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POŠTOVNÍHO ÚŘADU

VAMBERK

Pošta VAMBERK s úředním /německým/ názvem W A M B E R G, byla
založena ve čtvrtek 1.května 1851.
Před tímto datem se využívalo spojení poštovní z Hradce Králové do Žamberka a
Rokytnice v Orlických horách kdy již byly poštovní úřady.
Možná se dopravovala pošta z Vamberka do Rychnova nad Kněžnou kde byla
Sběrna dopisů pro Hradec Králové od roku 1798.
Prvním poštovním výpravčím se 1.května 1851 stal Josef Fister jenž po 2 roky tento
úřad zastával. Jeho nástupcem byl Jan Urban také na 2 roky. Nástupcem v roce
1855 se stal poštmistr Jan Zeman.Tak to Paměti města Vamberka od J.Krále
uvádějí. Další záznamy chybí.
V roce 1868 dostavěla obec dům č.p. 28 od Josefa Fistera koupený. Opatřila jej
novou krytinou. V přízemí upraveny místnosti pro úřad telegrafní. Stanice telegrafní
otevřena 15.března 1869.Telegrafní linka vedla z Hradce Králové do Vamberka a
dál do Žamberka.
Domnívám se že ve výše uvedené budově byl až do roku 1905. Poštovní úřad. a
telegrafní je v 1905 přestěhován do budovy radnice, kde působil až do 31.7.1992.
Od 1.8.1992 začíná Pošta provoz na sídlišti Struha v přízemí přestavěného z /Domu
služeb/.
Od roku 1851 do 1918 používal poštovní úřad 5 druhů
WAMBERG , WAMBERG / VAMBERK a VAMBERK / WAMBERG
ve třech různých průměrech.

razítek:

Po roce 1918 se krátkou dobu používají razítka popřevratová /vylámaný německý
název WAMBERG/. Československá razítka definitivní se používají do protektorátu
1939 / 40 kdy je nahrazují německo-česká razítka.
Jak celá vlast prožívala dny pražského povstání v květnu 1945, tak i ve Vamberku
se děly revoluční změny, které citlivě zachycovala právě pošta.
V místní tiskárně byl 6.5.1945 proveden přetisk " 5.V.1945 Česko-Slovensko“ na
protektorátní známky - portrét Adolfa Hitlera hodnoty 60h, 80h a 1.20. Pro poštovní
úřady Vamberk, Kostelec nad Orlicí. a Rychnov nad Kněžnou. Platnost známek do
15.5.1945.
Vrátíme se ještě do poloviny 19.století, rok 1850 je památným zavedením
poštovních známek u nás /1.6./. V této době se zvyšuje počet poštovních úřadů,
vlakových pošt. Byly zřizovány C.K.TELEGRAFNÍ STANICE.
V roce:
 1867 peněžní poukázky
 1869 korespondenční lístek
 1884 zavádí pošta "Službu šekovou", dalším pokrokem bylo zřizování
telefonu a veřejných telefonních hovoren a potrubní pošty.
Po roce 1918 vylepšuje Československá státní pošta, vlakovou poštu zavádí výplatní
stroje. Mimo vlakové pošty zkouší přepravu letecky, autobusy, auty.
Státní podnik ČESKÁ POŠTA vznikl současně s osamostatněním České republiky
1. ledna1993, kdy byl oddělen od Slovenské pošty a zároveň i od Správy
telekomunikací.
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