Rok 2004
Kalendárium.
1339 (665 let) Ţamberk náleţí jako součást potštejnského panství králi
Janu Lucemburskému.
1669 (335 let) František Adam z Bubna a Litic udělil majestát cechu
pekařskému a perníkářskému v Ţamberku.
1684 (320 let) Poţár kostela sv. Václava z důvodu poškození bleskem.
1694 (310 let) Sloup s kříţem u mostu přes Divokou Orlici.
1714 (290 let) Udělení práv cechu krejčovskému Antonínem Ignácem
z Bubna.
1714 (290 let) Zhotovení plastiky sedícího Krista v kapličce Ecce Homo.
1729 (275 let) Zahájena přestavba kostela sv. Václava.
1744 (260 let) Dostavěna kostnice proti západnímu průčelí kostela sv.
Václava podle návrhu D. Morazziho.
1749 (255 let) Pro kostel sv. Václava pořízen tabernákl, svícny, lampy a
dveře.
1754 (250 let) Pro kostel sv. Václava provedení štafírských prací malířem
Fr. Jeschkem z Litomyšle.
1759 (245 let) Zhotovena rokoková plastika sv. Petra a Pavla v ţivotní
velkosti „U svatých“ v Klostermannově ul.
1784 (220 let) Varhanář Jan Kašpar Welzel postavil spolu se svým
bratrem varhany v kostele.
1814 (190 let) Obec zakoupila dům č. p. 166 za 4 000 zlatých pro obecní
kancelář a školu (dosavadní radnice v čp. 88 poškozena poţárem).
1819 (185 let) Zhotovení sochy sv. Václava před kostelem.
1844 (160 let) John Parish zřídil první soukromou hvězdárnu v českých
zemích.
1854 (150 let) Dokončena stavba kamenné kašny na náměstí, která
nahradila starou ze dřeva.
1859 (145 let) Poţár města, shořela střecha kostela a báně obou věţí,
zničeny kostelní zvony.
1874 (130 let) Zahájení provozu na ţelezniční trati Hradec Králové –
Ţamberk.
1879 (125 let) Předána do uţívání budova měšťanské školy v Nádraţní
ulici (dnešní gymnázium).
1889 (115 let) Dokončena stavba Albertovy vily podle návrhu
ţamberského stavitele Havlíčka.
1894 (110 let) Zaloţena městská spořitelna.
1909 (95 let) Vedle radnice vybudována hasičská zbrojnice k uskladnění
hasičského náčiní a stříkaček. Slouţila aţ do r. 1962, kdy byla
otevřena nová budova na podměstí.
1909 (95 let) Spolek Orličan uspořádal sjezd studentstva z východních
Čech.
1914 (90 let) Zaloţena tělocvičná jednota Orel.
1914 (90 let) Zřízení vojenského lazaretu pro rekonvalescenty
v ţamberské sokolovně.
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1919 (85 let) Umístění vojenské posádky v zámeckém dvoře (asi 100
osob).
1919 (85 let) Zaloţení sýrárny firmy Sukaný.
1919 (85 let) Zaloţen Klub českých turistů.
1919 (85 let) Ustaven místní odbor Červeného kříţe.
1919 (85 let) Na náklady obce zřízena I. krajkářská škola.
1919 (85 let) Zřízena bytová komise k provádění zákona o zabírání bytů.
1919 (85 let) Město navštívil japonský vyslanec Hirojama.
1919 (85 let) Obnovena činnost Okrašlovacího spolku.
1929 (75 let) Město navštívil T. G. Masaryk.
1929 (75 let) Zaloţeny Státní učební dílny košíkářské.
1934 (70 let) Firma R. Hartig zahájila vysílání veřejného rozhlasu.
1934 (70 let) Instalována plastika Nymfa a Kentaur ţamberského sochaře
Fr. Rouse na náměstí.
1944 (60 let) Barium – umístění radiostanice u Rudolfa Ţabky v části
Ţamberka – Polsko.
1944 (60 let) Hitlerjugend poškodila a povalila 20 pomníků na ţidovském
hřbitově.
1944 (60 let) Ţamberský rodák, štábní kapitán Josef Knop, převzal velení
2. samostatného praporu 1. čs. armádního sboru v SSSR a 6. října
pronikla jeho jednotka jako první na území ČSR a vztyčila zde čsl.
prapor.
1949 (55 let) První motocyklové závody v Kotli.
1954 (50 let) Dostavěna budova gymnázia v Nádraţní ul.
1954 (50 let) Otevření sboru Církve československé husitské v přestavěné
ţidovské synagoze na náměstí.
1979 (25 let) Zahájení provozu Lidové školy umění, dnešní ZUŠ Petra
Ebena.
1979 (25 let) Zahájení provozu mateřské školy Tylova č. 1244.
1989 (15 let) Občanská shromáţdění a manifestační stávka na protest
proti brutálnímu zásahu policie proti studentům v Praze dne 17.
listopadu.
1994 (10 let) Předány klíče od obytných jednotek Domova – pensionu pro
důchodce a ještě téhoţ dne (18. 2.) se začali první obyvatelé
stěhovat.
1994 (10 let) Tisková konference nově vzniklé firmy RIETER ELITEX a. s.,
jedné z předních světových firem. Stala se dodavatelem textilních
strojů a dodavatelů automobilového průmyslu, transformace
podniku ELITEX (500 let stará tradice) a švýcarského koncernu
RIETER HOLDING Ltd.; divize v Ţamberku je zaměřena na výrobu
pohonových prvků, soustav a automatizačních sestav.
1994 (10 let) Setkání esperantistů a přátel mezinárodního jazyka.
1994 (10 let) Na Masarykově náměstí otevřeno knihařství pana Peltána;
navázalo na knihařskou tradici pana Jiřího Faltuse.
1994 (10 let) Otevření nové budovy expozitury Komerční banky na
Masarykově náměstí.
1994 (10 let) Slavnostní otevření Pensionu 10. května za přítomnosti
manţelky prezidenta republiky Olgy Havlové, předsedkyně Výboru
dobré vůle.
1994 (10 let) Slavnostní otevření moderního koupaliště.
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1994 (10 let) Zahájení prací na opravě kapličky Ecce Homo.
1994 (10 let) Mistrovství ČR dorosteneckých druţstev Sboru dobrovolných
hasičů.
1994 (10 let) Slavnost s putováním ostatků sv. Václava.
1994 (10 let) Odhalení pamětní desky na budově spořitelny MUDr. Boţeně
Kuklové – Štúrové, české lékařce.
1994 (10 let) Zřízeno konto Nadace geriatrie Albertinum, které má pomoci
vylepšit ţivotní podmínky a prohloubit péči o staré a nemocné
pacienty.
1994 (10 let) Zřízeno konto nadace ZUŠ P. Ebena.
2004 Odhalení pamětní desky hudebnímu skladateli Petru Ebenovi u
příleţitosti jeho 75. narozenin (22. ledna).
2004 Dokončení rekonstrukce kostnice, během níţ byly obnoveny vzácné
fresky a fasády. Nyní slouţí Kaple Panny Marie Bolestné
k bohosluţebným účelům, koncertům a dalším obřadům.
2004 Uvedena do provozu silniční přeloţka II/310, která se stala základem
budoucího dopravního řešení ve městě (15. 10. 2004).
2004 Vzpomínková akce k 60. výročí příchodu skupiny BARIUM a odhalení
pamětní desky na domě Ţabkových v Polsku (3. 10. 2004).

Žamberské osobnosti.
1854 (150 let) Zemřel Mikuláš Vonwiller, spoluzakladatel textilní továrny
Vonwiller.
1819 (185 let) Narodil se Theodor J. Ch. Brorsen, významný astrolog a
botanik. V letech 1844 – 1858 působil ve sluţbách J. Parishe
v ţamberské hvězdárně. V r. 1870 se odstěhoval zpět do své vlasti,
do Dánska. Pamětní deska je umístěna na budově zámku
v Ţamberku.
1839 (165 let) Narodil se František Rous starší. Řezbářství se vyučil ve
Vídni, poté absolvoval studijní cesty do Německa, Anglie a Francie.
V r. 1868 se vrátil domů a v r. 1870 se oţenil s Annou Čiţinskou ze
Ţamberka. V domě na Podměstí otevřel řezbářskou dílnu. Byl
zhotovitelem luxusních kusů nábytku i dekorativních předmětů.
Věnoval se fotografování i astronomii. Zhotovil vlastní dalekohled.
Zemřel roku 1894 (110 let).
1874 (130 let) Zemřel Václav F. Kumpošt, kandidát lékařství, nakladatel
časopisu Vesmír. Narodil se v Ţamberku, ul. Českých bratří č. 237.
V 10 letech osiřel. Ujala se ho rodina hodináře Alberta. Jiţ během
studií psal články do různých časopisů. V r. 1870 napsal článek Ţivá
vzpomínka na hvězdárnu ţamberskou (autentické vyprávění o T.
Brorsenovi).
1844 (160 let) Narodil se MUDr. Josef Reinsberg, působil jako praktický
lékař a vědec. Je autorem spisů o soudním lékařství, stal se rektorem
UK v Praze. Spolupracoval při sestavování Ottova slovníku naučného.
Jmenován čestným občanem města Ţamberka, za zásluhy uděleno
vyznamenání Řád ţelezné koruny III. třídy.
1904 (100 let) Zemřel JUDr. Josef Grus, první starosta tělocvičné jednoty
Sokol (1895 – 1904), zaslouţil se o stavbu sokolovny v Ţamberku.
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1849 (155 let) Narodil se Prof. Ph.Dr. Augustin J. B. Seydler, zakladatel
moderní české teoretické fyziky a astronomie, profesor KarloFerdinandiovy university, český filosof, vědec a matematik.
1934 (70 let) Zemřel MUDr. Rudolf Lukes, ředitel sanatoria Albertinum,
v Ţamberku od r. 1912. Léčebnu rozšiřoval a řídil plných 23 let.
Pamětní deska akademického sochaře L. Kubíčka je umístěna v areálu
Albertina.
1944 (60 let) Zemřel Dr. Lubomír Niederle, archeolog, etnograf, první
profesor prehistorie na UK, rektor UK 1927 – 1929, zakladatel
Archeologického ústavu. Autor první vědecké práce o ţamberské
kostnici nazvané „Ţamberské lebky“ z r. 1892.
1949 (55 let) Zemřel Ph.Dr. Emilián Trolda, hudební vědec a historik,
věnoval se dílu starých českých mistrů a poprvé důkladně prostudoval
hudební památky v Ţamberku, kde působil téměř 17 let.
1874 (130 let) Narodil se Josef Rous. Vyučil se řezbářem, restauroval
varhany, betlémy, vyráběl a opravoval loutky, pro farní kostel
v Ţamberku vytvořil oltář sv. Terezie, restauroval hlavní oltář a
kazatelnu. V zámecké kapli vytvořil oltář sv. Jiří.
1879 (125 let) Narodil se Gustav Rous. Pomáhal bratrovi Františku
Rousovi ml. při práci na monumentálních sochách. Roku 1922 převzal
ve Vídni ateliér po bratru Karlovi.
1974 (30 let) Zemřel Leoš Kubíček. Učil se v Ţamberku u řezbáře Josefa
Rouse, v Praze studoval figurální a ornamentální modelování, v r.
1913 odjel do Itálie. V r. 1930 vytvořil plastiku sv. Václava pro park
zámku Kinských v Kostelci nad Orlicí.
1889 (115 let) Narodil se Jan Trampota, krajinář, figuralista, autor zátiší.
1889 (115 let) Narodil se akademický architekt Jindřich Merganc, známý
téţ jako portrétista a krajinář. Pamětní deska v Ţamberku odhalena
7. 10. 1987 (autorem F. Šašek, úprava akademického sochaře Zd.
Kolářského). Roku 1974 zemřel (30 let).
1894 (110 let) Narodila se Hana Pírková, sopranistka, operní pěvkyně a
pedagoţka působící v Ţamberku a v Brně. Zemřela v r. 1944 (60 let).
1909 (95 let) Narodil se generál Josef Knop. Účastnil se bojů II. sv. války.
Nositelem Řádu Suvorova, Řádu M. R. Štefánika III. stupně a byl
jmenován do hodnosti generálmajora in memoriam. Od r. 1992
ţamberské Bublovo náměstí přejmenováno na náměstí Generála
Knopa.
1944 (60 let) Zemřel Ing. Pavel Kohn Kubín, účastník bojů za II. sv. války
ve Francii a v Anglii. Vyznamenán válečným kříţem, medailí za
chrabrost a čs. pamětní medailí In memoriam a povýšen na kapitána.
Roku 1993 odhalena pamětní deska na Masarykově náměstí.
1914 (90 let) Narodil se MUDr. Miroslav Krejzek, působil přes 30 let
v Albertinu.
1914 (90 let) Narodil se Oldřich Dvořák, aktivní člen hasičského sboru,
zaslouţil se o výstavbu zbrojnice. Zemřel r. 1995 (5 let).
1979 (25 let) Zemřel malíř Vratislav Trampota působící v Ţamberku.
1929 (75 let) Narodil se Vladimír Zejda, obchodník, výtvarník a řezbář
autodidakt.
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1929 (75 let) Narodil se profesor Petr Eben, hudební skladatel a varhaník,
hudební televizní dramaturg, profesor na AMU. Roku 1993 jmenován
čestným občanem města Ţamberka.

Zprávy z radnice.
Dne 8. ledna se uskutečnilo v jednacím sále zastupitelstva setkání
s podnikateli, kteří projevili zájem o vyuţití komerční části areálu kasáren,
a to za účelem výměny konkrétních informací.
Vzhledem k malému vyuţití funkce ombudsmana byla na jednání
Zastupitelstva města 27. ledna tato funkce zrušena.
Dne 27. ledna byla Rada města doplněna o dva nové členy.
V doplňovacích volbách byli zvoleni MUDr. Zdeňka Vebrová a Jan
Kulhánek.
Od 1. února vykonává funkci matrikářky Petra Šulcová.
V Ţamberku bylo k 29. únoru celkem 275 nezaměstnaných, tj. 8,8
%. Volných míst bylo 28. Nezaměstnanost v lednu dosáhla v ČR 10,8 %.
V letošním roce se jedná o převodu budovy místního gymnázia na
Pardubický kraj. Hlavním záměrem je zajistit potřebné investice do údrţby
a rekonstrukce budovy i další celkový perspektivní rozvoj školy. Město
potřebnou údrţbu z finančních důvodů dosud nebylo a ani dále není
schopno garantovat.
Ţambersko je v současné době jedním z nejefektivněji spravovaných
malých okresů, které v Pardubickém kraji vznikly při poslední reformě
veřejné správy. Na jednoho úředníka na zdejší radnici tak připadá 411
obyvatel.
Usnesením vlády ČR
č. j. 254+2P ze dne 17. 3. 2004 bylo
rozhodnuto o převodu areálu kasáren na město. Dne 11. května navštívili
Mgr. T. Kalous a J. Dytrt v poslanecké sněmovně ČR ministra vnitra S.
Grosse za účelem moţnosti realizace školícího střediska Hasičského
záchranného sboru v areálu kasáren.
Podle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. v posledním platném znění
provedla komise města povodňové prohlídky toku Divoké Orlice a části
toku Rokytenky v k. ú. Ţamberk. Tyto prohlídky se zaměřily na
zabezpečení povodňové prevence v oblasti stavu koryta, břehů a
přilehlého území.
Dne 7. 7. byly uvedeny do provozu nové oficiální webové stránky
města. V rámci první etapy zde byly zveřejněny informace z Městského
úřadu. Důleţitou novinkou webu jsou „formuláře“. Občan má na webu
k dispozici formuláře MěÚ v elektronické podobě tak, aby v některých
případech nemusel při vyřizování svých ţádostí navštívit úřad.
Milou návštěvu z Itálie přijal na radnici 25. 8. starosta města. Mladí
italští fotbalisté ze spřáteleného města Fresgrandinaria přijeli za fotbalem i
za poznáním. Během svého pobytu se hrály dvě utkání s ţamberskými
juniory. Kromě prohlídky města a jeho okolí byl připraven výlet do
Orlických hor a na rozloučenou přátelské posezení včetně italské a české
kuchyně.
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Pan starosta přivítal na radnici delegaci z partnerského města Rice
Lake v čele se starostou Larry Jarvelou a udělil paní Deborah N. Smith
čestné občanství za zásluhy na rozvoji partnerských vztahů Rice Lake a
Ţamberka. Této pocty se dostalo i Dorothy Pichner, jinak nazývané „česká
babička“, jeţ se vţdy velmi stará o naše studenty, kteří v Rice Lake
pobývají. Vzhledem ke svému věku nemohla návštěvu absolvovat.
Voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje ve dnech 5. a 6.
listopadu se účastnilo 1 642 voličů, tj. 34,32 % a voleb do Senátu
Parlamentu ČR 1 608 voličů, tj. 33,58 %. Ve druhém kole do Senátu
Parlamentu ČR – obvod č. 46 se účastnilo 844 voličů, tj. 17,63 %.
Zákonem č. 587/2004 Sb. byla civilní sluţba zrušena zároveň
s povinnou základní vojenskou sluţbou. Dne 22. 12. 2004 byli z civilní
sluţby propuštěni všichni mladí muţi, kteří ji vykonávali.

Hospodaření města.
Příjmy a výdaje města Ţamberk v roce 2004.
Ukazatel

Skutečnost v tis. Kč

obyv.
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Úvěry přijaté v r. 2004
Příjmy města celkem
Provozní výdaje
Kapitálové výdaje
Uhrazené splátky přijatých úvěrů
Výdaje města celkem

52
8
14
86
14
176
126
32
8
167

367
705
186
876
018
152
913
780
248
941

Skutečnost v Kč
přepočtená
na
1
8
1
2
14
2
28
20
5
1
27

569
424
321
216
294
825
768
364
350
482

Ukončené investice v roce 2004 – výběr.
Název investiční akce

Celková cena v tis. Kč

Rekonstrukce Domu dětí a mládeţe – Animo
Parkoviště u Konzumu
Rekonstrukce Tyršovy rozhledny
Inţenýrské sítě u Albertina
Tobogán na koupališti
Nástavba v budově Pensionu
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752
1 330
428
237
1 686
21 092

Přístavba přístřešku Školní jídelny
Skateboardové hřiště u Penny Marketu
Obnova fasády radnice
Chodník v Nádraţní ulici
Rekonstrukce lávky U Stodol
Dlaţba na Masarykově náměstí
Komunikace ostatní
Nákup pozemků u Albertina
Celkem

254
373
942
862
335
349
433
1 850
30 923

Zpracovala Ing. Eva Janotová, vedoucí finančního odboru.

Průmysl a zemědělství.
Dne 30. ledna se uskutečnilo jiţ deváté slavnostní setkání obchodních
partnerů firmy ZEZ SILKO s. r. o. v pěkných prostorách společenského
komplexu Filipinum v Jablonném nad Orlicí. Byli pozváni také zástupci
nejlepších zahraničních firem ze střední a východní Evropy, konkrétně
z Polska a Ukrajiny. V příštích letech se tyto řady rozšíří na firmy ze
západní Evropy a zemí ostatních kontinentů světa, kam ZEZ SILKO
exportuje dnes více neţ 65 % svého obratu.
V letošním roce firma oslavila 10. výročí svého vzniku a vedení
společnosti uspořádalo pro občany Ţamberka a okolí Den otevřených dveří
29. května.
Rieter CZ a. s., závod Ţamberk výrobce strojů, zařízení a
komponentů v rámci textilního strojírenství, dodavatel komplexních řešení
a sluţeb pozval veřejnost na prohlídku závodu 15. května.
Ve dnech 5. – 9. června se konal v areálu BVV Brno veletrh
uţitkových nákladních automobilů a autobusů „Autotec 2004“. Hlavní cenu
poroty obdrţel autobus vyrobený v ČMKS – Letohradské strojírny, s. r. o.
Ţamberk. Jeho předností je technické řešení, prostornost, pouţité
materiály, přesnost, kvalita a estetická úroveň provedených prací.
Popřejme novému autobusu na českých silnicích hodně šťastných
kilometrů bez nehod.
Městské lesy v roce 2003.
V městských lesích byla do 30. června zpracována veškerá dřevní
hmota z rozsáhlé větrné kalamity, která postihla lesy v říjnu roku 2002.
V měsíci dubnu byla zalesněna holina 0,04 ha, která vznikla po
větrné kalamitě a vylepšena plocha 0,09 ha v areálu bývalé vojenské
střelnice.
V rámci výchovy mladých lesních porostů do 40 let věku bylo
v probírkách vytěţeno 25 m3 dřeva a na ploše 1,14 ha udělány
prořezávky.
Důsledkem velmi teplého a suchého počasí v roce 2003 a současně
semenným rokem na smrkových porostech vznikly příznivé podmínky pro
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vývoj obávaného škůdce na lesních smrkových porostech, lýkoţrouta
smrkového a lýkoţrouta lesklého, který v tomto roce ve svém vývoji
dosáhl tří aţ čtyř generací a rozšířil se do kalamitního mnoţství po celé
střední Evropě. V městských lesích tomuto škůdci v druhé polovině roku
2003 padlo za oběť 75 m3 smrkového dřeva.
Těţba dřeva roku 2003.
Těţba výchovná
Větrná kalamita + souše
Těţba kůrovcová

25 m3
253 m3
75 m3

Výstavba a doprava.
Průtah městem – 1. etapa.
Městský úřad – odbor správní a dopravy vydal 5. 3. 2004 stavební
povolení na stavbu „silnice II/310 – průtah“, které řeší napojení silnice od
Letohradu z ulice Divišova přes křiţovatku s ulicí Nádraţní podél
panelových domů u polikliniky aţ k autobusovému nádraţí, kde byla první
část průtahu ukončena kruhovou křiţovatkou. Celkový náklad 29,6 mil.
Kč.
Správa budov s. r. o. – původní objekt musel ustoupit průtahu městem,
nový objekt byl zřízen rekonstrukcí bývalé mazutové kotelny sídliště U
polikliniky. Kotelna byla před léty nahrazena menší a ekologičtější
kotelnou plynovou. Náklad rekonstrukce byl 3,3 mil. Kč.
Technické údaje průtahu:
13. 4. 2004 – zahájení prací (vytyčování sítí, příprava staveniště).
23. – 25. 8. 2004 – podkládka ţivičných vrstev v prostoru kruhové
křiţovatky.
1. 9. 2004 – hlavní práce přesunuty na část mezi kruhovou křiţovatku a
ulici Nádraţní.
15. 10. 2004 – otevření části průtahu silnice II/310 od ulice Nádraţní po
kruhovou křiţovatku.
Rok 2005 – předpokládané dokončení průtahu silnice II/310 s napojením
na silnici I/11.
Parkoviště u obchodního střediska Konzum byla postavena dvě
v souvislosti s výstavbou průtahu městem. Jedno bylo postaveno
z prostředků města (cca 1,5 mil. Kč). Pro občany došlo ke zkvalitnění
parkování místo předchozí neupravené plochy.
Předláţdění Masarykova náměstí.
Těţká nákladní doprava za mnoho let poničila průjezdní část náměstím. Ve
spolupráci se Správou a údrţbou silnic Ústí nad Orlicí byla provedena
rekonstrukce povrchu nákladem cca 344.000,- Kč za část, kde se
nacházela autobusová zastávka a parkoviště osobních vozidel. Zbytek –
průjezdní silnice – byl hrazen z rozpočtu SÚS.
Nákladem 890.000,- Kč byl zrekonstruován chodník levé strany Nádraţní
ulice ve směru k nádraţí v úseku ulice Školská a Nerudova.

-8-

Panelový dům č. p. 1063 - 1064.
V rámci vládních programů započala revitalizace panelového domu s cílem
vysokého zkvalitnění bydlení v domech zpočátku 70. let minulého století.
V r. 2004 bylo prostavěno cca 4,5 mil. Kč, celkově dojde k výstavbě
(dokončení r. 2005) za 13,5 mil. Kč.
Centrum sociální péče – pension.
Vestavba 24 původních bytů pro vylepšení ţivota seniorů. Náklad celé
akce byl cca 20,5 mil. Kč.
Kanalizační sběrač – etapa A.
Svod veškeré splaškové a odpadní vody podměstí a centra města a jejich
odvedení do čističky vod. Výstavba bude dokončena v r. 2005. V r. 2004
prostavěno cca 3,6 mil. Kč.
Autobusové čekárny – celkem sedm v Ţamberku.
Staré autobusové zastávky doslouţily a nebo nebyly ţádné. Cílem bylo
pozvednutí kultury cestování. Náklad cca 340.000,- Kč.
Lávka U Stodol.
Rekonstrukce a vybodování nájezdových ramp pro tělesně postiţené.
Radnice myslela na starší a postiţené spoluobčany, kteří se potřebují
dostat do části města se hřbitovem a nemusí tak jiţ velkou oklikou
přecházet řeku Divokou Orlici přes nejbliţší most u mlýna. Náklady akce
nepřesáhnou 360.000,- Kč.
Rekonstrukce objektu – Domu dětí a mládeţe Animo.
Nákladem cca 750.000,- Kč proběhla první část rekonstrukce objektu
(topná soustava, výměna oken).
Plynová přípojka v ulici Na Lindrách.
Jedna z mnoha posledních lokalit, kde bylo třeba přivést plyn. Na akci se
podílelo město částkou cca 200.000,- Kč.

Památková péče.
Budova radnice, nemovitá kulturní památka.
V letošním roce dokončena II. etapa opravy fasády. Práce spočívaly ve
vyspravení vnější omítky, obnově a zachování zdobných prvků, nátěru
fasády ve stejné barvě jako stávající. Byl proveden nátěr hliníkové střechy
v barvě červenohnědé a oken v kombinaci červenohnědá a slonová kost.
Práce proběhly za přispění Ministerstva kultury ČR v rámci Programu
regenerace městských památkových zón a městských památkových
rezervací.
Masarykovo náměstí.
Předláţdění části výdlaţby náměstí – nejhodnotnějšího prostoru města i
jeho památkové zóny. Výdlaţba náměstí pochází z období 1. třetiny 20.
-9-

století. Ve 2. polovině 20. století byl opakovaně vyasfaltován tah hlavní
komunikace – silnice č. I/11 a v posledních dvou desetiletích byla
vyasfaltována i východní polovina náměstí. Pod krouţkovou ţulovou
dlaţbu bude poloţena podkladní deska a proti nynějšímu stavu budou
osazeny okraje jízdního pruhu z kvádrů odlišné velikosti.
Budova zámku, nemovitá kulturní památka.
V létě byl zjištěn N. P. havarijní stav stropu učebny a chodby v přilehlém
jiţním křídle. Dřevěný trámový strop v místě střešního úţlabí byl
dlouhodobě vystaven vlivu zatékání. Bylo konstatováno, ţe v okolí úţlabí
jsou záklop a stropní i podlahové trámy velmi silně poškozeny působením
houby dřevomorky domácí. Červotočem byly poškozeny zejména záhlaví
trámů podél protějšího průčelí a záklopové fošny. Bezprostředně po
zjištění tohoto stavu začaly práce na odstranění havárie. Opravu stropu
provedla firma Agrostav, a. s. Ústí nad Orlicí, stavební závod Ţamberk.
Kostel svatého Václava.
Je zpracována projektová dokumentace na statistické zajištění kostela.
Akce rozdělena do několika etap. V letošním roce probíhaly práce spojené
s odvedením dešťové vody od kostela do veřejné kanalizace a práce na
zřízení vysoušecího kanálu kolem kostela (odvedení nadměrné vlhkosti ze
základů, zamezení podmáčení zdí). V souvislosti s prováděnými výkopy
v místě bývalého hřbitova byl proveden záchranný archeologický výzkum.
Kosterní pozůstatky nebyly odebírány, ale byly ponechány na místě.
Budovy radnice, muzea a rodného domku P. Diviše jsou státem chráněné
nemovité kulturní památky.

Politický a kulturní život.
Zvláštní ocenění za celoţivotní sportovní a funkcionářskou činnost ve
sportovním a tělocvičném hnutí převzal z rukou hejtmana Pardubického
kraje Ing. R. Línka u příleţitosti svých osmdesátin pan Jaroslav
Charfreitag.
Ţamberská asociace partnerských kontaktů ŢIFA byla 9. 1.
zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR jako neziskové, dobrovolné,
samosprávné sdruţení občanů. První valná hromada se konala 6. února.
Proběhla volba výkonné rady, seznámení se stanovami ŢIFA a plánem
činnosti na rok 2004.
Plesy, reje a karnevaly jsou oblíbenou zábavou dospělých, mládeţe i
dětí. I letos byla nabídka bohatá.
Hasičský ples 24. ledna v restauraci Na Kopečku.
Maturitní ples SOU Zámek 30. ledna v KD v Ústí n. Orlicí.
Sportovní ples 14. února v restauraci Na Kopečku.
Masopustní rej 20. února v RC Pohoda.
Zahrádkářský ples 21. února Na Kopečku.
Maturitní ples Gymnázia 5. března v KD v Ústí n. Orlicí.
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Dne 13. února uvedlo Divišovo divadlo divadelní hru E. Thomsona
„Zlaté jezero“. V hlavních rolích herci praţské zájezdové scény Květa
Fialová a Radoslav Brzobohatý.
Autor Ing. Jan Kohout představil soubory svých fotografií na Výstavě
fotografií v divadle od 3. – 29. února.
Koncert Sváteční setkání se uskutečnil v divadle 12. března.
Účinkovali Jaroslav Svěcený – housle, Marta Kubišová – zpěv, Kryštof
Marek – klavír. Vedle děl J. S. Bacha, E. Griega a L. Bernsteina zazněly
originálně zpracované gospely pro zpěv, housle a klavír.
Ţamberské divadelní Jarní slavnosti 2004 se konaly od 26. března
do 28. dubna. Představilo se deset ochotnických souborů. Ţamberští
ochotníci nacvičili hru „Jeden střípek z Dekameronu“.
Poslední pravidelné odvody branců se konaly na území našeho
města od 1. – 7. dubna, coţ souvisí se zrušení vojenské základní sluţby
k 31. 12. 2004. S plánovaným zánikem územní vojenské správy k 31. 12.
2004 přejde část povinností na odbor obrany.
Dne 1. května 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie
zcela dobrovolně a na základě rozhodnutá občanů v referendu.
Klub důchodců si připomněl 20 let od svého zaloţení na slavnostním
setkání ve Školní jídelně na náměstí Generála Knopa. Za uplynulé období
bylo uspořádáno přes sto zájezdů tuzemských i zahraničních, navázána
mnohá přátelství se seniory ze spřátelených partnerských měst.
V rámci partnerských kontaktů přijela na návštěvu delegace
polského města Nowa Sól. Jednalo se o první společnou akci po nedávném
vstupu de EU. Výpravu vedl starosta Wadim Tyczkiewicz. Vyvrcholením
byla zábavná revue „Nova Sól zdraví Ţamberk“ v divadle, kde se
představili mladí sólisté, pěvecký sbor a taneční skupina z polského
města. Jako hostitelé vystoupily sbory Corale a Korálky, a také skupina
orientálních tanců Amarilis. V doprovodném programu byla pro polské
přátele připravena prohlídka města a výlet po horách.
U příleţitosti oslav 725 let trvání města Senftenberg, které se konaly
od 6. – 9. května, přijela na pozvání starosty pana Klause Jürgena
Grasshoffa delegace ze Ţamberka. Byli přivítáni na radnici a účastnili se
mezinárodního setkání s delegacemi z Polska, Maďarska, Rakouska a
Německa.
Myslivecké sdruţení Hůrka uspořádalo okresní soutěţ mladých
myslivců a ochránců přírody „O zlatou srnčí trofej“. Soutěţ se konala 22.
května v mysliveckém areálu Pod Suticí na soutoku Divoké Orlice a
Rokytenky. Ve dvou kategoriích soutěţil čtyřiadvacet adeptů myslivosti.
Nejlepší postoupili do republikového finále.
Dne 22. května se v areálu koupaliště Pod Černým lesem
uskutečnily pod záštitou starosty města Sportovní hry zdravotně
postiţených.
V rámci Festivalu česko-amerického kulturního dědictví a u
příleţitosti vyhlášení roku 2004 Mezinárodním rokem rodiny uspořádala
ŢIFA „Indiánské léto“ v areálu myslivecké chaty. Vystoupil krouţek voltiţe
DDM Animo, děti i dospělí se mohli účastnit různých soutěţí a indiánských
her. Výtěţek z akce byl pouţit na stavbu dětského hřiště v areálu RC
Pohoda.
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Dne 1. května se konaly v celé ČR volby do Evropského parlamentu.
V Ţamberku, z celkového počtu 4 793 voličů, volilo celkem 1 510 voličů,
tj. 31,50 %.
Zájezd sboru Corale a taneční skupiny BREAK DANCE Animo do
Senftenbergu se uskutečnil ve dnech 4. – 6. června a byl ryze pracovní.
Tanečníci předvedli svoje vystoupení na Slavnostech mladých v Lübbenau
a sbor Corale vystoupil v amfiteátru u jezera společně se sbory
Senftenbergu.
Český červený kříţ společně s ČČK v Ústí nad Orlicí uspořádal ve
dnech 21. – 23. září výstavu věnovanou 85. výročí zaloţení organizace.
Festival česko-amerického kulturního dědictví aneb deset let
partnerství měst Ţamberk a Rice Lake (USA) se uskutečnil v závěru září
v rámci návštěvy delegace partnerského amerického města v Ţamberku.
Pro hosty byl připraven Staročeský jarmark, country piknik, večer české
kuchyně a výlet do příhraniční části Polska. S velkým zájmem se setkala
výtvarná soutěţ „Amerika očima našich dětí“. Vybrané práce byly k vidění
v Pensionu a v divadle. Členové delegace se účastnili oslav 50 let
gymnázia, kde se setkali s bývalými absolventy školy, kteří pobývali
v minulých letech v Rice Lake.
V neděli 3. října vyvrcholila vzpomínková akce „Dny Baria“, jíţ
město vzdalo poctu těm, kteří před šedesáti lety pomáhali skupině
československých parašutistů ze skupiny Barium. Na domě Ţabkových
v ţamberské části Polsko, ve které se parašutisté od října 1944 do ledna
1945 ukrývali, byla za účasti veřejnosti potomků rodiny Ţabkovy a řady
vzácných hostů, odhalena pamětní deska, jejímţ autorem je Zdeněk
Kolářský. Připomíná nejen činnost parašutistů, ale i perzekuci Rudolfa
Ţabky, který byl po roce 1948 odsouzen k dlouholetému ţaláři. Desku
odhalili plk. Vasil Chymčák a plk. Jiří Šolc z Československé obce
legionářské. Mezi věnci, které byly k pamětní desce poloţeny, byl i věnec
od prezidenta Václava Klause. Následovala vzpomínková mše na kapli
Ecce Homo Pod Suticí, celebrovaná místním farářem Oldřichem Kučerou.
Poté si účastníci prohlédli expozici výstavy v muzeu „Barium – jeho
působení ve východních Čechách“. V závěru dne se konalo na MěÚ
přátelské setkání s účastníky delegace, kterou tvořili:
generálmajor Antonín Špaček, předseda Čs. obce legionářské
plukovník Dr. Jiří Šolc, Čs. obec legionářská
plukovník Dr. Vasil Chymčák
Karel Plocek, poručík Klubu vojenských veteránů
generálmajor Vladislav Picek, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
kapitán Křístek, ČSOL Ústí nad Orlicí
rodina Ţabkových
Pátou „Hubertovu jízdu“ připravil na 9. října Jezdecký klub Polsko.
Po
slavnostním
zahájení
se
vydala
čtyřicítka
jezdců
na
patnáctikilometrovou trasu honu s liškou, která zavedla početné pole
startujících do okolí Rokytenky.
V rámci oslav státního svátku ČR a jubilejního roku skladatele Petra
Ebena se konal 28. října v kostele sv. Václav koncert souboru Schola
Gregoriana Pragensis vedeného Davidem Ebenem.

- 12 -

Adventní koncert varhanní hudby a slova k poctě sv. Mikuláše zazněl
v kostele sv. Václava 29. listopadu. Na varhany hrál Vladimír Roubal –
ředitel kůru Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově.
Tradiční rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí se
konalo 8. prosince v 17 hodin. Pěkné vystoupení Speciální školy navodilo
příjemnou vánoční atmosféru.

Zdravotní a sociální zařízení.
Dne 30. ledna ve Školní jídelně na náměstí Generála Knopa Den
otevřených dveří u příleţitosti 10. výročí od zahájení provozu. Návštěvníky
vítal krásně vyzdobený interiér jídelny a vkusně upravená tabule.
V současné době zde pracuje 22 zaměstnanců, 3 učni a jeden muţ na
náhradní vojenské sluţbě.
Ceny obědů k 31. lednu 2004:
1. – 4. ročník
19,- Kč
5. – 9. ročník
21,- Kč
studenti, zaměstnanci, učitelé
22,- Kč
plná cena
41,- Kč
Za jeden den se uvaří 1 250 obědů.
Od 1. září byly stávající kreditní karty nahrazeny bezkontaktními čipy (v
podobě
klíčenky),
které
umoţní
současně
objednávkový
i
bezobjednávkový systém. Hodnota čipu je 100 Kč. Po ukončení stravování
bude tato záloha vrácena.
První obyvatelé se stěhovali do Pensionu před deseti lety a třicet
z nich tady spokojeně ţije dodnes. K tomuto 10. výročí uspořádalo vedení
Pensionu společně s obyvateli slavnostní odpoledne 24. února. Pozdravit
přítomné přišel i starosta města Mgr. T. Kalous.
Za účasti řady oficiálních hostů zde byly 29. června slavnostně
předány do uţívání do nové podkrovní malometráţní byty, z toho dva
bezbariérové pro vozíčkáře. Symbolickou pásku přestřihl společně
s poslankyní V. Nedvědovou starosta města. V průběhu oslav se uskutečnil
Den otevřených dveří. K nahlédnutí byly nové i stávající byty, společenské
i provozní prostory. V objektu byla instalovaná výstavka ručních prací
obyvatel domova.
Rozšířením své kapacity vstoupil Pension úspěšně do dalšího desetiletí.
Mateřská škola Čtyřlístek v Tylově ulici oslavila 6. dubna Dnem
otevřených dveří 25 let trvání. Byla postavena v závěru sedmdesátých let
jako MŠ Elitex. V roce 2000 získala právní subjektivitu jako zařízení
města. Současná kapacita školy je sto dětí, o které se stará osm učitelek.
Nepedagogických pracovníků je šest. Je zde umístěna logopedie. Činnost
školy je bohatá a prostředí, ve kterém je umístěna, patří mezi nejkrásnější
v širokém okolí.
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Kultura a školství.
Ve čtvrtek 22. ledna byla u příleţitosti ţivotního jubilea skladatele
Petra Ebena slavnostně odhalena, na jeho rodném domě v Ţamberku č. p.
671, pamětní deska. Autorem je akademický sochař Zdeněk Kolářský.
Pocta P. Ebenovi k 75. narozeninám se jmenoval koncert, který se konal
v Divišově divadle 21. ledna od 17 hodin. Účinkovaly pěvecké sbory Viola,
Corale, ţáci ZUŠ P. Ebena a profesionální umělci.
Pro školní rok 2004/2005 bylo zapsáno do 1. tříd 68 dětí.
Speciální škola uspořádala pro veřejnost Školní akademii v divadle.
Na konci měsíce března proběhlo divadelní turné s pohádkou „Jak se
kradou princezny“. Členové divadelního krouţku při DDM Animo odehráli
12 představení, které shlédlo 3 150 diváků.
Ţáci SOU obchodu, řemesel a sluţeb se účastnili vědomostní
olympiády v učebním oboru instalatér a postupují do celostátního finále.
DDM Animo připravil na velikonoční prázdniny výtvarné dílny,
diskotéky a sportovní soutěţe. Odborné učiliště a Praktická škola pozvala
veřejnost na prodejní Velikonoční trhy.
Taneční skupina Neon reprezentuje ZŠ Nádraţní. Ţáci vystupují při
různých slavnostních a sportovních příleţitostech. Dne 10. 4. se účastnili
Mistrovství východních Čech v KC Aldis v Hradci Králové.
Novinkou letošního Majálesu 2004 bylo finále pěvecké soutěţe
Majálesová star, kterou uspořádalo Gymnázium na Masarykově náměstí
dne 1. května. V rámci těchto oslav se konala premiéra rockového oratoria
Eversmiling Liberty v provedení sboru ţamberského gymnázia.
Soutěţe učňů stavebních oborů v rámci konání 9. mezinárodního
stavebního veletrhu IBF 2004 v Brně se účastnili i ţáci 2. ročníku SOU
Zámek. Truhláři, M. Kacálek a M. Kmeť, postoupili do republikového finále.
Pět desítek bonsají mohli vidět návštěvníci pozoruhodné výstavy,
která se konala v prvních čtyřech červnových dnech v prostorách vestibulu
Základní školy Nádraţní.
Dům dětí a mládeţe Animo uspořádal pro děti, mládeţ a rodiče
několik letních táborů a soustředění. Celkem 80 dětí se účastnilo tábora
„Tajemství zvěrokruhu“ v krásném prostředí Jeseníků. Pobyt v Chorvatsku
pro rodiny s dětmi letos jiţ po sedmé, opět nabídl krásné koupání,
diskotéky, soutěţe a výlety. Společný srpnový týden tu strávilo 43 dětí
s rodiči. Mezinárodního setkání mládeţe Evropského svazku měst –
Senftenberg se účastnilo osm mládeţníků ze Ţamberka. Slunečné dny
trávili nejen u jezera, navštívili Dráţďany, Spreewald a Sasko-české
Švýcarsko. Poznávali tak zvyky a tradice zúčastněných národů.
Celostátního finále učňovských stavebních oborů SUSO 2004 se
účastnili truhláři M. Kmeť a M. Kacálek SOU Zámek. V silné konkurenci se
umístili na skvělém 3. místě.

Počty ţáků a studentů ve školním roce 2004/2005.
Odešlo k 30. 6. Nastoupilo k 1. 9. Celkem stav
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ZŠ 28. října 581
ZŠ Nádraţní 743
Speciální škola
Gymnázium
SOU obchodu, řemesel a sluţeb
Odborné učiliště a Praktická škola
ZUŠ P. Ebena
MŠ Sluníčko
MŠ Čtyřlístek

55
67
27
49
139
43
39
29
23

44
25
12
59
172
79
76
30
23

459
467
96
361
484
200
565
99
100

Slavnostní zahájení oslav 50. výročí zaloţení Gymnázia se konalo 1.
října v Divišově divadle a pokračovalo následující den volnou prohlídkou
areálu školy. Odpoledne se konal průvod absolventů, učitelů a hostů od
školy na náměstí. Poté pěvecký sbor Corale předvedl Rockové oratorium a
v podvečer se uskutečnily společenské večery absolventů jednotlivých
ročníků, které se protáhly do ranních hodin. Kaţdý účastník oslav obdrţel
při prezentaci Almanach a drobné upomínkové předměty.
Dětský pěvecký sbor Viola uspořádal Vánoční koncert v kostele sv.
Václava dne 21. prosince od 18 hodin.
ZUŠ Petra Ebena v jubilejním 25. školním roce.
Flétnové kvarteto se umístilo v krajském kole na druhém místě.
Vynikající výkon podalo smyčcové trio rovněţ v krajském kole a porota mu
přidělila 1. cenu.
Ţákyně literárně-dramatického oboru, E. Jansová a A. Štěpánková,
postoupily do celostátního finále a J. Vaňousová se účastnila ústředního
kola.
V komorním sále školy se konal 15. května absolventský Recitál
houslistky Hany Štětinové, která byla letos po 13 letech studia přijata do
houslové třídy brněnské konzervatoře.
Členství našeho města v Evropském svazku pro mládeţ a kulturu
umoţnilo pětičlennému týmu akordeonistek osmidenní působení
v Evropském akordeonovém orchestru v Sársku.
Celkem 113 ţáků tančilo pro vyprodané Divišovo divadlo na koncertě
Mládí tančí 2004.
Na letošní krajkářské přástvě měla největší zastoupení skupina ţáků
ZUŠ s učitelkou Marií Poludovou. Obor ručně paličkovaná krajka na ZUŠ je
v ČR raritou.
Koncerty dechové hudby se těší tradičně velkému zájmu veřejnosti.
Dalším příspěvkem k oslavám 25. výročí byla výstava „Kouzlo
krajky“ instalovaná v muzeu. Od 20. června tu byly k vidění absolventské
práce ţákyň I. a II. stupně studia umělecko-řemeslného oboru ručně
paličkovaná krajka. Všechny práce pocházely z dílny ţákyň učitelky M.
Poludové. Návštěvníci zde mohli zakoupit nástěnný kalendář „Krajková
okénka 2005“. Tvoří jej dvanáct fotografií okének s paličkovanými
krajkami a jednotlivě vyjadřují příslušné období roku. Na zadní straně
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kaţdého listu je umístěn „podvinek“, coţ je předloha vzoru, kterou lze
pouţít k vytvoření paličkované krajky. Stojí 150,- Kč.
Oslavy vyvrcholily koncertem bývalých ţáků školy v čele
s Vojtěchem Nýdlem a Českým klarinetovým kvartetem dne 7. října
v Divišově divadle.
Historii a současnost školy mapuje Almanach, který byl vydán
k tomuto výročí.
Rodinné centrum Pohoda připravilo pro rodiče a děti se zdravotním
handicapem integrovanou hernu. Nabízí tím pomoc a prostor těm, kdo
hledají uplatnění ve společnosti.
Další novinkou je „Klub bez klíče“ pro děti a mládeţ ve věku 9 – 17
let. Kaţdý všední den zde mohou trávit volný čas dle vlastního výběru.
K dispozici jsou hry, časopisy, počítač. Klub je dotován Pardubickým
krajem a městem Ţamberk.
RC Pohoda získalo prestiţní ocenění „Společnost přátelské rodině“.
Slavnostní akt proběhl 1. října v zasedacím sále Magistrátu hlavního
města Prahy. Tento titul je určen pro ty, jímţ nejsou lhostejné kaţdodenní
problémy rodin s dětmi.
Ve dnech 24. – 26. listopadu se zde konala prodejní Adventní
výstava, která byla zaměřena na vánoční aranţmá a keramické dekorace.
Městské muzeum.
Během zimních měsíců probíhaly práce na digitalizaci sbírek, dalších
více neţ 300 kazet bylo uloţeno do databáze BACH a byla pořízena
kompletní fotodokumentace fondu obrazů a grafiky, nábytku a plastik.
Výstava „75 let filatelie na Ţamberku“ byla otevřena 25. dubna.
K dispozici byla obálka s přítiskem a zvláštní rekomandační známka. Na 96
listech byly ukázky počátků filatelie a její rozvoj do dnešní doby, na 352
listech byly předvedeny ukázky ze sbírek našich současníků. Děti a mládeţ
se účastnily výtvarné soutěţe „Namaluj si poštovní známku“.
Letošní IV. ročník Svátků dřeva se konal 4. – 6. června a byl
zaměřen na hudební nástroje a hrací stroje. Areálem SOU Zámek prošlo
na tisíc dětí ze ţamberských škol a okolí. Učily se poznávat dřevo, viděly
ukázky soustruţení, cizelování, výrobu lýkových štětců a píšťalek,
vypalování a malbu do dřeva. Stěţejní akcí se stala výroba historického
nástroje – kantely. Sobotní program začal vernisáţí výstavy hracích strojů
a strojků ze sbírek Technického muzea v Brně. Následoval slavnostní křest
knihy „Člověk a dřevo v Orlickém a Podorlickém kraji“. Se svými
mistrovskými nástroji se představil rod houslařů – Pilařů z Hradce Králové.
Přihlášení zpracovatelé dřeva předvedli své umění na jarmarku řemesel.
Nedělní program vymezil prostor kytarám a výrobcům kytar rodiny Burešů
ze Ţamberka.
Vernisáţ výstavy „Kouzlo krajky“ se uskutečnila 20. června.
Absolventské práce mladých krajkářek ZUŠ P. Ebena a práce z volné
tvorby Marie Poludové, v rámci Mezinárodního krajkářského festivalu ve
Vamberku, krášlily prostory muzea aţ do 25. srpna.
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Dne 3. září byla otevřena výstava „Kámen a bolest“. Byla věnována
dokumentaci záchranných prací našich významných památek a byla
pořádána v rámci Dnů evropského kulturního dědictví.
Výstava ke 125. výročí postavení budovy dnešního gymnázia
(původně Měšťanské a Obecní školy v Ţamberku) byla otevřena od 25. 9.
do 6. 10. V návaznosti kolektivní výstava prací ţamberských výtvarníků
s prezentací jejich poslední tvorby s názvem „Ţamberský výtvarný salon“.
Vernisáţ „Vánoční výstavy“ se uskutečnila v prostorách muzea 4.
prosince za zpěvu vánočních koled v podání sboru ţamberského gymnázia
Corale.
Městská knihovna.
Od února 2004 rozšířila půjčovní dobu i na pátek, a to od 16 do 18
hodin. Od 1. dubna kaţdé pondělí do 19 hodin a v úterý do 18 hodin.
V únoru byla v čítárně k vidění výstava obrazů Zdeňka Přívratského.
Příznivci cestopisných přednášek byli zváni na besedu o Maroku, kterou
vedla paní Javůrková. Zajímavá byla přednáška MUDr. D. Kačarase „O
zdravém způsobu ţivota“. Mandaly – symboly kosmu, věčnosti, světa a
ţivota člověka zde vystavovala O. Hubálková. Studenti Gymnázia
připravovali májovou výstavu fotografií „Amerika očima našich dětí.“
Beseda s historikem Vlad. Severinem na téma „Příchod Baria do
Ţamberka“ připomněla zásluhy čs. paravýsadkářů za II. světové války.
Ve volném výběru je v knihovně 4 400 svazků knih. Za rok přibylo 1
830 svazků. Knihovnu navštívilo celkem 16 980 návštěvníků.
Městský kulturní podnik FIDIKO.
Kino pro veřejnost včetně Filmového klubu nabídlo 138 titulů v 299
představeních; odehrálo 214 představení, které navštívilo 10 211 diváků.
Z důvodu malé návštěvnosti neodehraných představení celkem 85.
Průměrná návštěvnosti na jedno odehrané představení je 48 diváků.
Divadla a koncerty: uvedeno 28 představení, která navštívilo 4 345
diváků. Průměrná návštěvnost 155 diváků. Školních představení bylo 26,
celková návštěva 6 686 dětí. Jednalo se o cestopisné pořady, poezie,
činohru, kino, cyklus protidrogových přednášek. Ve foyeru divadla byly
uvedeny čtyři výstavy.
Podařilo se zvýšit návštěvnost o více neţ 3 000 návštěvníků.

Tělovýchova a sport.
V neděli 1. února se zúčastnila malá skupina ţamberských lyţařů
Orlického maratónu v běhu na lyţích v Deštném. Startovalo 400
závodníků. Nejlépe si vedla Petr Kalou, který se umístil na 21. místě
s časem 2,37 hodin.
V prostorách ţamberského zámku se konal 24. ledna krajský přebor
mládeţe v šachu. Sešlo se 150 mladých adeptů šachové hry z celého
Pardubického kraje. Domácím udělali největší radost. T. Felcman krásným
3. místem v kategorii nejmladších.
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Markéta Neugebauerová z Gymnázia vybojovala bronzovou medaili
ve čtyřhře na halovém Mistrovství ČR mladších ţákyň v tenisu. Turnaj se
konal v Přerově od 7. do 10. února.
Na juniorském Mistrovství Evropy v biatlonu, které se konalo od 16.
– 22. února v Minsku, studentka Gymnázia Tereza Hlavsová obsadila
v rychlostním závodě 3. místo.
Českomoravského poháru v běhu na lyţích se účastnili i lyţaři ze
Ţamberka. Petr Kalous se probojoval na 3. místo a Jindra Koblíţek, po
vyhodnocení závodníků nad 50 let, se umístil ve své kategorii na místě
druhém. Závod se jel v Králíkách.
49. ročník lyţařského supermaratónu „70 km po hřebenech
Krkonoš“ byl odstartován 6. března ve Svatém Petru ve Špindlerově
Mlýně. Ţamberk byl zastoupen třemi pětičlennými druţstvy. Nejlépe si
vedli veteráni na trati dlouhé 23 km, kteří se umístili na 4. místě (1,46,44
hod.): Tobiška, Tomeš, Šafář, Bulva, Netušil.
Letošního závodu „Běhu na Rozálku“ se zúčastnilo 187 závodníků
z celé ČR.
Postup do krajského kola si zajistilo 6 sportovních gymnastek
z oddílu při DDM Animo. V. Jedličková a Ţ. Pospíšilová se probojovaly do
republikového finále.
Druhý květnový víkend se konal tradiční vodácký závod „15 km po
Divoké Orlici“.
Klub českých turistů spolupracoval při zajištění 3. ročníku
cykloturistické akce Cyklo Glacensis 2004. Start jedné z osmi
hvězdicových tras byl 21. května na Masarykově náměstí před radnicí za
účasti představitelů města. Společným cílem cykloturistů bylo polské
městečko Miedzygórze.
Sportovní hry zdravotně postiţených „O pohár starosty města“ se
pořádaly 22. května v prostorách autokempinku Pod Černým lesem. Ve
stejný den byl odstartován 30. ročník turistického pochodu „Za zlatým
klíčem Rokytenky“.
Ţáci SOU Zámek, Josef a Zdeněk Matyášovi, se podíleli na triumfu
české reprezentace v hokejbalu. V německém Kaufbeurenu získali zlaté
medaile.
Ve skvělé formě se představila tenistka M. Neugebauerová na
mezinárodním turnaji do 12 let v Ţilině. Startovalo zde 57 hráček ze čtyř
zemí a Markéta vyhrála celý turnaj ve dvouhře i ve čtyřhře.
Úspěšně reprezentovaly maţoretky ZŠ 28. října. Na mistrovství ČR
v maţoretkovém sportu sólo skladeb vybojovala dvojice s hůlkami postup
do republikového finále v Písku a dvojice s třásněmi postoupila do finále
v Přešticích.
Základní škola 28. října kaţdoročně pořádá humanitární akci Běh
Terryho Foxe. Letos se zapojilo 252 účastníků, kteří přispěli na konto boje
s rakovinou částkou 9 202 Kč.
Jaroslav Charfreitag stál u zrodu vzniku vodáckého oddílu, působil
v běţeckém lyţování, atletice a byl cvičitelem ZTV. Dne 19. července
oslavil kulaté ţivotní jubileum – 80. narozeniny.
V pohárovém závodě ČR na kanoistickém kanále v Račicích
vybojoval O. Exner zlatou medaili v kategorii C4 na 500 metrů.
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Jedenáctiletá tenistka I. Stehlíková postoupila do finále oblastních
přeborů v kategorii mladších ţákyň a bude reprezentovat na Mistrovství
ČR.
Mistrovství ČR v kanoistickém maratónu se účastnil Miroslav Strnad.
Ve své kategorii veteránů nad 50 let zvítězil na C1 a byl nominován na
mistrovství světa do norského Bergenu.
Ţáci Speciální školy podali výborné sportovní výkony. Lukáš Petřina
obsadil v atletickém čtyřboji na mistrovství ČR v Třebíči 3. místo a v běhu
na 60 metrů se umístil druhý. Petra Piecková získala cenu „Fair play“ za
pomoc pře kolizi jedné soutěţící v běhu na 800 metrů. Druţstvo v kopané
obhájilo vítězství na okresním přeboru v České Třebové. Na mistrovství ČR
v košíkové obsadilo druţstvo místo druhé a ţák L. Pecháček byl vyhlášen
nejlepším hráčem.
M. Neugebauerová přivezla dvě stříbrné medaile z Mistrovství
republiky mladších ţákyň v tenisu.
Vynikajícího sportovního úspěchu dosáhl Ing. Miroslav Sklenář
z Aeroklubu Ţamberk. V neděli 24. října získal diamant. Při svém letu ve
větroni, v závětří Jeseníků, dosáhl výšky 7 440 metrů.

Počasí.
Leden.
Na hřebenech Orlických hor leţí přes 100 cm sněhu, v Ţamberku 25 cm.
Silné mrazy v období 15. – 20. 1. – teploty v noci - 24 °C a přes den - 10
°C. Na řece ve městě se utvořil ledový příkrov o síle 15 – 20 cm, který
sahal od jezu Royan Clasic a. s. pod ţelezný most. 31. 1. večer a v noci
přechod teplé fronty, teploty nad 0 °C a začalo pršet. Silný j. z. vítr.
Únor.
2. 2. dešťové přeháňky aţ 11 mm/den. V korytě dochází k uvolňování a
chodu ledů.
3. 2. sněhová pokrývka na horách se sníţila o 20 cm.
9. 2. sněhová vánice, tvoří se závěje, teploty přes den - 1 °C.
13. 2. oblačno, sněhové přeháňky, teploty - 6/2 °C.
22. 2. silný vítr, v noci - 2 °C, ve dne - 1 °C.
23. 2. husté sněţení, teploty kolem 0 °C. Napadlo 20 cm sněhu.
Březen.
Od 1. – 10. 3. sněhové přeháňky, v noci - 10 aţ - 4 °C, přes den - 4 aţ 2
°C.
Od 15. března aţ do 5. dubna bylo na obloze vidět pouhým okem
seskupení pěti planet: Merkura, Venuši, Mars, Saturna a Jupitera. Další
podobný pohled se lidem naskytne aţ v roce 2036.
Od 12. – 21. 3. výrazné oteplení, jasno, denní teploty od 15 do 21 °C.
Sníh taje rychlostí 5 aţ 10 cm za den.
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24. 3. silný nárazový vítr, sněhové přeháňky, ochlazení na - 2 °C, přes
den kolem 3 °C.
Noc ze soboty 27. 3. na neděli 28. 3. byla o hodinu kratší. Začal letní čas.
Letos je to 25 let, kdy byl letní čas zaveden trvale.
Duben.
Od 1. – 10. 4. polojasno, dešťové přeháňky, slunce střídá déšť. J. v. vítr 3
aţ 7 m/s., teploty 2/10 °C.
Velikonoční pondělí slunečno, ráno přízemní mrazík, ve dne 11/15 °C.
16. 4. oblačno, déšť, v noci 8/3 °C, přes den 14/18 °C.
Od 21. 4. hřejivé slunečné dny s teplotami kolem 20 °C.
Květen.
Dne 4. 5. úplné zatmění Měsíce nastalo ve 20.49 hod. a skončilo ve 23.08
hodin.
7. 5. přechod studené fronty, přeháňky; j. z. vítr 3 aţ 7 m/sec.
Od 15. 5. je na večerní obloze na západě vidět kometa C/2001 Q 4
(NEAT). Pouhým okem bude pozorovatelná naposledy kolem 25. května.
23. 5. pokles teplot na 5 aţ 10 °C, přeháňky deště s kroupami. Následující
den slunečno, bezvětří, teploty přes den 15 °C.
Poslední májový víkend byl slunečný s denními teplotami 20/24 °C.
Červen.
1. 6. odpoledne silná bouře provázená vydatným krupobitím, pokles teplot
na 15 °C. Nadále oblačno.
Planeta Venuše přešla přes Slunce. V úterý 8. 6. se v 7.20 hod. objevil
kotouček Venuše na levém okraji Slunce. K jeho spodnímu pravému okraji
doputoval v 13.04 hod. Jev bylo moţné pozorovat ve hvězdárnách. Ţádný
dnes ţijící člověk tento úkaz nemohl vidět, odehrál se naposledy před 122
lety.
Od 9. 6. polojasno aţ oblačno s přeháňkami, v noci 11/7 °C, přes den
17/21 °C.
Červenec.
Aţ do 15. 7. oblačno, časté přeháňky, teploty 8 aţ 18 °C; vítr z. 3 – 8
m/s.
Od 16. 7. slunečno, bezvětří, denní teploty 26 aţ 30 °C.
22. 7. odpoledne bouřka provázená deštěm.
Od 24. 7. proměnlivé počasí s teplotami kolem 20 °C.
Poslední červencový víkend skoro jasno aţ polojasno, denní teploty 25 aţ
29 °C; vítr proměnlivý 3 aţ 6 m/s.
Srpen.
1. – 12. 8. slunečno, nejvyšší denní teploty 26 aţ 30 °C.
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13. – 15. 8. oblačno s občasným deštěm, ochlazení na 18/22 °C, v noci
12/18 °C.
16. – 19. 8. jasno, mírný vítr, teploty 25 aţ 33 °C.
20. – 22. 8. oblačno s deštěm, pokles teplot na 20 °C.
23 – 26. 8. slunečno, v noci 11 °C, přes den 23 °C; vítr j. z.
27. – 28. 8. oblačno s přeháňkami, teploty 15/23 °C.
29. – 31. 8. k večeru bouřky provázené vydatným deštěm, ochlazení na
18/21 °C.
Září.
1. – 11. 9. teplé slunečné dny s teplotami 14 aţ 32 °C.
12. – 14. 9. polojasno aţ oblačno s přeháňkami, ráno mlhy; 14/18 °C.
15. – 20. 9. skoro jasno, mírný vítr; teploty mezi 14 aţ 20 °C.
21. – 30. 9. polojasno aţ oblačno, přeháňky, teploty 12 aţ 16 °C.
Říjen.
1. – 15. 10. polojasno aţ oblačno, ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 12
aţ 16 °C.
6. – 7. 10. slunečno s teplotami do 22 °C.
8. – 10. 10. polojasno, slabý z. vítr 1 aţ 4 m/s., přes den 8/16 °C.
11. – 17. 10. přízemní mrazíky, oblačno, silný z. vítr, 6 °C.
19. – 20. 10. slunečno, bezvětří, odpoledne 11 °C.
22. – 26. 10. ráno mlhy, jasno; v noci 6/10 °C, přes den 16/20 °C.
27. – 30.10. občas přeháňky, přes den 11 aţ 16 °C. Opoţděné babí léto.
Listopad.
1. – 10. 11. proměnlivo, přeháňky; sz. vítr 4 aţ 8 m/s.; noční teploty 2/0 °C, denní 4/6 °C.
11. – 18. 11. oblačno, oteplení na 9 °C.
19. – 20. 11. silný nárazový vítr aţ 35 m/s.; sněţení, tvoří se závěje, na
silnicích je kluzko, ochlazení na -3/0 °C.
22. 11. déšť, rychlé tání sněhu, oteplení na 5 °C, v noci - 1 °C.
23. – 30. 11. polojasno aţ oblačno, déšť, oteplení na 4 °C.
Prosinec.
1. – 11. 12. polojasno aţ oblačno, teploty - 2/4 °C.
12. – 15. 12. mlhy, oblačno, j. z. vítr 2/5 m za sec., teploty - 5/1 °C.
16. – 20. 12. sněţení přechází v déšť, teploty 0 °C.
21. – 23. 12. oteplení na 2/6 °C, déšť.
31. 12. sněhové přeháňky, oblačno; 0/3 °C.

Pohyb obyvatelstva.
Počet obyvatel k 31. 12. 2004:
Narozeno v r. 2004:
Zemřelo:

6 066
58 dětí (30 dívek, 28 chlapců)
58 osob (31 ţen, 27 muţů)
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Uskutečněno:
Počet osob přihlášených k trvalému pobytu:
Počet odhlášených osob:
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35 sňatků na MěÚ
8 církevních sňatků
29 rozvodů
127
172

