Rok 2007
Kalendárium.
1332 (675 let) Město Ţamberk – Senftenberg je poprvé nepřímo
zmiňováno v souvislosti s dědičnou koupí rychty v Lanškrouně
měšťanem Tyčkem ze Ţamberka. Nejstarší nepřímá písemná zmínka o
Ţamberku.
1367 (640 let) Karel IV. daroval Čeňku Ţampachovi z Potštejna hrad
Ţampach i s polovinou Ţamberka.
1427 (580 let) Jiří z Poděbrad získává díky dědictví a směnám ve
východních Čechách ještě před zvolením králem druhou největší
drţavu. Statky byly do jeho plnoletosti spravovány poručníkem
Hynkem Ptáčkem z Pirkštejna. Toto obrovské území s dvěma pevnými
oporami v Poděbradech a na Liticích sahalo hluboko do Slezska. Král
Jiří z Poděbrad zemřel r. 1471 a jeho majetek čítal 62 vesnic
s polovinou města Ţamberka a ostatním příslušenstvím.
1457 (550 let) Jiří z Poděbrad uděluje povolení k pobytu pro stoupence
jednoty českobratrské v Kunvaldě. Čeští bratři se odlišovali od
ostatních kněţí přísnou mravní kázní. K jednotě se přidal i kněz Michal
Ţamberský ze Ţamberka. Z českobratrských památek je zde
„Bratrská barvírna“, „Bratrská kovárna“, „Českobratrská studánka“ a
stavení „U Sboru“.
1652 (325 let) Pokatoličtění Ţamberka a okolí zásluhou jezuity Bohuslava
Balbína.
1682 (325 let) Kaple sv. Rozálie postavena na kopci Wachtberg na
památku uchránění města před morem, který r. 1681 zasáhl okolí
města. Byla zasvěcena patronům sv. Rochu, sv. Šebestiánu, sv.
Rozálii, sv. Martinu, sv. Mikuláši. Jde o stavbu raně barokní.
1727 (280 let) Dokončení plastiky sv. Jana Nepomuckého na Husově
nábřeţí.
1747 (260 let) Dokončen barokní portál arch. O. Schillerem v západním
průčelí kostela.
1752 (255 let) Postaven mlýn u Dymlovského rybníka.
1817 (190 let) Rytíř John Parish císařským majestátem povýšen do stavu
„rakouských svobodných pánů“ a byl mu přidán predikát „ze
Ţamberka“.
1822 (185 let) První lékárna na Velkém náměstí č. p. 168 (dnes
Masarykovo), lékárník Ph.Mr. Jan Novotný.
1837 (170 let) Epidemie cholery, zemřelo 30 lidí.
1842 (165 let) Dostavěna „Císařská silnice“ z Hradce Králové do
Šumperka v ceně více neţ 400 000 zlatých.
1862 (145 let) Přivezeny nové zvony pro chrám sv. Václava.
1867 (140 let) E. Albert promován na doktora medicíny ve Vídni.
1872 (135 let) Zahájena stavba ţelezniční trati z Dolní Lipky přes Jablonné
nad Orlicí, Kyšperk a Ţamberk do Hradce Králové.
1872 (135 let) Dr. Albert habilitován pro veškerou chirurgii na univerzitě
ve Vídni.
1877 (130 let) Otevřen první ročník měšťanské školy.
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1877 (130 let) Slavnostní vysvěcení praporu hasičů.
1887 (120 let) Zaloţena tělovýchovná jednota Sokol.
1892 (115 let) Postavena a vysvěcena kaplička Nejsvětější Trojice na
Lindrách.
1892 (115 let) Otevření ţivnostenské školy.
1897 (110 let) Na valné výborové schůzi města Ţamberka bylo
projednáno usnesení o členství ve Společnosti muzea Království
českého.
1897 (110 let) První veřejné osvětlení. Byla sepsána smlouva s firmou „J.
Prokop, vdova a synové“ v Pardubicích na zadání koncese ke zřízení
elektrické centrály ve mlýně, k osvětlení radnice, stráţnice, školy a
infekčního pavilonu celkem 47 světly za roční paušál 1050 zlatých. Na
náměstí byly instalovány dva stoţáry s obloukovými lampami.
1897 (110 let) Na Popluţí byla zřízena cihelna.
1912 (95 let) Ustaveno stavební druţstvo Domov a zahájení stavby 12
rodinných domů na Husově nábřeţí.
1912 (95 let) Zaloţena Občanská záloţna č. p. 51.
1912 (95 let) Regulace Divoké Orlice.
1922 (85 let) Zvon sv. Václav zhotovil zvonař Stehlíkovský z Lomnice nad
Popelkou. Průměr věnce 725 mm, hmotnost cca 250 kilogramů.
Bohatě zdobený ornamentový pás, na boku reliéf sv. Václava a nápis
„pořízen za přispění katolíků“.
1922 (85 let) Oskar Parish zpřístupnil zámecký park veřejnosti.
1922 (85 let) Rozšíření Albertina o nové hospodářské budovy, nově
pořízen rentgen a laboratoř.
1927 (80 let) Slavnostní otevření lidového domu „Orlovna“.
1931 - 2 (75 let) Na náklady továrníka J. Nettla ţidovský hřbitov rozšířen
a postaven ohel.
1932 (75 let) Slavnostní otevření Tyršovy rozhledny na Kapelském vrchu.
1937 (70 let) Dr. E. Beneš jmenován čestným občanem Ţamberka.
1942 (65 let) Zaloţen „Muzejní spolek prof. dr. E. Alberta“.
1942 (65 let) Rekvizice zvonů z kostela sv. Václava pro zbrojní účely.
1942 (65 let) Ing. Otto Lewith se stal první obětí holokaustu.
1942 (65 let) Zatčení F. Weiraucha, náčelníka Sokola. Transport všech
ţamberských Ţidů.
1962 (45 let) Otevření polikliniky.
1967 (40 let) Muzeum – přesun exponátů ze zámku do kasáren.
1987 (20 let) Oprava radnice a rekonstrukce obřadní síně.
1992 (15 let) Zavedení kabelové televize na sídliště.
1992 (15 let) Náměstí K. Bubly přejmenováno na náměstí Gen. Knopa.
Odhalení památníků ţamberským obětem II. sv. války.
1992 (15 let) Slavnostní mše na počest dokončení oprav fasády kostela za
účasti Karla Otčenáška, biskupa královéhradeckého.
1997 (10 let) Povodeň 7. – 10. 7., rozsáhlé rozvodnění Divoké Orlice a
vyhlášení III. stupně povodňové aktivity. Voda vnikla do domů a
poškodila místní komunikace.
1997 (10 let) První rozsvícení vánočního stromu na náměstí.
2002 (5 let) Dokončena přestavba uhelny u sídlištní kotelny na tělocvičnu
U Ţirafy.
2002 (5 let) Otevřena prodejna potravin Penny Market.
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Žamberské osobnosti.
1802 (205 let) Narodil se Jan Ferdinand Mazura, obchodník a představený
města v letech 1843 – 1850.
1817 (190 let) Narodil se Antonín Dvořák, malíř a fotograf. Pro Ţamberk
vytvořil r. 1863 velké plátno s Vonwillerovou továrnou.
1822 (185 let) Narodil se František Chaloupka, kaplan, varhaník, houslista
a zpěvák. Významně obohatil hudební dění ve městě.
1842 (165 let) Narodil se Ph.Dr. František Šembera, spisovatel a
dějepisec. Významný dodavatel historických článků do Ottova
slovníku naučného.
1842 (165 let) Narodil se Karel Chodovský, děkan, spoluautor „Pamětí
ţamberských“. Zemřel r. 1897 (110 let).
1952 (55 let) Zemřela Kateřina Thomová, sestra prof. Alberta. Aktivně se
podílela na kulturním dění ve městě.
1872 (135 let) Narodil se František Rous ml., ak. sochař. Vyučil se
řezbářství u svého otce, další studia absolvoval ve Vídni. Od r. 1897
ţil v Praze a věnoval se sochařství. Je autorem trojspřeţí pro ND v
Praze.
1872 (135 let) Narodil se František Habr, učitel a náčelník ţamberského
Sokola.
1942 (65 let) Zemřel Josef Rous, řezbář, štafírník a pozlacovač. Narozen r.
1874 v Ţamberku. Řezbářem se vyučil u svého otce a převzal jeho
dílnu. Restauroval varhany, betlémy, tvořil pro interiéry zámků
v Častolovicích, Opočně a Doudlebách nad Orlicí. Pro kostel
v Ţamberku vytvořil oltář sv. Terezie, restauroval hlavní oltář a
kazatelnu. Je autorem oltáře sv. Jiří v zámecké kapli.
1962 (45 let) Zemřel Ferdinand Jedlička, autor vyřezávaného pohyblivého
betlému, který je deponován v městském muzeu.
1947 (60 let) Zemřel Waldemar Mazura, starosta Ţamberka v letech 1922
– 1945. Zásluhy o vybudování vodovodu, kanalizace, kasáren,
ţivnostenské školy… Jmenován čestným občanem in memoriam.
1922 (85 let) Zemřel Karel Rous, nar. v Ţamberku, sochař a stavitel ţijící
ve Vídni. Nejmladší z dětí Fr. Rouse a Anny Rousové.
1907 (100 let) Zemřel Max Horb, ţidovský malíř, impresionista.
1887 (120 let) Narodil se Leoš Kubíček, řezbář a sochař. V r. 1914 měl
první výstavu v Ţamberku. Od r. 1919 ţil v Pěčíně.
1887 (120 let) Narodil se Ing. Zdeněk Havlíček, projektoval mnoho
významných budov v Ţamberku. Zasadil se o stavbu silnice, kasáren,
školy v ul. Nádraţní .
1892 (115 let) Narodil se Vojtěch Sedláček, malíř, kreslíř a grafik.
Představitel moderního krajinářství a selského ţánru. Motivy čerpal
hlavně z Polabí a podhůří Orlických hor.
1977 (30 let) Zemřela MUDr. Boţena Kuklová – Štúrová, významná
lékařka, zabývající se studiem a léčbou tuberkulózy. Narozena r. 1893
v Ţamberku. V r. 1991 jí byl udělen in memoriam Řád TGM.
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1982 (25 let) Zemřela Julie Krčmářová – Kříţková, malířka a grafička.
Svými ilustracemi přispívala do Štěchova vlastivědného sborníku
„Ţambersko“ (r. 1933).
1922 (85 let) Narodil se František Pírko, významně se podílí na
popularizaci osobností Ţamberka, zejména prof. Alberta. Spolu
s manţelkou zpracoval téţ dějiny ţidovské komunity a obohacují
sbírkový fond muzea. Jako badatelé prezentují důleţité kapitoly
regionální historie.
2002 (5 let) Zemřel Ing. Václav Churavý, byl od r. 1965 příslušníkem
generálního štábu ČSLA, od r. 1972 členem České numismatické
společnosti.
V AMK
Svazarmu
v Ţamberku
tajemníkem
motokrosových závodů.
2002 (5 let) Zemřel Jiří Mazura, zaslouţil se o vytvoření stálé expozice
muzea a obohacování jeho sbírek.
1932 (75 let) Narodil se Jaroslav Tchöpa, krajinář a autor obrazů
s filozoficko-náboţenskou tematikou. Věnoval se i plastice a realizoval
pamětní desku P. Diviše na divadle v Ţamberku.
1942 (65 let) Narodil se Jaroslav Kerschbaum, vystudoval obor rytec skla,
později se věnoval práci grafika a tiskaře. Významná je jeho
spolupráce v oblasti umělecké kniţní vazby s Jiřím Foglem, kde získali
řadu mezinárodních ocenění.
Zprávy z radnice.
Město Ţamberk ve spolupráci s ŢIFA (ČR) a RLIFA (USA) vyhlásilo
„Výběrové řízení“ pro roční pobyt dvou studentů na střední škole v Rice
Lake (USA). Letos poprvé se mohou zúčastnit studenti ze všech středních
škol s trvalým bydlištěm v Ţamberku. Vybráni budou studenti, z toho
jeden z Gymnázia Ţamberk a druhý z jakékoli střední školy včetně
Gymnázia s trvalým bydlištěm v Ţamberku. Město podpoří studentskou
výměnu jednou třetinou částky z poplatku 2.500,- USD, která bude
vybraným studentům vyplacena zpětně.
Nová cisternová automobilová stříkačka. V sobotu 3. 3. předával
starosta Mgr. T. Kalous výjezdové Jednotce místních dobrovolných hasičů
novou automobilovou stříkačku CAS 24 („24“ specifikuje výkon čerpadla –
2 400 l/min.). Za přítomnosti veřejnosti byla vysvěcena páterem O.
Kučerou. Automobil stál 5,2 mil. Kč, z toho 2 miliony tvoří státní dotace,
cca 220 tisíc Kč sponzorské dary, další část byla získána z prodeje vozidla
CAS 32T 148 a většinovou část uhradí Město Ţamberk ve třech splátkách.
Je to nové hasičské auto po 37 letech.
Budova radnice se starou hasičskou zbrojnicí č. p. 166 je klasicistní
stavba z r. 1812 (jednopatrová obdélná budova, na střeše hranolová věţ,
přízemí je z velké části klenuto valeně s výsečemi nebo plackami do pasů,
soudobé je i schodiště), obnovená ve 20. stol. (1909, 1971, 1987).
Připojená hasičská zbrojnice se zajímavým barokně klasicizujícím průčelím
pochází z r. 1873.
Před 20 roky došlo k rekonstrukci obřadní síně na radnici podle
projektu Ing. architekta Aleše Granáta z Kostelce nad Orlicí. Na konečné
výzdobě se podílel ak. malíř Jindřich Rejnard z Chocně leptaným sklem a
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broušeným státním znakem. Celý interiér doplnila svými návrhy a realizací
ručně paličkované krajky Marie Poludová. Nové tereziánské lustry
pocházejí z Kamenického Šenova, nábytek zhotovil p. Kaplan v Orličkách.
Veškeré stavební úpravy zajišťovala Drobná provozovna pro občany
(DOSKA) ze Ţamberka. Vzniklo působivé dílo v daném oboru ojedinělé.
Slavnostní otevření nové obřadní síně se konalo 27. března 1987.
Během dvaceti let provozu zde bylo oddáno 1 409 manţelských párů
(1987 – 2006). Na přání občanů se tu konají zlaté a stříbrné svatby, letos
i svatba diamantová. Jubilanti jsou obdarováni květinami a paličkovanou
krajkou. Tradicí se stal akt předávání maturitních vysvědčení, výučních
listů a vysvědčení absolventů Gymnázia, SOU Zámek, Odborného učiliště
a Praktické školy, obou ZŠ a Speciální základní školy. Hezkým akcím patří
„vítání nových občánků“. Kromě kytičky a malého dárku dostávají letos
rodiče dětí s trvalým pobytem v Ţamberku od města finanční dar ve výši 5
000 Kč.
Sbor pro občanské záleţitosti (SPOZ), komise Rady města, má 14
členů a pracuje pod vedením dlouholeté předsedkyně Anny Stejskalové.
Členky SPOZu organizují „vítání občánků“, navštěvují občany města a
předávají gratulaci, kytičku a dárek k výročí 70., 75., 80., 85., 90.
narozenin a na 300 gratulací ročně zasílají seniorům poštou. Kaţdoročně
se starostou města Mgr. T. Kalousem navštěvují před vánočními svátky
občany města, kteří ţijí v Domovech důchodců v Červené Vodě a Ústí nad
Orlicí. Pro osamělé občany se konají setkání a besedy s představiteli
města. Tradiční je jarní setkání, pouťové putování po okolí s pohoštěním a
vánoční posezení s cukrovím a větvičkami jmelí. Vítaným zpestřením jsou
návštěvy ţáků ZUŠ P. Ebena nebo sboru Korálky, kteří svým vystoupením
vţdy potěší. Na památku senioři dostanou fotografie připomínající
příjemně strávené chvíle.
Úspěch Města Ţamberka. Město Ţamberk zvítězilo v krajském kole
soutěţe o Cenu za nejlepší přípravu Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2006. Dne
18. dubna, u příleţitosti Mezinárodního dne památek a sídel, se konal ve
Španělském sále Praţského hradu slavnostní ceremoniál. Zástupcům
města byl předán Pamětní list symbolizující výhru, která představuje pro
město přínos 100 000 Kč na opravu kulturních památek a dalších objektů
v městské památkové zóně.
Váţená návštěva z Rice Lake. Dne 29. dubna přicestovaly
z partnerského města Rice Lake (USA) paní Deborah Neuheisel Smith a
paní Dorothy Pichner, aby se setkaly se starými přáteli, zavzpomínaly na
báječné záţitky z partnerských projektů našich měst trvajících od r. 1993
a pomohly s realizací projektů budoucích. Obě dámy se účastnily několika
besed ve školách a paní Smith učila na Gymnáziu anglickou konverzaci. Za
pomoc při rozvoji partnerství byly v r. 2004 jmenovány čestnými
občankami města Ţamberka.
Nové hřiště pro dopravní výchovu ţáků základních i mateřských škol
otevřelo Město Ţamberk ve sportovním areálu u Penny Marketu.
Slavnostní předání k uţívání dětem a mládeţi se konal 26. 6.
Velvyslanec USA v Ţamberku. Dne 17. července přijal na radnici
starosta Mgr. T. Kalous velvyslance Spojených států amerických pana
Richarda W. Grabera s doprovodem. Do Ţamberka ho přivedl zájem
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poznat partnerství měst, které trvá od r. 1993. Společným jmenovatelem
je stát Wisconsin, kde se R. Graber narodil, a také se zde nachází Rice
Lake. Jeho zájem zvýšila návštěva Debbie Smith, která utuţuje aktivity
z americké strany. Zkrátka poznat osobně Ţamberk, který se kamarádí
s wisconsinským Rice Lake.
Velvyslanec s manţelkou Alexandrií navštívili rodný dům Prokopa
Diviše, muzeum, rozhlednu Rozálka a kapli sv. Rozálie, sportovní areál
Pod Černým lesem, a také místní pivnici, kde ochutnali pivo Ţamberský
kanec. Pro vzácnou návštěvu byl připraven ve stylové restauraci Country
club ryze český oběd. Podávala se kachna se zelím a knedlíkem. Hosté
odjeli velmi spokojeni.
Česko – polské centrum v Ţamberku. Orlicko – kladská spolupráce
má v regionu 15letou tradici. Z české strany je zaštiťována Sdruţením
obcí Orlicko, z druhé strany Powiatem Klodzkim. V současné době se
zpracovává projekt na výstavbu moderního multifunkčního zařízení, které
by veřejnosti přiblíţilo orlicko – kladský region. Díky němu by lidé na obou
stranách hranice měli mít přehled o turistických atraktivitách a dění
v regionu. Předpokládá se, ţe by dotace Evropské unie mohla pokrýt 85 %
nákladů, zbytek by hradilo město, případně za podpory Pardubického
kraje. Zařízení by mělo vyrůst v prostoru vedle kostela.
Ocenění šekem. Starosta Mgr. T. Kalous převzal z rukou náměstka
ministerstva kultury F. Mikeše a krajského radního M. Brýdla šek na 100
tisíc korun jako odměnu za nejlepší výsledky při přípravě a realizaci
Programu regenerace městských památkových zón v Pardubickém kraji
v r. 2006. Peníze budou vyuţity na opravu zanedbané sochy Immaculata.
Radnice příkladně proměnila kasárna pro podnikatelské záměry.
V současné době je zde fungující a rozvíjející průmyslová zóna, kam lidé
jezdí za nákupy a řemeslníky. Většinu objektů získaly místní firmy a podle
odhadů tu našlo práci 150 aţ 200 lidí. Začíná tu vyrůstat i hotel. Po 15
letech chátrání a devastace kasáren to připomíná český podnikatelský
happy end.
Barium. Dne 4. října představitelé města poloţením květin u
Ţabkových v Ţamberku – Polsku uctili památku zpravodajské skupiny
Barium.
Mistři světa jsou ze Ţamberka. Kanoista Mirek Strnad, mistr světa
na trati veteránského závodu a tenista Tomáš Neugebauer, vítěz
celosvětového finále KIDS´CUP, byli přijati na radnici. Starosta města jim
poděkoval za vzornou reprezentaci města a předal peněţitý dar.
Svaz diabetiků ČR udělil Radě města poděkování za mimořádný
přínos v péči o diabetiky. Ocenění převzali 7. 11. starosta Mgr. T. Kalous a
členka výboru Územní organizace Svazu diabetiků M. Hovádková na
slavnostním shromáţdění v Broţíkově síni Staroměstské radnice.
Hospodaření města.
Ukazatel

Daňové příjmy

Skutečnost
v tis. Kč
65 662
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Skutečnost v Kč přepočtená
na 1 obyvatele
10 931

Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Úvěry přijaté v r. 2007
Příjmy města celkem
Provozní výdaje
Kapitálové výdaje
Uhrazené splátky přijatých úvěrů
Výdaje města celkem
Rozdíl příjmů a výdajů

11
10
100
3
192
144
31
12
187
4

959
770
570
061
022
127
011
681
819
203

1 991
1 7930
16 742
509
31 966
23 993
5 162
2 111
31 266
700

Výstavba.
1. Vybudování Centra pro nakládání s odpady v Dlouhoňovicích (CNO).
Nejvýznamnější stavba r. 2007, která výrazným způsobem přispívá
k plnění povinnosti města, okolních obcí i občanů v oblasti ekologie a
péče o ţivotní prostředí. Stavba zahájena v březnu 2007 a slavnostně
otevřena 12. 11. 2007. Byla postavena za vyuţití fondů EU (75 %),
Státního fondu ţivotního prostředí (10 %) a zbytek investovalo Město
Ţamberk. Na některých přípravných realizačních pracích se podílel
Pardubický kraj. Celkový náklad byl cca 7,5 mil. Kč.
2. Přestavba sběrného dvora v areálu Technických sluţeb.
Souběţná investice města, která započala v r. 2006 a která doplňuje
výstavbu CNO – Dlouhoňovice. Jejím smyslem je rozšířit moţnosti
třídění jednotlivých druhů odpadů občany Ţamberka a okolních obcí.
V provozu od června 2007. Dílo za 3,3 mil. Kč postaveno za vyuţití
fondů EU (75 %), Státního fondu ţivotního prostředí (10 %) a zbytek
investovalo Město Ţamberk, které se ještě podílelo na financování
souvisejících výdajů. Celkový náklad byl poté cca 3,75 mil. Kč.
3. Dětské dopravní hřiště.
Výrazný příspěvek města v dopravní výchově dětí a mládeţe, rozšíření
nabídky moţností volnočasového centra ve sportovním areálu u Penny
Marketu. Zahájení provozu 26. 6. 2007. Investorem Město Ţamberk,
náklad 1,5 mil. Kč za výrazného přispění Pardubického kraje a
sponzorů.
4. Rekonstrukce výtahů v č. p. 1324, 1325.
Uvedení stávajícího stavu do souladu s novými normami EU, významný
podíl na investici do údrţby domů a pro bezpečnost občanů.
Investorem Město Ţamberk nákladem 1,5 mil. Kč.
5. Vybudování veřejného WC v areálu koupaliště.
Jedna z mnoha akcí pro zkvalitnění poskytovaných sluţeb ve
Sportovním areálu Pod Černým lesem v rámci podpory turistického
ruchu ve městě. Investorem Město Ţamberk za přispění podpůrného
dotačního titulu na rozvoj turistiky od Pardubického kraje. Celkový
náklad s dotací cca 0,8 mil. Kč.
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6. Výměna el. kotle a el. robotu ve školní jídelně.
Investice do vybavení ŠJ za účelem pomoci zaměstnancům pro
rozšiřování a udrţování poskytovaných sluţeb. Realizace o školních
prázdninách.
Investorem Město Ţamberk, celkový náklad akce 1,5 mil. Kč.
7. Oprava povrchu komunikace v ulici Pod Kapličkou a ul. Jeselská.
Realizace dlouholetých ţádostí občanů pro vylepšení schůdnosti lokality
na podměstí. Investorem Město Ţamberk, cena díla cca 0,7 mil. Kč.
8. Modernizace areálu Pod Černým lesem.
Postupná revitalizace celého Sportovního areálu (veřejné osvětlení,
opravy komunikací, zázemí pro sportovní hřiště a zařízení). Realizace
průběţně během celého roku. Investorem Město Ţamberk, celkový
náklad jednotlivých akcí cca 0,55 mil. Kč.
9. Výstavba chodníku a průtahu ze zastávky bus do sídliště U Polikliniky.
Dokončení plánovaného propojení chodníkových komunikací vzniklých
výstavbou průtahu městem se sídlištěm U Polikliniky. Realizováno únor,
březen 2007.
Investorem Město Ţamberk, náklad cca 0,15 mil. Kč.
10. Vybudování chodníku v ul. Albertova u „ţelezného mostu“.
Dokončení akce započaté v r. 2005, kdy se provedla rekonstrukce
vozovky a „ţelezného mostu“ v této ulici.
Investorem Město Ţamberk.
11. I. etapa opravy chodníku v ul. Fučíkova.
Oprava chodníku dlouhodobě poškozeného uloţením inţenýrských sítí
v 90. letech minulého století. Investorem Město Ţamberk, náklad 0,2
mil. Kč.
12. Nákup materiálu pro osvětlení kostela sv. Václava.
Na základě dlouhodobých plánů byl zakoupen materiál pro realizaci
svépomocí v r. 2008. Hlavním investorem Město Ţamberk, zatím
proinvestováno 0,25 mil. Kč.
13. Oprava chodníků v ul. 28. října u DDM Animo a v ul. Tyršova u
sokolovny.
Oprava dalších hůře schůdných úseků v rámci města na základě
připomínek občanů. U DDM Animo se jednalo i o řádné napojení
chodníků na ul. 28. října od náměstí na chodníkové komunikaci kolem
rekonstruované ul. Divišova (2006). V uţívání od počátku roku 2007.
Investorem Město Ţamberk, náklad akcí cca 0,23 mil. Kč.
14. Oprava fasády budovy skladů a garáţí jednotky SDH a krizového štábu
a hasičského muzea.
Oprava pro další vyuţití ponechaného zanedbaného objektu v areálu
bývalých Orlických kasáren převzatých městem v r. 2005. Investorem
Město Ţamberk, zatím proinvestováno 0,25 mil. Kč.
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15. Oprava vnitřních omítek sálu, oprava střechy a uloţení vyhřívání
okapového systému Divišova divadla.
Zajištění nejhorších částí poškozené omítky vlivem zamrzající vody
v okapovém systému, preventivní opatření ke zmírnění následků
zamrzání vody v okapovém systému. Realizováno v průběhu léto –
podzim 2007. Investorem Město Ţamberk, náklad akce byl 0,11 mil.
Kč.
16. Sanace omítek suterénních prostor, oprava schodů a dlaţby v ZŠ 28.
října 581.
Zabezpečení hygienických podmínek v suterénních prostorách objektu,
kde jsou umístěny šatny a zabezpečení bezpečné průchodnosti chodeb.
Budova jako celek však čeká na celkovou rekonstrukci. Realizace o
školní prázdninách. Investorem Město Ţamberk, cena díla 0,31 mil. Kč.
17. Elektrifikace garáţí MŠ Sluníčko.
Zabezpečení dílenských prostor objektu pro rozšíření moţností
udrţovacích prací objektu MŠ. Ukončeno v říjnu 2006. Investorem
Město Ţamberk, cena díla 35 000 Kč.
Památková péče.
Kostel sv. Václava, nemovitá kulturní památka, vlastník Římskokatolická
farnost, děkanství Ţamberk. Letos bylo zahájeno restaurování výmalby na
jiţní evangelijní stěně oratoře a vstupních prostor pod kůrem.
Restaurování olejové malby s ornamenty a vegetabilními motivy na soklu
není zatím dořešeno, objevují se zde výkvěty solí. Na stěně oratoře je
několik vrstev výzdoby, ve vrchní vrstvě je šablonová výmalba růţice se
zlaceným středem v šedozeleném odstínu, která byla místy v nedávné
minulosti překryta monochromním bílým hlinkovým nátěrem. Nad římsou
jsou ornamentální malby včetně vegetabilní malby u římsy, u klenby
v lunetě je polopostava sv. J. Nepomuckého v kruhovém medailonu.
S památkáři bylo dohodnuto, ţe bude restaurována a přiznána ve většině
plochy a v mnohém větším rozsahu dochovaná mladší šablonová výmalba
tvořená růţicemi se zlacenými středy (malba z let 1893 aţ 1895, autor
Frant. Klose, figury St. Otmar). U soklu bude proveden restaurátorský
průzkum v olejové výzdobě. Malířská výzdoba stěny oratoře i výmalba na
klenbě pod kruchtou byla silně znečištěná, na povrchu zpráškovatělá,
místy uvolněná od podkladu a citlivá na otěr. Práce provádí restaurátorka
Bca. M. Bednářová z Koclířova. Farnost získala dotaci z Ministerstva
kultury (MK) v rámci Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón ve výši 570 tis. Kč.
Připravuje se slavnostní osvětlení kostela sv. Václava. Byla schválena
dotace Města Ţamberka na nákup materiálu.
Kostel sv. Václava a kaple sv. Rozálie. U vstupu byly osazeny kované
mříţe, práce provedl kovář L. Hamřík z Letohradu. Kostel v ceně 450 tis.
Kč, kaple v ceně 45 tis. Kč.
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Kaple sv. Rozálie, nemovitá kulturní památka, vlastník Římskokatolická
farnost, děkanství Ţamberk. Započato s opravou střechy, vyměněny
zrezivělé plechy a dřevěné části horní věţičky. Cena cca 360 tis. Kč, 115
tis. Kč poskytne MK v rámci finanční podpory v Havarijním programu, 200
tis. Kč Krajský úřad, 20 tis. Město Ţamberk, 25 tis. Kč farnost.
Kaple P. Marie Bolestné (kostnice), nemovitá kulturní památka, vlastník
Římskokatolická farnost, děkanství Ţamberk. Při opravě ohradní zdi
kostela v r. 2005 – 2006 byl nalezen pískovcový náhrobník s rytým kříţem
v horní a střední části (se stopami po osazení kovového korpusu Krista či
kříţku) a nápisem ve spodní části. Pěti či šestiřádkový nápis je prakticky
nečitelný. Obvod náhrobku lemuje rytá linka s oble probranými roky.
Pochází zřejmě z 2. třetiny 19. století a lze předpokládat, ţe nápis byl
proveden v českém jazyce. S památkáři bylo dohodnuto, ţe hrobník bude
osazen na obvodovou zeď kaple pod okno severně od vstupu a nad ním
plechová krycí římsa.
Nemovité kulturní památky, objekty v soukromém vlastnictví, které se
letos opravují za přispění MK a Města Ţamberk. Majitelé se na opravě
podílejí 40 % z celkové částky obnovy pro letošní rok.
Roubený dům č. p. 281, ul. Tyršova – výměna přední roubené stěny.
Dům č. p. 90, Masarykovo náměstí – oprava střešního pláště.
Pokud budou práce provedeny v souladu s uzavřenými smlouvami, bude
příspěvek státu a města na obnovu těchto památek činit celkem 583 400
Kč.
Životní prostředí.
Ţamberané pijí opět čistou vodu.
Bylo to těţké období trvající více neţ 15 let. Začalo to po sametové
revoluci počátkem 90. let, kdy při prověrce stavu ţivotního prostředí na
Ţambersku po desítky let trvající éře reálného socializmu, bylo zjištěno
závaţné znečištění zdejších podzemních vod. Město Ţamberk sice
v současné době odebírá podzemní vodu ze třech více neţ 100 m
hlubokých vrtů situovaných v údolí Rokytenky v Panské dolině (vrt SK –
23A), na soutoku Rokytenky s Divokou Orlicí v Polsku (vrt V – 3) a výše
po toku Divoké Orlice pod čerpací stanicí pohonných hmot Benzina (vrt V
– 4), ale i do těchto hloubek v minulosti pronikly odmašťovací prostředky
na bázi chlorovaných uhlovodíků (lidově nazývaných trichlor a perchlor),
pouţívané ve zdejších průmyslových závodech. Jedná se o chemikálie těţší
neţ voda, a proto pronikly puklinovým systémem ve zdejších „opukách“ aţ
k jejich bázi, kde se po dlouhá desetiletí v hloubkách mimo naše běţné
pozorování shromaţďovaly. Přitom jeden gram těchto látek dokáţe
znehodnotit aţ 100 000 l podzemní vody a na Ţambersku se do podzemí
dostaly tuny těchto látek! Investice několika desítek miliónů korun a léta
trvající sanační práce především v tehdejších firmách ZEZ a Elitex
Ţamberk přinášejí své ovoce. V roce 2007, poprvé po mnoha letech, mají
vodohospodáři důvod ke spokojenosti. Jakost vody se vrátila do původních
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příznivých hodnot a nebezpečné chemikálie jsou detekovány jiţ pouze ve
stopových koncentracích. Pro Ţamberany velmi příznivá zpráva, ale
současně i memento!
Naše město je velmi bohaté na přírodní podzemní vodu a do
budoucna bude vody pro jakýkoli rozvoj města dostatek. O zachování
příznivé jakosti se musíme přičinit všichni a s látkami nebezpečnými pro
podzemní vodu zacházet zvlášť opatrně. Sběr a řádná likvidace odpadů,
čištění odpadních vod, mytí aut v myčkách, ale i obyčejný pořádek kolem
našich nemovitostí či na veřejných prostranstvích je tím nezbytným
krokem, který musí činit kaţdý z nás!
RNDr. S. Šeda
Bioodpady.
Češi jsou v třídění obalových plastů v Evropě na prvním místě spolu
s Německem, vyplývá z posledních údajů Evropské komise, ale zaostávají
ve vyuţití bioodpadů. Téměř polovina odpadkového koše domácnosti je
biologický odpad: slupky, zbytky ovoce a zeleniny, skořápky z vajec,
čajové sáčky… Bylo by škoda, aby bioodpad z domácností a zahradní
odpad (tráva, listí, seno, plevel, větvičky…) končil na skládce. Je v něm
celá řada cenných sloţek, které je moţné opětovně vyuţít a při správném
zacházení získat kvalitní kompost nebo jiné substráty pro zemědělství.
Město Ţamberk zorganizovalo sběr bioodpadu, který probíhal od
června do října. Ve třech lokalitách města obdrţeli občané sběrné nádoby
na bioodpad (celkem 141 ks), který se sváţel jednou ze 14 dní. Sebraný
materiál byl ukládán na sběrné místo a v areálu Technických sluţeb a
následně na připravovanou kompostárnu v Dlouhoňovicíh. Souběţně
probíhal „Pytlový sběr na tříděné odpady“ a byl určen pro obyvatele
rodinných domků z okrajových částí města jako sběr doplňkový
k stávajícímu systému. První tři pytle na tříděné obaly, tzn. na papír
modrá barva, plasty ţlutá barva a nápojové kartony oranţová barva, o
velikosti 80 a 110 litrů, obdrţeli obyvatelé zdarma spolu s informačním
letákem a rozpisem pravidelných svozů. Svozová firma 1krát měsíčně
odvezla naplněný pytel (pytle) a výměnou zanechala pytle nové. Všechny
potřebné informace o třídění odpadů a termínech svozů byly uváděny
v Ţamberských listech.
Pytlový sběr organizovalo Město Ţamberk ve spolupráci
s autorizovanou obalovou společností EKO – KOM, a. s. a svozovou firmou
J. Plundra, Suroviny Ţamberk.
Bylo vytříděno a svezeno celkem 36 tun bioodpadu. Tříděním
umoţníme recyklaci vyuţitelného materiálu a sníţíme mnoţství odpadů
ukládaných na skládku.
Město vyhlásilo soutěţ ve sběru druhotných suroviny pro ţamberské
školy. Děti mohou sbírat papír, nápojové kartony a pouţité drobné
elektrospotřebiče. Vyhodnocení a předání cen proběhne do 30. 6. 2008.
Kompostárna se nachází v oploceném areálu bývalé skládky komunálních
odpadů v Dlouhoňovicích, který byl po r. 1997 stavebně upraven a
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vyuţíván jako skládka inertních odpadů. V listopadu 2006 se zahájily
stavební práce na vybudování „Centra nakládání s odpady Dlouhoňovice“
(CNO) určené pro recyklaci, uloţení, popř. další vyuţití odpadů od
právnických a fyzických osob z regionu města Ţamberka. Součástí CNO je
nejen kompostovací plocha, ale i zpevněná plocha pro dočasné ukládání
větví před jejich naštěpováním, prostor pro recyklaci vhodných stavebních
a demoličních odpadů, prostor pro uloţení vhodných výkopových a
nerecyklovatelných zemin, mostní váha, komunikace a systém odvodnění.
Kompostárna bude slouţit k odstranění odpadů z údrţby veřejné
zeleně města, popř. blízkého okolí (posečená tráva, shrabané listí, štěpky
z větví), svezených bioodpadů z domácností a dále pak odvodněných kalů
ze tří městských ČOV. Výsledný substrát z kompostování bude vyuţíván
při rekultivacích, úpravách městské zeleně nebo při přihnojení parkových
a lesních ploch.
Kompostování odpadů probíhá aerobními procesy na zpevněné
asfaltové ploše (50 x 36 m). Ze tří stran je plocha obehnána betonovou
obrubu, do níţ je zakotvena dřevěná palisáda 180 cm vysoká. Hlavním
výrobním komponentem bude odpad z údrţby veřejné zeleně a kuchyňský
či zahradní bioodpad z domácností o předpokládané roční kapacitě 750 tun
vstupních
biologicky
rozloţitelných
materiálů.
Výstupní
produkt
z kompostování je plánován cca 400 tun/rok. Do konce r. 2008 se
předpokládá zkušební provoz, protoţe zpracovávaná surovina nebude
ihned poskytovat záruky na stálost kvality a pravidelný přísun jednotlivých
komponentů biologických odpadů v potřebném poměru i časovém období.
Lze také předpokládat, ţe druh, poměr a vlhkost odpadů bude proměnná i
během roku v závislosti na jednotlivých ročních obdobích.
Slavnostní otevření CNO Dlouhoňovice se uskutečnilo 13. 11. 2007.
Politický a kulturní život.
Dne 5. ledna se v prostorách tenisového areálu Pod Černým lesem,
za účasti řady významných hostů, uskutečnilo slavnostní otevření nové
víceúčelové haly, která technickým řešením vybočuje z podobných zařízení
v České republice. Při stavbě bylo vyuţito řady originálních řešení, např.
zelená antuka pro finální povrch obou dvorců, zastřešení vazníkové lepené
dřevěné konstrukce dvouvrstvou plastovou folií se vzduchovou
mezivrstvou, řízené proudění teplého vzduchu při vytápění haly, moţnost
odkrytí bočních stran při letním provozu. Ţamberské sportoviště nabízí
celoroční provoz a výjimečné podmínky pro tenis a další míčové hry.
Barium. V úterý 16. ledna si město Ţamberk připomnělo poloţením
květin u pamětní desky na domě Ţabkových 62. výročí tragického konce
výsadkové skupiny Barium, která působila ve východních Čechách od
dubna 1944 do ledna 1945.
Zákon času povolal na věčnost pana Jaroslava Charfreitaga. Byl od
mládí sportovcem tělem i duší, ale především po mnoha desetiletí
organizátorem sportovního a tělovýchovného dění ve městě. Angaţoval se
v kanoistice, lyţování, ve výboru TJ Sokol, byl okresním funkcionářem,
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rozhodčím… Během svého působení získal mnohá vyznamenání a uznání.
Jeho další zálibou byla filatelie, které zůstal věrný po celý ţivot. Úmrtím p.
J. Charfreitaga ztratil Ţamberk významnou osobnost. Čest jeho památce.
Praţská zájezdová scéna uvedla v Divišově divadle 4. 2. komedii o
milostné romanci lidí středního věku s názvem „Smíšené pocity“. Vstupné
220 Kč.
Umělecké vazby ţamberských knihařů získaly v Praze vavříny. XII.
ročník Trienále umělecké kniţní vazby se konal 8. února v historické
budově Národního muzea. Odborná porota udělila Cenu Karla Dudeška „za
nejkvalitnější soubor vazeb“ spoluautorům Jiřímu Foglovi a Jaroslavu
Kerschbaumovi. Knihařka Pavlína Rambová získala Cenu Ladislava
Hodného I. „za esteticky nelepší vazbu“.
Práce J. Fogla jsou vţdy vysoce hodnoceny především pro citlivé
zpracování kůţe, výtvarně zajímavé řešení vazeb, precizní provedení
zdobených prvků i celkový harmonický soulad s obsahem knihy. Vysoká
výtvarná úroveň vazeb je výsledkem spolupráce s výtvarníkem J.
Kerschbaumem. Výstava kniţních vazeb byla ke shlédnutí ve výstavním
sále Hollareum Národního muzea v Praze od 8. února do 6. května.
Prodejní výstava ručně vyšívaných obrazů J. Neknězové zdobila
předsálí divadla od 2. do 30. března.
Mírná zima. Česko má podle meteorologů za sebou jednu
z nejteplejších zim za dlouhá desetiletí. Loni trvalá sněhová pokrývka
vydrţela do 25. března a letos opačný extrém. Na přelomu února a března
létaly včely, rozkvetly sněţenky, talovíny. Přírodě letošní zima – nezima
mimořádně svědčila. Zvěř netrpěla hladem a rostlinám nevadil nedostatek
sněhu, protoţe prakticky nebyl extrémní mráz. Leden i únor byly sráţkově
velmi vydatné, dešťovou vodu půda stačila vsáknout a díky tomu byl
dostatek spodních vod aspoň do května. Zemědělci však mají obavy
z přemnoţení hrabošů a myší, lékaři zase z klíšťat, která napadají zvířata i
lidi.
Společnost Technických sluţeb s. r. o. je správcem místních
komunikací. V listopadu 2006 vyjíţděla technika pouze jednou a v prosinci
dvakrát. Teprve od poloviny do konce ledna 2007 se prováděl posyp a
pluţení sněhu, v únoru převáţně pršelo. Zimní sezona skončila 28. 2. Na
skladě zůstalo 34 t drtě, která byla v jarních měsících pouţita na opravu
štěrkových cest ve městě. Předpokládané náklady na zimní údrţbu na
měsíce prosinec, leden a únor byly cca 470 306 Kč bez DPH. Skutečné
náklady na zimní údrţbu komunikací a chodníků za výše uvedené měsíce
činily 144 044 Kč bez DPH. Za ušetřené peníze byly provedeny práce nad
rámec běţné údrţby ve výši 310 915 Kč. Jedná se o lesopark
v Albertinum, kde byly prořezány stromy, vytrhány pařezy a upraven
terén pro sekání trávy. Vyfrézování pařezů a následné terénní úpravy
proběhly i v parčíku mezi MŠ Tylova ul. a bývalou jídelnou Gastro, ulicí 28.
října a ul. Sokolovskou. Rovněţ byla vyčištěna městská kanalizace
(celkem 370 kanálů), dokončeny chodníky v ulici 28. října a Pod
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zámeckými schody. Došlo i na zlikvidování starého materiálu na skládce
v Dlouhoňovicích. Mírná zima tak přispěla ke zvelebení ţivotního prostředí
ve městě.
Den D i pro Ţamberk. Slavnostní galavečer III. ročníku projektu
Ocenění dobrovolníků Pardubického kraje, nazvaný Den D, proběhl 8.
března v chrudimském Divadle Karla Pippicha. Sošku anděla za
dobrovolnou činnost v oblasti sociálních věcí obdrţely Ing. D. Hubálková a
M. Tomanová, poděkování za dlouholetou práci s mládeţí bylo předáno J.
Hájkovi. Občanské sdruţení SKP – centrum usiluje o rozvoj dobrovolnictví
s cílem zviditelnit práci jednotlivců a aspoň symbolicky odměnit jejich úsilí.
Vítání jara. Vynášení Morany se stalo tradicí v Betlémě. Letošní
slavnost se uskutečnila na Smrtnou neděli 25. března ve 14 hodin. Za
zpěvu byla vystrojená panna odnášena k řece a vhozena do vody. Kulturní
vloţku připravili ţáci Odborného učiliště a Praktické školy.
Svátky jara. Právě tím jsou pro většinu z nás Velikonoce. Pro křesťany
symbolizují vykupitelskou smrt a vzkříšení Jeţíše Krista. V současné době
je jejich symbolem pomlázka, barvená vajíčka, čokoládové zajíce a velký
nákup na prodlouţený víkend. Páni kluci však rádi udrţují tradici
„vyšlehání“ neboli „pomlazení“ dívek a ţen o Velikonočním pondělí, a tak i
letos ulice města patřily koledníkům s pomlázkami. Příjemné počasí
svátečních dnů potěšilo turisty a cyklisty, na vodě se objevili první vodáci.
Lidé i příroda se těší z nastávajícího jara a slunečných dnů.
Laskavá komedie „Můj báječný rozvod“ se stala velkou hereckou
příleţitostí pro herečku Elišku Balzerovou z praţského Divadla Na
Fidlovačce. Představení se konalo 27. 3. v Divišově divadle. Vstupné 150
Kč.
Orlická noc 2007, automobilová soutěţ, která zábavnou formou
ověřuje znalost dopravních předpisů, orientační schopnosti, dovednost
v řízení a ovládání vozidel. Určená trasa v délce cca 70 km v okolí
Ţamberka se jela 30. 3. za dodrţování pravidel silničního provozu.
Účastnilo se 11 posádek z České republiky.
Ţamberské Jarní slavnosti (6. 4. – 26. 5.) přinesly do města řadu
zajímavých pořadů. Úvodní Jarní koncert patřil pěveckým sborům Korálky
a Corale Gymnázia Ţamberk. Sbor Corale natočil několik CD, loni podnikl
úspěšné turné po USA, právem mu bylo uděleno ocenění Talent 2006 za
dlouhodobý umělecký přínos a úspěšnou reprezentaci města. Vstupné 40
Kč. V pátek 13. dubna v 19.30 hodin předvedl divadelní soubor Vicena
z Ústí nad Orlicí hru o víře v přátelství, pořádek a řád „Vrať mi to
pyţamo“. Vstupné 70 Kč. Ţáci literárně – dramatického oboru ZUŠ Petra
Ebena, pod vedením O. Strnadové, získávají ceny v soutěţích a
přehlídkách na republikové úrovni. Pro diváky od 8 do 80 let připravili
pořad „Dram-ta-ty-já“ na 15. dubna. Vstupné 40 Kč. V pátek 20. dubna
patřilo divadlo místním ochotníkům, kteří uvedli komedii „Bosé nohy
v parku“. Repríze se konala 28. 4. v 19.30 hodin. Vstupné 70 Kč. Na
programu byl koncert populární zpěvačky a kytaristky Lenky Filipové
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z Prahy. Se svou kapelou vystoupila 26. 4. v 19.30 hodin. Vstupné 150
Kč. Zuzana Bubínková, satirička s ostrým jazykem, uvedla pořad Politické
harašení 21. května v 19.30 hodin. Vstupné 240 Kč.
Jarní slavnosti vyvrcholily 26. května závěrečným koncertem
swingového orchestru Big Band Letohrad se zpěvákem J. Zímou. Vstupné
120 Kč.
Souběţně probíhala v předsálí divadla výstava RNDr. Vlasty
Kmentové Zbuzek z Prahy „Ledové království“. Své dojmy z cest po
polárních oblastech zachytila na fotografiích a jejich prostřednictvím
přibliţuje oblasti Arktidy a Antarktidy.
Noc ze 30. dubna na 1. května patří k největším pohanským
svátkům. Lidé věřili, ţe se čarodějnice slétají na sabat a na ochranu před
nimi zapalovali ohně. Zvyk „pálení čarodějnic“ se udrţel dodnes, i kdyţ na
pověry, ţe se té noci otevírají jeskyně a pokladny, uţ asi dnes nevěří
nikdo.
Období zvýšeného nebezpečí vzniku poţárů platí od 2. 5.
v Pardubickém kraji. Extrémní sucho trvá od konce března a dubnové
teploty připomínají spíše začátek léta. Sucho je v lesích a na loukách,
hladiny řek výrazně opadly. Platí proto zákaz pálení ohňů, vyjíţdění autem
do lesů a na suché louky, čerpání vody z nádrţí pouţívaných hasiči,
odpalování ohňostrojů. Jde o preventivní opatření, které bude platit do
odvolání
Oslav 100. výročí skautingu v Praze (20. – 21. 4.) se účastnila
skupina skautů ze Ţamberka. Prohlédli si historické památky zhlédli
program na Staroměstském náměstí, potkali nové přátele. „Šátková“
Praha hostila na 5 000 skautů z celého světa a ţamberští skauti nechyběli.
Svojsíkův závod v Dlouhoňovicích, pro skauty a skautky ve věku 11
aţ 15 let, připravilo Středisko Junáka Ţamberk na 12. května.
Slavnostního nástupu se účastnilo 180 závodníků z širokého okolí. Na
deseti stanovištích umístěných v přírodním areálu poblíţ lyţařského vleku
byly hlídky testovány v obratnosti, fyzické zdatnosti, postřehu, znalostech
o přírodě a dějinách. Nezbytná byla schopnost orientace v neznámém
terénu. Obtíţnou disciplínou bylo slaňování a řešení krizových situací.
Všechny hlídky zvládly náročnou trať závodu. Ze 3. místa dívčích hlídek se
radovala druţina Orlice z 1. oddílu skautek Ţamberka zejména proto, ţe si
tímto umístěním zajistila postup do kraje. Celá akce se nesla v přátelském
a stále ţivém duchu zakladatele skautingu Lorda Baden – Povella a
připomněla 100. výročí vzniku skautského hnutí.
Zkušební měření rychlosti. O sobotách 5. a 19. 5. se konalo pro
řidiče porovnání měření rychlosti vozidla tachometru s laserovým
přístrojem Městské policie. Pro velký zájem se bude akce opakovat.
Sportovní hry zdravotně postiţených „O pohár starosty města“ se
konaly 19. května v Autokempinku Pod Černým lesem dne 19. května za
účasti 20 sportovců a podpory cca 60 diváků.
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Myslivecké sdruţení Hůrka uspořádalo okresní kolo soutěţe O zlatou
srnčí trofej v krásném prostředí myslivecké chaty. Zúčastnilo se 32
mladých přátel myslivosti a přírody, kteří prokázali perfektní znalosti.
V kategorii B (6. – 9. roč. ZŠ) zvítězil V. Cukor ze Ţamberka.
Jednota bratrská slaví 550. výročí zaloţení.
Kunvald se významně zapsal do našich dějin, neboť zde byla r. 1457
zaloţena ze stoupenců učení Petra Chelčického Jednota bratrská. Vlastním
zakladatelem se stal bývalý řeholník kláštera na Slovanech Řehoř, který
přizval do Kunvaldu ze Ţamberka katolického faráře Michala Ţamberského
pověstného svým příkladným ţivotem. Podle principů Nového zákona
odmítali její příslušníci násilí, ale i obchod a zisk. Bratři se vzdali
veškerého majetku a vytvořili společenství, ve kterém ţili jako první
křesťané. Církev se postupně šířila do dalších měst a obcí, a tím budila
neţádoucí pozornost. V 60. letech 15. století byli členové Jednoty
českobratrské pronásledováni. Král Jiří z Poděbrad musel dostát
korunovačnímu slibu a tolerovat pouze církev katolickou a kališnickou.
Bratři, kteří přicházeli s kritikou těchto církví, byli z Litického panství
vyhnáni a bohosluţebná shromáţdění v Kunvaldu byla zakázána. Jednota
bratrská se tak začala vyvíjet jako samostatná menšinová církev.
Kulturní památky obce. Domek Na sboru, který stojí na místě
původního sboru z r. 1457. Dnes je v něm stálá expozice připomínající
historii. U domku stojí pomník posledního biskupa českých bratří J. A.
Komenského. S odchodem bratří je spjata pověst o lípě, která vyrostla ze
tří polosuchých větviček u domu č. p. 77 as je stará asi 150 let.
Památným místem je Jordán, kde bývalo jezírko a zde bratři křtili nové
členy. V Modlivém dole se v časech pronásledování scházeli bratři
k tajným poboţnostem.
Na oslavy 550. výročí Jednoty bratrské ve dnech 16. – 17. června
přijeli do Kunvaldu vysocí představitelé církví a další významní hosté.
Město Ţamberk uspořádalo Galavečer k 550. výročí zaloţení Jednoty
bratrské 20. června. V Divišově divadle se konal program zahrnující
historický recitál v podání p. Radovana Lukavského, člena činohry ND
v Praze a slovo biskupa Jednoty bratrské Evalda Ruckého. Působivé
hudební vystoupení ţáků ZUŠ P. Ebena umocnilo krásný umělecký záţitek.
Galavečer byl zároveň vernisáţí výstavy k tomuto výročí. Od 21. června
byla k vidění v muzeu.
11. ročník Běhu Terryho Foxe proběhl před divadlem 21. června. Ke
startu se zapsalo 335 účastníků, kteří si vybrali trať dlouhou 1 km nebo 3
km a absolvovali ji chůzí, na koloběţce, s kočárky na kole a během. Trasa
vedla ulicemi města a delší část parkem. Cíl této akce, tj. boj proti
rakovině, podpořili svou účastí L. Formanová, mistryně světa v běhu na
800 m a imitátor V. Faltus z Letohradu. Program před závodem zpestřilo
vystoupení tanečních a hudebních skupin. Na boj proti rakovině věnovali
účastníci 13 300 Kč.
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České vinařské závody a. s. Z důvodu rozhodnutí
přestěhována výroba k 30. červnu do závodu Velké Pavlovice.

vlastníka

Orlická brána, letní divadelní festival s hudebním doprovodem (10. –
14. 7.) nabídl veřejnosti řadu akcí. Program zahájila malá filmová
přehlídka v Divišově divadle, poté dostalo prostor ochotnické divadlo.
V přírodním areálu u Tyršovy rozhledny a kaple sv. Rozálie mohli diváci
zhlédnout lidové pohádky, hříčky, komedie, scénické pořady v nastudování
divadelních spolků Pardubického kraje. Pro děti a mládeţ byly připraveny
hudební, výtvarné a divadelní workshopy. Páteční večer patřil folkové
hudbě a regae party, o sobotní noci pak protagonistům různých směrů
taneční hudby. Návštěvníky jistě potěšilo dobrovolné vstupné.
U příleţitosti významného ţivotního jubilea blahopřejeme JUDr. Z.
Jaškovi a děkujeme za šíření poznání v oblasti regionálních dějin i za
obohacování kulturní nabídky města a regionu.
Výuka angličtiny podporuje partnerství mezi městy. Letní jazyková
škola ŢIFA, kterou ve dnech 16. – 20. 7. pořádala Ţamberská asociace
mezinárodních kontaktů, se snaţí naučit místní děti a dospělé anglicky,
aby se mohli aktivně zapojit do partnerských vztahů s americkým městem
Rice Lake. Letos se účastnilo kurzu 40 dětí a 32 dospělých. Dopolední
výuku dětí a večerní hodiny dospělých zajišťovali učitelé ze Ţamberka a
okolí, ale i rodilý mluvčí z Londýna. S výukou malých dětí a zajištěním
doprovodného programu pomáhali studenti, kteří loni studovali v Rice
Lake. Snaţením malých a velkých studentů americký velvyslanec v ČR R.
Graber, který se o partnerství měst Ţamberk a Rice Lake ţivě zajímá.
Blahopřejeme k významnému ţivotnímu jubileu panu Františku
Pírkovi a oceňujeme jeho zásluhy v badatelské činnosti i prezentaci
regionálních dějin a obohacování sbírkového fondu muzea.
Prázdniny s Vandrovní kníţkou. V Informačním středisku nebo
muzeu lze koupit Vandrovní kníţku a putovat po Kačenčiných horách
(Orlických), obdivovat krásnou přírodu, navštívit hrady, zámky, muzea,
rozhledny. Děti i dospělí získají slevy na vstupném a ještě vandrovní
razítko. Zdarma obdrţí propagační materiály, mapu s cyklotrasami a
Kačenčiny listy. Lze navštívit i okolí Ţamberka, Dobrušsko, Rychnovsko a
Náchodsko. Snahou pořadatelů prázdninového putování je, aby se
vandrovníci cítili jako v Kačenčině pohádkové říši.
Vodní svět. Není lepší místo na světě, kdyţ teploměr ukazuje
třicítku. Koupaliště Pod Černým lesem nabízí vedle bazénu také moţnost
koupání v řece Divoká Orlice, dále tobogany, skluzavku, masáţní vanu,
hřiště na beachvolejbal, streetball. V areálu jsou tenisové kurty a hala
nebo bowling. Vstupné se pohybuje v rozmezí od 30 do 65 Kč.
Pěvecký sbor Corale zavítal o prázdninách do partnerského města
Fresagrandinaria. V rámci pobytu byla instalována v místním parku
„lavička přátelství“ a zasazena česká lípa. Odhalení provázely české písně
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v podání Corale, české perníčky a moravská slivovice. Slavnostního aktu
se zúčastnili vedoucí činitelé města Fresagrandinaria, početná veřejnost a
kabelová televize. Lavička, kterou vyrobil Ing. S. Cukor, bude připomínat
partnerství našich měst.
Mezinárodního setkání mládeţe ve francouzském Saint Michel sur
Orge se zúčastnila skupina mládeţníků ze Ţamberka. Náplní tábora bylo
poznání hostitelského města a okolí, účast na workshopech se zaměřením
na agronomii, šerm, výtvarné práce či kulinárie. Záţitkem byla prohlídka
Paříţe a návštěva informačního střediska Evropské komise. Vyvrcholením
setkání bylo slavnostní odhalení památníku za účasti zástupkyně českého
konzulátu ve Francii. Závěrečný ceremoniál proběhl v tamějším divadle
Marcel Carné, kde byly prezentovány práce workshopů a promítal se film o
průběhu táborových dnů. Česká výprava představila Ţamberk v rámci
Evropského svazku měst v tom nejlepším světle.
Ţamberk si připomněl 675. výročí první písemné zmínky o městě.
Ţamberk byl osídlen kolem poloviny 13. století na místě původní
slovanské osady. Zaloţili jej němečtí kolonizátoři a dali mu jméno
Senftenberg. Jiţ ve 2. pol. 14. stol. je uţíván český název Ţamberk, coţ
svědčilo o převaze českého etnika. První písemná zmínka o Senftenbergu
– Ţamberku se nachází v listině z 13. 7. 1332, v níţ potvrzuje Petr
Ţitavský,
opat
zbraslavského
kláštera,
dědičnou
koupi
rychty
v Lanškrouně občanem jménem Tyčko, původem ze Ţamberka.
Během 675 let své existence prošlo město mnoha architektonickými
proměnami, stalo se rodištěm významných osobností, které zasáhly snad
do všech oborů lidské činnosti. Podobně jako jiná města bylo suţováno
poţáry, epidemiemi, drancováním vojsk během válek, hladomorem i
klimatickými anomáliemi. Ve své historii vystřídalo několik forem městské
správy od města poddanského, sídelního, okresního aţ po současné město
s pověřeným úřadem s rozšířenou působností od 1. 1. 2003.
Nejznámější rodáci.
Profesor chirurgie Eduard Albert (1841 – 1900), sochař František Rous
(1872 – 1936), historik František Šembera (1842 – 98), vynálezce
bleskosvodu Prokop Diviš (1696 – 1765), hudební skladatel Jan Hus Tichý
(1921 – 2000), vědec a matematik Augustin Seydler (1849 – 1891),
hudební skladatel a pedagog prof. Petr Eben (1929).
Malíři Eduardu Landovi (1926 – 2006) byla 6. října 2007 na Masarykově
náměstí č. p. 168 odhalena pamětní deska.
Prof. MUDr. E. Albert výstavbou své vily dal základ pro vybudování
sanatoria Albertinum.
V soukromé hvězdárně barona Johna Parishe prováděli svá pozorování
astronom Paul Heckel a později také dánský hvězdář Theodor Brorsen.
Město a jeho okolí inspirovalo mnoho malířů a výtvarníků, pobývali tu
známí básníci a spisovatelé – J. Vrchlický, K. Biebl, Dr. Arnold Jirásek a
mnozí další.
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Stopy minulosti připomíná městská památková zóna, muzeum,
ţidovský hřbitov, kostel sv. Václava, rodný dům P. Diviše v Helvíkovicích,
Tyršova rozhledna, zámek.
Město připravilo ve spolupráci s městskými kulturními podniky a
školami zajímavé pořady, které po dobu téměř jednoho měsíce, od 15.
září aţ do 6. října, připomínaly historické výročí. Oslavy zahájil staročeský
jarmark v sobotu na náměstí TGM, který doprovodila dechová hudba ZUŠ
P. Ebena spolu s maţoretkami, pěvecký sbor Korálky a Česká beseda. U
muzea vystoupili šermíři a po jejich soubojích v 16 hodin začala vernisáţ
výstavy Historické proměny Ţamberka. Úvodní den oslav završil koncert
pěveckého sboru Viola v kostele sv. Václava. Nedělní večer vyplnila Tylova
divadelní hra Strakonický dudák a v předsálí Divišova divadla byla k vidění
Výstava historických pohlednic. Další program zahrnoval přednášky,
divadelní, hudební a taneční vystoupení, filmové dokumenty, soutěţe i
vlastivědné vycházky. Oslavy byly koncipovány tak, aby si vybrali všichni,
a to jak děti, mládeţ i střední a starší generace. Pro sběratele a zájemce
byla vydána pohlednice Ţamberka z poč. 20. stol. a obálky se speciálním
přítiskem, dále reprezentativní výpravný kalendář s dominantami města i
pamětními medailemi oslavujícími přínos význačných rodáků nebo těch,
kteří se trvale zapsali do dějin města. V muzeu si milovníci vedut mohli
koupit Soubor litografií z panství Ţamberk.
Sdruţení obcí Orlicko spojuje 31 obcí o rozloze území 470 km 2. Jeho
cílem je koordinace spolupráce v otázkách ekologie, cestovního ruchu,
udrţitelného rozvoje venkovského prostředí a dopravní obsluţnosti
regionu. Rovněţ rozvíjí spolupráci s polským příhraničním patronem
Powiatem Klodzko převáţně v oblasti cestovního ruchu a propagace.
Sdruţení obcí Orlicko oslavilo 15 let od svého vzniku v sobotu 22. září
v Králíkách společně se slavností otevření Evropského domu a kulturním
setkáním Králíky – Miedzylesie.
Koncert v kostele sv. Václava v rámci XI. Orlicko – kladského
varhanního festivalu se konal 28. září v 18 hodin. Za varhany usedl prof.
Michal Novenko, uznávaný varhaník, který stojí za organizací celého
festivalu. Přednesl díla českých, německých, italských a španělských
barokních mistrů.
VIII. Hubertovu jízdu uspořádal Jezdecký klub Polsko 13. října u
myslivecké chaty. Jízda byla zahájena v 10 hodin, o půl hodiny později
startoval hon za liškou. Od 13 hodin došlo na parkurové skákání a soutěţe
pro děti.
Zemřel
Petr
Eben.
Ţivotní
pouť
jednoho
z mezinárodně
nejuznávanějších skladatelů se 24. října uzavřela. Bylo mu 78 let.
Narodil se 22. ledna 1929 v Ţamberku, ale vyrůstal v Českém
Krumlově, kde také získal základy hudebního vzdělání. Učil se hrát na
klavír, violoncello a varhany. Prošel koncentračním táborem. Po válce
vystudoval klavír a skladbu na praţské Akademii múzických umění. Od r.
1955 působil na katedře dějin hudby Filozofické fakulty Karlovy univerzity
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a aţ po roce 1989 mohl vyučovat na AMU. Do té doby byl reţimem,
k jehoţ opěvování se nikdy nesníţil, spíše trpěn.
Petru Ebenovi, jako hluboce věřícímu umělci, byla hudba něčím, co
nejen zní, ale co především oslovuje. Ve vlasti i v Evropě proslul zejména
varhanní a vokální tvorbou, která získala respekt, oblibu a nespočet
zasvěcených interpretů.
Město Ţamberk udělilo P. Ebenovi čestné občanství v roce 1993.
V témţe roce, se souhlasem MŠ, byl místní základní umělecké škole
přidělen čestný název ZUŠ Petra Ebena. O rok později pak byla slavnostně
odhalena pamětní deska na jeho rodném domě č. p. 671.
Klicperovo divadlo Hradec Králové představilo 30. 10. v 19,30 hodin
legendární muzikál „Balada pro banditu“, který patří mezi divácky úspěšné
představení v historii divadla. Vstupné 190 Kč.
Klub Uhelna. V suterénu Divišova divadla byl vybudován
mládeţnický klub a zahájil provoz 2. listopadu. Kaţdý pátek zde probíhaly
ve večerních hodinách hudební pořady. Od nového roku bude program
zahrnovat kino, divadlo, performance, nedělní chvilky poezie, koncerty
písničkářů nebo party věnované elektronické hudbě.
Dětský filmový festival (5. – 10. 11.) nabídl zajímavá představení za
bezplatné vstupné s moţností zakoupení výherních kuponů.
Koncert houslového virtuosa Pavla Šporcla se uskutečnil 16.
listopadu v 19.30 hodin v divadle. Návštěvníky potěšil nejen vynikající
hrou na modré housle, ale i zasvěceným průvodním slovem. Na klavír
doprovázel J. Jiříkovský. Vstupné 250 Kč.
Ďáblova bible v Ţamberku. Codex gigas, jehoţ originál je po 350
letech dočasně zpět v Česku, má maketu, která věrně kopíruje originál.
Podílel se na ní umělecký knihař Jiří Fogl a nyní je součástí expozice na
kniţním veletrhu a literárním festivalu v Olomouci.
Maketa obsahuje 200 zkopírovaných stran, do počtu 620 stran
originálu je doplňují bílé archy. Svázat archy o rozměrech 1krát 1,1 metru
byl úkol pro několik lidí. Strávili nad tím stovky hodin, jen zdobení
koţených desek technikou slepotisku, kdy se kaţdý motiv do kůţe ručně
tiskne zahřátým tlačítkem, trvalo 3 dny. Také kování na deskách je
vyrobeno přesně podle originálu.
Ďáblova bible vznikla na poč. 13. stol. v klášteře v Podlaţicích u
Chrudimi a za třicetileté války se stala kořistí Švédů. Váţí 75 kg a měří
90krát 50 centimetrů. Dodnes je povaţována za největší rukopisnou knihu
světa.
Adventní čas je výzvou k zastavení, zamyšlení a odpoutání se od
věčného shonu a letu. K naladění na vánoční vlny bylo připraveno mnoho
akcí.
1. 12. Vánoční koncert swingového orchestru Big Band v Divišově divadle
2. – 16. 12. Vánoce s vůní perníku – výstava v muzeu.
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3. 12. Rozsvícení vánočního stromu na náměstí TGM za účasti sborů
Corale a Korálky. Večer se konal Vánoční koncert ZUŠ P. Ebena.
5. 12. Mikulášská jízda a rozdávání dárků.
8. 12. Vánoční jarmark za ZŠ Nádraţní 743.
14. 12. Vánoční zpívání sboru Corale a křest CD skupiny Duo ťuk.
15. – 21. 12. Festival Etno Music Christmas v kubu Uhelna.
15. 12. Dárkování v Animu – výtvarná dílna pro děti.
Ateliér malíře L. Kosohorského otevřen v prosinci kaţdou středu od 14 do
19 hodin.
Mše. Kostel sv. Václava 24. 12. ve 24.00 h.; 25. a 26. 12. v 9.15 h.
Husův sbor 24. 12. ve 22.00 h., 25. 12. v 9.15 h.
Novoroční ohňová show na Masarykově náměstí přivítala nový rok 2008.
Zdravotní a sociální zařízení.
Dům na půli cesty Budoucnost (DPC) byl otevřen 28. června a jeho
cílem je poskytnout časově omezenou sluţbu ţadatelům, kteří jsou
v obtíţné ţivotní situaci spojené s přechodem z dětského domova do
běţného ţivota. Nový rodinný dům vznikl díky soukromým dárcům,
manţelům Souradovým a nachází se v ul. Luční, lokalita Albertinum III.
Pro uţivatele je v přízemí garsonka 1 + KK a v podkroví 4 pokoje,
společná kuchyň, společenská místnost a sociální zázemí. Obyvatelé
domova chodí v Ţamberku a okolí do práce, platí nájemné, sami si vedou
domácnost, vaří, perou, uklízejí. S chodem domácnosti jim pomáhají dvě
sociální pracovnice. Nyní tu ţijí 4 chlapci ve věku 18 aţ 20 let, v září
přibudou další 3 spolubydlící. Zůstat v zařízení mohou 1 rok, v případě
nutnosti déle.
DPC Budoucnost pomáhá zapojovat mladé lidi bez domova do běţné
společnosti, rozvíjet psychosociální dovednosti a přebírat odpovědnost za
svůj ţivot.
Zdravotnická záchranná sluţba (ZZS), neboli Rychlá lékařská pomoc
(RLP), výjezdová skupina Ţamberk přešla od 1. 4. 2007 v rámci
reorganizace kraje pod Krajskou záchrannou sluţbu Pardubického kraje
(ZZS PaK).
Výjezdovou posádku tvoří lékař, sestra a řidič. Lékař splňuje atestaci
v základním oboru a má udělenou Licenci v oboru urgentní medicíny.
Sestra je specialistka v oboru anestezie, resuscitace, intenzivní péče nebo
v oboru urgentní medicíny. Řidič je kvalifikovaný záchranář. RLP poskytuje
péči 24 hodin denně pro spádovou oblast 27 obcí včetně Ţamberka (asi
čtvrtina rozlohy okresu Ústí nad Orlicí). Posádka má k dispozici dva
automobily, druhý je záloţní a zároveň slouţí k výjezdům Lékařské sluţbě
první pomoci (LSPP). Automobily jsou podle vyhlášky MZ ČR vybaveny pro
jakýkoli typ zdravotnického zásahu. K základnímu vybavení patří sety pro
zajištění dýchacích cest, přístroj pro umělou plicní ventilaci, defibrilátor,
ekg monitor, transportní lůţko a křeslo, přístroje pro měření kyslíku v krvi,
k měření glukózy v krvi a jiné. Dále musí vézt pomůcky pro koniotomii,
hradní drenáţ, porod, rozsáhlé popáleniny, omrzliny, zajištění močových
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cest, podání kyslíku včetně O2 bomb, výplach ţaludku, přetlakové podání
roztoků, dlahy pro všechny typy fraktur a další. Vozy jsou vybaveny
komunikační technikou, pro kontakt s dispečinkem komunikačním
systémem Matra, telefony a další vysílačkou pro komunikaci s nemocnicí.
Samozřejmostí je škála léků pro všechny typy akutních a urgentních
onemocnění či pro podání anestezie. Automobil je vybaven obdobně jako
urgentní příjem nemocnice (ARO), i kdyţ přístroje jsou vzhledem
k nutnosti minimalizace rozměrů a hmotnosti jednodušší.
Výjezd RLP indikuje dispečerka, sestra specialistka v oboru v Ústí
nad Orlicí, která na základě telefonátu na číslo 155 (nebo převzaté výzvy
od dispečera číslo 112) situaci vyhodnotí a zváţí, jestli poslat posádku RLP
nebo RZP (bez lékaře), eventuelně povolá leteckou ZS z některého
stanoviště. Dále koordinuje spolupráci s Policií a Hasičským záchranným
sborem. Od října 2007 je dispečink centralizovaný pro celý Pardubický
kraj v Pardubicích. Dojezdový čas na místo určení je vyhláškou MZ ČR
stanoven na 15 minut, posádka má 2 minuty na nasednutí do vozu.
RLS Ţamberk byla během července přestěhována do zadního areálu
Polikliniky. Nová budova vznikla rekonstrukcí bývalých dílen za finanční
účasti Pardubického kraje. Zde bude sídlit LSPP, která je k dispozici mimo
ordinační hodiny praktických a dětských lékařů a to vţdy o víkendech a
svátcích od 9 do 18 hodin. Pacientům se poskytuje péče v rozsahu
ošetření praktického lékaře.
Ţamberským záchranářům byla adresována mnohá poděkování
občanů i organizací za profesionální, etický i lidský přístup při řešení
krizových situací i osobních zdravotních problémů.
Státní sociální podpora vznikla v r. 1995 a dávky vyplácel Okresní
úřad v Ústí nad Orlicí do 31. 12. 2002. Od 1. 1. 2003 do 31. 3. 2004 pak
Městský úřad v Ústí nad Orlicí. Od 1. 4. 2004 vyplácí Úřad práce v Ústí
nad Orlicí, který má 9 kontaktních míst. Na Kontaktním místě SSP,
Nádraţní v Ţamberku jsou vypláceny dávky klientům ze Ţamberka,
Dlouhoňovice, Lukavice, Českých Petrovic, Pastvin, Klášterce nad Orlicí,
Kunvaldu, České Rybné, Kameničné, Helvíkovic, Hejnic, Líšnice,
Bohousové, Záchlumí a Litic nad Orlicí. První dávkou vyplácenou na
kontaktních místech byl rodičovský příspěvek.
Rodičovský příspěvek. Nárok má rodič, jestliţe po celý kalendářní měsíc
osobně a řádně pečuje o alespoň 1 dítě mladší 4 let. Je-li dítě dlouhodobě
zdravotně postiţené, nárok je prodlouţen do 7 let věku dítěte. Od 1. 1. do
31. 12. 2007 činí 7 582 Kč.
Přídavek na dítě je určen nezaopatřenému dítěti do 26 let, které ţije
v rodině s příjmem niţším, neţ je čtyřnásobek ţivotního minima rodiny.
Dávka se vypočítává z příjmu za předchozí kalendářní rok. Přídavek se
vyplácí ve třech výměrách: zvýšené – do 1,5 násobku ţivotního minima
(ŢM); základní – nad 1,5 do 2,4 násobku ŢM a sníţené – nad 2,4 do 4,0
násobku ŢM. Základní výměře přídavek činí do 6 let – 496 Kč; 6 aţ 15 let
– 608 Kč; 15 aţ 26 let – 698 Kč.
Výše porodného k 1. 1. 2007 na 1 narozené dítě – 17 760 Kč; 2 děti –
53 120 Kč; 3 děti – 79 680 Kč; 4 děti – 106 240 Kč.
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Příspěvek na školní pomůcky ve výši 1 000 Kč pro dítě, které bylo
přihlášeno k zápisu povinné školní docházky a má nárok na přídavek na
dítě.
Sociální příplatek. Nárok má rodič, který se stará o alespoň 1
nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem v rodině nedosahuje 2,20
násobek ţivotního minima rodiny.
Ţivotní minimum (ŢM) je minimální společensky uznaná hranice peněţních
příjmů, k zajištění výţivy a ostatních základních potřeb.
Částky v Kč za měsíc činí: pro jednotlivce 3 126; pro první osobu
v domácnosti 2 880; pro další osobu, která není nezaopatřeným dítětem
2 600; pro nezaopatřené dítě: do 6 let – 1 600; 6 aţ 15 let – 1 960; 15 aţ
26 let – 2 250.
ŢM je součtem všech částek jednotlivých členů domácnosti.
Pokud ţadatel splňuje podmínky dané zákonem, vyplácí se příspěvek na
bydlení.
Dávky pěstounské péče zahrnují příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
odměnu pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení
motorového vozidla.
Pohřebné náleţí jednorázově osobě, která vypravila pohřeb, a to za
podmínky, ţe zemřelý(á) měl ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR, nebo
ţe se pohřeb konal na území ČR. Je stanoveno pevnou částkou ve výši
5 000 Kč.
Městský úřad v Ţamberku, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, vyplácí
dávky podle nových právních norem platných od 1. 1. 2007.
I. Dávky hmotné nouze. Cílem je ochraňovat lidi před hmotnou nouzí,
motivovat je k aktivnímu hledání zaměstnání a přijetí i méně placené
práce.
Ţivotní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněţních
příjmů, k zajištění výţivy a ostatních základních potřeb.
Částky v Kč za měsíc činí: pro jednotlivce 3 126; pro první osobu
v domácnosti 2 880; pro další osobu, která není nezaopatřeným dítětem
2 600; pro nezaopatřené dítě: do 6 let – 1 600; 6 aţ 15 let – 1 960; 15 aţ
26 let – 2 250.
ŢM je součtem všech částek jednotlivých členů domácnosti.
Existenční minimum je minimální hranice peněţních příjmů, která se
povaţuje za nezbytnou k zajištění výţivy a ostatních základních osobních
potřeb na úrovni umoţňující přeţití. Za měsíc činí 2 020 Kč.
Příspěvek na ţivobytí je stanoven na základě posouzení, jaký má osoba či
rodina příjem, majetkové poměry.
Doplatek na bydlení lze poskytnout, pokud vlastník nebo nájemce bytu má
nárok na příspěvek na ţivobytí a uţívá byt v obci, v níţ je hlášen
k trvalému pobytu.
Mimořádná okamţitá pomoc pro osoby postiţené mimořádnou událostí
(ţivelná, větrná pohroma) nebo jim hrozí váţná újma na zdraví v případě
okamţité neposkytnutí pomoci, dále těm, kteří nemají prostředky
k úhradě jednorázového výdaje (např. vystavení duplikátů osobních
dokladů). Nárok na pomoc mají osoby, které nemají na úhradu nákladů
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vzniklých
v souvislosti
se
vzděláním
nebo
zájmovou
činností
nezaopatřených dětí. Další skupinou jsou lidé vracející se z vězení,
dětských domovů nebo z pěstounské péče.
II. Příspěvek na péči je určen osobám v nepříznivé ţivotní situaci (vysoký
věk, špatný zdravotní stav, krizová sociální situace) a nemohou se obejít
bez pomoci jiné osoby. Příspěvek náleţí osobě, o kterou má být pečováno,
nikoli tomu, kdo péči zajišťuje.
Výše příspěvku pro osoby do 18 let činí za kalendářní měsíc Kč.
I. stupeň (lehká závislost)
3 000,II. stupeň (středně těţká závislost) 5 000,III. stupeň (těţká závislost)
9 000,IV. stupeň (úplná závislost)
11 000,Pro osoby starší 18 let za kalendářní měsíc Kč.
I. stupeň
2 000,II. stupeň
4 000,III. stupeň
8 000,IV. stupeň
11 000,O přiznání příspěvku se rozhoduje na základě sociálního a zdravotního
posouzení ţadatele.
Pro občany s trvalým pobytem v obcích: Bystřec, Česká Rybná, České
Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Jablonné nad Orlicí,
Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Letohrad, Líšnice, Lukavice,
Mistrovice, Nekoř, Orličky, Pastviny, Písečná, Lobkovice, Studené,
Šedivec, Těchonín, Verměřovice, Záchlumí, Ţamberk a Ţampach je
příslušným úřadem MěÚ Ţamberk.
III. Dávky sociální péče pro osoby zdravotně postiţené.
1. Mimořádné výhody pro těţce zdravotně postiţené občany starší jednoho
roku se poskytují podle druhu a stupně postiţení a opravňují drţitele
průkazu k určitým výhodám.
Výhody I. stupně (průkaz TP): nárok na vyhrazené místo ve veřejných
dopravních prostředcích; přednost při osobním projednávání záleţitostí.
Výhody II. stupně (průkaz ZTP): navíc nárok na bezplatnou dopravu
pravidelnými spoji MHD a slevu 75 % jízdného ve 2. tř. os. vlaku a
rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 75 % sleva v pravidelných spojích
autobusové dopravy.
Výhody III. Stupně (průkaz ZTP/P): navíc nárok na bezplatnou dopravu
průvodu veřejnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní
hromadné dopravě a u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na
bezplatnou přepravu vodícího psa.
Drţitelům průkazů ZTP a ZTP/P můţe být poskytnuta sleva poloviny
vstupného na kulturní a sportovní podniky.
Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek, které potřebují
k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postiţení.
Nevidomým lze hradit výdaje spojené s výcvikem a odevzdání vodícího
psa.
Příspěvek na úpravu bytu, který uţívají k trvalému bydlení. Výše se určí se
zřetelem na příjmy a majetkové poměry občana a jeho rodiny a to aţ do
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výše 70 % prokázaných nákladů, nejvýše však ve výši 50 000 Kč nebo
100 000 Kč u příspěvku na stavební úpravy spojené s instalací výtahu.
Příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového
vozidla nejvýše 100 000 Kč a na celkovou opravu nejvýše 60 000 Kč.
Příspěvek na provoz motorového vozidla se poskytuje na období
kalendářního roku. Pro drţitele výhod II. stupně 2 300 Kč u jednostopého
vozidla a 6 000 Kč u ostatních vozidel. Drţitel výhod III. stupně 4 200 Kč
u jednostopého vozidla a 9 900 Kč u ostatních vozidel.
Příspěvek na individuální dopravu pro občana, který není vlastníkem nebo
provozovatelem motorového vozidla. Na kalendářní rok výše 6 500 Kč.
Příspěvek na zvýšené ţivotní náklady pro občany, kteří pouţívají trvale
ortopedické, kompenzační aj. pomůcky. Na 1 rok do výše 200 Kč.
Příspěvek na úhradu za uţívání bezbariérového bytu ve výši 400 Kč
měsíčně. Lze přispět na úhradu za uţívání garáţe do výše 200 Kč měsíčně.
Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým vlastnícím vodícího psa ve výši
800 Kč měsíčně.
Bezúročné půjčky aţ do výše 40 000 Kč pro ty, kterým byl přiznán
příspěvek na zakoupení motorového vozidla a to za podmínky, ţe zaplatí
půjčku nejpozději do 5 let od jejího poskytnutí.
Kultura a školství.
Talent 2006, slavnostní akt předávání ocenění dětem a mládeţi za
mimořádné výsledky dosaţené v loňském roce v oblasti kultury, sportu a
školních výsledků, se konal 23. února od 17 hod. v Divišově divadle.
Z rukou starosty města Mgr. T. Kalouse převzalo ocenění více jak 70
jednotlivců, tři druţstva, dva oddíly, pěvecký sbor Corale a ţáci ZUŠ P.
Eben.a
Ocenění má formu originálního pamětního listu, k němuţ náleţí samolepka
s logem. Slavnostní večer byl rozdělen do několika bloků proloţených
vystoupením hudebních a sportovních formací.
Basketbalový klub Gymnázia se probojoval do finále republiky a
v konečném pořadí obsadil 2. místo. Jde o velký úspěch.
Pro školní rok 2007/08 bylo zapsáno do 1. tříd 78 dětí.
DDM Animo připravil na jarní prázdniny (5. – 9. 2.) akci Otevřené
Animo. Na programu byly výtvarné dílny, hry, filmy, PC klub, výlet do
bazénu a zábavná hra v ulicích města.
Akademie Speciální základní školy v Divišově divadle byla přehlídkou
tanečního umění, scének a pěveckých souborů. Celkem 95 dětí se podílelo
na zdařilém vystoupení dne 13. března.
Spisovatel Milan Dušek, autor mnoha povídek s kriminální zápletkou,
ţije od r. 1976 v Ţamberku (nar. 1938). Spolu s Josefem Lukášem, který
je autorem Pohádek z Orlických hor, se účastnil setkání se čtenáři
v městské knihovně.
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Krajské kolo „Vědomostní olympiády instalatérů“ se konalo 22. 3. na
Střední škole obchodu , řemesel a sluţeb Ţamberk. V náročné soutěţi
obsadil T. Chaloupka ze Ţamberka pěkné 4. místo.
Oddíl gymnastek při DDM Animo se svým výkonem zajistil postup do
krajského kola. Do republikového závodu postoupily V. Jedličková, A.
Krčmářová a V. Pachlová.
Dětský pěvecký sbor Viola přivezl z krajského kola Celostátní
soutěţe pěveckých sborů bronzové pásmo. Pro veřejnost zazpíval
v kostele sv. Václava 15. května v 18 hodin.
Paragraf 11/55 je vědomostní soutěţ pro děti ve věku 11 – 15 let a
klade si za cíl nenásilnou a hravou formou zvýšit povědomí dětí o tom, ţe
dopouštět se porušování zákonů a pravidel nesmí býti povaţováno za něco
přijatelného. Meziškolní kolo proběhlo 18. dubna v Divišově divadle a
prvenství získalo druţstvo ZŠ U Dvora Letohrad.
Duo ťuk zvítězilo v kategorii „autorská soutěţ Porty“ a za píseň
Racek bylo vysláno do Mezinárodního finále v Ústí nad Labem.
Den Země na školách zaměřený na ekologickou výchovu. Na
programu byly pro ţáky připraveny přírodovědné vycházky, exkurze do
čistírny odpadních vod a na Pastviny, besedy o zpracování a recyklaci
odpadů spojené s prohlídkou areálu Surovin Plundra, návštěva psího
útulku a výrobny krmiv Popluţní dvůr. Pro ţáky příjemně strávený den a
zároveň poučení, ţe zdravé a krásné ţivotní prostřední je základní
podmínkou lidského ţivota.
Majáles 2007. Za doprovodu dechovky přivedla královská rodina
studentský průvod od budovy gymnázia na náměstí, kde se konala májová
estráda a jako host vystoupila skupina Pidilidi z Pardubic. V předsálí
divadla vystavovali studenti své výtvarné práce.
Krajský přebor mládeţe v šachu v kategorii do 12 let vyhrál J.
Belobrad, bronz získal J. Kainek a 3. místo obsadil T. Felcman v kategorii
do 16 let. Mladí šachisté ze Ţamberka výborně reprezentovali.
Návštěva ze Senftenbergu. ZŠ 28. října hostila ţáky z druţební školy
Dr. Otto Rindta a připravila pro ně pestrý program. Kromě přivítání na
radnici starostou Mgr. T. Kalousem se účastnili Dvorních slavností, které
škola tradičně pořádá na oslavu Dne dětí. Za pěkného počasí se uskutečnil
výlet po Orlických horách a návštěva Prahy. Loučení bylo ve znamení
příslibu dalšího setkání.
Výlet do Německa. Ţáci Speciální základní školy navštívili druţební
školu v Neuendettelsau. Hlavní náplní bylo pracovní setkání na přípravě
projektu učebnice matematiky a prohlídka přírodovědné naučné stezky.
Na programu byly i poznávací výlety, sportovní soutěţe a koupání. Týden
strávený v Německu se vydařil.
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Sběr papíru. Ţáci ZŠ 28. října 581 během školního roku sebrali
51 215 kg starého papíru, tj. v průměru 113 kg na jednoho ţáka. Přibliţně
třetina získaných peněz se pouţila na ceny pro nejlepší třídy a jednotlivce,
zbylá část na nákup sportovních a audiovizuálních pomůcek pro ţáky celé
školy.
Viola v Litvě. Pěvecký sbor Viola při ZŠ 28. října 581 uskutečnil ve
dnech 8. – 14. 6. zájezd do Litvy, kam přijeli na pozvání chlapeckých
sborů Dagilelis a Gintarelis. Sboristé sklízeli během turné velké úspěchy.
Navázali nové kontakty, poznali zajímavá památná místa a získali nové
přátele.
Školní rok 2007/2008 byl zahájen 3. září.
Základní škola Ţamberk, 28. října 581
Základní škola Ţamberk, Nádraţní 743
Speciální základní škola, Nádraţní 468
Gymnázium Ţamberk, Nádraţní 48
Střední škola obchodu, řemesel a sluţeb, Zámek 1
Odborné učiliště a Praktická škola, Tyršova 214
ZUŠ P. Ebena, Masarykovo nám. 145
Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433
Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244

Počet ţáků celkem:
461
299
85
352
446
191
505
104
104

Pěvecký sbor Corale oslavil 15. narozeniny koncertem v Divišově
divadle 22. září v 17 hodin. V programu vystoupil přípravný sbor Korálky a
bývalí členové sboru. Celkem 149 sboristů se vystřídalo na pódiu. Součástí
programu bylo promítání filmů a fotografií připomínající uplynulé období.
Corale, pod vedením Ivy Mimrové, dlouhodobě úspěšně reprezentuje
Gymnázium i město nejen v rámci okresu. Sbor natočil čtyři CD a má
renomé i v zahraničí. Úspěchy slavil v Německu, Itálii a USA.
Sportovní úspěchy ţáků Speciální základní školy. Sportovní klub
Orlice se účastnil mistrovství ČR v atletice. Osmičlenná výprava získala 4
zlaté, 4 stříbrné a 2 bronzové medaile. Druţstvo obsadilo mezi 20
výpravami 2. místo podle zisku medailí a patří do atletické špičky. Renata
Plocková vyhrála národní kolo v atletickém čtyřboji v Praze.
Na tenisových kurtech v Ţamberku se konal 5. ročník mistrovství
republiky v tenisu. P. Mikyska získal titul mistra republiky v kategorii
muţů divize A. Mistryní republiky se stala P. Piecková.
Ţáci 3. ročníku oboru truhlář SŠ obchodu, řemesel a sluţeb Zámek,
J. Baláš a D. Vašátko, obsadili výborné 3. místo ve finále 11. ročníku
soutěţe učňů stavebních oborů konané 18. – 20. 9. v Praţském veletrţním
areálu v Letňanech.
Zahradní učebna. Na Odborném učilišti a Praktické škole byl uveden
do uţívání dřevěný altán, kde bude probíhat jak výuka, tak i mimoškolní
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aktivity ţáků školy a internátu. Zároveň se tak rozšíří
sportovního a relaxačního vyuţití přestávek mezi vyučováním.
Základní umělecká škola P. Ebena.

moţnosti

Soutěţe. Letos se soutěţilo v komorní a orchestrální hře a literárně –
dramatickém oboru. Trio zobcových fléten obsadilo v okresním kole 2.
místo. Flétnové kvarteto postoupilo aţ do krajského kola a získalo 2.
místo. Úspěšné ţesťové kvinteto v kraji vyhrálo a postoupilo do ústředního
kola.
V nejmladší kategorii krajského kola recitační soutěţe obsadili M. Suchodol
1. místo a D. Jansová místo druhé. Ve druhé kategorii získala N. Dunglová
2. místo a třetí byly V. Faltová a A. Štěpánková. Z regionální loutkářské
přehlídky přivezla T. Schlöglová cenu za herecký výkon a postoupila na
Loutkářskou Chrudim.
Houslové dueto, houslové kvarteto a rodinné trio Neugebauerových
spoluúčinkovalo na koncertu k Svátku matek v Senftenbergu. Přestoţe
věkový průměr malých muzikantů byl 9 let, zahráli výborně a chovali se
reprezentativně. Na základě osobního přání s sebou vzali paní Deb. Smith
z Rice Lake, která tak poznala naše nejstarší evropské partnerské město.
Ve dnech 9. – 11. 5. uskutečnilo 96 tanečníků sedm představení
„Mládí tančí“ (5 pro školy a 2 pro veřejnost). Pestrý pořad v proudu tance
zhlédlo 1 100 ţáků a 450 dospělých diváků.
Dechovka řízená L. Tyrnerem se zúčastnila 1. ročníku festivalu
fanfárových hudeb, který se konal 19. května v Senftenbergu. Šlo o sraz
pochodových dechových ansámblů, které mají v Německu velkou tradici.
Hvězdicový pochod zavedl kapely na náměstí, kde kaţdá dostala 15ti
minutovou příleţitost k sólovému vystoupení. Ţamberská dechovka byla
jediným zahraničním účastníkem.
Krajkářská přástva proběhla ve společenském sále fary sv. Karla
Boromejského v Horní Sloupnici. Zúčastnily se krajkářky – ţákyně
s učitelkou M. Poludovou spolu s krajkářkami ze širokého okolí, z nichţ
nejmladší bylo osm let a nejstarší byla osmdesátiletá paní. Dopoledne se
paličkovalo, odpoledne byla k vidění výstava krajek a podvinkových vzorů
na herdulích. Sloupnický farář zapůjčil k prohlídce staré sakrální krajky.
Paní A. Stejskalová přivezla ţamberské kroje zdobené podle starých vzorů
ručně paličkovanou krajkou, které obdivovali i návštěvníci přásty z řad
veřejnosti.
Závěrečná přehlídka všech oborů se konala 15. června v 18 hodin
v Divišově divadle. Vstupné 50 Kč.
Taneční festival v areálu mysliveckého sdruţení Hůrka se uskutečnil
9. června za účasti souborů ZUŠ Česká Třebová, Hradec Králové, Týniště
nad Orlicí a Ţamberka. Ţánrová pestrost vystoupení, perfektní výkony
tanečníků s ukázkami stepu a amerického cloggingu přidalo festivalu na
zajímavosti a potvrdilo stoupající úroveň.
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Mládeţnická dechovka z Fresagrandinarie přijela ve dnech 22. – 27.
srpna na návštěvu s cílem uspořádat společné koncerty s dechovkou ZUŠ
P. Ebena a poznat město. Hosté koncertovali v Lukavici i na zámeckém
nádvoří v Ţamberku a podle ohlasu diváků to byla vystoupení úspěšná.
Doprovodný program Italů byl pestrý. Prohlédli si památky města,
starosta Mgr. T. Kalous je přijal na radnici, navštívili ZOO ve Dvoře
Králové, Prahu i Orlické hory. Vydařený pobyt korunovalo krásné letní
počasí.
Vánoční koncert konaný v Divišově divadle 3. 12. v 18.30 hodin
nadělil radost, pocit pohody a dobrou náladu. Vstupné 50 Kč.
Městské muzeum.
Dne 28. dubna byla slavnostně zahájena výstava „Krajinomalby
Vojtěcha Sedláčka“ u příleţitosti 115. výročí autorova narození. V.
Sedláček více neţ po čtyři desetiletí ţil a tvořil po většinu roku v Javornici
v Orlických horách. Častokrát zajíţděl i do Ţamberka, kde měl mnoho
přátel a obdivovatelů. Bohatou kolekci jeho olejomaleb, akvarelů, kvašů a
litografií doplnil soubor fotografií J. Šulc, který ak. malíře osobně znal.
Výstava otevřena do 20. května.
U příleţitosti svátku muzeí 18. května byly expozice pro školy a
veřejnost přístupné bezplatně. V 15 hodin se konala přednáška Ph.Dr. M.
Skřivánka a Ing. J. Veselého „K dějinám Parishovy hvězdárny v Ţamberku
a přínos T. Brorsena astronomii 2. pol. 19. století“.
V rámci Festivalu muzejních nocí, který probíhal od 18. 5. do 16. 6.
v 85 městech ČR, přilákaly osvětlené prostory muzea 19. května celkem
120 návštěvníků. Byla připravena expozice loutek, hrálo se maňáskové
divadlo, pohádky Fr. Hrubína i muzikál, který zaujal malé i ty dříve
narozené. Podle ohlasu návštěvníků se ţamberská muzejní noc „Z říše
loutek“ opravdu vydařila.
Výstava Marie Bartošové „Keramika, pikáţe“ byla otevřena 26.
května v 15 hodin a trvala do 17. června. M. Bartošová vyučuje výtvarnou
výchovu na Univerzitě v Hradci Králové. V plastikách se soustřeďuje na
věci a objekty bezprostředního okolí, lidskou figuru, postavy antické
mytologie. Vytváří také pikáţe, částečně perforuje papír a dotváří kresbu
tuţkou. Pikáţ znamená setkání, protnutí, propíchnutí. Vystavuje doma i
v zahraničí.
Milovníkům dřeva, umění a krásna byl určen VII. ročník Svátků
dřeva v areálu ţamberského zámku (22. – 24. 6.), kterého se účastnili
výtvarníci a mistři řemesel i dřevozpracující firmy. Byly připraveny
atraktivní výstavy a ukázky různých technik opracování i úpravy dřeva
jako řezba, leštění, soustruţení, opracování dřeva širočinou. Firma Ţiva
Klášterec nad Orlicí v průběhu tří dnů postavila roubený srub a diváci
viděli zhotovování krovů, šindelové střechy i výrobu ručně štípaného
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šindele. Zájmu se těšily pletené ozdoby ze sítiny, figurky ze šustí či
krkounská hračka. V areálu byly vystaveny nejlepší práce výtvarné
soutěţe „Historické domy, domky, domečky“. Během sobotního a
nedělního odpoledne se veřejnosti představila dechovka ZUŠ P. Ebena,
taneční country skupina, maţoretky, orientální tance a historický šerm.
V neděli pokračoval veletrh dřevozpracujících firem s prezentací expozic
jednotlivých vystavovatelů.
Svátky dřeva vytvořily prostor všem současným mistrům svého
řemesla z řad amatérů i profesionálů, kteří udrţují kulturní hodnoty
regionu.
550. výročí zaloţení Jednoty bratrské (1457 – 2007).
Komplexní výstava dokumentovala vznik, vývoj a současnost
Jednoty bratrské jako nejstarší reformační církve, která vznikla na našem
území. Cílem bylo vysvětlit poslání této církve, dokumentovat významná
údobí jejího působení a připomenout nejvýznamnější zástupce a biskupy
jako průkopníky vědy a šiřitele vzdělání. Výstava představila Mistra Jana
Husa, krále Jiřího z Poděbrad, dále Jana Blahoslava a Jana Amose
Komenského. Pečlivá pozornost byla věnována současnosti. Přístupná
veřejnosti od 21. 6. do 20. 7. 2007.
Významná výročí rodiny Rousů připomněla výstava „Unikáty a
skvosty v díle zástupců rodiny Rousů“.
Od narození ak. sochaře Fr. Rouse ml. nás dělí 135 let. Uplynulo 65
let od úmrtí řezbáře Josefa Rouse a 895 let od úmrtí sochaře a štukatéra
Karla Rouse.
Neobyčejně všestranný František Rous st. se narodil 27. 9. 1839
v Klášterci nad Orlicí. Jiţ od dětství bylo patrné výtvarné nadání. V 18
letech odešel do Vídně, vyučil se truhlářem a později řezbářem. Své
vzdělání rozšířil cestami po Německu, Francii a Anglii. V r. 1868 se vrátil
do Ţamberka a otevřel řezbářskou dílnu. Proslul jako obratný řezbář,
intarzista a štafírník. Jeho řezbářské práce byly ţádaným zboţím ve Vídni i
v Paříţi. Byl rovněţ zručným restaurátorem, opravoval hudební nástroje,
betlémy, plastiky a miloval fotografování i astronomii. Z manţelství
s Annou Cizinskou se narodilo 7 synů, z nichţ dva zemřeli v útlém věku.
Všech pět synů zdědilo mimořádné výtvarné nadání. Alois trvale působil
ve Vídni jako stavitel, Josef převzal řezbářskou dílnu v Ţamberku, Gustav
a Karel působili ve Vídni jako sochaři a František Rous ml. vystudoval
Akademii výtvarných umění ve Vídni. František Rous st. zemřel 14. 2.
1894 v Ţamberku.
Výstava prezentovala především díla ak. sochaře Fr. Rouse ml. a řezbáře
J. Rouse, jejichţ plastiky, řezby a luxusní kusy nábytku jsou zastoupeny
ve sbírkách muzea, byly zapůjčeny z pozůstalosti zachované v rukou
pokračovatelů rodu a nacházejí se ve sbírkách soukromých zapůjčitelů.
Výstava otevřena od 20. 7. do 9. 9. 2007.
Den evropského kulturního dědictví dne 8. září znamenal pro
návštěvníky prohlídku muzea i domku P. Diviše zdarma.
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V rámci oslav 675. výročí od první písemné zmínky o Ţamberku byla
15. září otevřena výstava „Historické proměny Ţamberka v dílech
výtvarníků“. Nejstarší obrazy zachycují město před třemi sty lety.
Překvapením pro veřejnost byla kvalitní faksimile listiny s první historickou
zmínkou o Ţamberku, kterou vytvořili restaurátoři Moravského zemského
archivu. Tehdy ţamberský občan Tyčko koupil dědičně rychtu
v Lanškrouně od opata zbraslavského kláštera. Atmosféru města asi před
100 lety pak přiblíţily staré pohlednice.
Třetí ročník výstavy „Výtvarný Ţamberk“ (6. 10. – 11. 11.)
představil plejádu regionálních umělců, které inspirovalo město a jeho
okolí. K vidění byly linoryty a lepty, grafika, olejomalby nebo fotografie či
malba na hedvábí. Současně probíhala vzpomínková výstava u příleţitosti
75. výročí narození J. Tschöpy.
Vernisáţ výstavy „Vánoce s vůní perníku“ (2. – 16. 12.) se
uskutečnila v neděli od 15 hodin za zpěvů vánočních v podání pěveckého
sboru Korálky. Dokonalý záţitek přicházejících svátků navodily vystavené
betlémy, vánoční suché vazby a aranţmá, voskové svíce, včelí produkty či
staré dřevěné formy na tlačený perník. O víkendu bylo k vidění zdobení
perníčků a dekorace ovoce i zeleniny. Prodejní výstavu doplnily nejlepší
výtvarné práce dětské soutěţe „Perníková chaloupka“.
Městská knihovna.
V roce 2007 bylo zaregistrováno 1 195 čtenářů, z toho 362 dětí.
Knihovnu navštívilo 19 866 návštěvníků. Celkem bylo uskutečněno 76 373
výpůjček. Do fondu knihovny přibylo 2 280 svazků knih, a to nákupem,
dary spoluobčanů a dary Ministerstva kultury. Ve spolupráci s Městskou
knihovnou v Ústí nad Orlicí zajišťuje regionální funkci pro 14 místních
knihoven.
Kulturní a propagační činnost. Akce pro školy Podvečer s Andersenem,
beseda Povídání o Ţamberku v rámci oslav 675 let od první písemné
zmínky o městě, setkání se spisovatelem Duškem a jeho hosty, výstavy
fotografií pí S. Hrdinové a H. Sklenkové. Pro děti a studenty besedy o
vzniku a poslání knihoven, vzniku písma a lekce knihovnicko –
bibliografické přípravy mládeţe.
Činnost knihovny zajišťují 3 odborné pracovnice a jedna pomocná síla na
půl úvazku. Výpůjční doba je 32 hodin týdně.
Městský kulturní podnik FIDIKO.
V rámci projektu modernizace kulturní organizace byl uspořádán
první ročník multikulturního festivalu Orlická brána v okolí Tyršovy
rozhledny, Kaple sv. Rozálie a přilehlého parku, který zhlédlo 1 100
návštěvníků. Na podzim byl uveden do zkušebního provozu klub Uhelna
v suterénu Divišova divadla nabízející mládeţi divadlo, kino, hudební
pořady a různé performance.
- 31 -

Byla provedena rekonstrukce ozvučení Divišova divadla na systém Dolby
Digital SR pro kino, divadlo a koncerty na hlavním sále. Finance od
Ministerstva kultury ve výši 750 000 Kč a stejná částka od Města
Ţamberka.
Dětský filmový festival byl rozšířen o jeden den.
Na jaře byly uvedeny stránky www.fidiko.cz s moţností online rezervace
vstupenek po internetu.
Kino. Uvedlo celkem 124 titulů (206 projektů), které navštívilo
10 088 diváků. Pro školy se odehrálo 9 filmů (13 projekcí). Průměrná
návštěvnost na odehrané představení pro veřejnost (včetně školních
představení a Dětského filmového festivalu) je 52 diváků. Pro neúčast
diváků neodehráno 13 filmů.
Filmy s největší sledovaností.
Vratné lahve (ČR) – 1 178 diváků. Obsluhoval jsem anglického krále (ČR)
– 831 diváků. Harry Potter a Fénixův řád (USA) – 684 diváků.
Pro Filmový klub se promítaly filmy podle poţadavků členů (1 x za 14 dní).
Divadla a koncerty. V Divišově divadle bylo uvedeno 13 divadelních
představení, 10 koncertů, 1 muzikál, 1 zábavný pořad, 1 besídka a 1.
ročník festivalu Etno Music Christmas. Účast – 3 052 diváků.
Nejvyšší návštěvnost. Pavel Šporcl, houslový virtuos – 335 diváků.
Divadelní hra Chvilková slabost – 279 diváků. Koncert Big Band Letohrad
– 245 diváků.
Pro školy uvedeno 8 titulů (15 představení, celkem 2 970 diváků). V klubu
Uhelna uvedeno 17 hudebních pořadů a 1 besídka (1 125 návštěvníků).
Celkem v roce 2007 přišlo do Divišova divadla 25 353 diváků.
Tělovýchova a sport.
Mezinárodního závodu v běhu na lyţích na hřebenech Jizerských hor
se zúčastnil 7. 1. Petr Kalus ze SK Ţamberk. Vzhledem ke kritickému
nedostatku sněhu to byl první závod pořádaný letos v ČR. Celou trať
pršelo, teplota vzduchu + 4 °C. Z 90 přihlášených závodníků dojel na 74.
místě.
Petr Kalous – vítěz Králické třicítky. Závod v běhu na lyţích
klasickou technikou se jel 18. února. Pro nedostatek sněhu jej pořadatelé
museli přemístit do vyšších poloh ke Svaté trojici poblíţ Severomoravské
chaty. P. Kalous závod vyhrál v čase 1,22 hodin. J. Koblíţek se v kategorii
nad 50 let umístil na 3. místě.
Petr Kalous – 3. místo v Novém Městě na Moravě. Lyţaři vyuţívají
poslední zbytky sněhu, a tak se závodí. Krásný výsledek P. Kalouse na
závodech Českomoravského poháru 24. 2. klasickou technikou na trati 8
km. Dojel v čase 19,34 min.
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70 km po hřebenech Krkonoš se jezdí od r. 1955. Letošní ročník
poznamenala teplá zima. Na startu teplota - 2 °C, později + 3 °C, smíšené
sráţky a silný vítr. Účastnily se dvě hlídky lyţařů ze Ţamberka.
Poslední závod lyţařské sezóny se jel 18. března pod Velkou
Deštnou. Sníh byl mokrý, vál studený vítr, teplota kolem 0 °C. P. Kalous
dojel na desetikilometrové trase jako třetí.
27. mistrovství světa veteránů v běhu na lyţích ve finském
lyţařském středisku Rovaniemi leţícím na polárním kruhu se zúčastnil Jan
Kubíček (4. – 10. března). Ve své kategorii, v běhu na 10 km klasickou
technikou, se umístil z 58 startujících na 33. místě a v závodě na 15 km
volnou technikou na 42. místě. Tratě byly výborně upravené, teplota
vzduchu přes den kolem - 10 °C. Krásné umístění je motivačním prvkem
pro účast na MS v r. 2008, které se bude konat v USA.
V ţamberském Kotli se jel v pořadí Druhý Nativ cup za účasti 160
motokrosařů. Závody natáčela Česká televize.
Nadějná Z. Jedličková vyhrála kanoistický závod v Pardubicích jako
36. ročník krajem Perutýnů a vítězství zopakovala 6. 5. v Hradci Králové.
Kanoista L. Exler zajel první v Nymburské pětistovce v kategorii C 1
veteráni dne 12. května.
Desetiletá plavkyně Anna Kluková završila úspěšnou jarní sezónu
vítězstvím ve Sdruţeném krajském přeboru východních Čech.
Mirek Strnad a Libor Exler – mistři republiky v kanoistice. Mistrovství
se konalo v Praze na Vltavě na vodáckém stadionu na Císařské louce.
Běhu na Rozálku (14. 5.) se zúčastnilo 191 závodníků a 30
předškolních dětí. Nejrychlejším Ţamberanem byl P. Kalous (čas 3:50,6).
Letos přijali pozvání sportovci z Domova pod hradem Ţampach. Do cíle
doběhlo všech sedm závodníků za obrovské podpory diváků.
36. ročník závodu „15 km po Divoké Orlici“ se jel za pěkného počasí
(+ 18 °C za stavu 11,3 m3) a účasti 53 lodí, převáţně pramic. Vodácký
závod má stále mnoho příznivců z řad veřejnosti.
Cyklistického etapového závodu „O pohár města Ţamberka“ (5. – 6.
7.) se účastnilo 105 cyklistů a cyklistek. Účastníci během dvou dnů
absolvovali tři etapy: časovku jednotlivců, okruhy městem a horskou
etapu. Předávání cen před ţamberskou radnicí se účastnil starosta Mgr. T.
Kalous.
Vrcholem sportovní kariéry desetileté plavkyně Anny Klukové se stal
Pohár ČR v Karviné (9. – 10. 6.). V náročné soutěţi velkou bojovností a
vůlí vyplavala v čase 3:18,1 titul vicemistra ČR.
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Kanoista Miroslav Strnad ve své veteránské kategorii zvítězil
v Českém poháru na lodi C 1. Závod se jel v Týně nad Vltavou (9. – 10.
6.) a byl nominačním závodem na ME v maratonu.
Cyklista Jakub Šilar se stal vítězem Českého poháru v cross country
na horských kolech. Tento závod se jel jako nominační na ME v Turecku.
Mistrovství ČR veteránů v atletice, konané 5. 7. v Táboře, se
zúčastnil Š. Michalovič a ve své kategorii získal tři první místa.
Slavnostnímu zahájení byla přítomna D. Zátopková, olympijská vítězka
v hodu oštěpem z OH v Helsinkách v r. 1952.
Ve vzdušném prostoru na letišti (14. – 15. 7.) bojovaly zmenšené
kopie letadel z I. a II. sv. války. Tento letecký souboj radiem řízených
modelů stíhaček pořádal klub leteckých modelářů Orlík ve spolupráci s Air
Combat Elementary Support ČR.
Miroslav Strnad – mistrem Evropy pro r. 2007. Kanoistický maratón
veteránů se jel 12. 7. v Trenčíně. Trať dlouhou 19 km zajel v čase
1:47:48.
Tomáš Neugebauer, nadějný desetiletý tenista,
celosvětovém finále KIDS´ CUP 2007 v chorvatském Umagu.

zvítězil

na

21. ročník Týdne tenisu se konal v areálu Pod Černým lesem (21. –
30. 7.) a jeho součástí byly turnaje babytenisu a minitenisu.
Kanoistika. Závod Českého poháru v Kadani (8. – 9. 9.) zajela
nejlépe S. Paďourová. V individuální kategorii se umístila druhá.
Strnad M., Paďourová S. a Paďour J. přivezli medaile z mistrovství ČR
konané 16. – 19. srpna v Račicích.
Strnad M. startoval 5. září na mistrovství světa v kanoistickém maratónu
v maďarském Györu. V silné konkurenci zvítězil.
Cyklistika. Aleš Kestler vybojoval prvenství v silničním závodě
Vysoké Tatry Tour na 210 km se startem a cílem v polském Zakopaném.
Jakub Šilar přivezl bronz z mistrovství ČR (MČR) a na MČR v půl maratónu
v Praze zvítězil.
60 let od zahájení provozu na letišti. Dne 21. září 1947 se konal
slavnostní letecký den na nově vybudovaném letišti s plochou o výměře
téměř 49 hektarů a tří drah 00/18, 13/31 a 06/24. Hlavní program
zahrnoval letové ukázky modelů letadel, výcvik na bezmotorových a
motorových letadlech, skupinové lety, akrobacii i letecké grotesky. Pro
zájemce se pořádaly vyhlídkové lety nad městem a okolím.
Kanoistika mezinárodně. Z. Paďourová se účastnila závodu
olympijských naději v Bydgoszti, S. Paďourová závodila za juniory rovněţ
v Polsku a Z. Jedličková reprezentovala v italské Savoně.
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Mistrovství ČR v agility se konalo 15. a 16. 9. v areálu Pod Černým
lesem. Mistryní republiky v kategorii LA (psi o výšce nad 43 cm) se stala
D. Vítková s bordur kolií Dumby Miveko.
Posledním závodem kanoistů bylo mistrovství ČR (6. – 7. 10.), kde
juniorka Zd. Paďourová získala dvě bronzové medaile, M. Strnad medaili
zlatou a stříbro V. Paďour.
Jakub Mrákava vybojoval titul mistra Evropy v nohejbalu. Mistrovství
se konalo 16. – 18. 11. v Trenčíně za účasti 11 států.
Anna Kluková mistrem republiky. Desetiletá plavkyně získala zlaté
medaile v disciplínách 100 m prsa a 200 m polohový závod ve velice
kvalitních osobních rekordech. Pohár ţactva se konal ve Vsetíně.
Počasí.
Leden.
1. – 10. 1. proměnlivá oblačnost s přeháňkami; 0/4 aţ 10 °C.
11. – 20. 1. závěr dekády vichřice, déšť a bouřka.
21. – 31. 1. ochlazení v noci aţ na - 12 °C, sráţky smíšené, přes den 0
°C.
Nejteplejší leden za posledních 40 let.
Únor.
1. – 10. 2. oblačno s přeháňkami; - 2/2 °C.
11. – 20. 2. polojasno aţ oblačno s deštěm; - 2 aţ 0°C/2 aţ 7 °C.
Kvetou bledule, raší krokusy, tulipány.
21. – 28. 2. sráţky smíšené; 0/5 °C.
Česko má podle meteorologů za sebou jednu z nejteplejších zim za dlouhá
desetiletí.
Březen.
1. – 10. 3. proměnlivá oblačnost; - 2 aţ 0 °C/2 aţ 15 °C.
11. – 20. 3. oblačno s přeháňkami; v noci - 2 °C, přes den 4 aţ 15 °C.
21. – 31. 3. sněhová vánice, postupně polojasno. Denní teploty 8 aţ 14
°C.
Duben.
1. – 10. 4. polojasno aţ oblačno; 0/15 °C.
11. – 20. 4. teploty o 10 °C vyšší neţ je touto dobou běţné. Ráno 5 °C,
přes den aţ 22 °C.
21. – 30. 4. postupné oteplování na 20 aţ 25 °C.
Letošní duben je nejsušší za poslední desetiletí.
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Květen.
1. – 10. 5. ráno přízemní mrazíky, postupně oteplení na 6 aţ 20 °C.
11. – 20. 5. polojasno aţ jasno; 26/30 °C vystřídala oblačnost s deštěm.
21. – 31. 5. slunečno, tropické teploty 30 °C, postupně oblačno, bouřky a
ochlazení.
Deště nedrţí krok s prudkým nástupem teplého jara, i kdyţ občas
sprchne, horké sucho.
Červen.
1. – 10. 6. zpočátku oblačno s přeháňkami, vyjasňování na 26/30 °C.
11. – 20. 6. tropická vedra 30 °C, víkend oblačný s přeháňkami.
21. – 30. 6. bouřky, přívalový déšť, kroupy. Výkyvy počasí - tropická
vedra a ochlazení na 15 aţ 11 °C, občas déšť. Slunce střídá déšť.
Červenec.
1. – 10. 7. bouřka, kroupy, prudký déšť a vítr. Přechodně polojasno 16 aţ
21 °C.
11. – 20. 7. zpočátku polojasno, o víkendu vlna extrémního horka; 31 aţ
37 °C.
21. – 31. 7. polojasno aţ oblačno, občas déšť. Teploty od 24 do 32 °C.
Srpen.
1. – 10. 8. polojasno, občas déšť, oteplení na 31 °C.
11. – 20. 8. jasno, teploty do 30 °C.
21. – 31. 8. střídavě polojasno aţ oblačno s přeháňkami; 16 aţ 21 °C.
Září.
1. – 10. 9. převáţně oblačno s deštěm a ochlazením. Denní teploty 12 aţ
16 °C.
11. – 20. 9. střídavě polojasno aţ oblačno s přeháňkami; 15 aţ 25 °C.
21. – 30. 9. babí léto a teploty do 25 °C vystřídalo oblačno s deštěm..
Říjen.
1. – 10. 10. polojasno aţ oblačno, přeháňky; 17 aţ 21 °C.
11. – 20. 10. proměnlivá oblačnost s denními teplotami do 14 °C.
21. – 31. 10. oblačno s deštěm; teploty 0 °C aţ 7 °C.
Listopad.
1. – 10. 11. zpočátku oblačno, závěr dekády sníh s deštěm; 0/4 °C.
11. – 20. 11. sněţení; - 4/4 °C.
21. – 30. 11. sněţení, vítr, náledí; - 7 °C/- 4 °C.
Prosinec.
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1. – 10. 12. obleva, dešťové přeháňky; přes den do 5 °C.
11. – 20. 12. oblačno s deštěm, postupně sněţení; - 10 aţ - 2 °C.
21. – 31. 12. inverzní počasí; - 5 °C.
Pohyb obyvatelstva.
Počet obyvatel k 31. 12. 2007:
Narozeno:
Zemřelo:
Uskutečněno:
Počet přihlášených k trvalému pobytu:
Počet odhlášených osob:
Zrušení trvalého pobytu:

6 007.
57 dětí (29 dívek a 28 chlapců).
51 osob (24 ţen a 27 muţů).
27 sňatků na Městském úřadě v Ţamberku.
5 církevních sňatků.
25 rozvodů.
141 (88 ţen, 58 muţů)
138 (75 ţen, 63 muţů)
8 (muţů)

Počet obyvatel ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ţamberk
je 28 561.

Zapsala dne 20. 3. 2008
Hana Malečková
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