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1. Kalendárium
1355 (655 let) Doloţen původní dřevěný kostel, který stával na místě dnešního
kostela sv.Václava.
1495 (515 let) Litickou polovinu Ţamberka vlastní Vilém z Pernštejna.
30. 4. 1550 (460 let) Zmírnění některých robotních povinností v Ţamberku.
1555 (455 let) Morová epidemie.
1575 (435 let) Spojení obou polovin Ţamberka Mikulášem z Bubna.
1585 (425 let) Morová epidemie.
1595 (415 let) Morová epidemie.
1700 (320 let) Postavení morového sloupu na dnešním Masarykově náměstí.
1735 (275 let) Barokní plastika sv. Jana Nepomuckého umístěna na Husově
nábřeţí.
1735 (275 let) Vystavěn kostel sv. Václava.
20. 12. 1740 (270 let) Zatopení podměstí a téměř všech mostů.
1790 (220 let) Zřízeno divadlo v hudebním sále zámku.
1800 (210 let) Postavení domů na náměstí.
1805 (205 let) V Ţamberku bylo započato s dosud platným číslováním usedlostí.
6. 10. 1810 (200 let) Poţár ţidovského města.
8. 10. 1810 (200 let) Poţár se rozšířil na celé město.
1810 (200 let) Nově upraven zámecký park v anglickém stylu.
1815 (195 let) John Parish získává panství Ţamberk.
1835 (175 let) Ţamberská kapela v Praze na korunovaci Ferdinanda V.
Dobrotivého.
21. 4. 1835 (175 let) Zřízení registrované pošty v Ţamberku.
1845 (165 let) Dokončena stavba empírové budovy Kateřinského špitálu.
1850 (160 let) Ţamberk se stal hlavním střediskem politického okresu.
1850 (160 let) V Ţamberku zaloţen první tělocvičný spolek.
1870 (140 let) Dokončena oprava kostela po poţáru.
1870 (140 let) Příchod MUDr. Josefa Reinsberga.
1880 (130 let) Zřízení dívčí měšťanské školy v Ţamberku.
1885 (125 let) Krouţek přátel četby a spolek „Čtenářská beseda“.
29. 6. 1885 (125 let) Otevření košikářské školy.
1. 7. 1885 (125 let) Zahájen provoz první tiskárny v Ţamberku.
1885 (125 let) Oprava morového sloupu.
1890 (120 let) T. G. M. navštívil v Ţamberku prof. E. Alberta.
1890 (120 let) Na místě starého dřevěného mostu u mlýna dostavěn ţelezný
most.
1895 (115 let) Fara v Ţamberku povýšena na děkanství.
25. 8. 1895 (115 let) Slavnostní otevření sokolovny v Ţamberku.
1895 (115 let) Zámecký rybník vyuţíván také pro bruslení při elektrickém
osvětlení.
22. 4. 1900 (110 let) Vysvěcena nová kaple sv. Vojtěcha na městském hřbitově.

10. 5. 1900 (110 let) V Ţamberku zaloţen Klub českých turistů.
30. 9. 1900 (110 let) Pohřeb prof. E. Alberta.
1905 (105 let) Zřízeno plicní sanatorium.
19. 2. 1905 (105 let) Zaloţen Okrašlovací spolek.
20. 10.1910 (100 let) Ţádost o zaloţení muzea.
3., 4. 8. 1910 (100 let) Slavnostně odhalen pomník J. A. Komenského
v Kunvaldě.
1910 (100 let) Dostavěna budova slouţící jako útulek pro osiřelé děti.
1915 (95 let) První kinematografické představení v hotelu Modrá hvězda.
1920 (90 let) Přichází do Ţamberka první vojenská posádka.
1925 (85 let) Zaloţena v Ţamberku odborná škola pro ţenská povolání.
29. 6. 1930 (80 let) Otevřeno koupaliště na Divoké Orlici.
21. 9. 1930 (80 let) Vysvěcen oltář sv. Terezie v kostele sv. Václava.
7. 12. 1930 (80 let) Ţamberský kostel má nové zvony.
1930 (80 let) Zaloţen Rotary klub.
1930 (80 let) Ustanoven „Spolek pro ochranu zvířat“.
7. 3. 1935 (75 let) T. G. Masaryk jmenován čestným občanem města Ţamberka.
07 – 08/1940 (70 let) Výstava Ikonografie.
1940 (70 let) V Kateřinském špitále byly pronajaty dvě místnosti pro muzejní
sbírky.
16. 1. 1945 (65 let) Zatčení členů skupiny BARIUM.
9. 5. 1945 (65 let) Konec II. světové války v Ţamberku.
27. 5. 1945 (65 let) Zaloţení střediska Junáka v Ţamberku.
1945 (65 let) Navrácení zvonu sv. Václav do kostelní věţe.
1950 (60 let) Muzejní sbírky přestěhovány do budovy zámku.
1. 6. 1960 (50 let) Zanikl okres Ţamberk.
12. 9. 1965 (45 let) Otevřena expozice v domku Prokopa Diviše.
1990 (20 let) Na ZUŠ otevřen obor ruční paličkování krajek.
1990 (20 let) V září byla na Masarykově náměstí otevřena expozitura KB.
01/1995 (15 let) Otevřena nová lékárna Laura v Ţamberku.
21. 2. 1995 (15 let) Český rozhlas stanice Praha vysílá celé úterý pořad o
Ţamberku.
28. 4. 1995 (15 let) Dokončení přístavby Odborného učiliště a praktické školy.
28. 4. 1995 (15 let) Odhalena pamětní deska u příleţitosti 60. výročí úmrtí
MUDr. Lukese.
5. 9. 1995 (15 let) V Ţamberku otevřeno Kontaktní místo sociální podpory.
12/1995 (15 let) Zahájen provoz centrální skládky odpadů v Českých
Libchavách.
1995 (15 let) Základní škola Ţamberk, 28. října 581 s právní subjektivitou.
03/2000 (10 let) Povodeň.
25. 6. 2000 (10 let) Slavnostní svěcení nových zvonů.
2000 (10 let) Zrušení MŠ Zámecká.
28. 11. 2000 (10 let) Předání Řádu sv. Konstantina Velikého panu Eduardu
Landovi.

2. Ţamberské osobnosti
Výročí úmrtí:
21. 12. 1765 (245 let) Václav Prokop Diviš – teolog, filozof, badatel,
přírodovědec.
17. 1. 1820 (190 let) Josef Jan Šarapatka – kantor, varhaník, hudebník.
6. 2. 1740 (270 let) Jan Václav Haysler – zakladatel kamenosochařské dílny.
31. 5. 1895 (115 let) Theodor J. Ch. Brorsen – astrolog, botanik.
18. 1. 1895 (115) Vít Hlavsa – zakladatel Ţivnostenské tělocvičné hasičské
jednoty.
3. 6. 1900 (110 let) Waldemar Richard Mazura – kupec, okr. starosta, ředitel
záloţny.
26. 9. 1900 (110 let) MUDr. Eduard Albert – zakladatel české chirurgie.
11. 4. 1905 (105 let) MUDr. J. Wiesner.
29. 1. 1930 (80 let) MUDr. Josef Reinsberg – praktický lékař, vědec.
30. 12. 1935 (75 let) Karel Vojáček – ministerský rada.
19. 2. 1940 (70 let) Tereza Svatová – spisovatelka, autorka fejetonů.
8. 2. 1935 (75 let) Dr. Jan Hejčl – biblista, kněz, badatel, spisovatel, cestovatel.
1. 2. 1910 (100 let) Antonín Slavíček – malíř, krajinář, impresionista.
17. 11. 1945 (65 let) František Habr – učitel, náčelník ţamberského Sokola.
23. 3. 1975 (35 let) Josef Kotyza – akademický sochař.
20. 12. 1995 (15 let) JUDr. Richard A. Kirsch.
1970 (40 let) Jan Slavíček – malíř.
12. 6. 1970 (40 let) Antonín Balcar – učitel, fotograf, kapelník, sbormistr.
1. 5. 1995 (15 let) František Šašek – učitel, malíř, karikaturista, ochotník,
sbormistr.
25. 12. 2000 (10 let) Jan Hus Tichý – hudební skladatel, korepetitor, dirigent
orchestru ND.

Výročí narození:
28. 12. 1810 (200 let) Julius Netolický – vrchnostenský a městský lékař.
6. 4. 1820 (190 let) Vít Hlavsa – zakladatel Ţivnostenské tělocvičné hasičské
jednoty.
21. 5. 1825 (185 let) Jan Umlauf – autor portrétů a církevních pláten.
1845 (165 let) JUDr. Josef Grus – první starosta tělocvičné jednoty Sokol.
1. 12. 1855 (155 let) Karel Vojáček – ministerský rada.
1. 1. 1860 (150 let) Jan Vilímek – malíř, ilustrátor.
1865 (145 let) Dr. Lubomír Niederle – archeolog, etnograf, antropolog.
15. 5. 1870 (140 let) Antonín Slavíček – malíř, krajinář, impresionista.
4. 1. 1875 (135 let) Ferdinand Jedlička – autor vyřezávaného pohyblivého
betlému.

12. 6. 1875 (135 let) MUDr. Viktor Reinsberg – primář dermatologického
oddělení.
7. 9. 1880 (130 let) Woldemar Mazura – starosta Ţamberka.
16. 12. 1885 (125 let) Prof. PhDr. MUDr. František Bílek, DrSc.
30. 12. 1885 (125 let) Vendelín David Voborník – malíř, grafik, hudební
skladatel.
13. 3. 1890 (120 let) Josef Kubíček – sochař, řezbář.
1890 (120 let) Jaroslav Číţek – malíř, grafik.
22. 1. 1900 (110 let) Jan Slavíček – malíř.
10. 5. 1900 (110 let) Julie Krčmářová – malířka, grafička.
27. 3. 1925 (85 let) Jiří Mazura – znalec historie Ţamberka.
28. 3. 1925 (85 let) Jiří Merganc – stavař.
16. 8. 1940 (70 let) Jiří Fogl – knihař.
16. 10. 1945 (65 let) Marie Poludová – návrhářka, výtvarnice.

3. Zprávy z radnice
Zastupitelstvo města Ţamberka, které se sešlo dne 21. ledna 2010,
seznámilo veřejnost s investičními záměry města v roce 2010 a v letech
následujících. Dále byly na programu jednání finance a majetek města. Přehled
investičních akcí a záměrů na rok 2010 byl předloţen občanům prostřednictvím
Ţamberských listů – viz. č. 4/2010.

Protipovodňová opatření na Divoké Orlici v Ţamberku.
Na základě vyjádření Povodí Labe je dokumentace protipovodňových
opatření města dobře připravena a realizovatelná. Poslední drobné aktualizace
proběhly ke 14. 1. 2010. Projekt byl předán dále k odbornému posouzení.

Setkání starostů Pardubického kraje ve Svobodných Hamrech dne 21.
1. 2010.
Setkání se zúčastnil starosta města Ţamberka pan Jiří Dytrt. Asociace
starostů se shodla na zlepšení komunikace mezi Pardubickým krajem a obcemi.
Poţadavek na zlepšení komunikace zapracovala s dalšími body do memoranda,
které bude předloţeno vedení kraje.

Operativní porada starostů dne 9. 2. 2010.
Dne 9. 2. 2010 proběhla operativní porada starostů našeho regionu. Hlavním
bodem jednání bylo stanovisko ke zrušení Lékařské sluţby první pomoci
v Ţamberku. Formou otevřeného dopisu odeslali starostové usnesení z tohoto
jednání vedení Pardubického kraje.

Poděkování kronikářce města.
Rada města přijala na svém jednání paní Hanu Malečkovou, která ukončila
svou funkci kronikářky města. Starosta města pan Jiří Dytrt jí vyjádřil
poděkování a uznání za dosavadní práci, kterou v této oblasti pro město
vykonala.

Slavnostní přijetí partnerských škol Gymnázia Ţamberk.
V pondělí 22. března 2010 se uskutečnilo na městské radnici v Ţamberku
slavnostní přijetí partnerských škol Gymnázia Ţamberk pracujících na
společném evropském projektu, který je součástí programu Comenius. Starosta
města pan Jiří Dytrt přijal zástupce škol z Itálie, Turecka, Nizozemí, Slovenska a
Španělska a popřál všem hodně úspěchů v naplňování cílů projektu.

Soutěţ obcí v třídění odpadu.
Město Ţamberk se zúčastnilo soutěţe v třídění odpadů „O perníkovou
popelnici“. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo dne 3. 5. 2010 v prostorách sálu
Rady Pardubického kraje. Město Ţamberk bylo odměněno za 2. místo
v kategorii obcí nad 5 000 obyvatel částkou 70 000,- Kč.

Modernizace vnitřního vybavení Divišova divadla
Starosta města pan Jiří Dytrt podepsal dohodu o finančním zajištění
modernizace vnitřního vybavení Divišova divadla v Ţamberku. Celkové náklady
akce činí 3,8 mil. korun. Město uvolnilo ze svého rozpočtu 2,9 mil. Kč a částku
900 tisíc korun získá město z fondů, které administruje Místní akční skupina se
sídlem v Ţamberku.

Cyklostezka
Ve středu 26. 5. 2010 byla slavnostně otevřena cyklostezka o délce 4,7 km,
která propojila naše město s obcemi Lukavice a Letohrad. Slavnostního otevření
se zúčastnili představitelé Pardubického kraje a starostové všech tří obcí.

Nová sluţba Českých drah
Město Ţamberk podpořilo novou sluţbu Českých drah, která je dalším
krokem podpory cestovního ruchu v regionu Orlicko. Jedná se o systém
cyklopůjčoven vybudovaných přímo ve stanicích ČD.

Humanitární povodňová pomoc
Ve dnech 6. - 8 . 8. 2010 byl sever Čech výrazně postiţen povodněmi a velká
voda negativně změnila tvář některých měst a obcí. Vedení města se rozhodlo
pomoci tomuto regionu a vybralo jako cíl své pomoci město Frýdlant
v Čechách. Byli osloveni občané Ţamberka a okolních obcí a hodnota
vybraného materiálu přesáhla částku 90 000,- Kč. Prostřednictvím ŢL

poděkoval občanům starosta města pan Jiří Dytrt a předal poděkování starosty
města Frýdlantu v Čechách.

Předání 16 nových bytů v lokalitě Velký Hájek
6. září 2010 proběhlo slavnostní předání 16 nových bytů 2+1 o rozměrech 60
m² a otevření nové příjezdové komunikace. Celkové náklady činily 33 milionů
Kč včetně infrastruktury, která je připravena na další rozvoj celé lokality a
určena na výstavbu dalších bytových domů.

Poděkování panu Janu Martincovi
Při odchodu do starobního důchodu a ukončení činnosti ředitele a jednatele
společnosti Správy budov s. r. o. poděkoval starosta města pan Jiří Dytrt panu
Janu Martincovi za dlouholetou práci v této organizaci a popřál mu do dalších
let pevné zdraví, elán a chuť do ţivota.

Dekrety na dotaci z Regionálního programu NUTS II Severovýchod.
10. listopadu 2010 v Letohradě převzal z rukou předsedy regionální rady a
hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka starosta města pan Jiří Dytrt
dekrety na dotaci z Regionálního programu NUTS II Severovýchod.
Město Ţamberk získalo 7,4 milionů korun na rozšíření stávajícího sportovně
- rekreačního Areálu aktivní turistiky Pod Černým lesem. Počítá se
s vybudováním dvou celoročně obyvatelných srubových chatek v autokempu,
outdoorové horolezecké stěny, víceúčelového hřiště s umělým povrchem, novou
příjezdovou komunikací a novým parkovištěm. Další prostředky poslouţí na
rekonstrukci whirlpoolové vany na koupališti a k výměně gumového vaku na
řece Orlici, který tvoří jez pro vytvoření přírodního koupaliště. Celkové náklady
se pohybují kolem 17 milionů korun, financování akce je rozděleno do 3 let.

Poděkování zastupitelům a radním města Ţamberka
Ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhly volby do obecních zastupitelstev. Ke
dni voleb byl dle zákona ukončen mandát všem členům zastupitelstva. Někteří
se rozhodli nekandidovat nebo na základě výsledků voleb nezískali mandát.
Odcházejícím zastupitelům poděkoval starosta pan Jiří Dytrt za spolupráci a
přístup, kterým byli městu prospěšní. Novým zastupitelům popřál dobrou
vzájemnou spolupráci v zastupitelstvu města, aby byla přínosem pro občany a
město Ţamberk.

Setkání starostů
Na pozvání starosty města pana Jiřího Dytrta se uskutečnila dne 9. 12. 2010
v sále zastupitelstva první povolební společné setkání a následující porada
starostů a starostek v rámci PO III.
Na programu jednání byla gratulace ke zvolení do funkce, vzájemné
seznámení se a představení činnosti jednotlivých odborů MěÚ.

Zimní stadion
Zimní stadion Pod Černým lesem v Ţamberku byl slavnostně otevřen dne 22.
prosince 2010 v 17 hodin. Ledová plocha nabídla občanům města moţnost
aktivně strávit vánoční prázdniny a přivítat v Ţamberku hokejové zápasy
muţstev z celého okresu.

4. Hospodaření města
Ukazatel

Skutečnost
v tis. Kč

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Úvěry v roce 2010
Příjmy celkem
Provozní výdaje
Kapitálové výdaje
Splátky přijatých úvěrů
Výdaje města celkem
Rozdíl příjmů a výdajů

63 445
11 462
32 468
114 263
0
221 638
176 899
49 126
8 457
226 025
-4 387

Skutečnost v Kč přepočtená
na 1 obyvatele
10 413
1 881
5 329
18 753
0
36 376
29 033
8 063
1 388
37 096
-720

Počet obyvatel k 31. 12. 2010 včetně cizinců 6 093.

5. Výstavba
Výstavba pěší zóny ve středu města
Jednalo se o největší investiční akci, která přispěla ke změně vzhledu
neupraveného středu města, přičemţ vyřešila dopravní bezpečnost pro pěší mezi
kostelem sv. Václava a Masarykovým náměstím v Ţamberku.
Akce byla zahájena v listopadu 2009 a slavnostně předána občanům dne 13.
října 2010. Celkový náklad investice dosáhl výše cca 22 mil Kč. K financování
bylo vyuţito dotačního titulu EU - ROP NUTS II: Severovýchod – rozvoj měst
ve výši 92,5 % celkových nákladů, podíl města tak činí 1,65 mil. Kč.

Výstavba zimního stadionu – I.etapa – hrací plocha

Významná akce na podporu turistického ruchu a rozvoje města, jeţ je součástí
dlouhodobého plánu přeměny Sportovního areálu Pod Černým lesem na Areál
aktivní turistiky. Jiţ první návštěvy na konci roku ukázaly, ţe celý areál byl
zatraktivněním pro obyvatele města i jeho návštěvníky a ţe byl poloţen základ
pro celoroční vyuţívání sportovního areálu. V budoucnu by se mělo pokračovat
II. (vybudování stacionárního zázemí) a III. etapou (zastřešením stadionu).
Akce byla zahájena v listopadu 2009 a první etapa byla předána veřejnosti
22. prosince 2010. Celkový náklad I. etapy dosáhl výše cca 13,2 mil. Kč
z finančních prostředků města.

Zateplení obvodového pláště budovy MŠ Sluníčko a Školní jídelny
Ţamberk s výměnou oken
Byla zrealizována důleţitá akce, která odstranila dlouhodobé nedostatky ve
vytápění objektu a velmi špatný stav oken. Současně byla sníţena energetická
náročnost budovy. Souběţně byla městem dořešena výměna radiátorových
ventilů za termoregulační, odstraněny nedostatky ve vzduchotechnice školní
jídelny a na únikových poţárních schodištích.
Stavba byla zahájena v červenci 2010 a ukončena v záři 2010. Byla
zrealizována za vyuţití Operačního programu ţivotní prostředí Státního fondu
ţivotního prostředí (85% uznatelných nákladů) a zbývajících 15% uznatelných a
neuznatelných nákladů ve výši cca 1,83 mil. Kč investovalo město Ţamberk.
Celkový náklad tak dosáhl cca 3,81 mil. Kč. Výše nákladů souběţných akcí
města Ţamberk realizovaných v návaznosti na zateplování činila dalších cca 0,9
mil. Kč.

Výstavba cyklostezky Ţamberk – Lukavice - Letohrad
Jedna z mnoha významných investičních akcí slouţící široké veřejnosti. Je
určena nejen pro vyuţití volného času, ale i pro bezpečnější dopravu na kole do
zaměstnání v rámci obou měst. Současně došlo k napojení Ţamberka na síť
cyklostezek Ústeckoorlicka. Akce byla připravena a zastřešena Sdruţením obcí
Orlicko.
Akce byla zahájena 4. května 2009 za účasti hejtmana Pardubického kraje a
byla předána veřejnosti 26. května 2010. Celkové náklady akce realizované
Sdruţením obcí Orlicko byly ve výši cca 41,7 mil. Kč za podpory dotačních
titulů EU - ROP NUTS II: Severovýchod a Státního fondu dopravní
infrastruktury v rámci programu podpora výstavby cyklostezek. Město Ţamberk
se podílelo náklady ve výši cca 3 mil. Kč v letech 2004 – 2010, tj. od přípravy
po dokončení.

Budování kanalizace v městské části Betlém – Polsko.
Obyvateli městských částí Betlém – Polsko očekávaná investice, která by
kromě splnění normativů a souvisejících předpisů EU vedoucí k ochraně

ţivotního prostředí, měla přinést do těchto částí i rekonstrukci veřejného
osvětlení a opravu komunikací.
Akce byla zahájena v září 2010, předpokládané ukončení bude v listopadu
2011. Stavbu provádí za vyuţití dotací Ministerstva zemědělství ČR a
Pardubického kraje ve výši 10,5 mil. Kč společnost VAK Ţamberk v. o. s., jejíţ
je město Ţamberk společníkem. Náklady akce jsou předpokládány ve výši cca
24 mil. Kč, další doprovodné investice (oprava komunikací, veřejné osvětlení)
v horizontu dalších let by měly dosáhnout výše 12 – 15 mil. Kč.

Výstavba 16 bytových jednotek v lokalitě „Velký Hájek“
Uskutečnila se významná dlouhodobá investiční akce pro stabilizaci počtu
obyvatel a rozvoj města v lokalitě za areálem firmy ELITEX a.s. v budoucí zóně
pro bydlení. Akce byla provedena za vyuţití Programu podpory výstavby
nájemních bytů – Státní fond rozvoje bydlení, s dotací 630.000,- Kč na jeden
byt.
Stavba byla započata v srpnu 2008, slavnostně předána 6. září 2010. Celkový
náklad akce činil cca 22,5 mil. Kč, z dotační podpory Státního fondu rozvoje
bydlení město vyuţilo 10,1 mil. Kč.

Výstavba inţenýrské infrastruktury v lokalitě „Velký Hájek“ – I. etapa
Doprovodná investiční akce navazující na předchozí investici v lokalitě
„Velký Hájek“ pro rozvoj budoucí zóny pro bydlení, která v dalších letech bude
pokračovat dobudováním další infrastruktury pro ostatní domy.
Akce byla započata v srpnu 2008, ukončena v srpnu 2010. Celkový náklad
z prostředků města činil cca 6,1 mil. Kč.

Výměna sedadel v sále Divišova divadla
Dlouho očekávaná a veřejností ţádaná akce, která byla potvrzena v roce 2008
i veřejnou anketou.
Výměna započala demontáţí starých sedadel 1. července 2010 a po proběhlé
rekonstrukci sálu pokračovala v říjnu téhoţ roku. Zrekonstruovaný sál byl
slavnostně předán veřejnosti 27. října 2010. Celkový náklad byl 1,7 mil. Kč za
vyuţití dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu zprostředkované
MAS Orlicko ve výši 0,9 mil. Kč. Po realizaci se akce setkala s velkým
úspěchem.

Rekonstrukce interiéru sálu Divišova divadla
Souběţná akce spojená s výměnou sedadel, kdy se veřejnost dočkala obnovy
sálu a přiblíţení se původnímu interiéru divadla z 20. let minulého století.
Součástí akce byla výměna koberce sálu, oprava uloţení elektrorozvodů a jejich
rozšíření, divadelníci se dočkali nových „Prken, co znamenají svět“, neboť ta
původní na jevišti doslouţila. Akce byla sloţitější neţ se původně

předpokládalo, protoţe v sále a na budově divadla se našly závaţné chyby ve
statice střechy a forbíny, jejichţ odstraňování celkové dílo sice prodraţilo, ale
budoucnosti divadla jen prospělo.
Akce byla realizována v měsících červenec aţ říjen 2010 a slavnostně
předána občanům 27. října 2010. Celkový náklad dosáhl výše cca 3,4. mil. Kč
z finančních prostředků města.

Rekonstrukce interiéru Divadelní kavárny
Rovněţ souběţná akce spojená s výměnou sedadel v divadle dle nového
interiérového návrhu. Původně plánovaný rozsah prací byl poznamenán havárií
vody v divadle, kdy bylo nutno provést rozsáhlé opravy stěn a stropů, vybavení
baru, rekonstrukci elektrorozvodů dle platných norem. Výrazně se také
zrekonstruovala kuchyně a sociální zařízení.
Akce se realizovala v měsících červenec 2010 aţ leden 2011, předpokládané
otevření kavárny bude na jaře 2011. Celkový náklad rekonstrukce byl cca 2,6
mil. Kč z finančních prostředků města.

Vybudování bezbariérového přístupu Divišova divadla
V souvislosti s rekonstrukcí interiéru Divišova divadla bylo pamatováno i na
občany se sníţenou pohyblivostí a u únikového východu na straně budovy byl
vybudován delší dobu plánovaný bezbariérový přístup. Akce byla realizována
od srpna do října 2010.
Investice v hodnotě cca 0,14 mil Kč byla součástí celkových nákladů
rekonstrukce divadla.

Oprava povrchu ulice Lukavská
Rozsáhlá oprava povrchu jedné z ulic ve špatném stavu, po čemţ volali
místní obyvatelé jiţ několik let. Současně byl při opravě povrchu uloţen do
země nový kabel veřejného osvětlení. Ulice zároveň slouţí jako klidná
příjezdová komunikace na cyklostezku Ţamberk – Letohrad.
Akce byla zahájena v červnu a ukončena v září 2010. Celkový náklad byl
ve výši 3,9 mil. Kč. Investorem bylo Město Ţamberk.

Rekonstrukce šaten na stadionu 1. FC
Akcí se odstranil nevyhovující stav zázemí šaten pro sportovce a sociálního
zařízení pro návštěvníky vyuţívajících areál fotbalového stadionu.
Rekonstrukce se zahájila v listopadu 2009 a byla ukončena v březnu 2010.
Investorem bylo město, náklad dosáhl výše 2,1 mil. Kč.

Rekonstrukční práce na ZŠ 28.října

V rámci postupné revitalizace budovy byla v roce 2010 vyměněna okna v
zadním traktu, vybudována dvě nová sociální zařízení, opravena izolace střechy
vstupního vestibulu školy a byly chemicky ošetřeny krovy střechy.
Akce započala v dubnu a ukončena v září 2010. Celkový náklad této
investice města činil cca 1,8 mil. Kč.

Nákup pečící pánve pro ŠJ
Důleţitá investice realizovaná prostřednictvím ŠJ pro zkvalitnění a rozšíření
poskytovaných sluţeb školským zařízením a občanům města.
Akce se provedla v červenci a srpnu 2010. Celkový náklad byl cca 1 mil. Kč.

Výměna oken a dveří zadního traktu ZUŠ
Z důvodů sníţení úniků tepla z budovy bylo přikročeno k výměně starých
oken a dveří z roku 1979. Akce byla realizována během srpna 2010. Investorem
celého díla v hodnotě 0,21 mil. Kč bylo město.

Oprava plotu MŠ Čtyřlístek
Realizací této akce byla dokončena tříletá obměna a oprava obvodového
plotu areálu MŠ Čtyřlístek, který byl jiţ značně opotřebován a poškozen.
Investorem akce, která proběhla v letech 2008 - 2010, bylo město. Cena díla
dosáhla cca 0,125 mil. Kč.

Vybudování elektronického protipoţárního systému Městského muzea
Delší dobu plánovaná akce určená k zabezpečení sbírkových fondů města
spravovaných Městským muzeem. Investorem akce z přelomu roku 2010 - 2011,
bylo město, cena díla dosáhla cca 0,12 mil. Kč.

Rekonstrukce chodníku v ul. Kostelní
Oprava velmi špatného stavu chodníku, který se napojuje na pěší zónu a
který slouţí pro návštěvu obchodních provozoven v Kostelní ulici. Současně byl
nasvětlen nebezpečný přechod pro chodce na vjezdu na Masarykovo náměstí od
Hradce Králové.
Akce byla zrealizována v říjnu 2010 a celkový náklad města dosáhl výše 0,15
mil. Kč.

Rekonstrukce podlah tříd na ZŠ Nádraţní
Dokončení etapové pokládky nové podlahové PVC krytiny ve třídách na
„staré“ budově dle poţadavků vedení školy. Zakryly se podlahy se starými,
špatnými parketami.
Akce se realizovala v březnu 2010, investorem bylo město a náklad dosáhl
cca 0,07 mil. Kč.

Zavedení teplé vody na sociálním zařízení chlapců v šatnách na ZŠ
Nádraţní
Akcí se vylepšily hygienické podmínky pro ţáky, odstranily se připomínky
hygienické stanice a dokončily se dříve realizované rekonstrukce ve vyšších
patrech „nové“ budovy školy. Investovalo město s nákladem 0,11 mil. Kč.

Vybudování dětského hřiště na Rozálce
Dokončila se úprava a oprava nevyuţívaného dětského hřiště. Počítá se s jeho
dalším postupným obnovením podle dostupných finančních prostředků.
Investice města proběhla ve výši 0,15 mil. Kč.

Vybudování nového přechodu pro chodce na Masarykově náměstí,
nasvětlení přechodů
Akce byla realizována pro zvýšení bezpečnosti chodců a automobilového
provozu na území města. Nově se vybudoval nasvětlený přechod na výjezdu
z náměstí k zámku a současně se nasvětlily přechody na průtahu městem a u ZŠ
Nádraţní. Akce se realizovala v srpnu aţ září 2010. Investovalo město ve výši
0,16 mil. Kč.

Doplnění zařízení dětského hřiště v MŠ Čtyřlístek – II. etapa
Pokračovala postupná obměna stávajícího nefunkčního zařízení. Děti dostaly
další nové vybavení, zkvalitnily se podmínky pro sportovní a zájmové vyţití na
zahradě MŠ Čtyřlístek.
Akce se realizovala během června 2010, město v ní investovalo cca 0,1 mil.
Kč.

Nákup sluţeb spojených s vyuţíváním systému elektronických aukcí
Koupil se systém, který umoţňuje výběr dodavatelů mimo reţim i v rámci
reţimu Zákona
č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách elektronickou
internetovou formou.
Systém byl v roce 2009 - 2010 testován, osvědčil se, proto byla zakoupena
přístupová licenční práva. Při zakázkách realizovaných tímto způsobem došlo
k prokazatelné úspoře finančních prostředků.
Např. v březnu 2010 proběhl touto formou výběr dodavatele el. energie. Při
elektronické aukci došlo k úspoře vztaţené k dostupným hodnotám za rok 2008
ve výši 17% za celkovou dodávku el. energie, coţ představuje 27% úspor za
platby dodávky silové elektřiny.

6. Průmysl a zemědělství

Návštěva iránské delegace v podniku Rieter CZ, s. r. o. Ţamberk
Dne 22. 3. 2010 se uskutečnila návštěva iránské delegace v ţamberském
závodě Rieter CZ, s. r. o. Členy delegace byli ředitel Hospodářské komory Iránu
v ČR, zástupce iránské ambasády a hlavní manaţer obchodní iránské
společnosti Czech Machina Tools, s. r. o. Posuzovaly se moţné formy budoucí
spolupráce. Viz. - ŢL 7/2010.

Firma Šmídl slavila 20. výročí působení na dopravním trhu
17. června 2010 v sídle firmy vzpomenul jeho zakladatel pan Vladimír Šmídl
zaloţení společnosti v roce 1990. Nezapomněl poděkovat všem, kteří mu
v začátku podnikání pomáhali. S kamiony této úspěšné firmy se můţeme potkat
po celé Evropě. Viz. – ŢL 12 / 2010.

7. Památková péče
Kostel sv. Václava v Ţamberku, nemovitá kulturní památka, vlastník
Římskokatolická farnost – děkanství Ţamberk
V červnu 2010 bylo dokončeno restaurování ornamentálních a vegetabilních
maleb v kapli Panny Marie pod kůrem v kostele sv. Václava. Probíhá
restaurování klenby stropu příčné lodi v kostele sv. Václava, restaurování
provádí Bc. Martina Bednářová.
Farnost získala dotaci od Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 276
tis. Kč.

Kaple P. Marie Bolestné (kostnice), nemovitá kulturní památka,
vlastník Římskokatolická farnost – děkanství Ţamberk
V průběhu roku byla provedena výměna dlaţby a poloţen odvětrávací kanál u
obvodových zdí, který má zabránit vzlínání vlhkosti v objektu.
Oprava stála 300 tis. Kč, z toho 210 tis. Kč poskytlo Ministerstvo kultury
z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón, 60 tis. Kč přispělo Město Ţamberk, zbytek hradila farnost.

Sousoší Kalvárie před kostelem sv. Václava v Ţamberku, nemovitá
kulturní památka, vlastník Římskokatolická farnost – děkanství
Ţamberk
Sousoší bylo rozebráno, odvezeno do restaurátorského ateliéru a po
provedení prací opět osazeno na místo. Restaurátorské práce zajišťoval Bc.
Marek Běťák z Nové Vsi u Litomyšle.
Restaurátorské práce stály 250 tis. Kč, z toho bylo poskytnuto od MK ČR z
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských

památkových zón 222 tis. Kč, 14 tis. Kč dalo město ze svého rozpočtu a 14 tis.
Kč hradila farnost.

Oltář čtrnácti pomocníků z kostela sv. Václava v Ţamberku, movitá
kulturní památka, vlastník Římskokatolická farnost – děkanství
Ţamberk
V současné době je oltář demontován a nachází se v ateliéru akad. malířky
Evy Kolmanové ve Velkých Výklekách. Díky grantu Pardubického kraje ve výši
100 tis. korun mohou práce na restaurování oltáře pokračovat.

Soubor sedmnácti párů barokních lavic z kostela sv. Václava
v Ţamberku
V letošním roce byla dokončena oprava 4 kusů barokních lavic. Celkové
náklady v tomto roce ve výši 125 tis. Kč uhradí farnost z příspěvku
Pardubického kraje ve výši 100 tis. Kč a zbytek doplní z vlastních zdrojů.

Sloup se sochou P. Marie Immaculaty na Jiráskově nám., nemovitá
kulturní památka, vlastník město Ţamberk
V říjnu 2010 došlo k předání zrestaurovaného díla. Práce probíhaly ve dvou
letech a celkově se za kompletně zrestaurované dílo zaplatila částka ve výši
352 181 Kč, opět za vydatného přispění z grantu Ministerstva kultury.

Ţidovský hřbitov v Ţamberku, nemovitá kulturní památka, vlastník
Ţidovská obec v Praze
V říjnu 2006 došlo k vandalskému poničení 53 náhrobků na ţamberském
ţidovském hřbitově. V průběhu letošního roku byl proveden doplňující
restaurátorský průzkum, proběhlo konzervační ošetření historických náhrobků a
oprava novodobých náhrobků. Zejména byly narovnány povalené a nahnuté
náhrobky. Práce prováděl restaurátor s licencí Milan Šturm z Prahy.
Částka za restaurování 138 830,- Kč byla zaplacena z prostředků
Ministerstva kultury částkou 121 tis. Kč, zbytek platil vlastník Ţidovská obec
v Praze.

8. Volby 2010
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané dne 28. a 29.
května 2010
Výsledky:
V Ţamberku zvítězila ODS, kterou volilo 23,15 % občanů, před TOP 09 (20,91
%) a ČSSD (17,41%). Volilo se v 5 volebních okrscích.

Počet voličů:
Volební účast:
Volební účast v %:
Platné hlasy:

4 832
3 342
69,16
3 313

Volby do zastupitelstva města Ţamberka konané ve dnech 15. a 16.
října 2010.
Volilo se v 5 volebních okrscích
Počet voličů:
Volební účast:
Volební účast v %:
Platné hlasy:

4 889
2 692
55,06
50 237

Výsledky voleb:
SNK - Nezávislí 5 mandátů, ŢDK - hnutí Nestraníci 4 mandáty, ODS, ČSSD,
STAN po 3 mandátech, TOP 09, KDU – ČSL, KSČM po 1 mandátu.

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ:
Volební strana

Zastupitel

ČSSD
ČSSD
ČSSD
KDU- ČSL
KSČM
ODS
ODS
ODS
SNK-Nezávislí
SNK- Nezávislí
SNK-Nezávislí
SNK-Nezávislí
SNK-Nezávislí
Starostové a Nezávislí
Starostové a Nezávislí
Starostové a Nezávislí
TOP 09
ŢDK
ŢDK

Ing. Petr Novotný
Ing. arch.Vladimíra Středová
Bc. Zdenka Kroulíková
Ing. Pavel Zářecký
Jaroslav Bajt
Jaroslava Halbrštátová
Jiří Dytrt
Mgr. Richard Neugebauer
Mgr. Tomáš Kalous
Ivan Vrkoč
Zdeněk Ţelezo
MUDr. Jaromír Prokop
Helena Suchánková
Jiří Vencl
Mgr. Roman Pospíšil
Mgr. Petr Andrle
Ing. Stanislav Cukor
MUDr. Jiřina Jirešová
PhDr. Hana Chvátilová

Počet hlasů
624
523
424
484
381
628
609
513
1050
948
758
718
676
595
535
491
314
678
673

ŢDK
ŢDK

Petr Procházka
PeadDr. Hana Štětinová

659
632

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Ţamberka dne 11. 11. 2010
zastupitelé zvolili tajnou volbou a 13-ti hlasy starostou města pana Jiřího Dytrta
(ODS), místostarosty Ing. Petra Novotného (ČSSD) a MUDr. Jiřinu Jirešovou
(ŢDK). Ta bude vykonávat funkci jako neuvolněná na čtvrtinový úvazek.
Do sedmičlenné rady města byli zvoleni:
Jiří Dytrt – starosta
Ing. Petr Novotný – 1. místostarosta
MUDr – Jiřina Jirešová – 2. místostarostka
Jaroslava Halbrštátová (ODS)
Ing. arch.Vladimíra Středová (ČSSD)
Ing. Stanislav Cukor (TOP 09)
Petr Procházka (ŢDK)

Výsledky voleb do senátu 1. kolo - Ţamberk
Počet voličů:
Volební účast:
Volební účast v %:
Platné hlasy:

4 891
2 603
53,22
2 301

Podle počtu hlasů postoupili do druhého kola :
KDU- ČSL Ing. Petr Šilar
ČSSD
Ing. Miloslav Soušek

368
372

15,99 %
16,66 %

Výsledky do senátu 2. kolo - Ţamberk
Počet voličů:
Volební účast:
Volební účast v %:
Platné hlasy:

4 890
1 216
24,87
1 210

1. Ing. Petr Šilar

KDU-ČSL 691 hlasů

57,10 %

2. Ing. Miloslav Soušek

ČSSD

42,89 %

519 hlasů

Výsledky voleb do senátu - volební obvod č. 46 – Ústí nad Orlicí

1. Ing. Petr Šilar
56,13%
2. Ing. Miloslav Soušek
43,86%

KDU-ČSL

14 622 hlasů

ČSSD

11 427 hlasů

Senátorem za volební obvod č. 46 - Ústí nad Orlicí byl zvolen Ing. Petr Šilar.

9. Politický a kulturní ţivot
Barium
V sobotu 16. ledna 2010 se uskutečnil vzpomínkový akt u statku Ţabkových
v osadě Polsko u Ţamberka. Věnce a květiny k pamětní desce poloţili členové
Rady města Ţamberka, starosta obce Synkov – Slemeno, zástupci obce
legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, vedení ţamberského
střediska skautů, rodina Nývltova a zástupci rodiny Ţabkových.
Od vyzrazení úkrytu členů zpravodajské skupiny Barium Josefa Šandery a
Josefa Ţiţky, kteří se zde na statku skrývali, uplynulo letos 65 let.

Rozptylová loučka
Od ledna 2010 je na místním hřbitově nově vybudovaná rozptylová loučka.
Provozovatelem rozptylové loučky jsou Technické sluţby Ţamberk. Loučka je
umístěna v pravém dolním rohu hřbitova v Ţamberku.

13. únor 2010
Arcibiskupem praţským a primasem českým byl jmenován Mons. Dominik
Duka, biskup královéhradecký. Jménem města Ţamberka a farnosti Ţamberk mu
poblahopřál P. Oldřich Kučera.

Ţamberské jarní slavnosti (12. 3. - 2. 4. 2010)
Přehlídku profesionálních a amatérských divadelních souborů v Divišově
divadle v Ţamberku zahájil pěvecký sbor Gymnázia Ţamberk Corale. Pod
vedením sbormistryně Ivy Mimrové předvedl rockové oratorium Eversmiling
Liberty. Z amatérských divadelních souborů se v rámci Ţamberských jarních
slavností představily soubory Tyl Králíky, Sophia Art Praha, Zdobničan
Vamberk a divadelní krouţek při DDM Animo Ţamberk.

Český Patriot 2009
Pan Vladislav Severin, zastupitel města Ţamberka, obdrţel cenu za významný
přínos v oblasti podpory národní historie a rozvoje vlasteneckých tradic. Cena
Český patriot 2009 mu byla předána v sále Lucerny v Praze dne 27. února 2010.

Ocenění dobrovolníků
V neděli 14. března 2010 proběhlo ocenění dobrovolníků Pardubického a
Královéhradeckého kraje ve Východočeském divadle v Pardubicích. Ze
Ţamberka byli nominováni a oceněni členové kanoistického oddílu SK Ţamberk
Miroslav Strnad a Vladimír Kalous. Oba vychovali sportovce, kteří na
mistrovství ČR získali celkem 201 zlatých, stříbrných a bronzových medailí.

Pět dnů, šest národů (22. 3. - 26. 3. 2010)
V rámci projektu Comenius strávili ţáci Gymnázia Ţamberk téměř celý
týden se studenty a profesory z Itálie, Turecka, Nizozemska, Španělska a
Slovenska. Společným jazykem při představování našeho města a okolí byla
angličtina.
Cílem projektu je rozvoj porozumění mezi mladými lidmi z různých
evropských zemí.

Mládeţnické projekty - zájmové 2010
Na mládeţnické projekty zájmové bylo z rozpočtu města rozděleno
jednotlivým ţadatelům celkem 580 000,- Kč. Přehledná tabulka jednotlivých
projektů je uveřejněna v ŢL č. 8/2010.

Mládeţnické projekty – ekologické 2010
Na mládeţnické projekty ekologické bylo z rozpočtu města rozděleno
jednotlivým ţadatelům celkem 40 000,- Kč.

5. výročí zaloţení psího útulku v Ţamberku
Od 2. května 2005 provozují TS Ţamberk s. r. o. útulek pro psy. Umísťují se
sem psi odchycení městskou policií v Ţamberku i v okolních vesnicích. Útulek
také nabízí „psí hotel“, kosmetickou, střihovou úpravu psů, rozčesávání srsti a
podobné sluţby.

JamRock ani letos nezklamal (1. - 4. 6. 2010)
Třetí ročník hudebního festivalu JamRock byl plný kontrastů. Začátek
festivalu byl poznamenán silným deštěm, kdy se celý areál proměnil v jednu
velkou blátivou lázeň. Ideální počasí dalších dvou dnů přilákalo velké mnoţství
fanoušků. Festival navštívilo 13 200 návštěvníků. Celkem vystoupilo 51 kapel s
537 účinkujícími. Na realizaci festivalu včetně cateringových sluţeb se podílelo
730 osob. Bylo postaveno 1 600 m plotu, 70 m zábran.
Vystoupila tradiční česká hudební špička, např. Tři sestry, Kryštof, Sto
zvířat, Anna K., ale i úspěšné kapely ze Slovenska, Švédska, Austrálie nebo
Mexika. Svým výkonem a hlavně diváckým ohlasem překvapily i domácí
ţamberské hudební formace.

Horská jízda veteránů
Veterán Car club Červená Voda připravil jiţ 15. ročník srazu historických
vozidel s podtitulem „Horská jízda“. 15. 6. 2010 účastníci zavítali také do
Ţamberka, kde si v bývalém areálu Orlických kasáren u objektu Hasičského
muzea mohla staré stroje prohlédnout i veřejnost.

5. letní festival Pod Suticí
V sobotu 19. 6. 2010 se na soutoku Rokytenky a Divoké Orlice v areálu
mysliveckého sdruţení Hůrka sešlo asi 400 účastníků tanečního festivalu Pod
Suticí. Diváci shlédli taneční vystoupení různých stylů – tanec scénický,
společenský, moderní, orientální s krásnými kostýmy i zajímavý tanec
s pejskem. Celý festival zahájil dechový orchestr ZUŠ Petra Ebena Ţamberk pod
vedením pana Ladislava Tyrnera.

Maceška – hlídání předškolních dětí
21. června 2010 zahájilo občanské sdruţení CEMA Ţamberk provoz nové
sluţby Maceška – hlídání předškolních dětí ve věku od 2 – 7 let. Maceška je
umístěna v budově rodinného centra, kde je dětem nabídnut bezpečný prostor
pro hry a další výchovu za dozoru zodpovědných osob. K 31. 12. 2010 sdruţení
CEMA evidovalo 33 přihlášek. Od června se uskutečnilo 326 hlídání (návštěv).

Svátky dřeva
Ve dnech 25. - 27. června 2010 pořádalo Město Ţamberk, Městské muzeum a
SŠ obchodu, řemesel a sluţeb v Ţamberku jiţ 10. ročník Svátků dřeva. Místem
konání byl areál zámku v Ţamberku a zámecký park. Cílem bylo opět ukázat
rozmanitost a specifiku řemesel spojených se dřevem a vzdát hold zručnosti a
umu těch, kteří s tímto materiálem pracují.
Nově bylo uskutečněno jako doprovodný program 1. sochařské sympozium.
Výsledkem práce sochařů, kteří kromě dlát pracovali také s motorovými pilami,
jsou monumentální plastiky. Objekty s názvy Marioneta, Ţena jako nekonečně
krásný objekt, Počátek ţivota a Prokop Diviš se stanou trvalou ozdobou města.
Dřevo pro sochaře darovalo město Ţamberk a Správa Parishových lesů
Ţamberk.
Bohatý doprovodný program proběhl za významné spolupráce Domu dětí a
mládeţe ANIMO Ţamberk, ZUŠ Petra Ebena a Městského kulturního střediska
FIDIKO.

Setkání starostů evropských partnerských měst v Ţamberku
Ve dnech 24. - 28. června 2010 přijeli na pozvání vedení města a komise pro
zahraniční styky starostové a pracovníci partnerských komisí sdruţených do
svazku sedmi evropských měst – Fresagrandinaria (Itálie), Nowa Sól (Polsko),
Senftenberg (Německo), Püttlingen (Německo), Senftenberg (Rakousko) a Saint
Michel sur Orge (Francie). Účastníci se seznámili s historií i současností města,

absolvovali soutěţe připravené jednotlivými ţamberskými školami a navštívili
jubilejní 10. ročník Svátků dřeva.

SPOZ – ukončení školního roku
V květnu a červnu školního roku 2009/2010 se uskutečnilo v obřadní síni
městské radnice v Ţamberku slavnostní předávání vysvědčení ţákům a
studentům místních škol. Celkem se uskutečnilo 15 obřadů.
Základní školní docházku ukončilo 99 ţáků, maturitní vysvědčení obdrţelo 95
studentů a výučních listů 94 studentů.

Poděkování ředitelkám
Dne 1. července přijala Rada města ředitelku Městského muzea PhDr. Marii
Otavovou a ředitelku Městské knihovny paní Hanu Absolonovou. Rada města
vyjádřila oběma poděkování za dlouholetou práci a přínos městu a popřála jim
mnoho sil a pevné zdraví v dalším ţivotě u příleţitosti jejich odchodu z funkce.

Krajka Marie Poludové v Senftenbergu
Krajkářka Marie Poludová přivezla začátkem července do partnerského města
Senftenberg (Německo) kolekci 85 krajkářských obrazů a obrázků. Šlo o dílo
její a jejích ţákyň, kterým se věnuje v ZUŠ v Ţamberku. Výstava byla zahájena
vernisáţí v sobotu 3. července 2010. Vystoupily na ní dvě ţákyně ze ZUŠ
Ţamberk Lucie Valtrová a Aneţka Krčmářová. Výstava trvala do 20. srpna
2010.

Letní jazyková škola
Čtvrtý ročník letní jazykové školy s názvem „Angličtina pro všechny“ se
konal ve dnech 12. 7. - 16. 7. 2010 v prostorách OU a PŠ Ţamberk.
Nejmladšími účastníky byly předškolní děti, večer zasedli do školních lavic i
studenti důchodci. O účastníky se staral kolektiv 6 asistentů a 5 kvalifikovaných
lektorů.

Orlická brána - 21. 7. - 24. 7. 2010
Letní kino, taneční vystoupení, divadelní vystoupení, loutková, kejklířská,
koncerty - to byla nabídka čtvrtého ročníku ţamberského kulturního festivalu
Orlická brána.
Festival začal v prostorách před Divišovým divadlem historicky prvním
letním kinem v Ţamberku, promítal se film „Smrt čeká všude“ (6 Oskarů). Další
den se ve stejném prostoru odehrála pohádka „O Koblíţkovi“ a proběhlo
vystoupení tanečního oboru ZUŠ. Večer se konal autorský koncert písničkáře
Nikoly Braska v komorním sále ZUŠ Petra Ebena.
Sobotní program se uskutečnil v areálu u rozhledny. Od rána probíhala
pohádková představení, odpoledne na hlavní scéně pod rozhlednou představení
„Kytice“ v semaforské úpravě divadelního krouţku při DDM Animo. Dále

vystoupilo divadlo Kvelb České Budějovice, Komedianti na káře Brno,
Autorské divadlo klauniky Brno (pod reţijním vedením B. Polívky). Od 9 do 20
hod. byl otevřen dětský koutek DDM Animo Ţamberk, kde byly k dispozici
deskové hry, puzzle, pískoviště, soutěţe a jiné kratochvilné zábavy pro děti.
Večer zněla ţivá hudba v podání skupin Bujabéza, Načas, Happy to Meet,
Two men. Hlavní hvězdou večera byla Jarmila Šuláková a skupina Fleret.

Ejhle loutka 2010
28. 8. 2010 přijely do Ţamberka ke kapličce Pod Suticí loutky. I přes nepřízeň
počasí se na ně přišlo podívat asi 200 diváků. Měli moţnost shlédnout 12
divadelních loutkových představení, poslechnout si 2 koncerty, podívat se na
studentské filmy nebo na výstavu fotografií, obrazů a loutek. Bohatý program
tvořilo 32 mladých umělců z celé ČR i ze zahraničí.

Cihelna – vzpomínková akce
V pátek 20. srpna 2010 se uskutečnila v rámci akce Cihelna 2010 spanilá
jízda vojenské a bojové techniky s osádkami v dobových uniformách. Kolona
vozidel zastavila v Ţamberku na Masarykově náměstí, kde si občané mohli
prohlédnout historickou vojenskou techniku i vojenské uniformy.

Ţamberská pouť
4. - 5. září 2010 se jiţ tradičně konala pouť na Masarykově náměstí. Spousta
pouťových atrakcí a stánků potěšila nejen děti, ale i dospělé. Počasí bylo
chladné, ale slunečné.

Předání 16 nových bytů v lokalitě „Velký Hájek“
6. září 2010 proběhla prohlídka a slavnostní předání 16 nově postavených
bytů a otevření nové komunikace v této lokalitě. Byty jsou velikosti 2 + 1 o
rozměrech 60 m² a jsou určeny osobám s vymezenými příjmy. Celkové náklady
včetně infrastruktury činily 33 mil. korun. Lokalita je připravena i pro další
výstavbu bytových či rodinných domů.

Maskovaný lupič přepadl banku v Ţamberku
Loupeţné přepadení zaţila dne 2. 10. 2010 obsluha bankovní přepáţky na
Masarykově náměstí v Ţamberku. Maskovaný muţ chtěl peníze a hrozil zbraní.
Ţena mu dala několik tisíc korun a lupič odešel. Při přepadení nikoho nezranil.
Tato událost je v šetření policie.

66. výročí paraskupiny BARIUM
Ve středu 6. října 2010 se uskutečnil pietní akt u pamětní desky na statku
Ţabkových v osadě Polsko u Ţamberka. Poloţením květin bylo připomenuto
66. výročí příchodu zpravodajské skupiny BARIUM a uctěna památka
hrdinných parašutistů.

Hubertova jízda
V sobotu 9. října 2010 se jel za slunečného počasí a s mezinárodní účastí
tradiční jezdecký podnik Hubertova jízda, pořádaný Jezdeckým klubem Polsko.
Na programu byl hon na lišku, parkurové skákání a různé další soutěţe.

Otevření pěší zóny
13. října 2010 v 15 hodin proběhlo slavnostní otevření pěší zóny v Ţamberku.
Financování stavby bylo zajištěno z evropských strukturálních fondů ve výši
92,5 % z celkové ceny 21 mil. Kč. Zbývající část ve výši 7,5 % dofinancovalo
město.
Účelem stavby byl především bezpečný průchod z náměstí ke kostelu, coţ
nyní umoţňuje vyhnout se silně frekventované a pro chodce nebezpečné
Kostelní ulici. Pěší zóna také výrazně zlepšila vzhled veřejných prostor u
Masarykova náměstí a ploch v okolí kostela.

Poţár v Albertově ulici
Ve čtvrtek 21. října 2010 před půlnocí byla na základě hlášení na operační
středisko HZS Pardubického kraje vyslána jednotka k likvidaci poţáru
v Albertově ulici v Ţamberku. Hasiči na místě zjistili, ţe došlo k poţáru
v uzavřené umakartové skříňce a vzniklo tak velké mnoţství dýmu. Ten
ohroţoval obyvatele domu natolik, ţe šest z nich bylo evakuováno a k jejich
ošetření byla povolána Zdravotní záchranná sluţba. Hasiči odvětrali budovu,
provedli příslušná protipoţární opatření a po třetí hodině ranní se mohli
obyvatelé vrátit do svých bytů.

Cesta do Bruselu
Ing. Dana Hubálková, statutární zástupce Občanského sdruţení CEMA
Ţamberk, byla ve dnech 25. - 27. října 2010 členem delegace Sítě mateřských
center a účastnila se mezinárodního semináře v Evropském parlamentu „Matky
v Evropské unii“. Cestu do Bruselu umoţnila evropská poslankyně Zuzana
Roithová, která se Sítí mateřských center dlouhodobě spolupracuje.

Památka zesnulých
Prodlouţeného posledního říjnového víkendu vyuţili lidé k návštěvě hřbitovů.
Památku zesnulých si ţamberští občané připomněli bohosluţbami v kostele
sv.Václava a v kapli sv.Vojtěcha.

Dámský klub RosaLie a rok 2010
Klub byl zaloţen za účelem setkávání a hodnotného vyuţití volného času ţen
středního a vyššího věku. RosaLie vstoupila letos do čtvrtého ročníku své
existence. Za toto období nabídla přes 60 akcí, např. besedy, výlety, přednášky,
výstavy, ale i větší společenské akce jako Komorní ples, Taneční večer.

Aktivit klubu se můţe zúčastnit kdokoliv, koho akce osloví. Kalendář akcí je
uveřejňován v ŢL, ve vitríně na Masarykově náměstí a na plakátech.

Předvolební diskuse
Významnou akcí Dámského klubu bylo předvolební setkání kandidátů
v Ţamberku, které proběhlo 11. 10. 2010 ve školní jídelně na náměstí gen.
Knopa. Diskutovat přišlo sedm zástupců stran a seskupení, kteří se ucházely o
přízeň voličů v komunálních volbách. Diskusi přihlíţelo více neţ 70 občanů
města, kteří se aktivně zapojili svými dotazy. Akci moderoval redaktor
Orlického deníku Karel Pokorný.

Slavnostní otevření zrekonstruovaného sálu Divišova
v Ţamberku a odhalení dřevěné plastiky Prokopa Diviše.

divadla

27. 10. 2010 byl v předvečer státního svátku vzniku republiky slavnostně
otevřen zrekonstruovaný sál Divišova divadla. V budově z 30. let minulého
století se rekonstruovaly nejdůleţitější části vnitřního vybavení. Stavební práce
se dotkly především hlediště a podia (generální oprava forbíny, jeviště).
Opravou také prošly zdi a strop divadelního sálu.
Rekonstrukci divadla financovalo město Ţamberk částkou 4,5 mil. korun
město Ţamberk a prostřednictvím místní akční skupiny Orlicko přispěl necelým
milionem korun Státní zemědělský a investiční fond.
Slavnostnímu přestřiţení pásky před budovou divadla předcházelo odhalení
dřevěné plastiky zdejšího rodáka a vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše, po
kterém je budova divadla pojmenována.
První divadelní představení hned po slavnostním otevření Divišova divadla
odehráli ţamberští ochotníci z místního spolku Diviš. Diváci shlédli premiéru
hry Tennesee Williamse Skleněný zvěřinec. Vzdali tak hold svým předchůdcům,
kteří divadlo kdysi svépomocí vybudovali.

Advent v Ţamberku
V úterý 30. listopadu 2010 byl zahájen rozsvícením vánočního stromu na
Masarykově náměstí a vánočním jarmarkem tradiční ţamberský advent.
Od odpoledních hodin probíhal jarmark s ukázkami řemesel - kovářství, rytí
skla, šperky, keramika, vánoční ozdoby. O kulturní program se během
odpoledne postaraly pěvecký sbor Korálky Gymnázium Ţamberk, ţáci ZUŠ
Petra Ebena a pěvecký sbor Advent Session ze Šumperka. V 17 hodin se
slavnostně rozsvítil vánoční strom a starosta města pan Jiří Dytrt popřál
občanům krásný advent a klidné proţití vánočních svátků. Program u
rozsvíceného vánočního stromu předvedli ţáci ze ZŠ 28. října 581 v Ţamberku a
pěvecký sbor Viola.
Náměstí bylo téměř zaplněno, sněţilo, teplota se pohybovala okolo -10 °C.

Vánoční koncert Hradišťanu v Ţamberku

17. prosince 2010 bylo vyprodané Divišovo divadlo svědkem krásného
vánočního koncertu hudební skupiny Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Na skvělé
vánoční atmosféře se svým vystoupením podílel také pěvecký sbor Corale ze
ţamberského gymnázia se sbormistryní Ivou Mimrovou.

Vánoční dárek – ledová plocha v Ţamberku
Obyvatelé Ţamberka dostali dlouho očekávaný vánoční dárek – ledovou
plochu, která splňuje parametry pro ligové zápasy. Jde o víceúčelové zařízení
nejen pro zimní sporty, ale i pro letní vyuţití, např. pro hokejbal nebo in-line
hokej.
Na slavnostní otevření 22. prosince 2010 dorazily desítky lidí s bruslemi, ale
kvůli poruše na instalaci chladícího systému si nemohly zabruslit. O vánočních
svátcích jiţ bylo všechno v pořádku a bruslilo se podle plánu. Stavbu ledové
plochy financovalo Město Ţamberk v hodnotě 13 mil. Kč. Splácet ji bude ve
třech splátkách v letech 2010, 2011, 2012.
Stavba byla zahájena v roce 2009, poté na čas pozastavena, dostavěna
v prosinci 2010. Stadion má uměle chlazenou ledovou plochu, osvětlení a 4
vyhřívané buňky, v nichţ jsou šatny pro uţivatele ledové plochy a zázemí pro
jeho provozovatele – Technické sluţby. V příštích letech se počítá podle
finanční situace města s výstavbou tribun a dalšího zázemí. V další etapě se
uvaţuje o zastřešení celé stavby, aby vzniklo víceúčelové zařízení.

MAS Orlicko
Pomocí státních dotací zprostředkovaných Místní akční skupinou Orlicko se
sídlem v Ţamberku byly v regionu zrealizovány projekty v hodnotě 15 672 617
,- Kč. V roce 2010 se MAS Orlicko zaměřovala především na neziskové
organizace a podnikatele ve dřevozpracujícím průmyslu. V Ţamberku přispěla
na nová sedadla v Divišově divadle a na zkvalitnění prostor Rodinného centra
Pohoda.

Dotace pro sdruţení CEMA Ţamberk
Občanské sdruţení CEMA Ţamberk úspěšně zrealizovalo projekt
rekonstrukce prostor Rodinného centra Pohoda prostřednictvím MAS Orlicko.
Projekt spočíval ve výměně oken, renovaci podlahy, výměně osvětlení v herně
apod. Na tento projekt byla poskytnuta dotace ve výši 491 674,- Kč.

ŢIFA - Ţamberská asociace mezinárodních kontaktů
V únoru 2010 vybírala komise jiţ po šestnácté kandidáta na roční studijní
pobyt v Rice Lake. Letos poprvé odjel do USA pouze jeden student – Vítek
Verner.
V tomto roce také poprvé navštívili Ţamberk tři studenti z Rice Lake. Po
dobu dvou měsíců navštěvovali místní gymnázium a SOŠ Zámek. Bydleli
v hostitelských rodinách.

ŢIFA v červenci uskutečnila jiţ 5. ročník Letní jazykové školy pro širokou
veřejnost a pomáhala organizovat zářijové americké turné pěveckého souboru
Viola, připravované téměř rok.

Filmový klub v Ţamberku
V roce 2010 si pravidelní návštěvníci připomněli 40. výročí zaloţení
Filmového klubu v Ţamberku a zároveň 10. výročí působení obnoveného
filmového klubu.

10. Zdravotní a sociální zařízení
Zrušení lékařské pohotovosti
Přes protesty občanů a zástupců obcí zrušil Krajský úřad od 1. 1. 2010
lékařskou pohotovost v Ţamberku. Tato velice potřebná sluţba byla
provozovaná mnoho let bez problémů ke spokojenosti občanů.

Nová chirurgie na poliklinice v Ţamberku
Dne 12. 2. 2010 za účasti zástupců Polikliniky s. r. o., města Ţamberka a
Pardubického kraje bylo oficiálně otevřeno nové chirurgické pracoviště na
poliklinice v Ţamberku. Jde o tzv. jednodenní stacionář. Hlavní rozdíl oproti
běţné chirurgické ambulanci je v rozsahu poskytované zdravotní péče. Operace
se provádějí v lokální či krátkodobé celkové anestézii, pacient po zákroku počká
několik hodin ve stacionáři a posléze je odvezen domů. Pooperační péče probíhá
ambulantně.

Veletrh sociálních sluţeb
Ve čtvrtek 9. září 2010 se konal veletrh sociálních sluţeb v Centru sociální
péče v Ţamberku. Svou činnost představilo 29 poskytovatelů sociálních a
doprovodných sluţeb ze Ţamberka a blízkého okolí. Součástí veletrhu byla také
prezentace kompenzačních pomůcek pro občany sluchově a zrakově postiţené,
měření cukru v krvi či prodejní výstava výrobků Domova pod Hradem
Ţampach, klubu CEDR a dílen Péče o duševní zdraví. Kulturní program
připravily děti ze Speciální základní školy v Ţamberku a pěvecký sbor Korálky.
Veletrh navštívilo téměř 350 návštěvníků.

Digitalizovaný provoz na rentgenovém oddělení
Od června 2010 přešlo rentgenové oddělení na Poliklinice v Ţamberku na
digitalizovaný provoz. Pacient je klasicky osnímkován, ale rentgenové snímky
se ukládají v digitální podobě, tedy v počítači. Klasické vyvolávání filmů se
stalo historií. Snímky popisuje lékař – rentgenolog na speciálním diagnostickém

monitoru. Popis se pak posílá po síti nebo v papírové podobě lékaři, který si
vyšetření vyţádal. Všechny snímky a popisy se archivují dle zákona.

11. Kultura a školství
Talent 2009
V pondělí 15. února 2010 se uskutečnil v Divišově divadle v Ţamberku pátý
ročník slavnostního předávání ocenění dětem a mládeţi za mimořádné výsledky
dosaţené v roce 2009 v oblasti kultury, sportu a vědomostí - Talent 2009.
Z rukou starosty města pana Jiřího Dytrta a místostarosty Petra Andrleho
převzalo ocenění celkem 77 dětí v 8 kategoriích. V kaţdé kategorii byli
vyhlášeni vţdy tři nejlepší a obdrţeli diplom a pohár Talent 2009. Slavnostní
večer moderoval pan Martin Mimra, o doprovodný kulturní program se postarali
ţáci ZUŠ Petra Ebena v Ţamberku, dětský pěvecký sbor Viol, taneční soubory
Neon mini a Neon HVK z DDM Animo Ţamberk. Na závěr byl promítnut film
„Je tu Yetti?“ nominovaného Štěpána Novotného. Tento filmový snímek
Domova pod hradem Ţampach vyhrál prestiţní cenu na mezinárodním
filmovém festivalu Mental Power Prague Film Festival.

Slavnostní otevření Koncertní
Regioncentra v Hradci Králové

síně

Petra

Ebena

v budově

Dne 23. 2. 2010 se konalo slavnostní otevření Koncertní síně Petra Ebena
v budově Regioncentra v Hradci Králové (součást pedagogické fakulty).
Slavnostního prestřiţení pásky se zúčastnil starosta města Ţamberka pan Jiří
Dytrt společně s děkanem Pedagogické fakulty UHK panem Vladimírem
Jehličkou, paní prorektorkou Monikou Ţumárovou a 1. náměstkem hejtmana
Královéhradeckého kraje Josefem Táborským. „Pokládáme si za velkou čest, ţe
tato koncertní síň na Pedagogické fakultě v Hradci Králové byla pojmenována
po rodákovi našeho města“, řekl starosta Jiří Dytrt.

Přijetí hudebníků na radnici
Dne 30. 4. 2010 přijal starosta města pan Jiří Dytrt na radnici v Ţamberku
amerického zpěváka Benjamina S. Schoeninga a klavíristu Tylera Wottricha
z partnerského města Rice Lake v USA. Pánové věnovali Ţamberku dva
koncerty - jeden pro studenty gymnázia a druhý pro veřejnost v sále ZUŠ.

ZŠ 28. října na zájezdu v Senftenbergu
V pondělí 26. dubna 2010 se vydalo 25 ţáků a 2 učitelé na výměnný pobyt
do partnerské školy Dr. Otto Rindta do německého Senftenbergu. Ţamberské
děti přijal na radnici pan starosta Andreas Fredrich, prohlédly si celé město
z věţe radnice a nakonec zasadily lípu, kterou přivezly jako dárek. Po

závěrečném fotografování zazněl příslib, ţe česko – německé přátelství bude
v pozitivním duchu pokračovat.

Majáles 2010
Majálesem vyvrcholily studentské slavnosti v sobotu 1. května 2010. Městem
prošel majálesový průvod s královskou druţinou a dvořany. Byly vyhlášeny
nejlepší masky a na Masarykově náměstí se uskutečnila majálesová estráda, do
které se zapojily všechny školy ze Ţamberka. Závěr oslav patřil hudbě, a to
v podobě Mafestu, kde se o zábavu postaralo několik kapel. Hudbou plnou
energie se roztančil nemalý dav návštěvníků. Celý den slavnost provázelo
krásné slunečné počasí.

Soutěţ ve sběru papíru, nápojových kartonů a elektrozařízení
Mezi čtyři oceněné školy byla rozdělena finanční odměna, která pro školní rok
2009/10 představovala částku 45 000,- Kč.
1. místo - Speciální základní škola ...............................……………..18 000,- Kč
2. místo - ZŠ 28.října 581 ......................…………………………….17 000,- Kč
3. místo - ZŠ Nádraţní 743………………………................................7 000,- Kč
4. místo - Odborné učiliště a Praktická škola Ţamberk.............………3 000,- Kč

30 let Mateřské školy Čtyřlístek
MŠ Čtyřlístek oslavila 30 let od svého zaloţení. Hlavní oslava se konala
v sobotu 5. června. Sešlo se na ní více neţ 50 bývalých a stávajících
zaměstnanců.

Školní rok v Základní umělecké škole Petra Ebena v Ţamberku
Ve školním roce 2009/10 navštěvovalo tuto školu 503 ţáků ve čtyřech
oborech. Škola také uspořádala 8 zájezdů pro všechny obory, z toho 3 do
zahraničí. Školu v tomto roce ukončilo 37 absolventů. S úspěchem také děti
soutěţily v literárně dramatickém a hudebním oboru s účastí aţ v ústředním
kole. Během školního roku uspořádala ZUŠ 120 kulturních akcí a vystoupení,
z nichţ 32 bylo v sále školy, 13 koncertů se konalo v Divišově divadle, kde také
proběhla výstava prací výtvarného oboru.
ZUŠ udrţuje partnerství se čtyřmi evropskými školami. V rámci setkání
mladých akordeonistů se uskutečnila oslava 40 let trvání hudební školy
v Merzigu. Její ředitel Dieter Boden uţ 10 let organizuje setkání mladých
hudebníků z několika evropských zemí. Za tuto dobu se rozvinula spolupráce a
vznikla myšlenka utvořit oficiální evropský partnerský svazek hudebních
uměleckých škol. V sobotu 16. září 2010 podepsala ředitelka ZUŠ Petra Ebena
PhDr. Hana Chvátilová oficiální smlouvu o partnerství pěti evropských škol.
Členy jsou:
Hudební škola okresu Merzig - Wadern (Německo, Sársko)
Konzervatoř hudby a tance města Amnéville (Francie)

Hudební škola města Echternach (Lucemburské velkovévodství)
Hudební škola v městě Marxu (Rusko)
ZUŠ Petra Ebena Ţamberk (ČR)
Cílem partnerství budou společná vystoupení, ale i porozumění a seznámení
se s kulturou jednotlivých zemí. Také kontakty, nová přátelství a jazykové
zkušenosti, které jsou na cestě do Evropy tolik potřebné.

50 let Mateřské školy Sluníčko
V září 2010 oslavila MŠ Sluníčko 50. narozeniny. K tomuto výročí dostala
mateřská škola od svého zřizovatele města Ţamberka dárek v podobě nových
oken a zateplení celé budovy. Rekonstrukce proběhla v měsících červen aţ
srpen.
Hlavní oslava 50 let mateřské školy proběhla 22. října 2010. Začala dnem
otevřených dveří pro veřejnost a večer pokračovala setkáním bývalých a
součastných zaměstnanců.

Viola USA - Tour 2010
Pěvecký sbor Viola při ZŠ 28. října vedený panem učitelem Jaromírem
Ţejdlíkem navštívil ve dnech 8. - 22. září 2010 Spojené státy americké. Do USA
odletělo 32 dětí a 7 dospělých jako doprovod. Zpěváci navštívili celkem čtyři
města – New York, Philadelphii, Washington a Lititz. V těchto městech je
čekalo 13 koncertů a dalších vystoupení. Děti zpívaly lidové písně, písně J. A.
Komenského, gospely, spirituály a populární hudbu.
Po návratu z úspěšné cesty po USA pan sbormistr s dětmi vytvořili
komponované pásmo zpívání, textů, fotografií a filmových záběrů. Pásmo
představili 3. 11. 2010 v Divišově divadle, kde vyprávěli o bohatých záţitcích
svým rodičům a veřejnosti.

Dům dětí a mládeţe Animo
V ţamberském Domě dětí a mládeţe Animo se dne 28. 10. 2010 uskutečnil
krajský přebor Mistrovství ČR v deskových hrách Pentagu, Ubongu a
Carcasonne. Děti i dospělí měli jedinečnou moţnost zahrát si oblíbené hry a
probojovat se aţ do celostátního finále. Hlavním organizátorem mistrovství je
Národní institut dětí a mládeţe.

Den otevřených dveří Gymnázia Ţamberk
Ve středu 8. prosince 2010 se uskutečnil Den otevřených dveří pro rodiče a
ţáky ZŠ z 5. a 9. tříd. Zájemci se tak mohli dozvědět podrobnosti o moţnostech
a podmínkách studia a prohlédnout si prostory školy.

Mikulášská jízda

Mikuláš, jeho andělská druţina a čertovská banda z pekla uskutečnili
Mikulášskou jízdu městem v neděli 5. 12. 2010. Na jednotlivých zastávkách této
druţiny děti obdrţely dárky.
Další mikulášskou akcí DDM Animo byly „Čertoviny“ aneb „Kde je Mikuláš?“
Děti musely projít zapeklitými zkouškami a dostat se aţ ke sv. Mikuláši, který
odváţným dětem rozdával sladké odměny. Další setkání dětí s Mikulášem a
čertem bylo v městském muzeu v rámci tradiční jiţ 11. vánoční výstavy.

Kostel sv.Václava a vánoční koncerty
V kostele sv. Václava se uskutečnil ve čtvrtek 16. prosince 2010 vánoční
koncert dětského pěveckého sboru Viola a flétnového kvartetu ZUŠ. V
programu zazněly české a zahraniční vánoční písně a koledy.

Viola opět na adventních zpěvech v Praze
Poslední listopadový víkend se pěvecký sbor Viola představil společně se
dvěma sbory v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.
V sobotu večer zazpívaly děti před chrámem sv. Víta a v neděli jako kaţdoročně
u rozsvíceného vánočního stromu na Staroměstském náměstí na Adventních
zpěvech.

Vánoční koncert ZUŠ v Divišově divadle
Vyprodaný sál Divišova divadla dne 6. 12. 2010 přivítal tradiční vánoční
koncert ţáků ZUŠ Petra Ebena v Ţamberku. Vánoční náladu navodili svým
vystoupením ţáci ZUŠ, neboť nabídli divákům i známé či méně známé vánoční
písně a koledy.

12. Městské muzeum
Do 30. června 2010 pracovalo muzeum jako organizační sloţka městského
úřadu. Od 1. 7. 2010 se stalo příspěvkovou organizací města a k tomuto datu
novou ředitelkou Rada města jmenovala Bc. Lucii Ralikovou.
Muzejní sezóna byla zahájena 18. dubna 2010 výstavou obrazů
„Krajinomalby a zátiší“.
14. května 2010 se konala beseda „Střípky z historie špionáţe proti
československému opevnění 1935 - 1938“. Tato beseda se konala ve spolupráci
s muzeem Pevnost Hanička a Klubem vojenské historie.
18. května 2010 se konal u příleţitosti dne muzeí Den otevřených dveří
s promítáním dokumentu české televize „O Prokopu Divišovi“.
V sobotu 22. května 2010 proběhla vernisáţ nazvaná „Příběh pláten s výjevy
z oper a divadelních her“. Restaurovaná plátna získalo muzeum darem od J. M.
Parishe.

IV. ţamberská muzejní noc se konala v sobotu 29. května 2010. Bohatý
program byl zakončen nočním vystoupením skupiny „Balestra“ s ohňovými
efekty. Pro děti a dospělé byla připravena soutěţ na téma „Čertoviny“, která se
setkala s velkým ohlasem.
V sobotu 7. srpna 2010 proběhla vernisáţ výstavy „Tak jde čas …“.
Vystavena byla kolekce hodin z místních muzejních sbírek doplněná o exponáty
z muzea v Rychnově nad Kněţnou a od soukromých zapůjčitelů. Celkem bylo
vystaveno 150 exponátů hodin. Po dobu výstavy probíhala výtvarná dílna pro
děti. Doprovodným programem byl středeční cyklus besed o hodinách,
slunečních hodinách a malovánky v muzeu.
4. září 2010 v podvečer byla zahájena výstava „Jiří Fogl – kniţní vazby“ u
příleţitosti ţivotního jubilea tohoto uměleckého knihaře ze Ţamberka. Ve dnech
4. – 7. září byla zapůjčena a v přízemí muzea vystavena maketa Codexu gigas.
Na jejím zhotovení se pan Fogl podílel. Výstava trvala do 26. září 2010.
Den otevřených dveří v muzeu a v rodném domku Prokopa Diviše se
uskutečnil v rámci dnů evropského kulturního dědictví 10. září 2010. Pro
návštěvníky především ze škol byl připraven vědomostní kvíz z českých dějin.
6. října 2010 se muzeum zapojilo do oslav 66. výročí příchodu skupiny
Barium do Ţamberka.
Ve dnech 2. - 20. října 2010 probíhal v muzeu jiţ 5. ročník výstavy
„Výtvarný Ţamberk“, který zahrnul současnou tvorbu zejména mladých
ţamberských výtvarníků. Jako host představila malbu na hedvábí paní Dráţa
Kristýnková z Opavy (rozená Honskusová ze Ţamberka). Kromě obrazů a
fotografií byla tentokrát vystavena i uţitková keramika.
Výstava „Mozaika podzimních barev“ byla zahájena módní přehlídkou
v pátek 22. října 2010. Obrazy (akryl) a oděvní tvorbu vystavovala Zuzana
Ţváčková, objekty ze skla a skleněné šperky Anna Srovnalová ze Zábřehu na
Moravě a oděvní tvorbu a šperky Šárka Červinková z Prahy.
10. listopadu 2010 se uskutečnila beseda s názvem „Zmizelé Sudety“
s promítáním fotografií.
18. listopadu 2010 se v cyklu „Město, ve kterém ţiji“ uskutečnila přednáška
profesora Petra Musila „Otazníky kolem první písemné zmínky o Ţamberku“.
Obě akce se setkaly s velkým zájmem veřejnosti.
5. - 19. prosince 2010 probíhala jiţ 11. vánoční výstava, letos na téma
„Vánoční dobroty“, která zaznamenala rekordní návštěvnost 1 148 osob.
Vystaveny byly soutěţní práce na téma „Pohádkové mlsání“ a především
ukázky různých druhů cukroví, pečiva, pokrmů, ořechů a ovoce. Výstavu o
víkendech doplnila ochutnávka houbového kuby, punče, medoviny, ukázky
zdobení perníku, vykoštění kapra nebo besedy o medu, víně a řada dalších
vánočních akcí - malování betlémových figur, pletení zvonečků, výroba
plstěných šperků apod.
K dalším aktivitám muzea patřil genealogický seminář pro veřejnost
pořádaný průběţně v říjnu a listopadu 2010.

13. Městská knihovna
K 30. 6. 2010 byla ukončena činnost knihovny jako organizační sloţky města
a od 1. 7. 2010 se Městská knihovna stala příspěvkovou organizací města
Ţamberk. Novou ředitelkou byla jmenována Ing. Jana Hlaváčová. Stávající
ředitelka Hana Absolonová odešla do důchodu.
Rozšíření knihovního fondu je téměř shodné s předchozím rokem, bylo
koupeno1 424 nových publikací. Vyřazeno bylo 487 zastaralých nebo
poškozených knih.
Knihovnu fyzicky navštívilo 20 213 návštěvníků (nárůst o 994 čtenářů oproti
r. 2009) a dalších téměř 200 čtenářů ji navštívilo virtuálně, prostřednictvím
vstupu do elektronického katalogu knihovny z míst mimo knihovnu.
V roce 2010 uspořádala knihovna 9 besed, celodenní proţitkový seminář na
téma rodinných konstelací a seminář o meditaci a úloze pomocníka (mediátora)
pro řešení konfliktů. Knihovna ještě připravila výukový a zábavný program pro
druţební návštěvu z Woerdenu (Holandsko), který probíhal celý v angličtině.
Knihovna se stala jedním z koordinátorů celostátní kampaně „Celé Česko čte
dětem“.

14. Městský kulturní podnik FIDIKO.
Od 1. 7. 2010 se Městský kulturní podnik FIDIKO stal příspěvkovou

organizací a k tomuto datu Rada města jmenovala novým ředitelem pana
Daniela Kubelku.
Kino uvedlo v roce 2010 88 filmových titulů, coţ znamenalo 120 projekcí se
6 172 diváky. Průměrná návštěvnost na filmovém představení bez školních
představení a dětského filmového festivalu je 32 diváků.
Nejvyšší návštěvnost : Ţeny v pokušení - 1039 diváků ve 4 projekcích
Kajínek - 437 diváků ve 2 projekcích
V roce 2010 proběhlo 13 divadelních a koncertních představení pro
veřejnost. Nejvyšší zájem diváků byl o představení Studia Dva Praha – Herci a
koncert Hradišťanu s pěveckým sborem Corale (obě představení po 320
divácích). Divadla a koncerty navštívilo 2 234 diváků.
Kulturní festival Orlická brána navštívilo asi 1 000 diváků (bezplatný vstup).
Návštěvnost festivalu ovlivnila nepřízeň počasí. 200 diváků shlédlo doprovodný
festivalový program před divadlem.
Spolek divadelních ochotníků v roce 2010 nastudoval hru „Skleněný
zvěřinec“ v reţii Petra Dostálka. Tímto představením bylo slavnostně otevřeno
Divišovo divadlo po rekonstrukci 27. října 2010.

V roce 2010 vstoupilo do Divišova divadla za kulturním záţitkem celkem 18
551 diváků a posluchačů a asi 2 000 návštěvníků se účastnilo akcí pořádaných
Fidikem mimo Divišovo divadlo.
Od července do konce října probíhala rekonstrukce vnitřních prostor a sálu
divadla včetně výměny sedadel.

15. Doprava
Změna dopravní obsluţnosti
Od 8. března 2010 došlo ke změně dopravní obsluţnosti ve městě. Místo
velkého autobusu jezdí na lince MHD menší autobus s niţšími náklady za ujetý
kilometr. Je navíc upravený pro převoz imobilních občanů a kočárků.

16. Městská policie
Setkání starostů s policií
Dne 7. 5. 2010 proběhlo na Městském úřadě v Ţamberku setkání starostů
obcí Letohradska a Ţamberska se zástupci Městské policie a Policie ČR. Cílem
bylo přiblíţit projekt Community policing dvěma desítkám starostů z obcí
našeho regionu.

Ţamberský maják
V úterý 22. 6. 2010 uspořádala Městská policie jiţ po čtvrté dětské
dopoledne se sloţkami integrovaného záchranného systému pod názvem
„Ţamberský maják“. Ukázky a představení techniky a vybavení provedla Policie
České republiky, Městská policie Ţamberk, Hasičský záchranný sbor, Sbor
dobrovolných hasičů, Rychlá zdravotnická pomoc, Vodní záchranná sluţba a
Český červený kříţ.

Činnost Městské policie
V roce 2010 bylo uloţeno MěP v Ţamberku celkem 239 pokut. Řešeno bylo
535 přestupků, mezi něţ patří např. překročení nejvyšší dovolené rychlosti
(299), přestupky proti veřejnému pořádku (109), proti majetku (49), proti
občanskému souţití (18), alkoholismus a jiné toxikománie (3).
Mezi další činnosti MěP patří odchyt psů (45), doručování písemností pro
MěÚ, Okresní soud apod., sledování plateb poplatků za parkování na placených

místech ve městě (parkovačky). V této souvislosti bylo vydáno 190 výzev za
stěrače aut.

17. Tělovýchova a sport
Jizerská padesátka
Tradiční závod odstartoval president republiky Václav Klaus. Na startu se
sešlo 3 000 závodníků. Ze Ţamberka se nejlépe vedlo Tomáši Strnadovi a Petru
Kalousovi, kterým se podařilo 50 km zajet pod 3 hodiny. Závod byl letos
extrémně těţký pro velké teplotní rozdíly na trati a velké mnoţství sněhu.

Krkonošská sedmdesátka
V sobotu 6. března 2010 se konal 55. ročník Krkonošské sedmdesátky.
Závod se jel za silného mrazu. Ze Ţamberka se zúčastnilo 6 pětičlenných
druţstev. Závodilo se na tratích 70, 50 a 25 km. Výsledky umístění ţamberských
účastníků – viz. ŢL 5/2010.

Stolní tenis
O velikonočním víkendu (3. – 4. dubna 2010) se uskutečnil turnaj ve stolním
tenisu „O pohár města Ţamberka“ s mezinárodní účastí. Turnaje se zúčastnilo 25
registrovaných hráčů.

Mistrovství ČR v běhu na lyţích v Krkonoších
V sobotu 3. 4. 2010 se konal jiţ 83. ročník Hančova memoriálu, který se jel
zároveň jako mistrovství ČR. Ze ţamberského lyţařského oddílu se závodu
zúčastnil jediný účastník – Vlastimil Morávek.

Se Sokolem na rozhledny
V sobotu 24. dubna 2010 se v Ţamberku uskutečnila turistická akce „Se
Sokolem na rozhledny.“ Akce se zúčastnilo 145 aktivních účastníků. Byla
připravena 16 km dlouhá trať pro zkušené turisty a 4 km trať pro rodiče a děti.

Rekonstrukce sociálního zařízení a kabin na fotbalovém stadionu
Město Ţamberk opravilo sociální zařízení a kabiny na fotbalovém stadionu
ve sportovním areálu Pod Černým lesem. Náklady na rekonstrukci činily téměř
dva miliony korun.

Běh na Rozálku
V pátek 7. 5. 2010 proběhl 12. ročník běţeckého závodu, který se stal jiţ
tradicí. Příjemné počasí přilákalo 190 závodníků z celého regionu východních

Čech a 55 předškolních dětí. Závod je dlouhý 900 m, s výškovým rozdílem
startu a cíle 40 m.

15 km po Divoké Orlici
V sobotu 15. 5. 2010 byl odstartován 39. ročník vodáckého závodu „15 km
po Divoké Orlici“. Letos byl nově závod odstartován aţ v poledních hodinách,
čímţ se zvýšil zájem diváků a řeka byla bez turistických vodáků. Celý den byl
bez deště, teplota se však pohybovala pouze okolo 8 ºC. Závodu se zúčastnilo 28
posádek.

Běh naděje
Ve čtvrtek 17. 6. 2010 se uskutečnil v Ţamberku Běh naděje (dříve Běh
Terryho Foxe), jehoţ pořádání je v našem městě jiţ čtrnáctiletou tradicí. Na start
se postavilo rekordních 527 účastníků. Vybraná částka 8 736,- Kč byla
věnovaná na boj proti rakovině.

O pohár města Ţamberka
Ve dnech 3. - 4. července 2010 se uskutečnil 19. ročník cyklistického
etapového závodu „O pohár města Ţamberka“. Vyhlášení výsledků proběhlo
dne 5. 7. 2010 před radnicí na Masarykově náměstí. Úspěchy domácích
z předchozích let potvrdil v kategorii B Pavel Skalický z SK Ţamberk Tessuti
sport, který se stal celkovým vítězem závodu.

Tenis
Druţstvo staršího ţactva vyhrálo nejvyšší oblastní soutěţ - východočeský
přebor, a postoupilo do přeboru východočeské oblasti.
Ve dnech 26. – 29. 8. 2010 v Rakovníku vyhrálo A muţstvo dospělých svoji
soutěţ, přebor Pardubického kraje, a postoupilo do přeboru východočeské
oblasti. Jde o vynikající úspěch v dějinách TOSK Ţamberk.

Baseball
Město Ţamberk podporuje baseballové druţstvo Meteors Ţamberk. Hřiště
pro baseball bylo hlavním bodem jednání starosty města pana Jiřího Dytrta s
trenérem Milanem Dţurbanem. Oddíl má po několikaleté činnosti přes 50 členů
a pro další činnost (tréninky, zápasy) je nutné nové hřiště.

Dračí lodě
V sobotu 14. srpna 2010 se konal na trati dlouhé 250 m atraktivní závod
dračích lodí na Pastvinské přehradě. Dračí loď váţí 300 kg, je dlouhá 11 m a
pádluje na ní 20 závodníků za podpory bubeníka a kormidelníka. K závodu se
letos přihlásilo 26 posádek. Ve finále zvítězili vodáci SK Ţamberk.
Nejatraktivnější posádka – Poliklinika Ţamberk.
Nejstarším účastníkem závodu byl pan Jiří Hovádek ze Ţamberka.

Jiří Strnad – mistr světa
23. září 2010 se konalo MS veteránů v kanoistickém maratónu. Závod se
konal ve Španělsku na jezeře Estany. Mezi zlatými medailisty byl i člen
kanoistického oddílu SK Ţamberk Jiří Strnad, který startoval na trati dlouhé
17,4 km. Česká výprava získala celkem 3 zlaté medaile a jednu stříbrnou.

18. Počasí
Leden
1. 1. - 10. 1. silné sněţení, teploty -15 °C
11. 1. - 20. 1. silné sněţení, mrznoucí mlhy, tuhé mrazy -18 °C aţ -20 °C
21. 1. - 30. 1. mrazivé noci okolo -25 °C
Únor
1. 2. - 10. 2. silné sněţení, vítr, závěje, teploty -20 °C
11. 2. - 20. 2. tvoření sněhových jazyků, teploty pod bodem mrazu
21. 2. - 28. 2. 20cm čerstvého sněhu, mlhy, teploty -10 °C, na konci měsíce se
mírně oteplilo
Březen
1. 3. - 10. 3. mírné oteplení, sníh začal ubývat, teploty v noci – 5 °C, přes den
okolo 0 °C
11. 3. - 20. 3. teploty okolo 0 °C, napadl čerstvý sníh, který postupně tál
21. 3. - 31. 3. oteplení, obleva, odpolední teploty aţ okolo 20 °C (25. 3.), na
konci měsíce deštivo, vydatné sráţky, chladno 14 °C
30. 3. 2010 vydatné sráţky způsobily výrazný nárůst průtoku vody na Divoké
Orlici.
Duben
1. 4. - 10. 4. proměnlivé počasí, teploty okolo 10 °C
11. 4. – 20. 4. slunečno bez sráţek, teploty okolo 15 °C
21. 4. - 31. 4. mrazivá rána (-8 °C), přes den slunečno, teploty přes 20 °C
Květen
1. 5. - 10. 5. chladno, deštivo, silný vítr, teploty okolo 10 °C
11. 5. - 20. 5. vytrvalý déšť, zataţeno
21. 5. - 30. 5. vichřice, kolísání teplot, bouřky, teploty 15 °C, nadměrné sráţky
Tento měsíc byl velmi bohatý na sráţky, na Moravě byly na řekách rozsáhlé
povodně.
V Ţamberku řeka Orlice neopustila koryto řeky.

Červen
1. 6. - 10. 6. slunečno, teploty okolo 25 °C
11. 6. - 20. 6. počasí s tropickými dny aţ 30 °C, bouřky
21. 6. - 30. 6. chladno a oblačno, postupné oteplování na 25 °C.
Červenec
1. 7. - 10. 7. bez deště, tropické dny s teplotami 30 °C aţ 33 °C, bouřky
11. 7. - 20. 7. bez deště, tropické dny s teplotami 35 °C aţ 36 °C
21. 7. - 31. 7. pokles teplot, silný vítr a vlna bouřek, proměnlivé počasí
s teplotami okolo 23 °C
Srpen
Srpen přinesl dvojnásobně víc sráţek neţ normálně. Napršelo průměrně 150 l na
m2.
Na severu Čech, zejména v kraji Libereckém a Ústeckém, spadlo během
nemnoha hodin 230 l vody na m2. Neobvyklé mnoţství sráţek zavinilo rozsáhlé
záplavy.
V Ţamberku nejvíce vody spadlo v pátek 13. srpna, kdy po prudkém dešti
s kroupami byla vyplavena Školní jídelna na náměstí Gen. Knopa.
Září
1. 9. – 10. 9. počasí chladnější, teploty mezi 14 ºC aţ 18 ºC, oblačná obloha,
přeháňky
11. 9. – 21. 9. podzimní mlhy, přes den slunečno, teploty přes den okolo 16 ºC
22. 9. – 30. 9. tato dekáda byla nejteplejší, slunečná, teploty i nad 20 ºC
Počasí v celém měsíci bylo teplotně podprůměrné.
Astronomický podzim začal 23. září 2010 v 5.08 hod., kdy nastala podzimní
rovnodennost.
Říjen
1. 10. - 10. 10. slunečné podzimní počasí, místy ranní mlhy, teploty okolo 9 °C
11. 10. - 21. 10. slunečné počasí vystřídal déšť, oblačná obloha, na horách
sněţení, denní teploty 7 ºC aţ 9 °C. Ve dnech komunálních
voleb (15. a 16.10.) počasí slunečné, ale chladné s teplotami jen
6 °C
21. 10. - 31. 10. na horách inverze, slunečné dny i v Ţamberku, teploty nad 10
°C, na konci října nadprůměrné teploty okolo 16 °C
Listopad
1. 11. - 10. 11. teploty nadprůměrné 11 °C – 13 °C, slunečné dny jen s malou
oblačností, beze sráţek

11. 11. - 21. 11. velmi teplé počasí s teplotními rekordy okolo 18 °C,
v Ţamberku neobvykle teplý víkend (13. 11. a 14. 11.).
V Ţamberku kvetou sedmikrásky, magnólie!
22. 11. - 30. 11. pozvolné ochlazování, konec měsíce silné sněţení (29. 11.), v
Ţamberku souvislá sněhová pokrývka, teploty aţ – 7 °C.
Prosinec
1. 12. - 10. 12. zataţeno, oblačno, silné mrazy aţ – 12 °C, silné sněţení
11. 12. - 21. 12. ledovka, sníh, silné mrazy aţ do – 15 °C, na horách připadlo 30
cm sněhu, 16. a 17. 12. extrémně silné mrazy aţ do -20 °C
22. 12. - 31. 12. sněţení, mrazy aţ do -6 °C, na Štědrý den obleva, déšť, tání,
teploty okolo 6 °C, od 26. 12. opět sněţení, mrazy, Silvestr a
Nový rok – mráz okolo -6 °C, mírné sněţení
Na horách ideální podmínky pro lyţování, sněhová pokrývka v Orlických
horách 60 - 80 cm.

19. Pohyb obyvatelstva
statistika k 31. 12. 2010
Počet občanů
Počet cizinců s plat. trv. pobytem:
Narození
Úmrtí
Sňatky:
Počet rozvodů
Počet přihlášených osob k TB
Počet přihlášených osob v místě
Počet odhlášených osob z TP
Zrušení údaje o místo TP
Počet osob nad 80 let

Zapsala 20. 4. 2011
Hana Marešová

celkem
6 040
53
76
47
24
15
137
161
111
23
236

ţeny
3 050
36
34
26

muţi
2 990
17
42
21

66
81
51
9
166

71
80
60
14
70

