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Foto: Olga Štěpánková

Zápis budoucích prvňáčků

Dne 6. února 2016 proběhl na naší škole zápis do 1. ročníku. Pro
děti byly připraveny úkoly tentokrát na téma „Přijel k nám cirkus.“
Po přednesu básničky nebo zazpívání písničky děti plnily jednotlivé úkoly – poznávaly zvířata žijící v cirkusu, řadily kuželky rozházené opicemi
dle velikosti, hledaly rozdíly, rozpoznávaly levou a pravou stranu, určovaly geometrické tvary, poznávaly barvy a na kresbě vlnek, kliček a krokodýlích zubů předvedly úchop tužky. Při odchodu si každý předškolák
zasloužil za svůj výkon dárek. Mohl si vybrat záložku a malou stavebnici
Lego. Během čekání si čas děti krátily ve školní družině. Zde si prohlédly
hračky, vybarvovaly obrázky, ale také si vyzkoušely vázání tkaniček.
K zápisu se celkem dostavilo 45 dětí. Z důvodu nemoci se 2 děti zúčastnily zápisu v náhradním termínu.
vedení školy

Foto: Václav Matějka, Radoslav Vídeňský, archiv ZŠ
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém
33. zasedání dne 27. ledna 2016
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 32.
2) a) Rozhodla o zařazení Vedoucího správy nemovitého majetku
do společnosti VAMBEKON s. r. o.
a v působnosti valné hromady
společnosti uložila jednateli společnosti uzavřít pracovní smlouvu
s nástupem od 01.04.2016.
b) Uložila jednateli VAMBEKONU
s. r. o. a vedoucí správního odboru
MěÚ připravit dodatek k Mandátní smlouvě na obstarávání správy
nemovitostí (nebo novou smlouvu) zahrnující do správy VAMBEKONU s. r. o. veškeré budovy
v majetku města.
3) Schválila:
a) prodloužení nájemních poměrů k bytům podle přílohy č. 1,
b) podání žalob na vyklizení bytů:
byt č. 1 v domě č. p. 824; byt č. 12
v domě č. p. 52.
4) Schválila zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
pro oprávněného ČEZ Distribuce,
a.s., IČ 247 29 035 – oprávnění
ke zřízení, provozování a údržbě
distribuční soustavy el. energie
– kabelové zemní vedení v rozsahu podle GP č. 1323-719/2013,
na pozemkové parcele č. 1756/8,
ostatní plocha, v k. ú. Vamberk
(Komenského ulice), na dobu neurčitou, náhrada 1.000 Kč včetně
DPH.
5) Schválila Smlouvu o dílo č. 3/2016
Instalace strukturované kabeláže
v budově MěÚ Vamberk. Dodavatel PC COMP s.r.o. Vysoké Mýto
a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
6) Projednala záměr na opravu
městského informačního a orientačního systému a uložila jednateli VAMBEKONU s. r. o. zmapovat
stávající stav a navrhnout harmonogram obnovy a oprav MIOS.
7) Rozhodla o vyvěšení vlajky Tibetu
na budově radnice města Vamberk dne 10.03.2016.
8) Projednala žádost fotbalového
oddílu TJ Baník o poskytnutí dotace z rozpočtu města na celoroční
činnost oddílu a postoupila ji
k posouzení sportovní komisi.
9) Projednala žádost TJ Baník o poskytnutí dotace z rozpočtu města
na částečnou úhradu nákladů
na celoroční mistrovství ČR veteránů ve stolním tenise a postoupila ji k posouzení sportovní
komisi.
10) Projednala Smlouvu o veřejných
službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění městské autobusové
dopravy ve Vamberku se společností AUDIS BUS s.r.o. Rychnov
nad Kněžnou a uložila tajemní-

kovi doplnit podkladový materiál
o skutečnost roku 2015.
11) Rozhodla o zveřejnění záměru
prodeje části pozemkové parcely
č. 1198/2, druh pozemku ostatní
plocha, cca 250 m2, v k. ú. Vamberk a doporučila zastupitelstvu
prodej neschválit.
12) Schválila zřízení služebnosti inženýrské sítě pro oprávněného ČEZ
Distribuce, a. s. IČ 247 29 035 –
oprávnění ke zřízení, provozování
a údržbě distribuční soustavy el.
energie – podzemního kabelu el.
vedení na parcele St. 1161, rozsahu podle GP č. 1158-151/2015,
v k. ú. Vamberk (přeložka Bačinka), na dobu neurčitou, za náhradu 1.000 Kč bez DPH.
13) Projednala a schválila Smlouvy
o právu provést stavbu – kanalizace Bačinka - mezi městem Vamberk a:
a) Michalem Šveidlerem, xxxxxxxx
a Zdeňkou Šveidlerovou, xxxxxxx,
b) Zemědělským družstvem vlastníků „Štědrá“ Tutleky,
c) Ing. Miroslavem Vyčítalem
a MUDr. Marií Vyčítalovou, xxxxxx
a pověřila starostu podpisem
smluv.
14) Schválila zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
pro oprávněného ČEZ Distribuce,
a. s. IČ 247 29 035 – oprávnění
ke zřízení, provozování a údržbě
distribuční soustavy el. energie
– kabelu el. vedení na parcele
1805/1, rozsahu podle GP č.
1302-9563/2015, v k. ú. Vamberk
(Fibichova ulice), na dobu neurčitou, za náhradu 1.000 Kč včetně
DPH.
15) Projednala a schválila Smlouvu o právu provést stavbu – RD
Bačinka – kanalizace, vodovod,
veřejné osvětlení a komunikace
- mezi městem Vamberk a Michalem Šveidlerem, xxxxxxxxxxxxxxx
a Zdeňkou Šveidlerovou, xxxxxxx.
16) Rozhodla o vypovězení pojistné
smlouvy č. 565-02150-28 na pojištění nemovitého majetku města.
17) Projednala návrh variant na vyznačení parkovacích stání na parkovišti u MKS a rozhodla, že bude
realizována varianta č. 1 a uložila
jednateli VAMBEKONU s. r. o. zajistit výběr zhotovitele.
18) Projednala a schválila nabídku
ARCHTEAMU Náchod na zpracování změny č. 2 Územního plánu
Vamberk a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo.
19) Projednala návrh na realizaci II.
etapy kanalizace v Merklovicích
a rozhodla, že městem Vamberk
budou realizovány body č. 2, 3, 4
a 6 přílohy č. 2. Bod č. 5 městem
realizován nebude. Současně
uložila jednateli společnosti Vamberecká voda prověřit možnosti

dalšího napojení – vedle žadatelů
uvedených v bodě č. 1 i další nemovitosti v okolí.
20) V návaznosti na usnesení RM č.
25 ze dne 21.10.2015, bod č. 12,
schválila:
a) přijetí daru ve výši 24.000 Kč
od paní Hany Sejkorové, xxxxxxxx,
b) veřejnoprávní smlouvu se Sociálními službami města Rychnov
nad Kněžnou, o.p.s. a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Rada města Vamberk se na svém
34. zasedání dne 10. února 2016
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 33.
2) Projednala a schválila Smlouvu
o dílo na revitalizaci Městského
klubu Sokolovna, zhotovitel ATELIER ARCHITEKTURY, Šuda-Horský, a. s., Rokycanova 316, Hradec
Králové, cena 156.000 Kč bez DPH
a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
3) Schválila zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
pro oprávněného ČEZ
Distribuce, a. s., IČ 247 29 035 – oprávnění ke zřízení, provozování
a údržbě distribuční soustavy el.
energie – podzemního kabelu el.
vedení, rozsahu podle GP č. 378653/2015 na pozemku ve zjednodušené evidenci PK 796/1, v k.
ú. Peklo nad Zdobnicí (přípojka
Jánský), na dobu neurčitou, za náhradu 1.000 Kč bez DPH.
4) Schválila rozpočtové opatření č. 2/
2016.
5) Projednala žádosti o veřejnou
podporu na rok 2016 a rozhodla
o její výši pro jednotlivé žadatele.
6) Projednala žádost o výměnu kuchyňské linky v bytě školníka ZŠ
a rozhodla výměnu provést až
po výběru nového školníka.
7) Projednala nabídky pojišťoven
na pojištění majetku města a rozhodla, že smlouva bude uzavřena s Kooperativa pojišťovnou,
a. s. na pojištění nemovitostí
včetně zařízení, zásob a finančních prostředků za roční pojistné 116.716 Kč při spoluúčasti
5.000 Kč a připojištění movitých
věcí, zásob a finančních prostředků pro případ odcizení za roční
pojistné 8.899 Kč při spoluúčasti
5.000 Kč a elektronických zařízení
proti škodám z přepětí za roční
pojistné 9.519 Kč při spoluúčasti 5.000 Kč. Současně rozhodla
o ukončení pojistné smlouvy
č. 79196790-14 na pojištění movitých věcí proti krádeži a pojištění
elektronických zařízení a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
8) Projednala žádost Ing. V. Sodomky o dotaci z rozpočtu města
na projekt „Po stopách Karla IV“,
rozhodla poskytnout částku
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16.300 Kč a pověřila starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
9) Projednala žádost Českého rybářského svazu, m. o. Vamberk o příspěvek na dětské rybářské závody
a rozhodla z prostředků města
zakoupit ceny za 1.500 Kč.
10) Vzala na vědomí vyúčtování příspěvku a poděkování spolku pro
podporu sborového zpěvu TERCIA VOLTA za finanční podporu
v roce 2015.
11) Projednala protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek
na akci „Restaurování sochy sv.
Jana Nepomuckého ve Vamberku“ a rozhodla, že smlouva o dílo
bude uzavřena s uchazečem,
který předložil nejnižší nabídku,
t. j. s panem Hynkem Bláhou,
Vysoký Újezd l, cena 41.400 Kč
včetně DPH a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
12) Projednala protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek
na akci „Restaurování sochy kříže ve Vamberku“ a rozhodla, že
smlouva o dílo bude uzavřena
s uchazečem, který předložil nejnižší nabídku, t. j. s panem Hynkem Bláhou, Vysoký Újezd l, cena
36.800 Kč včetně DPH a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
13) Schválila žádost paní Elišky Pírové o snížení pronajaté plochy
z parcely č. 1475/4 v k. ú. Vamberk
na 40 m2.
14) Projednala žádost paní Nguyen
Thi Honga, xxxxxxxxxxxx, Vamberk, o povolení bezplatného
parkování na parkovišti na Husově náměstí v nočních hodinách
a rozhodla o jejím zamítnutí.
15) Projednala žádost pana Tomáše
Hlávky o dotaci z rozpočtu města na ošetření lípy na Helousce
ve Vamberku a postoupila ji k posouzení.
16) Projednala nabídku ATELIERU
TSUNAMI, s. r. o., Náchod na zpracování projektové dokumentace
pro spojené územní a stavební řízení na revitalizaci veřejného prostoru Voříškova – Farská Vamberk
a rozhodla z nabídky vypustit inženýrskou činnost – cena po této
úpravě činí 201.000 Kč bez DPH
a pověřila starostu podpisem objednávky.
17) Projednala žádost o poskytnutí
dotace z rozpočtu města pro STU-ART o. s. na projekt PEKLO – 5 let
Festivalu Vamberák – divadelní
představení v Městském klubu
Sokolovna „Peklo“ a rozhodla poskytnout částku 30.000 Kč a pověřila starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Rudolf Futter
starosta města
Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města
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Místní organizace tělesně postižených
přináší radost svým členům

Odchyt psů
Mezi činnosti městské policie
patří i odchyt volně pobíhajících psů. V lednu letošního
roku se nám podařil opravdu
velký úlovek. Při preventivní pochůzce v Jiráskově ulici
byli strážníky spatřeni dva Irští
vlkodavové volně pobíhající
po sídlišti. Následně se je podařilo odchytit a bezpečně
přepravit na služebnu městské
policie. Pro představu Irský vlkodav měří v kohoutku kolem
90 cm a váží až 58 kg. Při pátrání po majiteli se zjistilo, že psi
utekli až z Brné u Potštejna.
Od začátku letošního roku evidujeme již pět odchytů volně
pobíhajících psů. Ve třech případech byl dohledán majitel,
ve zbylých dvou jim byla nalezena nová rodina. Se staráním
se o odchycené psy a s hledáním původních, případně
nových majitelů nám velmi
pomáhají místní i přespolní milovníci zvířat, kterým za jejich
obětavou práci velmi děkujeme. Díky nim nemusíme, až
na výjimky, psy umístit do útulku. Tím se ušetří také nemalé
finanční prostředky.
Chtěli bychom znovu apelovat na majitele psů. Každý pes
musí být evidován na městském úřadě a nosit evidenční
známku, případně čip, podle
kterého lze identifikovat jeho
majitele. Při porušení této
povinnosti hrozí vysoká pokuta. Pokud se Vám ztratí pes,
ihned tuto skutečnost nahlaste
na městskou policii, která psa
ve většině případů najde a neprodleně vrátí majiteli. Pokud
ztrátu včas nahlásíte, pes nikomu neublížil a nedošlo k porušení obecně závazných vyhlášek týkajících se psů, nehrozí
Vám žádná sankce.
Mgr. Radek Freivald
velitel městské policie

Touto cestou bychom Vás rádi seznámili s činností naší Místní organizace, ve které máme zdravotně postižené tělesně, zrakově, sluchově a vnitřně. Naše členská základná zastřešuje občany z Vamberka, Záměle, Potštejna, Pěčína, Doudleb nad Orlicí. Počet členů
se pohybuje kolem 170–180 členy.
Během roku jsme uskutečnili 2 zá- dební skupina STUDIO-MIX, která
jezdy po kulturních památkách, 6x roztančila celý sál. Každý tančil tak,
rehabilitační koupání, přednášku jak mu to zdravotní stav dovoloval,
o nových dopravních předpisech, o dobrou náladu a plno veselí bylo
4x Přátelské posezení s rodinnými postaráno.
příslušníky. Poslední přátelské po- Máme velkou radost, že se nám
sezení proběhlo v měsíci prosinci daří naší prací přinášet zdravotně
na ukončení roku. Bylo to posezení postiženým občanům hezkou poMikulášské a nechyběl Mikuláš ani hodu v jejich nelehkém životě.
divoká čertice, kteří všem předali To vše bychom nemohli dělati bez
pro potěšení malý dáreček. Pro velkého zázemí, které nám poskydobrou pohodu nám zahrála hu- tuje Městský úřad Vamberk, zato

www.vamberk.cz

jménem všech našich členů jim
moc děkuji. Dále chci poděkovat
za finanční pomoc a to představitelům města Vamberka, městyse
Doudleb nad Orlicí, obce Záměl
a obce Potštejna.
Věřím, že i v příštích letech, pokud
to bude možné, budou na naši
Místní organizaci pamatovat.
Jménem všech našich členů přeji
Vám všem hodně zdraví a hezké
pohody, neboť s úsměvem jde
vždy všechno líp, ani ta bolest tolik
nebolí.
Ludmila Skalická
Místní organizace tělesně
postižených ve Vamberku
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Jízdní řád AUDIS BUS

www.vamberk.cz
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ZO ČZS Častolovice ve spolupráci s Městysem Častolovice a ÚS ČZS Rychnov n.Kn. pořádá

18.3. - 20.3. 2016 od 09 h do 17 h v areálu výstaviště v Častolovicích

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
Pro návštěvníky bude připraveno:
 ukázka staročeského pečení
našich babiček s recepty spolu
s novodobými velikonočními
velkopekárenskými výrobky,

 práce na starém hrnčířském kruhu
s nožním pohonem a výrobou různých
hliněných nádob a předmětů,
 činnost při paličkování „Vamberecké krajky“,
vyšívání ubrusů a prostírání, háčkování
a výroba krásného patschworku,

 veliká kolekce všech jarních květin
– cibulovin v bohaté aranžerii se sklem
a různou ozdobnou a užitkovou
keramikou,

 malování, tepání a zdobení kraslic,
výroba předmětů z dřevité vaty a z papíru,
foukání skleněných figurek a ozdob,

 soutěž o nejlepší kolekci kraslic do které
se může každý 2 dny před výstavou
přihlásit, vyhodnocena bude 20. 3. 2016

 výrobky z proutí, rákosu, lýka, šustí, dřeva,
korku a dalšího přírodního materiálu, ukázka
zdobení a malování perníků,

 v prodeji bude vše ve spojitosti
s velikonocemi a zahrádkářskými potřebami,
dále květiny, zeleninová sadba, okrasné
stromky, a bohaté občerstvení,
parkování zdarma.

 staročeské velikonoční tradice a zvyklosti
ve východních Čechách se symboly velikonočních
svátků, různé české kroje,

Bližší informace na telefonu 721 311 719 a na www.zahradkari.com

Obchodní akademie
T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí

se těší na nové studenty prvního ročníku
Čtyřleté maturitní obory:

1. Obchodní akademie
pro absolventy základních škol, kteří se chtějí naučit základy ekonomiky,
daňovou evidenci a účetnictví, efektivně obsluhovat počítač
nebo se připravit na studium na vysoké škole.

2. Ekonomické lyceum

Pro chystanou knihu o malíři-krajináři Jindřichu Šimkovi, který žil ve Vamberku v letech 1961 - 1962, hledáme
jeho obrazy. V případě, že některý z jeho obrazů vlastníte a jste ochotni ho nechat vyfotit pro možné zařazení do knihy, ozvěte se prosím na tel. 724 514 791 nebo
e-mailu: marta.hronik@seznam.cz
Děkuje Marta Hroníková roz. Šimková

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

pro žáky, kteří chtějí získat všeobecné vzdělání s ekonomickým
zaměřením, znát základy ekonomiky, účetnictví a práva
a být připraveni na vysokoškolské studium.

datum jméno lékaře

3. Informační technologie
pro ty, které baví počítače, chtějí jim opravdu rozumět a získat technické
znalosti a dovednosti z oblasti počítačového hardwaru, softwaru,
počítačových sítí a technických přenosů dat; naučí se základům
programování a databázových systémů.
Žáci všech oborů si osvojí psaní na klávesnici, dva cizí jazyky včetně ekonomické
angličtiny, získají ucelené vědomosti z oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů
a mohou za zvýhodněných podmínek složit mezinárodní certifikáty
English for Business, Goethe Zertifikat a ECDL, pracovat v Klubu mediální
komunikace a účastnit se společenského života školy.
Ilustrační testy pro přípravu k přijímacím zkouškám budou zveřejněny
na internetových stránkách www.oakostelec.cz nejpozději 7. února 2016.

05.03.
06.03.
12.03.
13.03.
19.03.
20.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
02.04.
03.04.

MDDr. Olivíková Petra
MDDr. Pavlová Simona
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr Ptačovská Eva
MUDr Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona

www.vamberk.cz

adresa ordinace

telefon

Záhumenská 445, České Meziříčí
Zdrav.středisko Rokytnice v Orl.h.
Svatohavelská 266, Rychnov n.Kn.
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
ZS Kout 566, Borohrádek
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.

734 324 600
494 595 292
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
603 933 466
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
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Český rozhlas hledá
Šarmantní osobnost
Šarmantní osobnost není jen půvabný, přitažlivý, zdvořilý člověk s přirozeným
osobním kouzlem, ale od roku 1996 i posluchačská anketa Českého rozhlasu.
Za dvacet let se toho v naší zemi hodně změnilo, což vlastně také odráží jako zrcadlo
jednotlivé oceněné Šarmantní osobnosti. Vůbec prvním držitelem Titulu byl před dvaceti lety herec, moderator a muzikant Marek Eben. Na jeho šarmu nic naubraly ani šediny
ve vlasech, které od té doby přibyly.
Stejně šarmantní byly
osobnosti, které zvítězily
v dalších letech: Zdeněk
Svěrák, Helena Vondráčková, Karel Gott, Hana Maciuchová, Eliška Balzerová, Jiřina Jirásková, Jan Petránek,
Václav Větvička a další.
V minulém roce díky hlasům posluchačů získal
hlavní cenu, Zlaté slunce akademické sochařky
Dagmar Štěpánkové Černé, houslista Pavel Šporcl.
Ten bude předávat letos
29. dubna v královéhradeckém Aldisu
hlavní
cenu dalšímu oceněnému. Kdo to bude, to závisí
na hlasech, které můžete
posílat do konce března
tohoto roku deseti nominovaným na adresu:
Český rozhlas Hradec
Králové, Havlíčkova 292,
500 01 Hradec Králové.
Informace najdete také
na webu: rozhlas.cz/sarm.

Jubilejní dvacátý ročník celostátní rozhlasové ankety je tady!
Finále ankety Šarmantní osobnost roku vyvrcholí 29. dubna ve 20 hodin přímým přenosem z galavečera v královéhradeckém Kongresovém centru Aldis. Hlavní cenu předá
novému vítězi Šarmantní osobnost roku 2014 – houslista Pavel Šporcl. Pozváni budou
všichni vítězové minulých let a také nominované osobnosti tohoto roku. Jako hosté vystoupí kromě Pavla Šporcla i zpěvačka Kamila Nývltová, Big band Českého rozhlasu,
přislíbena je účast Ondřeje Brzobohatého, Ilony Csákové a dalších. Pro deset hlasujících
jsou i letos připraveny hodnotné ceny jako LED televizor, chytrý telefon, notebook, luxusní kosmetika a další.
Galavečer odvysílá Český rozhlas v přímém přenosu od 20 hodin na stanicích ČRo Dvojka, ČRo Hradec Králové a ČRo Pardubice.

2014 Pavel Šporcl
houslový virtuos
2013 Václav Větvička
dendrolog
2012 Jan Petránek
publicista
2011 Yvetta Simonová
zpěvačka
2010 Eliška Balzerová
herečka
2009 Jana Štěpánková
herečka
2008 Hana Maciuchová
herečka
2007 Karel Gott
zpěvák
2006 Jiřina Jirásková
herečka
2005 Marie Rottrová
zpěvačka
2004 Radovan Lukavský
herec
2003 Květa Fialová
herečka
2002 Vladimír Čech
herec
2001 Zdeněk Troška
režisér
2000 Helena Vondráčková
zpěvačka
1999 Václav Fischer
podnikatel
1998 Miroslav Antl
státní zástupce v Hradci Králové
1997 Zdeněk Svěrák
herec, scénárista, režisér
1996 Marek Eben
moderátor, herec, skladatel

hradec.rozhlas.cz
90,5 l 95,3 l 96,5 FM
www.vamberk.cz
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Činnost výjezdové jednotky SDH Vamberk
zpravodaj

Na počátku roku 2015 měla naše
jednotka 21 členů výjezdového
družstva. Tento stav vydržel beze
změn po celý rok. Obecně ale stále řešíme problém malého počtu
členů jednotky. Hlavní příčiny jsou
dvě. Za prvé jsou to omezené finanční limity, neboť každého člena
je třeba vybavit kvalitními ochrannými prostředky, druhým problémem je malý zájem mladé generace cokoliv dělat navíc a k tomu
ještě téměř zadarmo. Záměrně píši
téměř, protože v naší jednotce už
druhým rokem funguje systém odměn za výjezdy a výcvik, který má
jasná pravidla.
Po dlouhých letech marného
úsilí se nám podařilo dotáhnout
do konce doplnění dokumentace
jednotky. Máme již zřizovací listinu
dle platné legislativy a i jednotliví
členové mají podepsány smlouvy
s městem. Z tohoto vzájemného
vztahu vyplývají odměny, které
nám město vyplácí. Letos bylo vyplaceno 160.000 korun.
Co se týká výcviku, jednotka se i nadále schází pravidelně 1x za 14 dní
na pravidelných cvičeních. V zimních měsících je výcvik zaměřen
více na teoretickou přípravu. Od jara
do podzimu vyjíždíme s technikou
a cvičíme spíše venku, pokud to
počasí dovolí. Součástí výcviku je
také řada odborných školení, např.
na práci s motorovou pilou, používání dýchací techniky nebo na vnikání do uzavřených prostor. Samozřejmostí jsou kurzy první pomoci.
Kromě výše uvedeného jsme v rámci výcviku členů jednotky provedli
14.04. ukázku techniky a výcviku
pro děti Mateřské školy ve Vamberku, a další ukázku u příležitosti
Dětského dne v Merklovicích 06.06.,
kde jsme spolu s hasiči z Kostelce
provedli ukázku zásahu u dopravní
nehody a poskytnutí první pomoci
zraněným. Další ukázku naší techniky jsme provedli 13.06. u příležitosti
Dětského dne v Pekle. I letos jsme
byli slaňovat na Vrbické rozhledně.
Cvičení bylo spojeno s ukázkou pro
veřejnost a proběhlo na pozvání starostky obce.
Součástí naší přípravy byly také
cvičné zásahy v závodech Esabu,
konkrétně prověřovací cvičení
a zásah v energo kanálu pod hlavní
výrobní halou v závodě CO2. Úkolem cvičících bylo provést zásah
na hořící elektrické kabely v kanálu
a vyhledání zraněných osob v tomto prostoru a jejich evakuace mimo
ohrožený prostor. Cílem cvičení
bylo hlavně seznámení členů jednotky s tímto prostorem a zdůraznění možných nebezpečí při tomto
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typu zásahu. 30. 8. jsme jedno cvičení věnovali prohlídce energo kanálu v horním závodě Esabu. Tento
kanál je starší a je v něm i potrubí
parovodu, tudíž podmínky pro pohyb jsou zde značně omezené.
Co se týká naší techniky, v loňském roce jsme zakoupili novou
elektrocentrálu a motorové kalové
čerpadlo do vozidla Tatra. Mimo to,
máme v garážích nový průmyslový
vysavač a do vozidel byl dokoupen
drobný materiál, například záchranářské nože – do každého vozidla 1
kus. Proběhla obnova poškozených
hadic a materiálu, byl dokoupen
sypký sorbent, který byl doplněn
do vozidla MAN.
I v letošním roce probíhala obnova
osobní výstroje, která byla již prošlá
nebo opotřebená. Bylo zakoupeno

ními členy jednotky. To samé platí
i o závadách v budově. Na těchto
opravách a údržbě se podíleli především hospodáři jednotky, osobní
prostředky si udržoval každý sám.
V letošním roce jsme vyjížděli celkem na 25 událostí a jedno prověřovací cvičení. Všechny výjezdy byly
řízeny Krajským operačním střediskem v Hradci Králové. Nejvíce zásahů bylo přímo ve městě Vamberku,
a to 10, z toho 2x požár – v obou
případech se jednalo o požár vozidla, 6x jsme poskytovali technickou
pomoc – čerpání vody, asistence
u otevírání bytu, monitoring vodního toku při úniku neznámé látky
do řeky a podobně. 1x jsme poskytli
technologickou pomoc ve firmě
ESAB dolní závod kde jsme asistova-

spadlé elektrické vedení na plot
u rodinného domu. Většina výjezdů
k požárům byla v létě v období extrémních veder, takže i zde se jednalo o poměrně náročné zásahy.
Stabilně se nám daří vyjíždět v dostatečném počtu, což znamená
v průměru 8 hasičů. Není žádnou
výjimkou, že nás vyjede i 12. Technika vyjíždí v průměru do 7 minut
od vyhlášení poplachu, první vozidlo vyjíždí převážně do páté minuty
od vyhlášení poplachu. S menšími
problémy se nám daří dodržovat
pravidelné víkendové pohotovosti,
kdy je na každý víkend určena posádka na jedno vozidlo v počtu 4
hasičů respektive strojníka, velitele
a dvou hasičů. Ze všech zásahů je
zpracována dokumentace, která je
odesílána na HZS a na Městský úřad.

Ukázka zásahu při dopravní nehodě v rámci dětského dne

pět kompletů zásahových obleků.
Dále jsme zakoupili dva pracovní
stejnokroje a dva páry pracovní zásahové obuvi. Do vozidel byly doplněny reflexní vesty splňující normu
v celkovém počtu 10 kusů. Kromě
plánovaných výdajů jsme museli
zaplatit opravu převodovky u Tatry
ve výši cca 20.000 korun a cca 18.000
korun stálo nové venkovní schodiště u vchodu do klubovny. V příštím
roce plánujeme rekonstrukci sociálního zařízení v budově. Za letošní
rok jsme vyčerpali na nákupy částku
převyšující 600.000 korun. V současné době je celá jednotka kompletně
vystrojena a všichni členové mají
veškeré prostředky osobní ochrany
dle předpisů. Péče o svěřené prostředky a osobní výstroj je dobrá,
při kontrolách jsem nezjistil vážnější
závady. Technika v majetku jednotky je rovněž v dobrém stavu a je
plně připravena k výjezdu. Drobné
závady byly průběžně odstraňovány
buď strojníky, nebo případně ostat-

li u sváření a zakropili jsme trávník,
aby nedošlo k požáru. 1x jsme vyjížděli na planý poplach. Dále jsme
zasahovali 4x v Rybné nad Zdobnicí,
a to 1x na požáru pole, 1x u dopravní nehody s požárem havarovaných
vozidel a 2x jsme poskytovali technickou pomoc – odstranění padlých
stromů a úklid komunikace. V obci
Záměl jsme byli 2x na požáru sazí
v komíně. V Dlouhé Vsi jsme byli
1x na požáru palet u rodinného
domu. V Polomi u Potštejna jsme
byli celkem 2x, z toho 1x na požáru
lesa, druhý výjezd byl na dohašení
rozdmýchaných skrytých ohnisek
na tomtéž místě následující den. 1x
jsme byli v Kostelecké Lhotě na rozsáhlém požáru pole obilí, dále 1x
v Jahodově u požáru lisu na seno.
Po jednom zásahu bylo do Potštejna – úklid komunikace od uniklého oleje, do Pekla – požár porostu
od spadlých drátů elektrického vedení, do Lupenice na požár dodávky a do Brné u Potštejna, kde bylo

www.vamberk.cz

Z dalších akcí, na kterých se členové jednotky podíleli, uvádím například pořádání dětského odpoledne
pro děti hasičů za zbrojnicí, brigády
na dokončení sběru šrotu a vyklízení sklepů a kotelny v Kostelci nad
Orlicí. Mimo běžné činnosti jsme
v několika případech vypomáhali
na požádání společnosti Vamberecká voda s.r.o. při čištění a proplachování odpadního potrubí a kanálových sběračů. Ve spolupráci
s Vambekonem jsme vyčistili několik propustků pod komunikacemi
a dle potřeby jsme byli připraveni
i na umývání komunikací po městě.
Chtěl bych tímto všem aktivním
členům jednotky za jejich celoroční
přístup a účast poděkovat, stejně
tak bych chtěl poděkovat všem, kteří nám pomáhali a podporovali nás.
Jaroslav Pavelka
velitel jednotky Sboru
dobrovolných hasičů
ve Vamberku
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Jak se žije hasičům v Pekle?
V loňském roce 2015 jsme pořádali
mnoho již tradičních akcí nejen pro
členy sboru, ale i pro širokou veřejnost. Hned první lednový víkend
jsme se setkali v místní hospůdce při
zabíjačkových vepřových hodech,
kde si zúčastnění mohli u lahůdek
z „pašíka“ povyprávět o tom, jak proběhly vánoční svátky a Silvestr. Druhou akcí byl Hasičský ples, který se
jako každý rok konal v lednu. Zatančit
si přišlo mnoho lidí. Většina z nich si
zakoupila losy do tomboly, která byla
velmi bohatá, což potvrdila i rychlost,
s jakou se losy prodaly. Ten, kdo měl
chuť, si mohl vybrat z lákavého menu
něco výborného k večeři. Nejsložitější na organizaci a zároveň největší
akcí loňského roku byl Sraz rodáků
pořádaný po deseti letech. Příprav
se účastnili nejenom hasiči, ale i další spoluobčané. „Přípravný výbor“ se
scházel již mnoho měsíců předem
- není se čemu divit, vždyť toho bylo
tolik, co bylo potřeba zařídit, přivézt,
obvolat, nainstalovat, napsat a roze-

slat pozvánky. Výsledkem všech těchto aktivit byl víkendový Sraz rodáků,
který se uskutečnil 19. - 21. 6. 2015.
Návštěvníci se setkali na sále místního pohostinství. Na úvod byli všichni
přivítáni organizátory, promluvil pan

program byly nainstalovány dvě
výstavy v budově bývalé školy. V přízemí byly vystaveny různé krásné
kroniky a fotografie, v prvním patře si
pak občané mohli prohlédnout předměty a „listiny“ z hasičské a pekelské

starosta, bylo řečeno něco z historie
Pekla, a také zazpívaly a zarecitovaly
místní děti. Pak už následovala živá
zábava. Všichni si rádi popovídali
a zavzpomínali se sousedy z mládí
a kamarády, které už dlouho neviděli.
Večer po předtančení následovala
taneční zábava. Jako doprovodný

historie. Sraz rodáků se velmi vydařil
a všem se moc líbil, o čemž svědčí
mnoho zúčastněných a pěkné vzkazy s podpisy v knize návštěv. Toto je
malý výčet akcí, kterých jste se všichni mohli zúčastnit.
Ale nemyslete si, že pořádáme jen
tyto společenské akce. Zúčastnili

Velikonoce svátky jara?
Většina z nás má ráda probouzející se
život v jarní přírodě, naději, kterou skýtají sílící sluneční paprsky. Tak, jak naše
společnost ztrácela duchovní povědomí, křesťanství, měnila se i prezentace
velikonočních svátků. Přibývalo roztomilých zajíčků, barevných vajíček, zeleňoučké travičky a není málo těch, kdo si
myslí, že Velikonoce, to je přece hlavně
pondělí s pomlázkou a dalšími zvyky!
Nic proti lidovým zvykům, ale není to
trochu málo?
Co tedy slavíme my křesťané v oné
Veliké noci? Řekněme hned, že svátek
pochází ze židovství. Izraelský národ žil
dlouhou dobu v Egyptě, zprvu celkem
spokojeně. Postupně se však dostal
do podřízeného postavení, jež se změnilo v otroctví. Do čela porobeného
národa se dostal Mojžíš, který přijal
od Boha, že má svůj lid z Egypta odvést
do určené země. Mojžíš začal vyjednávat s egyptským vládcem - faraonem.
Ten se však dobrovolně levné pracovní
síly vzdát nechtěl. Na egyptskou zemi
se postupně snesla série pohrom, tzv.
deset egyptských ran. Zdecimovaný
faraon nakonec nerad souhlasil s odchodem Izraelitů. Toto se událo okolo
roku 1250 před Kristem. Od té doby slaví židé svátek Pesach na památku vyjití
z otroctví.
Ježíš Kristus byl ukřižován právě
ve dnech židovských Velikonoc. Na Zelený čtvrtek si připomínáme tzv. Poslední večeři, při níž Ježíš proměnil chléb
a víno a se slovy: „Toto je mé tělo a má
krev, to dělejte na mou památku“ podával svým přátelům. Při každé mši do-

jsme se okrskové soutěže, kde naše
dvě družstva obsadila 1. a 4. místo.
Také jsme v létě byli na netradiční
soutěži v Rybné, kde jsou disciplíny
vždy velmi těžké, protože se proudy od útoku táhnou do prudkého
kopce. Abychom nechali vyniknout
i naše „dříve narozené“ hasiče a hasičky, uspořádali jsme již 7. ročník
soutěže Seniorů. Přihlásilo se 7 družstev. Pekelští hasiči vybojovali krásné
7. místo. Tento ročník, který se nesl
ve znamení šťastné sedmičky, se velmi podařil.
Mimo toto měření sil v „hasičině“
ještě dbáme na připravenost naší
techniky, musí být v úplném pořádku, aby byla kdykoli k dispozici.
Na závěr bychom rádi poděkovali Městskému úřadu ve Vamberku
a ostatním sponzorům za finanční
podporu, ale také hlavně Vám všem,
kteří naše akce navštěvujete. Tímto
Vás srdečně zveme na další plánované akce v roce 2016.
Za SDH Peklo R.F.

Předmět měsíce

chází ke zpřítomňování Ježíšovy oběti.
Brzy po Poslední večeři odešel Ježíš se
svými blízkými do Getsemanské zahrady, kde se modlil. Věděl, co jej čeká
a strachy se až potil krví. Nakonec však
řekl: „Ne, jak chci já, ale ať je to podle
tebe, Otče“. Přišel zrádný Jidáš s vojáky,
kteří Ježíše zatkli. Celou noc byl tupen
a ponižován a ráno byl předveden před
Piláta a Heroda. Jeden se od Ježíše distancoval, druhý se mu vysmál. Ježíš
byl vydán k potupné smrti. Byl vláčen
jeruzalémskými ulicemi a na kopci Golgota ukřižován. Jeho mrtvé tělo bylo
uloženo do hrobu a hlídáno vojáky. To
si připomínáme na Velký pátek.
V sobotu, v den židovského svátku sabat, leželo Ježíšovo tělo v hrobě. Když
se následující den vydaly zbožné ženy
ke hrobu, našly kámen od vchodu odvalený a hrob prázdný. V oné Veliké
noci vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Později se Ježíš svým přátelům několikrát
ukázal, ale jeho vzkříšené tělo již bylo
jiné. Jedl s nimi, ale zároveň mohl přijít
přes zavřené dveře.
To vše si připomínáme o Velikonocích,
již takřka dva tisíce let. A proč vlastně
Bůh poslal svého jednorozeného Syna
mezi lidi, na svět, kde Ježíš žil a nakonec podstoupil hroznou smrt? Člověk
svou neposlušností porušil ideální stav
panující po stvoření a Ježíš Kristus svou
obětí nám znovu otevřel možnost být
jednou u Boha. V Bibli se dočteme Ježíšova slova: „Ani oko nevidělo, ani ucho
neslyšelo, co přichystal můj Otec v nebi
těm, kdo ho milují.“
Miroslav Berger

Zamyšlení nad městským erbem
V únorovém vydání VZ jsme otiskli obchodní ochrannou známku firmy
ABS s „obrácenou figurou“ jednorožce ve znaku Vamberka. Na uvedené
se nyní pokusíme plynule navázat a představit čtenářům předmětný erb,
umístěný na balustrádě balkonu naší radnice. Vnímavý kolemjdoucí si
na první pohled povšimne figury jednorožce, heraldicky hledící vlevo
(pro pozorovatele opačně, tedy vpravo), což ho může vést k úvaze, jaká
byla vlastně příčina k „bezdůvodnému“ otočení znaku. Faktem zůstává,
že již na prvních plánech budovy z roku 1881 je toto nedopatření jasně
patrné. Mohlo se tak stát náhodou, či nedbalostí, ať už ze strany architekta nebo tehdejšího vedení města. Ale mohl v tom být i určitý, blíže
nespecifikovaný, záměr… V tom případě se nabízí otázka, kdo se nechal
kým inspirovat a kdo koho ovlivnil - továrník Bednář stavitele Albera
nebo tomu bylo naopak? Ze strany badatele se jedná o pouhou úvahu
a dnes už se to asi nedozvíme. Zcela jisté však je, že chybně ztvárněný
znak, přímo na budově radnice města, je věc velmi ojedinělá a jedná se
(svým způsobem) o historickou raritu. Buďme za tento omyl rádi.
Spolek přátel historie Vamberka
Fotografii dodal Václav Matějka
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Výročí 70 let od úmrtí Matěje Kopeckého, příslušníka
páté generace nejznámějšího loutkářského rodu
Při procházce po starém hřbitově
na vás dýchne historie Vamberka
snad z každého náhrobku – Vilímek,
Bednář, Melnický, Kubias, Zeman.
Jsou zde však i hroby lidí, které se
Vamberka dotkli pouze okrajově.
Například tím, že zde zemřeli. To je
případ loutkářů Kopeckých. Kdo by
neznal alespoň jméno snad nejslavnějšího loutkáře Matěje Kopeckého.
Ale přiznejme si, kdo víme víc?
Již Matějův otec Jan Kopecký (17441808) je v matrikách uváděn jako
komediant a loutkář. Matěj Kopecký
(1775-1847), loutkoherec a vlastenec byl jeho synem. Po vojně se živil
obchodem s knoflíky a velbloudí
srstí, později hodinářstvím. Po požáru domu v Miroticích v roce 1811
se začal živit jako loutkoherec. Se
svou ženou měl 15 (některé prameny uvádějí 20) dětí, z nichž se však
dospělosti dožilo pouze šest z nich.
A většina z nich pokračovala v otcově a dědově tradici. V současnosti
pokračuje v rodové tradici již devátá generace. A ačkoliv se většinou
jednalo o kočovné loutkoherce bydlící v maringotkách, lze u nich najít
mnoho zajímavých skutků a osudů.
Jeden z potomků, Josef Kopecký
(nar. 1922) se v roce 1947 oženil s prvorepublikovou filmovou hvězdou
Lídou Baarovou a spolu následně
utekli do Rakouska. Další z rodu, Václav Kopecký (1897-1961) to dotáhl
až na poválečného ministra kultury.
Matějův syn Václav (1801-1871) byl
i spisovatel. V roce 1862 sepsal otcovy hry, které pak v Praze vydal vamberecký rodák J. R. Vilímek.
Na vambereckém hřbitově najdeme dva hroby tohoto loutkářského
rodu. V prvním (u zdi směrem k bývalé masně) je pohřben Antonín Kopecký s manželkou a dcerou. Ve druhém, který je kousek níže a na druhé
straně uličky (ke středu hřbitova)
je pohřbena rodina Matěje Kopeckého. Antonín byl Matějovým strýcem. A proč jsou pohřbeni zrovna
ve Vamberku? Loutkáři byli, stejně
jako ostatní potulní herci či kejklíři,
pohřbíváni tam, kde na své „štaci“
zemřeli. Z toho by se dalo usuzovat, že Vamberk byl pro Kopecké
místem, kde bylo vděčné a početné
obecenstvo a kde se vyplatilo se
svým představením zastavit.
Antonín Kopecký (1856-1919) byl
nazýván mistrem loutkářem a snad
nejvíce zpropagoval loutkové divadlo na Loutkářské výstavě v Národopisném muzeu v Praze v roce 1896.
Byl ze čtvrté generace rodu. Po celý
loutkářský život mu stála po boku
manželka Julie. Jejich dcera Anna

Kopecká (1884-1941) založila a provozovala své divadélko až do své
smrti. Poté se ho ujali její děti pod
vedením Františka Kiliána-Kopeckého pod názvem Loutkářské pětka.
Matěj Kopecký (1893-1946), z páté
generace rodu, je synem Jana Kopeckého a Josefy, rozené Lagronové, rovněž ze starobylého loutkářského rodu. Za 1. světové války
bojoval v italských legiích, kde dosáhl hodnosti poručíka. Po válce
se vrátil k loutkoherectví a kočoval
po českých zemích. V roce 1920 se
v Novém Bydžově oženil se Zdenkou Kopeckou (1897-1986). Při ničivém požáru v Třebešově (u České
Skalice) v roce 1923 přišla rodina
kromě obytné maringotky o dvě
malé děti. Matěj zemřel na konci
února 1946 a byl pochován na vambereckém hřbitově. Manželka jej
přežila o celých čtyřicet let. Od úmrtí
tohoto Matěje uplynulo letos sedmdesát let.
Syn Matěj (1893-2001), řečený
„Máťa“, začínal s rodiči v maringotce a po poutích, po roce 1948, kdy
jim další činnost byla znemožněna,
zakotvil na téměř třicet let do královehradeckého divadla Drak. Zde se
vypracoval z technika až na režiséra
a s hrami Faust a Enšpígl procestoval
celý svět. Poslední rozloučení proběhlo v kostele sv. Anny v Kostelci
nad Orlicí, pohřben je však ve Vamberku vedle svých rodičů a manželky Anny, která jej opustila o čtyři
roky dříve.
Jejich děti, Matěj a Anna patří k sedmé generaci loutkářského rodu
Kopeckých. Matěj provozuje s manželkou Mirkou Divadlo Matěje Kopeckého, Anna, spolu s manželem
Rostislavem Novákem provozuje
Malé Divadélko. Jejich syn Rostislav
Novák je herec, loutkář, akrobat a divadelník v divadle La Putyka. Hrál,
stejně jako jeho otec i v televizním
seriálu.
Kromě loutkového divadla se někteří členové rodu věnovali i cirkusu.
V současné době jezdí po českých
zemích cirkus Praga, který založil Jan
Kopecký (nar. 1931) a nyní v tradici
pokračuje jeho syn Jan.
Kopečtí si oblíbili náš kraj. Před
sametovou revolucí se příslušníci
rodiny scházeli každý rok v kempu
na koupališti v Kostelci nad Orlicí.
V současnosti můžeme rodiny Matěje a Anny vidět na zámku v Potštejně, na loutkovém festiválku Cesty Matěje Kopeckého aneb Veselá
bída. Letos to bude již podesáté.
Jiří Hostinský
Spolek přátel historie Vamberka
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Vzpomínky vambereckého
rodáka Stanislava Holuba
Úvodem
Píše se rok 1942. Republika je obsazena německými vojsky a veškeré dění je německou důkladností
zaměřeno na práci pro válečný
průmysl. Němci, po obsazení Rakouska, Polska, ČSR, bojují již jen
v SSSR. Všichni bojeschopní Němci
jsou již v armádě, což rozhodl německý Wermacht a dále rozhodl
o tom, aby co největší počet občanů ze všech obsazených zemí, tedy
i z Čech a Moravy, musel nastoupit
do zaměstnání pro válečný průmysl, tam kam určí podle potřeby
Wermacht. Celkem bylo určeno
několik ročníků a to od roku 1918
až do roku 1924. Nejvíce se jednalo o svobodné občany, bez ohledu
na věk, takže se jednalo mnohdy
i o padesátileté občany. Aby si
čtenář mohl představit kolik lidí
bylo odvedeno, uvádím, že se jedná o 906 míst válečných podniků,
tehdy ještě přísně utajovaných. Já
byl z ročníku 1922. Byl to tehdy silný ročník a tedy i pro otrockou nucenou práci pro Wermacht velmi
vhodný a vydatný. Já byl v té době
zaměstnán jako pekařský dělník
ve strojním pekařství, ve svém rodišti ve Vamberku, okr. Rychnov
nad Kněžnou a to u fy Motyčka.
Byla válka a já ještě svobodný,
a tedy jako takový, vhodný pro otrockou práci.
Dne 10.11.1942 jsem obdržel
povolávací rozkaz z Hradce Králové, abych se dostavil k lékařské
prohlídce a po této nastoupil
v Doudlebách do zvláštního transportního vlaku, který zde bude
projíždět. Uveden den a přesný
čas s upozorněním, že nedostavení je nepřípustné a trestné. Kam
pojedeme nebylo uvedeno. Dne
18.11.1942, den před odjezdem,
bylo rozloučení s rodiči a děvčetem a druhý den lokálkou z Vamberka do Doudleb na nádraží. V lokálce jsme se sešli další kamarádi:
Zdeněk Kovář, František Dvořák,
Slávek Frejvald, a vzápětí přijel
dlouhý vlak od Hradce Králové.
Všady bylo plno halasu budoucích nových kamarádů. Vlak stavěl
všude, kde museli nastupovat noví
a noví pasažéři stejného osudu.
Dohadů, kam nás odvezou a co
tam budeme dělat, nebylo konce.
Ale již tu byla hranice Mitlwalde
(Mezilesí). Kontrola nikde žádná.
To jsme již věděli, že pojedeme
mimo naší republiku. Nakonec
vlak vjel do velkého nádraží Bre-

slav (Wroclav). Zde jsme všichni
vystoupili, ale dlouho si nás žádný
nevšímal. Několik set lidí čekalo co
se bude dít. Posedáváním u svých
věcí a podřimováním na holé zemi
jsme se dočkali rána celí prokřehlí.
Ale to již byl slyšet křik na všech
stranách a vyvolávání jmen. Nakonec z našeho transportu bylo vyčleněno 100 kamarádů a z Breclav
nás odvezli vlakem do vnitrozemí,
do města GLOGAU. Již cestou jsme
zažili otřesný děj, hledíc z okna
jedoucího vlaku. V jednom místě, kde musel vlak zpomalit pro
opravu svršku kolejiště, jsme viděli
pracující lidi s krumpáči, se žlutou hvězdou na prsou, tedy Židy.
Jeden pracující, zřejmě nemocný
nebo zesláblý, se zhroutil. A hlídající ostraha řvala německy: „Tak ty
nemůžeš, tak já ti pomohu „. A pomohl mu tím, že pažbou pušky
rozbil onomu trpícímu hlavu. Vlak
ale pokračoval. Jen jsme ještě viděli, jak již zřejmě mrtvého kamaráda další lidé se žlutou hvězdou
odtahují z kolejiště. Tento výjev
nenechal nikoho na pochybách,
co nás možná také čeká, a sklíčenost a dohady trvaly až do příjezdu do našeho cíle, do Glogau.
Kapitola II.
Na nádraží v Glogau nás již očekávali němečtí organizátoři v civilu. Jeden silně kulhající s holí
a druhý menší, velmi čiperný, inteligentního vystupování. Tento
představil se jako vedoucí lágru
Brückenkopf, Armín Baudeman.
Byl na první dojem sympatický
a důvěryhodný, a také tak vždy
s lidmi jednal, i v budoucnu. Nejprve se zeptal zda někdo z nás umí
německy. Přihlásili se celkem čtyři
a tito překládali, co na nás chce,
co bude vyžadovat. Předně upozornil proč jsme zde na práci, že je
válka a němečtí muži musí bojovat
na frontě. Ostatní podrobnosti vysvětlí až na místě. Vzali jsme si své
svršky v kufrech a přes celé město
šli v průvodu za oním vedoucím.
Za městem jsme pokračovali přes
most Brückekopf přes řeku Odru
a za ním po levé straně se tyčila
dvoupatrová budova se širokými
vraty s boční nezbytnou vrátnicí.
Dva vrátní nám otevřeli a ocitli jsme se na rozlehlém nádvoří.
Zde jsme se zastavili a čekali co se
bude dít. Netrvalo dlouho a už zde
byl vedoucí Baudeman. Zde nás
seřadil do trojstupu a vyvolával,

jaké kdo má řemeslo, každý zvlášť.
Řezníci, pekaři, číšníci. Jako řezník
se přihlásil Václav Nosek z Liberka,
který uměl perfektně německy
i s dialekty v této řeči, druhý řezník
byl Jaroslav Král z obce Karle. Další
v pořadí byl pekař Josef Kovačka
a druhým pekařem jsem byl já Stanislav Holub. Další byl číšník Karel
Havel z Rychnova. Kromě nás pěti
ostatní byli zařazeni do továrny
AEG, kde byli přeškoleni na černé
řemeslo, jako nástrojaři, soustružníci, frézaři, revolveráři.
Kapitola III.
Nás pět bylo postaveno před dilema vařit pro 150 lidí. Totiž před naším příjezdem zde bylo již ubytováno 50 polských občanů, ale opět
z nich žádný kuchař, tedy žádný
z nás neznal kuchařské řemeslo.
Žádný nám neporadil jak a z čeho
vařit, proto jsme dělali vlastně pokusy co a jak provedeme, a aby to,
co se uvaří, bylo k jídlu. V jednom
koutě bylo několik pytlů brambor,
kupa žluté řepy burgině, Němci
zvané kcholerabi, a pytel se solí.
To bylo pro začátek dost. Nejprve
jsme jen tak na zkoušku oloupali
a nakrájeli brambory a řepu, osolili
a ono se to dalo dokonce jíst. Ale
co nyní, kolik čeho aby to stačilo
pro všechny. Pomohla nám tužka
a papír a něco ještě navíc. Chyba
byla v tom, že k vaření jsme měli
k dispozici pro větší množství jen
obyčejný jednoduchý kotel, a ať
jsme míchali neustále sebevíce,
tento prvý eintopf se nám připálil.
Katastrofa se nedala změnit. Většina zůstala nesnědena. Ještě štěstí,
že naši kluci měli dostatek zásob
z domova, ale Poláci byli odkázáni
jen na toto „jídlo“ a tedy s těžkostí
snědli s nechutí tuto naši nepovedenou delikatesu. Je samozřejmé,
že nás moc nechválili, ale co se
dalo dělat. Postupně jsme společně vynalézali postup aby se jídlo
nepřipálilo.
Nejprve trochu odbočím, abych
upřesnil místo našeho pobytu. Byli
jsme zavedeni do bývalé polské
pevnosti, zvané Brückenkopf. Tato
pevnost stála asi 30 m od hlavní
silnice vedoucí z města Glogau
směrem na Lechenberk. Za touto
budovou tvaru obrovské podkovy
byly vybudovány pravidelné podzemní místnosti – kobky, vše z mohutného železobetonu a za tímto
opevněním hluboký, široký příkop,
naplněný hnijící stojatou vodou.
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Tato voda byla rájem nespočetného množství žab, konajících
v teplém období své žabí koncerty. Zevnitř této budovy na velikém
dvoře bylo postaveno několik
přízemních dřevěných ubytoven,
uprostřed každé se širokou chodbou, po celé délce. A až na konci
těchto ubytoven byly umývárny
v podobě dlouhých žlabů a nad
nimi kohoutky na vodu, vždy jen
studenou v každé době. V suterénu zděné budovy byla umístěna
velká klenutá kuchyň se sporákem
na uhlí a kotlem na vaření, jako
pro prasata. Potom již jen několik
menších a větších hrnců a několik
velkých vařeček na míchání. Vedle
velkého sporáku byl již jen široký
stůl na krájení veškeré zeleniny
a všeho co se dalo krájet, a k tomu
sada různých nožů. U stropu jednoho klenutí byl zabudován trám
s velikým hákem, zřejmě k tomu,
když se zde zabíjela prasata. Jinak
žádné nářadí k ulehčení jakékoliv
práce nikde nebylo.
Kapitola IV.
Postupně jsme však dostávali k vaření další ingedience, jako trochu
mouky, zelí, mrkev, cibuli, česnek,
půlku chleba na dva dny. Postupně
přibývalo strávníků, vždy po 50-ti
lidech. A to Poláci, Češi, Ukrajinci,
až nás na stravování bylo 350 lidí.
V této době vedoucí Baudeman
sehnal skutečnou kuchařku Němku Elizabeth freulein Hanke. Dále
k nám přibyla 2 polská děvčata:
Staša Malepsi a Josefa Benzen,
potom jedna Francouzka Patlete a Španělka Rozalie. Všechna
děvčata zde měla jedinou funkci,
čistit veškerou zeleninu a loupat
brambory. Krájení veškeré zeleniny a brambor jsem měl na starosti
já. Příchodem kuchařky Elizabeth
Hanke se vaření skutečně značně
zlepšilo. Eintopf se sice vařil stále,
ale kuchařka byla pravou bojovnicí
za zlepšení podmínek s jídlem pro
všechny. Nejen vymohla veliký kotel dvouplášťový, ve které se již nic
nepřipalovalo a již tím se jídlo chu-
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ťově zlepšilo. Vymohla za přispění
vedoucího Baudemana, abychom
jako celek dostávali k vaření také
část alespoň výsekového masa
a to 13,5 kg pro 350 lidí. Kdo tomu
jen drobet rozumí, ať si představí, kolik masa přišlo na jednoho
strávníka. Podle našich propočtů
to dělalo necelé 4 dkg. I když bylo
toto množství nepatrné, tak se
chuťově eintopf podstatně zlepšil.
Kuchařka měla s pracujícími soucit,
stále jen nadávala na poměry a jak
to, že všichni chtějí na pracujících
práci, ale aby dostali dostatek jídla,
to již ne.
Kapitola V.
To byla také doba, kdy k nám
na stravování přibylo 50 Francouzů přímo Petainových vojáků,
v uniformách, celí v modrém, barety a psí dečky přes nohy. Doma jim
bylo sděleno, že v Německu jsou
určeni jen pro udržování pořádku.
Jaké bylo pro tyto vojáky zklamání,
když ještě týž den dostali pracovní
oblečení a svoji uniformu museli odeslat domů do Francie. Zde
byli určeni na práci a přeškoleni
do továrny AEG. Aby toho nebylo
málo, dostali také k jídlu novinku
eintopf. Tehdy jsme měli uvařenou
jako vždy, jen jediné jídlo: řepu-francouzsky nazvanou ritabaga.
Vojáci nadávali jako pohani, že to
není jídlo ale žrádlo pro prasata
a také si šli hned stěžovat s tím, že
si žádají svého kuchaře z Francie.
Řepa ritabaga byla ochutnávajícími Němci zjištěna jako poživatelná
a stížnost uznána jako nepatřičná. Přesto se asi za 14 dnů v lágru
objevil francouzský kuchař Žán
Bergé Ekvizinér. Jelikož byl sám,
dostal jsem od vedoucího Baudemana nabídku, abychom spali
dva v jedné malé místnosti. Tak se
i stalo, protože jsme vstávali brzy
ráno a nikoho jsme nepotřebovali
budit. Oba jsme se lámanou němčinou docela dorozuměli a já se
přitom trochu naučil pár vět francouzsky a on zase česky. Žán byl
z našeho vaření a za těchto podmínek více než nešťastný a z toho,
co jsme měli, neuměl vůbec nic.
Od nás se učil eintopf a jen stále
nadával jak se má vařit, když není
nic k mání. Z nedostatku masa se
vařili kulaté karbenátky, zvané
klopsy, samozřejmě s více jak polovinou brambor, aby byly větší
a dalo se tak málo masa rozdělit
na 50 lidí. A to Francouzi dostávali zvláštní příděl 7 kg koňského
masa 2x měsíčně. To že se nevařilo
lépe po příchodu francouzského
kuchaře odnesl on sám tím, že je
kuchař k ničemu. Německá kuchařka Elizabeth byla zvědavá, co
francouzský kuchař dokáže vytvo-
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řit z toho, co je k dostání v kuchyni, a Žán byl tak zoufale nešťastný,
že se to nedá vypsat. Stále říkal: já
umím vařit všechno a dobře, ale
musím k tomu mít věci a ty zde
nejsou. Jak mám vysvětlit kamarádům proč neuvařím něco chutnějšího. Musím mít především dobré
maso, víno, olej, rýži, ořechy, vejce
a další ingredience a navíc spousty koření. Naše národní jídlo se
skládá z bifteků různě upravených
a tady jsou jen ty brambory a ani
ty nelze omastit. Žán proto ihned
psal na francouzskou ambasádu,
vše vysvětlil a skutečně to pomohlo. Francouzi obdrželi každý měsíc
balíček, hlavně s luštěninami, rýží,
čokoládou, cigaretami a láhví vína.
Morálka se rázem zlepšila. Francouzi se nikdy neopomněli zeptat
co máme k obědu. Když se dozvěděli že: užo dvi si bon dyně a zjistili, že to je ritabaga (řepa), zkřivili
obličeje a oběd vždy ignorovali.
Stalo se vícekrát, že někteří z kamarádů si mysleli, že my v kuchyni si vaříme něco lepšího a řepu
nejíme. Po rozdání oběda vzal
jsem svou misku se řepou, šel si
sednout mezi ostatní, a snědl jsem
všechno. Po celou tu dobu, všichni
ze všech stran se nestačili divit, že
to dokážu sníst, a opět byl pokoj.
Byl by také nesmysl aby si někdo
z nás v kuchyni něco lepšího uvařil.
Za prvé nebylo z čeho a za druhé
by to bylo proti ostatním nelidské.
Je pravdou, že člověk při krájení
zeleniny snědl po kouskách něco
zelí, mrkve i řepy ale jinak jsme
na tom byli všichni stejně. Také
časté nárazové kontroly v kuchyni
se přesvědčily, že ukrást něco v kuchyni je nesmysl a tak jsou zcela
zbytečné. Je pravdou, že jsme
s kuchařkou rozdali pouze spoustu
syrových brambor a to vždy tomu
kdo o ně z hladu požádal a sám si
je někde kde bydlel, uvařil na vařiči, který si sám v továrně z válečného materiálu vyrobil. Jeden čas
to došlo tak daleko, že bylo veliké
vyšetřování všude kde se dalo, skrze nenormální spotřebu elektrické
energie. Samozřejmě se jednalo
o spoustu vařičů vyrobených načerno, ty mají jak známo, velkou
spotřebu. Stalo se, že při jedné
velké razii bylo odhaleno skoro
100 vařičů, ale žádný nedokázal
vysvětlit odkud a jak byly dopraveny na lágr přes strážnici, když každý den museli zaměstnanci ukázat
co nesou, a zběžně byli přes oděv
prošacováni. Vařič totiž nebyl tak
malý aby nebyl na první pohled
prozrazen a hlavně se jednalo
o kvalitní materiál z továrny AEG.
Vedení továrny si již nevědělo rady
jak chytit a usvědčit pachatele.
(pokračování příště)
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Vzácný učitel Josef Vrabec
V dlouhé řadě vambereckých kantorů náleží důstojné místo Josefu
Vrabcovi, který ve Vamberku působil
v polovině 19. století. Pocházel z nedalekého Bílého Újezda, kde se narodil do učitelské rodiny v roce 1825.
První místo učitelského pomocníka
získal roku 1842 v Lukavici u Rychnova. Se služným 20 zlatých musel
nejen učit, ale též nádenickou prací
vypomáhat učiteli. Po dvou letech
přešel na lepší místo se služným 30
zlatých do Javornice. V roce 1847 získal místo na vamberecké škole jako
podučitel ke svému tchánovi Václavu
Kodýtkovi. V roce 1851 si vyžádal dovolenou, odjel do Prahy, kde se dále
vzdělával v učitelském ústavu při c.k.
hlavní škole (tzv. Budečská škola).
Zde nabyl výbornou kvalifikaci pro
tehdejší hlavní školy. Navštěvoval
i varhanickou školu, též s vynikajícím prospěchem. Jako mimořádný
posluchač se na Karlo-Ferdinandově
univerzitě účastnil přednášek Purkyně, Hanky aj. Vrabec chtěl v Praze zůstat ještě rok, aby si mohl udělat kurz
pro vyučování na nižších reálkách,
nedostal však již povolení.
Roku 1852 se vrátil do Vamberka,
kde využil nově nabytých vědomostí.
Zdejší měšťané s povděkem kvitovali,
jak jejich děti prospívají. Po smrti svého otce v roce 1854 byl Vrabec jmenován samostatným učitelem v rodném
Bílém Újezdě. Vambereckou školu
převzal dosavadní zastupující učitel
Josef Plocek. Roku 1861 si Vamberečtí
vyžádali Vrabce zpět pro svou školu.
V našem městě působil blahodárně
dalších osm let. Pedagogicky působil

daleko nad rámec svých povinností.
Soukromě učil předměty pro hlavní
školy a reálky. S žáky jezdil ke zkouškám do Hradce Králové, Kostelce,
Rychnova. Jeho svěřenci bývali vždy
výborně připraveni. Jako hudebník vyučoval děti i dospělé hudbu.
Ve městě pořádal pěvecko-hudební
akademie a besedy, čímž přispíval
k povznesení společenského ducha
a upevnění národního vědomí.
Vamberečtí svého učitele milovali,
a proto těžce nesli jeho odchod z města roku 1869 (i když mu povýšení ze
srdce přáli). Na vamberecké škole jej
vystřídal další výrazný kantor Josef
Prokeš. Vrabec odešel na učitelské
místo na c.k. průpravnou a hlavní školu do Olomouce. Po dvou letech přešel
1. prosince 1871 do Brna na c.k. slovanské pedagogium. V obou městech
vyučoval též na učitelských ústavech,
především češtinu a hudbu. Roku
1872 se stal učitelem hudby na nově
zřízeném českém ústavu pro vzdělávání učitelek. Pro své schopnosti
a klidnou povahu se brzy zařadil mezi
nejoblíbenější učitele ústavu.
Obecní výbor ve Vamberku jmenoval
Josefa Vrabce 27. prosince 1875 čestným měšťanem. V únoru následujícího roku byl neúnavný učitel raněn
mrtvicí a 6. března 1876 v Brně zemřel.
Bylo mu 50 let. Přátelé a žáci mohli při
pohřbu směle konstatovat: „Zemřel
dobrý učitel a dokonalý člověk!“ Až
půjdete uličkou v dolní části našeho
města, která nese jméno této význačné osobnosti, vzpomeňte. Od jeho
úmrtí uplynulo rovných 140 let.
Miroslav Berger

Jó, to tehdá hóřelo
na vambereckym rynku
Krutý požár ničící dřevěná obydlí krytá šindelovou či doškovou
střechou děsíval naše předky. Domky, nalepené jeden na druhý,
se při nedostatečně organizovaném hašení stávaly snadnou kořistí běsnícího živlu a často mu padly za oběť i celé části měst
a městeček.
Jeden z největších požárů v našem městě vypukl před 175 lety, 27.
března 1841 o 10. hodině večerní na severní straně náměstí. Oheň
vznikl v chlévě vedle dřevěného stavení čp. 80 zámečníka Františka
Krska. Přes velkou snahu o zdolání krutého živlu se požár rychle přenášel i na další domy. Kromě Krskova stavení lehly popelem i dřevěné domky čp. 81, 82, 83 a 84. Na nedávno opraveném farním domě
čp.85 shořela šindelová střecha a poškozen byl podkrovní byt. Zasaženy byly též hospodářské budovy na farní zahradě. Ohni odolala až
školní budova čp. 86, která již měla střechu krytou pálenými taškami.
Někteří z postižených museli spáleniště prodat, protože neměli prostředky na novou stavbu. Neštěstí mělo i další důsledky. Ještě v tom
roce byla zbourána dřevěná strážnice uprostřed náměstí a 12 taktéž
dřevěných masných krámů na východní straně náměstí (v místě
později vztyčené sochy mistra Jana Husa). Řezníkům nepomohly ani
společné protesty, bezpečnost a předcházení požárům byly přednější. K založení dobrovolného hasičského sboru u nás došlo až o několik desetiletí později, roku 1873.
Miroslav Berger
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Ze života mateřské školy
„Dobré ráno, dobrý den, do masek
se převlečem. Pojďte rychle všichni
dál, máme tady karneval. Masopustní veselí, začne ráno v pondělí.
Od pondělí do pátku, změní třídu
v pohádku.“
Nejkratší měsíc v roce, únor, byl
v mateřské škole Vodníček ve znamení dvou významných událostí.
A to přípravy k zápisu do ZŠ a karnevalového veselí. Bohužel i naši
mateřskou školu zastihla chřipková epidemie. Jak se říká „nemoc
nechodí po horách, ale po lidech“.
Tentokrát si bacily vybrali třídu
Šnečků. Horečka a kašel donutily
zůstat v postýlkách skoro všechny

děti, zůstalo jen pár odolných jedinců. Karnevalové veselí museli
sice u Šnečků odložit, ale nebojte
se, určitě o něj nepřijdete. Ve třídě
Rybiček a Žabiček probíhalo karnevalové veselí v plném proudu již
od pondělí. Děti si vyráběly šašky
a klauny – lepily, stříhaly, malovaly,
kreslily…zkrátka byly v plném zaujetí do činností, které jim paní učitelky připravily. Toto veselí vyvrcholilo
ve čtvrtek samotným karnevalem.
Tentokrát s přídomkem „zvířátkový“.
Musíme pochválit všechny rodiče
za přenádherné masky a převleky,
které pro děti vymysleli a většinou
i vlastnoručně vyrobili.

U Šnečků děti také nezahálely. Ještě
než propukla zmiňovaná epidemie
se děti seznámily se šnečkem Palmácem. Pomocí příběhu tohoto
šnečka, který přišel o svou ulitu, se
děti seznámily s některými volně
žijícími zvířátky, samy si zahrály
na šnečky, dělaly pokusy s hlínou,
zkoumaly šnečí ulitu, pracovaly
na počítači... zkrátka mnoho zajímavých činností a námětů, které
dětem nachystala studentka UHK.
A jak to bylo s přípravou ke zmiňovanému zápisu do základní školy?
Může se zdát, že se vše týkalo jen
nejstarších, ale zdání klame. I ti
nejmladší se snažily o zapojování
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do činností připravovaných pro budoucí školáky. Sice měly podstatně
lehčí úkoly, ale i tak se s nimi statečně popasovali. Budoucí prvňáčci se
šli podívat do základní školy, jak to
tam opravdu chodí. Už vědí, jak vypadají třídy, co je to zvonění a řadu
pro nás, co jsme již základní školou prošli známých věcí. Na závěr
bychom chtěli pochválit všechny
děti, které byly u zápisu v základní škole. Všichni se drželi statečně,
i když na některých byla nervozita
opravdu znát, a zadané úkoly splnili
na opravdu velkou jedničku.
Krásné předjaří
Kolektiv MŠ Vodníček
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Ze života mateřské školy
Březen s sebou jaro nese,
zelená se všechno v lese.
Sněženky si cestu razí
na louce i někde v mlází.
Budoucí prvňáčci už mají většinou
zápis do školy za sebou. V ZŠ Vamberk probíhal zápis v pohodové
atmosféře a s velmi pružnou organizací. Uskutečnil se již na začátku
února. K zápisu dorazili všichni
naši předškoláci. Rodiče měli
možnost využít sobotního termínu pro zápis, který škola nabídla.
Všemi úkoly provázel děti cirkusový šašek, dekorace a doplňky
na téma „Cirkus“. Některé dětičky
byly hodně nervózní, protože jim
záleželo na dobrém výsledku. Ale
většinou si s obtížnými úkoly dokázaly poradit na výbornou. Děti
poznávaly geometrické tvary,
zvířátka a cirkusové postavičky,
dokázaly správně spočítat míčky,
korálky, složit rozstříhaný obrázek,
nakreslit špičky, vlnky, říci básničku nebo písničku, poznat pravou
a levou stranu a splnit i další úkoly
hodných opravdového předškoláka. Měsíc březen probíhal v MŠ
ve znamení pohádek, knížek a blížícího se jara. Děti si vyzdobily
školku uvnitř i venku. Sněhuláky
a sněhové vločky na oknech tříd
nahradila veselá zvířátka, jarní
květiny a motýlci. Ve školce jsme
si uspořádali maškarní karneval
tentokrát na téma „Zvířátka z pohádek“. Děti se převlékly do rozličných masek, zatančily si a zasoutěžily. Nesměly chybět ani diplomy
a drobné odměny za splněné úkoly a soutěžní klání. Maminky dětem připravily opravdu nádherné
masky, za což jim moc děkujeme.
Děti se proměnily v různá zvířátka
a ani paní učitelky nezůstaly pozadu. Těšíme se na příští rok, kdy
budeme opět kouzlit, tancovat
a radovat se. K jaru patří odjakživa
zvířátka a proto také do naší školky zavítala. Nebyla však opravdová, ale pohádková. A tak nastal čas
na pohádky. Ve všech třídách jsme
si v rámci tohoto integrovaného
bloku o pohádkách povídali, s pohádkami jsme si hráli a s pohádkami jsme i usínali. S Dětmi jsme
hledali pohádku skrytou, pohádku
kouzelnou i pohádku naučnou.
Hodně jsme si povídali a trošku
také přemýšleli. Kde pohádku najdeme? O čem můžou pohádky
být? Kterého známe pohádkového
hrdinu, jak vypadá a jak se chová? Učili jsme se rozlišovat mezi
dobrem a zlem a povídali si také

o tom jakou máme nejoblíbenější pohádkovou knížku a proč, jak
si doma čteme nebo jak s knihou
správně zacházíme. Společně jsme
rozvíjeli svoji kreativitu a fantazii
a inspirovali se právě pohádkami.
Pomocí pohádkových postav se
děti učily zvládat a řešit problémy
a dokázat si dát pozor na všechno
cizí a neznámé. Pohádkou děti rozvíjely a zlepšovaly svůj řečový projev a jeho porozumění. Hlavním
záměrem bylo tedy prostřednictvím pohádek pomoci a podpořit
děti ve správném rozvoji řeči. Děti
se také seznamovaly s dramatizací pohádek, poslechem textu,
verši a říkankami, kterými cvičily
svoji výslovnost a paměť, vypracovávaly pracovní listy, pracovaly
s výtvarným materiálem pomocí
různých technik, učily se dějové
postoupnosti pomocí didaktických her a interaktivní tabule
apod. Čekala nás také krásná divadelní pohádka „O kocourku Mikešovi“. Také venku jsme pozorovali
postupné probouzení jarní přírody a hledali první znaky jara např.
sněženky a bledulky, poslouchali
ťukající deštík do oken nebo se nechali pohladit prvním slunečním
paprskem.
Krásné a pohodové jaro Vám všem
přeje
Kolektiv MŠ Sluníčko
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Mateřské centrum pomáhá rodičům aktivně prožít čas strávený
společně s dětmi.
Srdečně zveme všechny rodiče,
prarodiče či jiný doprovod, aby se
svými dětmi přišli do herny v přízemí Městské knihovny, kde probíhá následující pravidelný program:
 Každou STŘEDU probíhá
od 9:00 do 11:30 „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.
 ZVEME VÁS NA „DĚTSKÝ BAZÁREK“ každou středu od 9:00
do 11:30 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.
 Batolení – každé pondělí
v DDM od 8:30 do 9:15. Pro děti
od 6 měsíců do 12 měsíců. Ale mohou i děti do 18 měsíců. Poplatek
15 Kč. První návštěva je zdarma.
 Hrátky s dětmi – každé pondělí v DDM od 10:00 do 11:00. Pro
děti od 1 roku do 3 let. Poplatek
20 Kč. První návštěva je zdarma.
 Masáže miminek – každý čtvrtek v DDM od 9:00 do 9:45. Pro
miminka od 3 měsíců. Součástí je
také aromaterapie, masážní olejíčky a relaxační hudba. Poplatek
30 Kč. První návštěva je zdarma.
ZPRÁVY Z ČINNOSTI:
 POZOR NOVINKA – Máme pro
vás nové webové stránky Dráčku,
které byly zprovozněny v únoru
a vytvořila je naše nová externí
členka Marie Hostinská. Stránky naleznete na adrese www.mcdracek.
webnode.cz Na stránkách se dozvíte o pravidelném i doprovodném
programu MC Dráček, ale i o akcích,
které už proběhly.
Obrovský zájem zaznamela akce
Dráčkovské focení miminek s maminkami se známou vambereckou
fotografkou Monikou Severýn Faltysovou. Proto byly přidány další
termíny a věříme, že se dostalo
na všechny maminky, které se chtěly
focení zúčastnit.
Hojné účasti se tradičně těšily také
Hrátky ve vodě a Solná jeskyně, které proběhly v termínech 05.02.2016
a 09.02.2016.

 Karneval - 31.01.2016
Karneval MC Dráček se konal
v Domě dětí a mládeže v neděli 31.
ledna 2016. I přes velkou nemocnost, která v této době řádila se
dostavilo okolo 30 dětí v maskách
čertíků, lvíčků, kovbojů, berušek
a dalších pohádkových postaviček.
Děti se na začátku rozcvičily s Jančou a potom už se pustily do soutěžení. Měly za úkol skládat obrázky,
nosit balónky ve sběračce, zručnější děti je nosily na lžíci a zajímavá
byla i soutěž v navinování vařečky.
V průběhu karnevalu bylo připrave-

dětem předčítat. Bude probíhat
v Dětském oddělení od 10,00 hodin a jeho rozsah bude přizpůsoben nejmenším na cca 10 minut.
Vstup je zdarma.
 SOLNÁ JESKYNĚ – ÚTERÝ
08.03.2016
Začínat budeme v 9:30 – 10:15,
potom bude 15 minut pauza
na výměnu skupin a od 10:30 –
11:15 bude relaxovat druhá skupinka. Tak při rezervaci můžete
rovnou hlásit, která hodina se vám
bude hodit víc. Podle možností se
budeme snažit vyjít vstříc.

no sladké i slané občerstvení a také
bohatá tombola, která se vyprodala
do posledního lístečku.
 Přednáška zubní prevence
– 10.02.2016
Středeční večer maminkám zpestřila
paní Kateřina Hejlová, DiS. přednáškou o zubní prevenci. Nejprve jsme
se dozvěděly, co znamená správný
kartáček a jak má vypadat, protože
správný kartáček je základním kamenem vhodné a účinné zubní hygieny. Poté jsme přes pasty, ústní vody
a mezizubní kartáčky přešly na vhodnou techniku čištění, jak u dospělých,
tak i dětí. Následně se rozběhla přínosná diskuze, během níž jsme se
například dozvěděli o spoluúčasti
či plném hrazení dentální hygieny
u vybraných pojišťoven. Podtrženo
a sečteno to byla krásná a pestrá
přednáška a tímto paní Hejlové děkujeme za užitečné rady.

 VÝLET TONGO HK – NEDĚLE
13.03.2016
Odjezd: z náměstí ve Vamberku
v 9:30. Ale sraz už v 9:15.
Cena dopravy: 80 Kč/dospělý a 30
Kč/dítě. Členky MC dítě zdarma.
Autosedačka: kdo bude chtít, může
si ji vzít. Autobus zn. Mercedes
Benz, kapacita 49 míst, stáří max.
5 let, bus vybaven dvoubodovými
pásy, osoby starší 3,5 let mohou být
připoutány samostatně bez použití
sedaček a podsedáků.
Předpokládaný odjezd z HK: v cca
14:00 hod. Návrat do Vamberka
na náměstí bude cca do 15:00 hod.
Vstup do centra: 80 Kč/osoba (cena na osobu je stejná pro
dítě i dospělého). Dítě do 2 let má
vstup zdarma.
 TVOŘENÍ – JARNÍ ARANŽOVÁNÍ – STŘEDA 16.03.2016
Zveme Vás všechny na jarní
aranžování, které se uskuteční v Dráčku v Herničce od 9:00
do 11:30. V ceně materiál a pracovní pomůcky. S sebou pouze věnec,
nebo nádobu, do které budete
chtít aranžovat. Poplatek je 30 Kč
 ZUMBA PRO MAMINKY A DĚTI
– ÚTERÝ 15.03.2016 OD 15:30
Akce je již plně obsazena. Další termín je v jednání.
 HRÁTKY VE VODĚ – PÁTEK
18.03.2016
Vamberecký Dráček a Svět dětí
zve všechny maminky (ale i tatínky) na hodinku plavání do bazénu
ve Vamberecké školce „NA BÁČE“.
Na hodiny je potřeba přijít včas,
nejpozději v 10:15 a 11:00, protože před vstupem do bazénu je

DOPROVODNÉ AKCE BŘEZEN
 KERAMIKA – ÚTERÝ 01.03.2016
OD 9:30 DO 10:30
Milé maminky a děti, zveme Vás
na krásnou hodinu plnou tvoření
z hlíny a to se Štěpánkou a Verčou
do Domu dětí v Jugoslávské ulici.
Čekají na nás vykrajovátka, hlína
a vaše vlastní fantazie. Prosíme
s sebou pracovní oděv a bačkůrky na přezutí. Cena je 20 Kč
 ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – STŘEDA
02.03.2016 OD 10:00
Čtení pro nejmenší je součástí
Herničky MC Dráček Vamberk. Každou první středu v měsíci bude
probíhat „Čtení pro nejmenší“ pod
záštitou paní Martinové, která bude

nutné sebe i dítko umýt mýdlem
a osprchovat. Po skončení lekce je
k dispozici hernička pro děti, kde
můžete v klidu doschnout, vysušit
si vlasy fénem, popřípadě i ohřát dětem jídlo v mikrovlnné troubě. Hrátky ve vodě jsou určeny pro děti od 1
roku do 4 let a jeden dospělý doprovod (maminka, tatínek, babička…).
1.skup 10:15 příchod - 10:30 se
plave až do 11:15
2.skup 11:00 příchod - 11:15 se
plave až do 12:00
Cena je 50 Kč za jedno dítě s doprovodem. Na lekci MC Dráček
finančně přispívá.
 VYNÁŠENÍ MORANY – 21.03.2016
Srdečně Vás všechny, malé i velké,
zveme na tradiční “Dráčkovské“
vynášení Morany. Jako každoročně půjdeme procházkou k řece
s Moranou a budeme cestou plnit
malé úkoly.Rozloučíme se s paní Zimou zapálením a utopením v řece
Zdobnici. Sraz u Knihovny v 15:30.
Na děti čeká sladké překvapení.
DOPROVODNÉ AKCE DUBEN
 Solná jeskyně – úterý 05.04.2016
 Přednáška Lucie Tvrdoňové
o výživě dospělých – úterý
05.04.2016 od 16:30
 Čtení pohádek pro nejmenší –
středa 06.04.2016 od 10:00
 Zajíček Trousílek – úterý
12.04.2016 od 10:00
 Hrátky ve vodě – pátek
15.04.2016
 Čarodějnice – pátek 29.04.2016
od 09:30
Všechny akce budou včas vyvěšeny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz, či na Facebooku, na nástěnce naproti drogerii Teta a školkách či škole, nebo
také okamžité zodpovězení dotazu
na tel. čísle 607 766 536 a e-mailu:
mcdracekvamberk@seznam.cz.
Těšíme se na Vás na pravidelných
i doprovodných akcích.
PODĚKOVÁNÍ
Chceme touto cestou poděkovat
družstvu Konzum, který uspořádal sbírku pro neziskové organice.
Ale především chceme poděkovat
všem, kteří nám přes „kupónek“
v Konzumu přispěli. Moc si toho vážíme a tímto Vám DĚKUJEME.
Touto cestou chceme velmi poděkovat, za vynikající práci pro MC Dráček,
paní Renátě Horákové. Ta se podílela
nejen nápady, ale hlavně i pomocnou rukou na spoustě akcí, které MC
Dráček v poslední době pořádal. Moc
ji přejeme, aby se jí dařilo v pracovním i soukromém životě.
Renčo, děkujeme.
Maminky MC Dráček
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Školní kolo
CHEMICKÉ
OLYMPIÁDY

Lyžařský výcvik na sněhu a na lyžích?
Možná to bude brzy luxus, ale co
nezvládla příroda, dohnala technika. A tak díky ní se nám opět
podařilo prožít se sedmáky krásný
týden v Jestřebích horách. Týden
na horách není jen o lyžování. Jde
nám hlavně o to, aby se žáci uměli
o sebe týden sami – bez rodičů postarat, vzájemně si pomoci, upev-

nit kolektiv a jinou formou učení
než je ve škole si osvojit nové znalosti a dovednosti. Navštívili jsme
Muzeum bratří Čapků a viděli jsme
naprosto unikátní obrazy J. Čapka, uvědomili si, jak je nutné číst
a k čemu je znalost literatury.
Závěr kurzu oživila diskotéka a nezbytný závod ve slalomu, který

zvládli všichni žáci a to je pro ně
i pro nás, učitele – instruktory největší odměna.
Jsme moc rádi, že se týden vydařil
a čas, který jsme společně trávili
nás utvrdil v tom, že „lyžák“ má
stále smysl.
Za učitele A. Podolská
– ved. kurzu

V letošním roce našly odvahu
pouze 3 žákyně – Adéla Kučerová,
Lucie Divíšková a Kamila Dočekalová zúčastnit se školního kola
chemické olympiády. Absolvovaly
teoretickou i praktickou část této
soutěže. Nejvíce se jim líbila praktická část, která byla zaměřena
na barevné změny.
JCh

Etiketa
a školní řád
Ve dnech 1. a 2. února se žáci naší školy zdokonalovali v etiketě. Pod vedením lektorky
nacvičovali správné vcházení do místnosti,
zdravení, představování, význam prvního
dojmu a pravidla společenského chování.

Den exkurzí: SOKOL kuchyně a interiéry
Exkurze do firmy SOKOL kuchyně a interiéry se uskutečnila 28. 1. 2016. Firma SOKOL kuchyně a interiéry se nachází ve Vamberku. Další pobočky má například v Hradci Králové nebo v Pardubicích. Specializuje se na výrobu
kuchyní a realizaci interiérů, pokojů nebo i restaurací.
Po prostorách firmy nás provázel pan Zářecký.
Firma byla založena v roce 1993 a na trhu dnes setrvává
23 let a pracuje v ní dvacet zaměstnanců.
Počátkem výroby je vytvoření návrhů a příjímání nápadů od zákazníka. Než se dojde k finálnímu plánu, vytvoří
se například 5-6 návrhů. Zákazník si také může vybrat
vzor a z jakého materiálu budou všechny části. Může si
vybrat z lamina nebo z masivu. Ve výrobcích z lamina
může tvořit až 95 % materiálu dřevotříska. Používá se
také lak, který může být lesklý nebo matný.
Celá hotová kuchyň nebo třeba pokoj má svůj počátek
v nářezovém centru. Zde se desky nařezávají na potřebné rozměry. Jedna deska může vážit až 100 kg. Díky

modernímu vybavení a strojům se můžou řezat až čtyři
desky na sobě, což usnadňuje a urychluje práci. Pak je
zde ještě malá pila, která se používá na skosení hran.
Dále se zde olepují hrany.
V další části je CNC centrum. Zde se nachází stroj, který pomocí vzduchu drží dřevo pod tlakem. Stroj vyvrtá
do dřeva spojky, do kterých se zasadí kolíky, aby se mohly díly spojit. Poté se už hotové díly sestaví v prostoru.
Ve firmě SOKOL se mi líbilo. Dozvěděla jsem se zde, jak
složitým procesem musí projít původní dřevo, aby mohlo zdobit naše domy a byty v podobě kuchyňských linek,
nábytku nebo obývacích pokojů. Další nová informace
byla ta, že si sem může zákazník přivést vlastní dřevo.
Zaujala mě obrovská škála možností v podobě tvarů,
barev a rozměrů.
Určitě to není lehká práce a zaměstnanci zde jsou velmi
zruční. Bez jejich práce by firma nemohla fungovat.
Lucie Tomanová 8.A

www.vamberk.cz

Ave Caesar
je název didakticko-divadelního pořadu, který žáci
4. - 9. ročníku zhlédli v úterý 26. 1. 2016. Dozvěděli se,
jak se lidé v antickém Římě
oblékali, jak byli vybaveni
legionáři a gladiátoři, jak
lidé v té době žili, stolovali
a bojovali.
Pohádku O pyšné princezně
viděli žáci 1. - 3. ročníku. Žáci
viděli krásnou princeznu, krále
a mladého prince, který umí
kejklovat, bojovat, baví princeznu, ale také se učí kralovat.
Oba programy se žákům líbily.
Pan Pěnkava skloubil historická fakta, humor a praktické ukázky. Přínosné bylo, že
po celou dobu byli žáci zapojeni do děje.
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

MĚSÍC BŘEZEN…
Po desítky let patří něžnější polovině lidstva. A knihám. Proč ne?
Spolu s nimi se vám však nabízí již
několik let jako MĚSÍC ČTENÁŘŮ…
Co tedy dnes vlastně v březnu slavíme?
Slavíme čtenářství. Schopnost člověka vzdělávat se a bavit se za pomoci vytištěných textů. V dnešním
pojetí současně i texty zveřejněnými v elektronických médiích.
Formou, která oslovuje mladé i ty
nejmladší. Nevím, zda kniha v současné podobě přežije. Věřím však,
že ano. Tak jako film přežil nástup
televize a počítačů. Ale čtenářství,
komunikace pomocí slov a textů,
tu bude určitě dál. Jenom třeba
bude v jiné podobě. Možná je moje
představa nesprávná, možná se
vývoj posune někam úplně jinam.
V každém případě však kniha zůstane trvalým kulturním dědictvím národa…
Přijměte tedy i naše srdečné pozvání. Přichází BŘEZEN, MĚSÍC
ČTENÁŘŮ… Jen nezůstávejte každý dlouho sám.
Jaroslava Martinová,
vedoucí MK Vamberk

Pravidelná
půjčovní doba
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ
Pondělí + čtvrtek:
8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
STUDOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Pondělí + čtvrtek: 13:00 – 17:00
Pátek: 12:00 – 15:00

Nabídka z nových knih na březen 2016
BELETRIE
 DAVOUZE, Marta:
Vypadni z mýho života
Román vychází z událostí, které přiměly spisovatelku ukončit v pozdním věku dlouholeté manželství.
 DUBSKÁ, Kateřina: Dcery
Volné pokračování románu Člověk
Gabriel. Je to příběh čtyř generací...
 GEISLEROVÁ, Aňa: P.S.
Soubor fejetonů, které vycházely
v časopise ELLE.
 MAY, Peter: Čtvrtá oběť
Další případ detektiva Li Jena
a soudní lékařky Margaret Campbellové. Oba vyšetřují sérii rituálních vražd.
 PARKS, Adele:
Nevěsty bez ženichů
Po válce je všechno jinak. Lidé, kteří přežili, už nikdy nebudou takoví
jako dřív.

NAUČNÁ LITERATURA
 BAUER, Jan: Lucemburkové
Spisovatel připomíná Lucemburky
jako hodně rozhádanou rodinu.
Přesto na českém trůně znamenali
pro naše země období velmi dynamické.
 BAUER, Jan:
Rožmberkové – první po králi
Český rod, který se do naší historie zapsal jako žádný jiný. Kniha je
připomínkou dramatických osudů
pánů z Růže.
 CÍLEK, Roman:
Běda tomu, kdo vyčnívá z řady
Kniha se vrací do poúnorových
dob, přibližuje konkrétní příběhy
obětí protifašistického odboje
i vykonstruované procesy.
 KMENTA, Jaroslav:
Padrino Krejčíř
Kniha mapuje vyšetřování aktivit
Radovana Krejčíře, který se stal

BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ
* výstava fotografií pražského fotografa Vojtěcha Stádníka
(známé tváře undergroundu
českého společenského a kulturního života)
* setkání se spisovatelkou Hanou
Hindrákovou – Keňa v románech
(mimořádně od 17:00 - 16. března 2016)
* přednáška Napříč Afrikou - vypráví Andrea Kaucká a René
Bauer
(24. března v 17:30)
* Noc s Andersenem 2016
„Malá mořská… víla?“

Keňa v románech
Pod tímto názvem se skrývá setkání se spisovatelkou Hanou
Hindrákovou, která je jedním ze zakládajících členů občanského sdružení Fair. Zabývá se projekty rozvojové spolupráce
v Africe. Z pobytu na africkém kontinentu čerpá náměty pro své
knihy, ukazuje v nich prostřednictvím příběhů na problémy –
obchod s dětmi, onemocnění HIV a další.
Hana Hindráková pořádá veřejná vystoupení a autorská čtení v jednom. Vypravuje o svých knihách, pobytu v Keni, které má doplněné
krátkými videi a fotografiemi.
Z jejích románů jsou v knihovně k dispozici tituly – Karibu Keňa,
Očarovaná, Děti nikoho, Dobrovolnice.
Srdečně zveme na literárně - cestovatelský podvečer 16. března
2016, mimořádně v 17 hodin.
M.P.

* Noc bez Andersena…
(pro – náctileté)
* Knihovnická minikavárna
„U bílého jednorožce“
* Knihovnické „Hry bez hranic“
* Literárně - výtvarná soutěž
„Úsměv“
* „Čtení sluší každému…“ (čteme
našim babičkám)
* „Černá hodinka“ s knihou i bez...

ústřední postavou organizovaného zločinu.
 KOSATÍK, Pavel
ŠEDA, Vojtěch:
Jak se stal Havel prezidentem
Další z řady komiksů Češi.
 PIORECKÁ, Kateřina
PIORECKÝ, Karel:
Praha avantgardní
Literární průvodce po místech,
kde se scházeli básníci, prozaici,
výtvarníci i architekti.

Knihovnické
informatorium
* bazárek pro potřebné trvá
do konce března
* stálý antikvariátní prodej
knih i periodik možná přijde
vhod i vám
* těšte se Na noc literatury
v měsíci květnu
* i na Den ligy proti rakovině
* i na „čtení u ohýnku“
* i na „dámské dýchánky“
* i na setkání s kantorem Honzou Píšou
* na Písně Karla Kryla v podání
Jaroslava Čížka
(mimořádně v úterý 5. dubna v 17:30)
* i na tábor ŤA-PE-TO
* i na frivolitkové umění, které
nejen uvidíte o Krajkářských
slavnostech 2016

Služby prostřednictvím webové
stránky městské knihovny
Prodloužení (prolongace) výpůjček ve čtenářském kontě
zadat adresu www.knihovna-vamberk.cz
přejít na on-line katalog
otevřít čtenářské konto
zadat číslo čtenářského průkazu – posledních 5 čísel čárového kódu
zadat své PIN – nutno zadat předem v odd. pro dospělé + odešli
označit knihy, které si přejete prodloužit + kliknout na prodluž označené
odhlásit
Rezervace knih přes internet
zadat adresu www.knihovna-vamberk.cz
přejít na on-line katalog
zadat jméno autora v invertním tvaru ( příjmení, čárka, jméno) nebo název knihy + kliknout na hledej
kliknout na název knihy
kliknout na rezervuj
zadat číslo čtenářského průkazu – posledních 5 čísel čárového kódu
zadat PIN – nutno zadat předem v odd. pro dospělé
odešli
následuje buď OK nebo nové hledání

www.vamberk.cz
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MKS nabízí - březen 2016
tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz
 1. března v 19:00 hodin
PAN HALPERN A PAN JOHNSON
DIVADLO UNGELT
Komorní hra o zvláštním přátelství
dvou starých mužů.
Hrají: Petr Kostka, František Němec
Vstupné 300 Kč.
 12. března v 9:00 - 14:00 hodin
VELIKONOČNÍ JARMARK
Prodej velikonočního zboží, pomlázek, malovaných kraslic..
Občerstvení zajištěno.
Vstup zdarma.
 13. března v 15:00 hodin
VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY
TV ŠLÁGR. Vstupné 100 Kč.

 20. března ve 14:00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL
 23. března v 8:30
a v 10:00 hodin
ZAHRADA
DIVADLO KRAPET
Pohádka podle předlohy Jiřího
Trnky.
Vstupné 30 Kč.
 26. března v 19:00 hodin
MEJDAN DOKONALÝCH ŽEN
Pestrý program a spousta zábavy
pro ženy.
Vstupenky na tel. 777 135 796

PŘIPRAVUJEME:
 1. dubna v 19:00 hodin
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
FILMOVÁ A DIVADELNÍ AGENTURA
Laskavá a velice vtipná komedie.
Hraje: Eliška Balzerová
Vstupné 300 Kč.
 14. dubna v 19:00 hodin
MARTA KUBIŠOVÁ - KONCERT
Vstupné 300 Kč.

Stalo se aneb bejvávalo
Před 175 lety
K jednomu z největších požárů v dějinách města došlo večer 27. března
1841. Vyhořelo při něm pět dřevěných domků na severní straně náměstí.

Před 55 lety
Přijímáme dívky a chlapce
do kurzu tance
a společenské výchovy
Zahájení: září 2016
Přihlášky na tel. 494 541 484
nebo v kanceláři MKS

K 1. březnu 1961 žilo ve městě v 552 rodinných domcích, 49 bytových
domech a 30 zemědělských událostech 3 532 obyvatel. V Merklovicích ve 114 domech 407 obyvatel.

Před 25 lety
Při sčítání obyvatel 2. března 1991 žilo ve městě 4 997 obyvatel (Vamberk 4 236, Merklovice 357 a Peklo 404). Českou národnost uvedlo
96,6 % občanů, Slováků zde žilo 104, Romů 33, Poláků 14. 3 Němci,
2 Ukrajinci, 2 Rusové a 2 Maďaři.

Výročí osobností
 3. 3. 1946 zemřel v Rychnově n.K. PhMr. Zdeněk Němec, lékárník.
Ve Vamberku působil od roku 1924. Nejprve provozoval lékárnu v nájmu
v čp. 6 na náměstí. Roku 1931 otevřel Lékárnu u černého orla v čp.26,
které postavil na místě bývalého Panského domu. Během 2. světové
války byl členem obecního zastupitelstva, ve 30. letech stál v čele loutkářského kroužku. Pracoval též ve vedení Občanské záložny. 70. výročí
úmrtí (* asi 1892 Libkovice u Roudnice nad Labem)
 6. 3. 1876 zemřel v Brně Josef Vrabec, učitel. Do Vamberka přišel
jako podučitel roku 1847. Roku 1854 se vrátil do svého rodiště. V našem
městě působil ještě v období 1861-1869. Poté odešel vyučovat do Olomouce a Brna. Ve Vamberku byl ředitelem kůru a v 60. letech pořádal pěvecko-hudební akademie a besedy. V roce 1875 byl jmenován čestným
měšťanem a dodnes nese jeho jméno jedna z vambereckých ulic. 140.
výročí úmrtí (* 1825 Bílý Újezd)
 19. 3. 1896 se narodil Eduard Blažek, dělník a předseda MNV. Pracoval v zemědělství a po 2. světové válce v Kubiasově továrně. Od roku
1945 stál v čele MěO KSČ. V letech 1952-1957 byl předsedou Městského
národního výboru. 120. výročí narození

Před 20 lety
V březnu 1996 se ve městě uskutečnila krajová přehlídka činoherního
a netradičního divadla.

Před 15 lety
K 1. březnu 2001 žilo ve městě 4 815 obyvatel (z toho 29 cizinců).

Před 5 lety
Podle sčítání lidu žilo ve městě k 25. březnu 2011 v 877 domech
a 1 764 bytech 4 641 obyvatel.

PŘEDNÁŠKA OPRAVDOVÝ ŽIVOT V BOHU:
Přednáška na téma co říká Bůh dnes světu, svědectví a zkušenost lidí,
kteří byli Boží mocí vytrženi z různých těžkých životních situací.
Informace o největším Božím zjevení v současnosti,
která jsou dávána skrze paní Vassulu Ryden.

www.vamberk.cz

Datum konání 05.03.2016 v 16 hodin
v Městském klubu Sokolovně - Velká šatna.
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Rychnovské muzeum žádá
čtenáře o spolupráci
Vážení čtenáři,
obracíme se na vás s prosbou o pomoc při hledání informací k připravovanému článku s názvem: „Historie těžby uhlí ve Vrbici u Doudleb nad
Orlicí“. Připravovaný text si dává za cíl rozšířit a přinést nové informace
o místním sedláku Janu Pupsovi a jeho hornickém podnikání ve Vrbici „V Sádkách“. Nalezené uhelné slojky z Vrbic obsahují hemitypní typ
hnědého uhlí s vysokou popelnatostí tvořenou křemenem, slídou, kaolinitem a sádrovcem. Cenomanské sedimenty s uhelnými slojkami nebo
jílovci s dispergovanou organickou hmotou se na území ČR krátkodobě
těžily ve středních Čechách, Skutče u Turnova, Jičína, na úbočí Litického
Chlumu a dále na Sopotnicku a Moravské Třebové. Uhlí bylo využíváno
jako příležitostná energetická surovina, popelnaté uhlí, uhelnaté jílovce
a jílovce jako keramická surovina a pyritizované uhelné jílovce k výrobě
kamence. Ve Vamberku se tato surovina používala v kamnářství (místní
tradiční výrobek „vamberecká kamna“).
Proto se obracíme na vás, občany a pamětníky z Vamberka. Co myslíte? Nevozili vaši předci energetickou surovinu potřebnou v kamnářství
ve Vamberku právě z Vrbic od pana Jana Pupse?
Znáte-li odpověď nebo víte nějaké informace k těžbě uhlí ve Vrbici,
ke kamnářství ve Vamberku či o vrbické osobnosti Janu Pupsovi, nechť
se obracejte na telefonní číslo 494 534 450 nebo 604 831 067. Případně
pište e-maily na zemankova@moh.cz nebo terezazemankova@seznam.
cz. V případě potřeby je pracovnice rychnovského muzea Ing. Tereza Zemánková i ochotna za Vámi přijet.
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Tereza Zemánková

Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ
V březnu 2016 oslaví:
96 let Josefa Konárková
95 let Marie Dvořáková
92 let Vilemína Lehká

Marie Vídeňská
Stanislav Kubíček
Josef Šejna
Rudolf Plaček

Márciusban ünnepli születésnapját DJ Kónya Gábor Vamberkből. E kerek ünnep alkalmából szívből köszöntik, további jó egészséget és még
sok zenélést kívánnak barátai nemcsak a Balaton mellől.

UPOZORŇUJEME RODIČE DĚTÍ narozených v období od 01.09.
2015 do 29.02.2016, 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 08.04.2016.

91 let
80 let
75 let
75 let

VZPOMÍNKA
 Dne 6. února 2016 zemřel ve věku 78 let pan JAKOB HÜRLIMANN
(*24.07.1938) dlouholetý starosta partnerského města Gachnang. Ve své
funkci též několikrát navštívil krajkářské slavnosti ve Vamberku.

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

 Dne 4. března uplyne 15 let od chvíle, kdy nás navždy
opustil pan MIROSLAV MATĚJÍČEK z Vamberka.
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

Jména a příjmení rodičů:

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

Bydliště: ....................................................................................................

 Dne 14. března vzpomeneme šestého smutného
výročí, kdy nás navždy opustila naše drahá milovaná
dcera MUDr. DAGMAR LUŇÁKOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají rodiče

Souhlasíme se zveřejněním narození našeho
syna ................................................, datum nar. ..................................
dcery .............................................., datum nar. ...................................
Tento souhlas dáváme za účelem vedení narození našeho dítěte v seznamu nově narozených dětí města Vamberk a následného pozvání
ke slavnostnímu uvítání dětí.

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

www.vamberk.cz

 Dne 15. března uplyne 7 let, kdy nás navždy opustil
můj milovaný syn JAKUB JOSÍFEK.
Stále vzpomínají maminka a sestry s rodinami.

 Dne 18. března uplynou 2 roky, kdy nás navždy
opustila paní Květoslava Stárková.
Stále vzpomínají rodina a přátelé

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

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

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

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

Pro klienty

ve Vamberku

Koupím
zděnou
chatu
na Mníšku

Tel. 734 622 739

Tel: 603 973 783

sháním
byt 2+1

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.

SECOND HAND
OUTLETOVÉ
ODĚVY – LAURA
Náměstí u kostela

NABÍZÍME
NOVÁ
ORIGINÁL
ŠPANĚLSKÁ
MÓDA
OTEVŘENO
PO-PÁ 9-12 13-15
SO 9-11

www.vamberk.cz
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Pekelští nohejbalisté hvězdami na vyhlášení

SPORTOVEC VAMBERKA 2015

V sobotu 6. února proběhl v MK
sokolovna tradiční sportovní
ples za pořadatelství FO Baník
Vamberk, na kterém byly vyhlášeny výsledky ankety Sportovec
Vamberka za rok 2015. Největšího úspěchu dosáhli především
pekelští nohejbalisté, kteří získali tři prvenství v hlavních kategoriích. Poděkování patří mj.
organizátorům sportovního plesu (FO Baník Vamberk) za vstřícnost při vyhlašování, hlavním
sponzorům plesu (SOKOL interiéry, BARTOŠ CZ) a samozřejmě městu Vamberk za finanční
příspěvky všem sportovním organizacím. Za sportovní komisi
bych chtěl pogratulovat všem
oceněným sportovcům a popřát
hodně zdraví a mnoho sportovních úspěchů.
Karel Rykala

TALENT ROKU
1. Adam Ferebauer nohejbal
2. Ondřej Tobiška
kopaná
3. Patrik Štěpánek karate
SPORTOVEC VAMBERKA
1. Josef Čižinský
nohejbal
2. Adam Bušák
karate
3. Anna Svobodová basketbal
SOUČASNÝ ÚSPĚŠNÝ
SPORTOVEC (tzv.rodák)
1. Daniel Vandas
orient. běh
2. Adam Hušek
stolní tenis
3. Natálie Jindrová tenis
TRENÉR ROKU
Michal Hostinský

nohejbal

ÚSPĚŠNÝ SPORTUJÍCÍ
VETERÁN (nad 60 let)
Petr Štěpánek
tenis
DRUŽSTVO ROKU
Mladší žáci

nohejbal

www.vamberk.cz
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Rozpis mistrovských utkání mužstev
FO TJ Baník Vamberk jaro 2016

Stolní tenis – tabulky:
Krajská soutěž 1. třídy
Tabulka:
1. Sokol Nemyčeves
2. TJ Dvůr Králové n.L. B
3. TJ Baník Vamberk A
4. Sokol Valdice
5. SK Janské Lázně
6. DTJ -Slavia Hradec Králové E
7. Sokol Železnice
8. Sokol Libchyně
9. TJ Trutnov - Poříčí A
10. Sokol PP Hradec Králové 2 E
11. Sparta Úpice
12. TTC KB Vrchlabí B

18 16
18 10
18 7
18 7
18 8
18 8
18 6
18 5
18 5
18 6
18 6
18 4

1 1
3 5
5 6
5 6
2 8
2 8
4 8
6 7
5 8
3 9
2 10
2 12

174:84
161:127
150:134
146:142
140:138
143:138
141:136
128:147
129:151
131:156
130:146
91:165

51
41
37
37
36
36
34
34
33
33
32
28

Regionální přebor 1. třídy
Tabulka:
1. TTC Lhoty u Potštejna B
2. TTC Kostelec nad Orlicí D
3. TJ Sokol Častolovice B
4. TJ Sokol Rychnov nad Kněžnou A
5. TJ Start Olešnice v Orl. horách A
6. TJ Peklo nad Zdobnicí A
7. TJ Baník Vamberk B
8. TJ Sokol Rychnov nad Kněžnou B
9. Sportovní klub Solnice A
10. Sportovní klub Vršovan Voděrady A
11. TJ Velešov Doudleby nad Orlicí A
12. Sportovní klub Týniště nad Orlicí A

17
17
17
17
16
16
17
16
16
17
17
17

13
13
10
10
9
8
7
7
7
6
4
0

2 2
1 3
0 7
0 7
2 5
1 7
2 8
2 7
0 9
1 10
0 13
1 16

162:98
157:95
134:119
133:108
137:99
124:114
122:132
132:118
116:126
118:137
84:155
51:169

45
44
37
37
36
33
33
32
30
30
25
18

Regionální přebor 2. třídy
Tabulka:
1. TTC Lhoty u Potštejna C
2. TJ Sokol Tutleky - TJ Sokol Lupenice A
3. TJ Sokol Častolovice C
4. Sportovní klub Kounov
5. TTC Kostelec nad Orlicí E
6. TJ Prorubky
7. TJ Sokol Hroška
8. TJ Sokol Slatina nad Zdobnicí A
9. TJ Baník Vamberk C
10. TJ Sokol Rychnov nad Kněžnou C
11. TJ Peklo nad Zdobnicí B
12. Sportovní klub Týniště nad Orlicí B

18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
17

15
13
12
11
9
8
8
5
6
5
4
0

0
2
0
1
1
2
2
3
0
2
1
0

3
2
5
5
7
7
7
9
11
10
13
17

204:120
193:113
186:120
180:126
165:141
165:141
151:155
142:164
137:169
149:157
139:185
43:263

48
45
41
40
36
35
35
30
29
29
27
17

Regionální přebor 3. třídy B
Tabulka:
1. TJ Sokol České Meziříčí „B“
2. 1. FC Rokytnice v Orl. horách „A“
3. Sportovní klub Záměl „A“
4. TJ Velešov Doudleby nad Orlicí „B“
5. TJ Sokol Rychnov nad Kněžnou „E“
6. TTC Hasiči Vrbice
7. TJ Start Olešnice v Orl. horách „C“
8. SK Vršovan Voděrady „B“
9. TJ Baník Vamberk „D“
10. Sportovní klub Solnice „C“

14 14
14 13
14 10
13 8
13 6
14 5
14 5
14 4
15 3
15 0

0 0
0 1
0 4
1 4
1 6
2 7
0 9
0 10
0 12
0 15

205:47
202:50
168:84
142:92
122:112
113:139
108:144
82:170
87:183
31:239

42
40
34
30
26
26
24
22
21
15

19.03.2016 sobota 12:45 hod. Dorost – Dobruška/Opočno – Vamberk UMT

Poslední domácí zápasy A mužstva v této sezóně:
26. 3. 2016 9:00 Baník Vamberk A – DTJ-Slavia Hradec Králové E
26. 3. 2016 14:00 Baník Vamberk A – Sokol PP Hradec Králové 2 E
A mužstvo hraje svá utkání ve velkém sále Sportovní haly ve Vamberku.
Diváci jsou srdečně zváni!
Jan Podolka, předseda oddílu ST
VAMBERECKÝ ZPRAVODAJ - vydává Město Vamberk. Redakční rada: Mgr. Jan Rejzl - předseda, Miroslav Berger, Radoslav Vídeňský, Zdeňka Freivaldová, Ing. Josef Šlechta, Stanislav Barvínek. Technická příprava: František Kubíček. E-mailová
adresa pro zasílání příspěvků do Vambereckého zpravodaje: zpravodaj@vamberk.cz. Za jazykovou úpravu odpovídá autor. Vychází jako měsíčník, uzávěrka
pro dopisovatele 20. v každém měsíci. Příspěvky čtenářů a dopisovatelů nemusí
vyjadřovat stanovisko redakce. Registrováno u MK ČR E 11925. Náklad 2200 ks.
Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o., Zbuzany 1584, Rychnov nad Kněžnou. Redakční rada
si vyhrazuje krácení příspěvků.

27.03.2016 neděle 13:00 hod. Dorost – Vamberk – Meziměstí/Teplice
03.04.2016 neděle 16:00 hod. „A“- Petrovice – Vamberk
02.04.2016 sobota 13:30 hod. Dorost – Hostinné – Vamberk
02.04.2016 sobota 10:00 hod. SŽ – Dobruška/Opočno – Vamberk
09.04.2016 sobota 16:30 hod. „A“ – Vamberk – Žďár n. O.
10.04.2016 neděle 16:30 hod. Dorost – Žlunice – Vamberk
10.04.2016 neděle 15:00 hod. SŽ – Vamberk – SK Týniště n. O.
16.04.2016 sobota 17:00 hod. „A“ – Vamberk – Lukavice
17.04.2016 neděle 13:00 hod. Dorost – Vamberk – Skřivany
16.04.2016 sobota 09:30 hod. SŽ – Nový Hradec – Vamberk
24.04.2016 neděle 16:00 hod. „A“- České Meziříčí „B“ – Vamberk
23.04.2016 sobota 17:00 hod. „B“- Albrechtice „B“ – Vamberk
24.04.2016 neděle 17:00 hod. Dorost – Stěžery – Vamberk
24.04.2016 neděle 15:00 hod. SŽ – Vamberk – Rychnov n. K.
30.04.2016 sobota 17:00 hod. „A“ – Vamberk – Přepychy
30.04.2016 sobota 17:00 hod. „B“ – Vamberk – Opočno „B“
01.05.2016 neděle 13:00 hod. Dorost – Vamberk – Kopidlno
30.04.2016 sobota 16:30 hod. SŽ – Předměřice - Vamberk
07.05.2016 sobota 17:00 hod. „A“ – Křivice – Vamberk
07.05.2016 sobota 17:00 hod. „B“ – Černíkovice“B“ – Vamberk
08.05.2016 neděle 13:00 hod. Dorost – Vamberk – Dobruška/Opočno
08.05.2016 neděle 15:00 hod. SŽ – Vamberk – Javorka
14.05.2016 sobota 17:00 hod. „A“ – Vamberk – Častolovice
14.05.2016 sobota 17:00 hod. „B“ – Domašín – Vamberk
14.05.2016 sobota 14:00 hod. Dorost – Meziměstí/Teplice – Vamberk hř. Teplice
14.05.2016 sobota 15:00 hod. SŽ – Velké Poríčí – Vamberk
21.05.2016 sobota 17:00 hod. „A“ – Deštné – Vamberk
21.05.2016 sobota 17:00 hod. „B“ – Vamberk – Javornice“B“
22.05.2016 neděle 13:00 hod. Dorost – Vamberk – Hostinné
22.05.2016 neděle 15:00 hod. SŽ – Vamberk – Hostinné
28.05.2016 sobota 17:00 hod „A“ – Vamberk – Voděrady“A“
28.05.2016 sobota 17:00 hod. „B“ – Křovice – Vamberk
29.05.2016 neděle 13:00 hod. Dorost – Vamberk – Žlunice
28.05.2016 sobota 14:30 hod. SŽ – Třebechovice – Vamberk
04.06.2016 sobota 17:00 hod. „A“ – 1.FC Rokytnice – Vamberk
04.06.2016 sobota 17:00 hod. „B“ – Vamberk – Doudleby n. O.“B“
05.06.2016 neděle 10:00 hod. Dorost – Skřivany – Vamberk
05.06.2016 neděle 15:00 hod. SŽ – Vamberk – Dvůr Králové
11.06.2016 sobota 17:00 hod. „A“ – Vamberk – Javornice“A“
11.06.2016 sobota 17:00 hod. „B“ – Roveň – Vamberk
12.06.2016 neděle 13:00 hod. Dorost – Vamberk – Stěžery
12.06.2016 neděle 15:00 hod. SŽ – Vamberk – SK Babí
19.06.2016 neděle 17:00 hod. „A“- Kostelecká Lhota“A“ – Vamberk
18.06.2016 sobota 17:00 hod. „B“ – Vamberk – Dobruška“C“
19.06.2016 neděle 14:45 hod. Dorost – Kopidlno - Vamberk

Oddíl Karate SKC Sokol
Vamberk slaví 30 let
Vážení sportovní přátelé,
Oddíl Karate SKC Sokol Vamberk oslaví v letošním roce 30. výročí založení oddílu ve Vamberku. Při této příležitosti, bude oddíl
pořádat v neděli dne 30.10.2016 setkání členů, kteří v tomto oddíle cvičili a zanechali své více či méně zřetelné stopy v historii
oddílu, či jinak tento oddíl reprezentovali.
Při bádání v hluboké minulosti Pokud budete mít zájem se této
oddílu, jsme napočítali na 240 akce zúčastnit, napište nám na
cvičenců, kteří své snažení dotáhli e-mail: info@karatevamberk.eu.
alespoň k prvním zkouškám. Se- Ještě přidávám webové stránky
znam těchto členů najdete na ad- našeho oddílu:
rese: www.karatevamberk.eu/ www.karatevamberk.eu.
výročí. Prosíme o pomoc při doplnění tohoto seznamu a předání Za přípravný výbor se těšíme
informace o chystané akci dále.
na shledání.
Ladislav Lux

www.vamberk.cz

