Rok 2006
Kalendárium.
1341 (665 let) První písemná zmínka o Ţamberku. V listině z 12. 5. 1341
vrátil král Jan Lucemburský Ješkovi z Potštejna jeho bratrům majetky,
které náleţely k městům Kostelci nad Orlicí, Vamberku a Ţamberku.
1341 - 1365 (665 let) V tomto období byl Ţamberk rozdělen na dvě
poloviny. Jedna náleţela pod správu hradu Litice a druhá pod správu
hradu Ţampach. Rozdělení trvalo aţ do r. 1575.
1496 (510 let) Vilém z Pernštejna povoluje „Ţamberským“ vybírání
důchodů z obecní váhy, které si mohou ponechat pro potřeby města a
dále poskytuje svobodu v obchodování se solí.
1556 (450 let) Litická polovina Ţamberka je v rukou osobnosti evropského
významu – Arnošta, falckrabího Rýnského, hraběte Kladského z rodu
Wittelsbachů. Své pozemky kupoval v Čechách proto, aby je zvelebil,
a také za účelem dělení a výhodného prodeje.
1576 (430 let) Pořízen typář města Ţamberka, tzv. „velká pečeť“, na níţ
je znak města s nápisem „Peczet wietssi miesta Ziamberka“.
1641 - 1644 (365 let) Během třicetileté války dochází k drancování
města. Křiţujícím vojskům bylo vydáno mnoho peněz i potravin. Na
dlouhou dobu rozvoj města stagnul.
1666 (340 let) První zmínka o příchodu Ţidů do Ţamberka.
1681 (325 let) Ţambersko postiţeno morovou epidemií. V Kameničné
vymřelo veškeré obyvatelstvo (kromě 2 osob), Ţamberk zůstal
ušetřen.
1691 (315 let) Barokní úprava původně gotické kaple Nanebevzetí Panny
Marie hrabětem Františkem z Bubna a Litic.
1726 (280 let) Na Jiráskově náměstí vytvořen barokní sloup Panny Marie.
Autorem je Jan Václav Haysler. Na podstavci znak města.
1731 (275 let) Z tohoto roku pochází dnes nejstarší dochovaný náhrobek
na ţidovském hřbitově.
1741 (265 let) Instalace obrazu „Zavraţdění sv. Václava“ na hlavní oltář
v kostele sv. Václava (538 x 356 cm). Jeho zhotovení objednal v Itálii
při své cestě na zkušenou u římského mistra Fr. Trevisaniho Antonín
Vít z Bubna, tehdejší majitel ţamberského panství. Autorství potvrdil
v r. 1976 historik umění prof. Jaromír Neumann, Dr. Sc.
1761 (245 let) Pískovcová plastika „Kalvárie“ před kostelem sv. Václava je
prací neznámého sochaře regionálního původu z r. 1761.
1806 (200 let) Hraběnka Marie z Bubna, roz. z Kolovrat, povoluje Ţidům,
po sloţení obnosu 175 zlatých, pronajmout si byt v křesťanském
domě. Do té doby se směli usazovat jen pod náměstím u řeky
v Ţidovské čtvrti, která byla od okolního křesťanského města
oddělena. Ţidovské domy se označovaly zvláštními římskými
číslicemi.
1836 (170 let) Prvním historicky doloţeným poštmistrem byl ţamberský
měšťan a lékárník Jan Novotný.
1866 (140 let) Úprava zámecké kaple do nynější podoby ve stylu rokoko.
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1866 (140 let) Úprava interiérů zámecké budovy, modernizace
hospodářských budov a pivovaru.
1871 (135 let) Povodeň zaplavila celé podměstí a strhla tovární most.
1896 (110 let) Stavba nového hřbitova – stavitel Frant. Havlíček.
1896 (110 let) Na školách pro ţactvo se vařily polévky.
1901 (105 let) Zaloţena továrna dehtových výrobků a krystalové sody
Karla Hübnera v č. p. 543 u nádraţí.
1901 (105 let) Tělesné pozůstatky prof. E. Alberta vyzvednuty z rodinné
hrobky a převezeny do Vídně.
1901 (105 let) Zaloţeno Pěvecké sdruţení, sbormistrem byl PhDr. Emilián
Trolda, okresní komisař. Sbor zpíval náročný repertoár jako: Stabat
Mater A. Dvořáka, Missu brevis Z. Fibicha.
1901 (105 let) pravděpodobně v tomto roce zhotoven secesní štukový
portál zámku ak. sochařem F. Rousem.
1906 (100 let) Otevřen Honlův pavilon v Albertinum.
1906 (100 let) Dostavěn sirotčinec.
1906 (100 let) Poţár v textilní továrně Vonwiller.
1906 (100 let) Karel Vojáček jmenován čestným občanem Ţamberka.
1906 (100 let) První automobil ve městě koupil baron Oskar Parish.
1911 (95 let) Zaloţeno muzeum. První exponát zapsán 20. 9. 1911.
Muzejní sbírky umístěny v budově radnice.
1911 (95 let) Utvořeno společenstvo hostinských pro okres Ţamberk.
1916 (90 let) Rekvírování zvonů pro rakouskou armádu. Kaţdá farnost
musela odevzdat pro válečné účely dvě třetiny váhy všech zvonů.
1916 (90 let) Otevřena Husova veřejná knihovna.
1921 (85 let) Konec vyhlašování nařízení bubnem nahradily obecní
vývěsné tabule.
1921 (85 let) Zastupitelstvo přejmenovalo Malé náměstí na Jiráskovo
náměstí u příleţitosti 70. narozenin spisovatele.
1926 (80 let) Slavnostní poloţení základního kamene ke stavbě Divišova
divadla (23. května).
1926 (80 let) Slavnostní otevření Divišova divadla Tylovou hrou Fidlovačka
(5. prosince).
1926 (80 let) Ukončena stavba městského vodovodu.
1926 (80 let) Zaloţen tenisový klub.
1931 (75 let) Ze starých kasáren na Lindrách pod vedením plk. L.
Janoucha odchází do Vysokého Mýta 1. prapor pěšího pluku A.
Jiráska. Do nových kasáren přišel 3. hraničářský prapor z Fryštátu.
1931 (75 let) Promítán první zvukový film „Bílý ďábel“.
1931 (75 let) Zavěšení zvonu „Santa Maria“ do věţičky zámecké kaple.
Zhotoven zvonařskou firmou Rud. Perner, váha 149 kg.
1931 (75 let) Vybudovány tři tenisové dvorce u koupaliště.
1936 (70 let) Oprava Mariánského sloupu na náměstí Josefem Rousem.
1936 (70 let) Odhalení pamětní desky MUDr. Lukesovi v Albertinum.
1941 (65 let) Zaloţen „Musejní spolek prof. E. Alberta“. Vypracovány
stanovy a zaslány ke schválení Zemského úřadu.
1941 (65 let) Zahájeny restaurátorské práce na klenbě kostela sv. Václava
a na prostorných chórech.
1946 (60 let) Povodeň (9. února) zaplavila Jiráskovo i Albertovo náměstí,
přilehlé ulice, sokolovnu, Betlém. Mnoho rodin se muselo vystěhovat,
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voda sahala aţ do výše 1 m. Škoda na majetku odhadnuta na 1
milion Kčs.
1956 (50 let) Otevřeno Střední odborné učiliště v budově zámku (1. září).
1981 (25 let) Otevřeno Zvláštní odborné učiliště pro ţáky ze zvláštních
škol a děti se zdravotním postiţením.
1991 (15 let) Zaloţen Městský kulturní podnik FIDIKO (film, divadlo,
koncerty). Jeho sídlem je Divišovo divadlo.
1991 (15 let) Zahájena výstavba Pensionu, domu pro důchodce a sociální
sluţby.
1991 (15 let) Zaloţeno Sdruţení Orlice.
1991 (15 let) Poţár v Divišově divadle, škoda za 100 tisíc Kčs. Příčinou byl
zkrat na elektrickém vedení. Za 16 dní vše opraveno.
1991 (15 let) Odhalení busty TGM. Autorem je ţamberský rodák Josef
Kotyza.
1996 (10 let) První cesta ţamberských radních do USA – Rice Lake, stát
Wisconsin.
1996 (10 let) Návštěva buddhistického kněze Sohyu Hashimoto
z japonského města Miharu. Navázány partnerské vztahy.
1996 (10 let) Návštěva z Rice Lake a Miharu.
1996 (10 let) Účast sboru Viola na mezinárodním festivalu v Athénách.
1996 (10 let) Otevřeno mateřské centrum Pohoda v ul. Kostelní.
2001 (5 let) Setkání starostů Evropského svazku měst, který vznikl 26. 5.
1996 a do vínku dostává spolupráci mezi mládeţí a kulturní výměny.
2001 (5 let) Otevření nové městské knihovny v ul. Nádraţní.
2001 (5 let) Zavěšení zvonu sv. Václava na zvonici kaple sv. Vojtěcha na
hřbitově.

Žamberské osobnosti.
1731 (275 let) Narodil se Josef Jan Šarapatka, kantor, varhaník a
pohotový skladatel. Skladby komponoval na české texty. Dochována
řada mší, motet, litanií a pastorel. Pořídil si notový archiv s opisy
skladeb domácích i cizích skladatelů. Povznesl hudební ţivot města.
1811 (195 let) Narodil se Antonín Chramosta, knihkupec a knihovník.
První fotograf zabývající se tzv. panotypií. Je mu přisuzována
panotypie ţamberské hvězdárny s dánským astronomem T.
Brorsenem kolem r. 1855. Pořídil první fotografické snímky
Ţamberka.
1881 (125 let) Zemřel Antonín Dvořák, malíř a fotograf. Studia v Praze a
ve Vídni. Mistr portrétů a zátiší, malíř českého venkova. Pro Ţamberk
vytvořil v r. 1863 obraz s Vonwillerovou továrnou.
1916 (90 let) Zemřel Jan Umlauf, autor portrétů a církevních pláten. Jeho
práce jsou zastoupeny v Ţamberku.
1841 (165 let) MUDr. Eduard Albert, nar. v Ţamberku. Zakladatel české
chirurgie, autor řady lékařských učebnic. Profesor a přednosta
lékařské fakulty ve Vídni. V r. 1875 provedl první antiseptickou
operaci v Insbrucku. Aplikoval očkování proti vzteklině a mnoho
nových léčebných postupů. Milovník poezie a znalec dějin Ţamberka.
1846 (160 let) Narozen Ph. Mr. Kamil Schopf, lékárník a starosta města.
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1906 (100 let) Zemřel František Charfreitag, velitel hasičů, ţupní starosta,
člen městské rady. Aktivní podíl na dění města.
1891 (115 let) Zemřel Prof. Ph.Dr. Augustin J. B. Seydler. Zakladatel
moderní české teoretické fyziky a astronomie. Profesor KarlovoFerdinandiovy university, filosof, vědec a matematik.
1861 (145 let) Narodil se MUDr. Rudolf Lukes, ředitel sanatoria
Albertinum. Zřídil laboratoře a rentgen. Léčebnu řídil 23 let.
1861 (145 let) Narodila se Kateřina Thomová, sestra prof. Alberta.
Významně se podílela na kulturním dění města.
1871 (135 let) Narodil se Ph.Dr. Emilián Trolda, hudební vědec a historik.
Prostudoval hudební památky v Ţamberku, kde působil téměř 17 let.
1871 (135 let) Narodil se Alois Rous, architekt a stavitel. Roku 1887
odešel do Vídně. Projektoval budovu sokolovny pro Ţamberk.
1936 (70 let) Zemřel František Rous mladší, ak. sochař. Od r. 1897 ţil
v Praze. Je autorem trojspřeţí pro Národní divadlo v Praze.
1881 (125 let) Karel Rous nar. v Ţamberku, nejmladší z dětí Frant. Rouse.
Sochař a stavitel ţijící ve Vídni.
1961 (45 let) Zemřel Alois Krčmář, krajinář a grafik. Pro Ţamberk vytvořil
velké plátno „Pohled na Ţamberk“.
1916 (90 let) Zemřel Jaroslav Číţek, malíř a grafik působící v Ţamberku.
1891 (115 let) Narodil se Josef Kotyza, ak. sochař. Vytvořil řadu
historických portrétů, pro chrám sv. Mikuláše v Praze betlém, bustu
TGM na náměstí v Ţamberku.
1901 (105 let) Narodil se Antonín Balcar, učitel, kapelník, sbormistr a
divadelní ochotník. Podílel se na kulturním dění ve městě.
1966 (40 let) Zemřel Generál Josef Knop, účastník bojů za II. sv. války,
velitel 2. polního praporu 1. čs. samostatné brigády v SSSR, jehoţ
vojáci jako první vstoupili 6. 10. 1944 na území Československa. Byl
oceněn řadou československých a spojeneckých vyznamenání, v 50.
letech byl zatčen a 12 let vězněn. Na jeho počest byla 23. 4. 2005
odhalena pamětní deska.
1911 (95 let) Narodil se Jiří Faltus, umělecký knihař působící v Ţamberku.
Od r. 1972 členem Svazu výtvarných umělců. Čestný občan města.
1916 (90 let) Narodil se Miloslav Chvátil, učitel a velký ochotník, který
reţíroval celkem 38 představení.
1921 (85 let) Narodil se Vratislav Trampota, malíř působící v Ţamberku.
1921 (85 let) Narodil se Jan Hus Tichý, hudební skladatel a dirigent
orchestru ND v Praze.
1921 (85 let) Narozena Vlast Pírková, která se spolu s manţelem podílí na
popularizaci osobností Ţamberka. Zpracovali dějiny ţidovské
komunity a dokumentaci ţidovského hřbitova, mají zásluhy na
realizaci expozice muzea, které stále obohacují.
1926 (80 let) Narodil se Eduard Landa, malíř rodného města a Orlických
hor. Čestný občan města, člen Masarykovy akademie výtvarných
umění. Svá díla prezentoval v galeriích. Zemřel 7. 4. 2006.
1931 (75 let) Narodil se Zdeněk Kolářský, ak. sochař, vytvořil desítky
pamětních desek a medailí celorepublikového významu. Pro Ţamberk
pamětní desky P. Ebenovi, MUDr. E. Albertovi, Pavlu Kohnovi –
Kubínovi.
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Zprávy z radnice.
Ţamberské listy začaly být poprvé vydávány plnobarevně. Zvětšil se
jejich rozsah z 8 na 12 tiskových stran a počet výtisků jednoho vydání je
cca 1 080 kusů. Redakční rada, kde jsou zastoupena všechna spektra
(školství, kultura, náboţenství, státní správa a samospráva, sport) pracuje
v počtu pěti lidí. Vydavatelem je Město Ţamberk. Vychází jako
čtrnáctideník a stojí 10 Kč.
Výsledkem dlouhodobých partnerských vztahů měst Ţamberk a Rice
Lake se stala oficiální smlouva o spolupráci mezi Gymnáziem Ţamberk a
Rice Lake High School, která byla podepsána 24. ledna na radnici
v Ţamberku.Obsahem smlouvy, při jejímţ podpisu byla obě města přímo
telefonicky propojena, je další spolupráce na společných projektech, které
se týkají výměny vzdělávacích materiálů, studentská korespondence,
interaktivních programů a výměnné stáţe studentů a učitelů.
Město se připravuje na jarní tání sněhu. Starosta města, předseda
povodňové komise, pozval občany na Povodňovou besedu dne 2. března
od 17 hod. do Centra sociální péče. Účastnili se zástupci Povodí Labe,
Města Ţamberka a Městského úřadu.
Dne 13. února jednal se starostou Mgr. T. Kalousem poslanec PČR
Pavel Severa. Setkal se s P. O. Kučerou, navštívil RC Pohoda a
Albertinum. S občany besedoval ve Sport baru Brooklyn.
Město vyhlásilo I. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček
z Fondu bydlení. Jednotlivé ţádosti podané do 31. 5. posoudí výběrová
komise jmenovaná Radou města. Město pak poskytne vybraným
vlastníkům obytných budov nebo bytů úvěry do max. výše 150 000 Kč na
jeden opravovaný nebo modernizovaný byt, nebo max. 250 000 Kč na
jeden nově postavený byt.
Prostřednictvím Ţamberských listů č. 6 byli občané informováni o
ptačí chřipce, riziku přenosu na člověka, průběhu léčby, co dělat při nálezu
uhynulých ptáků v přírodě a ve vlastním chovu.
Zimní údrţbu komunikací zajišťovala společnosti Technických sluţeb
s. r. o. Od 17. 11. vydatně sněţilo, mrzlo, tvořily se závěje a mnohdy vál
silný vítr. Trvalá sněhová pokrývka vydrţela do 25. března. Sjízdnost
místních komunikací se prováděla dle potřeby v denní i noční dobu. Ve
městě vznikaly sněhové mantinely a bylo třeba sníh odváţet. Úklid a
posyp chodníků zajišťovali občané, resp. vlastníci přilehlých nemovitostí.
Letošní zima byla nejdelší za uplynulých 30 let a v porovnání s loňským
rokem stála o 500 000 Kč více.
Pardubický kraj společně se Správou a údrţbou silnic kraje vyhlásil
nejlepší silniční stavby za uplynulý rok. V kategorii Modernizované úseky
silnic vyhrála pardubická společnost Chládek a Tintěra za druhou etapu
obchvatu Ţamberka.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
konaly 2. a 3. června. V Ţamberku volilo 3 322 voličů, tj. 69,79 %.
„Ţamberk historický“, nástěnný kalendář na rok 2007, připomíná
město v letech 1880 – 1938. Na jeho stranách naleznete dvacet šest
dobových pohledů na zajímavá místa, která jsou jiţ dnes historií města.
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Úvodní strana je věnována historii Ţamberka. Kalendář je v prodeji
v Informačním středisku a stojí 180 Kč.
Pískoviště hygienické normy. Na některých volně přístupných
pískovištích po městě se objevily zakrývací plachty. Slouţí k tomu, aby
byly zajištěny hygienické podmínky pro pouţívaný písek ke hrám dětí a
dosáhlo se tak sníţení rizika moţného mikrobiálního, chemického a
parazitárního znečištění. Obdobně jsou chráněna pískoviště ve školních
zařízeních. Byla provedena výměna písku, která bude probíhat kaţdý rok
na jaře. Podařilo se sehnat „patrony“ z řad maminek, které plachtu
odkrývají a postarají se o její zakrytí. Město se snaţí takto chránit všechna
pískoviště leţící na jeho pozemku, a to v lokalitách, které jsou dětmi
nejvíce uţívány.
Dne 12. října se konalo v Praze vyhlášení výsledků soutěţe
Podnikatelská zóna roku 2005, kterou uspořádala vládní agentura
CzechInvest. V kategorii Brownfield roku, tedy oţivených dříve
nevyuţitých a chátrajících míst, získaly druhé místo Orlické kasárny
v Ţamberku. Jak konstatuje agentur CzechInvest, kasárna příkladně
proměňuje radnice pro podnikatelské záměry, aniţ by narušila chod
města. Slavnostního večera se zúčastnil Mgr. T. Kalous, starosta města,
Ing. I. Prchal, tajemník MěÚ a Ing. J. Šmok, vedoucí Regionálního rozvoje
a Územního plánování.
Volby do zastupitelstva města konané 20. a 21. 10. 2006. Účastnilo
se 2 582 voličů, tj. 54,44 %. Dne 29. 10. byla podepsána koaliční dohoda
mezi sdruţením nezávislých kandidátů „Nezávislí“, ODS a KDU-ČSL. Tato
koalice disponuje v jednadvacetičlenném zastupitelstvu 14 mandáty.
Na postu starosty zůstává Mgr. Tomáš Kalous z volební strany „Nezávislí“.
Ze dvou neuvolněných místostarostů je jeden z „Nezávislých“, a to Petr
Andrle, druhým je Ing. Ryan Strnad z ODS.
Rada města je sedmičlenná: Petr Andrle, Jiří Dytrt, Mgr. Tomáš Kalous,
Jan Kulhánek, Ing. Ryan Strnad, Jiří Vencl, Ing. Pavel Zářecký.
Zastupitelstvo města: P. Andrle, J. Bajt, Ing. D. Černý, Mgr. A.
Dorčincová, J. Dytrt, J. Halbrštátová, MUDr. V. Chocholatý, M. Chvátil,
MUDr. M. Jansa, MUDr. J. Jirešová, Mgr. T. Kalous, J. Kulhánek, RNDr.
Vlad. Noţka, P. Procházka, J. Ráb, Vl. Severin, Ing. R. Strnad, Ing. J.
Strnad, MUDr. Z. Vebrová, J. Vencl, Ing. P. Zářecký.
Město Ţamberk udělilo Jakubu Mrákavovi Pamětní list za vynikající
reprezentaci města a získání zlaté a stříbrné medaile na mistrovství světa
v nohejbalu v r. 2006 v Rumunsku.

Hospodaření města.
Celkové výdaje ve vybraných
oblastech přepočítané
na jednoho obyvatele

v tis. Kč
celkem

Záleţitosti pozemních komunikací 9 142
Odvádění a čištění odpadních vod 8 059
Vzdělávání
14 791
Kultura
8 103
Tělovýchovná a zájmová činnost
mládeţe
17 768
Zdravotnictví
649
Bydlení, komunální sluţby

v Kč na 1
obyvatele
1
1
2
1

%z
celkových
výdajů

z toho
provozní
výdaje
celkem

z toho
investiční
výdaje
celkem

522
341
462
349

7,65
6,75
12,38
6,78

2 392
151
7 589
7 965

6 750
7 908
7 202
138

2 957
108

14,88
0,54

3 869
199

13 899
450
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a územní rozvoj
Ochrana ţivotního prostředí,
péče o vzhled města
Bezpečnost a veřejný pořádek,
poţární ochrana
Celkem

41 023

6 828

34,35

5 686

35 337

13 064

2 174

10,94

11 902

1 162

6 836
119 435

1 138
19 879

5,72
100

3 545
43 298

3 291
76 137

Průmysl.
Společnost ZEZ SILKO zvyšuje v r. 2006 svůj obchodní obrat po
investicích ve výši 24 mil. Kč do rozšířené výroby při zvýšení počtu
zaměstnanců na 155. Export zboţí přesahuje 70 % výroby. Společnost
získala opakovanou zakázku od renomované švýcarské společnosti CERN
zabývající se výzkumem atomových částic. V r. 2006 byla zavedena
výroba tlumivek pro španělského vlastníka CIRCUTOR S. A.
Rieter CZ, a. s. Ústí nad Orlicí,závod Ţamberk – dodavatel strojů,
komponentů a systémových řešení pro textilní průmysl. V r. 2006 došlo
k dalšímu rozvoji kompetentnosti závodu zejména v rozvoji a realizaci
nových projektů, které jsou prezentovány výrobou prototypů strojů,
sekvencí do kompletní linky na zpracování bavlny, popř. nové modifikace
strojů na zpracování chemických vláken. V oblasti obrábění došlo ke
standardizaci práce na nových technologiích „Mori Seiki“ a k postupné
realizaci investičních záměrů. Ty představují v letošním roce 4 nové CNC
obráběcí stroje pro zpracování kubických dílů a 2 CNC soustruţnická
centra. Tím se stal závod v Ţamberku nejmodernějším v regionu pro
oblast obrábění.
Royan Classic a. s., Tovární 506. Usnesením Krajského soudu
v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích čj. 48 K 59/2005 ze dne 2. 12.
2005 byl prohlášen konkurz na majetek dluţníka Royana Classic a. s. se
sídlem Ţamberk, Tovární 506, PSČ 564 01. Správkyní konkurzní podstaty
byla ustavena Mgr. Eva Rabatová, Hradec Králové. Do konkurzního řízení
přihlásilo své pohledávky za úpadcem 51 věřitelů. Město Ţamberk
přihlásilo pohledávku ve výši 6 310,00 Kč, která byla při přezkumním
jednání konaném dne 17. 2. 2006 uznána. Téhoţ dne proběhla schůzka
konkurzních věřitelů, na které bylo Město Ţamberk zvoleno do
věřitelského výboru. Majetek úpadce nebyl dosud zpeněţen.
Ţivností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním
jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosaţení zisku a za podmínek
stanovených ţivnostenským zákonem. Ţivnosti se dělí na ohlašovací a
koncesované. Ţivnosti ohlašovací jsou: volná (např. maloobchod se
smíšeným zboţím, realitní kancelář, výroba karoserií…), řemeslné (např.
truhlářství, zednictví, malířství…), vázané (např. opravy, vedení daňové
evidence…). Ţivnosti koncesované: např. pohřební sluţba, taxisluţba…
Počet podnikatelů, kteří vlastní ţivnostenské oprávnění v Ţamberku k 4.
12. 2006.
Ohlašovací: volné 1 028
řemeslné 374
vázané 150
Koncesované:
63
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Zemědělství na Žambersku.
Zemědělský hospodářský rok začíná vţdy na podzim roku
předcházejícího. Léto 2005 bylo teplé a suché. Došlo k přemnoţení
hrabošů, kteří poškozovali porosty řepky a jetelů. Dlouhá a tuhá zima
způsobila vymrznutí některých ozimů. Vika Kameničná a. s. musela zaorat
30 ha řepky, 54 ha jetele bylo téměř zničeno, utrpěly i ozimé obiloviny
(pšenice a triticale). V důsledku pozdního jara byly polní práce o 2 týdny
zpoţděny. Chladný a deštivý květen a červen měl vliv na pomalý vývoj
porostů, zvl. kukuřice. Červenec byl tropický beze sráţek, zastavil růst
trávy na loukách, nedozrávala řepka ani obilí. První sráţky přišly 5. srpna
a během 5 dnů napadlo 103 mm vody. Obilí polehlo, nezralá zrna obilí a
semena řepky začala v klasech a šešulích klíčit. Přeháňky trvaly aţ do
konce srpna. Tragické zně!
Babí léto umoţnilo sklízet senáţ z luk, brambory a kukuřici na siláţ.
Vzcházející ozimy v září a říjnu trpěly suchem, déšť přišel aţ začátkem
listopadu. Sklidilo se méně nejen obilí, ale i brambor. Výjimečnost
letošního počasí je dávána do souvislosti s oteplováním atmosféry na
Zemi.

Výstavba.
1. Průtah městem – 3. etapa – rekonstrukce Divišovy ulice.
Stavba zahájena 7. 8. 2006, předána do uţívání 18. 12. 2006.
Investorem Pardubický kraj. Celkový náklad cca 16 mil. Kč.
2. Výstavba supermarketu Plus Diskont.
Úspěšná rekultivace původního areálu ČSAD, které bylo ekologickou
zátěţí středu města a prostoru u kostela. Současně splněn závazek
investora na rekultivaci a vybudování parkové úpravy prostor vedle
kostela a kostnice podél ul. Kostelní. Otevřeno 26. 10. 2006.
Investorem Einkaufcentrum, s. r. o., Líně u Plzně.
3. Rekonstrukce bytových prostor objektu MěÚ v ul. Nádraţní.
Do nových prostor přestěhováno kontaktní místo sociální pomoci,
pobočka úřadu práce. Původním nájemníkům byly přiděleny nové
městské byty. V provozu od června 2006.
Investorem Město Ţamberk, náklad 1,2 mil. Kč.
4. Prodej kasáren a vybudování páteřní komunikace.
Završení procesu privatizace objektu, které Město Ţamberk získalo od
Ministerstva obrany v listopadu 2004, fyzicky převzalo 31. 1. 2005 a
k 30. 4. 2006 bezezbytku prodalo soukromým majitelům. V kasárnách
vznikla lehká obchodně – průmyslová zóna. Akce ukončena v říjnu
2006.
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Investorem komunikace Město Ţamberk, náklad cca 6,8 mil. Kč za
vyuţití státních dotačních titulů ve výši 75 % celkových nákladů. Akce
ukončena v říjnu 2006.
5. DDM Animo – přístavba šaten, zateplení fasády budovy.
Další etapa rekonstrukce budovy v majetku města
zkvalitnění činnosti práce s mládeţí.
Investorem Město Ţamberk, cena 1,2 mil Kč.

přispěje

ke

6. Výstavba garáţí pro potřeby Městského úřadu.
Ukončení přestavby budovy na centrum sluţeb státní správy pro
občany.
Investorem Město Ţamberk, podíl na nákladech SBD Ţamberk. Cena
díla dosáhla cca 0,5 mil Kč.
7. Zateplení obvodového pláště MŠ Čtyřlístek.
Další etapa postupné revitalizace objektu ze 70. let započatá v r. 2005.
Investorem Město Ţamberk, náklad 2,9 mil. Kč.
8. Panelový dům č. p. 1054 – 1056.
Ukončena revitalizace sídliště U Polikliniky za podpory vládních
programů na zřízení nových bytových jednotek. Slavnostní otevření 6.
9. 2006. Hlavním investorem Město Ţamberk, podíl na nákladech SBD
Ţamberk, cena cca 27 mil. Kč.
9. Oprava chodníku Draha.
Akce ukončena v květnu 2006.
Investorem Město Ţamberk, náklad akce byl 0,72 mil. Kč.
10. Výstavba nové klubovny tenisového klubu.
Slavnostní otevření 23. 9. 2006. V návaznosti proběhla výstavba
víceúčelové tenisové haly, která bude otevřena 5. 1. 2007.
Investorem Město Ţamberk za vyuţití státní dotace. Náklad cca 12 mil.
Kč.
11. Modernizace školní zahrady u MŠ Sluníčko.
Výstavba nových atrakcí a zařízení dětského hřiště pro MŠ Sluníčko a
ŠD při ZŠ 28. října. Otevření 11. 9. 2006. Investorem Město Ţamberk,
náklad akce 0,55 mil. Kč.
12. Modernizace pískoviště na území města.
Celkem opraveno a upraveno 16 pískovišť pro zabezpečení
hygienických norem. Realizace v měsících červen – červenec.
13. Dokončení modernizace sportovního areálu u Penny marketu.
Umístění ochranných sítí, zbývajících palisád. Areál vyuţívá mládeţ,
probíhá zde i školní výuka ZŠ. Ukončení v létě 2007.
Investorem Město Ţamberk, předpokládané náklady 0,11 mil. Kč.
14. Vybudování chodníku podél ulice Školská.
-9-

Jde o bezpečnost občanů ze sídlišť u Ţirafy a U Jatek. Investorem
Město Ţamberk, náklad 0,38 mil. Kč. Z toho 1/3 nákladů uhradila
společnost Magellan Alfa, s. r. o. jako majitel pozemků, jeţ jsou
chodníkem dotčeny. Ukončeno v říjnu 2006.
15. Obměna nových parkovacích automatů.
Investorem Město Ţamberk, náklad 0,3 mil. Kč.
16. Nákup měřiče rychlosti vozidel.
Investorem Město Ţamberk spolu s městem Letohrad. Cena 0,5 mil.
Kč.
17. Vybudování Domova pro matky s dětmi.
Rekonstrukce bývalé vojenské ubytovny na moderní azylové centrum
pro ţeny a matky v nouzi.
Investorem Město Ţamberk se státní dotací 0,7 mil. Kč, celkový náklad
2,4 mil. Kč.
18. Zasíťování lokality Albertinum II.
Provedena příprava pro výstavbu rodinných domů vybudováním
inţenýrských sítí v lokalitě vedle léčebny Albertinum, a tím byl završen
rozvoj této lokality vyčleněné pro výstavbu. Investorem Město
Ţamberk, náklad 29 mil. Kč.
19. Obnova Morového sloupu a kašny se sochou Kentaura.
Provedeno v rámci péče o památkové objekty města v městské
památkové zóně na Masarykově náměstí. Investorem Město Ţamberk,
náklad 0,7 mil. Kč.
20. Centrum sociální péče.
Provedena výměna oken 3. NP a vstupních dveří.
Investorem Město Ţamberk, náklad 0,25 mil. Kč.
21. Základní škola 28. října.
Oprava podlah a elektroinstalace čtyř učeben, dále vybavení učebny
zeměpisu. Akce je součástí revitalizace objektu ze 70. let a byla
dokončena v létě 2006.
Investorem Město Ţamberk, náklad 0,32 mil. Kč.
22. Oprava povrchu parkoviště u polikliniky.
Byla dokončena jako pokračování úprav této části města v návaznosti
na průtah městem. V uţívání od října 2006. Investorem Město
Ţamberk, náklad 0,9 mil. Kč.
23. Výstavba dětského hřiště v sídlišti U Polikliniky.
Vybudována nová plocha pro míčové hry s novým zařízením. V uţívání
od října 2006.
Investorem Město Ţamberk, náklad 1,22 mil. Kč.
24. Novinový stánek u budovy pošty.
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V rámci parkových úprav Vojáčkových sadů starý stánek nahrazen
novou stavbou. V uţívání od ledna 2007. Investorem Město Ţamberk,
náklad cca 0,35 mil. Kč.

Památková péče.
Kostel sv. Václava, nemovitá kulturní památka, vlastník Římskokatolická
farnost, děkanství Ţamberk. Probíhá 3. etapa statického zajištění podle
projektu Ing. J. Starého z Hradce Králové. Cílem je zajištění trhlin ve
zdivu západního štítu vloţením prutů Helifix do vnitřního líce zdiva.
Investorem farnost, částkou 405 tis. Kč přispěje MK, částkou 200 tis. Kč
KÚ Pardubického kraje, farnost uhradí min. 78 tis. Kč a Město Ţamberk
přispěje 136 tis. Kč. Celkem náklady 820 tis. Kč. Zároveň se opravuje
ohradní zeď kolem kostela v severozápadním úseku v délce 58 m. Mezi
kostnicí a zdí bude drenáţní výkop odvodněný trubkou do spodní části
tarasní stěny. Investorem farnost, částkou 245 tis. Kč přispěje
Ministerstvo kultury, 70 tis. Kč Město Ţamberk, farnost uhradí 35 tis. Kč.
Celkem náklady 350 000 Kč.
Mariánský sloup se sochou P. Marie na náměstí TGM, nemovitá kulturní
památka, vlastník Město Ţamberk. Barokní práce ze 17. stol., autor
neznámý. Stav památky z pískovce střední a hrubší zrnitosti byl narušený.
Četná mechanická poškození, nárůst kolonií mikrovegetace, barevná
odlišnost povrchu, znečištění. Nutnost restaurátorského zásahu včetně
hydrofobizace (ochrana proti sráţkové vodě). Restauroval Mgr. A. Josef
Petr z Tlumačova. Město uhradí část nákladů z příspěvku MK, tj. 330 tis.
Kč, podíl města 212 tis. Kč.
Kašna se sousoším Nymfy a Kentaura, nemovitá kulturní památka,
vlastník Město Ţamberk. Bazén kašny pochází z empírového období,
bronzovou plastiku vytvořil sochař J. Rous v r. 1935. Cílem zásahu je
zabezpečení hmotné podstaty památky se zajištěním její následné
dlouhodobé funkce v exteriéru. Provedeno čištění stěn kašny, lokální
odsolení, zpevnění, zajištění trhliny, hydrofobizace, oprava dna kašny,
odstranění nánosů na bronzové plastice. Restaurovali Mgr. A. Josef Petr
z Tlumačova a Jar. Ungr z Náchoda. Město uhradí 60 tis. Kč z příspěvku
HK, podíl města bude 59 tis. Kč.
Objekt č. p. 76 v Kostelní ulici. Za hranicí městské památkové zóny
v blízkosti kostela sv. Václava byl zbourán tzv. Krahulcův dvůr, největší
předměstská usedlost. Patrový zděný dům pocházel z poč. 19. stol. a
částečně upraven v průběhu 2. třetiny 20. stol. Obytný dům v jiţním
pohledu tvořil hmotový přechod mezi dominantou kostela a zástavbou
v Kostelní ul.
Objekt č. p. 282 v Tyršově ulici, městská památková zóna. Cenná Rousova
usedlost, pozdně klasicistní roubená stavba z pol. 19. stol., doplněná asi
poč. 20. stol. výtvarnickou rodinou Rousů o zděné novobarokní křídlo
s ateliérem. Při nároţí je pamětní deska F. Rouse (1872 – 1936) a jeho
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bratrů, kteří se zde narodili. Objekt koupili manţelé Šulcovi a postupné
opravy budou probíhat pod dohledem památkové péče.

Politický a kulturní život.
Dne 16. ledna si připomněli v osadě Polsko, místní části Ţamberka,
poloţením květin u pamětní desky na domě Ţabkových 61. výročí
tragického konce čs. paradesantní skupiny Barium, která působila ve
východních Čechách od dubna 1944 do ledna 1945. Přišla třicítka občanů,
mezi nimiţ byli odbojáři a členové rodin zapojených do činnosti Baria spolu
s představiteli města Ţamberka, Českého svazu bojovníků za svobodu a
veteránů výsadkového vojska.
Písně J. Jeţka a V + W v podání O. Havelky a jeho Melody Makers
zazněly 1. února od 19.30 hod. v divadle. Úspěšná koncertní show
připomněla i písně R. A. Dvorského a dalších legend české swingové
hudby.
Chata Mysliveckého sdruţení Hůrka je umístěna v krásném místě na
soutoku Divoké Orlice a Rokytenky. Zde se schází parta chlapců ve věku
od 10 do 15 let. Pod vedením Josefa Hubeného se učí nákladům myslivosti
a ochraně přírody. V terénu odlévají stopy zvěře, cvičí psy, v zimě
přikrmují zvěř a vyrábějí ptačí budky. Program přizpůsobují ročnímu
období. V soutěţi O zlatou srnčí trofej se jiţ dokonce probojovali i do
ústředního kola. Bývalý učitel přírodopisu se dětem věnuje s velkým
zaujetím.
Více jak stovka členů zdravotně postiţených si na členské schůzi 8.
března připomněla 55. výročí zaloţení Svazu invalidů a 30 let existence
ZO zdravotně postiţených. Starosta města ocenil práci bývalého předsedy
p. F. Hladíka, který ve funkci pracoval 25 let. Ke slavnostní náladě přispěli
ţáci ZUŠ P. Ebena hudebním vystoupením.
Eduard Landa, malíř malebných zákoutí rodného Ţamberka a
Orlických hor, se nar. 14. března 1926. Vyučil se písmomalířem u svého
otce, ale přednost dostalo umění. Kaţdou volnou chvíli vyuţíval ke
zdokonalování v kresbě. Nejraději maloval v ateliéru v domě č. p. 168 na
Masarykově náměstí a právě tady vznikla většina jeho prací. Tematicky
vytvářel nejdříve portréty, později krajinomalby a květinová i ovocná
zátiší. V roce 1987 vytvořil rekonstrukci nejstarší podoby Ţamberka. Jeho
kresby uhlem byly plné dynamiky a působily často aţ dramaticky. Opakem
byly průzračné a harmonicky zasněné akvarely městských zákoutí i prosté
chalupy Orlických hor. Do svých obrazů promítl vyznání ze své lásky
k rodnému kraji.
V roce 1998 se stal čestným členem Masarykovy akademie
výtvarných umění a v r. 1999 mu byl udělen Řád Konstantina Velikého a
titul Rytíř řádu. Město Ţamberk mu v r. 2001 udělilo čestné občanství.
Začátkem dubna zahájilo muzeum výstavu z jeho celoţivotní tvorby,
která vznikla u příleţitosti autorových dovršených 80. narozenin. Bohuţel,
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právě kdyţ byla dokončena instalace posledního obrazu, Eduard Landa
podlehl nemoci a 7. dubna 2006 zemřel.
Vítání jara a loučení se zimou se stalo tradicí v Betlémě. Vynášení
vystrojené Morany se konalo 2. dubna ve 14 hod. Ţáci OU a Praktické
školy připravili kulturní pásmo se zpěvy a tancem.
Ţamberské Jarní slavnosti byly zahájeny 9. dubna přestavením pro
děti „Michal je pajdulák“. Praţský herec M. Nesvadba si s dětmi hrál,
zpíval a tančil. Dne 14. 4. se v divadle představil soubor Vicena z Ústí nad
Orlicí divadelní hrou I. Douskové „Hrdý Budţes“. Z Prahy přijelo divadlo
Járy Cimrmana a uvedlo hru „Afrika“. Komedii A. Procházky vybralo
Kodym Opočno s názvem „Přes přísný zákaz dotýká se sněhu“. Závěr
přehlídky patřil místním ochotníkům, kteří uvedli komedii „Bosé nohy
v parku“.
Akademický
sochař
Zdeněk
Kolářský
oslavil
29.
dubna
pětasedmdesáté narozeniny. Ţamberk vděčí Z. Kolářskému za pamětní
desky prof. E. Albertovi a MUDr. B. Kuklové – Štúrové. Podílel se na
pamětní desce arch. Jindřichu Mergancovi a provedl návrh pomníku
obětem II. sv. války na náměstí Gen. Knopa. K posledním pracem patří
deska P. Ebenovi a desky oceňující zásluhy genmjr. J. Knopa a statečnost
rodiny Ţabkových v Polsku. Vytvořil pamětní medaile pro město Ţamberk,
dále k 70. výročí zaloţení muzea, k 300. výročí narození P. Diviše a ke
100. výročí úmrtí prof. E. Alberta. K jeho nedávno dokončené práci patří
plaketa věnovaná 80. jubileu malíři E. Landy. Vyzrálé technické
mistrovství nadaného i všestranně pracovitého tvůrce dokumentovala
výstavu „Mince, medaile a plakety“ v městském muzeu.
Cyklistická akce Cyklo Glacensis se jela 26. – 28. 5. a měla obdobný
scénář jako loni. Z české strany bylo připraveno devět hvězdicových tras a
společným cílem bylo polské město Radkow. Trasy dlouhé 40 aţ 120 km.
Zrcadlově byl projekt připraven i z polské strany. V Radkowě se sjelo na
300 cyklistů, pro které byl připraven večerní společenský program
s prezentací činností všech zúčastněných českých i polských regionů.
Letošní 10. ročník sportovních her zdravotně postiţených „O pohár
starosty města“ se konal 20. května v prostorách auto kempinku. Do
sportovního klání se zapojilo i sedm chlapců z nových Domků pod strání ze
Ţampachu. Ze základní organizace soutěţilo 13 muţů a 12 ţen. Ceny
vítězům předal starosta Mgr. T. Kalous a M. Vondřich, předseda ZO SPCH.
Azylový dům. Dne 23. 5. v 15.30 hod. byl slavnostně otevřen
azylový dům pro matky a děti, které se ocitnou v těţké ţivotní a sociální
situaci. Je to první zařízení tohoto typu v našem regionu. Rekonstrukce
bývalého objektu důstojnické ubytovny provedlo Město Ţamberk se státní
podporou ministerstva práce a sociálních věcí. Organizačně se na akci
podílelo neziskové sdruţení CEMA, která je provozovatelem azylového
domu. Bylo vybudováno 10 pokojů pro delší pobyt a 1 pokoj s krizovým
lůţkem. Nezbytným vybavením jsou kuchyňské kouty a sociální zařízení.
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Vše je útulně zařízeno, nechybí ani velká herna v podkroví. Časem přibude
i dětské hřiště.
10. ročník Běhu Terryho Foxe proběhl před divadlem 20. června. Ani
tropické počasí neodradilo rekordních 417 běţců, kteří si vybrali tratě
v délce 3 km nebo 1 km, případně závod absolvovali na kolech. Na boj
proti rakovině věnovali účastníci 11 333 Kč. Doprovodný hudební, taneční
a výtvarný program vyvrcholil besedou v Divišově divadle s hosty:
lékařem Zd. Dienstbierem, předsedou Ligy proti rakovině, písničkářem J.
Fouskem a skikrosovým mistrem světa T. Krausem.
Zahradní slavnosti v Senftenbergu se účastnil osmičlenný výbor ZO
zahrádkářů. Přijeli na pozvání osady „Glück auf“ ve dnech 23. – 25.
června. Prohlídli si pěkně upravené zahrádky a vyměnili pěstitelské
zkušenosti. Vyvrcholením pobytu byla Zahradní slavnost s kulturním
programem a bohatou hostinou. Domů se vrátili s předsevzetím přátelské
styky utuţovat.
Dechová hudba Orličanka koncertovala 6. srpna od 15 hod. pod
kapličkou Ecce Homo Pod Suticí.
65 let kanoistiky v Ţamberku. Vodáci v 50. letech trénovali a
závodili na lodích, které si stavěli sami a získávali medaile na mistrovství
republiky. V r. 1960 se zúčastnila Eva Miková – Kutová, jako první
Ţamberanka, Olympijských her v Římě. V r. 1968 se stal V. Středa členem
reprezentačního druţstva a nejlepším závodníkem republiky. Následuje A.
Betlach s 5. místem na MS v Tampere a Z. Balla se stal veteránským
mistrem světa ve Stockholmu. Podrobně o událostech oddílu informuje
Almanach.
V současnosti sbírá medaile na mistrovství republiky, ale i Evropy a světa
veterán Mirek Strnad. Zvítězil v Českém poháru (3. – 4. 6.),
v maratónském závodu v Trémolantu (Francie) za účasti veteránů celého
světa a zlato přivezl z maratónu konaného v Týně n. Vl. (30. 9. – 1. 10.).
Druhé místo obsadili V. Jedlička a L. Exner st. V celkovém pořadí veteránů
je Ţamberk v pořadí oddílů ČR na 3. místě. Předsedou a metodikem oddílu
je V. Kalous, další sestavu tvoří tři trenéři. Mezi velké naděje patří Z.
Paďourová, K. Paďourová, D. Jansová, Z. Jedličková, L. Exner.
Závod „15 km po Divoké Orlici“ je stále populární a letos se jel 13. – 14.
5.
Mezinárodní setkání Evropského svazku měst v německém
Püttlingenu se zúčastnila osmičlenná mládeţnická skupina ze Ţamberka
(22. 7. – 31. 7.). Navázali nová přátelství, účastnili se mnoha výletů,
pracovali ve workshopech, sportovali a zasadili stromy přátelství.
Astronomové ze Ţamberka. Naše město se stalo 20. srpna cílem
výjezdu účastníků 26. shromáţdění Mezinárodního astronomického
kongresu. Hosté si připomněli význam Parishovy soukromé hvězdárny a
prohlédli pamětní desku věnovanou T. Brorsenovi. Slavnostní oběd pro ně
připravili ţáci SOU řemesel a sluţeb.
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Odpoledne se 50 členná společnost vydala do zámeckého parku, kde mohli
vyuţít k pozorování oblohy historický dalekohled Václava Knolla.
Následovala krátká procházka městem se zastavením u pamětní desky
prof. Augustina Seydlera, fyzika a astronoma, připomněli Václava
Kumpošta, zakladatele časopisu Vesmír. V muzeu si prohlídli autentické
předměty z Parisovy hvězdárny, expozici o historii Ţamberka včetně
expozic prof. E. Alberta a P. Diviše. Zajímala je Exlebenova historická
lékárna a doslova nadšeni byli z našich historických betlémů. Asi proto, ţe
mezi nimi byli nejen Američané, Němci, ale třeba i Peruánci.
Hosty provázel starosta města, ředitel učiliště Ed. Dvořák, ředitelka muzea
M. Otavová, ale také John Parish. Jeho prastrýc totiţ před 150 lety
umoţnil v nově zřízené hvězdárně na svém panství pozorování dánskému
hvězdáři T. Brorsenovi. Zahraniční hosty doprovázeli čeští astronomové,
mj. Pavel Suchan, tajemník Čs. astronomické společnosti; Martin Šolc
z Astronomického ústavu UK v Praze; astronom Jiří Veselý ze Sloupnici.
Astronomové ocenili přínos města, nešetřili slovy uznání a chvály.
Náměstí zaplnily pouťové atrakce ve dnech 2. – 3. září. V kapli sv.
Rozálie se konala Poutní mše svatá, kterou celebroval P. O. Kučera.
Od 9. září zahájen provoz moštárny. Příjem ovoce a výdej moštu
vţdy ve středu (14 – 18 hod.) a v sobotu (8 – 12 hod.).
Barevný den jako zábavná akce pro veřejnost se konal 14. září od 8
do 13 hodin na náměstí a byl zaměřen na správné třídění odpadů.
Sešlapávání „petlahví“, recyklační domino a další soutěţe oslovily hlavně
ţáky základních škol. Program byl doplněn ukázkami starých řemesel.
Oslava 80. výročí TOSK proběhla 23. září na tenisových kurtech, kde
se sportovalo a v restauraci Babeta. Součástí byla i prohlídka nové
tenisové klubovny. Slavnostní večer, za početné účasti členů klubu a
vzácných hostů, proběhl v restauraci. Ing. S. Tajbr, předseda TOSK,
přivítal a představil hosty. Významné osobnosti, které se zaslouţili o vývoj
klubu připomněl M. Chvátil. Rozdávaly se pamětní listy, trička a Almanach,
který připomíná historii i současnost. Jeho součástí je CD s bohatou
fotografickou dokumentací. Za přítomnosti oddílových celebrit pozdravil
jubileum starosta města. Za tenisovou Slavii Praha, se kterou byla v 70.
letech báječná spolupráce, promluvil Prof. RNDr. J. Spíţek, Dr. Cs., za
holandský Woerden, s nímţ 13 let trvají výměny nejmladších tenistů, pro
změnu Jef Duijs. Celý večer se nesl v příjemné atmosféře.
VII. Hubertova jízda byla zahájena 7. října v 10 hod. u myslivecké
chaty. Tradiční hon za liškou vystřídalo odpoledne parkurové skákání a
další soutěţe.
Ţalman a spol. legendární folková skupina, rozdávala dobrou náladu
8. října v divadle. Součástí koncertu byl křest CD. (Cena 15 Kč).
Praţská zájezdová scéna sehrála v divadle (22. 10.) komedii „Velká
zebra aneb Jakţe se to jmenujete“. Vstupné 220 Kč.
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Vandalismus. Policie usvědčila 13letého ţáka speciální školy, který
na ţidovském hřbitově povalil 53 náhrobků a způsobil škodu za 300 tisíc
Kč. Vzhledem k věku pachatele a jeho duševní chorobě byl případ odloţen.
Slavnostní otevření Vojáčkových sadů se konalo 11. října za
přítomnosti zástupců města a veřejnosti. Byla vytvořena odpočinková,
funkční a esteticky působící zóna města.
Místo nevzhledného areálu ČSAD vznikly prostory,
vybudován supermarket Plus. Prodej zahájen 26. října.

kde

byl

V Orlických kasárnách byla otevřena 28. října expozice Hasičského
muzea jako první v Pardubickém kraji. Na výstavě je k vidění hasičská
technika a vybavení hasičů od r. 1820 aţ po současnost. Při této
příleţitosti převzal pan JUDr. Z. Jaška vyznamenání „Zaslouţilý hasič“ za
obětavou práci ve sboru.
Pan Mir. Vondřich převzal 8. listopadu na Staroměstské radnici
v Praze vyznamenání za dlouholetou práci ve Svazu diabetiků.
Dětský filmový festival (6. – 10. 11.) nabídl oblíbené tituly a
tradičně slosovatelné výherní kupony. Akce se těší zájmu diváků.
Krádeţ v Kapli Panny Marie Bolestné. V noci z 15. na 16. 11. byly
odcizeny čtyři sochy andělů. Jejich stáří se odhaduje na 250 – 300 let,
celková škoda přesahuje 200 tisíc korun, ale kulturní dědictví nelze
vyčíslit. Policie po zlodějích pátrá.
80. výročí Divišova divadla. Letošní rok nám končí významným
jubileem, které patří Divišovu divadlu. Bylo postaveno za rekordních 7
měsíců a slavnostně otevřeno premiérou Tylovy „Fidlovačky“ dne 5. 12.
1926. Mnoho nadšenců vloţilo do tohoto úsilí obrovskou práci a značné
finanční prostředky. Stavba se postupně splácela z vybraného vstupného a
dobrovolných sbírek 19 let. Během války se zde promítaly filmy a divadlo
„výhodně“ pronajímalo. Po r. 1948 ochotníci omezují svoji činnost a
budova chátrá. V 50. letech přebírá divadlo do své péče ZK n. p. Mosilana
a probíhají udrţovací práce. V r. 1961 přechází budova pod ROH Kovostav
n. p., závod 04 (později Elitex, dnešní Rieter) a provádí se postupná
rekonstrukce. Roku 1990 dochází k převzetí budovy městem.
Divišovo divadlo bylo svědkem mnoha premiér a repríz pod vedením
dobrých reţisérů a několika desítek ochotníků. Na repertoáru se střídaly
hry dramatické, komedie, operety a ochotníci získali mnohá ocenění a
uznání. S ochotníky spoluúčinkovaly velké postavy českého divadelnictví:
zasl. um. J. Marvan, Vl. Fabiánová, nár. um. J. Pivec, K Heger, operní
pěvkyně M. Tauberová. Dirigent Národního divadla Jan Hus Tichý,
ţamberský rodák, zde nastudoval Bloudkovu operu „V studni“ (1943). Od
roku 1937 do roku 2006 zde bylo uvedeno 253 premiér. Přejeme
ochotníkům, aby „vůně šminky“ chutnala nadále nejen těm zkušenějším,
ale i mladším, kteří cestu k divadlu teprve hledají.
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U příleţitosti 80. výročí připravil Divadelní spolek Diviš na 7. a 9.
prosince slavnostní večer plný zpěvu, tance a známých divadelních
výstupů. Ve foyeru divadla byla instalována výstava historických fotografií
s moţností zakoupení Almanachu, který informuje o divadle a ochotnickém
nadšení.
Klub důchodců registruje na 60 členů. Pravidelná setkání se konají
2krát týdně v jídelně Centra sociální péče, kde se schází kolem 25 seniorů.
Při odpolední siestě se beseduje, čte, hrají karty plánuje zájezdová
činnost. Vítaným zpestřením jsou návštěvy ţáků ZUŠ P. Ebena, které
potěší svým vystoupením nejen v čase předvánočním. Součástí ţivota
seniorů je charita. Částkou 1 000 Kč přispěli na Konto Adventního
koncertu věnovaného „bechtěrevikům“.
Na Masarykově náměstí „vyrostl“ vánoční strom. Slavnostní
rozsvícení se konalo v podvečer 6. prosince za zpěvů vánočních v podání
ţáků ZŠ Nádraţní 743.
Václav Hudeček, světový houslista, hrál 8. prosince od 19.30 hod.
v divadle. Jeho sympatické vystupování a virtuozita okouzluje obecenstvo
bez rozdílu věku. Na programu byla díla F. Schuberta, G. F. Händela, A.
Dvořáka, M. Ravela a Pabla de Sarasate. Klavírní doprovod Prof. P.
Adamec. Jako host vystoupila M. Janoušková, talentovaná studentka
konzervatoře v Praze.
Skladatel a zpěvák Rud. Pachman se představil
programem v kostele sv. Václava 14. prosince od 18 hod.

s adventním

Pan Jiří Merganc, velký ţamberský patriot a znalec místních dějin,
zemřel 16. 12. 2006. Byl po několika desetiletí neúnavným propagátorem
svého rodného města, významně se podílel na zmapování mnoha místních
dějinných událostí i osudů osobností spjatých s Ţamberkem. Zanechal zde
svým spoluobčanům bohaté dědictví – výsledky široké a zasvěcené
publikační činnosti, podílel se na vzniku ceněných pamětních desek
ţamberských osobností i vybudování muzejních expozic. Byl patriotem i
vlastencem v pravém významu těchto slov. Čest jeho památce.
Silvestrovský ohňostroj přivítal nový rok 2007.

Zdravotní a sociální zařízení.
Záchranná zdravotní sluţba Ţamberk byla přivolána 11. září do
Smetanovy ul. č. p. 655. Krátce před půl desátou zde přišla o ţivot mladá
těhotná ţena mnoha ranami pistole. Začal boj o dítě. Lékař provedl
císařský řez ve velice ztíţených podmínkách. Dítě bylo zaintubováno, byla
prováděna umělá srdeční masáţ, napíchnuta centrální ţíla pro přívod
tekutin, léků… I přes velké úsilí dítě po 70 min. zemřelo. Vysokou
odbornost prokázali MUDr. J. Prokop, MUDr. H. Dubská, zdravotní sestra
H. Suchánková a řidič O. Havlík. Zaslouţí si naši úctu a poděkování.
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Školní jídelna na náměstí Gen. Knopa přešla na plně objednávkový
systém prostřednictvím počítačového terminálu ve výdejně čipem nebo
přes internet. Vybírá se ze tří druhů jídel, tří druhů salátů a čtyř druhů
nápojů. Ke stravování je zapsáno 1 200 dětí a cca 672 cizích strávníků
(učitelé, důchodci…). Průměrně se vaří 1 500 obědů denně. Ceny obědů:
14 Kč (věk 3 – 6 let); 19 Kč (7 – 10 let)
21 Kč (věk 11 – 14 let); 22 Kč (od 15 let…)
Školní jídelna zajišťuje svatební hostiny, rauty a podobné akce na vysoké
úrovni.
Rodinné centrum Pohoda vzniklo před 10 lety. Maminkám na
mateřské dovolené chyběl prostor, kde by se mohly věnovat spolu s dětmi
různým společným aktivitám. Zaloţily občanské sdruţení CEMA a 26. 11.
1996 otevřely Mateřské centrum pro veřejnost v Kostelní ulici. Zpočátku
bylo v provozu několik hodin týdně, postupně se jeho aktivity rozšiřovaly a
změnilo název na Rodinné centrum. Přijalo stálé zaměstnance,
přestěhovalo se do vhodných prostor v Nádraţní ul. a stalo se zázemím
pro celé rodiny. Za své úsilí převzalo v r. 2004 ocenění „Společnost
přátelské rodině“. Město Ţamberk ve spolupráci s CEMA vybudovalo
azylový dům pro ţeny a matky s dětmi v tísni. Rychlou pomoc v těţké
ţivotní situaci tu našlo jiţ 23 matek s dětmi, jedna těhotná ţena a jedna
ţena středního věku (otevřen 23. 5.). Byty bývají plně obsazené, ale
dochází k rychlé výměně. Krizový pokoj nabízí zázemí okamţitě na max. 7
dni a vystřídalo se tu pět matek s dětmi.
Nebýt zapálených lidí, kteří svou práci chápou jako sluţbu ostatním a
dokáţou strhnout i okolí, nemohlo by Rodinné centrum na své cestě dojít
tak daleko.

Kultura a školství.
V pátek 6. ledna se v Divišově divadle uskutečnilo předávání ocenění
dětem a mládeţi, které z rukou starosty Mgr. T. Kalouse za své
mimořádné výsledky v r. 2005 převzalo 59 úspěšných mladých studentů,
sportovců či kulturně nadaných dětí.
Pro školní rok 2006/07 bylo zapsáno do 1. tříd 68 dětí.
Divadelní krouţek DDM Animo nacvičil pohádku Loupeţnické koření,
kterou uvedl 26. února v divadle. Malí ochotníci potěšili i diváky
v Letohradě, Dolní Dobrouči a na Ţampachu.
Dne 20. dubna proběhlo v divadle oblastní kolo vědomostní soutěţe
Paragraf 11/55. Celonárodní projekt si kladl za cíl nenásilnou hravou
formou zvýšit povědomí dětí ve věku 11 – 15 let o tom, ţe dopouštět se
porušování zákonů a pravidel nesmí být povaţováno za něco přijatelného.
Zvítězilo druţstvo ZŠ Ţamberk, Nádraţní 743 a postoupilo do krajského
kola.
Stanislav Šroller, ţák 3. roč. oboru instalatér SOU Zámek se
kvalifikoval do celostátního finále. Prokázal výborné teoretické i praktické
znalosti ve svém oboru.
Vytrvalý déšť posunul studentský Majáles na 5. května. Královská
rodina zavedla průvod k Divišovu divadlu, kde se konalo vystoupení pro
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veřejnost. Během májových dnů byla v předsálí divadla otevřena výstava
studentských prací.
Basketbalový klub při Gymnáziu Ţamberk oslavil 10 let trvání.
Nejlepší dárek k tomuto výročí si dalo druţstvo starších dorostenců, které
zvítězilo ve východočeském přeboru.
Letošní rok probíhá v České republice jako Rok s ţidovskou kulturou
a klade si za cíl ukázat specifičnost ţidovského kulturního dědictví, a také
propojení s českou kulturou a českým prostředím.
Město Ţamberk má na svém území zachovalé ţidovské památky.
Původní ţidovská synagoga na podměstí slouţila jako modlitebna,
shromaţdiště a škola do r. 1939, po II. sv. válce jiţ činnost ţidovské obce
nebyla obnovena. Proto byla budova v 50. letech přestavěna pro potřeby
Církve čs. husitské. Další památkou je ţidovský hřbitov, který je veřejnosti
přístupný denně s výjimkou sobot a ţidovských svátků. Součástí hřbitova
je ohel – modlitební síň, ve které je umístěna expozice „Ţivot ţidovské
komunity v Ţamberku. Prohlídku umoţní návštěvníkům pracovníci muzea.
Historie místních Ţidů je zdokumentována díky unikátní práci „Ţidé
v Ţamberku“ manţelů Pírkových. Dnes z původní ţidovské komunity
v Ţamberku nikdo neţije. Na jejím zániku měly vinu válečné události.
Beseda „Svědectví o holocaustu“. Pozvání na besedu přijala
publicistka Mgr. Věra Vlčková, autorka knihy „Doufám, dokud dýchám…“
V knize popisuje ţivotní příběhy čtyř ţen z Náchodska, které přeţily
holocaust a jejichţ osud je několika nitkami svázán i s Ţamberkem.
Besedy, která se konala 26. května od 18 hodin v Pensionu, se zúčastnily i
dvě z hlavních hrdinek literárního dokumentu, a to paní Eva Reichlová –
Zelená a paní Eva Hejzlarová – Koubková. Čestným hostem byl pan
Jaroslav Kytlic, jehoţ rodiče ukrývali po celou válku ţidovského chlapce.
Za tento hrdinský čin převzal v r. 2001 z rukou izraelské velvyslankyně
medaili a čestný titul „Spravedliví mezi národy“, který uděluje Památník
mučedníků a hrdinů holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě. Setkání
doprovodili hrou na housle a dramatizací úryvku z knihy ţáci ZUŠ P.
Ebena. Biografii „Doufám, doku dýchám…“ lze koupit za 220 Kč v místních
knihkupectvích.
Pardubický kraj vydal publikaci Stopy Ţidů v Pardubickém kraji.
Výjimečná je proto, ţe ji přečtete v češtině, angličtině i hebrejštině. Kniha
byla oficiálně uvedena v ţivot na zasedání Světové asociace cestovních
kanceláří Asta. Hosté této konference ji obdrţeli mezi uvítacími materiály.
Díky tomu se publikace dostala do celého světa a můţe milovníky
ţidovské kultury inspirovat k návštěvě východních Čech.
Debrujáři jsou děti ve věku 5 – 16 let, které se zajímají o vědu a
techniku. Provádějí zajímavé a zábavné pokusy s jednoduchými
pomůckami, a tak získávají vlastní zkušenosti s přírodovědnými jevy.
Muzeum hl. města Prahy, ve dnech 18. – 19. května, hostilo kluby
debrujárů z ČR, Slovenska a Belgie. Účastnili se i šikulkové ZŠ 28. října.
Své pokusy předváděli jednotlivě před kamerou a s mikrofonem. Před
mnoha diváky měli trému, nebylo to však při výkonech poznat. Spokojení
adepti vţdy si odváţeli z Prahy mnoho záţitků.
Oslava Dne dětí byla ve znamení dobrodruţné cesty za ţamberskými
pověstmi. Akci připravil DDM Animo na 10. června.
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Taneční skupina Neon se zaměřila na nejnovější trendy tanečních
stylů jako hip hop, R´n´B a street dance. Ve věkové kategorii do 10 let se
tanečníci probojovali do finále Mistrovství Čech a postoupili na Mistrovství
ČR, které se konalo 10. 6. v Jablonci n. Nisou. Tanečníci ve věku nad 15
let se účastnili Mistrovství ČR v Prostějově. Moderní tance se těší velkému
zájmu dětí a mládeţe.
Studenti Gymnázia dosáhli výborných výsledků v přírodovědných
soutěţích nejen na úrovni okresní, ale i krajské, kde je vysoká
konkurence. Účastnili se krajského kola fyzikální, matematické a
biologické olympiády. Tomáš Popelář se stal absolutním vítězem
Pardubického
a
Královehradeckého
kraje
chemické
olympiády.
V celostátním kole zeměpisné soutěţe Eurorebus reprezentovala školu
dokonce dvě druţstva.
Město Ţamberk uspořádalo „Ţamberský maják“, dětské dopoledne
se záchranáři a policií, v úterý 27. června od 8 do 12 hodin. Na školáky
čekaly ukázky poţární techniky, výcvik psů, prohlídka vozů Rychlé
zdravotní pomoci, vodní záchranáři, besedy a soutěţe. Velký zájem byl o
obrněný transportér určený k potlačování demonstrací, který byl
předveden v akci. Vodní záchranáři zase předvedli zásah při oţivování
tonoucího. Pestré dopoledne dokumentovalo široký záběr působení
integrovaného záchranného systému při záchraně ţivotů a ochraně
majetku.
Atleti oddílu SK Orlice při Speciální ZŠ se zúčastnili mistrovství
republiky v Praze (26. – 27. 5.) a předvedli vynikající výkony. Petra
Piecková se stala mistryní republiky na 100 a 800 m a ve skoku vysokém
skončila třetí. Titul mistryně republiky získala M. Miţikárová za sprint na
60 m a skok daleký. V běhu na 100 m doběhl druhý M. Šulc a L. Peřina
získal 3. místo za oštěp a běh na 400 metrů. Ve vrhu koulí a skoku
vysokém byl bronzový D. Šprinc. Medailovou sbírku dovršila ţenská
štafeta na 4 x 100 m a skončila na 3. místě. Celkově se umístil SK Orlice
podle počtu medailí na 3. místě.
Odborné učiliště a Praktická škola oslavily 25 let svého trvání.
Poskytují vzdělání handicapovaným ve tříletých, dvouletých a jednoletých
učebních oborech. Učebny, dílny a sportoviště jsou vybaveny moderními
pomůckami. Sportovní areál a zahrada se rovněţ modernizuje, ţáci budují
hřiště na petanque, vznikají parkové úpravy pro relaxaci. Internát nabízí
k ubytování 96 lůţek v pokojích a garsonkách I. kategorie. Za 25 let škola
připravila pro ţivot 1 580 absolventů. Svým posláním dává mladým lidem
šanci k uplatnění v ţivotě.

Školní rok 2006/2007 byl zahájen 4. září.
ZŠ Ţamberk, 28. října 581
ZŠ Ţamberk, Nádraţní 743
Speciální ZŠ, Nádraţní 468
Gymnázium, Nádraţní 48
SŠ obchodu, řemesel a sluţeb, Zámek 1
OU a Praktická škola, Tyršova 214
ZUŠ P. Ebena, Masarykovo nám. 145
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Počet ţáků celkem:
449
342
82
350
490
196
507

Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433
Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244

102
101

Zámecká škola oslavila 50 let od svého zaloţení.
Učňovská škola byla zřízena k 1. 9. 1956 a byla zaměřena na výuku
stavebních oborů. Postupně se měnil název školy i její zřizovatelé, ale i
učební obory. V r. 2004 kupuje Pardubický kraj objekt zámku od rodu
Parishů pro potřeby školství a tím získal Ţamberk a přilehlý region střední
školu poskytující vzdělání pro mládeţ v učebních a studijních oborech.
Škola v současné době disponuje 19 třídami a odbornými učebnami,
vlastní Domov mládeţe, tělocvičnu „U ţirafy“, má svá pracoviště
odborného výcviku. Studují se zde obory truhlář, instalatér, kuchař, číšník,
servírka.
Z maturitních
oborů
mechanik
instalatérských
a
elektrotechnických zařízení budov a obor obchodník. Od 1. 9. 2006 se
mění název na Střední škola obchodu, řemesel a sluţeb.
Dne 13. a 14. října se veřejnosti otevřela škola, Domov mládeţe,
tělocvična a středisko praktického vyučování. Ţáci provázeli návštěvníky a
předváděli své učební obory. Na tři desítky pedagogů přijal na radnici
starosta města. Společenské setkání absolventů a učitelů se konalo
v kulturním domě v Dlouhoňovicích.
V rámci programu Mládeţ pro Evropu obdrţelo OU a Praktická škola
grant EU k uskutečnění výměny mládeţe partnerské školy ZSŠ obchodu a
sluţeb Roţumberok ze Slovenské republiky. Studenti společně proţili
týden workshopu gastronomie, sportu, kultury a dalších aktivit. Česko –
slovenské setkání přispělo k vytvoření nových přátelství.
Pěvecký sbor Corale, pod vedením sbornistrové I. Mimrové podnikl
úspěšné turné po USA (13. – 28. 9.). Navštívili partnerské město Rice
Lake, Madison, Chicago a další místa. Uskutečnili 20 koncertů, které
navštívilo téměř 4 000 posluchačů.
V Rice Lake zahájili sérii 14 vystoupení během 10 dní. Zpívali v klubech,
kostelích, senior centrech, na radnici, ve školách… Koncertní repertoár se
skládal z českých lidových písní s ukázkami polky v podání krojovaných
párů, druhou část tvořily gospely, boogie, pop. Součástí bylo promítání
filmu o Ţamberku. Skvělé obecenstvo spontánně aplaudovalo, bylo
vyřčeno mnoho slov díků a uznání.
Další cesta vedla do Madisonu, v jehoţ části ţije P. Kolářský, ţamberský
rodák, který pomohl s ubytováním, organizací dalších koncertů včetně
návštěvy Capitolu a přesunem do Chicaga. V plánu byla zajíţďka do
Milwaukee, kde sbor potěšil členy Sokola.
Chicago je město s do nebe sahající siluetou, ze které ční do výšky
mrakodrapy a jejich téměř aţ šílená výška bere dech. Zpěváci vyzkoušeli
expresní výtah mrakodrapu John Hancock Center, který je vyvezl do 94.
patra. Čekal je úţasný záţitek. Vystoupení na náměstí Daley Plaza zahájil
generální konzul ČR v Chicagu a nešetřil slovy chvály za ukázkovou
reprezentaci našeho města a regionu. Poslední koncert v misijním kostele
Panny Marie Svatohorské byl vyvrcholením celého turné.
Poděkování patří krajanům, sponzorům a dalším vstřícným lidem, kteří se
podíleli na uskutečnění náročného projektu.
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Vánoční jarmark pod střechou připravila ZŠ Nádraţní 743. Pestrou
nabídku vánočního zboţí zpříjemnilo pěvecké vystoupení ţáků spolu
s tanečníky Neonu dne 9. prosince.
Vánoční koncert dětského pěveckého sboru Viola ZŠ 28. října
připomněl poselství Vánoc v kostele sv. Václava 21. 12. v 18 hod.
Zájmová umělecká škola Petra Ebena.
Přijímací zkoušky. Úspěšný kytarista J. Rendl byl přijat ke studiu na
konzervatoř do Pardubic a hornistka P. Tyrnerová bude studovat
konzervatoř v Praze.
Ze školní soutěţe poroty pověřily jedenadvacet nejlepších postupem do
okresního kola. Zde ţáci obsadili patnáct 1. míst a mnoho krásných
druhých míst. Výsledky v krajských kolech: 1. místo zpěvačka M.
Floretová a ţesťaři A. Rendlová, J. Hlaváč, L.Tyrner. J. Toman, P.
Tyrnerová, P. Brůna. Slávu školy na vlnách recitace šířily T. Schlöglová, A.
Štěpánková a J. Vaňousová. V ústředním kole obsadil Jan Toman 2. místo
hry na tenor a Anna Rendlová 3. místo hry na trubku.
Do národní přehlídky recitačních soutěţí postoupily T. Schlöglová a A.
Štěpánková. Johana Vaňousová byla přijata ke studiu herectví na praţské
DAMU. Velké uznání patří soutěţícím i jejich učitelům.
Krajkářská přástva se konala 22. 4. v Pardubicích za účastni dívek
oboru paličkovaná krajka. Zvuk dřevěných paliček se rozléhal v Senior
klubu a mezi 80 krajkářkami z celé republiky bylo nad herdulkami
s našpendlenými podvinky co obdivovat. Vystaveny byly současné práce,
ale i poklady z půdy zhotovené rukama našich babiček. Toto staré řemeslo
ţije na škole díky učitelce Marii Poludové.
Ve dnech 5. – 11. května si pětice dechařů zahrála v mezinárodním
swing – bandu a účastnila se vystoupení v Německu a Lucembursku.
Taneční obor uspořádal II. letní taneční festival, konaný pod záštitou
starosty města, dne 3. 6. od 14 hodin na soutoku Divoké Orlice a
Rokytenky Pod Suticí. Účastnily se ZUŠ z České Třebové a Jablonného n.
O., folklorní soubor Jitřenka z Dolní Čermné , Studio K z Letohradu a
Mládeţnický dechový orchestr ZUŠ Ţamberk. Tance lidové, scénické i
společenské se střídaly s moderním hip hop a maţoretkami. Pro diváky
pestrá podívaná umocněná pěkným počasím.
Závěrečný koncert se konal v divadle 16. června od 18 hod. a byl
přehlídkou oborů školy.
Mládeţnická dechovka koncertovala v Senftenbergu v rámci oslav
svátku sv. Petra a Pavla. Prvního srpna se vydala do města
Fresagrandinaria. Orchestr odehrál tři pochody městem a dva celovečerní
koncerty, vše ve spolupráci s místní dechovkou. Turné v Itálii mělo velký
úspěch.
Setkání mladých muzikantů čtyř evropských zemí (BRD, Francie,
Lucembursko, ČR) se konalo 7. – 9. července. K oporám orchestru
v sárském Mettlachu patřilo i 13 hudebníků ZUŠ.
Krajkářky předvedly podorlickou paličkovanou krajku v rakouském
Stübingu (30. 6. – 2. 7.) v rámci mezinárodních dnů ručních prací.
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Společný koncert dechovky a Ţesťového kvintetu Praetorius ze
sárského Merzigu se konal v divadle 21. října a byl vydařený.
Jaroslav Jeţek stoletý byl název pořadu, který připomněl zajímavé
momenty ze ţivota proloţené ukázkami jeho hudební tvorby dne 8.
listopadu od 18 hodin v koncertním sále školy.
Dokonalý záţitek přicházejících Vánoc přinesl Vánoční koncert všech
oborů konaný 4. prosince od 18 hodin v divadle.

Městské muzeum.
Od 8. do 28. dubna trvala výstava „Orlické hory a Ţamberk“
v obrazech Eduarda Landy konaná u příleţitosti autorových 80. narozenin.
Viz str. 12.
Vernisáţ výstavy „Mince, medaile a plakety akademického sochaře
Zdeňka Kolářského“ se konala 6. května a byla uspořádána u příleţitosti
autorových pětasedmdesátých narozenin. Moţná prohlídka aţ do 15.
června. Viz str. 12.
18. květen je na celém světě vyhlášen jako Den muzeí. Městské
muzeum připravilo rozšířenou prohlídku expozic muzea i domku P. Diviše
a návštěvníky obdařilo otiskem historického razítka ze sbírkových fondů.
Vstup volný.
Letošní VI. ročník Svátků dřeva „Ráj hraček“ ve dnech 23. – 25. 6.
byl určen především dětem, vnímané veřejnosti a oslovil mistry svého
řemesla z řad amatérů i profesionálů. V pátek se v areálu SOU Zámek po
celý den konaly výstavy hraček, loutek, plastik, lidových staveb spojené
s ukázkami soustruţení, malování na dřevo, výrobou figurek z šustí…
Zastoupena byla různá odvětví tradičních řemeslných technik. Návštěvníci
měli moţnost obdivovat výrobky řemeslníků a jejich dovednost. V sobotu
byly slavnostně zahájeny Svátky dřeva a následovala prezentace firem
zabývající se výrobou hraček a předmětů ze dřeva. Odpoledne na druhém
nádvoří zámku zazněl koncert Mládeţnické dechovky ZUŠ P. Ebena, který
vystřídal Swingový orchestr ZUŠ Jaroměř a následovalo vyhlášení vítězů
soutěţe Moje hračka. Ve výstavních prostorách muzea byla pak ve 14
hodin otevřena expozice „Kouzelný svět hraček“. Vystaveny byly i
jedlinské hračky, které jsou předmětem zájmu soukromých sběratelů.
Výstava otevřena do 31. srpna. V neděli po celý den v areálu zámku
prezentace firem s moţností zhlédnutí autorských výstav do 16 hodin.
V rámci Dnů evropského kulturního dědictví otevřena ve dnech 8. –
20. září výstava Poklady ţamberského muzea. Veřejnosti byla
představena nově zrekonstruovaná plátna a plastiky z muzejních sbírek.
Slavnostní fanfáry zahájily sváteční odpoledne konané u příleţitosti
95. výročí vzniku muzea. Stalo se tak v dobových kostýmech za
přítomnosti významných hostů v sobotu 23. září. Marie Otavová, ředitelka
muzea, se pozastavila nad významnými okamţiky z historie muzea a
poděkovala zakladatelům, spolupracovníkům a donátorům.
Mezi zajímavosti patřila expozice hasičské techniky umístěná ve
venkovním areálu a především soubor litografií Martina Tejčka. Ten na
přání barona Johna Parishe v r. 1822 na souboru dvanácti obrazů
zdokumentoval Ţamberk z různých pohledů – krajinu poblíţ Zemské
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brány, lovecké zámečky v okolí Klášterce n. Orl. a Litic, pohled od obce
Líšnice… Moţnost prohlídky do 15. října.
Luboš Kosohorský, ţamberský výtvarník, se plně věnuje výtvarné
práci jako svobodnému povolání od r. 1999. Malířskou dráhu začal kolem
třicítky (nar. 2. 1. 1951) pod vedením E. Landy. Převáţně maluje krajinu a
zátiší. Z pobytu v krajině vznikají plenérové studie i rozměrnější plátna
s panoramaty Orlických hor a Kralicka. Zdařilou výstavu provázelo
květinové aranţmá a byla otevřena od 21. 10. do 30. listopadu.
Jeţíšek v jesličkách, tři králové, kovář… Známou scenérii betlémů,
vánoční suché vazby, krajkových variací a vánočních ozdob bylo moţné
obdivovat od 3. do 17. prosince.

Městská knihovna.
Podle zřizovací listiny je zaměřena na poskytování veřejných
knihovnických a informačních sluţeb. Ve spolupráci s Městskou knihovnou
v Ústí nad Orlicí zajišťuje regionální funkci pro 14 místních knihoven.
V roce 2006 bylo zaregistrováno 1 124 čtenářů, z toho 307 dětí.
Bylo uskutečněno 71 863 výpůjček, návštěvníků přišlo 18 384. Do fondu
knihovny přibylo 2 351 svazků nákupem, dary občanů a dary Ministerstva
kultury.
Kulturní a propagační činnost. Beseda o Namibii; autorské čtení
z knihy „Babička vypravuje“; Roční pobyt v USA očima studentů
gymnázia; besedy o vzniku písma a poslání knihoven; pohádkový večer
s Andersenem. V čítárně byly instalovány 4 výstavy. Činnost knihovny
zajišťují 3 odborné pracovnice. Výpůjční doba je 32 hodin týdně.

Městský kulturní podnik FIDIKO.
Kino. Promítáme filmy, které jsou v celorepublikové distribuci.
Průměrná návštěvnost na jedno odehrané představení je 40 diváků
(včetně školních představení a Dětského filmového festivalu). Kino
odehrálo 254 filmových představení.
Divadla a koncerty. Pestrá nabídka divadelních her a komedií
profesionálních i amatérských, pantomima, koncerty váţné hudby i
estrádní vystoupení. Podle poţadavků místních škol bylo připraveno 11
pořadů a 5 filmových titulů.
V předsálí divadla bylo instalováno 10 výstav.
Průměrná návštěvnost 235 diváků. Průměrná návštěvnost na školní
představení 214 diváků.
V roce 2006 přišlo za kulturním záţitkem do Divišova divadla 29 014
diváků.

Tělovýchova a sport.
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Mezinárodní lyţařský závod Jizerská 50 se jel 15. ledna. Startovalo
3 333 závodníků ze 33 zemí světa. Zúčastnilo se 11 lyţařů ze Ţamberka a
okolí. Letos z první vlny startovali Strnad Tomáš a Koblíţek Jindřich.
První Mistrovství ČR veteránů v běhu na lyţích se jelo ve Ţďáru nad
Sázavou (21. – 22. 1.). Jan Kubíček se v kategorii 51 – 60 let v klasickém
běhu na 20 km umístil na 10. místě a zajistil si tak účast na MS v Itálii.
Orlická noc 2006. V pátek 21. dubna se konal 3. ročník
automobilové orientační soutěţe, která zábavnou formou ověřuje znalost
dopravních předpisů, dovednost v řízení a ovládání vozidel. Určená trasa
v délce cca 70 km v okolí Ţamberka se jela za dodrţování pravidel
silničního provozu.
Orlický tenisový klub provádí nábor do tenisové přípravky (věk 4 – 7
let) a do tenisové školy (1. – 3. třída ZŠ). Přípravka pracuje celoročně
(kromě letních prázdnin) na dvorcích tenisového klubu. Během letních
prázdnin se konaly dva letní tábory (míčky a rakety byly zdarma). Zápisné
na kalendářní rok je 200 Kč, měsíční příspěvek na trenéra v přípravce 500
Kč (tenisová škola 700 Kč) a roční příspěvek na halu v přípravce činí 2 000
Kč (tenisová škola 2 800 Kč).
Běhu na Rozálku se zúčastnilo 177 závodníků z České republiky a 21
předškolních dětí. Závod získává stále více na popularitě. Běţel se 5.
května za pěkného počasí.
Aleš Kestler obsadil 2. místo v závodě Galaxi Anlen Maratonu na
horských kolech ve Zruči nad Sázavou dne 29. dubna. Náročnou 70 km
bahnitou trať s převýšením 1 800 m zdolal v čase 3 hod. a 17 min.
Soutěţ Air Combat. Nebe nad letištěm ţamberského aeroklubu
patřilo v sobotu 8. července soubojům letadel a dálkově řízených modelů
stíhaček ze II. sv. války. Odehrávala se zde divácky atraktivní soutěţ Air
Combat, do níţ nastoupilo se svými stroji pětadvacet pilotů z celé
republiky. Letecká bitva stíhaček spočívá ve snaze odebrat vlečnou
papírovou stuhu soupeřícím letadlům. Jde o modelářskou disciplínu, které
se u nás věnuje zhruba šest desítek nadšenců a létá se hlavně pro radost.
80. sezóna v historii tenisového klubu. Druţstvo ml. ţactva skončilo
v nejvyšší oblastní soutěţi druhé, st. ţactvo na čtvrtém místě.
V celostátních turnajích jednotlivců znamenitě bodovali I. Stehlíková, J.
Hlaváč, J. a P. Opletalové, A. Bašková. Nejrozsáhlejší akcí byl 20. ročník
Týdne tenisu, kde měla vysokou sportovní úroveň kategorie dospělých.
Uskutečnil se zájezd tenistů do holandského Woerdenu. Výjimečné
podmínky se otvírají v nové sportovní hale, která bude otevřena 5. 1.
2007.

Počasí.
Leden.
1. – 6. 1. zataţeno, sněhové přeháňky (30 cm sněhu); - 3/1 °C.
7. – 14. 1. zataţeno, sněhové přeháňky; - 3/1 °C (30 cm sněhu).
15. – 18. 1. mlhy, invaze; - 9/- 2 °C.
19. 1. husté sněţení, závěje (50 cm sněhu);; - 4/- 2 °C.
20. – 21. 1. sněhové přeháňky, oblačno.
- 25 -

22. – 29. 1. příliv arktického vzduchu; - 20/- 12 °C.
30. – 31. 1. oblačno, mlhy; - 8 °C. Průměrná lednová teplota - 6 °C.
Únor.
1. – 3. 2. mlhy, inverze;; - 8/- 5 °C.
4. – 6. 2. jasno; - 15/- 5 °C.
7. – 8. 2. oblačno se sněţením; - 10/- 4 °C.
9. – 15. 2. sněhové přeháňky (25 cm nového sněhu); - 5/3 °C.
16. – 20. 2. obleva; 0/4 - 7 °C.
21. – 28. 2. oblačno; 0/4 °C.
Březen.
1. – 2. 3. sněţení; - 9/1 °C.
3. 3. slunečno, přes den 4 °C.
4. – 8. 3. oblačno se sněhovými přeháňkami; - 7/4 °C.
9. 3. husté sněţení, tvoří se závěje.
10. 3. déšť, tání sněhu; 8 °C.
11. – 12. 3. oblačno se sněhovými přeháňkami.
13. – 20. 3. sněhové přeháňky, vítr; - 10/0 - 3 °C. Letošní zima je
nejdelší za uplynulých 30 let.
21. – 31. 3. oblačno s deštěm; - 4/3 aţ 15 °C. Tání sněhu.
Duben.
1. 4. Rokytenka se vylila (20 m3) v oblasti u Kunvaldu, částečně omezena
doprava. Situace se uklidnila 2. bubna odpoledne.
2. – 8. 4. proměnlivá oblačnost s deštěm, mírný vítr; - 3/12 aţ 16 °C.
9. – 10. 4. vichr, v noci sněţení, teplota 3 °C.
11. – 14. 4. oblačno s deštěm; denní teploty do 12 °C.
15. – 18. 4. polojasno aţ oblačno s přeháňkami; teploty do 15 °C.
19. – 28. 4. slunce střídá déšť.
29. – 30. 4. oblačno s deštěm; ochlazení na 8 °C.
Květen.
1. - 2. 5. vytrvalý déšť, bouřka s kroupami.
3. – 12. 5. polojasno aţ jasno; 4 aţ 6 °C/18 - 23 °C.
13. – 14. 5. ochlazení; 10/17 °C.
16. 5. bouřka s přívalovým deštěm..
17. – 25. 5. proměnlivo s přeháňkami; teploty nad 20 °C.
26. - 31. 5. oblačno, přeháňky; 5/12 - 18 °C.
Červen.
1. - 7. 6. oblačno a přeháňky; 5/13 aţ 17 °C.
8. - 13. 6. polojasno aţ jasno, mírný vítr; oteplení na 28 °C.
14. - 16. 6. tropická vedra 32 °C..
17. 6. polojasno, přeháňky; 14 aţ 28 °C.
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18. - 23. 6. tropická vedra 32 °C a bouřka s přívalovým deštěm.
24. – 30. 6. postupné ochlazení na 18 °C, déšť a vítr.
Červenec.
1. – 12. 7. jasno, mírný vítr; 12 - 15/28 - 33 °C.
13. – 14.. 7. bouřka s deštěm; ochlazení na 24 °C.
15. – 28. 7. postupné vyjasnění, tropické teploty 32 aţ 34 °C. Tak dlouhé
období horka nebylo uţ 45 let. Lékaři varují před slunečním
zářením.
29. – 31. 7. oblačno, přeháňky, postupně vyjasnění s teplotami nad 30
°C.
Srpen.
1. – 8. 8. polojasno aţ oblačno; ochlazení a déšť;15 aţ 18 °C.
9. – 15. 8. polojasno aţ oblačno s přeháňkami; 9 aţ 20 °C.
16. – 22. 8. polojasno aţ jasno s teplotami do 28 °C.
23. – 31. 8. oblačno, přeháňky postupně vytrvalý déšť, ochlazení na 9 aţ
12 °C.
Září.
1. – 10. 9. polojasno; v noci 9 aţ 11 °C, ve dne 21 - 25 °C.
11. – 18. 9. babí léto s teplotami do 25 °C.
19. – 20. 9. oblačno s přeháňkami.
21. – 30. 9. polojasno; 9 aţ 23 °C. Teploty o 5 °C vyšší, neţ jsou obvyklé.
Říjen.
1. – 7. 10. polojasno aţ oblačno, ráno místy mlhy; 6 aţ 18 °C.
8. – 15. 10. jasno s teplotami přes den do 20 °C.
16. – 19. 10. polojasno; ráno mráz - 2 °C, přes den 11 aţ 15 °C.
20. – 24. 10. polojasno aţ oblačno s deštěm; noc 8 aţ 4 °C, přes den 14
aţ 18 °C.
25. – 29. 10. polojasno střídavě oblačno s deštěm; 8 aţ 12 °C.
30. – 31. 10. přechod studené fronty, vítr; 4 aţ 8 °C.
Letošní podzim je nejsušší za posledních 35 let. Rozkvetl zlatý déšť a tváří
se jako by bylo jaro.
Listopad.
1. – 4. 11. oblačno se sněţením; - 5/4 °C.
5. – 14. 11. proměnlivá oblačnost s deštěm.
15. – 30. 11. polojasno střídá oblačnost s deštěm; 2 aţ 12 °C.
Teploty vyšší průměrně o 6 aţ 9 stupňů oproti normálu.
Prosinec.
1. – 11. 12. polojasno aţ oblačnost s deštěm; 2 aţ 8 °C.
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12. – 27. 12. proměnlivá oblačnost, mlhy; 0 aţ 5 °C.
28. – 30. 12. sněhové přeháňky; - 5 °C aţ 0 °C.
31. 12. obleva; 4 °C.

Pohyb obyvatelstva.
Celkový počet obyvatel:
Narozeno:
Zemřelo:
Uskutečněno:

5 994
70 dětí, z toho 34 dívek a 36 chlapců
49 osob, z toho 28 ţen a 21 muţů
44 sňatků na Městském úřadě v Ţamberku
5 církevních sňatků
25 rozvodů
Počet přihlášených k trvalému pobytu: 133 (75 ţen, 58 muţů)
Počet odhlášených osob:
167 (88 ţen, 79 muţů)
Zrušení trvalého pobytu:
12 (2 ţeny, 10 muţů)

V Ţamberku mělo k 1. 1. 2007 platný trvalý pobyt 5 994 občanů.
Zapsala dne 30. 3. 2007
Hana Malečková
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