Rok 2005
Kalendárium.
1355 (650 let) Doloţen původní dřevěný kostel, který stával na místě
dnešního kostela sv. Václava.
1495 (510 let) Vilém z Pernštejna koupil r. 1495 Litické panství za 25 000
kop míšeňských grošů. Pernštejnové byli velmi vlivným a bohatým
rodem. Vilém z Pernštejna proslul jako vynikající hospodář a obratný
diplomat. Zakládal výnosné dvory na Pardubicku a podporoval rozvoj
městské správy a řemesel.
1550 (455 let) Zdeněk Ţampach zbavil ţamberské občany některých
robotních povinností.
1555 (450 let) Morová epidemie, během níţ umíralo v Ţamberk 15 lidí
denně.
1575 (430 let) Mikuláš z Bubna přikupuje ke své litické polovině Ţamberka
také polovinu ţampašskou a tím se stává po 234 letech jediným
majitelem obou polovin Ţamberka.
1585 (420 let) Během morové epidemie umíralo aţ 20 lidí denně.
1595 (410 let) Morová epidemie.
1700 (305 let) Postavení morového sloupu na dnešním Masarykově
náměstí. Autorství je připisováno Janu Václavu Hayslerovi a dalším
třem neznámým kamenosochařům. Sloupu dominuje socha Panny
Marie (Immaculaty) v ţivotní velikosti. Byla restaurována v letech
1885 – 1886 J. Zejpltem, v r. 1936 Frant. Rousem. Další zásahy jsou
z let 1975 a 1996.
1735 (270 let) Barokní plastika sv. Jana Křtitele s beránkem byla
umístěna na Husově nábřeţí.
1735 (270 let) Vystavěn kostel sv. Václava a levá věţ.
1740 (265 let) Prudké tání a déšť způsobily povodeň, která zatopila celé
podměstí a všechny mosty kromě jednoho.
1790 (215 let) Anna Marie z Bubna a Litic zřídila nákladem 3 000 zlatých
divadlo v hudebním sále zámku.
1800 (205 let) Kolem tohoto roku postaveny domy kolem náměstí,
klasicistní a empírové, s portály a klenutími. Na komínech domů č.
162, 248, 262 zachovány kalichy, povaţované za památku na
utrakvisty.
1805 (200 let) Započato s dosud platným číslováním usedlostí.
1810 (195 let) Shořelo náměstí, Kostelní ulice po faru, Hluboká ulice,
celkem 85 domů.
1810 (195 let) Zámecký park nově upraven v anglickém stylu.
1815 (190 let) John Parish získává panství Ţamberk. Parishové zůstávají
do r. 1948. Po r. 1989 se vrací John M. Parish, baron von Senftenberg
se synem Davidem.
1835 (170 let) Ţamberská kapela v Praze na korunovaci Ferdinanda V.
Dobrotivého. Při zpáteční cestě byli zváni ke koncertování na
šlechtických sídlech.

-1-

1845 (160 let) Dokončena stavba Kateřinského špitálu, která původně
slouţila jako útulek pro přestárlé sluţebnictvo. Od r. 1975 je zde stálá
expozice ţamberského muzea.
1850 (155 let) Ţamberk se stal hlavním střediskem politického okresu.
Hejtmanství patřilo pod krajskou správu v Jičíně.
1850 (155 let) Zaloţen první tělocvičný spolek „turnerů“ ve Vonwillerově
textilní továrně vedený švýcarskými mistry.
1870 (135 let) Obnova kostela po poţáru dle návrhu J. Potera.
1870 (135 let) Příchod MUDr. Josefa Reinsberga. Od r. 1898 rektorem
Karlovy university v Praze.
1880 (125 let) Ustaven spolek Čtenářská beseda. Byly zapůjčovány
časopisy, později knihy.
1885 (120 let) Zřízena dívčí měšťanská škola.
1885 (120 let) Zahájen provoz první tiskárny v domě č. 530.
1885 (120 let) Oprava morového sloupu na náměstí.
1890 (115 let) T. G. Masaryk navštívil v Ţamberku prof. E. Alberta.
1890 (115 let) Dostavěn ţelezný most u mlýna za 10 000 zlatých.
1895 (110 let) Fara povýšena na děkanství.
1895 (110 let) Otevření sokolovny. Stavba podle plánů Aloise Rouse
započata na jaře 1894.
1895 (110 let) Bruslení na zámeckém rybníku při elektrickém osvětlení.
1900 (105 let) Vysvěcena nová kaple sv. Vojtěcha na městském hřbitově.
Postavena nákladem prof. E. Alberta.
1900 (105 let) Zaloţen Klub českých turistů.
1900 (105 let) Pohřeb prof. E. Alberta dne 30. září. Velká účast přátel
z Prahy a Vídně.
1905 (100 let) Zřízeno plicní sanatorium.
1905 (100 let) Zaloţen Okrašlovací spolek, jehoţ posláním byla péče o
uchování památek dokladujících dějiny města.
1910 (95 let) Dostavěn sirotčinec (Tyršova ul. č. p. 214).
1915 (90 let) První kinematografické představení v hotelu Modrá hvězda.
1920 (85 let) Příchod vojenské posádky – I. prapor pěšího pluku (asi 400
muţů).
1930 (75 let) Vysvěcen oltář sv. Terezie v chrámu sv. Václava. Byl
zhotoven Josefem Rousem a Františkem Burešem. Zdobí jej obraz
světice zakoupený v Římě p. baronem Parishem.
1930 (75 let) Tři nové zvony pro kostel sv. Václava: Václav (493,3 kg),
Jan Křtitel (394 kg), Panna Maria (42,5 kg) za 23 380,95 Kč a zvonící
přístroj za 9 435 Kč.
1930 (75 let) Zaloţen Rotary klub v domě č. 86 na náměstí. Předsedou Jiří
Mazura.
1930 (75 let) Ustaven Spolek pro ochranu zvířat.
1935 (70 let) T. G. Masaryk jmenován čestným občanem města.
1940 (65 let) V budově Ţivnostenské pokračovací školy (dnešní knihovna)
výstava Ikonografie (obraz kraje).
1945 (60 let) Zatčení členů skupiny Barium.
1945 (60 let) V 5.09 hodin přijel první sovětský tank (9. 5. 1945).
1945 (60 let) Zaloţeno středisko Junáka.
1945 (60 let) Navrácení zvonu sv. Václav do kostelní věţe.
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1950 (55 let) Muzejní sbírky přestěhovány do budovy zámku, část
uskladněna na špýchaře bývalého pivovaru.
1960 (45 let) Zanikl okres Ţamberk.
1965 (40 let) Otevřena expozice v domku P. Diviše.
1975 (30 let) Otevřena stálá expozice muzea v Kateřinském špitále.
1990 (15 let) Na náměstí otevřena expozitura Komerční banky.
1995 (10 let) Otevřena lékárna Laura v Nádraţní ul. č. 53.
1995 (10 let) Dokončena přístavba Odborného učiliště a Praktické školy
v Tyršově ulici 214.
1995 (10 let) Odhalena pamětní deska u příleţitosti 60. výročí úmrtí
MUDr. Rud. Lukese.
2000 (5 let) Déšť a tání sněhu, povodeň strhla most na Kunvald.
2000 (5 let) Svěcení a instalace nových zvonů v kostele sv. Václava.

Žamberské osobnosti.
1765 (240 let) Zemřel Václav Prokop Diviš (nar. v Ţamberku). Teolog,
filosof, badatel a přírodovědec. Studia na jezuitském gymnáziu ve
Znojmě a premonstrátském klášteře v Louce. Stal se farářem
v Příměticích u Znojma. Zkonstruoval první na světě zemněný
bleskosvod, zabýval se pokusy s elektřinou, které vyuţíval
k terapeutickým účelům, sestrojil originální skříňový hudební nástroj
s kovovými strunami Denis d´or.
1820 (185 let) Zemřel Josef Jan Šarapatka (nar. v Ţamberku). Kantor,
varhaník, brilantní hudebník a pohotový skladatel. Zásluhy o
povznesení hudebního ţivota v Ţamberku. Skladby komponoval na
české texty. Pořídil si notový archiv s opisy skladeb domácích i cizích
skladatelů 18. stol. Dochovala se řada mší, motet, litanií a pastorel.
1895 (110 let) Zemřel Theodor J. Ch. Brorsen, významný astrolog a
botanik. Narozen v Dánsku. V letech 1844 – 1858 působil ve sluţbách
J. Parishe v ţamberské hvězdárně. V r. 1870 se odstěhoval do vlasti.
Pamětní deska je umístěna na budově zámku v Ţamberku.
1820 (185 let) Vít Hlavsa nar. v Ţamberku. Měšťan, jeden ze zakladatelů
Ţivnostenské tělocvičné hasičské jednoty v r. 1869. Zemřel r. 1895
(110 let).
1825 (180 let) Narodil se Jan Umlauf v Mlýnici. Autor portrétů a církevních
pláten. Vytvořil na 300 oltářních obrazů, 20 kříţových cest a asi 400
rodinných portrétů. Jeho práce jsou také v Ţamberku a okolí.
1900 (105 let) Zemřel Waldemar Richard Mazura, nar. v Ţamberku.
Kupec, okresní starosta a ředitel záloţny, spoluzakladatel Sokola,
majitel vinárny U Mazurů. Přítel prof. E. Alberta.
1900 (105 let) Zemřel MUDr. Eduard Albert, nar. v Ţamberku. Zakladatel
české chirurgie. Profesor a přednosta lékařské fakulty ve Vídni, autor
řady lékařských učebnic. V r. 1875 provedl v Insbrucku první
antiseptickou operaci. Aplikoval očkování proti vzteklině. R. 1887
jmenován dvorním radou a r. 1895 doţivotním členem panské
sněmovny. Znalec dějin Ţamberka a spoluautor Pamětí ţamberských.
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1905 (100 let) Zemřel MUDr. J. Wieser. Zakoupil od dědiců po prof.
Albertovi Albertovu vilu s parkem a pozemky pro budoucí sanatorium
Albertinum.
1930 (75 let) Zemřel MUDr. Josef Reinsberg, lékař a vědec. V letech 1870
aţ 1879 působil v Ţamberku. Spolupráce při sestavení Ottova
slovníku. Jmenován čestným občanem Ţamberka. Za zásluhy udělen
Řád ţelezné koruny III. třídy.
1845 (160 let) Narodil se MUDr. Josef Grus, první starosta Sokola.
Zásluhy o stavbu sokolovny v Ţamberku.
1855 (150 let) Narodil se Karel Vojáček, ministerský rada. Roku 1898
prosadil státní i zemskou pomoc pro ţamberský okres. Zastánce
umělecké výroby ve školách, podporoval krajkářství, ovocnářství,
sběr bylin. Jmenován čestným občanem Ţamberka.
1740 (65 let) Zemřela Tereza Svatová, nar. v Ţamberku r. 1858.
Spisovatelka, sestra prof. Alberta. Své práce zveřejňovala
v Národních listech, Květech, Lumíru, Osvětě, Zvonu, Světozoru.
Přátelila se s J. Vrchlickým. Vydala povídky Selské črty a cyklus Črty
ze společnosti. Její tvorbu oceňovali J. Neruda a J. V. Sládek. Je
pochována v Ţamberku.
1860 (145 let) Narodil se v Ţamberku Jan Vilímek, malíř a ilustrátor.
Věnoval se portrétní tvorbě. Maloval portréty slavných Čechů, ve
Vídni podobizny z divadelního prostředí.
1865 (140 let) Narodil se archeolog, etnograf, antropolog Dr. Lubomír
Niederle. První prof. prehistorie na UK, rektor UK v Praze, zakladatel
Archeologického ústavu. Je autorem první vědecké práce o ţamberské
kostnici – „Ţamberské lebky“ z r. 1892.
1935 (70 let) Zemřel Dr. Jan Hejčl (nar. r. 1868 v Ţamberku). Biblista,
vlastenecký kněz, děkan Teologické fakulty v Olomouci, badatel a
spisovatel. Přeloţil Starý zákon – „Hejčlova Bible Česká“.
1870 (135 let) Narodil se Antonín Slavíček, malíř, krajinář. Jeho poslední
obraz je olej „Ţamberská silnice“. Zemřel r. 1910 (95 let).
1945 (60 let) Zemřel František Habr, náčelník Sokola.
1875 (130 let) Narodil se Ferdinand Jedlička. Soustruţníkem dřeva se
vyučil ve Vídni. Ţivnost provozoval v Ţamberku, č. p. 559. V muzeu je
deponován jeho mechanický figurkový betlém.
1875 (130 let) Narodil se MUDr. Viktor Reinsberg, primář
dermatologického oddělení zemské nemocnice v Brně.
1880 (125 let) Narodil se Waldemar Mazura, starosta Ţamberka. Zaslouţil
se o vybudování vodovodu, kanalizace, kasáren. Úřad zastával v r.
1922 – 1945. Jmenován čestným občanem města in memoriam.
1885 (120 let) Narozen v Ţamberku Vendelín David Voborník. Malíř, grafik
a hudební skladatel.
1890 (115 let) Narozen Josef Kubíček, sochař a řezbář.
1890 (115 let) Narozen Jaroslav Číţek, malíř a grafik. Působil v Ţamberku.
1975 (30 let) Zemřel Josef Koryta, akademický sochař. Nar. r. 1891
v Ţamberku. Začínal v dílně řezbáře J. Rouse, absolvoval UMPRUM
v Praze. Vytvořil bustu TGM na náměstí v Ţamberku, pro chrám sv.
Víta figurální výzdobu varhan, pro chrám sv. Mikuláše betlém.
1995 (10 let) Zemřel MUDr. Richard A. Kirsch, nar. r. 1898 v Ţamberku.
Udělené čestné občanství města.
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1900 (105 let) Narodil se Jan Slavíček, malíř krajin a zátiší. Často pobýval
v Rybné nad Zdobicí. Zemřel r. 1970 (35 let).
1900 (105 let) Narodila se Julie Krčmářová – Kříţková, malířka a grafička.
Malovala krajiny z Podorlicka. V r. 1933 ilustrace do Štěchova
vlastivědného sborníku „Ţambersko“.
1970 (35 let) Zemřel Antonín Balcar, učitel, fotograf, sbormistr a divadelní
ochotník. Podílel se na kulturním dění ve městě.
1995 (10 let) Zemřel František Šašek. Učitel, malíř, karikaturista, autor
„Ţamberských písniček“, ochotník, sbormistr. Významně se podílel na
kulturním dění ve městě. Čestný občan Ţamberka od r. 1993.
2000 (5 let) Zemřel Jan Hus Tichý. Nar. v Ţamberku r. 1921. Hudební
skladatel a dirigent orchestru ND v Praze.
1925 (80 let) Narodil se Jiří Mazura. Byl znalcem historie Ţamberka.
Zásluhy o vytvoření stálé expozice muzea a obohacování sbírek.
1925 (80 let) Narodil se Jiří Merganc. Jeho ţivotní láskou je rodné město
Ţamberk, coţ dokazuje jeho bohatá kulturně osvětová činnost,
zejména publikační. Podíl na instalaci muzejních expozic v Ţamberku.
Jeho zásluhy oceněny stříbrnou plaketou města Ţamberka (autor ak.
sochař Zd. Kolářský).
1940 (65 let) Narodil se Jiří Fogl. U svého strýce J. Faltuse se vyučil
„knihařině“ a od r. 1991 soukromě podniká v Ţamberku. Ve své dílně
si sám zpracovává kůţi. Účastnil se Trionále umělecké kniţní vazby
v Jaroměři, Hradci Králové a Vrchlabí. V r. 1998 získal spolu s J.
Kerschbaumem 1. cenu na 9. trionále umělecké kniţní vazby
v Kroměříţi. Je nositelem ceny Spolku českých bibliofilů a ceny města
Kroměříţe.
1945 (60 let) Narodila se Marie Poludová v Horní Sloupnici. Absolvovala
Školský ústav umělecké výroby ve Vamberku, studia na Střední
prům. škole textilní v Brně v oboru paličkovaná krajka. Své umění
zdokonalovala jako návrhářka a výtvarnice. Od r. 1985 je členkou
Svazu českých výtvarných umělců a mezinárodní organizace OIDFA.
Její práce zdobí reprezentační prostory radnice v Ţamberku. Od r.
1990 vyučuje obor ručně paličkovaná krajka na ZUŠ Petra Ebena
v Ţamberk.

Zprávy z radnice.
Dne 17. ledna přijal starosta Mgr. T. Kalous na radnici senátorku
Ing. Lud. Millerovou a poslankyni parlamentu ČR Veroniku Nedvědovou.
Společně se zabývali aktuálními problémy města a regionu.
Dne 25. ledna byl uveden do provozu světelný informační panel
umístěný na Pensionu, ul. Albertova. Panel má osm řádků, z toho
v prvním je automaticky uváděno datum, čas a teplota vzduchu. Dalších
sedm řádků s kapacitou textu přes 160 znaků je vyčleněno pro havarijní a
povodňové informace o počasí a dění ve městě.
Přátelské setkání hejtmana Pardubického kraje, starosty Mgr. T.
Kalouse a zástupců Krajské hospodářské komory Pardubic. kraje se
zástupci místních firem a podnikateli se konalo 23. března od 15 hod.
v jednacím sále MěÚ.
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Od 1. dubna se mění název Domov – pension pro důchodce na
Centrum sociální péče města Ţamberka.
Podle výsledku výzkumu Českého statistického úřadu se nejlépe
v Pardubickém kraji ţije v Ţamberku. V úvahu se brala například věková
skladba obyvatel, jejich přírůstek, vzdělanost nebo nezaměstnanost, ale i
bytová výstavba nebo počet podnikatelů.
Obce, které patří do správního obvodu obce s rozšířenou působností
Ţamberk, jsou ohroţovány povodněmi na vodních tocích v povodí Divoké
a Tiché Orlice. Proto se bezpečnostní rada rozhodla provést 19. května
povodňové cvičení Voda 2005. Účastnili se hasiči, policie, armáda, ČČK,
Povodí Labe. Náplní programu byl metodický výcvik povodňových komisí a
krizového štábu, poté byl proveden, za zvýšeného průtoku v řece, výcvik
praktický: úplná evakuace Centra sociál. péče, Odborné školy a Praktické
školy. Akce byla doprovázena ukázkami činností, techniky a materiálu
v oblasti povodňové prevence. Mezi nejzajímavější patřily ukázky činnosti
potápěčů na Zámeckém rybníku. Účastnilo se přes 150 cvičících a 25 kusů
speciální techniky. Naštěstí městu hrozila fiktivní povodeň.
Ţamberk je příjemným městem pro klidně strávenou dovolenou či
víkend v krásné přírodě. Letošní novinkou pro návštěvníky byla nově
otevřená Tyršova rozhledna, která je součástí Výletního okruhu městem.
Ten spojuje devět zajímavých zastávkových míst: kostel sv. Václava,
muzeum a ţidovský hřbitov, domek P. Diviše, kapličku Pod Suticí, zámek,
Divišovo divadlo a Masarykovo náměstí. Červeně značená osmikilometrová
trasa je vybavena informačními tabulemi a schématem okruhu. Je vhodná
pro pěší, děti, cyklisty i vozíčkáře. Ţamberk se letos prezentoval novou
skládačkou města ve čtyřech mutacích, mnoţstvím upomínkových
předmětů a velkým počtem pohlednic. Stálý zájem je o dřevěné turistické
známky města a rozhledny. Potřebné mnoţství informací o městě a okolí
podá Městské informační středisko v Kostelní ulici, které letos navštívilo
3 312 osob.
Dne 17. října navštívil pracovně město Ing. M. Rabas, hejtman
Pardubického kraje. Po přijetí na radnici se diskutovalo o přeloţce silnice
II/310, o stanici Rychlé záchranné pomoci, o moţnosti vyuţití tzv.
brownfields Kasárna a o projektu zařízení na energetické vyuţívání odpadu
EVO. Odpoledne přijal hejtmana a vedení města MUDr. J. Jireš, ředitel
Albertina.
Orlická kasárna získalo Město Ţamberk převodem od ministerstva
obrany do svého vlastnictví v listopadu 2004, fyzické předání proběhlo na
konci ledna 2005. Od 1. února 2005 se podařily pronajmout halové
objekty v části „C“ kasáren. 30. listopadu proběhla draţba objektů
umístěných v části „B“. Nyní Město Ţamberk vlastní celou přední
historickou část „A“ kasáren z r. 1933 a několik objektů z části „B“.
V průběhu r. 2006 se bude rozhodovat o jejich dalším osudu.
V úterý 6. prosince navštívil Ţamberk prezident České republiky
Václav Klaus s manţelkou. Přijeli v rámci třídenní návštěvy Pardubického
kraje doprovázeni hejtmanem Ing. Michalem Rabatem.
Přesně ve tři čtvrtě na čtyři přijel na Masarykovo náměstí prezidentský pár
s doprovodem. I přes nepříznivé počasí se tu shromáţdily stovky
nadšených občanů. Ze vstupného schodiště před radnicí přivítal hosty
starosta Mgr. T. Kalous a poté pronesl zdravici prezident a paní Livie
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Klausová. Přesně odměřený čas věnoval dotazům občanů, kteří ţivě
diskutovali. Ujistil je, ţe právě takováto setkávání s obyvateli měst a obcí
v naší zemi jsou pro něj na cestách nejdůleţitější. Následovala
autogramiáda.
V obřadní síni radnice pokračovalo setkání s představiteli města, starosty
okolních obcí a řediteli příspěvkových organizací. Na památku dostal
prezident paličkovaný kvetoucí strom z přírodního materiálu prostorově
adjustován v dřevěném rámu. Paní Livie byla obdarována květinami a
třemi drobnými šperky ze zlatého dracounu přizdobené korálky. Obal na
dárky z přírodního plátna a zeleného veluru zhotovil knihař J. Fogl,
uměleckou krajku výtvarnice M. Poludová.
Malý raut připravili ţáci SOU řemesel a sluţeb Zámek. Ve čtvrt na šest
prezident zamířil do Králík.

Návštěvy prezidentů v Ţamberku.
Roku 1929 prezident T. G. Masaryk navštívil Ţamberk 21. 6.
Roku 1937 neoficiální návštěva prezidenta Dr. Eduarda Beneše
v Ţamberku po inspekci opevnění.
Roku 2005 prezident Václav Klaus s manţelkou navštívil Ţamberk 6. 12.

Hospodaření města.
Příjmy a výdaje, majetek města, hospodářský rozvoj
Skutečnost v tis. Kč
Daňové příjmy
62
Nedaňové příjmy
17
Kapitálové příjmy
39
Přijaté dotace
66
Úvěry přijaté v r. 2005
42
Příjmy města Ţamberk celkem
226
Provozní výdaje
109
Kapitálové výdaje
91
Uhrazené splátky přijatých úvěrů
5
Výdaje města Ţamberk celkem 206 919 tis. Kč.
Skutečnost přepočtená na 1 obyvatele 959 Kč.

209
025
011
472
196
913
799
316
804

Skutečnost v Kč
přepočtená na 1 obyv.
10
2
6
10
6
37
18
15

281
814
447
985
973
500
146
091
959

Ukončené investice v roce 2005 – výběr.
Celková cena v tis. Kč
Kanalizační sběrač – II. etapa
Autobusová zastávka
Regenerace panel. domu čp. 1063 – 1064
Vojáčkovy sady, chodníky, osvětlení
Rekonstrukce MŠ, Tylova ulice
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14 109
35
14 533
2 346
3 323

Vybudování psího útulku
Komunikace k Albertinu
Rekonstrukce budov v majetku města
Schody pod zámkem k Sokolovně
Rekonstrukce chodníků v majetku města
Ţelezný most u Valáškova mlýna
Komunikace Husovo nábřeţí
Modernizace v Pensionu
Výkupy pozemků
Rekonstrukce halových objektů kasárna
Celkem
Zpracovala Ing. Eva Janotová.

10
1
1
3
5
18
75

164
501
105
148
412
570
60
170
861
460
797

Výstavba a doprava.
Průtah městem – 2. etapa přes areál ČSAD.
Nejdůleţitější stavba roku 2005, kterou se pokračovalo v 1. etapě z roku
2004, jejímţ úkolem bylo odvést tranzitní dopravu od a na Letohrad
z centra města. Slavnostní otevření 10. 11. 2005. Investorem Pardubický
kraj. Celkový náklad cca 26 mil. Kč.
Výstavba komunikace v ulici Za Kopečkem.
V souvislosti s připravovanou výstavbou rodinných domků v lokalitě
Albertinum II byla rekonstruována příjezdní komunikace do areálu
Albertina a k lokalitě RD Albertinum I. Slavnostní otevření 28. 7. 2005.
Investorem Město Ţamberk, náklad 14 mil. Kč.
Rekonstrukce „ţelezného“ mostu.
Generální rekonstrukce mostu z r. 1888 na základě zhodnocení jeho
špatného technického stavu. Slavnostní otevření 23. 11. 2005. Investorem
Město Ţamberk, náklad akce 3,3 mil. Kč.
Oprava povrchu komunikace Albertova náměstí a příjezdu k ţeleznému
mostu.
Návaznou akcí na rekonstrukci mostu byla oprava povrchu komunikace
Albertova nám., která byla ve špatném stavu s nedostatečným
odvodněním. Slavnostní otevření 23. 11. 2005. Investorem Město
Ţamberk, náklad akce cca 1,6 mil. Kč.
Obnova parku Vojáčkovy sady.
Po mnoha letech proběhlo ozdravení dřevin parku se současnou
rekonstrukcí chodníkových stezek, které byly osvětleny novými sadovými
světly. Zároveň byla dokončena úprava prostranství před budovou
Městského úřadu. Akce dokončena k 31. 10. 2005. Investorem Město
Ţamberk, náklad akce 2,1 mil. Kč.
Panelový dům č. p. 1063 – 1064 - revitalizace.
Byla dokončena revitalizace panelového domu započatá v r. 2004 za
vyuţití státních dotací. Dům dostal nový „kabát“, uvnitř vyměněna bytová
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jádra, provedena rekonstrukce balkónových lodţií. Ve střešní nástavbě
vzniklo šest nových bytů, které ve veřejném losování získali noví
nájemníci. Investorem Město Ţamberk, celkový náklad akce (i s rokem
2004) činil 13,5 mil. Kč.
Panelový dům č. p. 1054 – 1056 - revitalizace.
Započetím revitalizace tohoto panelového domu na sídlišti U Polikliniky
vstoupila do závěrečné fáze revitalizace celého sídliště z počátku 70. let.
Akce se provádí za podpory vládních programů na řízení nových bytových
jednotek. Investorem Město Ţamberk, předpokládaná cena 27 mil. Kč.
Ukončení akce v létě 2006.
Kanalizační sběrač – etapa A.
Dokončena výstavba etapy A (zahájená 09/2004) zahrnující podměstí
Ţamberka aţ po sportovní areál Pod Černým lesem. Investorem Město
Ţamberk a Ministerstvo pro ţivotní prostředí. Náklad činil 13,2 mil. Kč.
Ukončeno v září 2005.
Výměna oken a akumulačních kamen v MŠ Čtyřlístek.
Akce je součástí revitalizace objektu ze 70. let, která by měla být
dokončena v průběhu r. 2006. Investorem Město Ţamberk, náklad 3,2
mil. Kč.
Chodník podél nové komunikace průtah I.etapa.
Dobudován dodatečně na základě nutnosti pro zachování bezpečnosti
chodců vyuţívajících novou komunikaci. Investorem Město Ţamberk,
náklad nepřesáhl 300.000,- Kč.
Rekonstrukce střešní krytiny rodného domku P. Diviše.
Nutná oprava střechy významné památky provedená za přispění dotace ze
„střešního fondu“ Ministerstva kultury ve výši 70.000,- Kč. Investorem
Město Ţamberk, celkový náklad akce 240.000,- Kč. Provedeno v létě
2005.
Výměna střešní krytiny budovy Městského muzea.
Důleţitá oprava na objektu z 19. stol. Investorem Město Ţamberk
nákladem 860.000,- Kč.
Tyršova rozhledna na Kapelském vrchu.
Uvnitř opravená rozhledna uvedena do nepřetrţitého turistického
sezónního provozu. Na rozhledně byla od 1. 5. do 15. 10. 2005 stálá
sluţba. Investorem Pardubický kraj na polovinu s Městem Ţamberk.
Náklad činil 550.000,- Kč. Slavnostní otevření 6. května 2005.
ZŠ, ul. 28. října – vybudování učebny fyziky.
Rozšíření výukové základny na této škole. Investorem Město Ţamberk
nákladem 520.000,- Kč. Slavnostní otevření 2. září 2005.
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ZŠ 743, ul. Nádraţní – rekonstrukce podlahových krytin a sociálního
zařízení. Vylepšení prostředí a hygienických podmínek pro ţáky.
Investorem Město Ţamberk, náklad akce 580.000,- Kč.
Skatepark a školní hřiště u ZŠ Nádraţní.
Dokončen sportovní areál pro mládeţ. Investorem Město Ţamberk, dotace
Pardubický kraj. Náklad akce cca 480.000,- Kč.

Památková péče.
Kostel sv. Václava.
Je zpracována projektová dokumentace na statické zajištění kostela. Akce
rozdělena do tří etap. Letos byl dokončen vysoušecí kanál kolem kostela
(odvedení nadměrné vlhkosti ze základů, zamezení podmáčení zdí).
Investorem je farnost. Částkou 100 tisíc Kč přispěl Pardubický kraj, Město
Ţamberk přispělo částkou 10 tisíc Kč. Po roční přestávce pokračovaly
restaurátorské práce na souboru 17 párů barokních lavic. Celkové náklady
54.707,- Kč. Ohradní zeď kolem kostela byla rozebrána a znovu vyzděna
severní část zdi přiléhající k chodníku v délce 55 m. Nová zeď je ze
smíšeného zdiva. V líci z opuky, ze strany beton do výše 10 cm nad terén,
po 5 metrech vyzděna pilířky z kamene 50 cm nad zeď. Částkou 245 tisíc
přispěl Pardubický kraj, Město Ţamberk uhradilo 70 tisíc Kč a farnost 35
tisíc Kč.
Kaple sv. Rozálie.
Byl vymalován interiér, obnoveny nátěry oltáře a lavic, cihlová podlaha
vyčištěna a nakonzervována. Investorem farnost, částkou 30 tisíc Kč
přispěl Pardubický kraj.
Rodný domek Prokopa Diviše.
Provedena oprava střechy, horní vrstva šindelové krytiny vyměněna a
římsa pokryta nátěrem Carbolineem. Práce provedla firma Ţiva,
zemědělská obchodní, a.s. Klášterec n. Orl. Investorem Město Ţamberk.
Příspěvek od Ministerstva kultury 70.000,- Kč. Oprava celkem stála
242.000,- Kč.
Schodiště pod Zámeckou ulicí.
Provedena rekonstrukce obkladem betonových částí schodnic ţulou
s novým vybetonováním doţilé střední části v původním tvaru a opravou
přilehlé opěrné zdi. Investorem Město Ţamberk. Náklady přes 1 mil. Kč.
Budova radnice.
Oprava kamenného soklu a dokončení opravy fasády na severní straně.
Příspěvek Pardubický kraj ve výši 148.732 Kč, stejnou částku uhradilo
Město Ţamberk.
Budova muzea.
Poloţena nová krytina z vláknocementových šablon v českém kladení,
nové klempířské prvky z titanzinku, ošetření krovu a bednění proti
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dřevokaznému hmyzu a houbám, vyspárování komína. Finanční příspěvek
Pardubický kraj ve výši 444.561 Kč, stejnou částku uhradilo Město
Ţamberk.

Veřejná zeleň.
Náměstí Generála Knopa.
Došlo k vykácení 3 ks proschlých stříbrných smrků, 3 ks rozrostlých
jalovců a úpravě chodníčku před památníkem.
Vojáčkovy sady.
V roce 2005 započata rekonstrukce celého parku v prostoru před budovou
Městského úřadu. Bylo vykáceno 18 ks stromů a 10 keřů, zrušeno
pískoviště a asfaltový povrch cest. V září byla vybudována nová cestní síť
ze zámkové dlaţby. Uvnitř parku zhotoveno nové osvětlení. Lampy
veřejného osvětlení v ulici Vrchlického byly vyměněny. Terén byl urovnán
a doplněna chybějící zemina. Nová výsadba dřevin a zaloţení trávníku
bude provedeno na jaře 2006.
U Penny marketu.
Po odstranění 11 ks javorů v ul. Školská, 6 šeříků a 105 m2 ţivého plotu
v roce 2002 bylo vybudováno sportoviště. V roce 2003 dokončena
výsadba dřevin podél hřišť a upraveny travnaté plochy.
Havlíčkovo nábřeţí.
Po opravě nábřeţí zdi u Divoké Orlice a vykácení části lipové aleje
vysázeno 9 ks nových lip (Tilia Cordata Greenspire).
Třešňová alej za kapličkou sv. Anny.
Postupně vysazovaná alej od silnice na Klášterec n. Orl. směrem ke
kapličce je asi z poloviny hotová. Bude postupně dosázena ze stejných
stromů, a to jako náhradní výsadba za pokácení dřeviny na pozemcích
v Ţamberku, kam jiţ stromy není moţné nebo vhodné opět vysadit.
Park na Rozálce.
Na jaře 2005 zahájeny práce na rekonstrukci přírodně krajinářského
parku. Bylo pokáceno 70 vzrostlých stromů, odstraněny náletové stromy a
keře (8 000 m2). Prostor okolo Tyršovy rozhledny byl upraven. Stromy
okolo kaple sv. Rozálie a v prostoru pod ní byly ošetřeny, odstraněny
suché větve, na některých rizikových stromech instalovány bezpečnostní
vazby.
U knihovny.
Odstraněny betonové zídky, upravena plocha.
Silnice Za Kopečkem.
Z důvodu rozšíření silnice odstraněno 21 stromů (11 smrků, 4 břízy, 3
javory a 1 dub).
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Politický a kulturní život.
Na vzpomínkovou akci, která se konala 16. ledna v osadě Polsko
před domkem Ţabkových, přišlo asi sto lidí. Připomněli si 60. výročí
likvidace paradesantní skupiny Barium. Starosta Ţamberka T. Kalous
v hlavním proslovu ocenil hrdinství jak parašutistů, tak rodiny Ţabkových
a dalších spolupracovníků Baria.
Tradiční vítání jara a vynášení Morany se konalo 13. března
v Betlémě. Ani velké mnoţství sněhu nezabránilo přítomným proţít pěkné
odpoledne. Zásluhu na zdařilé akci měli ţáci Odborného učiliště a
Praktické školy, kteří připravili kulturní program.
Spolu s jarem vstoupily do města II. Jarní slavnosti. Vznikly a
vyrostly z divadelních májů a podzimů, a také volného cyklu Měsíc
amatérských divadelních souborů. Pozvání přijaly amatérské soubory
z České Třebové, Lanškrouna a Kostelce nad Orlicí. Divákům se představil
„zpívající právník“ Ivo Jahelka. Pro děti a mládeţ zazpívala Petra Černocká
a vystoupil herec Michal Nesvadba. Součástí slavností byla výstava
„Theodor Brorsen a jeho přínos astronomii“ instalovaná v předsálí divadla.
V sobotu 23. dubna město Ţamberk připomnělo zásluhy místního
rodáka v boji proti fašismu a současně 60. výročí ukončení II. světové
války vzpomínkovým aktem „Pocta generálu Josefu Knopovi“, veliteli 2.
polního praporu 1. čs. samostatné brigády v SSSR, jehoţ vojáci jako první
vstoupili 6. 10. 1944 na území Československa. Program začal v 10 hodin
slavnostní mší v kostele sv. Václava. Před dvanáctou hodinou se
uskutečnil průjezd kolony dobových vojenských vozidel městem. Pietnímu
aktu ve 14 hodin na náměstí Gen. Knopa předcházelo vystoupení
královéhradecké posádkové hudby. Odhalení pamětní desky se zúčastnili
příbuzní a blízcí J. Knopa: paní Yvona Folprechtová, paní Ludmila Knopová
a další členové rodiny. Dále veteráni II. světové války:
generálmajor Antonín Špaček, předseda Čs. obce legionářské, spoluvězeň
J. Knopa z komunistického vězení;
plukovník Rudolf Macek, vedoucí delegace členů Konfederace politických
vězňů z Náchoda, spoluvězeň J. Knopa;
delegace Klubu výsadkových veteránů Hradec Králové pod vedením
plukovníka Dr. Vasila Chymčáka;
kapitán Rud. Křístek a zástupce Čs. obce legionářské z Ústí nad Orlicí;;
Jaroslav Holec a zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu z Ústí nad
Orlicí;
major Josef Hrdina z Kostelce nad Orlicí;
Stan. Husa, předseda jednoty Čs. obce legionářské v Praze 6;
Plukovník Dr. Jiří Šolc, Čs. obec legionářská;
Iveta Irvingová, dcera genmjr. Johna Irvinga, pilota 311. bombardovací
perutě RAF;
Představitelé současné armády:
plukovník Josef Růt, velitel 20. krajs. voj. velitelství Pardubice;
plukovník Mgr. Aleš Kníţek, ředitel Vojenského historického ústavu
v Praze; další hosté a stovky nejen ţamberských občanů.
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V oficiálních projevech byly připomenuty ţivot a hrdinství gen. J. Knopa,
který ač oceněn řadou československých a spojeneckých vyznamenání,
ţivořil dvanáct let v komunistickém ţaláři a čtyři roky po propuštění,
poznamenán nedoléčenými nemocemi, zemřel v roce 1966 ve věku 57 let.
Pamětní desku odhalili starosta Mgr. T. Kalous a plukovník Rudolf Macek.
Rodinným příslušníkům bylo předáno čestné občanství genmjr. Knopovi in
memoriam. Program byl zakončen vystoupením skupiny TAXMENI se
zpěvákem P. Bobkem a písničkářem Jos. Fouskem.
Ve velké zasedací síni Pověřeného úřadu byla 30. dubna otevřena
výstava modelů letadel, tanků, bojové techniky a dioramat z období II.
svět. Války.
Tyršova rozhledna přezdívaná místně Rozálka stojí na Kapelském
vrchu jiţ 73 let. Její typická silueta, podobná rozhledně Bulačka nedaleko
Tábora, ji zařadila mezi rozhledny zachycené v pořadu České televize
„Člověče, rozhlédni se“. Prošla vnitřní rekonstrukcí a zahájila provoz 30.
dubna. Vstupné 10 Kč a pro děti do šesti let zdarma.
U příleţitosti 110. výročí úmrtí astronoma Theodora Brorsen, konané
pod záštitou p. RNDr. J. Grygara CSc., čestného předsedy České
astronomické společnosti, se uskutečnil 30. dubna cyklus akcí k poctě
vědce, který víc neţ dvě desítky let ţivota spojil s Ţamberkem.
Theodor Brorsen (27. 7. 1819 – 31. 3. 1895) zde s přispěním majitele
ţamberského panství Johna Parishe vybudoval hvězdárnu vybavenou
bohatým astronomickým i meteorologickým instrumentářem. Zabýval se
studiem komet, objevil jich během ţivota celkem pět, z nichţ některé i
nyní zůstávají středem zájmu astronomů. Studoval také skvrny na Slunci,
planetoidy, vlastní pohyby stálic a byl první, kdo začal soustavně
pozorovat zodiakální světlo. O jeho významu svědčí i pojmenování planety
č. 3 979 v r. 1996 jeho jménem.
Pietního aktu u pamětní desky T. Brorsen se zúčastnil dánský velvyslanec
v ČR Jörgen Böjer s manţelkou. Památce svého předchůdce se přišli
poklonit i odborníci: předsedkyně ČSA RNDr. Eva Marková, Martin Šolc
CSc., ředitelka hvězdárny Kleť Ing. Jana Tichá. Při této příleţitosti předala
slavnostně Ing. J. Tichá panu J. Böjerovi, panu D. Parisovi a starostovi
města Mgr. T. Kalousovi osvědčení o pojmenování planetky č. 3 979,
objevené na Hvězdárně Kleť, jménem „Brorsen“. Následovalo přednáškové
odpoledne
v Divišově
divadle
spojené
s promítáním
filmů.
V
improvizované hvězdárně v zámeckém parku bylo moţné zhlédnout
populárně naučné filmy o vesmíru a z přistavených dalekohledů sledovat
Slunce a planety Jupiter a Saturn. Nebývale velké mnoţství návštěvníků
potvrdilo, ţe se poslední dubnový víkend ve znamení planet vydařil.
V objektu bývalých kasáren byl 24. května otevřen psí útulek,
v němţ mohou najít útočiště aţ tři desítky opuštěných psů. Bude slouţit
jako psí hotel a salon. Slavnostního otevření se zúčastnila zpěvačka Marta
Kubišová, která zde se štábem České televize natáčela pořad „Chcete
mě?“. Pro veřejnost je otevřen vţdy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18
hodin.
Odborný léčebný ústav Albertinum oslavil 100 let svého trvání.
Název nese po slavném ţamberském rodákovi prof. MUDr. Eduardu
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Albertovi. Jeho pozůstalost poslouţila v r. 1905 jako základ pro budování
sanatoria. Dodnes jeho původní letní sídlo, tzv. Albertova vila, slouţí jako
lůţkové oddělení.
Za první období ústavu lze povaţovat léta 1905 aţ 1935, kdy se
tuberkulóza léčila správnou a dostatečnou výţivou, otuţováním výchovou
ke správným hygienickým návykům. Velkou roli hrála izolace nemocných,
hlavně pro jejich rodiny.
V období 1936 – 1964 došlo k významné změně v léčení. Byla to éra
chirurgických zákroků, které se prováděly přímo v ústavu. Nově
vybudováno rentgenové pracoviště a bakteriologická laboratoř, postaven
Honlův dům, prováděly se adaptace a nástavby. Součástí léčby byla
pracovní
rehabilitace.
Pacienti
vykonávali
zemědělské
práce
v zahradnictví, ruční práce, byla zřízena hedvábnická dílna, vznikl dechový
orchestr a další aktivity.
V letech 1964 – 2005 se zde tuberkulóza léčila jen medikamentózně a
nemocnost klesala aţ na úroveň ostatních nemocí dýchacího ústrojí.
V Albertinu se mění sanatorní způsob léčení na nemocniční. Přibývají
nemocní s cukrovkou a onemocněními srdce, narůstá počet nádorových
onemocnění plic. Pro nemocné s dlouhodobým průběhem nemoci byl
v roce 1975 zahájen provoz Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN)
v pavilónu Osada, který prošel v r. 2001 – 03 rekonstrukcí. Od r. 1993 je
součástí ústavu psychiatrické oddělení.
Tolik stručný výtah z Almanachu, který zpracoval MUDr. Jiří Jireš, ředitel
Albertina a vyšel nákladem 1 500 kusů. Pro veřejnost je v prodeji v muzeu
za 100 Kč.
Za významné pomoci a finančního přispění Města Ţamberka bylo vydáno
150 kusů pamětních medailí, dílo ak. sochaře a medailéra Zdeňka
Kolářského a razila je Státní mincovna Kremnica. Medaile je oboustranná.
Na čelní straně je logo Albertina s charakteristickými znaky pro pracovní
náplň ústavu a na druhé straně s atributy Města Ţamberka. Medaile
v bronzové patině volně v prodeji za 200 Kč v muzeu.
V rámci oslav se konal v kostele sv. Václava koncert Pardubické
filharmonie Orchestra d´archi. Na programu díla A. Vivaldiho, E. Griega za
řízení Mgr. Jiřího Kuchválka.
Hlavní osou oslav byly dva odborné semináře pro lékaře a zdravotní
sestry, i pracovní návštěva ředitelů odborných léčebných ústavů z celé
republiky.
Vzpomínkový večer „100 let Albertina“ spojený s kulturním vystoupením
skupiny Spiritual kvintet se uskutečnil 27. května v Divišově divadle a byl
vyvrcholením oslav.
Dne 30. dubna bylo v Praze v hotelu Pyramida slavnostně předáno
vyznamenání Zlatého kříţe panu Pavlu Exlerovi za 120 bezplatných odběrů
krve.
9. ročník Běhu Terryho Foxe odstartoval v 15 hodin dne 23. června
od Divišova divadla. Účastnilo se 362 startujících a na účet nadace na
podporu boje proti rakovině bylo odesláno celkem 13 718 Kč.
Místní koupaliště oslavilo 29. června 75 let svého trvání Dnem
otevřených dveří. Dopoledne areál zaplnily stovky dětí místních škol.
Jezdilo se na toboganu, lákaly skluzavky, houpačky, skákací hrad. Hrál se
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nohejbal, basket… prostě, jak kdo chtěl. Vstupné i atrakce byly zdarma.
Odpoledne školáky u vody vystřídala široká veřejnost.
Město Ţamberk a DDM Animo uspořádaly ve dnech 23. 7. – 1. 8.
mezinárodní setkání mládeţe Evropského svazku měst, do kterého patří
Senftenberg a Püttlingen (SRN), Saint Michel sur Orge (Francie),
Veszprém (Maďarsko), Fresagrandinaria (Itálie), Nowa Sól (Polsko) a
Ţamberk (ČR). Letos přijeli i zaoceánští účastníci z Rice Lake (USA) a
Japonci z města Miharu. Společným jazykem byl sport, umění, poznávání
tradic a kultury naší země a vzájemná integrace. Slavnostní přivítání
hostů se konalo před radnicí, kde čeští studenti zatančili Českou besedu a
nabídli podle tradice „chléb a sůl“. V obřadní síni pak byli přivítáni
představiteli města. Odpoledne proběhlo Indiánské léto s ukázkami
voltiţe, výcviku psů a indiánských her. Během pobytu mládeţníci navštívili
Prahu, Jičín a Adršpašské skály. Pro parné dny byly připraveny vodní hry
na koupališti a na přehradě v Pastvinách. Zajímavou činnost nabízely
pracovní dílny se zaměřením na výtvarný projev, dřevořezbářství, moderní
a orientální tance, hudbu a zpěv. Nechybělo ani zdobení perníků a obřad
pití čaje. Uskutečnila se beseda na téma „Co vím o Evropě“ s hejtmanem
Pardubického kraje Ing. M. Rabasem, starostou Mgr. T. Kalousem a
místostarostou J. Dytrtem. Závěrečný test o Evropské unii nejlépe zvládli
Francouzi. Celé setkání bylo ukončeno odhalením rozcestníku na náměstí,
který ukazuje směr kaţdého přátelského města. Závěrečný Galavečer
s rautem byl přehlídkou vlastních výtvorů z workshopů, soutěţí, her,
zpěvu a tance zúčastněných měst. Setkání My a nová Evropa se vydařilo.
Slavnostní součástí tradiční pouti se stalo svěcení kaple svaté
Rozálie na Kapelském vrchu. Šestiboká kaple pochází z roku 1682 a je
krásným stavitelským dílem. Letos se podařilo kapli vymalovat a zušlechtit
její interiér. Finančně přispěl Pardubický kraj, Město Ţamberk a dobrovolní
dárci.
Na pozvání vedení města Fresagrandinaria přijela na návštěvu, ve
dnech 1. – 6. září, výprava dorosteneckého fotbalového týmu a dechové
hudby ZUŠ P. Ebena. Během pobytu fotbalisté sehráli malý mezinárodní
turnaj a stali se vítězi. Dechovka uspořádala čtyři koncerty a na přání
pořadatelů tři večerní pochody městem. Výkony muzikantů provázely
nadšené ovace. I kdyţ hlavní náplní byl sport a hudba, zbyl čas i na
koupání, výlet do Říma, návštěvu Aquaparku a besedu s představiteli
města. Účastníci po všech stránkách vzorně reprezentovali město
Ţamberk v Itálii.
Svaz skautů a skautek připravil pro veřejnost Skautský den, který se
konal na stadionu Pod Černým lesem dne 24. září a připomněl tak 60.
výročí zaloţení skautingu ve městě. Byly připraveny soutěţe, hry,
táborové vybavení. Klubovna v Remízku nabídla na webových stránkách
činnosti Junáka od r. 1945 po současnost. Součástí oslav bylo symbolické
převzetí klíčů od skautských kluboven z rukou zástupců města. V podvečer
se rozhořel táborák a nastal čas pro písně, scénky a vystoupení.
Italský varhaník Angelo Castaldo představil italskou varhanní hudbu
17. – 19. stol. V kostele sv. Václava. Koncert se konal 28. září. V říjnu
zpívaly v kostele dětské pěvecké sbory. Chlapecký sbor Boni pueri
z Hradce Králové vystoupil 9. 10. a 14. října tři sbory najednou:
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Burntwood school girls z Londýna, Podorlický dětský pěvecký sbor
z Jablonného n. Orlicí a Viola ze Ţamberka.
Kanoisté vyčistili řeku Divokou Orlici v prostoru od koupaliště po
lávku pod kasárnami. Pro tento účel Povodí Labe sníţilo průtok na 1,2 m 3
(běţný letní průtok je cca 2,5 m 3). V tomto úseku se podařilo naplnit
odpadky vlek za auto. Akce proběhla 28. září.
Prodejna Konzum Market u autobusového nádraţí rozšířila otevírací
dobu v pracovní dny do 22 hodin a o víkendu do 20 hodin.
Dne 8. října se konala za účasti rekordního počtu 48 koní jiţ VI.
Hubertova jízda. V 11 hodin odjeli jezdci na hon za liškou do lesů v okolí
Ţamberka. Po návratu se u myslivecké chaty soutěţilo o získání liščího
ohonu a titul „Krále honu“. Následoval parkur do 100 cm a další soutěţe
hlavně pro děti. Úspěch Hubertovy jízdy umocnilo krásné počasí a trio
lesních rohů ZUŠ P. Ebena.
Významného ocenění dosáhl pan Miroslav Vondřich, paní Boţena
Chládková a diabetologická sestra Jana Číţková. Jejich společným osudem
se stala diagnóza diabetes mellitus. Gratulaci převzali 26. října na
Staroměstské radnici v Praze z rukou předsedy ÚV Svazu diabetiků a I.
náměstkyně primátora hlavního města Prahy. Přejeme hodně sil v boji
s diabetem i v dalších letech.
Státní svátek 28. října Den vzniku samostatného československého
státu si Ţamberk připomněl slavnostním aktem konaným v obřadní síni
radnice. Pozvaní hosté, mezi nimiţ nechyběli zástupci Sokola, skautů i
pamětníci válečných událostí, se po slavnostním projevu starosty Mgr. T.
Kalouse vydali k bustě T. G. Masaryka, kde proběhlo pietní pokládání
věnce a květin.
Po roce si opět připomínáme ty nejkrásnější svátky, které v nás
probouzejí radost, štěstí a vzájemnou toleranci. Vánoční strom na
Masarykově náměstí se rozsvítil 1. prosince v 17 hodin. Lidová poezie a
pastorely v podání ţáků ZŠ 28. října 581 připomněly smysl vánočních dnů.
Následující den v podvečer se představily v kostele sv. Václava dětské
sbory Viola ze Ţamberka a Jabloňka z Jablonného n. O.
Krásný záţitek přinesl Adventní koncert konaný v kapli Panny Marie
Bolestné. Účinkovali Praţští komorní sólisté a Mistr uměleckého přednesu
Radovan Lukavský. Vánoce vstoupily do Odborného učiliště a Praktické
školy, do RC Pohoda, kde byly zahájeny Vánoční trhy a výstavy. ZŠ
Nádraţní uspořádala Vánoční jarmark.
Silvestrovský ohňostroj uvítal nový rok 2006.

Zdravotní a sociální zařízení.
Školní druţinu při ZŠ Nádraţní navštěvuje 70 dětí. Je rozdělena do
tří oddělení v samostatných třídách, které jsou vybaveny pro rekreační i
zájmovou činnost. Vyuţívají sportovní areál u školy a novou tělocvičnu.
Děti tvoří dárky pro důchodce a budoucí prvňáčky, výtvarné práce zdobí
čítárnu Městské knihovny. O zájmovou činnost se starají tři vychovatelky.
Od roku 1992 je v provozu školní druţina při ZŠ 28. října 581. Je
umístěna na náměstí Gen. Knopa a má plně obsazenou kapacitu pro tři
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oddělení. Dětem jsou nabízeny činnosti, které je baví a zároveň umoţňují
rekreaci a odpočinek. Pro hry venku se vyuţívá zahrada s průlezkami,
houpačkami a pískovištěm. V zimě se soutěţí na bobech a lyţích
v zámeckém parku. Při hrách se nezapomíná na mezilidské vztahy, slušné
chování a hygienické návyky.
Školní jídelna na náměstí Gen. Knopa 433 přešla od 1. září
z ekonomických důvodů na plně objednávkový systém. Obědy je moţné
objednat na terminálech v jídelně nebo přes internet. Jídelní lístek je znám
vţdy týden dopředu.
Oddělení léčebné rehabilitace Polikliniky spol. s r. o. poskytuje
ambulantní péči obyvatelům Ţamberka a okolí. Přicházejí pacienti všech
věkových kategorií nejčastěji s onemocněními páteře a kloubů, dále
pacienti po úrazech. Další skupinu tvoří pacienti s neurologickými
onemocněními, a také děti se skoliózami, vrozenými vadami, opoţděným
psychomotorickým vývojem a děti s dechovými obtíţemi. Denně je na
oddělení léčeno 60 aţ 70 pacientů.
Individuální rehabilitace probíhá ve třech samostatných cvičebnách
vybavených
polohovacími
cvičebními
stoly,
zrcadly,
koberci,
gymnastickými míči a dalšími pomůckami. Součástí oddělení je
elektroléčba, magnetoterapie, ultrazvuk, laser a vodoléčba. Chod
fyzioterapie zajišťují tři rehabilitační pracovnice. Díky soustavnému
vzdělávání poskytují svým klientům péči srovnatelnou s velkými
pracovišti.
Rodinné centrum Pohoda navázalo na zkušenosti let předchozích a
zachovalo rozsah poskytovaných sluţeb. Cílem je nabídnout rodičům pocit
uspokojení ze souţití s dětmi, dospělým prostor pro osobní rozvoj, dětem
a mládeţi vhodně vyuţít volný čas.
Pravidelný dopolední program pro děti od dvou let nabízel cvičení,
pohybové hry, zpívání a výtvarnou činnost. V keramickém krouţku
pracovaly děti starší šesti let a kaţdý všední den byl otevřen Klub bez
klíče, jehoţ průměrná návštěvnost byla patnáct dětí denně. Pro dospělé se
konaly kurzy keramiky, jógy a výuka angličtiny. Mezi úspěšné jednorázové
akce patřily karnevaly, dopravní soutěţ, výlety, výstavy, letní tábor, kurzy
dětského oblečení a lyţařské závody. Rodinné centrum je místem pro
setkávání všech generací, kde se cítí spokojeni, kam se těší a kde mohou
obohacovat nejenom sebe, ale i ostatní.

Kultura a školství.
Nový školský zákon č. 561/2004 Sb. platný od 1. 1. 2005 zařadil
mateřské školy do soustav škol a tím upevnil postavení prvního článku
vzdělávací soustavy. Předškolní vzdělávání má tři ročníky. Nová vyhláška
povoluje částku úplaty v mateřských školách (školné) za neinvestiční
výdaje za provoz. Školné v Ţamberku od 1. 1. 2005 činí 220 Kč za měsíc.
Vzdělání bezúplatné se poskytuje dětem ve 3. ročníku MŠ, které v období
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od 1. 9. do 31. 8. dovršily nejvýše 6 let věku, nebo dětem s odkladem
školní docházky.
Zákon ukládá zřídit při základních školách školské rady. Školská rada při
ZŠ 28. října 581 a Školská rada při ZŠ Nádraţní 743 byly zřízeny
usnesením Rady města Ţamberka č. 2640/05 dne 27. 1. 2005, a to jako
šestičlenné. Dva členy jmenuje RM, dva volí pedagogové školy a dva členy
volí rodiče ţáků příslušné školy na funkční období tří let. Školská rada
umoţňuje zákonným zástupcům ţáků, pedagogům školy i dalším osobám
podílet se na správě školy.
Zápis ke školní docházce pro šk. r. 2005/06 do obou základních škol
se konal 30. ledna. Bylo zapsáno 88 dětí.
Divadelní krouţek při DDM Animo uvedl 20. února veselou pohádku
Čarodějný bál.
Iva Závodská, ţákyně 2. roč. oboru kuchař SOU Zámek, v silné
konkurenci reprezentantů středních škol, skončila na kulinářské soutěţi
v Trutnově na 2. místě a postoupila do celostátního finále.
Učitelé a ţáci Speciální školy nacvičili pro veřejnost Školní akademii,
kterou předvedli 3. března v divadle.
Výtvarná soutěţ pro ţáky a studenty s protidrogovou tematikou a
vyuţitím volného času byla instalovaná ve dnech 18. – 30. 3. v Pensionu.
Zúčastnilo se celkem 192 ţáků a nejlepším předal věcné ceny starosta T.
Kalous. Další odměnou pro vybrané účastníky byl výlet do Hradce Králové
spojený s návštěvou protidrogového centra a aquaparku.
Pavel Minář, ţák 3. roč. oboru číšník SOU Zámek, se účastnil III.
roč. celostátní juniorské a seniorské barmanské soutěţe v Ústí nad Labem
dne 12. dubna, odkud přivezl zlato a stříbro.
Gymnázium uspořádalo Majáles 2005. Do pochodu studentského
průvodu zahrála dechovka ZUŠ a na náměstí diváci shlédli estrádu
s královskými souboji. Následující den 2. května byli studenti pozváni na
cestopisnou přednášku ředitele gymnázia RNDr. M. Lipenského „Za
bambusy do Číny“. Od 9. – 26. 5. trvala výstava výtvarných prací
studentů instalovaná v divadle. Pěkný záţitek přinesl koncert českého
klarinetového kvarteta, jehoţ členem je V. Nýdl ze Ţamberka.
Speciální škola a Zvláštní škola v německém Neuendettelsau
spolupracují jiţ osmým rokem. Jejich společné projekty nesou název
Mladé cesty v Evropě. Letos byla vytvořena naučná stezka mladé fauny a
flory za remízkem na pozemku barona Davida Parishe. Měří 1,5 km a ţáci
zde umístili 10 tabulí s popisem a nákresem. Slavnostní otevření stezky se
konalo 14. června za účasti dětí a představitelů města.
Druţstvo dívek z Praktické školy úspěšně bodovalo na X. jubilejní
národní přehlídce kuchařského a cukrářského umění v Hradci Králové dne
22. dubna. Obrovským překvapením bylo udělení stříbrné a bronzové
medaile.
Marek Tarkowski, učeň – kuchař 3. roč. SOU Zámek, pojede na roční
stáţ do Francie. Z Pardubického kraje ho jako jediného vybrala v konkurzu
francouzská gastronomická společnost. Kromě praxe v restauraci ho čeká
- 18 -

teoretická výuka a kurz francouzštiny. Po stáţi se chce vrátit domů a
dodělat si maturitu.
V celostátním finále instalatérské olympiády, které se konalo v Brně
5. května, zvítězil Vojtěch Herzog, ţák 3. roč. SOU Zámek. Pavel Minář,
ţák 3. roč. oboru číšník SOU Zámek, obsadil 2. místo v celostátní
barmanské soutěţi JUNIOR SOARE CUP 2005. Úspěšní truhláři, Pavel
Pospíchal a Jan Podzemný SOU OŘS a SPV, postoupili do mezinárodního
finále Soutěţe učňů a stavebních oborů.
Galerie Mansarda, Vrbí 237 uspořádala II. ročník výtvarného
sympozia za účasti studentů výtvarného umění i regionálních umělců od 9.
do 17. srpna.
Jiří Fogl, mistr uměleckého knihařství, se narodil 16. srpna 1940
v Ţamberku. Původní profesí je strojař a knihařské řemeslo měl jako
zálibu. Hrdě se hlásí ke svému učiteli J. Faltusovi, od kterého pochytil
kromě řemeslného kumštu i vzácný cit pro umělecké ztvárnění kniţní
vazby. V r. 1990 spolu s bratrem otevřel vlastní knihařskou dílnu a od r.
1992 se začal knihařině věnovat. K nejprestiţnějším zakázkám patří
vzácné vazby pro Kancelář prezidenta republiky, celokoţené kazety pro
insignie vysokých škol, vazby vzácných knih pro Památník národního
písemnictví v Praze i bibliofilské vazby poezie pro Lyru Pragensis. V těchto
dnech mohou obdivovat návštěvníci galerie v Šanghaji výstavu obrazů Fr.
Kupky, kterou kompletně paspartoval. V roce 1999 byl J. Foglovi udělen
Svazem českých knihařů titul Mistr knihařského řemesla v oboru umělecké
kniţní vazby. U příleţitosti významného ţivotního jubilea přejeme pevné
zdraví a mnoho dalších tvůrčích úspěchů.
Počty ţáků as studentů ve šk. r. 2005/2006, který byl zahájen 1. září.
Nastoupilo k 1. 9. Celkem stav
ZŠ 28. října 581
ZŠ Nádraţní 743
Gymnázium
Speciální škola
SOU obchodu, řemesel a sluţeb
Odborné učiliště a Praktická škola
ZUŠ P. Ebena
Mateřská škola Sluníčko
Mateřská škola Čtyřlístek

66
36
60
15
174
77
58
32
26

459
410
353
94
474
207
508
95
99

Všechny školy a školská zařízení mají statut příspěvkových
organizací. To znamená, ţe kromě vlastních příjmů hospodaří
s příspěvkem státu, který je určen především a přednostně na mzdové
náklady a s příspěvkem zřizovatele, ze kterého jsou hrazeny provozní
náklady. Zřizovatel, kterým je buď město Ţamberk nebo Pardubický kraj,
má vůči škole různá práva a povinnosti: školu zakládá (příp. ruší),
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financuje, určuje pravidla hospodaření, vymezuje majetková práva i
povinnosti, jmenuje ředitele atd. Rozhodnutí za zřizovatele podléhá
schválení
radou
města
(radou
kraje),
v některých
případech
zastupitelstvem města nebo kraje.
Vojtěch Herzog, student SOU obchodu, řemesel a sluţeb, zvítězil
v celostátní Vědomostní olympiádě Cechu topenářů a instalatérů ČR.
Vítězstvím získal stipendium od rakouské firmy Herz, jeţ má sídlo ve Vídni
a zastoupení v ČR. Dále obdrţel putovní pohár a pozvání na exkurzi do
výrobního závodu Glynwett v Mannheimu. Ceny převzal na radnici z rukou
starosty Mgr. T. Kalouse, ředitel školy Ing. E. Dvořáka a L. Klimeše,
zástupce firmy Herz.
Rovněţ Marek Tarkowski, absolvent oboru kuchař – číšník, odjede na roční
stáţ, a to do Francie. Střídavě bude navštěvovat školu a pracovat
v restauraci. Stáţ je určena pro mladé absolventy z nových členských
států EU od 18 do 25 let.
Dalším úspěchem školy bylo 1. místo v celostátním finále SUSO 05
v Praze, které vyhráli P. Pospíšil a J. Podzemný, ţáci 3. ročníku oboru
truhlář.
Ţáci Sportovního klubu při Speciální škole úspěšně reprezentovali
v republikových soutěţích. Plavci se účastnili mistrovství ČR v Liberci,
odkud přivezli 3 stříbrné a 3 bronzové medaile. Na tenisových kurtech
v areálu Pod Černým lesem předvedla P. Piecková výborný výkon a stala
se mistryní republiky. Rovněţ na mistrovství ČR v duatlon se závodníci
umístili na prvních třech pozicích a dívky přivezly zlato a stříbro.
V krásném prostředí pod Tanvaldským Špičákem se konalo mistrovství ČR
v přespolním běhu. Čtyřčlenná výprava podala pěkný výkon, který stačil
na dvě druhá místa.
Milan Dušek ze Ţamberka je autorem knihy Cesta ke
slunečnicovému poli. Vyšla v nakladatelství OFTIS Ústí nad Orlicí. Jde o
soubor třiceti kriminálních příběhů. Ilustroval malíř V. Smejkal.
Městské muzeum.
Od 23. dubna byla otevřena výstava „Konec II. svět. Války
v Ţamberku a Genmjr. Josef Knop – hrdina“. Připomněla 60. výročí
ukončení II. sv. války a významné zásluhy našeho rodáka J. Knopa.
Kromě ţivotopisných dat byla vystavena vojenská vyznamenání a
fotodokumentace zachycující jeho válečnou anabázi. Výstava připomněla
dalšího ţamberského rodáka a příslušníka naší zahraniční armády ve Velké
Británii Pavla Kohna Kubína, který zahynul v řadách 311. čs. bombardující
perutě nad Biskajským zálivem. Pamětníci si mohli znovu připomenout i
atmosféru Ţamberka květnových dnů roku 1945. Nechyběly ani zbraně
válčících armád, uniformy, a také dobový tisk, bankovky, potravinové
lístky, Ukončení výstavy 12. 5.
Stému jubileu prvního sanatoria v českých zemích, jehoţ posláním
byla léčba tuberkulózy, byla věnována výstava „Sto let boje proti
tuberkulóze“. Součástí vernisáţe 10. května byl křest publikace o
Albertinu a seznámení s knihou „Eduard Albert“ za přítomnosti autorky Dr.
Kokešové. Moţnost prohlídky do 12. června.
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Letošním svátkem muzeí na celém světě byl 18. květen. Ţamberské
muzeum nabídlo rozšířený výklad k dílčím expozicím a pro školáky
vlastivědnou vycházku spojenou s prohlídkou památek města. Vstup do
muzea a domku P. Diviše zdarma.
V. ročník Svátků dřeva (17. – 19. 6.) byl zaměřen na prezentování
nábytkářské produkce v oblasti Ţamberska a Podorlicka. Do programu se
zapojilo SOU Zámek, kde se konaly výstavy nábytkářských firem a ukázky
povrchových úprav dřeva. V sobotu si návštěvníci vybrali z nabídky
v muzeu, na dvoře muzea a v zámku. Významnou část tvořily expozice
třiceti stánků a pracovišť uměleckých řemesel. K vidění byla např. výroba
a malba hraček, misek, proutěných košíků, šperků. V neděli po celý den
prezentace nábytkářských firem a v muzeu moţnost prohlídky výstavy
„Nábytek – teplo domova“.
Vernisáţ výstavy „Ţamberk, jedno z center české umělecké kniţní
vazby“ se konala 30. července a připomněla, ţe tradice tohoto řemesla je
ve městě hluboce zakořeněna. Zlatým věkem je období práce a tvorby
Jiřího Faltuse. Jeho rukopisným znakem je dokonalá práce se zlatem a
výzdoba kniţních hřbetů. Spolupracoval s učitelem F. Šaškem, Jar.
Kerschbaumem, J. Foglem. Měl několik výstav a získal řadu ocenění. Své
zastoupení tu mají i ţáci a pokračovatelé Jiřího Faltuse. Výstava otevřena
do 28. srpna.
V rámci Dnů evropského kulturního dědictví se konal 9. září Den
otevřených dveří v muzeu a domku P. Diviše.
Vernisáţ výstavy 60. výročí zaloţení skautingu v Ţamberku se
uskutečnila 16. září a byla přístupná do 4. října.
Na výstavě „Hedvábí a krajka“ představily své práce autorky Hana
Tarašková a Iva Vanţurová. Šátky a šály zdobené různými výtvarnými
technikami a krajka ve všech podobách byly k vidění od 7. října do 20.
listopadu.
Vernisáţ „Vánoční výstavy betlémů“ se konala 4. prosince v 15 hod.
za zpěvu koled v podání pěveckého sboru Corale.
Zájmovou uměleckou školu Petra Ebena
navštívili ve dnech 13. – 14. ledna pedagogové spřátelené hudební školy
v sárském Merzigu, která organizuje vţdy na jaře Evropský týden hudby.
Letošního setkání se zúčastní i ţamberští kytaristé a skupina dechových
nástrojů.
Celkem 72 ţáků na klavír, akordeon a kytaru měřilo své síly ve školních
kolech. Poroty vybraly 16 sólistů a dvě formace komorní hry k dalšímu
postupu. Vynikajícího výsledku dosáhlo akordeonové kvarteto, které se
dostalo aţ do ústředního kola a získalo zde druhé místo. Jasné vítězství a
ocenění poroty za mimořádný soutěţní výkon přivezl Jaroslav Rendl, který
reprezentoval v ústředním kole hry na kytaru.
Ţákyně literárně - dramatického oboru se účastnily přehlídek, které jsou
celostátním vrcholem ve svém oboru. Tereza Schlöglová postoupila na
národní přehlídku do Trutnova, Anna Štěpánková získala postup na Wolker
Prostějov a Johana Vaňousová na Loutkářskou Chrudim. Na loutkářské
scéně předvedla aktérka představení „Vojna s Turkem“ skvělý výkon a
porota ji pověřila vystoupením na Jiráskově Hronově i na praţské
přehlídce loutkového divadla.
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Letošní Přástva krajkářek ze Ţamberka, ale i širokého okolí, se uskutečnilo
23. ledna v budově školy. Účelem setkání bylo předvést své umění, podělit
se o nápady a rady. Čtyři ţákyně – krajkářky obdrţely absolventský list
k ukončení pětiletého studia. Paličkování vyţaduje hodně trpělivosti a
času. Díky odbornému vedení učitelky M. Poludové je o tento umělecký
obor zájem.
Taneční obor připravil pro veřejnost skvěle secvičené pásmo „Mládí tančí“
a zároveň oslovil 25 let svého trvání. Nově se letos vyučuje stepu, začíná
se s přípravou folklorního a maţoretkového souboru. Přáním učitelky H.
Michaličkové je hodně tancechtivých dětí, které mají podporu u svých
rodičů.
Paní Marie Poludová, učitelka oboru paličkovaná krajka, oslovila 16. října
významné ţivotní jubileum. Do příštích let přejeme hodně zdraví, lásky a
inspirace při tvořivé práci.
Tradiční Vánoční koncert v Divišově divadle byl přehlídkou vynikajících
výkonů ţáků všech oborů.
Městský kulturní podnik FIDIKO.
Kino pro veřejnost (včetně Filmového klubu) nabídlo 269 představení,
odehrálo 170 představení, které navštívilo celkem 9 880 diváků. Z důvodu
malé návštěvnosti neodehraných představení 99 celkem. Průměrná
návštěvnost na jedno odehrané představení – 36 diváků.
Divadla a koncerty: uvedeno 26 představení, které navštívilo celkem
3 443 diváků. Průměr – 132 diváků.
Školních představení bylo 34 s průměrem 234 dětí na jedno představení.
Jednalo se o cykly protidrogových přednášek, činohru, pantomimu,
hudební pořady, kino.
Ve foyeru divadla bylo uspořádáno osm výstav.
Na pořady FIDIKO přišlo celkem 18 932 diváků.
Městská knihovna.
Za rok 2005 se zaregistrovalo 1 050 čtenářů, z toho 264 dětí.
Bylo uskutečněno 72 911 výpůjček, z toho 19 824 periodik.
Výpůjčky pro děti:
1 181
naučná literatura
6 207
krásná literatura
Výpůjčky pro dospělé: 32 565
naučná literatura
32 958
krásná literatura
Počet návštěvníků 16 233 celkem.
V knihovně proběhlo 5 výstav, bylo uskutečněno 31 besed, přednášek a
soutěţí.

Tělovýchova a sport.
Mirek Strnad, člen kanoistického oddílu, byl vyhlášen třetím
nejlepším sportovcem okresu. V letošním roce, mimo účast na závodu
mistrovství republiky, mám v plánu i účast na mistrovství světa
v australském Perthu.
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V neděli 9. ledna se konal 38. ročník lyţařského závodu na 50 km
„Jizerská padesátka – memorial expedice Peru“. Závod se jel za pěkného
počasí a ve zmrzlé stopě. Zúčastnilo se celkem 2 715 závodníků a
nechyběli ani lyţaři ze Ţamberka.
Basketbalisté Speciální školy přivezli z mistrovství ČR, které se
konalo 26. ledna v Hradci Králové, stříbrnou medaili. Rovněţ lyţaři byli
úspěšní. Účastnili se mistrovství ČR v Horní Malé Úpě, kde získali tři zlaté,
jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili.
V neděli 6. března se jel 50. ročník závodu Krkonošská
sedmdesátka. Počasí závodu nepřálo: mráz - 13 °C, vítr v nárazech aţ 70
km za hodinu, husté sněţení, viditelnost na pár metrů. Závod vzdalo přes
60 hlídek. Závodníci ze Ţamberka dokončili všichni.
Na mistrovství republiky v rychlostní kanoistice na trati 5 km zvítězil
ve své kategorii veteránů nad 50 let Mirek Strnad a stal se mistrem
republiky na kánoi C1. Je to jiţ jeho šestý titul.
Dne 6. května se uskutečnil 7. ročník „Běhu na Rozálku“. Celou dobu
závodu pršelo a teplota kolem 7 °C. Nejrychlejším běţcem se stal Petr
Kalous, který zaběhl čas 3:12,1 min.
Modelářský klub Orlík ve spolupráci s DDM Animo uspořádal na
letišti „Přebor leteckých modelářů – ţáků Pardubického kraje“
v kategoriích volně létajících modelů. Třicet osm dětí ve věku 6 – 15 let
soutěţilo o vítězství a postup na mistrovství ČR. V kategorii házedel (H)
byl T. Krejsa z Anima druhý. Závod se konal 7. května.
Převáţně mládeţ se účastnila otevření Skateparku na hřišti u Penny
marketu 10. května. Sportoviště bylo vybudováno s finanční pomocí
města a Pardubického kraje.
Tradiční vodácký závod „15 km po Divoké Orlici“ se jel 14. a 15.
května.
Ve dnech 20. – 21. května se konal 4. ročník „spanilé jízdy“ Cyklo
Glacensis 2005 a měl obdobný scénář jako loni. Devět hvězdicových tras
v délce 60 – 70 km se společným cílem v Ţamberku. Stejný projekt byl
připraven i z polské strany. V areálu Pod Černým lesem byl pro sportovce
připraven program s prezentací činnosti zúčastněných regionů a
společenský večer s rautem. Cykloturistická sezóna v česko – polském
příhraničí byla zahájena.
Dne 16. července se na sportovním letišti konalo Aviatické
odpoledne. Na programu byly kromě představení historických větroňů na
zemi i ukázky výcvikových letů, a také špičková akrobatická vystoupení.
Muţi TJ Sokol „seniors“ týmu se umístili na 2. místě v okresním
přeboru ve volejbale a stali se vícemistry pro letošní rok.
Mirek Strnad se stal mistrem Evropy v kanoistice maratónu
v kategorii C1 veteráni D na trati 21,6 km. Závod se jel 22. – 24. 7.
v Týně nad Vltavou. Byl nejúspěšnějším závodníkem i na mistrovství ČR
v Račicích, kde získal tři zlaté medaile.
Po třinácté se uskutečnila výměna tenisové omladiny mezi
Ţamberkem a holandským Woerdenem. Kromě účasti na turnajích Týdne
tenisu 21. – 30. 7. se uskutečnily společné tréninky a výlety.
Rekordních 192 jezdců se zúčastnilo na závodišti v Kotli
sedmidílného hobbymotokrosového seriálu Nativ cup 2005, který
uspořádal ţamberský klub Nova Racing dne 10. září.
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Ve dnech 7. – 8. října se konala v Ţamberku a okolí Labská Trotina
Rallye, která je součástí seriálu Mistrovství ČR ve sprintrallye.
Jubilejní XV. Ročník ţamberského duatlon a zároveň mistrovství
Pardubického kraje se konal 1. října. Celkem se přihlásilo 136 závodníků
v kategoriích od ţactva po dospělé. V hlavním závodě obsadil 3. místo Jiří
Rozprým ze Ţamberka.
Cyklistický oddíl hodnotí letošní sezónu jako úspěšnou. Účastnili se
40 závodů po celé ČR, z toho dvou mezinárodních a šesti MTB maratón.
Nejlepší výsledky zaznamenal v kategorii kadet J. Šila. Vybojoval dva
tituly mistra Pardubického kraje.
Oddíl sportovní gymnastiky se účastnil krajského přeboru
v Náchodě. A. Krčmářová získala bronz a postup do kategorie VS 3. Eva
Pauková postoupila do kategorie VS 2. Jde o pěkný úspěch.

Počasí.
Leden.
1. – 3. 1. oblačno, dešťové a sněhové přeháňky; teploty 0/2 °C.
4. – 10. 1. jasno a slunečno, oteplení na 8 °C. Teploty se vymykají
dlouhodobým průměrům proti běţně měřeným minu 2,4 °C.
11. – 14. 1. oblačno, smíšené přeháňky; 0/4 °C.
15. – 18. 1. jasno a mrazivo; - 5 °C.
19. – 22. 1. sníh střídá déšť, vítr; - 1/2 °C.
13. – 25. 1. mírné sněţení, jasno; - 8/- 3 °C.
26. 1. sněhová vánice, vítr, tvoří se závěje.
27. – 31. 1. slabé sněţení, polojasno; - 10/- 3 °C. Sněhová pokrývka 30
cm.
Únor.
1. – 4. 2. sněhové přeháňky; - 2/1 °C.
5. – 10. 2. jasno; v noci - 14 °C, ve dne - 2 °C.
11. – 14. 2. větrno a oblačno, smíšené přeháňky; - 4/0 °C.
15. – 21. 2. oblačno, teploty kolem 0 °C.
22. 2. sněhová vánice, tvoří se závěje; - 5 °C.
23. – 27. 2. oblačno, sněţí; - 4/2 °C.
28. 2. slunečno, - 15/- 2 °C. Sněhová pokrývka 50 cm.
Březen.
1. – 5. 3. polojasno; v noci - 15 °C, ve dne - 5 °C.
6. – 10. 3. oblačno, sněţí; - 5/0 °C.
11. – 13. 3. hustě sněţí, vítr, tvoří se závěje, 30 cm nového sněhu; 0/4
°C.
14. – 25. 3. obleva, v noci mráz, postupné oteplení aţ na 16 °C ve dne.
26. – 31. 3. polojasno; v noci - 2/2 °C, přes den do 16 °C.
Duben.
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1. – 8. 4. polojasno; 4/15 °C.
9. 4. oblačno s deštěm; 2/9 °C.
10. – 17. 4. polojasno; v noci 4/8 °C, ve dne 18/21 °C.
18. – 23. 4. oblačno a větrno; ochlazení na 5 °C.
24. – 25. 4. polojasno; oteplení na 20 °C.
26. – 28. 4. oblačno, přeháňky; 5 aţ 16 °C.
29. – 30. 4. polojasno; teploty 5/21 °C.
Květen.
2. 5. padl teplotní rekord z r. 1934. V Klementinu naměřili v 15 hodin 29,7
°C.
3. – 7. 5. proměnlivá oblačnost s deštěm.
8. – 19. 5. déšť s krupobitím; ráno mrazíky; teploty 3/17 °C.
20. – 24. 5. rychlé změny teplot, přívalový déšť; slunce střídá déšť.
25. – 30. 5. horko a teploty nad 30 °C. V noci 14 aţ 18 °C.
31. 5. v noci bouřka; ochlazení na 14 °C.
Červen.
5. 6. polojasno, přeháňky; 13/16 °C.
14. 6. slunečno; 28 °C. Následující den bouřka.
21. 6. teploty 30 °C, jasno. Ozonová vrstva zeslabená o 12 %, zvýšená
úroveň UV záření.
28. 6. večer bouřka, nadále teplo; 28 °C.
29. 6. tropický den 32 °C.
Červenec.
5. – 6. 7. oblačno, déšť; 10/18 °C.
7. 7. polojasno, teploty do 20 °C.
8. – 11. 7. přeháňky.
14. – 19. 7. slunečno, teploty kolem 30 °C.
20. – 25. 7. občasné přeháňky, teploty do 25 °C.
29. 7. nejteplejší den roku, 38 °C.
Srpen.
1. – 3. 8. polojasno; denní teploty 25/29 °C.
4. – 8. 8. oblačno s přeháňkami; denní teploty 15/19 °C, ráno 8/12 °C.
Průměrná teplota klesla pod 13 °C.
9. – 14. 8. oblačno, přeháňky; 17/21 °C.
15. – 17. 8. déšť, ochlazení na 15 °C.
18. – 24. 8. polojasno aţ oblačno s přeháňkami.
25. – 31. 8. jasno, slunečno; 24/28 °C.
Září.
1. – 12. 9. jasno a slunečno; teploty do 26 °C.
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13. – 19. 9. oblačno, přeháňky; ochlazení na 5/10 °C.
20. – 26. 9. polojasno; teploty 8/21 °C.
27. – 30. 9. oblačno, přeháňky; ve dne do 15 °C.
Říjen.
1. – 8. 10. polojasno aţ oblačno; oteplení na 17 aţ 20 °C.
9. – 16. 10. ráno mlhy; teploty 4/17 °C.
17. – 21. 10. pokles teplot v noci 0/4 °C; přes den 8/10 °C.
22. – 25. 10. oblačno, přeháňky; 8/15 °C.
26. – 31. 10. polojasno; denní teploty do 18 °C.
Listopad.
1. – 4. 11. polojasno; 8/16 °C.
5. – 14. 11. ranní mlhy, oblačno, přeháňky a inverze; 8/11 °C a pozvolné
ochlazení 4/8 °C.
15. – 16. 11. déšť; 2/4 °C.
17. – 25. 11. oblačno se sněhovými přeháňkami, teploty - 2/0 °C.
Ochlazení na - 8/- 2 °C.
26. – 30. 11. polojasno aţ oblačno, sněţení; - 5/0 °C.
Prosinec.
1. – 9. 12. proměnlivá oblačnost s deštěm; 0/3 °C.
10. – 14. 12. oblačno, mrznoucí mlhy; - 2 °C.
15. – 16. 12. smíšené sráţky, postupně sněţení, teplota 0 °C, vítr.
17. – 20. 12. oblačno se sněţením; - 3/0 °C.
21. – 26. 12. polojasno aţ oblačno, obleva; ve dne 2 °C.
27. – 31. 12. hustě sněţí; noční teploty kolem - 10 °C, ve dne - 4 °C.

Pohyb obyvatelstva.
Počet obyvatel k 31. 12. 2005:
Narozeno:
Zemřelo:
Uskutečněno:
Počet osob přihlášených k trvalému pobytu:
Počet odhlášených osob:

Zapsala dne 5. 4. 2006
Hana Malečková
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6 008
69 dětí (27 dívek, 42 chlapců)
55 osob (30 ţen, 25 muţů)
52 sňatků na MěÚ
7 církevních sňatků
32 rozvodů.
125
175

