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Ze zasedání Rady města

Rada města Vamberk se na svém 

39. zasedání dne 18. března 2020 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z  RM 
č. 38.

2)  Projednala a  schválila zápis 
z  jednání grantové komise ze 
dne 17.02. a 02.03.2020.

3)  Schválila, dle svých kompetencí 
vyhrazeným zákonem o  ob-
cích, poskytnutí dotací na  rok 
2020 v  té výši a  těm fyzickým 
a  právnickým osobám dle pří-
lohy a  zároveň schvaluje veřej-
noprávní smlouvy na schválené 
dotace.

4)  Schválila prominutí nájemného 
ve  výši 1.201 Kč od  01.03.2020 
do 31.03.2020 paní Jarmile Daň-
sové za  provozovnu kosmetiky 
v Domě služeb čp. 260 v Tyršově 
ulici z důvodu zhoršení podmí-
nek v důsledku vyklízení objek-
tu.

5)  Schválila pronájem garáže v ha-
sičské zbrojnici čp. 36 v  Jůno-
vě ulici ve  Vamberku nájemci 
společnosti DZS RYCHNOV-
SKO, s.r.o., Mírové náměstí 88, 
517  21 Týniště nad Orlicí, IČO: 
27548309 na  dobu neurčitou 
od  01.04.2020 za  nájemné po-
dle „Kritérií“ 8.400 Kč za rok, kte-
ré bude zvyšováno každý rok 
o míru infl ace za předchozí rok, 
účel nájmu garážování sanitní-
ho vozu.

6)  Schválila Smlouvu o  zřízení 
věcného břemene služebnosti 
pro stavbu č. IE-12-2005719/
VB/25, Vamberk, Janáčkova ul. 
– rekonstrukce NN, spočívající 
v  uložení kabelového vedení 
NN do  pozemku p.č. 473/6, 
1776/4, 1785/2, 1785/3, 1785/4, 
1785/5, 1797/4, 1804/2, 38/2, 
50/1, 1756/8, 1757, 1761/1, 
1842/4, 1842/7, 1842/7, 1842/8, 
1863/1 a  st. 119 v  k. ú. Vam-
berk, ve vlastnictví města Vam-
berk za  jednorázovou náhra-
du ve  výši 12.800 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

7)  Vzala na  vědomí oznámení 
o  projednání návrhu zprávy 
o  uplatňování územního plánu 
Záměl.

8)  Schválila Smlouvu o  poskyt-
nutí dotace ve  výši 112.500 Kč 
z  dotačního fondu Královéhra-
deckého kraje č. 20KPG05-0007 
na  realizaci projektu „Prezenta-
ce tradice krajkářství na Vambe-
recku“ v  rámci podpory kultur-
ních aktivit a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

9)  Projednala žádost Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje 
o stanovisko k revizi názvosloví 
autobusových zastávek a  ne-
souhlasila s  některými novými 

návrhy a  navrhla pozměňovací 
návrhy dle přílohy, které budou 
zaslány k  novému projednání 
krajskému úřadu.

Rada města Vamberk se na svém 

40. zasedání dne 1. dubna 2020 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z  RM 
č. 39.

2)  Vzala na vědomí oznámení spo-
lečnosti REMING, s. r. o. o odpo-
vědnosti za události vyšší moci.

3)  Schválila cenovou nabídku 
společnosti REGIO, projekto-
vý ateliér, s.r.o., Hořická 50, 
500  02 Hradec Králové, IČ: 
26002337 na zpracování Změny 
č. 4 Územního plánu Vamberk, 
úplné znění územního plánu 
Vamberk po  vydání změny č. 4 
včetně zajištění pořizovatelské 
činnosti za cenu 395.000 Kč bez 
DPH a  pověřila starostu podpi-
sem smlouvy.

4)  V  souladu s  ustanovením § 
99 odst. 2 zákona č.  128/2000 
Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
ve  znění pozdějších předpi-
sů, v  souladu s  ustanovením § 
166 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., o  předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném 
a  jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve  znění pozdějších 
předpisů, v souladu s vyhláškou 
č.  54/2005 Sb., o  náležitostech 
konkursního řízení a  konkurs-
ních komisí, ve  znění vyhláš-
ky č.  107/2019 Sb. jmenovala 
konkursní komisi k  provedení 
konkursního řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele/ředi-
telky Mateřské školy Vamberk, 
Tyršova 280 ve složení:

 Mgr. Jan Rejzl  
člen určený zřizovatelem – 
předseda

 Rudolf Futter   
člen určený zřizovatelem

 Mgr. Svatava Odlová  
člen určený krajským úřadem

 Mgr. Radomíra Bartošová 
člen komise – školní inspektor

 Ludmila Cabalková  
člen určený Českou školní in-
spekcí – odborník na organizaci 
a řízení ve školství 

 Mgr. Michaela Trejtnarová  
člen určený Českou školní in-
spekcí – odborník na předškolní 
vzdělávání

 Mgr. Lenka Faltusová 
pedagogický pracovník práv-
nické osoby vykonávající čin-
nost školy

5) Schválila prominutí nájemného 
z  nebytových prostor v  souvis-
losti s  nařízeným uzavřením 
provozoven na dobu tří měsíců 
(od  01.03.2020 do  31.05.2020) 
dle přílohy. 

6)  Projednala žádost společ-
nosti Sodexo s.r.o., Hvězdova 
1716/2b, 140  78 Praha 4, IČO: 
44569165 o  prominutí nájem-
ného za  prostory školní jídel-
ny a  schválila jeho prominutí 
za období od 11.03.2020 do ob-
novení provozu školní jídelny.

7)  Schválila cenovou nabídku Leo-
še Hošáka, Vrabcova 522, 517 54 
Vamberk, IČO: 68491492 na rea-
lizaci opravy schodů u hřbitova 
směrem k  penzionu Barbora 
za cenu 61.609 Kč a pověřila sta-
rostu podpisem objednávky. 

8)  Schválila cenovou nabídku 
společnosti VASPO Vamberk, 
spol. s  r.o., Smetanovo nábře-
ží 180, 517  54 Vamberk, IČO: 
47470046 na přesun sloupu ve-
řejného osvětlení v  ulici Voříš-
kova za cenu 44.094 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky. 

9)  Využila práva dle bodu 9., od-
rážka třetí Výzvy k  podání ce-
nové nabídky na  akci „Oprava 
komunikace Roští, Vamberk“ 
a  zúžila rozsah prováděného 
díla o  položku č. 4 „Odstranění 
křovin a větví“ za cenu 1.200 Kč 
bez DPH s  tím, že smlouva 
o  dílo, která bude uzavřena 
s  vítězným uchazečem, společ-
ností KONKRET CZ, spol. s  r. o., 
Smetanovo nábřeží 304, 517 54 
Vamberk, IČ: 25942352, bude 
o tuto položku zúžena a celková 
cena díla o tuto částku poníže-
na a pověřila starostu podpisem 
smlouvy se zúženým rozsahem 
prováděného díla. 

Rada města Vamberk se na svém 

41. zasedání dne 9. dubna 2020 

usnesla:

1)  Schválila výzvu k  podání ceno-
vé nabídky na  zakázku malého 
rozsahu „Vamberk – Merklovice 
– Dopravní automobil“.

2)  Schválila cenovou nabídku 
společnosti IZOTRADE s.r.o., 
Křenova 438/7, 162  00 Praha 
6 – Veleslavín, IČO: 283685509 
na  realizaci opravy umělého 
trávníku:

 a) za  sportovní halou za  cenu 
64.975 Kč bez DPH,

 b) za  základní školou za  cenu 
15.553 Kč bez DPH, a  pověřila 
starostu podpisem objednávek.

3)  Schválila prodloužení nájmů 
bytů dle přílohy.

4)  Projednala protokol o otevírání 
obálek s  nabídkami a  proto-
kol o  posouzení a  hodnocení 
nabídek na  veřejnou zakázku 
„Stavební úpravy kotelny v  ul. 
Jiráskova, Vamberk“ a  v  soula-
du s nimi rozhodla, že smlouva 
bude uzavřena s  uchazečem, 
který předložil nejnižší cenovou 

nabídku tj. 910.000 Kč bez DPH, 
VASPO VAMBERK, s.r.o., Smeta-
novo nábřeží 180, 517 54 Vam-
berk, IČO: 47470046 a  pověřila 
starostu podpisem smlouvy. 

Rada města Vamberk se na svém 

42. zasedání dne 22. dubna 2020 

usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z  RM 
č. 40 a 41.

2)  Schválila prodloužení nájem-
ních poměrů k  bytům v  Domě 
zvláštního určení s  pečovatel-
skou službou čp. 35 v  Jůnově 
ulici ve Vamberku:

 - manželům xxxxxxx, byt č. 33, 
na dobu neurčitou,

 - panu xxxxxxxxxxx, byt č. 38, 
na do neurčitou,

 - paní xxxxxxxx, byt č. 18, na dobu 
určitou 1 rok od 01.05.2020.

3)  Schválila:
     a) odstoupení od  realizace 

projektu, který byl doporučen 
k  fi nancování Programovým 
výborem MAS Sdružení SPLAV 
v rámci 4. výzvy IROP – opatření 
Výchova a vzdělávání – investi-
ce, název projektu: Rekonstruk-
ce objektu školních dílen ZŠ 
Vamberk, reg. č. projektu: CZ.06
.4.59/0.0/0.0/16_075/0012272. 

 b) realizaci projektu, který 
byl doporučen k  fi nancování 
Programovým výborem MAS 
Sdružení SPLAV v  rámci 4. vý-
zvy IROP – opatření Výchova 
a  vzdělávání – investice název 
projektu: Modernizace učebny 
chemie včetně zajištění bez-
bariérovosti ZŠ Vamberk, reg. 
č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/ 
16_075/0012273.

4)  Schválila cenovou nabídku spo-
lečnosti DABONA s.r.o., Soko-
lovská 682, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou, IČ: 64826996 výkon 
technického dozoru stavebníka 
a  koordinátora BOZP na  akci: 
„Zvýšení kapacity předškolního 
vzdělávání ve  městě Vamberk“ 
za  cenu 358.000 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
příkazní smlouvy.

5)  Schválila Dodatek č. 1 ke smlou-
vě o  dílo uzavřené dne 
23.03.2020 na  akci „ZMĚNA 
UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ul. Tyršova č. 
p.  260, Vamberk na  mateřskou 
školu“, se společností Reming, 
s.r.o.,  IČ: 47454687, Souke-
nická 1176, 516  01 Rychnov 
nad Kněžnou, kterým se mění 
rozsah díla a  zvyšuje rozpočet 
o 371.609 Kč bez DPH a pověřila 
starostu podpisem dodatku.

Mgr. Jan Rejzl                                                                                                 

starosta města

Rudolf Futter  

místostarosta města
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Ze zasedání Zastupitelstva města

Zaregistrujte se do InfoKanálu
Vážení spoluobčané, chcete-li mít aktuální informace o dění ve měs-
tě, tak se zaregistrujte do  městského InfoKanálu, který  umožňu-
je zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobil-
ních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS), registrace Vám 
potrvá jen  pár minut. Předejte informaci o  této možnosti i  svým 
blízkým a známým.
Jak se zaregistrovat online?

Pomocí webového formuláře na internetových stránkách
http://www.infokanal.cz/cweb/reg/VAMBERK
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci poz-
ději upravit nebo zrušit.
Jak se zaregistrovat pomocí SMS?

SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště:
Bydlíte-li přímo ve Vamberku:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI VAMBERK ULICE CISLOPOPISNE
Pro obyvatele místní části Merklovice, je SMS ve tvaru:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI MERKLOVICE CISLOPOPISNE
Pro obyvatele místní části Peklo je SMS ve tvaru:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI PEKLO CISLOPOPISNE
-  dvojslovné názvy oddělte mezerou
-  pro registraci chaty je potřeba za  číslo popisné přidat mezeru 

a slovo EVID
SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 494 548 111

Cena odeslání registrační SMS je dle vašeho tarifu do  pevné sítě.
Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer 
mezi slovy, zejména u víceslovných názvů ulic.

Provozní doba sběrného místa 
města Vamberk v ulici Jůnova:
od 01.03. do 30.11. kalendářního roku:

středa od 13:00 do 17:00, sobota od 8:00 do 12:00

od 01.12. do 31.03. kalendářního roku:

sobota od 8:00 do 12:00

Kontaktní osoba: Zdeněk Vavroušek, Tel.: 605 458 723

Sběrné místo přijímá tyto druhy odpadů:

Velkoobjemový odpad (např. starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, 
toalety, kuchyňské linky)
Pneumatiky
Kovy (např. zbytky kovů, kovové konstrukce, plechy, plechové obaly, ple-
chovky od potravin všech druhů)
Nebezpečný odpad (např. barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, 
léky, domácí chemikálie)
Elektrozařízení 
Textil a oděvy (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, 
potahy, ubrusy a  deky zabalené v  zavázaných (zauzlovaných) igelito-
vých taškách, spárované (svázané) nositelné boty, hračky)
Jedlé oleje (opotřebované kuchyňské oleje z domácnosti, slité do uza-
víratelných nádob).

Od 01.11.2019 není přijímán stavební odpad!

Podrobné informace o  odpadech najdete na  www.vamberk.cz v  sekci 
Praktické informace – Jak nakládat s odpady

UPOZORNĚNÍ 

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU JIŽ NEBUDE 

PROVÁDĚN! OBČANÉ MAJÍ MOŽNOST NEBEZPEČNÝ OD-

PAD PŘEDAT NA SBĚRNÉM MÍSTĚ V ULICI JŮNOVA V OTE-

VÍRACÍ DOBĚ

Historici Vamberk a  TJ Baník 
Vamberk spojili síly v  této výzvě: 
Na  procházku s  pytlem, v  rámci 
projektu Ukliďme Česko a Rouško-
vý úklid. Letos tato však akce pro-
běhla, stejně jako většina ostat-
ních, zcela v jiném formátu. 
Ústřední myšlenkou bylo a  stále 
je, že pohyb na  čerstvém vzdu-
chu posiluje imunitu a  je jednou 
z mála smysluplných činností, kte-
ré lze v současné době provozovat. 
Tak proč nespojit pobyt v přírodě 
s  jejím úklidem? A  to koronaviru 
navzdory. Letos tedy žádná hro-

madná akce, ale pouze individuál-
ně či s  rodinou a zejména při do-
držení maximální bezpečnostních 
pravidel. 
Děkujeme všem, kteří pomáha-
jí dělat naše město a  okolí čistší 
a hezčí. 
A  tato aktivita „Na  procházku 
s pytlem“ může pokračovat - je to 
na každém z nás.
 

Vladimír Sodomka za Spolek 

přátel historie Vamberka 

a Ondřej Frejvald 

za TJ Baník Vamberk

OZNÁMENÍ
Od  pondělí 04.05.2020 bude Městský úřad ve  Vamberku otevřen 
v těchto dnech:
Pondělí  8:00 – 11:00 12:00 – 16:00

Středa 8:00 – 11:00 12:00 – 16:00

a za zvýšených hygienických opatření:
- vstup do budovy bude povolen jen osobám s rouškami nebo jinak 

zakrytými dýchacími cestami,
- při vstupu do budovy je povinná dezinfekce rukou,
- v  případě, že se osoba potýká s  příznaky onemocnění COVID 19 

(teplota, dušnost, malátnost, kašel) do  budovy nebude vpuštěna 
(pracovník úřadu může návštěvníkům měřit teplotu),

- každá návštěva úřadu bude zaevidována,
- každý návštěvník musí udržovat odstup od druhých osob alespoň 

dva metry,
- v případě vysokého počtu návštěvníků může být počet čekajících 

osob v budově úřadu omezen.

Prosíme, abyste i nadále městský úřad navštěvovali pouze v nezbyt-
ných případech, kdy nelze záležitost vyřešit telefonicky, e-mailem 
nebo prostřednictvím datové schránky a pokud je to možné, abyste 
upřednostňovali bezhotovostní platbu.
Pro platební údaje (variabilní symbol apod.) a další dotazy k platbám 
kontaktujte pracovnice pokladny a  podatelny paní Alenu Bartošo-
vou, tel: 494 548 123, e-mail: bartosova@vamberk.cz nebo paní Irenu 
Šponarovou, tel: 494 548 137, e-mail: sponarova@vamberk.cz.
Předem děkujeme za respektování přijatých opatření.

Ing. Martina Jusková

tajemnice městského úřadu

Ukliďme Vamberk a okolí 
- aneb na procházku s pytlem
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
VAMBERK
poskytuje své služby seniorům a  zdravotně postiženým občanům 
starším 18 let, žijícím ve Vamberku a jeho spádových obcích.
Provozní doba: pondělí - neděle od 6:30 do 18:30.

Pokud máte zájem o  naši službu, kontaktujte nás osobně či pro-
střednictvím svých blízkých.
Vedoucí a sociální pracovnice:

Lucie Grunclová, DiS.

494 541 547, 773 097 901

pecovatelska.sluzba@vamberk.cz

Jůnova 35, 517 54 Vamberk

Hospitální Nadace Františka Antonína 
hraběte Sporcka pomáhá zařízením
pro děti a seniory
V době vyhlášení nouzového stavu v souvis-
losti prokázáním výskytu koronaviru v  ČR, 
kdy byl nedostatek dezinfekčních prostředků, 
vyšla vstříc mnoha subjektům svojí nabídkou 
Hospitální Nadace Františka Antonína hrabě-
te Sporcka a předseda její správní rady Draho-
slav Chudoba. Díky nadaci obdrželo i  Město 
Vamberk darem tolik potřebnou dezinfekci. V této složité době byl tento 
dar velkou pomocí a příspěvkem ke zvládání pandemie. 

PODĚKOVÁNÍ Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Děkuji tímto všem obětavým šičkám 
z  Vamberka i  jeho vzdálenějšího 
okolí za  poskytnuté roušky, přeroz-
dělili jsme je našim potřebným – kli-
entům pečovatelské služby. 
A když už jsem u těch díků, další po-
děkování míří do Potravinové banky 
Hradec Králové z. s., která nám na-
bídla potraviny z  programu Mléko 

do  škol. Tyto potraviny posloužily 
sociálně potřebným - seniorům, 
kteří se vlivem nynější situace octli 
ve špatné situaci.
Moje velké díky však patří zejména 
týmu pečovatelek PS Vamberk, kte-
ré v  této nelehké době „jedou stále 
na  plný plyn“, jelikož jsme nesnížili 
nabídku našich služeb ani v  této 
době (jako jiná zařízení podobného 
typu). Každý z  nás jistě víme o  tzv. 
první linii, kde jsou lidé v současnos-
ti vystaveni tomu největšímu riziku 
(zdravotníci, policie, prodavačky 
atd.). Ale v oné první linii jsou právě 
i  pečovatelky, které se denně vydá-
vají do  terénu a  domácností těch, 
kteří jejich pomoc nejvíce potřebují 
– k seniorům a osobám se zdravot-
ním postižením. Vážím si toho, že se 
nezalekly tohoto covidového strašá-
ka a vydávají ze sebe vše, co mohou, 
aby pomohly. 
Děkuji a věřím, že to všichni společ-
ně zvládneme!

Lucie Grunclová, DiS.              

vedoucí a sociální pracovnice

Pečovatelská služba Vamberk

Starosta města Mgr. Jan Rejzl při převzetí dezinfekčních prostředků od před-

sedy správní rady pana Drahoslava Chudoby. 

O sbírce a nadaci
Hospitální nadace Františka Antonína Sporcka v  Kuksu věrna svému 
poslání - podpoře humanitárních a  etických hodnot - uspořádala sbír-
ku na  dezinfekční prostředky pro dětské domovy, domovy pro seniory, 
domovy se zvláštním režimem i terénní pracovníky sociální péče. Dobro-
činnou akci inicioval a zajištěním dezinfekčních prostředků včetně jejich 
distribuce byl pověřen správní radou nadace její předseda Drahoslav 
Chudoba z Bělé v Orlických horách. Tolik potřebnou pomoc využila zaří-
zení na Rychnovsku, Pardubicku, Choceňsku, Litomyšlsku, Poličsku, v Mo-
ravské Třebové i v internátní Církevní škole logopedické a Mateřské škole 
logopedické Don Bosco v Praze.
Finanční prostředky na rukavice a dezinfekční prostředky poskytly na zá-
kladě darovacích smluv podnikatelské subjekty. Jejich zakoupení proběh-
lo ve  spolupráci s  náměstkem hejtmana Pardubického kraje Michalem 
Kortyšem a vedením Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích.

Slovo předsedy nadace Drahoslava Chudoby:
 „Koronavir zasáhl téměř celý svět, a bohužel nepřipravený. Naši zemi nevyjí-
maje. Možná nás tento čas přivede k zamyšlení, jak se chováme k životnímu 
prostředí, jak hospodaříme s vodou, ale také jak se chováme k sobě jako lidé 
navzájem. Všude se píše, že se svět změní a nebude to stejné jako před vy-
puknutím pandemie. Já věřím, že tomu tak bude a konečně si uvědomíme 
hodnoty života, víry, lásky a také že bez práce nejsou koláče. A že důkazem 
dobrých úmyslů bude opět prosté podání ruky“.                               Jiří Králíček

Zveme Vás na 10. zasedání 
Zastupitelstva města Vamberk, 
které se koná dne 10. června 2020 od 18:00 hodin ve velkém 
sále Městského klubu Sokolovna.



www.vamberk.cz

Vambereckýzpravodaj strana 6

Přes zimu došlo k  poškození zábradlí na  kamenném mostě přes řeku 
Zdobnici, které bude v nejbližší době opravováno.
V termínu 18.05.2020 – 18.06.2020 jsou plánovány stavební práce – re-
staurování zábradlí mostu převádějícího silnici I/11K přes řeku Zdobnici 
ve Vamberku. K  provedení prací je nutné zřízení pracovního místa (se 

zaparkovanou technikou), okolo kterého bude veden kyvadlový provoz 
řízený světelnou signalizací. Investorem stavebních prací je ŘSD ČR.

Dana Vašková

Městský úřad Vamberk

Částečná uzavírka kamenného mostu přes řeku 
Zdobnici ve Vamberku
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MUDr. Podolská Jana
MDDr. Rýdlová Zuzana
MUDr. Salamin Akram
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Loukota Jan
MDDr. Machková Terezie

poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O.
Tyršova 515, Opočno
Kvasinská 129, Solnice
Tyršova 515, Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Komenského 127, Opočno
Jana Pitry 448, Opočno

494 371 783
777 667 353
773 766 699
777 667 353
494 515 693
721 200 244
494 622 114
721 460 150
731 980 112
494 622 114
494 531 955
734 324 600
494 621 665 
731 980 112

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

Zubní pohotovost
ordinační hodiny: 
sobota, neděle, svátek 8:00 - 12:00
datum     jméno lékaře                   adresa ordinace                                                telefon

I když se v poslední době celý svět 
kvůli epidemii značně zpoma-
lil a  jen opatrně se v  posledních 
dnech probouzí zpátky k  životu, 
naštěstí se tato situace nedotkla 
stavebnictví. Proto mohla plně po-
dle plánu začít rekonstrukce měst-
ského objektu č.p. 260 v  Tyršově 
ulici, všeobecně známého jako 
bývalé „první třídy“. Jelikož letos 
v  létě začne rekonstrukce Mateř-

ské školy a  Domu dětí a  mládeže 
na Jugoslávské ulici, která si vyžá-
dá úplnou uzavírku, mění se tento 
objekt na  dočasnou mateřskou 
školu, splňující veškeré hygienické 
a bezpečnostní podmínky. Na dva 
školní roky počínaje letošním zá-
řím tak v ní najdou místo všechny 
děti, které navštěvují MŠ Sluníčko. 
Můžeme hovořit o  obrovském 
štěstí, že město mělo tento objekt 

k  dispozici, neboť najít a  v  krátké 
době připravit prostory, ve kterých 
budou plnohodnotné tři třídy pro 
více jak sedmdesát dětí, kuchyňka, 
sociální zařízení, šatny a  zázemí 
pro učitelky a  další zaměstnance, 
bylo malým zázrakem. Oprava 
samotná pak je záchranou i  pro 
budovu, která byla do  té doby 
využívaná pro soukromé nájemce 
a  organizace (kadeřnictví, kos-

metika, MC Dráček, KRPŠ a  další), 
neboť stavebně byl objekt již zce-
la dožitý a  energetická náročnost 
byla přímo děsivá. Celá rekon-
strukce je navržena tak, aby poté, 
co v roce 2022 děti objekt opustí, 
bylo možno vnitřní dispozice vari-
abilně upravit a dále využívat, ať již 
pro mateřské centrum nebo spor-
tovní účely. 

Mgr. Jan Rejzl, starosta

„První třídy“ se mění na dočasnou školku

Provoz společnosti VAMBEKON, s.r.o.
a příspěvkové organizace 
SPRÁVA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ
Oznamujeme, že od  pondělí 04.05.2020 bude provoz společnosti 
VAMBEKON, s.r.o., a příspěvkové organizace SPRÁVA SPORTOVNÍCH 
ZAŘÍZENÍ pro veřejnost:
Pondělí  9:00 -10:00  14:00 – 15:00
Středa  9:00 -10:00  14:00 – 15:00
Při řešení nezbytných záležitostí se, prosím, obracejte prostřednic-
tvím e-mailu nebo telefonicky vždy přímo na konkrétního pracovní-
ka, se kterým domluvíte postup vyřízení.
Kontakty na naleznete také na www.vambekon.cz 
a na www.vamberk.cz/kultura-a-volny-cas/sport/sprava-sportovnich-zarizeni

Děkujeme za pochopení.                                                          Luděk Luňák
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I tady zeje 
proluka
Dům číslo popisné 80 na  náměs-
tí již od  roku 1985 chybí. Poprvé 
se se stavením na  tomto místě 

setkáváme v  roce 1684, kdy je 
od Doroty Jindráskové koupil Vác-
lav Jiřena. V  18. století se střídali 
další majitelé, Postřehovský, Šisler, 
Šmídberský a roku 1751 řezník Do-
minik Matyáš, dědeček hudebního 
skladatele Jana Václava Voříška. 
Od roku 1773 dům náležel Františ-
ku Suchánkovi, to již byl označen 
čp. 8. Od  dob majitele Jana Su-
chánka z  počátku 19. století měl 
dům čp. 80. V  roce 1866 zde žil 
řezník Josef Krsek, roku 1890 ses-
try Fišerovy. Ve  30. letech 20. sto-
letí byl objekt využíván majitelem 
sousedního obchodu Jaroslavem 
Koskem jako sklad. 

 Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e ze sbírky 

Milana Sedláčka a Jiřího Sejkory

Malé osudy domů na našem náměstí

Střípky ze života Aloise Kareše 
Alois Kareš opustil rodný Vamberk v roce 1847 a  jeho cesta směřovala 
do městečka Modra v Horních Uhrách (dnes Slovensko, město mezi Bra-
tislavou a Pezinkom). V Modre pobyl tři roky, po které provozoval mecha-
nickou tkalcovnu, stal se majitelem domu a narodily se mu tam dvě děti. 
Do jeho dalších osudů zasáhly revoluční léta 1848-49, jeho účast v „ma-
ďarónské“ národní gardě a následné vydání zatykače na jeho osobu.
Vzdálenost Vamberk – Modra je vzdušnou čarou více než 250 km.

Jiří Hostinský

Spolek přátel historie Vamberka

O  nejstarší historii bývalého čís-
la 80, dnes proluky, vyšel článek 
v  loňském lednovém Zpravodaji 
pod nadpisem Vánoční výzkum. 
Abychom se příliš neopakovali, ši-
roký výkop pro kanalizaci zachytil 
kromě jímek používaných v  prů-
běhu 15. století další, zaniklou 
o  něco později, zavalenou prak-
ticky kompletně rozbouranými 
kachlovými kamny. Kromě kachlů 
se našly i  vypálené konstrukční 
omazávky a  bylo jasné, že kamna 
byla vhozená do jímky sice rozbitá, 
ale asi skoro kompletní. Stavebník 
ale bohužel výkop ohlásil až doda-
tečně, a tak většinu kachlů vybag-
roval a nechal odvézt na skládku.  

V  průběhu roku se podařilo zpra-
covat nálezy a  tak kromě kom-
pletního kachle máme k dispozici 
i další nálezy a informace. Nejstarší 
nálezy na  parcele se nacháze-
jí v  odpadní jímce, to je vlastně 
nedílná součást běžné městské 
zástavby, poměrně hluboká jáma 
vyhloubená do země, podle údrž-
nosti stěn případně vyztužená 
proutěným výpletem nebo vý-
dřevou. Jímka bývala opakovaně 
čištěna, v podstatě asi do té doby, 
pokud byla schopná držet tvar. Na-
cházela se vždy za domem, v nut-
ném zázemí. Co se týče vlastní 
podoby domu čp. 80, nalezli jsme 
sklep s cihelnou klenbou, ale nasa-

zenou na kamenné zdi. S největší 
pravděpodobností je to původní 
sklep domu, který byl poškozen 
při požáru ve 40. letech 19. století 
a  tehdy bylo jeho zaklenutí opra-
veno cihlami. Známe jeho podélný 
rozměr – 6 m (měřeno podél uliční 
čáry), šíři můžeme jen odhadovat, 
ale jednalo se nejméně o 4 metry. 
Podle rozměrů a  charakteru zdiva 
bude sklep patřit již časně novově-
ké podobě domu, uváděného v pí-
semných pramenech. Jak vypadal 
ten původní, ale především kde 
byl usazen, zda na  dnešním po-
zemku, nebo před ním, jak nazna-
čují nálezy v sousedství, nevíme.

PhDr. Martina Beková

Již nestojící dům čp. 80
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Při opravě farního chrámu sv. Prokopa po po-
žáru roku 1899 byl při vytrhávání staré dlažby 
objeven u  severní zdi mezi oltářem P.  Marie 
a severním vchodem náhrobek paní hraběnky 
Grambové, rozené Reichlin von Meldegg, za-
kladatelky zdejší krajkářské tradice. Náhrobek 
byl vyzvednut a  nově zazděn do  severní zdi 
uvnitř chrámu u  postranního vchodu. V  horní 
části náhrobku se nachází 6-ti řádkový nápis 
a pod ním je vytesán erb.
Letha panie 1671 24 [dne Miesicze]/

[Iulii pani Mandalena Sstosowa]/

Rozena Ragchlowna [z Meldeku]/

a na Wambercze [ziwot swug ]/

[kagicznie dokonala oczeka]/

wagicze [Blahoslawneho wstanie].

Erb: Čtvrcený štít. V  1. a  4. (červeném) poli je 
(stříbrný) korunovaný dvouocasý lev, ve  2. a  3. 
červeném poli je stříbrné břevno a v něm 3 čer-
vené kruhy (původní erb rodu Reichlin von Mel-
degg). Na štítu je korunovaná turnajská přilbice 
s  červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je 
rostoucí lev jako v 1. poli štítu. 
Erb odpovídá rodovému erbu Magdaleny Re-
ichlin von  Meldegg. Nejedná se tedy o  erb 
Grambů ani Stošů z Kounic (manželů). Nicmé-
ně jedná se o zcela ojedinělou polepšenou va-
riantu, která byla udělena Magdaleně při jejím 
povýšení do panského stavu roku 1636 (již jako 
vdově po  smrti jejího 1. manžela původem 
z Nizozemí, Kašpara Gramba †1633). 

Ženy šlechtičny sice po sňatku získaly šlechtic-
ký stav/titul svého manžela (např. pokud žena 
pocházela z  rytířské rodiny a  provdala za  svo-
bodného pána, stala se z ní svobodná paní, ale 
manželka nemusela ve šlechtické hierarchii jen 
stoupat, žena z hraběcí rodiny po vdavkách se 
svobodným pánem „klesla“ o  stupeň níž také 
na  svobodnou paní), ale i  po  svatbě používaly 
rodový erb v  aliančním znaku, tedy heraldicky 
vpravo manželův a vlevo svůj původní rodový. 
V případě ovdovění a nového provdání logicky 
žena erb svého prvního manžela už nepoužíva-
la. A toto byl i důvod polepšení rodového erbu 
Magdaleny Grambové, rozené Reichlin von Mel-
degg roku 1636, tedy 3 roky po  smrti prvního 
manžela Kašpara Gramba (†1633). Bylo to pri-
vilegium pro ni samotnou, protože její děti z 1. 
manželství logicky už používaly erb Grambov-
ský. Magdalena jako vdova si tak chtěla pojistit 
svou příslušnost k panskému stavu a polepšený 
rodový erb pak sloužil pro lepší sebeprezentaci.
Na  závěr mi tak dovolte doplnit v  knize Paměti 
města Vamberka, napsané panem řídícím učite-
lem J. F. Králem část, kde píše: „Na náhrobku jest štít 
rozčtvrcen a ve dvou čtvrtích jest viděti tento znak 
Rejchlinovský, a v ostatních dvou čtvrtích jsou ně-
jaké potvůrky“, že touto potvůrkou je korunovaný 
dvouocasý lev na  polepšeném erbu Magdaleny 
Grambové, rozené Reichlin von Meldegg.

Jiří Hostinský

Jiří Sejkora (foto náhrobku)

Spolek přátel historie Vamberka

Jak vypadala zakladatelka krajkářství 
Magdalena Grambová a  jak to s  ní 
vlastně bylo ve skutečnosti? To jsou 
otázky, které se budeme snažit objas-
nit v rámci mezinárodního týmu.
Prostřednictvím Ing.  Jiřího Šindelá-
ře, který pro Vamberk zpracoval 3D 
model našeho kostela sv. Prokopa 
a  prezentoval ho minulý rok, byla 
domluvena návštěva a  spolupráce 
se známým antropologem a  de-
signerem Cícera Moraese z Brazílie. 
Pan Moraes měl v  dubnu přijet 
do  ČR a  vizualizovat (zrekonstruo-
vat) podobu dvou českých panov-
níků a ideálně také naší Magdaleny 
Grambové, což je pro naše město 

vysoce prestižní 
záležitost mezi-
národního vý-
znamu. 
Vizualizace se 
provádí na  zá-
kladě dochova-
ných pozůstat-
ků (především 
lebky) pomocí 
složitých mo-
delů, což jsme 
mohli vidět 
na přednášce pana Šindeláře na pří-
kladu Anežky Přemyslovny. 
Jak říká hlavní iniciátor tohoto pro-
jektu dr. Bohumír Dragoun: „Velmi si 

vážíme, co vam-
berečtí historici 
dělají dobro-
volně ve  svém 
volném čase. 
A tímto bychom 
jim chtěli podě-
kovat.“
Do  projektu je 
zapojena řada 
organizací a ex-
pertů - zejména 
Villa Nova Uhří-

nov, Geo CZ – ing. Jiří Šindelář, Mu-
zeum Orlických hor, dále Římsko-
-katolická farnost Vamberk, město 
Vamberk, Spolek pro záchranu 

vambereckých mumií, a  také náš 
spolek. 
Chtěli bychom společně představit 
výsledky tohoto napínavého, detek-
tivního pátrání po stopách Magda-
leny Grambové (rozené Magdaleny 
Reichling von Meldegg). Začíná se 
ukazovat, že řada informací a faktů, 
které se roky tradují, byly ve skuteč-
nosti jinak, např.  při stěhování mu-
mií nedošlo k záměně její lebky.
Prezentaci bychom uskutečnili, jak-
mile to situace dovolí – ideálně už 
v červnu. O vývoji a termínu bude-
me informovat. 

Ing. Vladimír Sodomka

Spolek přátel historie Vamberka

Tento článek vznikl zejména díky iniciativě Mgr. B. Dragouna, archeo-
loga Muzea Orlických hor v Rychnově n. Kn., ředitele Muzea zimních 
sportů, turistiky a řemesel v Deštném a vedoucího střediska experi-
mentální archeologie a regionálních dějin Villa Nova Uhřínov a Spolku 
přátel historie Vamberka z počátku roku 2020. Znovu se začalo trochu 
intenzivněji jednat o možném návratu mumií do Vamberka, o zjištění 
původu Magdaleny Grambové, možnosti získat její podobu obličeje 
za pomocí moderních počítačových metod a mnoha dalších aktivit, 
včetně zapsání vamberecké krajky na  seznam nemateriálních stat-
ků tradiční lidové kultury a snahou pomoci jedním z mnoha dalších 
dílčích kroků k případnému zápisu na seznam nehmotného dědictví 
UNESCO. 

Kromě B. Dragouna patří velký dík členům Spolku přátel historie Vam-
berka, vambereckému faráři ThDr. Nowatkovskému (jednání o mumi-
ích, dopravy autem do Broumova), ing. Šindelářovi (sken kostela, zajiště-
ní odborníka na získání podoby obličeje z Brazílie), pracovníkům muzeí 
a odborných pracovišť z celé republiky (odběr vzorku DNA, stroncia ze 
zubu, přiřazení správné hlavy k tělu), vedení města Vamberk, pracov-
níkům Muzea Orlických hor včetně vedoucího vamberecké pobočky 
(Muzeum krajky), heraldikovi P. Kropáčkovi (polepšení erbu) a dalším. 
Omlouváme se zároveň všem, na které jsme v tom množství podílejí-
cích se lidí tak trochu pozapomněli. A doufáme, že v započaté činnosti 
budeme po uvolnění nouzového stavu, zapříčiněné současnou korona-
virovou pandemií, pokračovat. Děkujeme! Děkujeme! Děkujeme!

Náhrobek Magdaleny Grambové 
v kostele sv. Prokopa ve Vamberku

Navrácení tváře Magdaleny Grambové
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Všichni jsme Češi a Evropané!
Připomínka našich dějin- 21. část (Chronologie II. svět.války 2)
1941 - v  lednu zahájili Britové útok  
ze Súdánu proti Italům v  Habeši.                       
12. 2. Německá vojska pod velením 
Rommela se vylodila v Libyi na po-
moc Italům. 14. 2. Bulharsko dovo-
lilo průchod německému vojsku 
ke  hranicím Řecka. 1. 3. Bulharsko 
se stalo státem Osy. Britové vyslali 
do Řecka armádní posily. 11. 3. USA 
podepsaly „Zákon o půjčce a proná-
jmu“, umožňující protivníkům států 
Osy nakupovat od  amer. zbrojařů 
výrobky bez okamžitého placení. 
25. 3. se vláda Jugoslávie připojila 
ke státům Osy, ale byla svržena pře-
vratem. 6. 4. Němci, Italové a Maďaři 
zahájili útok na  Řecko a  Jugoslávii. 
Chorvatsko vyhlásilo samostatnost 
na  Jugoslávii pod vládou Ustašov-
ců. 10. 4. se Chorvatsko stalo státem 
Osy. 13. 4. Japonsko a  SSSR pode-
psaly Pakt o  neútočení s  platností 
na 5 let. 27. 4. padly Athény a Britové 
se museli stáhnout na  Krétu. 10. 5. 
Přistál ve  Skotsku utajeně Hitlerův 
náměstek a vyjednavač Rudolf Hess 
s nabídkou mírových jednání, ale byl 
zajat a internován. Následně se Něm-
ci od této akce distancovali. V květnu 
zahájili Iráčané útoky na Brity. 18. 5. 
Italové kapitulovali v  Habeši. (Tím 
byla zajištěna plavba do  Suezu).                
30. 5. byla podepsána dohoda Iraku 
a V.B. o ropě. 31. 5. byli Britové pora-
ženi na Krétě a Němci tam zmasakro-
vali obyvatele 70 vesnic. 
Červen – i když byl Stalin z několika 
zdrojů informován o  nacistickém 
nebezpečí, tak záměrně nereagoval 
a  nevyhlásil pohotovost v  pohra-
ničním pásmu, aby nevyprovoko-
val Hitlera. To pak bylo pro vojáky 
SSSR osudné! 22. 6. (opět bez vy-
hlášení války) přepadlo 150 divizí 
nacistického Německa (ve  třech 
armádních sborech se třemi milio-
ny vojáků) Sovětský svaz na  úseku 
3200 km. Od  Baltu po  Černé moře. 
Nastalo velké utrpení sovětských 
občanů a  velká úleva pominutím 
bezprostřední hrozby vylodění 
pro obyvatele Británie. 27. 6. Ma-
ďarsko vyhlásilo válku SSSR. 29. 6. 
Finsko vyhlásilo válku SSSR, aby 
dobylo zpět území zabrané Sov. 
Svazem. Červenec – Z  podnětu W. 
Churchila podepsala V.B. se SSSR 
smlouvu o  vzájemné pomoci. Tito 
zahájil v  Jugoslávii partizánský boj 
proti Němcům. Nacisté v  Německu 
schválili plán na  zničení Židů v  Ev-
ropě (Konečné řešení židovské otáz-
ky). Spojenci dobyli Sýrii nad vojsky 
Vichystické Francie. U  Smolenska 
bylo obklíčeno a zajato 300 tisíc ru-
doarmějců a 3200 tanků.
Srpen - 14. 8. Byla podepsána At-
lantická charta mezi pres. USA Ro-

seweltem a minister. předsedou V.B. 
Churchillem na lodi Prince of Wales. 
v  Newfoudladském zálivu, která 
podstatně změnila podmínky pro 
budoucí uspořádání světa. Zname-
nala konec koloniální nadvlády nad 
světem, volný rozvoj kapitalismu 
amerického typu apod. Stanovila 
hlavní zásady budoucí společné 
válečné a  poválečné politiky. Po-
žadovala právo národů svobodně 
si zvolit svoji vládu, žádné územní 
anexe, hosp. spolupráci, svobodu 
moří, odstranění strachu a  bídy, 
volný přístup k nerostnému bohat-
ství, odzbrojení agresorů . Zásady 
Charty  pak potvrdilo 26 spojenců 
v  deklaraci Spojených národů,po-
depsaných ve  Washingtonu 1.1.42. 
(Tím byl prakticky ukončen do-
savadní zásadní vliv V.B. a  Francie 
nad světem ). Sověti zahájili přesun 
průmyslu za Ural. Byla zahájena pře-
prava váleč. materiálu z V.B. severní 
cestou do SSSR (Archangelsk). SSSR 
a  Britové zahájili okupaci Iránu pro 
zajištění ropy. Září – Nacisté nařídili 
označení Židů v Říši žlutou Davido-
vou hvězdou.
U Kyjeva v Babím Jaru bylo nacisty 
povražděno 33  771 Židů. (V  SSSR 
1,2 mil.) Listopad -  USA půjčily Sov. 
Svazu 1 miliardu dolarů. Prosinec – 
Japonci přepadli Pearl Harbor a tím 
vypukla válka s USA. Německo, Itá-
lie a Rumunsko vyhl. válku USA.(To 
rozhodlo o  zapojení USA do  války 
v Evropě). Němci byli zastaveni bah-
nem, pak mrazy a  sibiřskými pluky 
32 km před Moskvou a následně za-
hnáni o  5  00 km zpět. Tím skončila 
blesková válka. V.B. vyhlásila válku 
Finsku, Maďarsku a Rumunsku. Čína 
vyhlásila válku státům Osy. Japonci 
dobyli Hong Kong. Hitler se jmeno-
val vrchním velitelem něm.armády.
1942 Němci zahájili ponorkovou 
ofenzívu v  Atlantiku. Heydrich vy-
hlásil ve  Vannzee  „Konečné řešení 
Židovské otázky“. Rommel zahájil 
protiútok v  Africe. Japonci postu-
pují v  Barmě, Celebesu, Borneu, Fi-
lipínách a zahájili útok na Singapur. 
Únor – Padl Singapur- hlavní zá-
kladna V.B.v Asii. (Tím velice utrpěla 
prestiž V.B. v  Asii.) Japonci zahájili 
bombardování severní Australie 
(Darwin) a bombardovali Los Ange-
les v  USA. Březen – Britové zahájili 
kobercové nálety na německá měs-
ta, aby podlomili morálku Němců. 
(Lübeck, Kolín). Květen- Češi usku-
tečnili atentát na  Heydricha. (Byl 
třetím mužem říše ). Mexiko vyhl. 
válku Německu, Itálii a  Japonsku. 
Spojenci byli donuceni ustoupit 
z  Barmy do  Indie. Japonci se při-
pravovali zaútočit na  Indii, Austrálii 

a  zničit tichomořskou fl otilu USA. 
Červen – Němci ze msty za Heydri-
cha vyhladili Lidice a Ležáky. Japon-
ci byli poraženi u Midway a tím byla 
znemožněna invaze do USA a nastal 
obrat ve válce v Tichomoří. Midway 
bylo použito jako nepotopitelná le-
tadlová loď! 
Červenec – Němci dobyli Sevasto-
pol a Rostov na Donu. Hitler nařídil 
současný útok na  Kavkaz a  Stalin-
grad. Srpen – Brazílie vyhlásila vál-
ku Německu a  Itálii. Británie pod 
dojmem dění v  Čechách odvolala 
svůj podpis pod Mnichov. dohodou. 
Září – Němci zlikvidovali židovské 
ghetto ve  Varšavě, kde v  zoufalém 
povstání zahynulo 50  000 Židů. 
Francie odvolala svůj podpis pod 
Mnich. dohodou (generál De Gau-
le). Říjen –Rommel zastaven v Egyp-
tě u El Alameinu. Listopad – Němci 
obklíčeni u  Stalingradu (armáda 
gen. Pauluse).
Ústup Něm. a  Ital. vojska v  Africe. 
Vylodění vojsk USA v  Maroku a  Al-
žírsku. Franc. admirál Darlan nařídil 
zastavit odpor Francouzů v  Alžíru 
proti spojencům. Pak byl zastřelen 
fr. nacionalistou. Němci obsadili do-
sud neobsazenou část Francie pod 
vládou Vichy. Francouzi potopili své 
loďstvo.
Prosinec - Němci neuspěli s  poku-
sem vyprostit svoji 6. armádu u Sta-
lingradu (probili se jen do  vzdále-
nosti 56 km.
1943 – leden - Zahájeno vytlačo-
vání něm. vojsk z  Kavkazu. Mezi 
USA a  V.B. došlo k  dohadování 
o  místu vylodění v  Evropě. (USA 
doporučovaly Francii a  V.B. Sicilii). 
Japonci byly vytlačeni z  Guadalca-
nalu. Únor – Armáda gen.  Pauluse 
kapitulovala u  Stalingradu (93 000 
zajatých). V  Pacifi ku USA zahájila 
taktiku „žabích skoků“ při dobývá-
ní ostrovů na  Japoncích. V  Norsku 
provedena úspěšná sabotáž výroby 
„těžké vody“ pro nukleární zbraň 
Němců. V  Německu Goebbels vy-
zval k totální válce. Duben – Němci 
objevili hromadné hroby 4500 Po-
láků (důstojníků) v  Katyni. Po  zou-
falém povstání Židů ve varšavském 
ghettu bylo odvlečeno 310  000 
do  vyhlazovacích táborů. Pro velké 
ztráty přerušili Němci ponorkovou 
válku v  Atlantiku. Květen - Dokon-
čena konečná likvidace židov. ghe-
tta ve  Varšavě - zbytek odvlečen 
do  prac. táborů. Němci poraženi 
v  Africe. Červen – Zahájeno syste-
matické bombardování Německa 
(Angličané noční na  města, USA 
denní na  vojenské cíle). Červenec 
– Předseda polské exil. vlády po-
žadoval od  SSSR vysvětlení Katyně 

a  pak za  nevyjasněných okolností 
zahynul. Vybojována největší tan-
ková bitva 2. sv. války u Kurska ,kde 
se Němci neúspěšně pokusili zvrá-
tit průběh války. 2500 lodí vylodilo 
spojence na  Sicílii. Letecky zničen 
Hamburk (50 000 mrtvých). V  Itálii 
byl uvězněn Mussolini.
Srpen – Sicílie dobyta spojenci. Itálie 
se rozhodla kapitulovat. Do  sever-
ní Itálie vstoupila německá vojska. 
USA a  V.B. se dohodly o  vylodění 
přes La Manche na květen 1944. Byl 
osvobozen Charkov.
Barma (obsazena Jap.) vyhlásila ne-
závislost na V.B. a zároveň vyhlásila 
spojencům válku. Září - Zahájeno 
vyloďování spojenců na  jihu Itálie. 
Němečtí parašutisté osvobodili 
Mussoliniho. Byl osvobozen Smo-
lensk. Říjen – Dokončeno osvobo-
zování Kavkazu. V  Moskvě zástupci 
spojenců ustavili Výbor na  řešení 
budoucí Evropy. Spojenci vstoupili 
do  Neapole. Rudá armáda dosáh-
la Kerčský průliv.  Listopad – Byl 
osvobozen Kyjev a Němci obklíčeni 
na  Krymu. Byla uskutečněna první 
konference v Káhiře o válce na dál-
ném východě za účasti Rossewelta, 
Churchilla a  Čankajška .V Teheránu 
se uskutečnila velice významná 
konference USA,V.B. a  SSSR. Tehe-
rán byl volen záměrně, protože již 
bylo jisté že SSSR bude patřit mezi 
vítězné mocnosti. V  Teheránu byl 
ubytován Stalin a Roosevelt  na so-
větském velvyslanectví  ofi ciálně 
z bezpečnostních důvodů, ale hlav-
ně se jednalo o vyladění zájmů nej-
mocnějších. Od té doby již Churchill 
pociťoval nevýhodu malého státu, 
jakým byla V.B. proti oběma spo-
jencům. Byl dojednán další postup 
proti Německu a jeho pomahačům, 
kam patřilo: Rakousko, Rumunsko, 
Maďarsko, Slovensko. Byl dohodnut 
přesun 1/3 Polska na západ. Polsko 
mělo být odškodněno anexí němec-
kého území po  Odru a  Nisu. Část 
východního Pruska připadne SSSR. 
Nebyl dohodnut osud Balkánu, pro-
tože jej SSSR považoval za svoji sfé-
ru vlivu. Sov. Svazem byla odmítnu-
ta samostatnost pobaltských států, 
dojednán vstup SSSR do války s Ja-
ponskem až po  poražení Německa 
a řešeno budoucí poválečné rozdě-
lení Německa. Hlavním bodem bylo 
plánované vylodění spojenců v  zá-
padní Evropě a jeho sladění s ofen-
zívou Rudé armády z východu.
Prosinec -  U  Severního mysu byla 
potopena německá bitevní loď 
Scharhorst.

Pokračování.

Ing. Augustin Šubrt
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Poté, co se Vamberk zbavil brown-
fi eldu po  bývalých kasárnách 
a  úspěšně jej pomohl přeměnit 
ve  fungující součást města, zamě-
řuje se pozornost vedení města 
na druhý z brownfi eldů – areál bý-
valé masny. Má tu „výhodu“, že není 
tak na očích jako byla kasárna, zato 
je třikrát větší. Výstavba Penny mar-
ketu a  přestavba dvou bývalých 
administrativních objektů na byto-
vé domy i  zde ukázala, že lokalita 

v centru města může být velice pří-
jemným místem pro život a  může 
se otevřít pro veřejnost. Vzhledem 
k tomu, že areál je v soukromých ru-
kách několika vlastníků a částečně 
se zde nacházejí též pozemky státu, 
může město další vývoj v  této lo-
kalitě nasměrovat a  postrčit vpřed 
stanovením podmínek dalšího roz-
voje. Kromě územního plánu, který 
stanoví základní podmínky vyu-
žití ploch v  území, je to v  českém 
systému územního plánování tak 
zvaná územní studie, která do větší 
podrobnosti stanoví podmínky vy-
užití území. 
K  jejímu pořízení město Vamberk 
loni na  jaře přistoupilo a  ve  spo-
lupráci s Městským úřadem Rych-
nov nad Kněžnou, který byl tzv. 
pořizovatelem územní studie, ne-
chalo tuto vypracovat a  na  konci 

března letošního roku byla hoto-
vá územní studie zaregistrována 
krajským úřadem. Využito při tom 
byla možnost jejího fi nancování 
prostřednictvím Integrovaného 
regionálního operačního pro-
gramu na  podporu pořizování 
a  uplatňování dokumentů územ-
ního rozvoje. 
Cílem územní studie bylo nově 
navrhnout veřejná prostranství 
v území, pro které se územní stu-

die zpracovává a  to společně pro 
celou lokalitu s přesahem do okol-
ních tzv. stabilizovaných ploch. 
S ohledem na význam lokality to-
tiž nebylo možno přistoupit k řeše-
ní izolovaně, ale bylo třeba prově-
řit a navrhnout veškeré návaznosti 
– komunikace, sítě i urbanistickou 
strukturu též v  okolí masny, aby 
byly zajištěny funkční návaznosti 
ploch a  vytvořeny předpoklady 
pro vznik urbanisticky hodnotné-
ho území v centru Vamberka. 
Výstupem je územní studie, kte-
rá je v  plném rozsahu zveřejněna 
na  stránkách města Vamberka 
v  sekci povinná publicita a  dále 
na  stránkách MěÚ Rychnov nad 
Kněžnou v  sekci Územní plány 
obcí a  slouží stavebním úřadům 
jako podklad pro rozhodování při 
povolování nové výstavby. 

Co se týká vlastního řešení, nej-
důležitějším bodem se ukázala 
být doprava. Vzhledem k  tomu, 
že v  lokalitě mohou nalézt nový 
domov stovky lidí, bylo nemyslitel-
né, že by doprava byla ponechána 
v uličce z náměstí od kostela vedle 
základní školy. Rovněž Komen-
ského ulice pod základní školou 
by nebyla dostatečným řešením, 
nehledě na  bezpečný pohyb dětí 
v ní. 

Nově je tedy územní studií na-
vrhováno dostatečně kapacitní 
spojení přímo z  Vilímkovy ulice, 
vedené přes pozemek u  stávají-
cího domu č.p. 276, který se před 

časem podařilo městu vykoupit, 
což zároveň umožní vybudová-
ní parkoviště pro základní školu 
a  rozšíření sportovišť, když s  prů-
jezdem Komenského ulicí není na-
dále počítáno. Páteřní komunikace 
vedená areálem masny by pak 
měla propojit i  lokalitu rodinných 
domů na Bačince a zprůjezdnit tak 
celou oblast až do  Tyršovy ulice. 
Z  centrálního kruhového objezdu 
by byly napojovány místní komu-
nikace k obytným domům, u nichž 
je parkování řešeno částečně jako 
povrchové, částečně jako pod-
zemní. 
Kromě komunikací řeší územní 
studie rovněž umístění bytových 
domů a rodinných domů na nově 
zakládaných veřejných prostran-
stvích, kdy v závěrečné fázi po re-
alizaci všech etap je území připra-
veno až na  11 nových bytových 
domů s  celkem 184 bytovými 
jednotkami a dále na 26 rodinných 
domů v  lokalitě vedle penzionu 
Barbora. Celkem je počítáno s ka-
pacitou 744 nových obyvatel.      
Územní studie je zpracována 
v  etapách, které respektují platný 
územní plán, a  doporučuje jeho 
postupné změny, což bude moci 
být zohledněno v  právě probíha-
jící změně č. 4 územního plánu 
města. 
Jak už bylo zmíněno výše, jedná 
se ze strany města o  stanovení 
pravidel dalšího rozvoje a  sladění 
soukromých zájmů se zájmem cel-
ku, neboť realizace a naplnění zá-
měru bude záležet na  vlastnících 
pozemků. Věřím, že i  když se jed-
ná o  běh na  hodně dlouhou trať, 
podaří se v  přeměně tohoto za-
nedbaného území, avšak s velkým 
potenciálem v sobě, pokračovat. 

Mgr. Jan Rejzl, starosta

Územní studie lokality bývalého 
závodu masny, Vamberk
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Vážení rodiče, je nám to velice líto, 
ale vzhledem k  současné situaci 
uzavíráme MC Dráček do  odvo-
lání. Prosím, sledujte průběžně 
FB Dráček nebo webové stránky. 

Místo pravidelného programu Vám 
nabídneme aktivity na  ven pro 
malé děti (některé lze hrát i doma).

Mraky 
Tohle znají všichni. Přemýšlejte 
s  dětmi, čemu jsou jednotlivé 
mraky podobné. Hra se dá hrát 
i z okna.
 
Honzo, vstávej! 
Děti stojí v  řadě asi 10 a  více m 
od  Vás. Rodič (Honza) říká: „Hon-
zo, vstávej!“ Děti odpoví: „Kolik je 
hodin?“ A  Honza odpoví: „3 slepi-
čí.“ Děti pak musí udělat 3 maličké 
slepičí krůčky směrem k  Honzovi. 
Takto pokračují s  různými typy 
kroků (sloní, opičí atd.). První, kdo 
se dostane k  Honzovi, vyhrává. 
Kroky hráčů musí odpovídat jejich 
typům (sloní nemohou být stejně 
velké jako slepičí). Honza může 
hráče oslovovat i jednotlivě.

Cukr, káva, limonáda
Podobně jako předchozí hra se 
hraje i  tato. Jeden hráč stojí zády 
k ostatním, kteří jsou od něj v ur-
čité vzdálenosti. Ten pak rychle 
opakuje: „Cukr, káva, limonáda, čaj, 
rum bum!“ a otočí se k nim čelem. 
Během říkanky se ostatní snaží do-
běhnout k němu, ale jakmile skon-
čí říkanka, musí zkamenět jako 
sochy. Kdo se hýbe, ten je vrácen 
na start. Vyhrává ten, jenž se první 
dostane k říkajícímu hráči.

Čáp ztratil čepičku
Jeden říká říkanku „Čáp ztratil če-
pičku, měla barvu barvičku – barva“ 
a všichni hledají vybranou barvu. 

Pletení věnců z pampelišek a ji-
ných květin

Poznávačka přírodnin
a její obměny
Na procházce posbíráme různé před-
měty a děti je pak musí pojmenovat. 
Zároveň můžeme hru obměňovat 
a to tak, že další předměty k nim při-
řazujeme či rozdělujeme. Například 
na jednu hromádku děti dávají věci, 
které nejčastěji vidí na louce (motýly 
či květiny) nebo u vody (žáby, vodní 
rostliny). K tomuto využijeme i různé 
obrázky z dětských časopisů či kalen-
dářů. Skvělé na přiřazování jsou šišky 
a jehličí.

Hledej a najdi
Na  list papíru vytiskneme nebo 
nakreslíme předměty z  venku 
(rostliny, auto, dům, kámen, šneka, 
kaluž). Musí být takové, aby byla 
většina na  trase procházky. Děti 
pak jednotlivé předměty hleda-
jí. Hra je i  skvělá jako pomocník 
na rozptýlení dětí při delší trase.

Ovečky, ovečky pojďte domů 
Klasická hra, kdy vlk honí ovečky 
a mění je na vlky.

Malované kameny 
Při procházce posbírejte oblázky 
vhodné na  dekorování. Malujeme 
akrylovými barvami, které po  za-
schnutí fi xujeme lakem ve  spreji. 
Vše pořídíte v  obchodech na  na-
šem náměstí.

Květinový med 
Čas si můžete zpestřit i  výrobou 
nejrůznějších likérů a medů z kve-
toucích rostlin. Na internetu najde-
te nepřeberné množství receptů. 
Ať už děláte pampeliškový med či 
sedmikráskový, vždy pamatujte, že 
není vhodné sbírat rostliny v blíz-
kosti vozovek či železnice. 

Poklad
Naplánujeme trasu. Den předem či 
před hrou vyrazíme bez dětí na trasu 
a v určitých rozestupech a vhodných 
místech umístíme úkoly. Zároveň po-
mocí fáborků či šipek na cestě značí-
me trasu. Na  konci cesty schováme 
poklad (cokoliv, co uznáme za vhod-
né jako odměnu pro děti).
 
Domečky
Společně s dětmi postavte domečky 
pro lesní skřítky. Jako materiál použij-
te přírodniny, které naleznete v okolí. 
Místo můžete pravidelně navštěvo-
vat, přistavovat a  pozorovat, jak se 
v  nich skřítkům líbí. Pro zajímavost. 
Maminky s  dětmi ze Záchlumí po-
stavili vesničku Skřítkov, na kterou se 
chodí místní děti dívat. Skřítkov mezi 
dětmi sklízí velký úspěch.
 
Zvonkohra
Pro šikovnější maminky či tatínka je 
určena výroba zvonkohry z přírodnin. 
Překrásná je z pomalovaných šnečích 
ulit, které zavěsíme na klacek. Na de-
koraci přírodních předmětů používej-
te přímo určené barvy anebo akrylo-
vé, které zafi xujete lakem.
 
Pantomima zvířátek 
Každé zvířátko má něco typického. 
Medvěd má velké tlamy a  kulí se, 

žába zase skáče. Zkuste s  dětmi 
beze slov poznávat zvířátka.
 
Závod zvířat
Pohyb jednotlivých zvířat je dost 
specifi cký. Na  předem vytyčené 
trase se budou všichni pohybovat 
třeba skákáním jako žáby, pla-
zením jako had, nebo kolíbavou 
chůzí jako opice. Kdo vyhraje, volí 
zvíře pro další kolo. 

Pohybové básničky 
Tahle hra chce už větší přípravu 
od rodičů. Musí se naučit básničky 
s  pohybem. Na  internetu je jich 
velké množství. Děti se nejen nau-
čí básničku, ale pohybem se i pro-
táhnou. Nemusíte jich hned umět 
hodně, stačí jedna či dvě. Mezi 
pohybové básničky patří Kutálí se 
brambora nebo Hlava, ramena, ko-
lena, palce.

Závod 
Když už spěcháte domů z  pro-
cházky, není nic jednoduššího 
než zrychlit cestu pomocí závodu. 
Běhejte společně s dětmi, ať je po-
řádně namotivujete. 

Práce na zahrádce 
Vezměte s sebou děti na zahrádku, 
ať Vám pomáhají s  jarními prace-
mi. Uvidíte, že je to bude bavit. Po-
kud nemáte tuto možnost, vysejte 
s dětmi řeřichu na vatu a pozoruj-
te, jak roste.

Mateřské centrum Dráček si vyhra-
zuje právo upravit podle potřeby 
náplň akcí.  

MAMINKY 
MC VAMBERECKÝ DRÁČEK
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Zprávičky z naší školičky
Není nutno, není nutno,
Aby bylo přímo veselo,
Hlavně nesmí býti smutno,
Natož aby se brečelo…

Milí čtenáři, i v této nelehké době 
Vás zdravíme z naší mateřské ško-
ly Vodníček. Velmi rádi bychom 
Vám přinášeli zprávičky o  tom, 
jaké činnosti, programy a  náplně 

jsme v měsíci dubnu pro děti při-
pravili. Ale jak víte, situace je zcela 
jiná. Ve školičce se neozývá dětský 
smích, hluk. Třídy jsou prázdné, 
tiché, smutné …Ale věřte, že my – 
zaměstnanci mateřské školy neza-
hálíme.  Máte se, milé děti a rodiče, 
na co těšit. Školička je vyzdobena 
novými obrázky, stěny jsou vy-
malovány novou barvou, hračky 

jsou vydezinfi kovány a  vyčištěny 
od  možných „bacilů“, manuálně 
zručnější šijí roušky nejen pro ob-
čany našeho města, ale i pro rych-
novskou nemocnici. Každé pon-
dělí Vás, předškoláčci, čekají nové 
úkoly a  pracovní listy na  našich 
webových stránkách. 
V  našich krátkých zprávičkách 
bychom také chtěli zmínit zápis 

do  MŠ, který letos proběhne ne-
tradičně – za nepřítomnosti rodičů 
a  dětí. Vše důležité jak k  provozu 
školky, tak i  k  zápisu do  našeho 
předškolního zařízení naleznete 
na našich webových stránkách. 
S  přáním toho nejdůležitějšího – 
zdraví.

Kolektiv MŠ Vodníček
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„V současné době byl všem lidem v našem státě omezen volný pohyb, naří-
zena povinnost nošení roušek a byly zavřeny veškeré obchody, které nena-
bízejí potraviny nebo drogerii. Ze začátku jsme jásali, že budeme doma, ale 
po pár dnech nás nadšení opustilo. Začaly nám chodit první úkoly a odkazy 
na samostudium. Už po prvním týdnu nás smích přešel. Zjistili jsme, že není 
jednoduché bez výkladu učitele pochopit novou látku. Jedinou výhodou sa-
mostudia je, že si ráno můžeme přispat… I když se snažím myšlenky na tuto 
nelehkou situaci vytěsnit z hlavy, bohužel mi to nejde. Pokaždé, když ráno 
vstanu, ze všech médií se na mě valí informace o dalších nakažených a o po-
čtu mrtvých. Naštěstí mám pocit, že jsme na tom v ČR ještě oproti ostatním 
státům dobře. Myslím si, že opatření a omezení navržená naší vládou přišla 
včas a díky nim se nám snad podaří zabránit tomu nejhoršímu a nebude 
u  nás umírat tolik lidí jako v  jiných státech. Protože nemůžeme tolik cho-
dit ven, jezdit do kina a chodit do divadla jako dříve, snažím se odreagovat 
alespoň tím, že se doma více věnuji svým mazlíčkům, občas něco uvařím 
a často si pouštím mou oblíbenou hudbu. Společně s mamkou sledujeme 
srandovní videa a snažíme se myslet na něco pozitivního.“                 

Kristýna Benešová 9.A

„Život v karanténě je ta nejnudnější věc, co znám, ale je důležitá. Každý den 
začíná vlastně úplně stejně, ráno vstanu kouknu se na telefon na skupinu, 
potom na bakaláře, kolik máme úkolů, jdu se nasnídat a uvařit si čaj a od-
cházím do pokoje se učit. Nevím proč, ale každý den začínám přijímacími 
zkouškami (asi při nich nějak rozproudím, nebo co) a jdu plnit úkoly od na-
šich milých učitelů. Odpoledne se jdeme projít s  rodinou většinou na  2-3 
hodiny. Když přijdeme domů, tak si pustíme nějaký fi lm. Večer koukneme 
na zprávy, potom většinou na nějaký seriál. Teď třeba koukáme na „The Fos-
ters“ neboli „Pěstouni“ a jdeme spát. A tak pořád dokola. Přijde mi to jako 
zaseknutý gramofon, který opakuje pořád tu stejnou píseň dokola, kterou 
už umíš nazpaměť.“                                                                          Nella Držmíšková 9.B

„Jsem člověk, který má rád pořádek ve  svých věcech, a  tak se snažím si 
všechny úkoly dělat, co nejdříve to jde a  pak se snažím věnovat se přijí-
mačkám, rodičům, našemu pejskovi a  svému osobnímu klidu. Ráda si 
všechny úkoly zapisuji a  odškrtávám, abych věděla, co už mám hotové. 

Nevím jak pro ostatní, ale mně to tak vyhovuje. A  jaké jsou mé pocity 
z této karantény? Budu upřímná, zatím nijak nepociťuji známky toho, že 
bych začínala bláznit. Docela mě zachraňuje fakt, že se vždy najde nějaká 
práce, ať už to je mytí nádobí, úklid pokoje, procházka se psem, dělání 
úkolů, anebo jen sledování mých oblíbených fi lmů a  seriálů. Dá se říct, 
že nejhorší dny pro mě byly ty první. Když lidé teprve začali nosit roušky, 
tak jsem z toho neměla dobré pocity a bylo mi až úzko z toho, že všichni 
máme omezený pohyb a není vůbec jisté, kdy se vše vrátí do normálních 
kolejí. V ten den, kdy ve škole vyhlásili, že budeme doma, tak moje jediné 
myšlenky a otázky byly: ,,A co bude dál?‘‘ ,,Kdy to skončí?‘‘ Momentálně se 
snažím ve  všem vidět alespoň něco pozitivního, protože negativní myš-
lenky nikam nevedou.“ 

Adéla Hynková 9.A

„Doufám, že až budou všechna opatření zrušena a my budeme moct v klidu 
ven s  kamarády, lidé se budou chovat jinak. Budou si vážit toho, co mají. 
Zdraví, rodiny na blízku, svobody a také vzdělávání. Nikdo z nás nechodil 
do  školy nadšený, ale teď se těšíme zpátky. I  když po  zjištění, že budeme 
doma se všichni radovali, po  nějaké době, jim došlo to, co mně hned. Že 
být doma, není nejlepší.(…) Ať nevypichuji jenom záporné body, je tu i pár 
kladných. Jsme více s rodinou. Jsem více v kontaktu se spolužáky, i když si 
většinou píšeme ohledně školy, tak jsem za to ráda. Všichni si odpočineme 
a začneme si věcí více vážit, učitelů, lékařů a dalších.“                                         

  Michaela Hlávková 9.A

„Zavřely se nám školy a neví se, kdy přesně zase půjdeme do školy. Nejspíš 
na přelomu května a června. Máme domácí vzdělání, dostáváme domácí 
úkoly a plány výuky na doma. Má to výhody i nevýhody. Jedna z výhod pro 
mě je, že se alespoň vyspím, jak potřebuji. Nevýhody podle mě jsou, že se 
nenaučíme ty věci tak, jako bychom byli ve  škole. Také občas nemám, co 
na práci, když mám všechno do školy hotové. Když se nudím, tak občas va-
řím, hraji videohry, cvičím nebo koukám na fi lmy. Také je zakázáno vychá-
zet ven, aniž bychom měli zakrytá ústa a nos. Je to dobrý nápad, alespoň 
nás to trochu ochrání před nákazou koronavirem.“                     

    Jan Matas 9.B

Magdalena Bakešová 9.A

KORONAVIRUS

Obletěl již celý svět,
kdy odejde, kde je teď?
Nevíš, nevím, nevíme,
v karanténě sedíme.

A co móda?
Co se nosí?
Roušky přeci, 
ve dne v noci.

Za hranice nesmíme,
cestovky nám brečí.
A tak doma sedíme,
snad to brzo skončí.

Monika Hostinská 9.B

***

Už jsme doma víc než týden,
školičku nám zavřeli.
Úkoly se na nás valí,
a to nejen v pondělí.

Každý den se snažím učit,
někdy jde to ztěžka.

Český jazyk, matematika,
z příroďáku ježka.

... kyslík dochází, 
únava přichází, 
tak přeji dobrou noc i vám.

Jakub Šebesta 9.A

VSTÁVÁNÍ DO NUDY 

Místo vstávání teď pěkně spím, 
Ale co jsme se učili, už zase nevím. 
Zase si to zopakovat, to je vážně děs, 
Teď si všichni navzájem držíme pěst. 

Přímačky se blíží k nám, 
Ale teď se musí učit každý doma sám. 
Tyhle ty prázdniny jsou vážně nuda.
Poprvé, co říkám, když nejdeme do školy, 
že to je škoda. 

Snad už bude konec, 
Aby mohl zazvonit prázdninový zvonec. 
Do školy se vrátíme, 
ale teď to tady přežijme.

Kristýna Benešová 9.A

ŽIVOT BEZ ŽIVOTA 

Sedím doma, přežívám,
velkou hlavu z toho mám.
Ráno vstanu, nasnídám se,
do úkolů zase dám se.
Už mě to tu nebaví,
jak jste na tom, třeba vy?

Jdu ven se psem, ten se diví,
nechápe a divně civí. 
Lidé nosí roušky, zbláznili se asi,
jsou jim vidět jenom oči a rozevláté vlasy.
 
V pokojíčku sedím smutně,
čokoška se tváří chutně.
Odpoledne jdeme k lesu,
jinak se pak neunesu.
 
Nebaví mě karanténa,
všechno stejné, žádná změna. 
Doufám, že to brzy přejde, 
o životy, že tu nejde? 
Sněme, věřme, modleme se,
že sejdeme se v lepším čase...

Výběr z žákovských slohových prací na téma „Život v době koronavirové“, které jsou 
pro potřeby Zpravodaje upraveny a zkráceny. Všechny práce jsou z 24. 3. 2020.

Básně z per žáků 9. ročníků na aktuální téma – Můj život v době koronaviru.
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Seděla jsem na parapetu okna. Můj pohled dopa-
dal na ulici, která byla několik metrů pode mnou. 
Byla poloprázdná… Když už se někdo objevil, 
měl nebo měla obličej zakrytý rouškou. Nevěděla 
jsem, jestli mám být ráda nebo se trápit.
Toto období lidé nazývají různě. Někdo jej nazý-
vá apokalypsa, někdo zase očista planety Země. 
Já tomu žádný název nedávám. Jediné, co mě 
teď zajímá, je, jestli je má rodina zdravá. K  mé 
smůle bydlím v tomto bytě sama pouze se svým 
psem.
Něco málo o mně. Jak jsem již zmínila, žiji v bytě 
pouze se svým psem. Studuji na chemické fakultě 
s  mými přáteli, kteří bydlí v  bytech vedle mého. 
Každý večer se snažíme scházet ve spodních pro-
storách panelového domu, v němž žijeme. Ano, je 
to proti nařízení vlády, ale nikdo o tom neví. Sna-
žíme se vynalézt lék proti této nemoci. 
Ale teď do  současnosti. S  rozdílem deseti minut 
se skupinka pěti studentů s podezřele narvanými 
taškami dostala do  spodních částí společných 
prostor. Všichni jsme zalezli do  jediné oddělené 
místnosti a  posedali jsme si na  amatérsky vyro-
bené židle. Chemie nám jde, ale jakmile přijde 
řada na  manuální práce, tak jsme všichni jako 
polena (čtěte: neschopní). Jediné, v  čem jsme 
schopní, je, že dokážeme i na sebemenším místě 
vytvořit laboratoř. 
„Našla jsem další informace o viru, které by nám 
mohly pomoct,“ promluvila do ticha Petra. Všem 
nám podala papíry s  informacemi. Po  přečte-
ní jsem se nadechla, abych řekla svůj názor, ale 
Jakub mě předběhl... „Abychom něco vytvořili, 

potřebovali bychom vykrást celou lékárnu... Ale 
i  ta už je poloprázdná.“ Upřímně jsem čekala, že 
toho řekne víc, ale i tohle stačilo, abychom s ním 
všichni souhlasili. Petra si jen očistila brýle a řek-
la: „Nebo můžeme vykrást laboratoř školy.“ Na to 
jsme nikdo nic neřekl. „Fakulta je zamčená. Klíče 
mají profesoři, školník a  uklízečky. Co teď, Gé-
nie?“ ozvala se Lucka a pohlédla na Petru, která 
na  rozdíl od  nás všech vypadala klidně. „Než se 
školy uzavřely, tak jsem si musela vypůjčit klí-
če od  jednoho z  profesorů, kvůli papírům, které
jsem si tam nechala. Vytvořila jsem si pro jistotu 
náhradní klíč, protože pořád zapomínám, však 
mě znáte,“ odvětila a Lucce došla slova. Tomáš se 
radši nevyjadřoval a já už vůbec ne.
V průběhu následující hodiny jsme všichni vymýš-
leli, jak se do fakulty dostaneme a hlavně kdy. Da-
tum padlo na zítřejší noc. Jaké klišé krást v noci. 
Ani jsem se nenadála a už byla další noc a stála 
jsem na  pozemku fakulty i  s  mými přáteli. Petra 
odemkla zadní vchod a vešli jsme dovnitř.
„Musím uznat, že v noci je to tu děsivý...“ přiznal 
se Tom a  Jakub pobaveně odpověděl. „To ono 
i ve dne. Hlavně, když je zkouškový.“ Krátce jsme 
se všichni zasmáli a hned jsme zamířili do labo-
ratoře. 
Vešli jsme dovnitř a pomocí svítilen na mobilech 
jsme našli vše potřebné. Trvalo nám to ani ne 10 
minut s tím, že jsem asi 2x spadla, protože jsem 
přes roušku skoro nic neviděla. Potichu jsme vy-
šli na  chodbu a  šli zpět k  zadnímu vchodu. Už 
jsme byli kousek od dveří, ale veškerý klid byl na-
rušen kroky, které mířily směrem k  nám. Všich-

ni jsme se schovali pod parapety a  skoro jsme 
nedýchali, aby nás dotyčná osoba nepřistihla. 
Moje svědomí řvalo. Nikdy jsem nic takového 
nedělala, ale utěšovala mě myšlenka, že je to 
pro dobro lidstva.
Osoba prošla a my rychle utekli z fakulty. Kdyby 
nebyly hospody zavřené, tak bych si na to všech-
no dala panáka. Spíš radši dva. Bohužel jsem při 
smyslech, možná až moc.
Došli jsme domů a  hned jsme odešli do  mého 
bytu, který byl nejprostornější. Chris (můj pes) si 
málem uvrtěl ocas k  smrti, jak byl nadšený, že 
všechny vidí. Po  chvilce stejně odešel do  svého 
pelíšku, ve kterém při pohledu na nás usnul. Z mé 
kuchyně se hned stala skoro profesionální labo-
ratoř. Zatáhli jsme žaluzie, aby nás niko neviděl, 
zapálili jsme kahany a  začali jsme chystat vše 
na lék, který celý svět potřebuje.
Za tři hodiny bylo vše hotovo. To, nač jsme sbíra-
li informace týdny. Vše se vyplatilo a  vznikl lék, 
který všechny zachrání, alespoň v  to jsme dou-
fali. Rozešli jsme se do  svých bytů, abychom se 
po všem pořádně prospali.
Možná náhoda, možná klišé, ale nemocnice 
náš lék převzala s  velkým nadšením a  hned jej 
vyzkoušeli na  pacientech. Nejdříve zkoušeli ty, 
kteří mají začáteční stádium nemoci. Lék zabral. 
Později zkoušeli lék u  dalších a  dalších pacientů 
s  horšími stádii. U  všech lék prošel na  jedničku. 
Nikdy jsem nebyla na  naši partu více hrdá. Teď 
můžu konečně říct, že jsem něco víc než jen stu-
dentka. Já a moji přátelé jsme zachránili lidstvo.

Adéla Hynková 9.A

Smyšlený příběh z pera žákyně 9.A - Jak jsem já a moji přátelé přežívali karanténu

NOVÁ

LESNÍ ŠKOLA
KDE: ČERMNÁ NAD ORLICÍ 

více na www.lesnicestou.cz

Věkově smíšená skupinka dětí od šesti let

OTEVŘENÍ: PODZIM 2020

Kadeřnictví Kamila 
si Vás dovoluje informovat 

o přestěhování 
do nové provozovny, 

a to na adresu
Žamberecká 27, Vamberk 

(2. patro – prostory nad bývalou obuví). 
Těším se na Vás, Kamila Hlávková

Tel.: 732 193 789
https://www.facebook.com/kadernictvikamilavamberk/
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

„Na konci vždy vše dobře dopadne.
A  jestli to dobře nedopadlo, tak to 
potom ještě není konec.“

John Lennon

Naše milé čtenářky a čtenáři,
milé děti,
je to již nějaký čas, co jsme se spo-
lu neviděli. Covid-19 nám všem 
udělal trochu „čáru přes rozpočet“ 
a  všechno je jinak, než by mělo 
být. My na  Vás ovšem stále mys-
líme a  vůbec nezahálíme.  Kromě 
péče o stávající knižní fond naku-
pujeme i  knihy nové, takže bude 
jistě z čeho vybírat.

Tady je pro Vás alespoň malý výběr 
nejzajímavějších knižních novi-
nek různých žánrů, které pro vás 
zpracováváme a chystáme - samo-
zřejmě nemůžeme uvést všechny 
nové tituly... Ostatní novinky si 
můžete najít v našem on-line kata-
logu na webových stránkách.
Těšíme se a Vás v normáním čase, 
i  když zatím není určené, kdy 
bude knihovna veřejnosti opět 
přístupná. Stále jsme v  kontaktu 
s Ministerstvem kultury ČR  a po-
kud dojte k uvolnění kranténních 
opatření, budeme Vás okamžitě 
informovat.

NOVÉ KNIHY pro Vás
Z beletrie pro dospělé:
Backman, Fredrik Životní terno
Bannalec, Jean-Luc Bretaňské tajemství
Brown, Sandra Kouřová clona
Bryndza, Robert Kanibal z Nine Elms
Colganová, Jenny Kavárnička na pobřeží
Colganová, Jenny Nebezpečná pláž
Douglasová, Donna Sestřičky na příjmu
Harrod-Eagles, Cynthia Země mých snů (Za války, 1916)
Jakoubková, Alena Odříkaného manžela největší krajíc
Kubátová, Táňa Bukůvky
Láska, Václav Advokát
Stapleyová, Marissa Co děla, když prší
Vondruška, Vlastimil Mstitel z Jenštejna

Z naučné literatury:
Bauer, Jan  Kdo po Žižkovi
Čvančara, Jaroslav Vyhnání Čechů z pohraničí v roce 1938
Honzák, Radkin Vyhořet může každý
Koláček, Luboš Y. Barokní krajinou Kladského pomezí
Macek, Petr Takový byl Karel Gott
Moučková, K. -Kubišová, M. Je to marný, je to marný …
Novotná, Kateřina Moje děti, tvoje děti, naše šťastná rodina
Perlová, Gisella Byla jsem doktorkou v Osvětimi
Pokorný, Jakub Výletník

A ještě z nových knížek pro děti a mládež:
Ščerba, Natalja Čarodol – nové díly
Maskame, Estelle Padnout a vstát, Víš, že tě chci
Charbonneau, Joelle  Prokletý trůn
Bright, Anna  Pozorovatelka
Black, Holly Podlý  král
Durková Milena Bára krotí Ameriku
George R.R. Martin  Oheň a krev
Gaiman, Neil Hvězdný prach
Kinney, J  Den šíleného poseroutky 14
Foglar, Jaroslav Rychlé šípy, Tajemství velkého Vonta
Ridell, Chris Pan Podpostel
Fišarová, Michaela Třídnice 4. B 
  Psi – Příběhy z celého světa
  Koně – Příběhy z celého světa
Mohn, Isabella           Mia a já
  Malá toulavka – toulavá kamera pro děti
Wolde, Gunilla Ema, a bratříček Petr
Arold, Marliesse Sheila, dcera delínů
  Zámek prince Bordelníčka
  Zámek princezny Čurbesky
  Tlapková patrola
  Příběhy pro kluky, kteří se nebojí být výjimeční

onta

o děti

ýjimeční

Za války, 1916)
krajíc

1938

ezí

ný …
á rodina

Městská knihovna bude otevřena za přísných hy-

gienických podmínek od pondělí 04.05.2020 kaž-

dé pondělí a čtvrtek v běžné otevírací době. 

Bude fungovat dětské i dospělé oddělení. Služby stu-
dovny a internetu nebudou k dispozici. Není povolen 
volný pohyb po budově. 
Vracení a  výpůjčky knih budou možné POUZE 

NA OBJEDNANÝ ČAS. 
Objednávky návštěvy knihovny můžete provést přes 
e-mail nebo telefon. Podrobné informace najdete 
na webu, Facebooku a ve vývěsce knihovny.
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Tyršova 18, telefon: 494 541 484, e-mail: mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

PROGRAM 
KVĚTEN 2020

 Podzim 2020

PÁNSKÁ ŠATNA ANEB IMPROVIZA-
CE V YPSILONCE
STUDIO YPSILON PRAHA
Ypsilonka se vrací ke svému vyná-
lezu totální improvizace. Úspěšné 
písničky, řeči, atrakce a  nápady. 

„Přihrávky“ i nekompromisní „sme-
če“…
Hrají: Martin Dejdar, Jiří Lábus, Pa-
vel Nový, Jan Jiráň, Martin Janouš 
a Petr Hojer.   
Prodej vstupenek v kanceláři MKS 
Vamberk. Zakoupené vstupenky 
zůstávají v platnosti!
Vstupné: 320 Kč.
 

 25. října v  17:30 a  ve  20:00 

hodin

PARTIČKA
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Skvělá improvizační show tak jak ji 
znáte z TV Prima.
Hrají: Richard Genzer, Michal Su-
chánek, Igor Chmela, Michal No-
votný, Marián Čurko, Dano Dangl 
nebo Dalibor Gondík. 
Prodej vstupenek v kanceláři MKS 
Vamberk. Zakoupené vstupenky 
zůstávají v platnosti!
Vstupné: 480 Kč.

 20. listopadu v 19:00 hodin

KOLLÁROVCI
Originální seskupení mladých, 
talentovaných hudebníků. Svým 
hudebním uměním rozveselují 
už mnoho let posluchače doma 

i  za  hranicemi. Jejich živá hudba, 
temperamentní zpěv a  humorné 
slovo vytvářejí nezapomenutel-
nou atmosféru, která vykouzlí 
úsměv na tváři a dobrou náladu.
Prodej vstupenek v kanceláři MKS 
Vamberk. 
Zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti!
Vstupné: 390 Kč.

KDY: PODZIM 2020
KDE: MK SOKOLOVNA VAMBERK

PŘIJÍMÁME CHLAPCE DO KURZU TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
ZAHÁJENÍ: ZÁŘÍ 2020

PŘIHLÁŠKY NA TEL. 494 541 484
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V květnu 2020 oslaví:
93 let Jan Marek
93 let Zdenka Kašparová
85 let Eva Petruželková
80 let  Ján Bereš
80 let  Jaroslav Kocourek

80 let Jiřina Luňáková
75 let Zdeněk Pácha
75 let Jana Maulerová
75 let Eva Novotná
75 let  Václav Papáček

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 30. dubna 2020 uplynulo již 6 let, co nás navždy 
opustil pan Ing. JOSEF KRSEK.

Děkuji každému, kdo si vzpomněl na Jožina.

S láskou vzpomínají manželka Vlasta 

a děti s rodinami

VZPOMÍNKA

Výročí osobností
07.05.1920 se narodil Oldřich Kulhánek, typograf. Pracoval jako ve-
doucí tiskárny. V 70 letech stál v čele redakční rady Kulturního zpravo-
daje Vamberka. Byl činovníkem výboru turistického oddílu. 100. výročí 
narození († 26.09.1997)
17.05.1880 se v Ohnišově narodil Jan Grulich, malíř a natěrač. Živ-
nost provozoval na Struhách. Je autorem opony pekelských ochotníků 
dnes umístěné v malém sále Městského klubu Sokolovna.  140. výročí 
narození († 14.09.1918 Pulice)

Před 660 lety
První zmínka o vambereckém faráři (jmenoval se Mikuláš) je ze dne 
13. května 1360.

Před 115 lety
Práce na stavbě železniční trsati z Doudleb do Rokytnice byly zaháje-
ny 6. května 1905. Dílo, na kterém bylo zaměstnáno okolo dvou tisíc 
lidí, bylo dokončeno během necelého roku a půl.

Před 95 lety
Tělocvičná jednota Orel byla ve Vamberku založena 3. května 1925. 
V čele stál Jan Držmíšek. Odbor byl zrušen nacisty a posléze komunis-
ty. Po roce 1989 nebyl obnoven.
Byla dokončena výsadba 35 tisíc stromků na lesních plochách napa-
dených škůdcem mniškou.

Před 80 lety
Z nařízení protektorátních úřadů byl 1. května 1940 uzavřen na ná-
městí v čp. 3 textilní obchod Šlaplových, kteří byli židovského původu.

Před 75 lety
Dne 5. května 1945 byl ve  městě ustaven Revoluční národní výbor. 
O dva dny později bylo náměstí a okolní ulice poprvé od začátku války 
v noci osvětleny. Ráno 9. května se ve městě objevily první jednotky 
Rudé armády. Dne 14. května předal dosavadní starosta Antonín Kob-
lic vedení města předsedovi národního výboru Antonínu Knapovi.

Před 65 lety
Socha sv. Jana Nepomuckého byla 13. května 1955 přemístěna 
od Držmíškových k severnímu okraji farního kostela.

Před 55 lety
V květnu 1965 začala výstavba další tří bytových domů na vznikajícím 
sídlišti Jiráskova. Dokončeny byly v následujícím roce.

Před 50 lety
Výstavu nazvanou EXPO Vamberk navštívilo ve dnech 1. až 10. května 
1970 asi 1700 lidí.

Před 45 lety
Dne 8. května 1975 byl na horním náměstí odhalen památník osvo-
bození, tank T – 34 na betonovém podstavci. K jeho odstranění došlo 
v roce 1990. O týden později městem projeli účastníci mezinárodního 
cyklistického Závodu míru.

Před 40 lety
Dne 1. května 1980 byla otevřena nová expozice muzea krajky v pro-
storách Bednářovy vily čp.88.

Před 30 lety
Před budovu sokolovny se 5. května 1990 vrátila plastika sokola od-
straněná v 70. letech 20. století.

Před 20 lety
V květnu 2000 se stal Radek Nekvinda v řeckém Chalkidiki potřetí mi-
strem světa v kickboxu.

Stalo se aneb bejvávalo
Prodej ze dvora 

kravské 
mléko 
Farma Tichý a spol. a.s., Záměl 
Prodejní doba: každý den 
ráno od 8:00-8:30 h., večer od 18:00-18:30 h. 
Prodejní cena: 14,- Kč/l 
Prodejní místo: kravín Záměl 

Mléko je denně čerstvé, nezávadné, chlazené, 
tuk min. 3,7%, pouze do vlastních nádob!!! 
  
Kontakt: 
kravín Záměl 
tel.: 494 546 215 
mobil: 603 112 690 

Těšíme se na Vás, 
přijďte ochutnat. 

Vítání občánků 
se odkládá a včas bude přihlášeným oznámen náhrad-
ní termín. Zároveň se do odvolání ruší osobní gratulace 
jubilantům. Děkujeme za pochopení.
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Letošní mírná zima zlobila svými 
rozmary ještě v  průběhu dubna. 
Vedle toho se ještě přidala ne-
standardní situace spojená s virem 
COVID19. Přesto ani letos nezůstali 
tenisté doma a  zahájili přípravu 
tenisových kurtů v  týdnu před 
Velikonocemi. Vedle občasných 
ranních mrazů nám nepřálo ani 
sucho, které celou přípravu velice 
ztížilo. Díky ochotě pana Jaroslava 
Stárka a vedení SPRÁVY SPORTOV-
NÍCH ZAŘÍZENÍ jsme mohli začít 
kurty kropit od začátku prací.  
Během prvního týdne jsme pro-
vedli základní činnosti, kterými 
jsou první uválení, odstranění 
přemrzlého povrchu a  nečistot 

(hlavně jehličí a  větviček z  okol-
ních stromů), navezení nové an-
tuky a  kompletní urovnání všech 
kurtů. V  druhém týdnu jsme pak 
váleli kurty za  značného kropení, 
abychom dosáhli požadované tvr-
dosti povrchu.
V  sobotu 18. dubna jsme dopo-
ledne naměřili a  vyznačili čáry 
a  natěšení nedočkavci mohli od-
poledne vyzkoušet, jak se podařilo 
kurty připravit. Jako již tradičně si 
je všichni hráči pochvalují, neboť 
kurty mají správnou tvrdost, aby 
se míče dobře odrážely a  pruž-
nost, aby při hraní netrpěly klouby 
tenistů.
Letos bohužel děti z tenisové školy 

budou čekat až na  uvolnění pod-
mínek, aby mohly znovu zahájit 
pravidelnou výuku.
Do omezení v  zimním období pro 
mladé tenisty poskytovala zázemí 
sportovní hala, ale antukové kurty 
přece jen dávají lepší tréninkové 
možnosti.
V  lednu při plánování letošní se-
zóny jsme se dohodli, že tenisový 
oddíl zorganizuje pro obyvatele 
města tenisový turnaj rodinných 
čtyřher. Akci jsme plánovali na roz-
mezí května a června. Chceme při-
vést na kurty další sportovce a tur-
naj rodinných dvojic (manželé, 
sourozenci, rodič a  dítě) by mohl 
být počin v  tomto směru. Sou-

časná situace nám však nedává 
jistotu, že bude možné do  konce 
června takovou akci zorganizovat. 
Věříme, že tento turnaj budeme 
moci zrealizovat během měsíce 
září. Pokud budete mít o tuto akci 
předběžně zájem, napište na  e-
-mailovou adresu otmuller@gmail.
com.
Pro zájemce, kteří by chtěli vy-
užívat tenisové kurty, dodávám 
telefonický kontakt na  předsedu 
tenisového oddílu Baník Vamberk 
Pavla Chocholouše – 604 349 527 
a správce sportovních zařízení Ja-
roslava Stárka – 777 129 788. 

Otakar Müller

Ke  dni 18.4. jsem se rozhodl z  rodin-
ných důvodů ukončit své působení 
u A mužstva. Klukům přeji hodně spor-
tovních úspěchů a  na  lavičce člověka, 
s kterým si budou rozumět a který bude 
pokračovat v načaté práci, kterou jsem 
nedokončil. 

Pavel Potužník

Za fotbalový výbor a fotbalový oddíl TJ 
Baník Vamberk děkuji Pavlu Potužníko-
vi za jeho práci pro náš oddíl a zejména 
pro A mužstvo. Přejeme Nadovi mnoho 
úspěchů v novém působišti SK Solnice. 
Nového trenéra A  mužstva představí-
me do začátku letní přípravy. 

Jan Souček, 

předseda fotbalového oddílu

Tenisté zahájili „nejistou“ sezónu



 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
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