápachem obtěžující, nesnesitelný. Takováto provozovna je v Benátkách
nad Jiz. a je umístěna daleko od obyvatel. Nedovedeme si představit, že bychom takovouto skládku měli téměř pod okny rodinných domů.
Žádám Vás tímto o okamžité prošetření a řešení této obtěžující záležitosti.
Děkuji s pozdravem za občany Vamberka Josef Bartoš, Popluží 573, Vamberk, tel.: 603 386 261

Co jsme se všechno dozvěděli
Na plenárním zasedání, konaném dne
25.3.2015, se rozhodovalo o budoucnosti bývalých kasáren ve Vamberku,
respektive továrny pana Bednáře.
Po mnohaletém řešení-neřešení mělo
být definitivně rozhodnuto, zda se
prostor v odhadní ceně 14-15 milionů
Kč., ale s mnoha nepoužitelnými stavbami a jejich nutnou demolicí, za cenu
stovek tisíc Kč. prodá, či nikoliv.
Byly pouze dvě alternativy. Buď
v rámci omezených možností města
pomalu budovu po budově bourat
a vytvářet něco použitelného pro občany, s výhledem značně dlouhého
období, nebo s určitou mírou jistoty
provedení demolicí a následného
využití prostor prodat, a starost přenechat novému majiteli.
Město obdrželo dvě nabídky odkupu.
Jednu od místní firmy PEWAG a druhou od cizí firmy Consulting, která
obhospodařuje společně s firmou

Vamberecké maso uzeniny areál bývalé Masny. Jelikož je úroveň úprav
bývalého areálu Masny všem Vamberákům známa, byla tato nabídka
zastupiteli jednomyslně, za potlesku
přihlížejících občanů, zamítnuta.
Nabídka místní firmy PEWAG byla
akceptovatelná z důvodu navrženého způsobu finančního jištění
demolic, časového rozvrhu prací, termínu ukončení následné výstavby,
včetně způsobu řešení případných
penalizací. Zájem této vamberecké
firmy vznikl náhlou možností svého
rozšíření přesunem jednoho provozu z Rakouska. Tím by vzniklo asi 50
nových pracovních příležitostí. Provozovna by dle zástupce firmy mohla
být vybudována i jinde, ale za cenu
dojíždění již vyškolených místních
pracovníků. Následně byla diskutována od veřejnosti připomínka dalšího průmyslového zatížení, včetně

dopravy po kamenném mostě.. Tam
by průměrně projížděly asi 3 kamiony
materiálu denně.
Složité debaty mezi zastupitelstvem
a veřejností se zúčastnilo 5 zastupitelů a 10 jich zachovalo mlčenlivost.
Tím nemá veřejnost možnost posoudit aktivitu svého voleného zastupitele. Není to však výlučně jen vinou
zastupitelů, protože je organizačně
zajišťováno informativní projednávání před veřejným plenárním zasedání, kde se každý může aktivně projevit Veřejné plénum se tím ale stává
převážně informativní záležitostí
pro veřejnost, pokud závěrečné hlasování není ovlivněno podstatnou
připomínkou z veřejnosti. Je kladem,
že poslední dobou může veřejnost
vznášet připomínky hned k projednávanému problému. Závěrečná diskuse je pak věnována jen ostatním
podnětům občanů.

www.vamberk-city.cz

Po projednaných kladech i záporech
zastupitelé jednomyslně schválili
prodej prostoru místní firmě PEWAG,která veškerý svůj provoz po výstavbě přesune na nové působiště.
Při projednávání důvěryhodnosti firmy, jež provádí správu areálu bývalé
Masny a jež byla zamítnuta, upozornil ing. Vyčítal na předchozí zkušenosti s touto firmou, kdy měli dojednané vše potřebné pro výstavbu
potravinového řetězce LIDL v prostoru proti Sokolovně, ale tato zmíněná
firma vše znemožnila.
Tak mohl mít Vamberk již dávno velkoprodejnu potravin.
Jelikož však ani dříve neměl Vamberk
5000 obyvatel, tak z toho vyplývá, že
limit počtu občanů ani tehdy nebyl
určující. Podstatné je tedy navrhnuté
umístění prodejny, respektive, na čí
pozemek.
Augustin Šubrt

Vamberecký
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Získávání důležitých informací o dění ve městě
Vážení spoluobčané,
město Vamberk vám nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací
o dění ve městě. Pro vaši lepší informovanost
jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu města,
který umožňuje zasílání důležitých informací
na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).
Chcete dostávat včasné informace v krizových
situacích a o:
z plánovaných odstávkách vody
z plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
z uzavírkách místních komunikací?
z termínech mimořádných svozů odpadu?
z termínech konání zasedání zastupitelstva
města?
z konání kulturních a společenských akcí?
z mimořádných změnách v provozní době
MěÚ apod.?
z
a případně další užitečné informace spojené
se životem ve Vašem městě?
Zajistěte si tyto informace tím, že se ZAREGISTRUJETE! Jak?
1. online nebo 2. SMSkou nebo 3. osobně
na sekretariátu MěÚ
1. Jak se zaregistrovat online?
Pomocí webového formuláře na internetových

stránkách města, kliknutím na tento obrázek
na úvodní straně webu.
Nebo se registrujte přímo zde: www.infokanal.
cz/cweb/reg/VAMBERK
Pomocí registračního online formuláře můžete
svou registraci později upravit nebo zrušit.
2. Jak se zaregistrovat pomocí SMS? SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště:
Bydlíte-li přímo ve Vamberku:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraVAMBERKmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE
Pro obyvatele místní č. Merklovice je SMS ve tvaru:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraMERKLOVICEmezeraCISLOPOPISNE
Pro obyvatele místní části Peklo je SMS ve tvaru:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraPEKLOmezeraCISLOPOPISNE
- dvojslovné názvy oddělte mezerou
- pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID
SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu:
494 548 111
Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, zejména u víceslovných názvů ulic.

Zápis z jednání SPORTOVNÍ KOMISE
konané dne 3. 4. 2015 v zasedací
místnosti Sportovní haly Vamberk
Přítomni: Mgr. Martin Vrkoslav,
RNDr. Pavel Chocholouš, Jan Souček,
Karel Rykala, Jana Vrkoslavová
Omluveni: X
Hosté:
X
PROGRAM:
1) Zahájení jednání
2) Návrh rozdělení dotace na činnost sportovních oddílů pro
rok 2015
3) Diskuze
4) Závěr
1) Jednání zahájil v 17:15 hodin
předseda Sportovní komise
Mgr. Martin Vrkoslav.
2) SK z materiálů, které dodaly
oddíly, vytvořila návrh možného rozdělení přidělené dotace
(viz tabulka - příloha). V návrhu
se nepočítá s žádnou rezervou,
ze které byla v předchozích letech financována akce – Sportovec Vamberka. SK žádá RM,
aby byla tato akce financována
z Grantů.
- oddíl badmintonu TJ Baník
Vamberk a Horolezecký oddíl –
nepožadují dotaci na činnost
- sdružení turistů dle sdělení paní
Jarešové (předsedkyně) přestalo ve Vamberku fungovat

Ve Vamberku je registrováno celkem 649 sportovců (333 dospělých a 316 žáků).
3) Diskuze:
a) Za SK byl M. Vrkoslav na schůzích TJ Baník a TJ Sokol Vamberk, proběhlo jednání s TJ
Sokol Peklo a oddílem orient.
běhu, jednání s Junákem proběhne - předání informací
ohledně financování sportu
v roce 2015 (příspěvky na činnost 600 tis. Kč, granty 200 tis.
Kč, dokladování výdajů, evidence výsledků).
b) Fotbalový oddíl TJ Baník Vamberk žádá RM o pomoc – vyřešení pozemkových záležitostí.
Protože všechny pozemky
na fotbalovém stadionu nepatří městu Vamberk, je velmi
složité žádat o dotace apod.
c) Údržba tenisových kurtů P. Chocholouš kontaktovat
Ing. Krska (správa sportovišť)
d) Všem oddílům byla nabídnuta možnost využití prostorů
v Merklovicích na hřišti (akce, jednání, schůze, klubovna, apod.)
e) příštího jednání SK se zúčastní
finanční výbor
4) Jednání ukončil předseda SK
v 18:30 hodin.
Zapsal: M. Vrkoslav

www.vamberk-city.cz

Příklady SMS zpráv z SMS InfoKanálu města:
Zpráva z úřadu:
IK VAMBERK Z důvodu čerpání řádné dovolené
bude Městský úřad Vamberk v těchto dnech
uzavřen: 29., 30., 31. 12. 2014 a 2. 1. 2015. Podatelna a ověřování listin bude zajištěno v obvyklém rozsahu. Prosíme občany, aby si své záležitosti pokud možno vyřídili včas před těmito
termíny. Děkujeme za pochopení.
Poznámka: IK = InfoKanál
Výstražná informace Českého hydrometeorologického ústavu:
IK VAMBERK CHMU IVNJ_2011/27 VYSOKY Velmi
silne bourky pro okres RK od 28. 7. 2012 15:30
do 28. 7. 2012 18:30 do 1700 m.n.m (IVNJ = informace o výskytu nebezpečného jevu)
Služba SMS InfoKanál vás nebude obtěžovat
zbytečně, oznámení o odstávkách dodávek vody
nebo energií budou doručeny jen na telefony
uživatelů s bydlištěm v dotčených ulicích nebo
lokalitách.
S případnými dotazy ohledně služby SMS InfoKanál se, prosím, obracejte na sekretariát
městského úřadu. Další informace získáte také
na webových stránkách www.infokanal.cz
Věřím, že s novou informační službou budete
spokojeni a přeji vám všem co nejméně nepříjemných zpráv.
Rudolf Futter, starosta města
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Krajka měsíce
Předkládaný vzorek ručně paličkované krajky je krajka mnohopárová, tzv. valencienského typu. Krajka má lidový název na grumle
(na drundle). Oněmi grumlemi jsou typické opakující se vzory z černé příze v jinak režné krajce. Můžeme se jen domnívat, zda krajkářkám při vymýšlení tohoto názvu posloužil jako předloha malý kovový hudební nástroj ve tvaru lyry, zvaný právě grumle, pro který Jan
Amos Komenský použil ve svém díle Orbis pictus roztomilé české
slovo brumlačka.
Tato krajka se používala především ke středové výzdobě na tzv.
úvodních plachtách, též zvaných úvodnice. Úvodnicí se nazývá
zdobná plachta, kterou se matka s dítětem na rukou halila při první
cestě do kostela ke křtu.
Krajka je uložena v Muzeu krajky ve Vamberku pod i.č. 6a3950.
Mgr. Martina Rejzlová

Muzejní noc a Noc kostelů
společně ve Vamberku
Poslední květnový pátek, 29.5.2015, zažije Vamberk noc plnou kultury.
Večer se všem zájemcům otevře kostel svatého Prokopa na vambereckém náměstí, který zpřístupní i svou unikátní kryptu. Ač pověstné
mumie k vidění nebudou, klenuté podzemní prostory s kostnicí, vyskládanou z tisíců lebek a kostí vamberských měšťanů, budou velkým zážitkem. Po úvodním proslovu v 18.30 budou následovat dvě komentované
prohlídky krypty, a to v 19.00 a ve 20.00. Na kruchtě kostela pak bude
k vidění příležitostná výstava historických kněžských rouch a sakrálních
předmětů. Kostel sv. Prokopa bude přístupný do 21 hodin.
Ve stejné okamžiky, takřka přes ulici, bude od 18 hodin probíhat první
muzejní noc v Muzeu krajky, které rovněž připravilo bohatý doprovodný
program. Těšit se můžete na hudební vystoupení vokálního uskupení
X-tet či experimentální výpal keramiky v zahradě muzea s poutavým
výkladem, kterým bude zakončena výstava o archeologických nálezech středověkého Vamberka. Dobré občerstvení zajistí kavárna Láry
fáry z Rychnova nad Kněžnou a přístupny budou stálé expozice muzea
s projekcí filmu a interaktivní dílnou. Netradiční večer plný atrakcí bude
probíhat do 22 hodin.
Festival muzejních nocí 2015 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky s podporou Ministerstva kultury ČR. Další festivalové akce naleznete na www.muzejninoc.cz
Mgr. Jan Rejzl, místostarosta

Muzeum krajky Vamberk
z V měsíci květnu začíná turistická sezóna s rozšířenou návštěvní dobou. Otevřeno je vždy od úterý do neděle 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00.
Pokračuje výstava Pec nám spadla o archeologických nálezech ze středověkého Vamberka a je otevřena stálá expozice o vývoji české krajky
a krajkářství.
z 29.5.2015 od 18. hodin první Muzejní noc v Muzeu krajky ve Vamberku.

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

01.05.
02.05.
03.05.
08.05.
09.05.
10.05
16.05.
17.05.
23.05.
24.05.
30.05.
31.05.
06.06.
07.06.

MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Dvořáková Soňa
MDDr. Faltisová Kristýna
MUDr. Miřejovská Dagmar
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Pavlová Simona

adresa ordinace

telefon

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Komenského ul. 44, Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk
Komenského 127, Opočno
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
K. Michla 942, Dobruška
Zdrav.středisko Rokytnice v Orl. horách

494 515 694
775 224 093
734 324 600
494 323 152
494 539 225
494 323 958
494 515 696
494 596 174
602 514 715
494 621 665
494 532 330
494 531 955
494 623 775
494 595 292

Noc kostelů 2015 ve sboru Církve
adventistů sedmého dne
Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom vás pozvali při příležitosti Noci kostelů 29.5. 2015 k návštěvě našeho sboru Církve
adventistů sedmého dne ve Vamberku, který se nachází, trochu
paradoxně, v Pekelské ulici 71.
Historie našeho sboru ve Vamberku se začala psát již kolem roku 1930,
kdy sbor tvořila malá skupinka věřících. V současné době do našeho
společenství patří bezmála 40 pokřtěných členů plus děti. Svými dary
a službou podporujeme naši humanitární organizaci ADRA, která při
záplavách pomáhala i na Rychnovsku. Každou sobotu se scházíme
k Bohoslužbám a každý čtvrtek máme pro děti oddílovou činnost
v rámci Klubu Pathfinder (ten který hledá a nachází cestu). Již nyní připravujeme pro děti letní tábor. Několikrát do roka pořádáme přednášky na nejrůznější témata nazvané - Zeptejte se.
Chtěli bychom být užitečnějšími a otevřenějšími pro své okolí, také
proto jsme se v letošním roce poprvé zapojili do akce noc kostelů, kde
bychom chtěli nechat nahlédnout naše spoluobčany nejen za dveře
sboru, ale i do života společenství. Budeme se těšit na vaši návštěvu.
Za sbor Vamberk
pastor Roman Buchtel
739 345 690, roman@buchel.cz, www.vamberk.casd.cz

Sbor dobrovolných hasičů Merklovice zve širokou veřejnost na

DĚTSKÝ DEN
Konající se dne 6. června 2015 od 14:00 hodin na místním hřišti
Pro děti je připravena spousta soutěží o ceny,
pro dospělé teplá uzenina z udírny,
steaky a točené pivo.
TÉMA ZÁCHRANNÝ INTEGROVANÝ SYSTÉM !!!

www.vamberk-city.cz
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Vzpomínka na konec války 1945 u Vamberka (1. část)
Celé toto hektické období dějin pro
mne začalo památnou větou mého
kamaráda z dětství Edy P., když jsme
se vraceli od zápisu do vamberecké
školy v r. 1944. Tehdy pronesl: “Gusto,
nás letos ještě do školy nevemou,
protože voni berou jen narozené
před makovicemi. Protože jsme se
ale narodili po makovicích, tak nastoupíme až příští školní rok“.
Každý má svoji hodnotovou stupnici, a proto období dozrávání makovic mělo pro venkovské kluky
velký význam. Odročením nástupu
do školy se nám prodloužila doba
blažené bezstarostnosti, trávené
v přírodě osad Zádolí a Helouska,
i když pak jsem do školy chodil docela rád.
Toto, jinak krásné období dětství,
bylo ale kaleno válečnými podmínkami a událostmi. Od rodičů
i jiných dospělých jsme vnímali smíšené pocity strachu i naděje z probíhajícího vývoje války. Každý večer
musela být v okně stažena a pečlivě
utěsněna papírová roleta, kvůli nařízenému a kontrolovanému nočnímu zatemnění.
Občas rodiče večer tajně poslouchali vysílání zakázaných stanic
„Volá Londýn“ a „Hovoří Moskva“.
Protože za poslech hrozil trest smrti,
byl jsem opakovaně upozorňován,
že o tom nesmím nikde mluvit. Že
i z Vamberka bylo z různých důvodů zatčeno a odvlečeno několik
lidí. Např. židovská rodina Šlaplova,
elektrikář pan Jůna a další. Obavy
umocňovaly i časté kolony vojenských nákladních vozidel, projíždějících kolem našeho stavení po silnici
směrem na Žamberk.
Že ještě nemusím chodit do školy
jsem byl rád i proto, protože škola
byla nejprve částečně, a později
celá obsazena Němci, takže výuka
podle líčení starších kamarádů stejně za moc nestála. Na výuku docházeli střídavě, na různá místa a někdy
po zahoukání sirény museli hromadně utíkat za školu „Na stráň“. Na několik houkání poplašných sirén si
také sám pamatuji. Jeden takový
zážitek byl pro mne zvláště silný.
Tehdy jsem stál na dvorku před
domovními dveřmi a díval se směrem na Vamberk, když se postupně zvyšoval hluk od blížících se
letadel. A pak jsem je spatřil. Byl
to celý letecký svaz, který přilétal
směrem od merklovských lesů a pokračoval přes Vamberk, směrem
na Kostelec. Tolik letadel jsem pak již
nikdy v životě neviděl. Letadla letěla
v utvářených klínech za sebou a několika vrstvách nad sebou. Vzduch
se zvláštním způsobem jakoby
chvěl a řev leteckých motorů dolé-

hal ve zvukových vlnách. Po přeletu
nastalo zvláštní ticho. Na něco takového nelze do smrti zapomenout
ani pro tak malého kluka, jako jsem
byl já.
Byly i jiné válečné problémy, se kterými se museli lidé potýkat. Jedny
z hlavních bylo zásobování. Potraviny i další zboží bylo na přídělové
lístky. Moji rodiče byli zemědělci
a pro ně platil samozásobitelský
zákon.
Většinu potravin, jako mouku, maso,
brambory apod. si museli zajišťovat
z vlastních zdrojů, které si mohli v určeném množství ponechat.
Jinak byly na veškerou produkci
vypsány povinné dodávky - kontingenty.
Dodávali se jednotlivé druhy obilovin, brambory, vejce, mléko, předepsané množství hovězího a vepřového masa v živé váze....
Po zemědělských usedlostech chodily kontroly na množství zásob
a v případě nepovoleného množství, i přes splněné dodávky, hrozila
pokuta a zabavení. Je ale pravda,
že každý si musel ponechat odpovídající množství na samozásobení
a potřebné osivo i krmivo. (Tento
přístup po r. 1948 již od státu dodržován nebyl).
Zhoršující se nedostatek potravin
dopadal zejména na obyvatele
měst. Ti se snažili sehnat nějaké potraviny (mimo malý přídělový systém) na vesnicích, a vždy se naskytl
někdo, kdo pomáhal.
Takovým hodným člověkem byl
i pan mlynář Vondra ve mlýně v Pekle n. Zd. Často bylo vidět nějakého cyklistu na polní cestě za železniční tratí, vezoucího napakovanou
tašku směrem od mlýna. Mému
tatínkovi také několikrát semlel nějaké obilí „načerno“ navíc. Touto pomocí lidem sice riskoval tvrdý postih
od gestapa, ale slušní a ochotní lidé
se vyskytují vždycky. Chybělo také
jižní ovoce. Několikrát jsem si nechal
vyprávět o tom, jak vypadá a chutná
pomeranč, nebo banán, i jaké hromady jich na pultech obchodů byly
před válkou.
Však po válce zase bude - maminka
mě utěšovala. Povzdychl jsem si - už
aby to bylo!
A konec války se nezadržitelně blížil.
Poznalo se to z chování a horečné
činnosti Němců. Jednoho dne se
pod silničním mostem mezi naším
a Edovým barákem ozývalo bouchání. Nějací muži tam z příkazu německého velení vysekávali otvory
pro uložení náloží. Z toho jsme měli
všichni strach, protože vyhození mostu do povětří by určitě poničilo i oba naše domovy. A kromě

toho se také něco dělo v našem lese
u silnice na Žamberk. Pod dozorem
německého velení tam museli občané vykopat dvě kulometná hnízda.
(Naštěstí nestačila být vojensky využita, ale po válce nám sloužila ke klukovským hrám). Někdo u nás říkal,
že dále na lesích k Rybné n. Zd. je
budován velký protitankový zásek.
(Ten jsme si prohlédli až po osvobození).
Čím dál častěji začaly po silnici
od Vamberka k Rybné projíždět
hlídky SS na motocyklech, s upevněným kulometem na sajdkáře.
Z těch jsme měli s Edou strach,
a vždy při jejich spatření jsme utíkali
pryč od silnice.
Jednou nás oba ale Němci pořádně
vyděsili. Tak jako často jsme si hráli
na kopečku u silnice za naší zahrádkou. Za keři jsme se cítili bezpečně
a na několik právě projíždějících
nákladních aut směrem k Vamberku jsme začali pokřikovat Němčouři!
Kolona ale najednou zastavila. Leknutím by se nám nikdo krve nedořezal!
Na nic jsme nečekali a tak rychle,
jako ještě nikdy jsme přeběhli přes
zahradu do zalesněné stráně, tou
napříč po skále nahoru a přes pole
k malému stohu slámy u hospodářství pana Myšáka. Zahrabaní do slámy jsme strachy ani nedutali a jen
očekávali, až se nad strání objeví
první němečtí vojáci se samopaly.
Když se dlouho nic nedělo, tak jsme
opatrně vylezli na výzvědy. Z vrcholu stráně bylo vidět na náš dvůr, příjezdovou cestu i již prázdnou silnici.
S úlevou jsme se doma dozvěděli,
že vojáci jen potřebovali načerpat
u pumpy vodu.
Asi nás vůbec neslyšeli?
Konec války se rychle blížil, lidé si
mezi sebou opatrně sdělovali zprávy z cizího rozhlasu. Rostla naděje na konec všech útrap, ale zároveň
obavy z průběhu konce. Jestli Němci
odejdou bez boje, nebo jestli použijí
vše připravené a postaví se Rudé
armádě na odpor. Ve Vamberku
byly vypsány noční protipožární
hlídky občanů, které procházely
ve skupinách městem a sledovaly,
zda někde nehoří. Můj tatínek byl
vypsán do služby asi dvakrát a já
jsem si toho všiml jen proto, že večer
odcházel z domu a na označení měl
nějakou pásku na rukávu.
Do této vzrušené atmosféry zaznělo z rozhlasu 5.5.1945 volání Prahy
o pomoc. V Praze vypuklo povstání.
Rádio se stalo důležitým zdrojem
netrpělivě očekávaných informací.
Praha hlásila na středních vlnách,
což bylo výhodné. Krátké vlny byly
z našeho radia „Blau punkt“ z příka-

www.vamberk-city.cz

zu Němců vystříhány a dlouhé při
poslechu Londýna i Moskvy silně rušeny. Jedno vysílání Prahy v té době
však mé rodiče značně překvapilo.
Z rozhlasu se ozvalo poděkování vojákům generála Vlasova za pomoc
bojujícím obráncům Prahy a druhý
den byla tato zpráva dementována,
že tam Vlasovci nikdy nebyli. Inu, lidé
tehdy ještě nevěděli, co je to politika!
Asi den před příjezdem Rudé armády jsme se dívali směrem od baráku
k Peklu a hlavně k železniční trati procházející pod svahem od Vamberka do Rokytnice. Bylo tam něco
nezvyklého. Sloupy nesoucí telefonní dráty byly podřezány. Hned
bylo všem jasné, že se jednalo o akci
partyzánů, přerušujících spojení
a každou chvíli někde i vlakovou
dopravu vykolejením vlaků. Až
dlouho po válce jsem se dozvěděl,
že velitelem partyzánů byl i náš pan
učitel Hudousek. (Byl to velice uznávaný, náročný a spravedlivý učitel,
mající u všech kluků náležitý respekt. Já jsem měl na něho ale smůlu, vždy když jsem něco provedl, tak
se u toho nacházel. Trestal ale spravedlivě a proto jsem si jej velice vážil
a stále na něho rád vzpomínám).
Příštího dne, v zatáčce silnice pod
naším barákem, zastavilo německé vojenské osobní auto KDF, jež
mělo několik kol prázdných. Osádka
auta začala auto opravovat a já jsem
je z tarasu zahrádky se zájmem pozoroval.
Náhle kolem, směrem od Rybné,
rychle projelo nějaké větší vojenské
auto. Němci začali křičet Iván, Iván!!!!
Naskákali do nedoopraveného auta
a ujížděli směrem k Vamberku. Daleko se však nedostali. Jak jsem se
později dozvěděl, před Vamberkem
je osádka průzkumného ruského
vozidla zajala a odzbrojila.
Za chvíli byl na silnici směrem
od Rybné n. Zd. slyšet zvláštní zvuk.
Od lesa se blížily první tanky našich osvoboditelů - Rudé armády.
Byla to nezapomenutelná chvíle pro
malé i velké! Byli jsme SVOBODNÍ!!!!
Postup Rudé armády byl tak rychlý,
že Němci nestačili využít připravených obranných opevnění a prostor vydali bez boje. Tím jsme byli
na druhé straně fronty, která se posouvala dále směrem ke Praze.
Tenkrát byl krásný slunečný den,
na naší zahrádce začaly rozkvétat
první pivoňky, které jsem trhal a házel osádkám projíždějících tanků.
Ze všeho čišela úleva, štěstí a radost
z konce války. Každý by se radostí rozdal a věřil, že se něco tak hrozného,
jako je válka, již nikdy nemůže stát.
Augustin Šubrt
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Opojný máj roku 1945
Před 70 lety končil nejhorší válečný konflikt v lidských dějinách - 2.
světová válka. Na bojištích po celém světě zahynulo 60 milionů lidí.
Na rozdíl od všech předchozích
konfliktů bylo průběhem bojů
podstatně zasaženo rovněž civilní
obyvatelstvo. Symbolem genocidy
se stal holocaust, při němž zahynulo 6 milionů Židů.
A jak prožívali poslední dny války
obyvatelé Vamberka? Druhý májový den nastoupili zaměstnanci
Báňské a hutní do práce, ale stroje se za celou směnu nerozběhly.
O den později se ke stávce přidali
i textiláci od Bednářů a dalších
místních podniků. Po celém území Protektorátu vypukla generální
stávka, nejezdily vlaky, nefungovala pošta. Mezi lidmi se rozšířila
zpráva o Hitlerově smrti.
V sobotu 5. května dopoledne
bylo na náměstí rušno. Lidé strhá-

vali německé nápisy a na jednotlivých domech se začaly objevovat
československé vlajky. Náměstí se
plnilo lidmi a všichni se radovali, že
je konec války, že jsme svobodní.
Ve městě přebývalo ještě stále německé vojsko, ale to ze svých ubikací nevycházelo. Do toho zněla
z rádia úpěnlivá prosba o pomoc
bojující Praze. Ve městě byl ustaven Revoluční národní výbor s Antonínem Knapem v čele.
V pondělí 7. května přinesl londýnský rozhlas zprávu, že bude podepsána dlouho očekávaná kapitulace Německa. Náměstí i přilehlé
ulice byly ten den poprvé po šesti
válečných letech osvětleny. V noci
na 8. květen opustila německá posádka v tichosti město a vydala se
směrem ke Hradci Králové. Radost
ze slunného rána kalilo pomyšlení
na neustávající prudké boje v našem hlavním městě. Od Žamberka

přijížděly kolony německých obrněných vozů, tanků a aut směřující
na západ. Odpoledne došlo k přestřelce mezi německými vojáky
a našimi partyzány. Nikdo při ní
nebyl zabit ani raněn.
Nekonečný proud německého
vojska byl v noci ukončen a ráno
za svítání ve středu 9. května se
ve Vamberku objevila první auta
se sovětskými vojáky. Dospělí
i děti se sbíhali, aby uvítali osvoboditele. Do Vamberka se sjížděli
i obyvatelé okolních vesnic. Lidé
se radovali z dlouho očekávané
svobody.
Ne všichni však vítali konec války.
Několik Němců, kteří byli chyceni v lesích okolo Vamberka nebo
v různých úkrytech, bylo internováno v místních továrnách. K nim
byli přiřazeni a ve školní budově
umístěni kolaboranti a přisluhovači z řad Čechů, mladé ženy a dívky,

www.vamberk-city.cz

které si s Němci „zadaly“. Tyto osoby musely uklízet objekty po Němcích, zametat ulice a náměstí a konat různé práce. Trestáni však byli
i lidé nevinní. Jejich symbolem se
ve Vamberku stal operní pěvec
Pavel Ludikar. A naopak - z některých kolaborantů se přes noc stali
pozdní partyzáni a revolucionáři.
Na vlečce Báňské a hutní byl tou
dobou odstaven vlak, který v krytých vozech převážel cenné zboží
naloupené nacisty. Místní lidé
nelenili a obsah vagonů rozkradli. Zdaleka ne na vše můžeme být
hrdí a také platí, že příležitost dělá
zloděje.
V osvobozeném Československu
začala tříletá etapa okleštěné demokracie a svobody. Ale to je již
jiné téma.
Miroslav Berger
(fotografie ze sbírky Milana
Sedláčka)
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Vamberecký hrdina František Koukol
V těchto dnech si připomínáme sté výročí narození vambereckého rodáka Františka Koukola. Narodil se v době 1. světové války 7. května
1915 v našem městě v Oboře čp.366. Vychodil
zde obecnou i měšťanskou školu a poté se
u místní firmy Josefa Hlouška vyučil elektrotechnikem. Byl dobrým kamarádem v partě chlapců
a děvčat. Na vojně sloužil u letectva a do civilu
odešel v hodnosti četaře. Vrátil se do Vamberka, žil v Oboře s maminkou a pracoval nadále
u pana Hlouška. Po vzniku Protektorátu odchází
v červnu 1939 tajně do Polska. Odtud odplouvá
28 července s transportem našich vojáků na lodi
„Chrobry“ do Francie. Zde podepisuje pětiletý
závazek v cizinecké legii. Počátkem srpna odplouvá z Marseille do afrického přístavu Oran.
Když spojenci vyhlásili válku Německu, byli naši
letci převezeni zpět do Francie. Po kapitulaci
Francie v červnu 1940 se letci a pozemní personál vracejí zpět do Afriky. Odtud se dostávají
anglickou lodí přes Gibraltar do Velké Británie.
Zde prochází František spolu s ostatními československými vojáky přijímacím řízením. Dostává identifikační číslo RAF 787615 a absolvuje
náročný výcvik v Cosfordu. Cvičí se na funkci

radiotelegrafisty a je povýšen do čs. hodnosti
rotného. Stal se příslušníkem 311. československé bombardovací perutě Royal Air Force. Patřila k celkem čtyřem perutím československého
letectva v rámci britského královského letectva
(jako jediná byla ovšem bombardovací). Osudným se Františkovi stává 1. říjen 1940, kdy se
účastní jednoho z mnoha povinných předoperačních letů. Letoun Anson R 9649 se v Eltonu u Peterborough zřítil a v hořících troskách
zahynuli spolu s Františkem Koukolem i npor.
Jaroslav Skutil, por. Josef Slovák a četař aspirant Oskar Valošek. Pomocí padáku se zachránili npor. J. Kula (nevrátil se z náletu na Kiel 12.
března 1942) a por. L. Němec, který válku přežil.
Rotný František Koukol byl pohřben na hřbitově Eastfield v Peterborough, 4 - 9, hrob 174
(společný hrob s O. Valoškem). Jeho jméno je
uvedeno v čestné knize padlých v Bitvě o Británii v kapli Westminsterského opatství. Rozkazem ministra obrany č. 0103 ze dne 25. května
1991 byl František Koukol dnem 1. června 1991
povýšen na podplukovníka „in memoriam“.
Miroslav Berger
(fotografie ze sbírky Milana Sedláčka)

Přátelé historie ve spolupráci s obecním úřadem vás zvou ve dnech 20. a 21. června na

VOJENSKOHISTORICKOU
VÝSTAVU
věnovanou k výročí 100 let od vypuknutí I. světové války a 70 let od ukončení II. světové války.
Při této příležitosti budou vystaveny historické fotografie a pohlednice České Rybné.
Živá ukázka výstroje a výzbroje legionářů proběhne v sobotu 20. 6. v 16 hodin.

Místo: Základní škola Česká Rybná, sobota 20. 6. 9.00 - 21.00 h., neděle 21. 6. 10.00 - 16.00 h.
Vstupné dobrovolné.
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Školní družina – ohlédnutí za zimou
I letošní zima, kolikátá už za sebou, byla v našem městě skoupá
na sníh. Mnoho lidí bylo spokojeno, ale naše děti by si přály sněhovou nadílku větší. Vždyť pořádně
si zasáňkovat, vyválet se ve sněhu,
postavit bunkr nebo sněhuláka,
který by do druhého dne neroztál, ale i jen tak se koulovat, je pro
děti v posledních zimách opravdu
vzácná zábava.
Prvňáčci vyhlíželi každou sněhovou vločku, aby mohli plnit úkoly
„ Pohádkové zimní olympiády“.
V parku soutěžili v jízdě na jezdíku,
koulí házeli přes řeku a na cíl, běhali slalom s lyžařskými hůlkami.
Nakonec si postavili i sněhuláčka.
Ve všech odděleních probíhaly vědomostní a dovednostní hry a soutěže např. Milionář, Riskuj, AZ – kvíz.
Všechny děti se mohly zapojit
do soutěže „Družinový slavík“. Každé oddělení soutěžilo ve dvou
kategoriích. První byl zpěv /jednotlivci i skupinky/ a druhou hra
na hudební nástroj. Opět se potvrdilo, že máme moc šikovné děti
a ještě jednou tímto děkujeme

telky jsou největší odměnou spokojené úsměvy dětí i hodnocení
slovy „dost dobrý“.
Jaro už je v plném proudu. Láká
nás na delší vycházky do přírody
a hry venku. Však jsme již začali plnit disciplíny sportovních soutěží.

Ať se i všem čtenářům jaro vydaří.
Pokud se chcete podívat na fotogalerii z našich činností, najdete
nás na webových stránkách základní školy.
Za kolektiv vychovatelek ŠD
Vlasta Stárková

Poděkování
ŠJ Sodexo
Vamberk
Chceme touto cestou poděkovat
všem zaměstnancům ŠJ Sodexo
Vamberk, kteří vaří, starají se
o chod jídelny a její výzdobu,
za vstřícný přístup k dětem
a dobrou spolupráci se stravovací komisí. Všichni víme, že při nástupu firmy Sodexo se objevilo
několik nedostatků, ale po vzájemné domluvě a výborné komunikaci bylo vše odstraněno.
Dnes dětem v jídelně velmi
chutná, mohou si vybrat z 3 jídel
a žákům 9. ročníku je nabídnut
i gril (speciality ŠJ). Koncept stravování je postaven na zásadách
správně vyvážené stravy pro děti
a dospívající mládež v období
růstu a vývoje.
Zároveň děkujeme firmě Sodexo
za finanční příspěvek pro žáky
na vstupné do divadla. Příspěvek
byl poskytnut v rámci Světového dne divadla pro děti a mládež. Velký dík patří i kuchařkám
za sponzorský dar na školní Velikonoční dílny – napekly výborné
skořicové šneky.
Stravovací komise
a učitelé ZŠ Vamberk

Chemické
soutěže
Chemické soutěže pro letošní školní rok mají žáci naší školy za sebou. Mohli se zúčastnit chemické
olympiády a soutěže s názvem
Hledáme nejlepšího chemika. Ze
školního kola Chemické olympiády do okresního kola postoupil M.
Hotmar, R. Čepelíková a K. Rösslerová. M. Hotmar obsadil 5. místo a stal
se úspěšným řešitelem. Děvčata
nedosáhla v počtu bodů na úspěšného řešitele, ale domnívám se, že
i tak to byla pro ně velká zkušenost.
M. Hotmar úspěšně bojoval i v druhé soutěži. Z 270 soutěžících, kteří
se zúčastnili teoretické části soutěže, obsadil 15. místo, které obhájil
i po praktické části. Na konci března
se zúčastnil vyhodnocení celé soutěže a předávání cen. Všem soutěžícím blahopřeji, děkuji, že se chemii
věnovali nad rámec vyučovacích
hodin a zároveň jim i všem ostatním žákům přeji, aby při studiu
i v osobním životě dovedli využívat
poznatků z chemie.
JCh

všem soutěžícím i paní učitelce
Dagmar Počtýnské z LŠU v Kostelci
n.Orl., která zasedla v porotě.
Novinkou letošní zimy byl pobyt v solné jeskyni. Všichni rodiče
s ním souhlasili a děti se opravdu
moc těšily. Nejdřív odpočívaly
na lehátkách při poslechu pohádky, učily se správně dýchat
a nakonec si pohrály s hračkami
a zahrabávaly se do kamínků jako
na pískovišti. Věříme, že pobyt
v solné jeskyni je pro zdraví dětí
prospěšný. Rády bychom sehnaly i nějaké sponzory, abychom jej
mohly dopřát dětem častěji.
Na závěr zimy připravujeme s dětmi každý rok karneval. Masky si
na něj dětí vyrábějí samy. Některé
to baví tak, že jich mají i několik.
O nejhezčí masku však nesoutěžíme. Vždyť krásné a vytvořené
s úsilím jsou všechny. Odměnou
za snahu dětí je tombola, kde vyhrává každý. A pro nás vychova-
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Za poklady v Polsku
O činnosti kroužku Geocachingu v DDM ve Vamberku
V Domě dětí ve Vamberku funguje už šestým rokem kroužek Geocachingu. Jeho členové se scházejí dvakrát měsíčně. Nejprve se u počítačů nad
mapami a na stránkách této celosvětové hry připravují na „geovýpravy“
do bližšího i vzdálenějšího okolí s cílem najít schované keše - poklady.
Potom s GPS, chytrými telefony a vyluštěnými úkoly celý den připravené
keše hledají v terénu. Díky této hře nejen stráví celý den na čerstvém
vzduchu a ujdou i desítky kilometrů, ale také se dozvídají mnoho nových informací o zajímavých místech spojených často s historickými
událostmi, zajímavými osobnostmi nebo jen oblíbené lidmi, kteří zde
keš umístili a na která by se jinak asi nikdy nedostali.
V tomto školním roce bylo uskutečněno už 7 geovýprav. Členové kroužku se seznámili například s kešemi v okolí Vamberka a Rybné nad Zdobnicí, Dolní Dobrouče a Ústí nad Orlicí, Rychnova nad Kněžnou, Solnice
nebo třeba Černíkovic.
Největší akcí letošního roku byla pro členy kroužku účast na 1. setkání
geocacherů Polska a České republiky ve vesničče Romanowo nedaleko
města Kladska, kterou nám zprostředkoval V. Hulman, předseda Sdružení pro regionální rozvoj a česko-polskou spolupráci. Cílem akce byla
vzájemná výměna zkušeností, diskuse o geocachingu, jeho budoucnosti a rozvoji. Zároveň byla i shrnutím projektu pod názvem Propagace turistiky v polsko-českém pohraničí. Organizátoři před zahájením tohoto
setkání rozmístili na území Orlických hor a v podhůří na obou stranách
hranice 525 skrytých pokladů.
Tato akce v Polsku se velice vydařila a pro členy kroužku byla odměnou
i inspirací do budoucna. Děkujeme organizátorům za pozvání a milé
přijetí.
Vlasta Šibíková a Přemysl Kokeš, vedoucí kroužku
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Velikonoční dílny

Bob a Bobek
Maskoti hokejového Mistrovství
světa, které se letos uskuteční
v České republice, králíci z klobouku Bob a Bobek, se v úterý ráno
7. 4. 2015 přijeli podívat i k nám
do školy. Postavy z populárního
Večerníčku představili zástupci
hokejového klubu z Rychnova nad
Kněžnou, ve kterém hraje i několik
žáků z naší školy. Žáci se měli možnost s nimi vyfotografovat před
školou a ve vestibulu školy. Následovala krátká návštěva v 1. třídách,
a pak už milí králíci honem spěchali do dalších škol a školek.
Vedení školy

Jako každým rokem se před Velikonocemi konají ve škole dílny. Tak
tedy i letos se uskutečnily dne 24.
3. 2015 v odpoledních hodinách.
Každý učitel si připravil nějaký výrobek s motivem Velikonoc, který
si mohly děti či dospělí vytvořit
a odnést domů.
Bylo možné si vyrobit např. velikonoční věnce, koše, pletení papírových misek, vyřezávání do skla
nebo malování na vajíčka, jako
specialita byla ukázka pletení pomlázky.
Myslím, že dnešní rok se dílny
vydařily. Přišli opět stálí lidé, ale
i noví účastníci a odcházeli spokojení. Na dílnách se mi líbí, že každý
rok pro děti učitelé chystají nové
výrobky, a proto je neomrzí na ně
chodit.
Jan Lisek, 9. ročník

Chtěli bychom poděkovat za přípravu občerstvení Š. Maříkové
a V. Matiáskové z DDM – napekly makovce a výborné mazance.
Děkujeme firmě Sodexo - školní
stravování, která pro návštěvníky
napekla skořicové šneky. Akce se
uskutečnila v rámci udržitelnosti
projektu Cesta do hlubin přírodovědných znalostí.
Vedení školy

Mezinárodní
projekt
PISA 2015

Matematická
olympiáda

Naše škola byla vybrána pro
hlavní sběr dat mezinárodního projektu PISA 2015, který
proběhl 1. dubna 2015. Šetření
jsme se zúčastnili spolu s dalšími 358 školami z celé České
republiky.
Šetření projektu OECD PISA probíhají ve tříletých cyklech a jsou
zaměřena na zjišťování úrovně
čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků. V současné době se
projektu účastní žáci z více než
70 zemí celého světa. V České
republice jej realizuje oddělení
zjišťování výsledků vzdělávání
České školní inspekce. V současném šestém cyklu projektu
je největší pozornost věnována přírodovědné gramotnosti
a týmovému řešení problémů.
Testování trvalo cca 4 hodiny
a proběhlo na počítačích. Elektronické dotazníky vyplňovali
i všichni učitelé testovaných
žáků.
Vedení školy

Ve středu 18. 3. 2015 se v Hradci Králové uskutečnilo krajské
kolo Matematické olympiády
– kategorie Z9. Naší školu reprezentovala Markéta Lipovská
z 9. ročníku, která postoupila jako třetí z okresního kola.
V krajském kole byly příklady
zase o něco náročnější – celkem měli žáci vyřešit čtyři
příklady, na které měli čtyři
hodiny času. Markéta se ve velké přesile žáků, kteří studují
na gymnáziích, neztratila a obsadila konečné 16. místo z 24
účastníků. Markétě k tomuto
výsledku gratulujeme a přejeme jí mnoho úspěchů v dalším
studiu!
M. Vrkoslav

Opět zlaté pásmo
Dne 8. 4. 2015 se v Nové Pace konala pěvecká soutěž Novopacký
slavíček. Z naší školy se jí zúčastnila Klára Čižinská a Markéta Řeháková - žákyně paní učitelky Jany
Ichové. Obě zpěvačky podaly výborný výkon. Markéta Řeháková si
vyzpívala krásné zlaté pásmo. Děkuji panu Podolkovi, který se postaral o dopravu pro naše soutěžící. Děvčatům děkuji za vzornou

reprezentaci školy a paní učitelce
Ichové za přípravu zpěvaček.
J. Polnická, ředitelka školy

Zápis dětí do ZUŠ F. I. Tůmy,
Kostelec nad Orlicí, pobočka Vamberk
V pondělí 18. 5. 2015 od 14 do 17 hodin bude probíhat v budově ZŠ
Vamberk zápis dětí do hudebního a výtvarného oboru ZUŠ. Zájemci
o výtvarný obor si s sebou přinesou 3 své výtvarné práce.
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Ze života mateřské školy
Světem letí novina,
že už květen začíná.
Všechno kvete, krásně voní,
motýlci se spolu honí.
Měsíc květen patří k nejkrásnějším
měsícům v roce. Sluníčko nás láká
ven do přírody, kde se už všechno
zelená, pučí a kvete a zpěv ptáků je tím nejhezčím koncertem
pro naše ouška. Proto se snažíme
v tomto krásném jarním období
všechny naše praktické činnosti
a aktivity přesunout ven na sluníčko. Krásné jarní dny trávíme
s dětmi především v přírodě. Podnikáme delší vycházky po okolí.
Chodíme do parku a do lesa, kde
nasloucháme zpěvu ptáčků zpěváčků a pozorujeme ten barevný
pestrý svět živočichů a přírodních
změn, které se dějí kolem nás
v tomto nádherném ročním období. Na louce pozorujeme jarní
kytičky, jejich růst a změnu poupěte v rozkvetlý květ. Učíme se
vnímat všemi smysly jejich barvy,
tvary a vůně. Poznáváme a pozorujeme jarní louku. Pokud nám
přeje počasí, trávíme volný čas
na naši školní zahradě nebo se
procházíme kolem blízkých statků
a zahrad, kde pozorujeme koně,
ovečky, kozy, husy, slepičky a jiná
domácí zvířátka a jejich mláďátka.
Tímto poznáváním pokračujeme
dále v našem integrovaném bloku
„Doma i na Sluníčku“. Učíme se naslouchat zvukům přírody, ale také
ji pomáhat chránit. Vysvětlujeme
dětem jak se mají v přírodě chovat,
že není dobré lámat větvičky, trhat
chráněné rostlinky, křičet a dupat
v lese nebo vypalovat suchou trávu, či ničit vajíčka lesních ptáčků.
Během tohoto jarního období
proběhlo také několik důležitých
akcí v naší MŠ, kterým předcházely pečlivé přípravy a také veliké

těšení našich dětiček. Po veselé
velikonoční pomlázce, kdy si děti
hledaly na naší školní zahradě
důkladně schovaný velikonoční
poklad, jsme zařadili ještě tvořivé
dílničky. Ptáčátka si vytvořila ba-

revné papírové kohoutky, zajíčky
na nabarvená vajíčka a věnečky
z barevných vystříhaných vajíček.
Menší děti si zase vyzkoušely, že
i skořápky od vajíček je možné
využít. Nabarvily si je, ozdobily

www.vamberk-city.cz

zelenou travičkou, nalepily do papírové krabičky a sláva, žluté chlupaté kuřátko má svůj vlastní veselý
domeček. Nemohlo chybět samozřejmě ani malování kraslic různými technikami. Při našem veselém
velikonočním tvoření jsme nezapomínali zpívat, veršovat, tančit,
počítat a naučili jsme se další hezké básničky, hádanky a písničky.
Dětičky se také učily společně pracovat ve skupinách. Zde se všechny děti snažily dodržovat pravidla,
která jsme si na začátku roku vytvořili např. poděkovat, poprosit,
pozdravit, neubližovat si, pomáhat
mladším kamarádům, neposmívat se a společně pracovat. Jeden
slunečný jarní čtvrtek jsme využili
nádherného počasí a vydali se
na dlouhou cestu na Vyhlídku, kde
se nám schovala spící lesní zvířátka, která čekala jen na to, až je naše
děti najdou a konečně probudí
z dlouhého zimního spánku. Koncem dubna nás ještě v naší školce
čekal strašidelný čarodějnický rej
s mnoha soutěžemi a také vaření
kouzelného lektvaru, vymýšlení
čarodějných zaklínadel a poznávání koření a bylinek. Děti také shlédly pohádku v městské sokolovně,
ale hlavně se pilně připravovaly
na chystané vystoupení pro maminky ke „Svátku všech maminek“.
Dokonce si za pomoci Veroniky
a Štěpánky z Domu dětí vytvořili krásné překvapení z keramiky.
Tímto bychom všem chtěli moc
poděkovat. Pracovnicím Domu
dětí za jejich vstřícnost, trpělivost
a pohodovou atmosféru a děti pochválit za jejich šikovnost a ochotu
spolupracovat.
Měsíc květen, ten je prima, to už
vůbec není zima.
Krásný Máj i Vám
Kolektiv MŠ Sluníčko
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Květen je plný květů, květen je
blízko létu, včeličky mají mnoho
práce na květech stromů, na zahrádce. Louka je plná motýlků,
léto je za chvilku. Touto písničkou
bychom Vás, milí čtenáři, přivítali
v překrásném jarním měsíci květnu. Ale co se dělo v mateřské škole
VODNÍČEK v dubnu? Tímto měsícem nás provázelo jedno ze stěžejních témat roku – Velikonoce.
Ve všech třech třídách – u Šnečků,
Rybiček i Žabiček si děti s paními
učitelkami povídaly o tradicích
Velikonočních svátků, barvily vyfouknutá vajíčka, vyráběly papírové zajíčky a ovečky, zasévaly obilí
a pozorovaly jeho růst, seznamovaly se s velikonočními koledami,
zkrátka vše, co k tradičním velikonočním svátkům patří. V naší mateřské škole jsme neopomenuli ani
na tradici „holčičí“ koledy, která se
drží v okolí Rychnovska. I holčičky
měly tedy možnost vyšlehat svoje
„klučičí“ kamarády. A protože jsou
velikonoce označovány jako svátky jara, nemohly chybět ani jarní
rostlinky a květinky. A pod jakými
tématy se skrývaly naše hry a činnosti na třídách? U Šnečků s tématem „Hody, hody, doprovody,
já jsem malý zajíček“ a překrásnou
maňáskovou scénkou k tomuto
tématu. Dále Šnečky provázel „Velikonoční zajíček a liška“ a nechyběla ani „Zaječí překážková dráha“.
Většinu Šnečků „přemohli“ nepříjemné neštovice. Nyní už jsou
všechny děti v plné síle. U Žabiček
dětem pomáhal opět Krteček, tentokrát mu přispěchal na pomoc
kamarád Zajíček v tématu „Krtkovy Velikonoce“. U Rybiček bylo
téma „Svátky jara – Velikonoce“.
Stejně jako v ostatních třídách se
děti seznamovaly hravou a zábavnou formou s tradicemi Velikonoc.
Vyvrcholením Velikonoc byla již
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tradičně pro děti „Cesta za velikonočním překvapením“. Jelikož
nám nepřálo počasí a venku bylo
opravdu aprílově, děti hledaly velikonoční překvapení u nás ve školce. Společně plnily úkoly, které jim
nachystal zajíček Ušáček. Nakonec
všichni svá velikonoční překvapení
našli. Na závěr velikonočního tématu se v naší mateřské škole konalo „Velikonoční tvoření s rodiči“.
Velkým zážitkem pro děti ze Žabiček byla návštěva Policie ČR. Děti
si mohly na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je se alespoň na malý
okamžik proměnit v policistu.
Prozkoumávaly policejní auto, výstroj a výzbroj a to v tématu „Jak
krtek cestoval“. Děti ze Žabiček
už vědí, jak se bezpečně chovat
v silničním provozu. A protože je
bezpečnost a ochrana dětí pro nás
to nejdůležitější, čekalo na děti
z celé mateřské školy překvapení
v podobě návštěvy dobrovolných
hasičů z Vamberka. Tímto bychom
jim chtěli poděkovat, za překrás-

nou a poučnou návštěvu. Děti si
měly možnost prohlédnout nejen
hasičské auto, ale také hasičskou
přilbu, rukavice, zkoušely vysílat
vysílačkou, stříkaly jako opravdoví
hasiči hasičskou stříkačkou. V tomto měsíci navštívily předškolní děti
městskou knihovnu ve Vamberku.
Děkujeme paní knihovnici Jarušce,
která dětem vždy připraví poutavé
vyprávění ze světa knih. V dubnu nás čekalo i druhé keramické
tvoření v DDM. Děti ze všech tříd
tam pod vedením paní vychova-

www.vamberk-city.cz

telky Štěpánky vyrobily dáreček
pro svou maminku, který ji předají
při květnových besídkách. Čekají
nás tedy dny pilného nacvičování,
ale samozřejmě i spousty jiných
činností a her. Třeba na školkové
zahradě, kde už se těšíme hlavně
na jízdu na koloběžkách. Takový
společný výlet na kolách či koloběžkách patří ke krásným jarním
zážitkům. Tak si je společně užívejte. My vám k tomu přejeme hodně
sluníčka a pohody. Krásné jaro.
Kolektiv MŠ Vodníček
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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 ZVEME VÁS NA „DĚTSKÝ BAZÁREK„ každou středu od 9,00
do 11,30 hod. v MC Dráček.
Přijďte si levně nakoupit oblečení
pro svoje ratolesti (trička, kalhoty,
mikiny, svetry, kombinézy, boty..).
Různé velikosti pro holky i pro kluky od narození do cca tří let. Ceny
od 10 Kč.
z Batolení - každé pondělí
v DDM od 8:30 do 9:15 hod. Pro
děti od 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.
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 Hledání poztrácených vajíček
zajíčka Trousílka
8. dubna v dolním parku u vlakového nádraží se sešlo opravdu
hodně dětí. Děti nejprve plnily
různé úkoly, např. sbírání „vajíček“
zpět do hnízda, malování papírového vajíčka, hod „vajíčkem“
do obruče. Poté se děti rozeběhly
po parku, aby našly čokoládové
dobroty, které tu poztrácel zajíček
Trousílek. A bylo jich opravdu hod-

ně, plný košík. Všechny dobroty se
nakonec rozdělily mezi děti.
z Výlet do muzea řemesel v Letohradě
V sobotu 11. 4. jsme se sešli na vlakovém nádraží a vyrazili směr
Letohrad. Hned na začátku nás
čekalo překvapení. Nejeli jsme jen
vlakem, ale i autobusem. V muzeu
jsme si prohlédli, jak dříve vypadaly různé profese a pomůcky k nim.
Např. co vše používal švec, mlynář,
pekař,…Výlet se nám vydařil.
z Výlet do Obřího akvária
v Hradci Králové
15. dubna ráno, už před osmou
hodinou, jsme se sešli na náměstí. Nejprve jsme jeli do Doudleb
autobusem a poté až do Hradce
vlakem. Cesta vlakem i rybičky
se dětem moc líbily, nadšení bylo
cítit z každé malé výletnice i výletníka.
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 KVĚTEN
PLÁNOVANÉ VÝLETY
+ MIMOŘÁDNÉ DOPOLEDNÍ
VÝLETY:
z 5. 5. Přednáška PhDr. Lidmily
Pekařové – od 17hod. v Sokolovně
v malém sále. Přednáška má téma:
Jak zvládat výchovu dětí od 6
do 15 let (co do nich vložíme, to
tam najdeme).
z 6. 5. Hernička 9:00 až 11:30 h.
z 13. 5. Dopolední výlet na zámek
Potštejn do Pohádkova na hranou

prohlídku - Připravili jsme pro Vás
úžasný výlet do Pohádkova v Potštejnském zámku. Prohlídka bude
hraná a přizpůsobena malým dětem a potrvá cca. 40minut. Na děti
po prohlídce čeká také sladké
překvapení. Vstupné pro dospělou osobu je 110,- Kč a pro děti
nad 3 roky je cena 90,- Kč. Dráček
na vstup přispívá. Autobus z Vamberka jede v 8:58. Sraz v 8:50hod.
Domů z Potštejna jede autobus
v 10:51 hod. Moc prosíme o závazné přihlášky do 10.5.2015 na email
mcdracekvamberk@seznam.cz,
na tel. 732 212 970, nebo na Facebooku. Akce se koná za jakéhokoliv počasí.
z 20. 5. Dopolední výlet za zvířátky do Babiččina dvorečku
v Doudlebách nad Orlicí – sraz
před zámkem v 9:30hod. Doprava buď vlastní, nebo autobusem
v 9:18 z Vamberka. Čeká na Vás:
Vstup do Babiččina dvorečku a 1
jízda na poníku. Další jízdy na poníku jsou za 40,- Kč. Za nepříznivého počasí se akce nekoná a přivítáme Vás v Herničce.
z 27. 5. Hernička 9:00 až 11:30 h.
z 30. 5. Výlet Mamutíkův vodní park a dětský FUN park – sraz
v 8:45 na náměstí, odjezd 9:00.
Venkovní rodinný zábavný park
- Dolní Morava: Jedná se o vodní
přírodní areál, kde voda je základním prvkem k hraní, experimentování a získávání zkušeností
o přírodě a jejích zákonitostech.
Všechny části parku jsou interaktivní a návštěvníci mohou vše
sami regulovat, vyzkoušet, uchopit či roztočit.
z 3.6. Hernička 9:00 až 11:30 h.
Prosíme o rezervaci účasti na akcích na email mcdracekvamberk@
seznam.cz, tel. 732212970 a Face-

booku.
Všechny
podrobnosti k akcím
najdete na https://mcdracek.wordpress.com/doprovodne-akce/
DOPROVODNÉ AKCE ČERVEN
– SRPEN 2015
ČERVEN
6. 6. výlet do HK za dětskou mašinkou a plavbou na lodi
13. 6. výlet do ZOO
25. 6. vítání léta Stopovaná
ČERVENEC
- Hernička bude otevřená, ale neplánujeme žádné akce
SRPEN
- hernička bude zavřená, ale pozor, pozor, máme pro vás krásnou
srpnovou rodinnou akci s názvem
maminy run – běh maminek, který
bude také dnem pro rodinu. Akce
se uskuteční 29.8.2015 na vambereckém koupališti. Bude to den
za zdravý životní styl. Maminky
poběží, projdou, dle možností
a schopností, 5 km dlouhou trasu a na děti, tatínky, rodinné příslušníky a širokou veřejnost, čeká
doprovodný program, dobré jídlo
a pití a také malé soutěže. Vstup
na tuto akci je zdarma. Startovné
pro běžící maminky je 150,-kč.
Jsou vítány všechny maminky
každého věku. V ceně je tričko
s logen maminy run a také krásné
tématické dárky. Pozor startujeme
v 10hod., Proto moc prosíme o dřívější příchod. Prosíme předem
o rezervaci běhu na emailu mcdracekvamberk@seznam.cz,
nebo
na facebooku, na tel. 732 212 970,
nebo přímo v prostorách dráčku
a to každou středu dopoledne. Přihlášky potřebujeme předem, abychom objednali vaši velikost trička
a cítili jste se při běhu pohodlně.
Zajímavý a zábavný doprovodný
program bude včas upřesněn. Děkujeme a těšíme se na vás maminky při běhu
Všechny termíny a informace k akcím budou včas vyvěšeny a potvrzeny na web.stránkách www.
mcdracek.wordpress.com, vystaveny na plakátech ve vývěskách
před drogerii 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

Noc literatury ve Vamberku
Akce nazvaná „Noc literatury“
bude probíhat v České republice letos už po deváté. Jejím organizátorem jsou Česká centra
s partnery. Dobrovolně se zapojují
knihovny v různých městech nejen v České republice, aby netradičním způsobem přiblížily současnou literaturu široké veřejnosti
na netradičních místech.
Poprvé se zapojí i Vamberk. Jsou
vybraná místa, která nejsou daleko
od sebe - Muzeum krajky ve Vamberku, radnice a kostel sv. Prokopa.
Budou se číst ukázky ze současné
literatury přeložené do češtiny,
které vybrala odborná komise Českých center. Melodie zpívané dětmi z DS KVÍTEK paní Dagmar Potštejnské vás přivítají v půvabných
h prostorách jako první…
Knihovna požádala o spolupráci
herce Klicperova divadla v Hradci
Králové. Při četbě se hostům, kte-

ří mezi 19. a 21 hod. navštíví výše
uvedená místa, představí herci
Martina Eliášová, Kristýna Kociánová, Lenka Loubalová a Ondřej
Malý společně s vamberskými
chodníky DS Zdobničan, paní Alenou Joachimsthalerovou a Karlem
Uhlířem.

Přijďte je podpořit a poslechnout
si jejich četbu.
Celá akce vypukne ve středu 13.
května v 19 hodin v Muzeu krajky,
následuje čtení na radnici v obřadní síni ve 20 hod. a poslední část
čtení se odehraje v kostele sv. Prokopa od 21. hodiny.

Český den proti rakovině
Už 25 let Liga proti rakovině Praha
pořádá v květnu veřejnou sbírku
na výzkum, prevenci, vybavení onkologických center, podporu onkologické výuky a zlepšení kvality života onkologicky nemocných. Opět
13. května 2015 se knihovnice zapojí
do této akce prodejem květin měsíčku lékařského, tentokrát se stříbrnou
stužkou. Cena jednoho kvítečku je
minimálně 20,- Kč , Letos si je budete
moci od nás koupit v dopoledních
i odpoledních hodinách. Kdo nestih-

ne, doprodej bude ještě ve čtvrtek
14. 5. 2015 v dopoledních hodinách
v půjčovně pro dospělé.
Letošní sbírka je zaměřená na téma
nádory reprodukčních orgánů možnosti prevence (gynekologické
nádory u dívek a žen - rakovina děložního čípku a vaječníků, nádory
varlat u mužů).
Těšíme se na vás 13. května dokonce dvakrát.
Poprvé při prodeji kvítků a večer
na Noci literatury.

www.vamberk-city.cz

Výběr
z nových knih
na květen
BELETRIE
z CULLENOVÁ, Lyn: Mrs POE
Slavný spisovatel se bezhlavě
zamiloval do nesmělé básnířky
Frances Osgoodové. Oba jsou
zadaní, on se oženil s vlastní
sestřenicí, ona je vdaná za prominentního malíře …
z HORÁKOVÁ, Naďa:
Brněnské nevěstky
Historický román z období pozdního středověku a raného novověku. Příběh ze života šlechty,
měšťanů i městské chudiny.
z KELEOVÁ – Vanilková, Táňa:
Manželky
Hrdinkami knihy jsou kamarádky z gymnázia. Každá má
v sobě něco osobitého. V knize
je zachyceno období delší než
rok z jejich života.
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MKS nabízí - květen 2015

Přijímáme
chlapce

tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk-city.cz, www.vamberk-city.cz
z 1. května
v 15.00 hodin
KONCERT VAMBERECKÉ DECHOVKY
Host: Vystoupení
žáků ZUŠ
Připravujeme:
z 2. června
v 19.00 hodin
CRY BABY CRY
ŠVANDOVO DIVADLO
Komedie o tom, jak
pět žen hledá návod na štěstí.
Hrají: Klára Cibulková, Kristýna Frejová,
Bohdana Pavlíková,
Blanka
Popková,
Réka Derzi/Eva Vrbková, Michal Dlouhý/Jaroslav Šmíd.
Vstupné 250 Kč.

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

Květen láká ven
Počasí se umoudřilo, teploty na venkovním teploměru jdou rychle
nahoru, proto by byla škoda trávit volný čas doma. Na měsíc květen je pro vás připravena spousta kulturních i zábavných akcí, které
jsou všude kolem nás. Otvírají se hrady a zámky, čeká nás Noc kostelů a Muzejní noc. Proto přijměte několik typů, kam vyrazit.
Láká Vás dobré jídlo a ještě raději mlsáte? Hned druhý květnový víkend
můžete zajet do Pardubic, kde na vás na nádvoří zámku čeká již 14. ročník slavností perníku, které se uskuteční již 8.5.
Druhý den poté můžete strávit sportovně - je pro vás totiž připraven již
tradiční 43. ročník POCHODU PŘES TŘI HRADY. Ten se uskuteční 9.5. Start
je v 7:00 v Sopotnici na hřišti. I v letošním roce si můžete vybrat z 9 pěších tras. A pokud pojedete na kole, je připraveno 13 cyklotras a každý si
může vybrat tu, která mu nejvíce vyhovuje a na kterou má dostatek sil.
Novinkou roku je Floriánkova stezka ve znamení pohádek večerníčku.
I v druhé polovině měsíce je po okolí mnoho akcí, které určitě stojí
za zmínku:
z 14.5. – 17.5. už tradičně navštívíme Potštejnskou pouť
z 16.5. od 9:00 je připravena Hrnčířská sobota na Veselém Kopci u Hlinska, spojená s výrobou a prodejem
z 17.5. od 15:00 se v rytířském sále na Kunětické hoře odehraje divadelní představení pro děti – Popelka
z 23.5. – 24.5. na Litomyšlském náměstí vypuknou Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové
z 23.5. – 24.4. závod autokros AB Design Cup 2015 v Žambereckém kotli
Ať už si vyberete cokoli, určitě bude o zábavu a dobré jídlo postaráno.
Důležité je rozhodnout se a vyrazit.
Veronika Dušková

Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ
V květnu 2015 oslaví:
80 let
Eva Petruželková
75 let
Miroslav Valenta

75 let
75 let
75 let

Ján Bereš
Jaroslav Kocourek
Jiřina Luňáková

VZPOMÍNKA
z Dne 30. dubna uplynul rok naplněný smutkem a bolestí, kdy nás navždy opustil pan Ing. Josef Krsek.
Kdo jste ho znal, vzpomeňte na Jožina.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

z Dne 7. května vzpomeneme 10. smutné výročí, kdy
od nás náhle odešel náš milovaný bratr, strýc, pan
František Vodehnal z Pekla nad Zdobnicí.
Stále vzpomínají sourozenci s rodinami
z Dne 8. března 2015 zemřela paní Jaroslava Masopust, roz. Mihulková, rodačka z Vamberka. Narodila se 4. března 1934 a od roku 1964 žila
v USA. Prostřednictvím své rodiny v ČR byla dlouholetou čtenářkou Vambereckého zpravodaje.
Nikdy nezapomeneme. Rodina

www.vamberk-city.cz
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Stalo se aneb bejvávalo
Před 160 lety
Během tří jarních měsíců roku 1855 zemřelo na choleru ve Vamberku
a Merklovicích 322 obyvatel (v průměru 3 lidé denně!).

Před 110 lety
6. května 1905 byla zahájena výstavba lokální železniční trati Doudleby-Vamberk-Rokytnice. Trať byla uvedena do provozu v říjnu následujícího roku.

Před 90 lety
Ve městě byla 3. května 1925 založena katolická tělocvičná jednota Orel.
Prvním předsedou se stal Jan Držmíšek. Odbor zanikl násilným sjednocením tělovýchovy v roce 1948.

Před 75 lety
V čp.3 na náměstí byl 1. května 1940 v důsledku nacistických rasových zákonů uzavřen jediný židovský obchod ve městě, který patřil Arnoštu Šlaplovi.
Celá rodina později zahynula v osvětimském koncentračním táboře.

Před 50 lety
Pekelští ochotníci sehráli 16. května 1965 naposledy divadlo. Před své diváky předstoupili s Jiráskovou hrou Lucerna.

Před 40 lety
Na horním náměstí byl 8. května 1975 odhalen památník osvobození tank T-34. Pomník byl zrušen roku 1990.

Před 35 lety
První májový den roku 1980 bylo otevřeno muzeum krajky s novou expozicí přemístěné do bývalé Bednářovy vily čp.88.

Před 25 lety
Před vchodem do sokolovny byla 5. května 1990 znovu ustavena socha
rozepjatého sokola, symbol sokolského hnutí.

Výročí osobností
z 4.5.1855 se v Ústí n.O. narodil Florian Hernych, průmyslník. Roku 1875
vstoupil do firmy svého otce v rodném městě. Zmodernizoval ji a během let
vlastnil několik textilních továren (Ústí n.O., Chrudim, Nekoř, Hnátnice, Doudleby). Roku 1889 otevřel mechanickou tkalcovnu i ve Vamberku. Vyznačoval se
tvrdým přístupem k zaměstnancům. 160. výročí narození († 9.12.1923 Praha)
z 7.5.1915 se ve Vamberku narodil František Koukol, elektrotechnik
a vojenský letec. Po vypuknutí 2. světové války odešel do zahraničí a stal se
příslušníkem 311. československé bombardovací perutě RAF. Zahynul spolu
s celou posádkou při předoperačním letu. Roku 1991 byl in memoriam povýšen do hodnosti podplukovníka. 100. výročí narození († 1.10.1940 Elton, Velká
Británie)
z 11.5.1895 se narodil Josef Suchánek ml., majitel cihelny. Roku 1923 převzal od svého otce vambereckou cihelnu. V červnu 1948 mu byl podnik s 50
zaměstnanci znárodněn. 120. výročí narození († 1975)
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Prodej ze dvora

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

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

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

Těšíme se na Vás,
přijďte ochutnat.

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.

z 30.5.1845 se v Dřevěnicích u Jičína narodil Antonín Stahl, učitel. Po 27
letém působení v Doudlebách n.O. přišel roku 1891 do Vamberka a až do roku
1904 byl zde řídícím učitelem obecné školy. Poté odešel do výslužby. 170. výročí narození

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

z přírodního kamene

z Opravy a úpravy pomníků
z Moderní tvary pomníků

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

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

www.vamberk-city.cz
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Řekněte STOP lékům na hubnutí!
Výživové plány – redukce, sport, dítě, senior, maminka
Radiofrekvence – redukce tuku, celulitidy, strií, vrásek
Viditelné výsledky již po 1. Ošetření - bezbolestně

Výživový poradce Štěpánka Procházková (praxe od r. 2006)
www.vyzivovy-poradce.net, telefon: 739 136 487

Sleva 500 Kč na nákup permanentky RF

ODĚVY
LAURA
Náměstí u kostela

NABÍZÍME
OUTLETOVÉ ODĚVY
ZNAČKOVÉ KABELKY
LEVNÉ ODĚVY
VÝPRODEJ
KUS OD 30 KČ

OTEVŘENO
PO-PÁ 9-12 13-15
SO 9-11

Hledám chalupu pro rodiče,
s menší zahradou.
Tel: 734 753 333
Rozpis soutěžních turnajů FO TJ Baník Vamberk – jaro 2015
(OP mladší přípravka)
ne 12. 4. 2015

České Meziříčí - Vamberk; Rychnov n. K.; Přepychy; České Meziříčí

so 18. 4. 2015 9.00 h.

Vamberk - Častolovice; Ohnišov; Vamberk

ne 26. 4. 2015

Doudleby n O. - Vamberk; Rokytnice v O. h.; Doudleby n. O.

ne 10. 5. 2015

Borohrádek - Vamberk; Kostelec n. O.; Borohrádek

so 16. 5. 2015 9.00 h.

Vamberk - České Meziříčí; Přepychy; Rychnov n. K.;Vamberk

ne 24. 5. 2015 9.00 h.

Vamberk - Častolovice; Ohnišov; Vamberk

so 30. 5. 2015 9.00 h.

Vamberk - Rychnov n. K.; Týniště n. O.; Vamberk

ne 7. 6. 2015

Častolovice - velké finále o 1- 8 místo.

ne 7. 6. 2015

Rokytnice v O. h. - malé finále o 9 - 13 místo.

www.vamberk-city.cz
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Posledními zápasy skončila stolním tenistům TJ
Baník Vamberk sezóna 2014-15.
A dá se říci, že přes všechny peripetie byla vcelku
úspěšná.
A-mužstvo hrající Krajský přebor 1. třídy se umístilo stejně jako v loňské sezóně ve středu tabulky, letos dokonce na 6. místě. Sezónu absolvovalo s hráči: Jan Jakubec, Martin Vrkoslav, Michal
Macháček, Milan Valášek a Jan Podolka.
B-mužstvo, přestože se potýkalo s nedostatkem
hráčů a často muselo improvizovat, se probojovalo v dlouhodobé soutěži mezi prvních šest
celků bojujících o postup do KP 2 a vyhnulo se
tudíž starostem o záchranu v regionálním přeboru 1. třídy. Převážně hrálo ve složení Vítězslav
Melkes ml., Vítězslav Melkes st., Jiří Jedlinský,
Radovan Novák a Jan Kosek. K postupu do první šestice mužstvu výrazně pomohl Vláďa Souhrada, který přes zdravotní problémy nastoupil
v rozhodujícím zápase, a hlavně jeho zásluhou
se podařilo zvítězit. V konečném umístění skončilo rovněž na 6. místě.
C-mužstvo hrající regionální přebor 2. třídy muselo nakonec bojovat o udržení v baráži o RP 2, což
se mu nakonec podařilo a RP 2 bude hrát i v příštím roce. Skončilo mezi 6 postupujícími na 5. místě. Mužstvo hrálo s hráči Ladislav Novotný, Jaroslav Lipovský, Petr Pavel, Karel Riesner a výrazně
mu pomáhali Radovan Novák a Jan Kosek.
D-mužstvo, hrající regionální přebor 3. třídy,
přestože hrálo pouze ve skupině o 15. - 22. mísJe to asi tak měsíc, co Petr vyvezl
zazimované závodní auto a den
co den postupně kontroloval, svářel a měnil součástky a náhradní
díly. Proběhla především výměna
pomačkaných plechů, proběhlo
i odlehčení vozu, ale zaměřil se
i na svoji bezpečnost a to v podobě pětibodových pásů a došlo
ke zpevnění bezpečnostního rámu
(že by čekal boudu?).
Dnes je auto připraveno a dolaďují se pouze detaily, aby se mohl
brzy postavit v Žambereckém kotli
na startovní rošt.
Pro letošní rok si pro nás pořadatelé AB Design Cupu připravili celkem 8 závodů. Z toho se jich 6 po-

to, se zlepšovalo zápas od zápasu, což je příslibem pro další sezónu. V této skupině obsadilo
3. místo a celkově tedy 17. místo. V tomto mužstvu hráli: Luboš Přibyl, Josef Martinek, žák Jiří
Panocha, dále Jan Poslušný, Ladislav Štefanides
a Lubor Divíšek. Občas vypomohl i Karel Riesner
a Vladimír Souhrada.
Konečné tabulky:
Krajský přebor 1. třídy
1. DTJ-Slavia Hradec Králové D 22 18
2. TJ Dvůr Králové n.L. B
22 17
3. Baník Rtyně v Podkrk. B
22 17
4. TTC Nové Město n.M. A
22 10
5. TJ Jičín B
22 10
6. Baník Vamberk A
22 9
7. Sokol Valdice A
22 6
8. Sokol Libchyně A
22 5
9. TTC KB Vrchlabí B
22 6
10. Sokol 2 Hradec Králové E 22 7
11. Jiskra Jaroměř A
22 6
12. Sokol Chlumec n.C. A
22 3

2 2
2 3
2 3
4 8
1 11
1 12
5 10
6 11
5 10
4 9
0 16
0 19

Regionální přebor 1. třídy
Konečná tabulka o 1. - 6. místo
1. Sportovní klub Dobré „A“ 10 8 0
2. TTC Lhoty u Potštejna „B“ 10 6 0
3. TJ Sokol Častolovice „B“
10 5 2
4. TJ Peklo nad Zdobnicí „A“ 10 3 3
5. Sportovní klub Solnice „A“ 10 3 0
6. TJ Baník Vamberk „B“
10 2 1

2
4
3
4
7
7

0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0
0

212:111
204:101
200:116
182:161
154:175
160:174
159:188
146:186
159:184
157:174
121:201
85:208

60
58
58
46
43
41
38
38
38
38
34
28

0
0
0
0
0
0

92:36
82:74
81:67
67:77
59:81
42:88

26
22
22
19
16
15

Baráž o regionální přebor 2. třídy
Konečná tabulka sezóna 2014-15
1. Sportovní klub Kounov „A“ 11 8 3 0 0
2. TJ Peklo nad Zdobnicí „B“ 11 7 2 2 0
3. TTC Lhoty u Potštejna „C“ 11 7 1 3 0
4. TJ Prorubky „A“
11 7 1 3 0
5. TJ Baník Vamberk „C“
11 6 2 3 0
6. TJ Sokol Slatina n. Zdob. „A“ 11 7 0 4 0
7. TTC Kostelec nad Orlicí „E“ 11 6 1 4 0
8. Sportovní klub Solnice „B“ 11 5 0 6 0
9. TJ Velešov Doudleby n. O. „B“ 11 4 1 6 0
10. TJ Sokol Častolovice „D“
11 1 2 8 0
11. Sportovní klub Záměl „A“ 11 1 1 9 0
12. TJ Sokol Rychnov n. Kn. „C“ 11 0 0 11 0

6. - 7. června 2015
Krajské kolo Svojsíkova závodu
Rychnov nad Kněžnou

Sportuj s námi

Věříme, že i příští sezóna 2015-16 bude pro
vamberecké stolní tenisty úspěšná a že bude
k vidění pěkný sport.

bude jiná, než ta loňská. Letos je ze
strany pořadatelů kladen velký důraz na technický stav vozu a především na nepovolené zásahy a úpravy do vozidla (např. úpravy motoru,
převodovky či tlumičů). I z těchto
důvodů musí každý vůz, než se
postaví na start projít registrační
a technickou prohlídkou. Někteří
jezdci využili předem připravených
termínů a mají již prohlídku za sebou, jiní se jí budou muset účastnit
před prvními závody. Tak či tak, pokud se najde někdo, kdo bude chtít

VV TJ Baník Vamberk ve spolupráci se Základní školou ve Vamberku
pořádají v pondělí 1. 6. 2015 akci:
Sportovní den s Baníkem, sportem ku zdraví naších dětí. Tato
akce je zařazena do projektu ČUS SPORTUJ S NÁMI.
Centrálním místem bude městský fotbalový stadion, koupaliště
a tenisové kurty. Zde se uskuteční turnaje ve fotbale, odbíjené, vybíjené, tenise a ve sportovní hale se žáci utkají ve stolním tenise.
Zd. Vodák, VV TJ Baník Vamberk

www.vamberk-city.cz

30
27
26
26
25
25
24
21
20
15
14
11

Regionální přebor 3. třídy
Konečná tabulka o 15. - 22. místo sezóna 2014-15
1. TTC Hasiči Vrbice „A“
14 11 1 2 0 155:97 37
2. SK Vršovan Voděrady „D“ 14 9 2 3 0 147:105 34
3. TJ Baník Vamberk „D“
14 8 2 4 0 141:111 32
4. SK Týniště nad Orlicí „C“
14 8 2 4 0 147:105 32
5. TTC Kostelec nad Orlicí „F“ 14 7 0 7 0 133:119 28
6. TJ Start Olešnice v Orl. h. „C“ 14 5 3 6 0 135:117 27
7. 1. FC Rokytnice v Orl. h. „B“ 14 2 2 10 0 90:162 20
8. Sportovní klub Solnice „C“ 14 0 0 14 0 60:192 14

Valaši jsou připraveni

jede v Žamberku a dále zavítáme
do Nové Paky a Přerova.
Z dění a z aktuálních informací, které
mám, už teď vím, že letošní sezóna

123:75
124:74
119:79
120:78
113:85
104:94
104:94
94:104
98:100
73:125
56:142
60:138

Jan Podolka, předseda oddílu ST
pravidla obejít, má prostě smůlu
a start se ve své třídě nepostaví.
Autokrosová sezóna se rozjela naplno už i v Kosicích, kde se někteří
jezdci setkali s kontrolou svých
vozů hned po finálových jízdách,
jednalo se o skupinu N1400 – výsledek – bohužel ne všichni jezdí
fér, dva jezdci byli posunuti až
na konec finálové listiny a to z důvodu neočekávané kontroly, kdy
byli jejich vozy zkontrolovány digitální sondou, která odhalila úpravu sacího potrubí, tzn. byly odstraněny nerovnosti povrchu, které
běžně zabraňuje lepšímu proudu
vzduchu. Jezdci toto upravují z důvodu většího výkonu vozu.
Znamená to, že všichni si teď budou ve skupinách rovni, především se letos ukáže, kdo je dobrý
řidič a kdo je sehraný se svým
plechovým miláčkem. Jak na tom
bude Petr? Přijďte se podívat,
podpořit a hlavně fandit. Sejdeme se v „Žambereckém kotli“ dne
23.5.2015 a začínáme v 9:00.
Veronika Dušková
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pátek 29.5.2015
od 18 hodin
Kostel svatého
Prokopa
ve Vamberku
Muzeum krajky
Vamberk
muzejní noc

