Rok 2009
Kalendárium.
1339 (670 let) Ţamberk patří jako součást potštejnského panství králi J.
Lucemburskému do roku 1341.
1669 (340 let) František Adam z Bubna udělil majestát cechu
pekařskému a perníkářskému.
1684 (325 let) Úderem blesku vyhořel dřevěný kostel sv. Václava.
1694 (315 let) Dokončen sloup s kříţem u mostu přes Divokou Orlici.
1714 (295 let) Udělení práv cechu krejčovskému A. I. z Bubna.
1714 (295 let) Vytvořena plastika sedícího Krista v kapličce Ecce Homo.
1729 (280 let) Zahájena přestavba kostela sv. Václava.
1744 (265 let) Dostavěna kostnice proti západnímu průčelí kostela sv.
Václava.
1749 (260 let) Kostel sv. Václava – pořízeny tabernákl, svícny, lampy a
dveře.
1754 (255 let) Kostel sv. Václava – provedení štafírnických prací.
1759 (250 let) Dokončena plastika sv. Petra a Pavla (Klostermannova
ul.).
1784 (225 let) Postaveny varhany v kostele sv. Václava.
1814 (195 let) Radnice přestěhována do domu č. p. 166.
1819 (190 let) Před kostelem dokončena plastika sv. Václava.
1834 (175 let) Továrna Vonwiller zahájila provoz.
1844 (165 let) John Parish zřídil hvězdárnu.
1854 (155 let) Dokončení kašny na náměstí.
1859 (150 let) Poţár města zničil domy, báně kostela i zvony.
1874 (135 let) Zahájen provoz ţeleznice Hradec Králové – Ţamberk.
1879 (130 let) Měšťanská škola předána do uţívání.
1894 (115 let) Zaloţena městská spořitelna.
1909 (100 let) Vedle radnice vybudována hasičská zbrojnice.
1909 (100 let) Spolek Orličan uspořádal sjezd studentstva.
1897 (110 let) Na Popluţí byla zřízena cihelna.
1914 (95 let) Zaloţena tělocvičná jednota Orel.
1914 (95 let) V sokolovně zřízen vojenský lazaret.
1919 (90 let) Umístění vojenské posádky v zámeckém dvoře.
1919 (90 let) Zaloţena sýrárna firmy Sukaný.
1919 (90 let) Zaloţen Klub českých turistů.
1919 (90 let) Zaloţena krajkářská škola.
1919 (90 let) Zřízení bytové komise.
1919 (90 let) Město navštívil japonský vyslanec Hirojama.
1919 (90 let) Obnovena činnost Okrašlovacího spolku.
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1929 (80 let) Ţamberk navštívil T. G. Masaryk.
1934 (75 let) Zahájeno vysílání veřejného rozhlasu.
1934 (75 let) Plastika Kentaura a Nymfy instalována do fontány na
náměstí.
1939 (70 let) Studen J. Černý zatčen při demonstraci v Praze a později
popraven.
1944 (65 let) Příchod skupiny Barium do Ţamberka – Polska.
1944 (65 let) Nacisté povalili 20 náhrobků na ţidovském hřbitově.
1944 (65 let) Jednotka 2. samostatného praporu vedená štábním
kapitánem J. Knopem pronikla během bojů o Duklu jako první na
území vlasti.
1949 (60 let) První motocyklové závody v Kotli.
1954 (55 let) Dostavěna budova gymnázia v Nádraţní ulici.
1954 (55 let) Otevřen sbor Církve čsl. husitské v adaptované ţidovské
synagoze.
1952 (50 let) Pošta – zahájení stavby.
1979 (30 let) Zahájení provozu Lidové školy umění.
1979 (30 let) Zahájen provoz mateřské školy v Tylově ulici.
1989 (20 let) Sametová revoluce – občanské shromáţdění.
1994 (15 let) Pension pro důchodce zahájil provoz.
1994 (15 let) Otevření Komerční banky na náměstí.
1994 (15 let) Otevřeno moderní koupaliště.
1994 (15 let) Slavnost s putováním ostatků sv. Václava.
1994 (15 let) Odhalena pamětní deska MUDr. B. Klukové – Štúrové.
2004 (5 let) Odhalení pamětní desky prof. P. Ebenovi.
2004 (5 let) Dokončena rekonstrukce kostnice Panny Marie Bolestné.
2004 (5 let) Zprovozněn silniční průtah na Letohrad.
2004 (5 let) Barium – odhalení pamětní desky na domě Ţabkových.

Ţamberské osobnosti.
Výročí úmrtí.
1854 (155 let) Mikuláš Vonwiller, spoluzakladatel textilní továrny
Vonwiller.
1894 (115 let) František Rous st., řezbář. Vyráběl luxusní nábytek a
unikátní předměty. Věnoval se fotografování a astronomii.
1874 (135 let) Václav F. Kumpošt, kandidát lékařství a nakladatel
časopisu Vesmír. V roce 1870 napsal článek Ţivá vzpomínka o
ţamberské hvězdárně.
1904 (105 let) JUDr. J. Grus – starosta Sokola, zasadil se o stavbu
sokolovny.
1934 (75 let) MUDr. Rudolf Lukes zabezpečil prosperitu léčebny.
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1944 (65 let) Dr. Lubomír Niederle – archeolog, etnograf. Provedl
výzkum kosterních pozůstatků v kapli P. Marie Bolestné.
1949 (60 let) PhDr. Emilián Trolda, hudební vědec a historik. Prostudoval
hudební památky v Ţamberku.
1974 (35 let) Leoš Kubíček, řezbář a sochař.
1974 (35 let) Ak. architekt Jindřich Merganc. Byl znám jako portrétista a
krajinář.
1944 (65 let) Hana Pírková, sopranistka. Působila na konzervatoři
v Brně.
1944 (65 let) Ing. Pavel Kohn Kubín, účastník zahraničního odboje.
Zahynul během vzdušné operace nad Biskajským zálivem.
1979 (30 let) Vratislav Trampota, malíř působící v Ţamberku.

Výročí narození.
1774 (235 let) John Parish, svobodný pán ze Senftenbergu, majitel
panství Ţamberk.
1819 (190 let) Theodor J. Ch. Brorsen, astrolog a botanik. V letech 1844
aţ 1858 působil v ţamberské hvězdárně.
1819 (190 let) František Entlicher, učitel a ředitel kostelního kůru.
1839 (170 let) František Rous st., řezbář a amatérský fotograf.
1844 (165 let) MUDr. Josef Reinsberg, vědec, rektor UK v Praze.
1849 (160 let) Prof. PhDr. Augustin J. B. Seydler, fyzik, matematik a
profesor teoretické astronomie.
1864 (145 let) Oscar Parish baron von Senftenberg, majitel velkostatku
Ţamberk, císařský a královský tajný rada.
1874 (135 let) Josef Rous, řezbář, oltářník a pozlacovač. Pro kostel
v Ţamberku vytvořil oltář sv. Terezie a v zámecké kapli oltář sv. Jiří.
1879 (130 let) Gustav Rous, sochař a štukatér ve Vídni.
1889 (120 let) Jan Trampota, krajinář, figuralista i autor zátiší.
1889 (120 let) Jindřich Merganc, malíř a architekt. Ţák prof. J. Kotěry a J.
Plečnika.
1894 (115 let) Hana Pírková, operní pěvkyně a pedagog.
1899 (110 let) Charles Parish, svobodný pán ze Ţamberka a majitel
velkostatku.
1909 (100 let) Generál Josef Knop, účastník bojů za II. sv. války, nositel
čs. i spojeneckých vyznamenání.
1914 (95 let) MUDr. Miroslav Krejzek působil přes 30 let v Albertinu.
1914 (95 let) Oldřich Dvořák, hasič a první řidič v Ţamberku.
1929 (80 let) Vladimír Zejda, řezbář autodidakt.
1929 (80 let) Profesor Petr Eben, hudební skladatel a varhaník, profesor
na AMU v Praze.

Zprávy z radnice.
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Zastupitelstvo města mělo na programu jednání 27. ledna
seznámení zastupitelů a veřejnosti s plánovanými investičními akcemi
města na rok 2009 a roky následující. Vlastní komentáře a představení
provedli nezávislí zpracovatelé tak, aby bylo moţné plány doplnit. Vize
rozvoje msta byla občanům předloţena prostřednictvím Ţamberských
listů č. 3/09.
Starosta města J. Dytrt přijal na radnici 4. 2. ředitele společnosti
ZEZ Silko, s r. o. Ing. J. Prokopce za účelem projednání vztahů mezi
městem a společností.
Setkání představitelů Akademie věd Pardubického kraje a
Sdruţení obcí Orlicka, 19. března v prostorách AV ČR v Praze, se
účastnil starosta J. Dytrt. Jednalo se mj. o nových moţnostech v oblasti
vědy a výzkumu nebo rozvoje regionů a vzdělanosti v podmínkách
Evropské unie. Starosta města obdrţel knihu Zpravodajský výsadek
Barium, která vznikla v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a bude
k dispozici v Městském muzeu Ţamberk.
Ţamberané jsou přeborníky v třídění. Město získalo ve své
kategorii první místo v soutěţi obcí v třídění odpadu, kterou vyhlásil
Pardubický kraj a společnost EKO – KOM a obdrţelo prémii 140 tisíc
korun. Slavnostní vyhlášení se konalo 20. dubna v prostorách zasedací
místnosti sálu Rady Pardubického kraje.
Zelený odpad. Občanům, kteří chtějí separovat bioodpad, byly
bezpečně zapůjčeny speciální plastové nádoby na kolečkách o velikosti
210 nebo 140 litrů. Patří sem bioodpad z domácností (nať, slupky,
stonky, čajové a kávové zbytky včetně papírových filtrů, skořápky z vajec
a ořechů) a ze zahrady (tráva, listí, větvičky, seno, sláma, hnůj z chovu
drobných zvířat, popel ze dřeva, spadané ovoce). Svoz se organizuje
jednou za 14 dní, a to od dubna do listopadu vţdy v úterý.
Hejtman Pardubického kraje Mgr. R. Martínek navštívil 4.
května Ţamberk. Účastnil se zahájení výstavby cyklostezky Ţamberk –
Letohrad na pomyslné polovině trasy v Lukavici, poté porady starostů
v rámci pověřeného úřadu a navštívil zařízení zřizovaná krajem.
Centrum pro seniory pak bylo místem pro setkání s občany města.
Zahájení výstavby cyklostezky Ţamberk – Líšnice o délce cca
1.300 metrů dne 6. května se účastnili starosta J. Dytr, starosta Ing. M.
Keprta a za dodavatelské stavby Ing. P. Pejcha. Orlickoústecko se stává
regionem, jehoţ perfektní vybavení cyklostezkami nemá ve východních
Čechách konkurenci.
Ţamberk zkouší pěší zónu. Ulici vedle kostela uzavírá ze dvou
stran zákaz vjezdu a červenobílý zátaras. Dne 18. května tady radnice
zahájila dopravní pokus, který simuluje pěší zónu a bude trvat do 15.
června. Na deseti místech města studenti gymnázia počítají průjezdnost
aut, kterou také sledovali před pokusnou uzávěrkou. Údaje nechá město
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zpracovat odborné firmě, aby se dovědělo, zda je uzavření části Kostelní
ulice moţné a jaké další úpravy bude vyţadovat.
Na pěší zónu, tedy úpravu Kostelní ulice a okolí kostela sv. Václava, má
jiţ město peníze z Evropské unie.
Město pro byznys 2009. Ţamberk byl na základě průzkumu
vyhlášen nejlepším městem pro podnikání v Pardubickém kraji a obhájil
tak loňské prvenství. Vyplynulo to z výsledků soutěţe, kterou ve všech
krajích vyhlásil týdeník Ekonom. Hodnotila se situace na pracovním trhu,
území atraktivity měst, jejich cenové podmínky, podpora podnikání i
výsledky na radnicích a mezi podnikateli. O umístění města rozhodovalo
hodnocení padesáti kriterií. V republikovém měřítku se umístil z měst
Pardubického kraje jen Ţambrk, a to na třicáté příčce. Podle
organizátorů však Město pro byznys není ţebříčkem nejlepšího byznysu,
ale vyhodnocením podnikatelského potenciálu.
Prodej městských bytů. Město na jednání zastupitelstva 24. 6.
2008 schválilo prodej bytů do osobního vlastnictví. Z celkového počtu
626 bytů, bylo nabídnuto k prodeji 287 bytů. V roce 2008 se prodalo
celkem 77 bytů s výnosem 38.127.000 Kč. Na rok 2009 připadá k prodeji
211 bytů s plánovaným výnosem 36.512.000 Kč. Byty, které nekoupí
nájemník, zůstávají i nadále ve vlastnictví města a nájemce platí městu
nájem. Pokud se rozhodne nájemce nájem ukončit, je tento byt nabídnut
v draţbě veřejnosti. Tímto způsobem by se postupně měly všechny byty
nabídnuté v prvním kole privatizace, neboli prodeje městských bytů, stát
soukromým vlastnictvím osob, které jsou tvořeny společenstvím
vlastníků bytových jednotek.
Světový běh Harmonie. Dne 20. května přivítal starosta J. Dytrt
účastníky štafetového běhu, jehoţ cílem je posílit mezinárodní přátelství
a porozumění mezi lidmi. Skupina běţců poté besedovala s ţáky
místních škol a katastr města opustila za doprovodu Městské policie.
Starosta J. Dytrt a předseda Regionální rady NUTS II
Severovýchod a hejtman kraje R. Martínek podepsali 3. 8. smlouvu o
čerpání dotace v objemu 20 mil. Kč na projekt Regenerace a
revitalizace veřejných prostranství včetně veřejné zeleně a
parkovacích ploch – pěší zóna. Projekt se zaměřuje na odstranění
rizikového průchodu pěších v části ul. Kostelní podél průtahu silnice I/11
a zlepšení prostor v centru města. Nová pěší zóna se zámkovou dlaţbou
a klidovými ostrůvky odvede chodce od rušné komunikace ke gymnáziu,
kostelu či nákupnímu středisku. Zároveň dojde k obnově zeleně a
parkovacích ploch, počítá se se zrušením nevyuţité trţnice. Celé
centrum bude bezbariérové, takţe se město otevře i handicapovaným
občanům.
Město Ţamberk bylo oceněno certifikátem Společnost
přátelské rodině v rámci kampaně Sítě mateřských center ČR, která je
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zaměřena na posílení rodiny ve společnosti a podporu prorodinné
politiky.
Povodňová beseda 21. října měla za cíl seznámit občany
s připravovanou stavbou protipovodňových opatření ve městě. Akce se
zúčastnilo třicet stavbou převáţně dotčených občanů a pozvaní hosté
z Povodí Labe, s. p. Hradec Králové včetně projektanta dokumentace.
Datové schránky, elektronická náhrada tradičních papírových
dopisů mezi firmami a úřady (soudy, policie, obecní úřady, ale i notáři a
exekutoři) platí povinně od 1. 11. 2009.
Pracovní setkání s J. Čepelkou, poslancem Parlamentu ČR dne
27. 11., se týkalo mj. dofinancování cyklostezky Ţamberk – Letohrad či
finanční pomoci při realizování projektů SŠ obchodu, řemesel a sluţeb
s partnerskou školou v Polsku.

Hospodaření města.
Ukazatel

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Úvěry v roce 2009
Příjmy celkem
Provozní výdaje
Kapitálové výdaje
Splátky přijatých úvěrů
Výdaje města celkem
Rozdíl příjmů a výdajů

Skutečnost
v tis. Kč
68 139
11 774
32 454
128 352
0
240 719
184 481
51 572
9 197
236 053
4 665

Skutečnost v Kč přepočtená
na 1 obyvatele
11 294
1 952
5 379
21 275
0
39 900
30 579
8 548
1 524
39 127
773

Dopady hospodářské krize na rozpočet města. Jiţ při sestavování
rozpočtu na rok 2009 byla zohledňována hospodářská krize na příjmové
straně rozpočtu, a to především u daňových příjmů. Finanční výbor (FV)
navrhl sníţení daňových příjmů oproti předpokládaným navrţeným
Ministerstvem financí o částku 4.104 tis. Kč. Prostřednictvím tohoto
prozíravého kroku se nedostalo město k 31. 8. 2009 do finančních
problémů. V průběhu září byly sníţeny daňové příjmy o dalších 2.200 Kč
a na výdajové straně navrhl FV poníţit o tutéţ částku buď u akce zimní
stadion nebo projekty v rámci rozvoje města či sníţit o 3 – 4 % veškeré
provozní výdaje organizačních sloţek města a příspěvkových organizací.
Díky tomu muselo město hledat v rozpočtu „pouhých“ 2.200 tis. Kč.

Výstavba.
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1. Zateplení obvodového pláště a výměna oken na ZŠ Nádraţní
743.
Dokončení akce z roku 2008, jejímţ cílem bylo nejen odstranění
závaţných závad, ale i sníţení energetické náročnosti budovy.
Předáno uţivatelům 27. 5. 2009. Postaveno za vyuţití Operačního
programu ţivotního prostředí – Fondu soudrţnosti (85 %), Státního
fondu ţivotního prostředí (5 %) a zbylých 10 % investovalo Město
Ţamberk. Celkový náklad dosáhl cca 10,5 mil. Kč.

2. Výstavba cyklostezky Ţamberk – Lukavice – Letohrad.
Významná investiční akce, která bude slouţit široké veřejnosti nejen
pro vyuţití volného času, ale i pro bezpečnější dopravu kolmo do
zaměstnání v rámci měst. Současně dojde k napojení Ţamberska na
síť cyklostezek Ústeckoorlicka. Akce je připravena a zastřešována
Sdruţením obcí Orlicko. Zahájení 4. 5. 2009, předpoklad ukončení aţ
na jaře 2010 vzhledem k řešení nečekaných problémů v průběhu
stavby. Předpoklad nákladů ve výši 36 mil. Kč. Akce je hrazena za
vyuţití dotačního titulu EU – ROP NUTS II: Severovýchod – rozvoj
dopravní infrastruktury a ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve
výši 30 mil. Kč, o zbylé náklady se dělí obce a města, jejichţ
katastrálním územím stezka prochází.

3. Výstavba pěší zóny středu města.
Rozsáhlá investiční akce, která přispěje ke změně vzhledu středu
města a rovněţ by měla vyřešit dopravní bezpečnost pro pěší mezi
kostelem sv. Václava a Masarykovým náměstím. Zahájena
v listopadu 2009, předpoklad ukončení do konce roku 2010. Náklad je
stanoven ve výši cca 25 mil. Kč. Akce bude hrazena za vyuţití
dotačního titulu EU – ROP NUTS II: Severovýchod – rozvoj měst ve
výši 92,5 % celkových nákladů.

4. Vybudování cyklostezky Ţamberk – Líšnice.
Významná akce je součástí dlouhodobého plánu přeměny
Sportovního areálu Pod Černým lesem. Současně se přispělo k větší
bezpečnosti pro pěší a cyklisty pohybující se mezi obcemi, kdy
nemusí jiţ vyuţívat frekventovanou komunikaci I/11. Zahájeno 6. 5.
2009, ukončení a slavnostní předání občanům 24. 6. 2009. Celkový
náklad byl ve výši 8,3 mil. Kč. Akce byla hrazena za vyuţití dotačního
titulu EU – ROP NUTS II: Severovýchod – rozvoj dopravní
infrastruktury ve výši 92,5 % celkových nákladů.

5. Výstavba dětského hřiště Babeta u koupaliště Pod Černým
lesem.
Dílčí akce na podporu turistického ruchu, jeţ je součástí
dlouhodobého plánu přeměny Sportovního areálu na Areál aktivní
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turistiky. Tím byl celý areál zatraktivněn nejen pro hosty, ale i pro
občany a zejména děti z města i okolí. V provozu od července 2009.
Celkový náklad byl 1,5 mil. Kč za vyuţití dotace EU z Evropského
fondu pro regionální rozvoj ve výši 40 %.

6. Výstavba zimního stadionu – I. etapa – hrací plocha.
Významná akce na podporu turistického ruchu je součástí plánu
přeměny Sportovního areálu Pod Černým lesem na víceúčelové
sportovní centrum nejen pro město, ale široké okolí. Zahájení
v listopadu 2009, předpoklad ukončení do konce roku 2010.
Předpoklad nákladů ve výši cca 40 mil. Kč.

7. Výstavba dětského bazénku s brouzdalištěm na koupališti.
Akce na podporu a zatraktivnění místního aquacentra je součástí
plánu přeměny Sportovního areálu Pod Černým lesem. Započato
v březnu 2009, uvedeno do provozu v červenci 2009. Celkový náklad
byl 2,9 mil. Kč za vyuţití dotace EU z Evropského fondu pro
regionální rozvoj ve výši 40 %.

8. Výstavba chat na koupališti ve Sportovním areálu.
Významný počin pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu ve městě.
Výstavbou vznikly dvě apartmá nové chatky s vysokým standardem
ubytování, z toho jedna s bezbariérovým přístupem. Akce započata
na konci roku 2008 a předána k uţívání v červnu 2009. Investorem
Město Ţamberk za vyuţití dotací EU z Evropského fondu pro
regionální rozvoj. Náklad akce činil 2,5 mil. Kč, financování z EU ve
výši 40 %.

9. Výstavba 16 bytových jednotek v lokalitě „Velký Hájek“.
Pokračování významné dlouhodobé investiční akce v předpokládané
výši investic přes 22 mil. Kč pro stabilizaci obyvatel a rozvoj města
v lokalitě Velký Hájek za areálem firmy Rieter Cz s. r. o. v budoucí
zóně pro bydlení. Akce za vyuţití Programu podpory výstavby
nájemních bytů – Státní fond rozvoje bydlení s dotací 630.000 Kč na
jeden byt. Započato v srpnu 2008, předpoklad ukončení na podzim
2010. Náklad pro rok 2009 činil cca 11 mil. Kč.

10. Výstavba inţenýrské infrastruktury v lokalitě „Velký Hájek“.
Akce navazující na předchozí investici. Započato v srpnu 2008,
předpoklad ukončení podzim 2011. Celkový náklad cca 2,35 mil. Kč.

11. Oprava střechy na ZŠ 28. října 581.
Realizace opravy jiţní strany střechy, krovy napadené dřevokaznými
houbami a hmyzem. Započato v září 2009, ukončeno v prosinci 2009.
Náklad činil cca 2 mil. Kč.
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12. Vybudování bezbariérového přístupu Speciální školy a
rekonstrukce povrchu vjezdové komunikace dvora MěÚ a
České pošty.
V souvislosti s nutností vybudovat bezbariérový přístup do Speciální
školy tak došlo ke spojení plánovaných akcí při jednom zásahu do
komunikace a bylo tak dosaţeno i lepších přístupových podmínek pro
přepravce poštovních zásilek. Započato ke konci roku 2008,
dokončeno v dubnu 2009. Investorem Město Ţamberk za přispění
Pardubického kraje. Celkový náklad 1,0 mil. Kč.

13. Rozšíření parkování v ulicích Komenského a Vrchlického.
Rozšířením ul. Vrchlického o zrušený a nevyuţívaný chodník bylo
moţno výrazně rozšířit počet parkovacích míst v blízkosti Městského
úřadu a České pošty. Parkování formou šikmého stání se dodělalo i
v ulici Komenského vzhledem k příhodné šíři vozovky. Investorem
akce v květnu 2009 Město Ţamberk, cena díla cca 0,3 mil. Kč.

14. Oprava středového pilíře mostu „Pod Suticí“.
Odstranění povodňové závady jednoho z přístupových mostů do
lokality Polsko. Investorem Město Ţamberk, cena díla cca 0,63 mil.
Kč.

15. Rekonstrukce školního hřiště ZŠ 28. října 581.
Odstranění závad přineslo zkvalitnění výuky, byly provedeny i práce,
které zamezily dalšímu obtěţování majitelů sousedních pozemků.
Akce provedena v termínu červen – srpen 2009. Výše nákladu 0,32
mil. Korun. Město vyuţilo dotace PK na rozvoj hřiště ve výši 50.000
Kč.

16. Rozšíření sociálního zařízení v MŠ Sluníčko.
Odstranění závady z kontroly krajské hygienické stanice, kdy počet
jednotlivého sociálního vybavení nesplňoval poţadavky na počet
zapsaných dětí. Realizováno v červenci 2009. Investorem Město
Ţamberk, náklad jednotlivých akcí cca 0,36 mil. Kč.

17. Oprava povrchu chodníku v ulici Draha.
Dokončení realizace stavu chodníků v ulici Draha, oprava chodníku
vpravo ve směru výjezdu z města. Realizováno listopad a prosinec
2009. Investorem Město Ţamberk, náklad cca 0,21 mil. Kč.

18. Oprava povrchu komunikace v ulici Dvořákova.
Stav komunikace poškozen v minulosti pokládkou inţenýrských sítí.
Realizace v listopadu 2009. Investorem Město Ţamberk, náklad cca
0,25 mil. Kč.

19. Vybudování dětských hřišť.
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Zkvalitnění podmínek pro zájmové vyuţití a odpočinek v lokalitách
Albertinum – výstavba nového hřiště. U Penny Marketu a pod
Velorexem se jednalo o náhradu doslouţilého zařízení. Investorem
akce ve výši 0,25 mil. Kč Město Ţamberk.

20. Vybudování přístupového chodníku v ulici Fučíkova.
Realizací byla uzavřena linie chodníku z ul. Nádraţní jako přístupová
cesta k č. p. 780. Realizace v červenci 2009. Investorem Město
Ţamberk, náklad 0,07 mil. Kč.

21. Obnova a doplnění zařízení dětského hřiště v MŠ Čtyřlístek
– I. etapa.
Zahájena postupná obměna nefunkčního zařízení a vybavení.
Realizace během srpna 2009. Investorem Město Ţamberk, náklad 0,4
mil. Kč.

22. Rekonstrukce sborovny na ZŠ 28. října 581.
Akce je součástí postupných revitalizačních kroků objektu, která byla
provedena o prázdninách. Rekonstrukce elektroinstalace, výmalba,
pokládka povrchu podlahy. Náklad 0,15 mil. Kč, investorem Město
Ţamberk.

23. Vybudování bezbariérového vstupu na městský hřbitov.
Realizováno pro snadnější přístup méně mobilních občanů a
návštěvníků s kočárky. Realizace v červnu 2009, náklad 0,08 mil. Kč,
investorem Město Ţamberk.

24. Oprava havarijního stavu kanalizace v budově ZUŠ P.
Ebena.
Odstranění dlouhotrvajícího stavu odpadní kanalizace budovy.
Realizace v červenci 2009. Investorem Město Ţamberk, náklad 0,2
mil. Kč.

25. Zavedení teplé vody na sociální zařízení ZŠ Nádraţní 743.
Vylepšení hygienických podmínek, odstranění připomínek krajské
hygienické stanice. Investorem Město Ţamberk, náklad 0,19 mil. Kč.

26. Opravy místností v budově hasičského muzea SDH.
Opravy a vylepšení prostor pro činnost SDH a výškové zvětšení
vjezdu garáţového stání pro nově přidělenou hasičskou techniku
v budově bývalých garáţí Orlických kasáren Realizováno z rozpočtu
města a proinvestováno 0,1 mil. Kč.

27. Vánoční výzdoba města.
Byly investovány finanční prostředky na obnovu vánočního osvětlení
a zároveň došlo i k vyzdobení Masarykova náměstí vánočními
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ozdobami v duchu staročeských Vánoc. V uţívání od prosince 2009,
proinvestováno 0,1 mil. Kč, investorem Město Ţamberk.

28. Vybudování rozptylové loučky na městském hřbitově.
Realizace důstojného rozloučení se svými blízkými. Investorem Město
Ţamberk, náklad 0,140 mil. Kč.

29. Rekonstrukce šaten na stadionu 1. FC.
Odstranění nevyhovujícího stavu zázemí šaten pro sportovce a
sociálního zařízení pro návštěvníky vyuţívajících areál fotbalového
stadionu. Zahájeno v listopadu 2009. Investorem Město Ţamberk,
náklad je předpokládán ve výši cca 1,8 mil. Kč.

Průmysl.
Obrat společnosti ZEZ Silko byl nejvyšší za rok 2008 a dosáhl při
171 zaměstnancích 272 mil. Kč. Vzhledem k pesimistickému vývoji
ekonomiky byl plán pro rok 2009 sníţen aţ na 175 mil. Kč a počet
zaměstnanců na 144, kteří pracovali čtyři dny v týdnu. Pozastaveny byly
všechny investice a nezbytné výdaje. Díky správně inovované výrobkové
základně se objednávky od května začaly zvyšovat, byla obnovena plná
pracovní doba, a tak prodej za 1. pololetí činil 96 mil. Kč při 60 %
exportu, především do západní Evropy a Asie. Výhled zvyšujících se
objednávek pro podzimní období umoţnil zpětné přijetí 12 pracovnic na
současný stav 156 zaměstnanců.
Přestoţe pokles obratu společnosti je významný, bude rok 2009
ukončen se ziskem, který je významně tvořen přechodným poklesem
cen vstupních materiálů při zachování prodejních cen a spolu
s podporou vládní novely o dani z příjmu umoţní společnosti investovat
do nákupu plánovaných zařízení v hodnotě 10 mil. Kč.

Rieter CZ s. r. o. Boj s nepříznivou ekonomickou situací – pokles
obratu o 50 %. Sniţují se přímé náklady na nejniţší moţnou míru (cca
30 %), odkládají se mnohá investiční rozhodnutí a neustále se aktivně
hledají nové zakázky u dalších subjektů. Současný vývoj zakázek je
podstatně niţší ve srovnání s rokem 2007. Nicméně výroba pracuje
v obou směnách, pět či šest dní v týdnu, coţ je velmi pozitivní. Zakázky
se přijímají především od 3. zákazníků, hlavně díky vysoké kvalitě a
rychlosti dodávek. Mírné zlepšení mnoţství interních zakázek. Další
dopady a opatření: start nových restrukturalizačních projektů – redukce
personálních nákladů sníţením počtu zaměstnanců a sníţením mezd
stávajícím zaměstnancům, nová organizace vedení firmy.

Úspory ve vlakové dopravě.
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Nový jízdní řád, platný od 13. 12. 2009, radikálně omezil v důsledku
hospodářské krize rychlíkové a spěšné spoje na trati č. 021 Týniště nad
Orlicí – Ţamberk – Letohrad. Cestující musí přestupovat v Doudlebách
nad Orlicí, kde budou rychlíky z Prahy a spěšné vlaky z Hradce Králové
ukončeny. V úseku Doudleby n. Orl. – Ţamberk – Letohrad bude
přeprava motorovým vlakem s čekací dobou aţ 25 minut na odjezd
navazujícího spoje. Důsledkem těchto změn dojde ke sníţení jiţ tak
nízkého komfortu cestování.

Památková péče.
Kostel

sv.

Václava,

nemovitá kulturní památka, vlastník
Římskokatolická farnost – děkanství Ţamberk. Byla zrestaurována
polovina ornamentálních a vegetabilních maleb v kapli P. Marie v kostele
a nástěnné malby oratoře u presbytáře na epištolní straně kostela.
Restaurátorka BcA. M. Bednářová z Koclířova. Byla opravena nejvíc
poškozená část krovu kostela. Farnost získala dotaci z Ministerstva
kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón ve výši 408 tis. Kč. na restaurování
maleb a na krov 442 tis. Kč. Město se podílelo částkou 63,6 tis. Kč.

Oltář 14 pomocníků z kostela sv. Václava, movitá kulturní
památka. Oltář byl dovezen z kostela v Neratově a nelze vyloučit, ţe je
sloţen ze dvou původně samostatných oltářů (dodatečně je přidaná
menza). Příspěvek Krajského úřadu Pardubického kraje 150 tis. Kč
umoţnil 1. etapu restaurování – ak. malířka E. Kolmanová z Velkých
Výklek.

Kaple

sv.

Rozálie,

nemovitá
kulturní památka, vlastník
Římskokatolická farnost – děkanství Ţamberk. Zrestaurován obdélný
vchod tvořený kamenným portálem a nad ním umístěným nástavcem
s alinačním znakem Fr. Adama Bubna z Litic ze zeleno – okrovo –
šedého hrubozrnného místního pískovce. Restaurátor BcA. M. Běták
z Nové Vsi u Litomyšle. Tím byla dokončena celková oprava kaple
započatá r. 2004. Krajský úřad přispěl 50 tis. Kč.

Sloup se sochou P. M. Immaculaty na Jiráskově náměstí, nemovitá
kulturní památka, vlastník Město Ţamberk. Barokní socha je jednou
z nejvýznamnějších dochovaných exteriérových sochařských památek
vysoké umělecké hodnoty, datování díla r. 1726. Letos zrestaurován
sloup a socha. Město uhradilo 40 tis. Kč, z příspěvku Ministerstva kultury
náklady ve výši 180 tis. Kč.

- 12 -

Rodný dům prof. E. Alberta č. p. 149, nemovitá kulturní památka
v soukromém vlastnictví. Letos obnova střechy a oprava komínů.
Příspěvek státu a města činil 312 tis. Kč, majitel se podílí 40 % z celkové
částky.

Rok Petra Ebena v Ţamberku
Mezi současnými českými skladateli váţné hudby patřil Petr Eben
(22. 1. 1929 Ţamberk – 24. 10. 2007 Praha) k nejvýznamnějším a
i v cizině k nejhranějším osobnostem zejména díky řadě skvělých
varhanních skladeb a skladeb pro pěvecké sbory.
Město Ţamberk si nedoţité osmdesátiny svého rodáka profesora
Petra Ebena připomíná cyklem Rok Petra Ebena v Ţamberku a
vzpomínkový program je rozloţen do celého roku.

Jeho památku u rodného domu v Nádraţní ulici č. p. 22
uctili 20. ledna v 15 hodin poloţením květin k pamětní desce také
starosta města J. Dytrt a V. Stříteský, ředitel Komorní filharmonie
Pardubice. V jejím podání večer v Divišově divadle zazněla Ebenova
skladba Noční hodiny, která patří k nejzajímavějším českým kompozicím
druhé poloviny minulého století. Působivá skladba E. Zámečníka Elegie
za Jana Palacha připomněla 40 let od upálení J. Palacha. Večer
vyvrcholil Biblickými písněmi A. Dvořáka, které jsou nejznámějším a
nejoblíbenějším českým písňovým cyklem.
Petr Eben se po celý svůj ţivot k svému rodišti hlásil a stejně tak
na něho vzpomíná město – je jeho čestným občanem a zdejší základní
umělecká škola nese jeho jméno.
V ţamberském muzeu byla 7. června otevřena monografická

výstava Petr Eben – poutník labyrintem světa a rájem hudby
jako druhá významná událost pořádaná v rámci projektu Roku Petra
Ebena. Atmosféru vernisáţe umocnila přítomnost skladatelova

syna Marka Ebena a PhDr. Kateřiny Vondrovicové –
Červenkové, autorky výstavy a unikátní publikace Petr Eben.
Během vernisáţe zazněly vokální a instrumentální skladby prof. P.
Ebena v podání ţáků místní ZUŠ. M. Eben pochválil mladé hudebníky za
bezvadnou interpretaci tatínkových skladeb a zavzpomínal na technická
úskalí, která musel při jejich hraní kdysi sám překonávat. Zmínil se také
o tom, ţe Sonatina semplice, jejíţ 2. větu návštěvníci vyslechli, měla pro
tatínka zvláštní význam a kouzlo. Napsal ji o Vánocích v r. 1955 a
dedikoval ji svému otci. Byla vůbec poslední skladbou, kterou si zahrál,
pouhé dvě hodiny před svou smrtí. V závěru děkoval za vřelé přijetí,
uspořádání výstavy a oslav.
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Paní K. Vondrovicová se ve svém projevu podělila s návštěvníky o
silný proţitek, který měla uţ jako studentka FF UK v Praze ze setkání
s P. Ebenem, které vlastnosti ji od počátku imponovaly a čeho si nejvíce
cenila. Vysvětlila, proč do libreta výstavy zařadila tolik autentických
výpovědí. V příspěvku PhDr. H. Chvátilové, ředitelky místní ZUŠ,
zazněly vzpomínky na dobu studia u prof. P. Ebena. Prozradila nejen
s jakým zaujetím vyučoval, ale také s jakým citem uměl podat kritiku i
vést studenty k důkladné přípravě a soustředěnému studiu.
Mezi hosty byla početná skupina obdivovatelů a příznivců hudby P.
Ebena i jeho synů, zastupitelé města a velký počet návštěvníků.

Viz muzeum str. 27
Zájmová soutěţ Ebeni jako muzikanti připomněla široké
veřejnosti osobnost Petra Ebena, byla inspirací v rozvoji zájmových
činností a zároveň přispěla k propagaci města. Vyhlášena v lednu 2009.
Celkem se přihlásilo 45 soutěţních prací v oblasti výtvarné, hudební,
literární a taneční pro věkové kategorie: do 10 let, mládeţ do 18 let,
dospělí. Účastnit se mohli jednotlivci i skupiny. Výtvarné a literární práce
byly vystaveny v předsálí Divišova divadla.
V sobotu 17. října se konala vernisáţ výstavy, jejíţ součástí bylo
vyhodnocení soutěţe, předání diplomů a vstupenek na koncert bratří
Ebenů z rukou starosty J. Dytrta a PhDr. H. Chvátilové, ředitelky ZUŠ P.
Ebena. V programu vystoupili soutěţící z taneční a hudební kategorie.
Pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení. Výstava byla otevřena do
12. listopadu.
Koncert bratří Ebenů završil cyklus kulturních akcí věnovaný
uctění památky významného rodáka Petra Ebena.
Bratři Ebenové je název české hudební skupiny, kterou tvoří bratři
Kryštof, Marek a David – synové Petra Ebena. Kromě hudby se kaţdý
z nich věnuje své hlavní profesi. Marek je herec a moderátor, David
vysokoškolský pedagog, Kryštof je matematik.
Kapela představila 23. října v Divišově divadle svou poslední desku
nazvanou Chlebíčky. Marek Eben celý večer vlídně a vtipně doprovázel
slovem a zároveň předal hlavní ceny vítězům soutěţe Ebeni jako
muzikanti. V přátelské atmosféře se nesla i autogramiáda, účastníci si
mohli koupit stylové občerstvení – chlebíčky několika druhů. S velkým
zaujetím si bratři Ebenové prohlédli výstavu a byli potěšení, s jakou
úctou jsme v Ţamberku připomněli nedoţití 80. narozeniny jejich tatínka.

Politický a kulturní ţivot.
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Barium. Dne 16. ledna po 16 hodině si u pamětních desek na
domku Ţabkových v osadě Polsko připomněli představitelé města za
účasti veřejnosti poloţením květin 64. výročí tragického konce
paradesantní skupiny Barium.

Anna bude učit češtinu v Rice Lake (USA). V lednu jsme se
rozloučili s Annou Ostenson z Rice Lake, která v Ţamberku pobyla
celých šest měsíců. Přicestovala jako velvyslanec naší partnerské
organizace RLIFA a během svého studijně – poznávacího pobytu
pomáhala na místních školách s výukou anglické konverzace a reálií
v odpoledních zájmových krouţcích pro děti, mládeţ i dospělé. Rovněţ
tlumočila v průběhu partnerských projektů ŢIFA. Anna by měla po
návratu z Čech učit na Wisconsin Technical College český jazyk.

Nejlepší sportovec Pardubického kraje za rok 2008.
Vyhlášení této ankety se konalo 24. března v kulturním domě ve Skutči a
Ţamberk měl mezi oceněnými dvojí zastoupení. V kategorii Jednotlivci
mládeţ byl vyhlášen na 7. místě Radek Noţka, orientační běţec.
Druhým byl Miroslav Strnad, legenda ţamberské kanoistiky, který
obsadil celkové druhé místo v kategorii Jednotlivci veteráni. Oběma
sportovcům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci sportu i
města.

Amatérská divadla. Pět představení nabídly divákům Ţamberské
jarní slavnosti 2009, které se uskutečnily od 20. března do 17. dubna
v Divišově divadle. Úvod patřil amatérským hercům z Chocně, kteří
sehráli detektivní komedii „Prokletí domu Baskerwillů aneb Pozor zlý
pes!“. Divadelní soubor (DS) Samohana z Hradce Králové uvedl
nebeskou tragikomedii „Asteroid Bejček“. Nesmrtelný příběh velké lásky
W. Shakespeara nastudoval DS Wokno Broumov a psychologickou
grotesku „Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho“ představil DS
Zdobničan Vamberk. Na závěr vystoupil DS Diviš Ţamberk s detektivní
hrou „Půlnoční vlak“. Vstupné 70 Kč, permanentka 50 Kč.

Dětské představení „Michal je kvítko“ bylo plné překvapení,
soutěţí, písniček a zábavy. Praţský herec M. Nesvadba zavítal do
divadla 4. dubna a tradičně si svým uměním získal děti.

Poţár hotelu na náměstí. Bývalý hotel Modrá hvězda, jehoţ
majitelem je firma Canora, zachvátily plameny. Sídlí tu několik firem,
solárium i restaurace. Poţár způsobil škodu za milion Kč. Hořela střecha
a nejvyšší patro budovy, kde jsou původní hotelové pokoje, ve kterých
probíhala rekonstrukce. Příčina poţáru se vyšetřuje.

Neodmyslitelným symbolem Velikonoc zůstaly do dnešních
dnů malovaná vajíčka, pletení pomlázek, pečení velikonočních beránků
či krášlení domovů jarními dekoracemi. Staleté kořeny svátků připomněly
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i letos jarní výstav. Slunečné počasí potěšilo jak koledníky, tak turisty,
cyklisty či lyţaře, neboť lyţařské areály nabízely slevy permanentek,
někde i provoz zdarma a dobré sněhové podmínky. Lyţovalo se na Dolní
Moravě, v Českých Petrovicích, v Říčkách a v Deštném v Orlických
horách. Pak zimní sezona skončila. Šlo o jedny z nejteplejších Velikonoc
v posledních padesáti letech.

Zimní údrţbu místních komunikací zajišťují Technické sluţby
s. r. o. Sněţit začalo 19. 11. 2008 a teploty se do konce měsíce
pohybovaly okolo nula stupňů. Technika vyjela celkem osmkrát.
Chumelit začalo opět 2. ledna 2009 a sníh se udrţel do konce února.
Prohrnování sněhu a posyp komunikací a chodníků se prováděl denně.
V březnu nastala obleva, k výjezdům došlo uţ jen z důvodu dočištění a
zametání drtě. Předpoklad nákladů na zimu byl 672.992 Kč bez DPH.
Skutečné náklady byly vyúčtovány v částce 932.167 Kč bez DPH. Došlo
k překročení předpokládaných nákladů o 259.175 korun.

Den D i pro Ţamberk. Na slavnostním galavečeru u příleţitosti
ocenění dobrovolníků v sále Filharmonie Hradec Králové převzali
ocenění M. Vondřich a M. Rybár za dlouholetou práce ve Svazu
postiţených civilizačními chorobami.

Vodácký závod „15 km po Divoké Orlici“ se jel 15. května za
krásného počasí a velkého zájmu diváků.

Cyklo Glacensis 2009. Letošní cyklistické akce 15. května se
zúčastnil tým ţáků a učitelů Speciální ZŠ Ţamberk a skupina zástupců
Domova pod hradem Ţampach. Společným cílem všech cyklistů z Čech
a Polska bylo setkání na Šlechtově palouku v Pastvinách, kde se konal
slavnostní společenský večer.

Sportovních her zdravotně postiţených „O pohár starosty
města“ se účastnilo 16 sportovců. Podpořit sportovní zápolení přišli
představitelé města a vděční diváci.

Oslavy 100. výročí narození generála Knopa.
Josef Knop se narodil 30. 1. 1909 v Ţamberku a po studiu na reálném
gymnáziu se věnoval kariéře důstojníka. Začátkem II. sv. války se
účastnil bojů ve Francii. Po pádu Francie absolvoval kurzy pro zvláštní
jednotky v Anglii, včetně parašutistického. Po přesunu na východní
frontu velel II. polnímu praporu 1. čs. samostatné brigády v SSSR, jehoţ
vojáci jako první vstoupily 6. 10. 1944 na území Československa a stali
se hrdiny dukelské operace. J. Knop získal vysoká československá i
spojenecká vyznamenání. V roce 1949 byl však ve vykonstruovaném
politickém procesu zbaven vojenské hodnosti i vyznamenání a odsouzen
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na doţivotí. Propuštěn byl na prezidentskou amnestii v roce 1962. Umírá
předčasně 1. 4. 1966 ve věku 57 let na následky válečných útrap a
věznění. V roce 1991 byl soudně rehabilitován a za jeho vojenské
zásluhy mu byl udělen Řád M. R. Štefánika III. stupně. Dne 10. 12. 1991
byl jmenován do hodnosti generálmajora in memoriam.
Cesta právní rehabilitace byla konečně ukončena. Cesta morální
rehabilitace se završila 23. dubna 2005, kdy mu rodné město Ţamberk
odhalilo pamětní desku a předalo čestné občanství jeho rodinným
příslušníkům.
Oslavám, kterými město uctilo 30. května válečného hrdinu,
předcházela v kostele sv. Václava mše. V sobotu ráno před desátou
hodinou přijela na Masarykovo náměstí dobová vojenská vozidla a poté
se kolona přesunula na náměstí Generála Knopa, kde se konal pietní
akt. Čestné místo zaujali zástupci Knopovy rodiny – manţelka L.
Knopová, vnuk Š. Follprecht, neteř L. Páchová, váleční veteráni a

významní hosté.
Pplk. v. v. Z. Pavlík a mjr. v. v. J. Herain, čs. obec legionářská Ústí n. Orl.
PhDr. V. Chymčák a Ing. Arch. V. Čeřovský, Český svaz bojovníků za
svobodu Hradec Králové, veterán války
PaedDr. F. Dosoudil, Český svaz bojovníků za svobodu Pardubice
J. Havel, člen OV Český svaz bojovníků za svobodu
M. Zeman, místopředseda Oblastní pobočky Konfederace politických
vězňů č. 66
J. Krčmář, předseda Konfederace politických vězňů Rychnov nad
Kněţnou
Kpt. Ing. M. Jeţek, Krajské vojenské velitelství Pardubice
Členové 201. pěší roty aktivních záloh Krajské vojenské velitelství
Pardubice
Ing. R. Sicha, ředitel muzea čs. opevnění Srub K – S 14 „U cihelny“
Králíky
Čestný host L. Benešová z Prahy
Ing. P. Musílek, Junák – svaz skautů ČR
Delegace Vojenské sekce Konfederace politických vězňů Praha
J. Kytlic, drţitel vyznamenání „Spravedlivý mezi národy“
B. Ivanová, účastnice bojů II. sv. války
D. Knejfl, válečný veterán
Zástupci rodiny Ţabkovy z osady Polsko u Ţamberka
Ceremonie se zúčastnily i čestné stráţe v dobových uniformách.
Projevy přednesli J. Dytrt, starosta Ţamberka, dále plk. Mgr. A. Kníţek,
ředitel Vojenského historického ústavu v Praze a M. Lehký, 1. náměstek
ředitele Ústavu pro studium totalitních reţimů. Součástí programu bylo
otevření schránky ze základního kamene Orlických kasáren z roku 1930.
Od 14 hodin oslavy pokračovaly v areálu Pod Černým lesem, kde
byl zřízen dobový vojenský tábor, v němţ se prezentovali členové klubu
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vojenské historie v uniformách několika armád z 1. pol. 20. století.
V doprovodném programu zahrál Big Band z Letohradu se svými sólisty
a jako host zpíval O. Ruml, finalista televizní soutěţe. Hudební program
byl proloţen rozhovory s členy klubu vojenské historie, kteří předvedli
dobovou vojenskou techniku, výzbroj a výstroj. I přes nepřízeň počasí se
tu sešlo mnoho diváků.

V muzeu byla otevřena výstava mapující ţivot a zásluhy
generála Josefa Knopa. Viz muzeum str. 26.
Ţamberan Martin Fojtík byl členem české expedice, která 3.
června vystoupila na nejvyšší vrchol Severní Ameriky Mt. Mc Kinley
6.194 m. Při výstupu z tábora C 6 (5.245 m) bylo slunečno, teplota minus
22 °C, nárazový vítr cca 70 mil/hod. Gratulujeme k úţasnému výstupu.

Jam Rock 2009. Letní hudební festival Jam Rock se uskutečnil
pod rozhlednou Rozálka od 4. do 6. června a hudební televize Óčko
vysílala přímé vstupy, reportáţe i části vystoupení. Letos byl prodlouţen
o jeden den a posluchačům bylo naservírováno opět to nejlepší, co lze
slyšet v českých hitparádách. Ve čtvrtek dostali šanci začínající
hudebníci, páteční a sobotní program nabídl populární mainstreamové
kapely. Přijela skupina Chinaski, Kryštof, Vypsaná fixa, Mig 21, Support
Lesbiens, Michal Hrůza či Ewa Farna. Nechyběly ani koncerty kapel ze
zahraničí a řada programových novinek. Obří hudební aparatura zaručila
čistý zvuk a příjemný poslech, celé dění se přenášelo na LED
obrazovku. Stanové městečko bylo vybaveno sociálním zázemím i
nápojovými bary a stánky s občerstvením. Atmosféra festivalu byla
skvělá, tisíce fanoušků se i letos výborně bavily. Vstupenky stály
v předprodeji do konce dubna 290 Kč, do 3. června pak 330 Kč.

Běh naděje, humanitární nezávodní akce spojená se sbírkou na
podporu výzkumu rakoviny, se konal 18. června u Divišova divadla.
Symbolickému běhu a cyklojízdě předcházel bohatý doprovodný
program. Děti z mateřských škol soutěţily v malování na asfalt, vystoupili
tanečníci, utkaly se školní týmy. Hostem a patronem Běhu naděje byl J.
Mrákava, čtyřnásobný mistr světa v nohejbalu. Na startu se sešlo 351
účastníků, kteří kilometrovou nebo trojnásobně delší trať ulicemi města a
Zámeckým parkem mohli proběhnout, projít či projet na kole. Na boj se
zákeřnou nemocí bylo vybráno 7.780 Kč.

Cyklistický etapový závod O pohár starosty města zahájila
4. července časovka jednotlivců a odpoledne se jely okruhy městem.
V neděli odstartoval závěrečné klání všech kategorií starosta J. Dytrt a
tradičním vyhlášením výsledků byl odpoledne 18. ročník ukončen. Tento
závod byl vybrán i jako mistrovský nominační závod neslyšících.
- 18 -

Letní jazyková škola 6. – 10. 7. Výuka angličtiny probíhala
v budově SŠ OŘS Zámek 1, kde se pod odborným vedením vzdělávalo
48 dětí a 32 dospělých. Zdařilou akci zorganizovalo sdruţení ŢIFA a
účastníci proţili smysluplně strávený týden.

Kulturní festival Orlická brána (23. – 25. 7.) nabídl
návštěvníkům divadla, tanec i hudbu. Přehlídka začala ve čtvrtek
odpoledne před Divišovým divadlem pohádkou pro děti, poté se
představily místní taneční formace. Večer se promítal dokumentární film
Jak se vaří dějiny mapující průběh válek prostřednictvím vyprávění
válečných kuchařů. Pohádkové představení a vystoupení dětských
tanečníků bylo na programu v pátek. V divadelním sále se večer promítal
český dokumentární film Babička.
Hlavním dnem festivalu byla sobota. Dopoledne u kaple svaté
Rozálie patřilo dětem, pro něţ byla připravena divadelní představení.
Odpoledne se u Tyršovy rozhledny vystřídali ţongléři a komedianti,
zaujalo vystoupení divadla Kvelb na chůdách či komedie Pánská jízda
brněnského divadla Frída. Pro děti zajistil DDM Animo soutěţe, hry a
atrakce. Večer patřil ţivým amatérským i profesionálním kapelám a po
setmění ozářil nebe ohňostroj. I přes nepřízeň počasí navštívilo festival
mnoho spokojených diváků.

Divadelní festival Ejhle, loutka 15. srpna nabídla u kapličky
Pod Suticí během jednoho odpoledne loutková i činoherní představení,
výstavy, filmové projekce, taneční vystoupení a ţivou hudbu k tanci i
poslechu. Loutky a muzika se loučily s létem.

Mezinárodní setkání mládeţe v italské Fresagrandinarii se
účastnili mládeţníci ze Ţamberka. Náplní tábora bylo poznat hostitelské
město a jeho okolí, účastnit se tvůrčích setkání se zaměřením na hudbu,
tanec, sport, kulinarie. Večery patřily prezentacím účastnických zemí a
měst. Ţamberané tu navázali nová přátelství a loučili se s příslibem
setkání příště v Nowe Soli.

Ţamberská pouť 5. – 6. září potěšila děti a mládeţ spoustou
atrakcí a stánků na Masarykově náměstí. Poutní mše svatá se konala
v kapli sv. Rozálie, v neděli pak v kostele sv. Václava.

Moštárna v Albertově ulici zahájila provoz 9. září. Mošt 0,7 litru
stojí 12 Kč, z vlastních dovezených jablek je o 4 Kč levnější.

Divadlo Járy Cimrmana Praha uvedlo v Divišově divadle dne
27. září hru Z. Svěráka a L. Smoljaka „České nebe“ a diváci se dobře
bavili. Vstupné 320 Kč.

Varhanní koncert. V rámci 13. ročníku Orlicko – kladského
varhanního festivalu se představil varhaník P. Hostinský a sólista na
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trubku P. Herzog. Koncert se konal 28. září v 18 hodin v kostele sv.
Václava. Vstupné 50 Kč.

Ţamberský vikariát. Ke dni 1. 10. 2009 byl jmenovacím
dekretem Mons. D. Duky, biskupa královéhradeckého zřízen nový
vikariát v Ţamberku. Vznikl oddělením od vikariátu Ústí n. Orlicí a ve
správním obvodu má 14 farností. Vedením nového úřadu byl pověřen P.
Oldřich Kučera, Mgr.

Ţamberští ochotníci pobavili průvodem. Neobvyklý průvod
prošel ve čtvrtek 1. října městem. Pozornost kolemjdoucích poutaly
postavy z osmi divadelních her, které za uplynulé roky ztvárnili členové
místního Spolu divadelních ochotníků Diviš. Ulicemi města se vydali
k divadlu, kde vysadili smrk, který pojmenovali Prokop. Měl by nad
spolkem drţet stráţ, stejně jako předchůdce, který se jiţ odebral do
„smrkového nebe“.
V pátek 2. října uvedli ochotníci v divadle detektivní hru „Půlnoční
vlak“. Vstupné 70 Kč.

65. výročí příchodu paraskupiny Barium.
Město Ţamberk si připomnělo významnou kapitolu své historie. Do
té se totiţ na přelomu let 1944 a 1945 zapsala paraskupina Barium
vyslaná do okupované vlasti londýnským ústředím a vybavená
vysílačkou s krycím názvem Marta. Úkolem Baria bylo získávat a
odesílat zpravodajské informace do Londýna a organizovat ozbrojené
povstání. Úspěšné působení skupiny bylo moţné díky statečnosti
několika rodin, jeţ jim poskytly úkryt. V osadě Polsko u Ţamberka našli
bezpečné útočiště v rodině Ţabkových dva členové Baria – Šandera
alias Velký Josef a Ţiţka alias Malý Josef. Do jejich domu vstoupili 6. 10.
1944 a odtud vysílali tři měsíce a deset dní. Konec Baria byl tragický,
dům byl 16. 1. 1945 obklíčen gestapem. Josef Šandera se pokusil na
místě spáchat sebevraţdu, Josef Ţiţka se oběsil ve vězení. Manţelé
Ţabkovi byli převezeni do Malé pevnosti v Terezíně, odkud se jiţ ţiví
neměli vrátit, ale štěstí je neopustilo. Synovi Ladislavu Ţabkovi se
podařilo uprchnout a skrýval se aţ do konce války.
Oslavám, ve dnech 2. – 4. října, předcházela mše za Josefa
Šanderu a Josefa Ţiţku v kostele sv. Václava. Sobotní program zahájil
příjezd kolony dobových vojenských vozidel k radnici. Hodinu před
polednem se uskutečnil u domku Ţabkových v Ţamberku – Polsku pietní
akt. Čestnou stráţ u pamětní desky drţeli členové Klubu vojenské
historie v dobových uniformách, příslušníci 43. výsadkového praporu
z Chrudimi a členové Klubu výsadkových veteránů. Slavnostní projevy
pronesli starosta Ţamberka J. Dytrt, organizátor oslav V. Severin, dále
vojenský přidělenec Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a
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Severního Irska plk. Jamie Athill a ředitel odboru muzeí Vojenského
historického ústavu (VHÚ) v Praze a zástupce ředitele VHÚ mjr. Mgr. M.
Burian. Následovalo poloţení kytic k pamětním deskám.
Městu Ţamberku a rodině Ţabkových byla udělena Pamětní
medaile za významnou spolupráci a pomoc v činnosti Českého svazu
bojovníků za svobodu. Ocenění předal plk. PhDr. V. Chymčák, člen ÚV a
předseda OV Českého svazu bojovníků za svobodu v Hradci Králové.
Ceremoniál provázel orchestr ZUŠ P. Ebena a skotští dudáci.

Významní hosté.
Veteráni II. sv. války armádní generál T. Sedláček a pplk. J. Pavel, člen
Čs. obce legionářské v zahraničí.
V. Nývltová, roz. Vachková z Hradce Králové.
J. Javorová, V. Ţabka a J. Ţabka s rodinami.
Ing. M. Šabata, vnuk F. Rohleny ze Slemena.
PhDr. J. Krám z Rychnova n. Kněţnou a L. Vacková z Hradce Králové.
Ing. L. Müllerová, senátorka Parlamentu ČR aj. Jeţek, člen Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
Prof. MUDr. I. Steiner, CSc., Lékařská fakulta UK Praha.
Doc. MUDr. J. Ort, CSc., člen Českého svazu bojovníků za svobodu
Praha.
P. Pobříslo a Z. Bydţovský, Společnost Václava Morávka Kolín.
P. Taussig, filmový historik a scénárista.
Mgr. L. Pařízek, spoluautor výstavy Barium.
I. Irvingová, členka Asociace nositelů legionářských tradic Praha.
J. Krutiš, Svaz letců ČR a člen 276. Sqdn. RAF.
Delegace Klubu výsadkových veteránů Praha, Hradec Králové a
Chrudim.
Ing. P. Musílek, vedoucí Junáka Ţamberk.
J. Maleček, čestný předseda Klubu vojenské historie „Pětačtyřicítka“
Brno.
H. Kolouchová z Hradce Králové.
J. Havel, člen předsednictva OV Český svaz bojovníků za svobodu
v Ústí nad Orlicí.
J. Jánošíková a V. Říha, konfederace politických vězňů ČR, pobočka
Ústí nad Orlicí.
V. Pohorský a R. Marik, OV Československé obce legionářské Ústí nad
Orlicí.
L. Štusák, člen ZO Českého svazu bojovníků za svobodu Pardubice.
B. Tichý, Český svaz bojovníků za svobodu Rychnov nad Kněţnou.
J. Brunclík, Český svaz bojovníků za svobodu Hradec Králové.
Mjr. v z. J. Hrdina. Český svaz bojovníků za svobodu Kostelec nad Orlicí.

- 21 -

Hosté navštívili výstavu Barium v muzeu, kde byly zveřejněny
materiály a fotografie o této skupině, spolupracovnících, zrádcích a
gestapu, které dosud nebyly prezentovány.
Viz muzeum str. 29
Odpolední část oslav se konala v areálu Pod Černým lesem, kde
byly rozloţeny kluby vojenské historie se zbraněmi a vojenskou
technikou. Hudební vystoupení skupiny TAXMENI a skotských dudáků
THE REBEL PIPERS – PIPES AND DRUMS bylo proloţeno ukázkami
výcviku vojáků za II. sv. války a seskokem parašutistů. Návštěvníci si
mohli koupit certifikované úlomky ţuly z právě tesaného pomníku, který
bude na památku našich parašutistů umístěn ve skotském Arisaigu, kde
za II. sv. války probíhal jejich výcvik. Záštitu nad výstavbou pomníku
převzal prezident ČR V. Klaus. Výtěţek z prodeje úlomků činil 1.380 Kč
a je určen podpoře realizace pomníku.
Sobotní program zakončilo promítání filmu Atentát v divadle.
Vzpomínkové akce k 65. výročí příchodu Baria na Ţambersko
důstojně uctily památku hrdinů, kteří se zaslouţili o naši svobodu.

Pohádkou Šípková Růţenka, kterou provázely loutky a
písničky, potěšilo malé diváky praţské divadlo 7. října. Vstupné 60 Kč.

Památka zesnulých. Lidé vyuţili víkendu k návštěvě hřbitovů,
aby upravili hroby a uctili památku svých zesnulých blízkých poloţením
květin a zapálením svíček.

Dětský filmový festival (9. – 13. 11.) nabídl pohádky a
dobrodruţné filmy širokému okruhu diváků. Vstupné zdarma s moţností
zakoupení slosovatelných výherních kuponů a zisku pěkných cen.
Poslední den proběhlo velké losování, kdy se do osudí dostaly všechny
výherní kupony a hrálo se o hodnotné ceny – MP3 přehrávače, hodinky,
radiomagnetofon… letos byl o filmy velký zájem.

Vysoké vyznamenání pro genmjr. in memoriam Josefa
Knopa.
U příleţitosti Dne válečných veteránů převzala jeho dcera Y.
Follprechtová Kříţ obrany státu ministra obrany České republiky.
Vzpomínková akce se konala 11. listopadu ve slavnostní síni Národního
památníku v Praze na Vítkově. Josefu Knopovi se dostalo významného
ocenění jeho válečných zásluh a poválečného utrpení v ţalářích.

Jan Burian – písničkář, muzikant, skladatel, spisovatel, básník i
cestovatel představil 18. listopadu v divadle „Pořad o tom, jak to tu
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vypadalo před listopadem 89“. Neformální humorné vzpomínání
doplněné dobovými písněmi mělo u posluchačů úspěch. Vstupné 75 Kč.

Česko po dvaceti letech. České domácnosti se přiblíţily
západní Evropě – tím, za co utrácejí, i tím, jak ţijí. Vyspělým zemím se
začíná podobat i české zemědělství, jehoţ role v české ekonomice se za
20 let výrazně sníţila.
Přestoţe stojí většina zboţí v obchodech více neţ před 20 lety, jeho
koupě vyjde ve skutečnosti levněji. Průměrná mzda totiţ od pádu
komunismu rostla aţ na výjimky výrazně vyšším tempem. Rozdíl je
viditelný zejména u potravin, elektroniky či automobilů. Naopak ani 7,5
krát vyšší mzda nezvládla pokrýt rozdíl v cenách vodného, nájmů či
některých sluţeb. Ukazují to údaje Českého statistického úřadu, které
mapují období od roku 1989 do dneška.
Za co domácnosti utrácely
v roce 1989
v roce 2008
Potraviny
26,3 %
19,3 %
Bydlení
9,3 %
19,1 %
Vybavení domácnosti, volný čas
20,1 %
16,6 %
Odívání a obuv
11,0 %
5,0 %
Doprava a telekomunikace
10,9 %
10,7 %
Ostatní
22,0 %
29,3 %
Rok 2009 – hospodářská krize. Schodek státního rozpočtu dosáhl 195 miliard korun –
rekordní zadluţená částka Česka.

Ţamberský advent. Voňavý čas Vánoc se přiblíţil rychlostí šípu.
Období radosti, shonu, pokory a rozjímání, vůní a posvátné atmosféry.
Zastavit se a odpoutat od stresu a starostí nabídl jarmark, který se
uskutečnil 1. prosince na svátečně opentleném Masarykově náměstí.
Řemeslníci zde nabídli své výrobky včetně ukázek řemeslné zručnosti,
prodávalo se vánoční zboţí, drobnosti pro radost, různé pochutiny…
Pěvecký sbor Viola svým vystoupením navodil předzvěst vzácně
štědrých okamţiků.
Smrk pichlavý (PICEA PUNGENS), (stáří asi 60 let), byl letos ozdoben
třiceti motivy staročeských perníků a jeho osvícení doplnilo 120 ţárovek.
Lampy veřejného osvětlení byly rovněţ vyzdobeny a vjezd do náměstí
patřil andělům. Vánoční výzdoba stála 100 tisíc Kč.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v 17 hodin provázel cinkot
zvonků a vystoupení ţáků Praktické školy a Odborného učiliště. Akci
završila jazzová skupina Jafar Jazz. Ani deštivé počasí nezabránilo
početné veřejnosti proţít příjemné odpoledne.

„Pekelnou pohádku aneb Kam čert nemůţe“, veselé
představení o čertovských pohlavcích a lidském pohlazení, uvedlo
Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod 2. prosince v 17 hodin. Vstupné děti 55
Kč.
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Divadlo Palace Praha přivezlo 7. 12. brilantní tragikomedii
„Otevřené manţelství“, která je hereckou příleţitostí pro vynikající J.
Krausovou a K. Rodena. Vstupné 280 Kč.

Poutavá výstava fotografické a básnické tvorby v předsálí divadla
přiblíţila krásu podorlického kraje a Orlických hor. Autorem je Mgr. J.
Kvičera.

Vánoční nabídku zpestřilo vystoupení swingového orchestru Big
Band Letohrad, které se tradičně těší velké oblibě. Koncert se konal 12.
prosince v 19,30 hodin v divadle. Vstupné 75 Kč.

Novoroční ohňostroj přivítal rok 2010.

Zdravotní a sociální zařízení.
Úřad práce Ţamberk, Nádraţní 833. Od 1. 1. 2009 je
rozšířeno pracoviště Úřadu práce o dislokované pracoviště
zprostředkování zaměstnání a nachází se v budově Městského úřadu.
Úřední hodiny: pondělí a středa 8 aţ 17 hodin; úterý, čtvrtek, pátek 8 aţ
13 hodin. Kvůli pokračující hospodářské krizi vzrostl během ledna
dramaticky počet lidí bez práce. Řada podniků v regionu propouští a
volných míst ubývá. V Ţamberku bylo k 31. 3. 2009 celkem 13 volných
míst, uchazečů o práci 267. K 30. září počet uchazečů 267, volných míst
30, míra nezaměstnanosti 8,5 %. V prosinci počet nezaměstnaných
narostl na 309.

Ordinace psychologů plní v posledních měsících lidé, kteří přišli
o práci. Uţ na to sami nestačí… Pocit méněcennosti, prázdnoty a
strachu. Panuje všeobecná existenční nejistota a pocit úzkosti. Velký
problém je to u lidí před důchodovým věkem, kteří mají větší potíţ
s dalším uplatněním. Zájem o pomoc psychologů je veliký a většina hlásí
stop stav. Stejná situace je v Ţamberku, kam jezdí lidé ze širokého okolí.
Psycholog nabídne klientovi především povídání a naslouchání.
Dobře cílenými otázkami směřuje k vyřešení potíţí a obvykle je potřeba
více sezení, protoţe váţnější problémy zaberou nějaký čas. Pokud tato
pomoc nepomáhá, je třeba intervence u psychiatra, který pacientovi
můţe předepsat vhodné léky a léčbu.

Veřejná sluţba je od 1. 1. 2009 součástí zákona o pomoci
v hmotné nouzi. Mohou ji vykonávat lidé, kteří pobírají dávky více neţ půl
roku. Pokud odpracují 20 hodin měsíčně, mají nárok na 3.126 Kč, pokud
odpracují 30 hodin v měsíci, zvýší se jim dávka na 3.697 Kč. Město
Ţamberk zřídilo veřejnou sluţbu od února 2009. Zájem projevilo 26
občanů a 70 příjemců dávek, kteří odpracovali 1.741 hodin zejména při
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zlepšování ţivotního prostředí, udrţování čistoty ulic či veřejných
prostranství ve městě.

Změny poplatků ve zdravotnictví.
V ţamberském Léčebném ústavu Albertinum nemusí od 1. února
2009 platit poplatky ti pacienti, pokud poţádají Pardubický kraj o
poskytnutí daru na úhradu těchto poplatků a podepíší darovací smlouvu.
Peníze pak zpětně zdravotnickému zařízení proplatí krajský úřad.

Od 1. dubna 2009 platí novela zákona o veřejném
zdravotním pojištění.
Osvobozují se od poplatku 30 Kč u ambulantního lékaře děti a
mladiství do 18 let (nadále platí 60 Kč za hospitalizaci, 90 Kč za
pohotovost a 30 Kč za recept). Plně jsou osvobozeni děti v pěstounských
rodinách a obyvatelé sociálních a zdravotních ústavů, pokud nemají
řádný příjem nebo jim po úhradě ubytování a strany zbude méně neţ
800 Kč měsíčně.
Za poloţku na receptu se bude platit 30 Kč jen tehdy, pokud doplatek na
předepsaný lék přesahuje tuto částku.
Pro občany do 18 let a nad 65 let se zavádí roční ochranný limit ve výši
2 500 Kč.
Zdravotnické zařízení je povinno regulační poplatky pouţít na jeho
údrţbu a modernizaci.

Pension oslavil své patnáctiny.
Oslavy 15. výročí otevření pensionu zahájil 21. května ve 13 hodin
starosta města J. Dytrt, poté dostal prostor pěvecký sbor Korálky,
tanečníci ZUŠ P. Ebena a obyvatelé pensionu. Pro zájemce byla
moţnost prohlídky objektu sousedícího s parkem léčebny Albertinum.
Dnes je pension součástí Centra sociální péče, které zastřešuje i dům
s pečovatelskou sluţbou a terénní pečovatelskou sluţbou. Centrum tvoří
tři samostatné budovy propojené prosklenými atrii. Provoz pensionu byl
zahájen 10. 5. 1994, slavnosti se tehdy účastnila i manţelka prezidenta
O. Havlová. Pod projektem je podepsán brněnský architekt Jiří Skála.
Asi nejtěţší zkouškou prošla budova při povodni v únoru roku 2000.
Voda místy dosáhla aţ 70 centimetrů a odstraňování následků trvalo
několik měsíců. V roce 2004 proběhla rekonstrukce, při které vznikly
půdní vestavbou nové byty a byla vyměněna střešní krytina.
V současnosti tu ţije 96 obyvatel v 88 bytech, o které se stará
devět pečovatelek, zdravotní sestra a lékař dochází kaţdé dva týdny.
V budově je rehabilitace, kadeřnictví, kaţdý týden se konají v kapli
bohosluţby. V objektu se pořádají výstavy, koncerty a mnoho dalších
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akcí si obyvatelé během roku připravují sami. O svých aktivitách
informují průběţně prostřednictvím Ţamberských listů.

Kultura a školství.
Pro školní rok 2009/2010 bylo zapsáno do 1. tříd 76 dětí.

Jarní prázdniny v DDM Animo (16. – 20. 2.). Pro školáky byla
připravena pestrá nabídka akcí. Tradiční oblíbené deskové hry, PC klub,
keramická dílna, ale i filmy nebo taneční workshop či zájezd do bazénu
v Ústí nad Orlicí.

Talent 2008. V pondělí 23. února se konal v Divišově divadle 4.
ročník slavnostního předávání ocenění dětem a mládeţi za mimořádné
výsledky v roce 2008 v oblasti kultury, sportu či studijních výsledků. Bylo
předáno 67 ocenění v 7 kategoriích. Starosta J. Dytrt a místostarosta
P.Andrle předávali nominovaným pamětní listy a dárky. V jednotlivých
kategoriích pak byli vyhlášeni ti nejlepší, kteří obdrţeli diplom a pohár
Talent 2008. Slavnostní večer doprovodil kulturní program ţáků místních
škol a tanečních skupin. Byl promítnut krátký film Joţin, který soutěţil na
Filmovém festivalu Mental Power Prague Film Festival.

Poděkování za příkladnou reprezentaci města patří
oceněným i těm, kteří je k úspěchům dovedli – trenérům, pedagogům,
rodičům. Rovněţ organizacím, které pro volnočasové činnosti vytvářejí
podmínky – Dům dětí a mládeţe Animo, ZUŠ P. Ebena, sportovní oddíly
a ostatní spolky, základní a střední školy.

Ţáci SK Orlice vicemistry republiky v basketbalu ţáků.
Osmičlenné druţstvo získalo cenný titul na 10. mistrovství ČR v Hradci
Králové a svým kolektivním výkonem se zaslouţilo o zisk stříbrných
medailí.

Lyţaři Odborného učiliště a Praktické školy se účastnili
mistrovství ČR v běţeckém lyţování 18. – 19. 3. v Horní Malé Úpě
v Krkonoších. Nejlépe se umístil I. Chodurek, který v běhu na 5 km
klasicky získal bronz.

Instalatéři v krajském kole soutěţe Učen – instalatér 2009.
Nejlepší znalosti a dovednosti prokázali P. Počtýnský a M. Tkáč ze
Střední školy obchodu, řemesel a sluţeb (SŠ OŘS) a Střediska
praktického vyučování (SPV) Ţamberk. Jsou jedinými postupujícími
zástupci Pardubického kraje do celorepublikového finále.

Truhláři ve finále SUSO 09. SŠ obchodu, řemesel a sluţeb
reprezentovali v republikovém finále učňů stavebních oborů truhláři M.
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Šulc a L. Krotil a v náročné soutěţi zvítězili. Tradičně ţáci této školy
vynikají v soutěţích.

Divadelní soubor DDM Animo nacvičil pohádku Drak pro
princeznu, kterou uvedl 22. března v Divišově divadle. Herci odehráli
celkem devět představení v Ţamberku, Letohradě, Dolní Dobrouči a
Rokytnici v Orlických horách. Představení zhlédlo 1.900 diváků.

Pěvecký sbor Viola získal stříbrné pásmo v krajském kole XIX.
celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů 26. 3. v Holicích.

Škola plná Láry fáry. Maraton několika představení odstartovala
1. dubna čtvrtá školní akademie ZŠ 28. října 581. Zaplněné Divišovo
divadlo proţívalo společně s účinkujícími krásnou atmosféru
amatérského představení. Nápadité kostýmy i scéna, reţijně i hudebně
dobře připravený program, ve kterém vystoupilo 380 dětí. Ţáci i učitelé
usilují o dobré jméno školy, a ţe se jim to daří, přesvědčila i letošní
akademie.

Na ZŠ Nádraţní 743 byla otevřena nová počítačová učebna,
která bude slouţit ţákům nejen v hodinách informatiky, ale i v ostatních
předmětech.

Ţáci Speciální základní školy navštívili partnerskou školu
v Neuendettelsau. Letos se pětidenního pobytu účastnilo 15 ţáků
devátého ročníku a 4 pedagogové. Prohlédli si školu německých přátel a
byli pozváni i na výuku. Záţitkem byl výlet do historického města
Ansbachu i do norimberského aqvaparku či večerní koupání v místním
bazénu. Přes počáteční rozpaky ţáci obou škol mezi sebou navázali
brzy nová přátelství, uplatnili své znalosti němčiny a poznali rovněţ styl
ţivota německých kamarádů.

Truhláři ze SŠ OŘS, Zámek 1 zvítězili v regionálním kole
Soutěţe učňů stavebních
celostátního kola.

oborů

v Litoměřicích

a

postoupili

do

Návštěva ze Senftenbergu. Skupina 21 ţáků druţební školy Dr.
Otto Rindta přijela ve dnech 30. 3. – 2. 4. na pozvání ZŠ 28. října 581.
V rámci pobytu se účastnili nácviku školní akademie, ve které jako hosté
vystupovali. Program pobytu zahrnoval prohlídku města, výlet do
Litomyšle i návštěvu bazénu v Ústí nad Orlicí. S českými kamarády si
poslední večer uţili při diskotéce. Odjíţděli spokojeni s dobrými pocity ze
společně strávených dní.

Corale ve Švýcarsku. Pěvecký sbor Corale místního gymnázia
přijel v dubnu na pozvání sboru Bez Chor z Bruggu. Oba sbory
vystoupily na koncertě v tamějším kostele, české písně potěšily seniory
v pensionu a další vystoupení se konalo ve Wettingenu. Kromě zpívání
si sboristé uţili i cestovatelsky. Prohlédli si historické centrum města
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Bernu, navštívili Luzern a Wettingen. Krásné přijetí hostitelských rodin,
vstřícné obecenstvo a přátelství umocněná hudbou budou připomínat
pobyt ve Švýcarsku.

Den Země. Více neţ dvacet ţáků Odborného učiliště a Praktické
školy pracovalo 23. dubna na různých místech města s cílem dalšího
zlepšování ţivotního prostředí. Ţáci sebrali mnoho odpadu a kamení,
vypleli záhony na kruhovém objezdu, pomáhali na hřbitově, v Zámeckém
parku i útulku pro psy. Brigádnickou pomocí tak chtějí poděkovat vedení
města za finanční příspěvky na zájmovou činnost školy.

Ţáci Speciální ZŠ se vydali na poznávací výlet za jarní přírodou
na Zemskou bránu. V přírodní rezervaci plnili úkoly a pokyny pro pobyt
v přírodě. Pozorovali, vyhledávali a zapisovali přírodovědné a historické
zajímavosti do deníku, který doplňovali ještě v dalších školních dnech.
Cílem akce bylo uvědomění si krásy, barevnosti a rozmanitosti přírodní
rezervace a hlavně příjemně strávená praktická výuka na čerstvém
vzduchu.

Futsalisté SK Orlice při Speciální ZŠ zvítězili v regionální
kvalifikaci a postoupili na finálový turnaj mistrovství republiky do Hradce
Králové.

Majáles 2009. Prvního května oţilo zaplněné Masarykovo
náměstí a jeho přilehlé ulice veselím. Za doprovodu dechovky ZUŠ Petra
Ebena sem přivedla královská rodina průvod gymnazistů, kde jarní
oslava studentského ţivota pokračovala majálesovou estrádou a pak
následovala přehlídka hudebních skupin Mafest. Majálesu přálo počasí a
diváci se dobře bavili.

100 let Dr. Otto Rindt Oberschule v německém
Senftenbergu. Dne 16. 5. se vydali tři členové pěveckého sboru Viola
s doprovodem na návštěvu druţební školy, která slavila 100. výročí.
Účastnili se školní slavnosti a do programu přispěli pěveckým výstupem.
Těšili se milé pozornosti a loučení druhý den bylo ve znamení příslibu
brzkého setkání.

Soutěţ škol ve sběru druhotných surovin. V rámci 2. ročníku
bylo sebráno 67 tun papíru; 0,8 tun nápojových kartonů; 4,4 tuny
elektrozařízení. Na konci školního roku proběhlo předání finančních
odměn školám a věcných cen jednotlivcům.
1. Speciální ZŠ Nádraţní 468
17.000 Kč
2. ZŠ 28. října 581
14.000 Kč
3. ZŠ Nádraţní 743
12.000 Kč
4. Odborné učiliště a Praktická škola
6.000 Kč
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Slavnost předávání vysvědčení. V obřadní síni městské
radnice se konalo 16 obřadů předávání vysvědčení ţákům a studentům
místních škol. Základní školní docházku ukončilo 108 ţáků, maturitní
vysvědčení obdrţelo 83 studentů a výuční listy 113 studentů.
Slavnostního setkání se zástupci města se účastnili ředitelé škol, učitelé,
rodiče a přátelé absolventů.

Školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. září.
Počet ţáků celkem:
Základní škola Ţamberk, 28. října 581
435
Základní škola Ţamberk, Nádraţní 743
234
Speciální základní škola, Nádraţní 468
88
Gymnázium Ţamberk, Nádraţní 48
348
Střední škola obchodu, řemesel a sluţeb, Zámek 1
439
Odborné učiliště a Praktická škola, Tyršova 214
194
ZUŠ P. Ebena, Masarykovo nám. 145
503
Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433
104
Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244
112

Instalatéři SŠ OŘS také letos navštívili (19. – 20. října) firmu
Herz ve Vídni. Absolvovali odborné zaškolení, prohlídku výroby a
montáţ, besedovali s majitelem firmy Dr. Glinzerem mj. i o nových
moţnostech spolupráce firmy se školou v Ţamberku. Tyto aktivity
významně prohlubují odborné znalosti a praktické dovednosti ţáků.

ZŠ Nádraţní 743 oslavila v sobotu 24. října 50. výročí školy
slavnostním setkáním bývalých i současných pracovníků školy na
Městském úřadě a otevřením areálu ZŠ pro veřejnost, kterému
předcházelo vystoupení tanečních skupin. K výročí byl vydán almanach
s přílohou DVD.

Vánoce jsou plné hudby. Naše staré koledy jsou koledami
národa muzikantů a tryská z nich radostná něha. Zaslouţí si, abychom je
nejen poslouchali, ale také zpívali a učili je i děti. Pěvecké
sbory
Corale a Viola vystoupily v čase adventním na Staroměstském
náměstí v Praze a jejich koncerty přilákaly stovky posluchačů.

Den otevřených dveří v Odborném učilišti a Praktické škole
byl zároveň i prezentací učebních oborů a ţákovských výrobků.

Mikulášská jízda ulicemi města připomněla blíţící se Vánoce.
Mikuláš s doprovodem naděloval dětem dárky a nechybělo ani pravé
peklo s rozpustilými čerty. Oblíbenou merendu připravil DDM Animo.

Vánoční koncert pěveckých sborů Korálky a Corale potěšil
příznivce sborového zpívání. Jako host vystoupila skupina Epy de Mye,
která zaujala písněmi i doprovodem. Cinkotem zvonečku ohlásil
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návštěvu Mikuláš, čert a anděl a diváci se náramně bavili. Vstupné 80
Kč.

Kostel sv. Václava patřil 12. prosince od 19 hodin pěveckému
sboru Viola, který přednesl vánoční repertoár a jako host se představil
Smíšený pěvecký sbor Makrotumia z Polska.

Základní umělecká škola P. Ebena.
Letošní soutěţ byla vypsaná pro hráče na dechové nástroje
dřevěné i ţesťové a zpěváky. Lednových školních kol se zúčastnilo 72
ţáků, z nichţ přesně polovina hájila barvy školy v okresních kolech ve
hře na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, tenor
včetně specialistů na zpěv. Celkem patnáct z nich zvítězilo a postoupilo
do kraje odkud přivezli 11 prvních míst a čtyři postupy do ústředního
kola.

Do národního kola postoupili: L. Sourada ve hře na příčnou
flétnu a ve zpěvu, kde získal i titul absolutního vítěze soutěţe. A.
Rendlová ve hře na trubku a K. Steffek ve hře na tenor. V národním
kole obsadili K. Steffek druhé místo, A. Rendlová byla třetí a L.
Sourada si přivezl čestné uznání.

Ţáci literárně – dramatického oboru se rovněţ probojovali do
kraje a z nich N. Dunglová a J. Šeda postoupili na národní přehlídku,
která uţ je nesoutěţní.

Na krajské loutkářské přehlídce se prosadili J. Šeda a M.
Suchodol, stejně tak trojice dívek Š. Hlaváčová, T. Junková a E.
Steffková a všichni postupují na přehlídku do Chrudimi. Paní učitelce O.
Strnadové byla udělena cena za výtvarné řešení inscenací.

Taneční obor uspořádal tradiční koncerty Mládí tančí 6. a 7.
května v divadle, kde se prezentovali tanečníci od 4 do 18 let v pestrých
tanečních choreografiích. Vstupné 50 Kč.

Dechovka ZUŠ P. Ebena zpestřila o víkendu 16. – 17. května
program 2. srazu pochodových hudeb v Senftenbergu a její vystoupení
s plnobarevným repertoárem bylo osvěţením přehlídky.

Krajkářská přástva. V sobotu 23. května proběhlo setkání téměř
padesáti krajkářek ve společenském sále sv. Karla Baromejského
v Horní Sloupnici. Společně nejen vytvářely krajky, ale také vystavovaly
své práce – okolky, límce, vsadky, pokrývky. Na památku byly účastnice
obdarovány pexesem s ručně paličkovanými ptačími obrázky, které vyšlo
u příleţitosti 30. výročí ZUŠ P. Ebena.
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Akordeonisté mezinárodně. Májového setkání akordeonistů
„Hudba jako řeč evropské mládeţe“ se i letos účastnili Ţamberané.
V sárském Ottweileru se setkali s mládeţníky z Německa, Polska, Ruska
a Maďarska, aby tu společně nacvičili repertoár na koncert v lázeňském
sanatoriu Weiskirchen a natočili nahrávku pro německý rozhlas.
Vystoupení padesátičlenného akordeonového orchestru mělo u
posluchačů obrovský úspěch.

Letní taneční festival se konal 31. května u soutoku Divoké
Orlice a Rokytenky za účasti tanečních skupin ze širokého okolí a byl
spojený s koncertem dechové hudby ZUŠ P. Ebena.

ZUŠ P. Ebena oslavila 30. narozeniny s hudbou ve škole i na
náměstí. Zároveň vzdala hold nedoţitým osmdesátinám Petra
Ebena, českého hudebního skladatele se světovou pověstí a
patrona školy.
V současnosti zde studuje 482 ţáků ve čtyřech oborech:
hudebním, literárně – dramatickém, tanečním a výtvarném. Raritou je
výuka uměleckého řemesla kreslení a paličkování krajek. Za 30 let škola
připravila ke studiu na středních a vysokých uměleckých školách 48
ţáků, kteří svůj obor vystudovali. Z některých absolventů jsou nejen
umělci, ale i zdatní učitelé v místě i po republice. Škola je velmi činná,
vyhrává prestiţní soutěţe a reprezentuje město, region i republiku
v zahraničí. V současnosti je o studium na škole velký zájem, ale její
kapacita je nedostačující. Chybí zkušebna pro soubory, orchestry či
sborovna. Jsou plány na přístavbu nebo se uvaţuje o přesídlení do
jiného objektu.

V sobotu 13. června byla škola otevřená široké veřejnosti.
Pečlivost, uspořádání i vybavení učeben, zájem vyučujících i ţáků,
umění vyuţít vkusně malý prostor školy potvrdil vysoké pracovní
nasazení ředitelky PhDr. H. Chvátilové i učitelů. Během dopoledne ţáci i
vyučující představovali hudební obory s moţností aktivního zapojení
veřejnosti. O půl druhé se konal ve škole malý koncert a od 15 hodin
patřilo Masarykovo náměstí všem souborům a orchestrům současné
školy spolu s tanečníky. Poté dostali prostor loutkoherci. Škola i přilehlé
náměstí se staly centrem milých setkání.
K jubileu školy bylo natočeno DVD a vydáno pexeso s paličkovanými
obrázky, igelitové tašky a trička s logem školy.

Městské muzeum.
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Sezóna zahájena 16. dubna vernisáţí výstavy Děkujeme,
pane profesore. Monografická výstava veřejnosti přiblíţila osobnost
univerzitního profesora Josefa Cibulku, ředitele NG v Praze, který je
svými kořeny spjat s naším regionem. Často pobýval v kruhu svých
přátel v Ţamberku a v roce 1940 zde uspořádal velkolepou výstavu
Ikonografie. V majitelích velkostatku Ţamberk našel spojence, kteří
pomohli během II. sv. války ukrýt obrazy ze sbírek Národní galerie
v zámku.
Na výstavě zaujmou fotografie z výstavy Ikonografie, repliky vitráţí
Svatovítské katedrály či skvostné fotografie korunovačních klenotů a
další zajímavosti včetně diplomů a uznání J. Cibulky. Otevřeno do konce
dubna.

U příleţitosti dne muzeí 18. května od 9 do 16,30 hodin
prohlídka expozice muzea i domku Prokopa Diviše zdarma. Dopoledne
moţnost prohlídky Exlébenovy lékárny a od 15,30 hodin krátký exkurz do
historie lékárnictví.

Muzejní noc 23. května byla zaměřena hlavně na pohádkové
postavy. Na programu byla Dračí stezka po stopách ţamberského draka,
dále výstava obrázků dětí místních škol, výtvarná dílna či vystoupení
šermířů. Pro návštěvníky v pohádkových kostýmech vstup zdarma,
ostatní 10 Kč.

Výstava Vzpomínka na genmjr. Josefa Knopa byla součástí
celoměstských oslav 100. výročí narození našeho rodáka.
Vernisáţe 6. května se účastnila manţelka L. Knopová, vnuk
Štěpán Follprecht a další příbuzní včetně představitelů města a
významných hostů. Vystaveno bylo více neţ 170 unikátních fotografií,
které mapovaly místa přesunů a pobytů J. Knopa v r. 1940, kdy opustil
vlast a rozhodl se zapojit do války. V expozicích byly vystaveny předměty
denní potřeby uţívání našimi vojáky během II. sv. války – ešusy,
speciální vodovzdorné zápalky, polní lahve, základní hygienické potřeby,
dalekohledy, kompasy… K vidění byly i originální válečné uniformy
armád, ve kterých za války J. Knop bojoval, či zbraně. Čestné místo

zaujímala čs. i zahraniční vyznamenání udělená J. Knopovi.
Závěrečnou část výstavy tvořily dopisy L. Knopové s ţádostmi o
přezkoumání soudního procesu i dovolání k prezidentu republiky o
udělení milosti a rehabilitace. Výstava přístupná do 31. května.

Svátky dřeva měly za cíl přiblíţit práci bednářů, bečvářů či
nádobníků a ukázat veřejnosti specifiku dnes jiţ takřka zaniklých
řemesel. V areálu zámku bylo od 19. – 21. června na třicet různých
expozic a stánků řemeslné a umělecké výroby, kde zástupci firem i
současní pokračovatelé prezentovali své výrobky a řemeslnou zručnost.
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Pozornosti se těšily výstavy fotografií, plastik, maleb i atraktivní bonsaje.
Samostatná výstava připomněla nedoţité 80. narozeniny řezbáře V.
Zejdy.
Do Ţamberka zavítali bednáři z pivovaru Plzeňský Prazdroj, kde
ţije tradice bednářského řemesla a výroba dubových sudů. Zámecké
nádvoří oţilo prezentací různých nádob ze dřeva a ukázkou
kompletování sudu. Vystaveny byly i velkoobjemové sudy, které 60 let
slouţily v Českých vinařských závodech na zrání vína.
Součástí víkendu byla prohlídka provozních prostor a pivnice
Pivovaru Ţamberk, kde provázel sládek Ing. Z. Kalous. Pro milovníky
vína byla otevřena vinárna U Jakuba na náměstí rovněţ s prohlídkou
sklepů a degustací vín.
Bohatý doprovodný program nabídl vystoupení hudební, taneční, bojová
i šermířská. Zajímavá byla nedělní prohlídka historických vozů. Svátky
dřeva upevňují povědomí o bohatých tradicích našeho regionu i
dovednostech vystavovatelů.

V rámci Roku Petra Ebena se 7. června konala vernisáţ
výstavy Petr Eben – poutník labyrintem světa a rájem hudby.
Název evokuje dílo J. A. Komenského a stalo se předlohou pro varhanní
improvizaci P. Ebena. Výpravně pojatá výstava, autorkou je PhDr.

K. Vondrovicová, podává široké spektrum ţivotopisných dat,
autentických výpovědí i citací, které pomáhají dotvářet
představu o duchovním světě nesmírně vnímavého, citlivého a
hluboce proţívajícího člověka. Měl lásku ke všemu, co ho
obklopovalo, kde své ţeně, dětem, k práci i Bohu a miloval snad všechny
druhy umění.
Důleţitým rysem kompoziční práce P. Ebena byla velká závislost
na zhudebňovaných textech, velmi dlouze je hledal. Bylo typické, ţe psal
velmi pomalu, ale definitivně. Ve své hudební tvorbě povaţoval za
podstatné nápad a formu.

Fotografie mapují stěţejní etapy jeho ţivota – období dětství,
prvních hudebních začátků, okupace a války, studií, šťastné rozhodnutí
spojit ţivot se Šárkou Hurníkovou, dospívání synů Kryštofa, Marka a
Davida i chvíle, kdy byly příznivě přijímány jeho skladby publikem. Jsou
připomenuta nejvýznamnější pódia, kde mu byly vzdávány pocty a
uznání. Mnohokrát na nás dýchne atmosféra Ţamberka, Českého
Krumlova, Prahy i měst, která během koncertů a uměleckých pobytů
navštívil. Výstava dává nahlédnout do vlastnoručně psaných notových
záznamů i titulních stran vydávaných děl. Unikátní je fotografie z r. 1992
pořízená ze slavnostního aktu přebírání profesury v Royal Northern
College of Music v Manchestru, stejně tak fotografie z r. 1991, kdy bylo
P. Ebenovi uděleno ocenění Rytíř Řádu umění a literatury.
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Výstava dokladuje takřka 40 let pedagogické práce,
během níţ působil i jako klavírista, doprovazeč, komorní hráč,
poradce a publicista.
Petr Eben zasáhl svou tvorbou do všech kompozičních druhů a
ţánrů. Nejslavnějšími celovečerními varhanními pořady byly Kniha JOB
a varhanní improvizace na Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Do
katedrály Notre Dame v Paříţi si první ze skladeb přišlo poslechnout na
3 tisíce posluchačů a Labyrint světa zazněl ve slavných katedrálách a
koncertních sálech několika světadílů.

Autorce výstavy se podařilo zařadit mezi texty myšlenky,
proţitky a poselství Petra Ebena. „Umění má schopnost ovlivňovat
ţivot lidí a věřím, ţe je mu dáno rozhojňovat v lidech lásku, a právě
v tomto bodě se dotýká věčnosti…“ Výstava otevřena do 5. července.

Výstava Moje milovaná panenka, ze sbírky A. Pleslové,
připomněla dětství i kouzlo zašlých časů. K nejcennějším exemplářům
náleţí panenky kloubové s hlavičkami z biskvitového porcelánu, početné
zastoupení měly panenky z kompozitů i celuloidové panenky. Součástí
sbírky jsou kočárky, postýlky, pokojíčky a další milé doplňky. Historické
proměny nejoblíbenější hračky dětí a výsledky mnohaleté sběratelské
činnosti byly k vidění od 11. července do 30. srpna.

U příleţitosti Dnů evropského kulturního dědictví byla 9.
září otevřena výstava Putování za předky, která srozumitelnou a
přitaţlivou formou seznámila veřejnost s genealogií a heraldikou.
Návštěvníci spatřili na řadě panelů ukázky archivních záznamů o
předcích, krásně vypracované erby či soupis majitelů zámku Ţamberk.
Součástí vernisáţe byla beseda zaměřená na předání zkušeností
s tvorbou vlastních rodových genealogií. Moţnost prohlídky do 23. září.

Výstava Barium (4. aţ 24. října) uctila památku hrdinů
paraskupiny Barium, která před 65 lety našla zázemí v rodině
Ţabkových v Ţamberku – Polsku. K vidění byly unikátní osobní věci
i části vybavení členů paraskupin, fotografie, protektorátní legitimace,
peníze, dochovaný padák Skupiny Antropoid či střela vyoperovaná
z hlavy Josefa Šandery i tzv. dotýkané věci z Malé pevnosti v Terezíně.
Předměty byly zapůjčeny z ústavů, muzeí a soukromých sbírek.

Unikátní výstava fotografií nazvaná Cesta do „Nového
světa“ 1902 – 03 byla zahájena 6. listopadu v 16 hodin. Na
vernisáţi o svém dědečkovi, fotografovi a vynálezci vyprávěl Jaroslav
Strnad. Bylo představeno na osm desítek fotografií, které pořídil
ţamberský rodák a úspěšný podnikatel Jaroslav Charfreitag
v amerických velkoměstech na počátku 20. století. Do Ameriky se vydal
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se svým přítelem B. Krčmářem v roce 1902. Vystavené fotografie byly
pořízené z negativů na skleněných deskách a zachycují například Sochu
Svobody, Brooklyn, Čínskou čtvrť nebo ţivot v Chicagu. Výstava vznikla
z iniciativy Charfreitagova vnuk a je přístupná do 22. listopadu. Patronaci
nad ní převzalo americké velvyslanectví a Město Ţamberk. Vernisáţi

byl přítomen konzul Bradly J. Roberson z Americké ambasády
v Praze, představitelé města, přátelé a příbuzní rodiny
Charfreitagovy a Strnadovy.
Betlémy a betlemáři. Jeden z nejstarších vánočních zvyků je
stavění jesliček. Počátky tohoto kultu sahají do starověkého Říma. Zde
v roce 354 rozhodl papeţ Liberius, ţe 25. prosince bude slaven jako dne
Kristova narození a Vánoce budou spojené s touto událostí.
Nejstarší vystavené práce byly pozdně barokní dřevěné deskové
polychromované betlémy z 18. století. Pozornost poutal ţamberský
unikát, Jedličkův mechanický figurkový betlém, který okouzluje
nejen krajinou, ale i počtem pohyblivých figur – 146 postaviček a 85
zvířátek. Zastoupení tu měly betlémy z lipového dřeva, skříňové,
pařízkové, z těsta, šustí či kartonu. Dále betlémy pohádkové, malované
nebo tištěné. Raritou byl největší betlém tepaný do kůţe, který je
zapsán v Guinnessově knize rekordů. Autorka Z. Vaněčková
vytepala do kůţe o rozměrech 2 krát 1,3 m celkem 66 postaviček, 39
zvířátek, 10 ptáčků a 2 smrky. Obohacením expozice byla část věnovaná
regionálním betlémářům. Ke koupi se nabízely korálkové ozdoby a
šperky, gelové svíčky, včelí produkty, aranţmá suchých vazeb.
Víkendové dny obohatilo vánoční zpívání a výtvarná dílna. Vánoční
výstava otevřena od 6. do 20. prosince.

Městská knihovna.
V roce 2009 bylo zaregistrováno 1.226 čtenářů a knihovnu
navštívilo 20.887 návštěvníků. Do fondu bylo zapsáno 1.400 knih a pro
knihovny z okolí, které spadají pod středisko Ţamberk, 756 knih. Bylo
uskutečněno 38 kulturních a 4 vzdělávací akce, kterých se účastnilo
1.070 návštěvníků. Mezi nejúspěšnější patřila beseda Hádej, hádej
hádači, Malujeme podle kníţky, Noc s Andersenem, Povídání o pejskovi
a kočičce, Pobyt studentů v Americe, beseda se spisovateli našeho
kraje. Dále vernisáţ ak. malířky B. Vladykové a soutěţe pro ţáky
místních škol.
Celkem bylo uskutečněno 72.727 výpůjček.

Městský kulturní podnik FIDIKO.
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Kino. Promítací dny jsou středa, sobota, neděle. Jednou za dva
týdny (ve čtvrtek) se promítá pro filmový klub podle výběru a poţadavků
členů klubu.
Bylo uvedeno celkem 137 filmových titulů (188 projekcí) a návštěvnost
byla 9.484 diváků. Z toho 5 filmů v rámci Dětského filmového festivalu
(1.279 diváků), šest filmů pro školy (11 projekcí – 1.870 diváků). Sedm
filmových projekcí se neodehrálo pro neúčast diváků. Průměrná
návštěvnost – 35 diváků, školní představení – 170 diváků.
Nejvyšší návštěvnost: Líbáš jako bůh (ČR)
620
diváků
Madagaskar (USA)
405 diváků
Home (Francie)
451 diváků

Divadla a koncerty. Bylo nabídnuto 18 divadelních a koncertních
představení, které navštívilo 2.590 diváků. Nejvyšší návštěvnost mělo
představení Divadla Járy Cimrmana České nebe – 354 diváků a komedie
Studia Dva Praha Otevřené manţelství – 330 diváků. Pro základní a
mateřské školy sehráno 17 představení (3.420 diváků).

Kulturní festival Orlická brána navštívilo 1.200 diváků a
doprovodný festivalový program zhlédlo téměř 200 diváků.
V roce 2009 si Divišovo divadlo pronajalo 20 různých subjektů a
uskutečnilo se 47 představení. V předsálí divadla jsou tradičně

uváděny výstavy amatérských výtvarných umělců.
V roce 2009 přišlo do Divišova divadla celkem 22.545 diváků a
posluchačů.
Dne 17. 9. 2008 byl odvolán ředitel a dosud nebyl post FIDIKA obsazen.

Tělovýchova a sport.
Jizerská padesátka je součástí světové ligy dálkových běhů
Worldloppet. Letos se jela 11. 1. v Bedřichově za účasti téměř 5 tisíc
závodníků včetně početné skupiny lyţařů ze Ţamberka a blízkého okolí.
Zejména T. Strnad a P. Kalous se umístili na předních pozicích.

Českomoravského poháru v běhu na lyţích 17. ledna na
Kozlovském kopci nad Českou Třebovou se účastnili T. Strnad, P.
Kalous a J. Suchodol. Zajeli výborně a byli dekorováni medailemi.

Petr Kalous startoval v Novém Městě na Moravě na trati 15 km
klasickou technikou dne 14. února.

Memoriál S. Hernycha v běhu na lyţích na 30 km se konal
v Králíkách 21. února za účasti sedmi Ţamberanů.
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Krajský přebor a 9. závod Českomoravského poháru 22. února se jel na
náročných tratích v Horní Hedeči. První zajeli P. Kalous a A. Dytrt, druhý
byl T. Strnad.

Jan Kubíček reprezentoval na MS seniorů v běhu na lyţích (30.
1. aţ 6. 2.) ve francouzském zimním středisku Autrans. Letošního
mistrovství se účastnilo přes tisíc běţců z dvaceti zemí světa. V běhu na
15 km volnou techniku (bruslením) z 82 startujících se umístil šedesátý,
v závodě na 10 km klasickou technikou (během ) byl ze 76 závodníků na
48. místě a ve štafetovém běhu na 4 krát 5 km obsadil 11. Místo.
Obdivuhodný výkon po nucené zdravotní přestávce.
Před rokem totiţ podstoupil náročnou operaci srdce v Institutu klinické a
experimentální medicíny v Praze. Nadšený sportovec si splnil svůj sen a
dokázal se prosadit mezi lyţařskou elitou. Do dalších let přejeme pevné
zdraví.

Š. Michalovič se zúčastnil veteránského halového Mistrovství ČR
v lehké atletice 21. února v Jablonci nad Nisou a celkově se umístil na
pěkném sedmém místě.

Krkonošská sedmdesátka, tradiční závod druţstev, byl odstartován
7. března. Závod se jel za oblačného a větrného počasí, teplota + 2 °C
na proměnlivém sněhu. Ze Ţamberka a okolí závodilo 35 muţů a ţen na
tratích 70, 50 a 23 km.

Českomoravský pohár se jel ve středisku běţeckého lyţování
v Novém Městě na Moravě 7. března. P. Kalous byl na trati 9 km
klasickou technikou šestnáctý v čase 35 : 42,8.

Biatlon. P. Halbrštát, závodí za OEZ Letohrad, vyhrál v letošní sezoně
Český pohár i Mistrovství ČR v biatlonu. Jde o technicky náročný sport,
který se skládá z běhu na lyţích a střelby z maloráţky. Jako dorostenec
poprvé vyhrál Mistrovství ČR v roce 1970 a sport je pro něj stále
nepostradatelnou ţivotní náplní.

Ţupní přebor v lehké atletice (23. 5.) v Ústí nad Orlicí byl úspěšný
pro atlety – ţáky, kteří získali tři medaile.

Cyklisté SK Tessuti sport stáli během května na startu pěti závodů.
Jejich bilance: pět vítězství, tři druhá a jedno třetí místo. Výborně zajeli
Štancl D., Skalický P., Fabián J., Vostrčil J. Junior P. Skalický se prosadil
v náročném závodě ČP na horských kolech v Okrouhlé u Boskovic a
dojel třetí.

L. Kristejn přivezl z MS juniorů v biatlonu z německého
Oberhofu (21. – 27. 9.) titul mistra světa.
Š. Michalovič vybojoval stříbro na M ČR veteránů v klasickém pětiboji
konaném 3. října v Praze.
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19. ročník ţamberského NO+BL duatlonu 19. září v Zámeckém
parku se zúčastnilo 96 závodníků v kategorii dospělých, 37 ţáků a 9
štafet. Závod byl současně 4. pohárem a mistrovstvím Pardubického
kraje.

Kanoistika.
Mistrovské medaile přivezli Stejskal J. a veteráni Strnad M.,
Strnad J. a Jedlička V. z mistrovství ČR v Sedlčanech 2. – 3.
května.
Medailové umístění vybojovali v Nymburku 23. května veteráni Strnad
M., Strnad J., Jedlička V. a z mladších ţáků Stejskal J., Kubíček P.,
Kubišta L.

Český pohár v Račicích 5. – 7. 6. Zajeli výborně ti nejmladší –
Stejskal J. a Kubíček P.

Mistrovství ČR Račice 7. – 9. 8. Znamenalo výborné umístění.
Celkem sedm medailí vybojovali Kubíček P., Stejskal J., Jedličková Z. a
veteráni Paďour J., Strnad M.

1. ročník závodu dračích lodí na přehradě v Pastvinách se
účastnili kanoisté ze Ţamberka a postoupili do finále. Dračí loď váţí 300
kg a je dlouhá 11 metrů. Pádluje na ní 20 závodníků, 1 bubeník a
kormidelník. Loď pochází z Číny. V ČR se dračí lodě jezdí od r. 2002.

Mistrovství ČR v maratonu – Týn nad Vltavou 30. srpna. Medailové
pozice obhájili Stejskal J. a Kubíček P. spolu s veterány Stejskalem V. a
Jedličkou V.

Kanoista Jiří Strnad získal pro ČR mistrovský titul na trati 200 m
v kategorii kánoe jednotlivců 5. – 6. srpna na MS v Račicích.

Poslední Český pohár v Kadani se jel pod taktovkou J. Stejskala,
který přivezl zlato.

Počasí.
Leden.
1. – 10. 1. sněţení a silné mrazy - 18 °C.
11. – 20. 1. tuhé mrazy vystřídala obleva.
21. – 30. 1. občas sněţí; teploty - 5 aţ + 4 °C.

Únor.
1. – 10. 2. převáţně oblačno, sráţky dešťové; - 3 aţ + 4 °C.
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11. – 20. 2. sněhová vánice; - 8/2 °C.
21. – 28. 2. husté sněţení; - 5/0 °C.

Březen.
1. – 10. 3. obleva, teploty do 8 °C.
11. – 20. 3. smíšené přeháňky i déšť; - 2/6 °C.
21. – 31. 3. oblačno se sněţením nebo deštěm; - 5/8 °C.

Duben.
1. – 20. 4. slunečno s teplotami kolem 20 °C.
21. – 30. 4. silný vítr. Nadprůměrně teplý duben.

Květen.
1. – 10. 5. ochlazení, občas déšť; 10 aţ 15 °C.
11. – 20. 5. proměnlivé počasí s teplotami do 22 °C.
21. – 31. 5. bouřka s krupobitím a přívalovým deštěm.

Červen.
1. – 10. 6. polojasno aţ oblačno, přeháňky; 9/16 °C.
11. – 20. 6. slunce střídá déšť a bouřky.
21. – 30. 6. převáţně oblačno, přeháňky; 10/25 °C.

Červenec.
1. – 10. 7. slunce střídá bouřky a lijáky; 23 aţ 29 °C.
11. – 20. 7. horko a déšť provází dusno; 14/32 °C.
21. – 31. 7. horko provází série bouřek a lijáků.

Srpen.
1. – 10. 8. skoro jasno, polojasno; 20 aţ 33 °C.
11. – 20. 8. polojasno, přeháňky a bouřky; 22/30 °C.
21. – 31. 8. slunečno beze sráţek; 19/32 °C.

Září.
1. – 10. 9. slunečno s teplotami do 25 °C.
11. – 20. 9. nadále slunečno beze sráţek.
21. – 30. 9. skoro jasno; 21 aţ 26 °C.

Říjen.
1. – 10. 10. polojasno, maxima do 20 °C.
11. – 20. 10. sněhová vánice a silný vítr; - 2 aţ 5 °C.
21. – 31. 10. oblačno s přeháňkami, mlhy; 5 aţ 10 °C.

Listopad.
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1. – 10. 11. sněhová vánice, oblačno, občas déšť; 3/8 °C.
11. – 20. 11. mírné vyjasnění, inverze; maxima 12 °C.
21. – 30. 11. oblačno a více deště, teplo aţ 10 °C.

Prosinec.
1. – 10. 12. oblačno s přeháňkami; 2 aţ 6 °C.
11. – 20. 12. občasné sněţení a mráz; - 2 aţ - 10 °C.
21. – 31. 12. sněţení a mrazy aţ - 20 °C vystřídala obleva.

Pohyb obyvatelstva.
Počet obyvatel k 31. 12. 2009:
Počet cizinců s trvalým pobytem:
Narozeno:
Zemřelo:
Sňatky:
Počet rozvodů:
Počet přihlášených k trvalému pobytu:
Počet odhlášených osob:
Zrušení trvalého pobytu:

Zapsala 12. 3. 2010
Hana Malečková
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5 985
48 (32 ţen, 16 muţů)
59 (26 dívek, 33 chlapců).
83 (32 ţen, 51 muţů).
26
20
136 (52 ţen, 72 muţů)
114 (60 ţen, 54 muţů)
25 (8 ţen, 17 muţů)

