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první přímá písemná zmínka o Žamberku 12. 5.
670 let
rozdělení Žamberka na část litickou a žampašskou 670 let
pořízení typáře tzv. „Velké pečeti“
435 let
příchod židů do Žamberka
345 let
nejstarší dochovaný náhrobek na židovském hřbitově
280 let
umístěn obraz „ Zavraždění sv. Václava“ od F. T. 270 let
28. 6. - první historicky doložený poštmistr
175 let
modernizace zámeckého pivovaru
145 let
1. 10. - otevření nového hřbitova
115 let
založena továrna na dehtové výrobky
110 let
29. 11. - převoz pozůstatků prof. Alberta do Vídně 110 let
pěvecké sdružení dr. Emiliána Troldy
110 let
Albertinum – otevřen Honlův pavilon
105 let
15. 9. - dostavěn sirotčinec
105 let
březen – požár v továrně Vonwiller
105 let
první automobil
105 let
20. 9. – založeno Městské muzeum v Žamberku
100 let
otevřena veřejná Husova knihovna
95 let
v parku zřízen hřbitov rodu Parishů
95 let
21. 5. – v Sokolovně otevřen 1. stálý biograf
90 let
konec vyhlášek bubnem
90 let
23. 5. - položení základního kamene divadla
85 let
5.12. – otevření Divišova divalda
85 let
založen tenisový klub v Žamberku
85 let
1. 3. - první zvukový film
80 let
vybudován tenisový areál
80 let
1. 9. - otevřeno SOU Zámek Žamberk
55 let
1. 9. – otevřena Praktická škola a OU
30 let
založen Městský kulturní podnik FIDIKO
20 let
otevřen finanční úřad
20 let
založeno sdružení Orlice
20 let
4.6. – první cesta radních do USA
15 let
20. 11. - otevřeno Mateřské centrum Pohoda
15 let
přestěhována Městská knihovna v Žamberku
10 let

Kalendárium – významné osobnosti – výročí narození 2011:
*1731
*15. 9. 1811
*12. 8. 1821
*20. 1. 1841
*1846
*29. 4. 1856
*7. 10. 1861
*4. 2. 1861
*3. 6. 1871
*9. 7. 1871
*4. 11. 1881
*14. 3. 1891
*24. 5. 1901
*11. 3. 1911
*3. 4. 1911
*15. 2. 1916
*11. 6. 1921
*8. 9. 1921
*3. 8. 1921
*14. 3. 1926

Josef Jan Šarapatka
Antonín Chramosta
Ignác Umlauf
MUDr. Eduard Albert
PhMr. Kamil Schopf
MUDr. František Albert
MUDr. Rudolf Lukes
Kateřina Thomová
PhDr. Emilián Trolda
Alois Rous
Karel Rous
Josef Kotyza
Antonín Balcar
Jiří Faltus
PhDr. Anna Masaryková
Miloslav Chvátil
Vratislav Trampota
Jan Hus Tichý
Vlasta Pírková
Eduard Landa

280 let
200 let
190 let
170 let
165 let

*29. 4. 1931

Ak. sochař Zdeněk Kolářský

80 let

155 let
150 let
150 let
140 let
140 let
130 let
120 let
110 let
100 let
100 let
95 let
90 let
90 let
90 let
85 let

Kalendárium – významné osobnosti – výročí úmrtí:
+ 26. 4. 1881
+ 8. 9. 1851
+ 9. 1. 1916
+ 27. 9. 1926
+ 6. 11. 1906
+ 22. 6. 1891
+ 26. 7. 1936
+ 26. 11. 1956
+ 20. 2. 1961
+ 20. 10. 1916
+ 1. 4. 1966
+ 18. 3. 1996
+ 9. 6. 1996
+ 13. 4. 1881
+ 5. 1. 1976

Antonín Dvořák
Ignác Umlaf
Jan Umlauf
PhDr. Kamil Schopf
František Charfreitag
Prof. PhDr. Augustin J- B. Seydler
František Rous mladší
Ak. malíř Ludvík Vacátko
Alois Krčmář
Jaroslav Čížek
Gen. Josef Knop
PhDr. Anna Masaryková
Vladimír Zejda
George Parish
Charles Parish

130 let
160 let
95 let
85 let
105 let
120 let
75 let
55 let
50 let
95 let
45 let
15 let
15 let
130 let
35 let

Městské muzeum Žamberk

100 let Městského muzea v Žamberku
Historie muzea sahá až do počátku minulého století. Na základě žádosti dámského odboru Národní
jednoty severočeské z konce října roku 1910 bylo městem vyhrazeno místo v budově radnice a
zřízeno Kuratorium Městského muzea. Předsedou byl jmenován Valdemar Mazura, jednatelem
Miloslav Šíma a členové výboru pánové Václav Čihák, Josef Dytrt a paní Kateřina Thomová. Vznik
muzea se datuje zápisem prvního sbírkového předmětu v září 1911.
Myšlenka vzniku muzea uzrála, když se Žamberk účastnil Národopisné výstavy československé
v Praze v roce 1895.
Část exponátů z této výstavy bylo zapsáno do sbírek během prvního roku existence muzea.
V roce 1941 vyvstala myšlenka zřídit pro správu muzea muzejní spolek místo kuratoria. Ten byl
pojmenován po žamberském rodákovi „ Muzejní spolek Dr. Eduarda Alberta“.O větší prostory pro
sbírky bylo žádáno už v polovině 20.let, avšak marně.
Na začátku 40. let žádalo město izraelskou náboženskou obec o podstoupení synagogy pro účely
muzea. Až nabídka pana Charlese Parische vyřešila problémy s umístěním sbírek. Byla uzavřena
smlouva na dobu 6 let, kdy byly pro muzeum propůjčeny 4 místnosti Kateřinského špitálu.
Tři roky po válce byla činnost muzejního spolku ukončena a správu nad muzeem přebral Městský
národní výbor. Většina archiválií byla převezena do Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí a
sbírky byly přestěhovány do zámku. I pro tyto náhradní prostory se objevilo nové využití a tak byly
sbírkové předměty uloženy do beden a krabic a v 50. letech převezeny do kasáren.
I v nedávné historii se ukázalo, že žamberským není historie jejich města lhostejná. Dokladem toho
může být otevření Památníku Prokopa Diviše v roce 1965 s modelem jeho bleskosvodu. Dalším
úkolem pro skupinu nadšenců bylo hledání vhodného místa k umístění a vystavení sbírkových
předmětů. V polovině 70. let se sbírky po letech vrátily tam, kde už byly a 8. června 1975 došlo ke
slavnostnímu otevření. Od té doby uběhlo 36 let a budova ve svém téměř nezměněném stavu slouží
potřebám muzea dodnes.
Již 100let je v žamberském muzeu pečováno o věci se vztahem k Žamberku a okolí, které mnohé
pamatují. 100 let je více než 16 000 sbírkových předmětů. 100 let je nespočetně výstav, koncertů,
besed a přednášek. 100 let 5 generací dobrovolných pracovníků, vlastenců a nadšenců, kteří
pracovali a ucelovali sbírky. Kéž by jejich práce nikdy nevyšla naprázdno.

Historie budovy Kateřinského špitálu.
Dne 17. května 1845 sepsal baron ze Senftenbergu John Parish zřizovací listinu pro nově
vystavenou budovu na pozemku, který byl zakoupen od města Žamberka. Jeho záměrem bylo zřídit
špitál pro přestárlé a nemocné lidi z panství a zámku, kteří byli neschopni výdělku. Přesněji zde
vrchnost vystavěla dům o 4 světnicích, s kuchyní, přípravnou a sklepem s názvem Catharine hospital
se závazkem, že vrchnost po všechny časy stavení toto v dobrém stavu bude udržovati. Z panství zde
mělo být umístěno 6 mužů a 6 žen, z nichž 2 nejvíce schopní pečovali o jeho chod. Dohledem byl
pověřen vrchnostenský lékař. Dnes bychom takovou budovu nazvali domem s pečovatelskou službou.
Ve 40. letech přišla Muzejnímu spolku nabídka od majitele panství Charlese Parishe o umístění
muzejních sbírek do budovy Kateřinského špitálu. Byla uzavřena smlouva na dobu 6 let, kdy byly pro
muzeum propůjčeny 4 místnosti této budovy.
Po násilném ukončení činnosti muzejního spolku v roce 1948 přebral správu nad muzeem tedy i
nad budovou Kateřinského špitálu Městský národní výbor. Po odvezení archiválií do archivu v Ústí
nad Orlicí sloužila budova jako kanceláře ČSAD, později na krátký čas krejčovskému družstvu Moděva.
Na konci 60. let byla budova Kateřinského špitálu v havarijním stavu, tedy prázdná.
V 70. letech se začaly připravovat stavební plány na opravu budovy a rozsáhlá rekonstrukce, která

byla ukončena 8. června 1975, kdy bylo slavnostní otevření Městského muzea v této budově.
Po dobu již 36 let slouží potřebám muzea dodnes téměř v nezměněném stavu.

Politický a kulturní život
Poděkování za dloholetou práci
Po 50-ti letech se rozhodla ukončit svoji práci pro město paní Anna Stejskalová. Dlouhý čas pracovala
jako matrikářka, později jako předsedkyně sboru pro občanské záležitosti.
Rada města vzala její žádost na vědomí.
U příležitosti její osobní návštěvy Rady města jí poděkoval starosta
pan Jiří Dytrt za obětavou práci pro město. Její nástupkyní se stala Mgr. Bropa Havlíková.

Tříkrálová sbírka
Dne 7. ledna 2011 v Žamberku a v Dlouhopovicích chodily děti vybírat Tříkrálovou sbírku České
katolické charity. V pěti skupinách se podařilo vykoledovat 35 023,- Kč. Z těchto peněz se financují
např. opravy a vybavení budov osobní asistence, přímá pomoc v tísni, občanské poradny apod.

Barium
V sobotu 15. ledna 2011 se konal pietní akt k 66. výročí uctění památky členů zpravodajské skupina
BARIUM u pamětní desky na domě Žabkových v osadě Polsko u Žamberka.

Ocenění Ministerstva vnitra
8. února 2011převzal tajemník Městského úřadu pan Ivan Prchal dvě ocenění Ministersva vnitra ČR za
kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2010 a za prokazatelnou kvalitu a dobré výsledky
v organizaci práce městského úřadu v Žamberku.

Vynášení Morany
Obnovený starý zvyk vynášení Morany se uskutečnil v Žamberku na Smrtnou neděli 10. dubna 2011.
Morana byla vhozena z mostu do řeky Divoké Orlice a s ní, jak všichni doufali, odešla zima.

Naučná stezka Žamberk – Kunvald.
Za krásného počasí byla ve čtvrtek 28.4.2011 otevřená zrekonstruovaná naučná stezka ze Žamberka
do Kunvaldu. Naučná stezka je obousměrná – přibližně 4,5 km dlouhá. Součástí akce byl i sběr
odpadků podél stezky a děti nasbírali téměř 2 pytle odpadků.
.

První solární lampa pouličního osvětlení.
Město Žamberk má první solární lampu veřejného osvětlení, která je napájená ze solárních zdrojů.
Novinka se objevila v ulici Pod Sanatoriem, kde instalace běžného osvětlení by bylo značně finančně
náročné.

Nové byty ve městě nebudou
Záměr postavit 30 bytových jednotek v centru města na Divišově ul. V Žamberku nevyšel.
Developerská firma z Pardubic od výstavby bytů odstoupila kvůli nízkému zájmu lidí. Zcela zasíťovaný

pozemek chce nyní radnice nabídnout jinému zájemci nebo ho ponechá na případnou výstavbu
kulturního centra.

Žamberské jarní slavnosti /20.3.-20.4.2011/
Přehlídka profesionálních a amatérských divadelních souborů v Divišově divadle v Žamberku byla
zahájena divadelním představením Princezna Rozmařilka divadelního souboru při SVČ ANIMO
Žamberk. Podrobný program divadelních slavností v ŽL5-2011.

Česká televize natáčela v Žamberku
Na přelomu dubna a května natáčela v Žamberku Česká televize Brno. Jednalo se o záběry ze života
vynálezce Prokopa Diviše, který se narodil v Helvíkovicích u Žamberka. Televize natáčela také na
Žampachu a v Potštejně. Materiál o Prokopu Divišovi je určený pro dětský pořad Záhady Toma
Wizarda a Čt ho vysílala v měsíci září.

Výstava obrazů -Toulky Eduarda Landy
V sobotu 30. dubna 2011 byla zahájena výstava malíře pana Eduarda Landy, rodáka ze Žamberka,
který by se dožil 14. března 2011 85 let.
Starosta města pan Jiří Dytrt, přijal v obřadní síni radnice rodinu a blízké přátele. Přítomní hosté
převzali po podpisu do pamětní knihy z rukou ředitelky muzea Lucie Ralikové pamětní listy.Pan
Eduard Landa zemřel 7. dubna 2006.

Divadelní kavárna otevřena
6. května 2011 po více než třech letech nefungování a po téměř roční rekonstrukci byla znovu
otevřená divadelní kavárna. Měla by přinést veřejnosti plný rozsah restauračních služeb v klidném
nekuřáckém prostředí.

Ocenění dobrovolníků
7.dubna 2011 se uskutečnilo v Domě hudby v Pardubicích předání originálních keramických andělů
oceněným dobrovolníků z Pardubického a Královéhradeckého kraje. Ze Žamberka byla nominována a
oceněna paní Vlasta Pavlousková za svou práci pro organizaci SPCCH Žamberk.

Beseda v čítárně Městské knihovny
V pátek 20. května 2011 proběhla beseda s Ondřejem Jirešem na téma sci-fi a fantasy literatury.
Přítomní návštěvníci se dozvěděli mnoho zajímavého z uvedeného žánru, také získali i informace o
tom, jak se knižní antalogie připravují, jaké je zázemí vzniku nového díla.

Žamberská muzejní noc
V sobotu 21. května 2011 proběhla ve večerních hodinách pátá muzejní noc. Muzeum bylo plné
skřítků, návštěvníci měli možnost shlédnout výstavu pohádkových obrázků žamberských škol a
divadelní pohádku „Šípková Růženka“.
.

Zemřel arcibiskup Karel Otčenášek

V pondělí 23. května 2011 zemřel Mons. Karel Otčenášek, emeritní biskup královéhradecký. Páter
žamberské farnosti, p. Oldřich Kučera, poděkoval za vše, co učinil a obětoval pro místní farnost.

Noc kostelů
V pátek 27. 5. 2011 p. Oldřich Kučera pozval prostřednictvím ŽL občany našeho města na prohlídku
kostela sv. Václava s představením varhan a s následným vystoupením do věže ke zvonům, kde se
návštěvníkům otevřel mimořádný pohled na město.

JAM ROCK 10.-12.6.2011
Organizátoři pro tisíce návštěvníků opět připravili nabitý program . Na dvou podiích se během tří dnů
představili nejlepší české kapely, nové hudební objevy a nechyběly ani zahraniční hvězdy.Třídenní
maraton vyvrcholil sobotním vystoupením britské kapely REEF.
Na JAM ROCK zahrálo víc jak 40 kapel! Počasí bylo příjemné.

Setkání starostů měst evropského svazku v italské Fresagrandinarii
Ve dnech 11.6.- 16.6. 2011 se na základě pozvání pořadatelské země Itálie a města Fresagrandinaria
se uskutečnilo setkání zástupců partnerských měst. Delegace zastupující jednotlivá města evropského
svazku byla složena ze starostů s chotí, zakládajícím starostou a tlumočníkem. Město Žamberk
zastupoval pan starosta Jiří Dytrt a zakládající člen tohoto svazku evropských měst pan Miloslav
Chvátil, bývalý starosta. Program připravený na čtyři dny znamenal poznat v krátkém čase zvyky a
kulturu jiné země. Důležitým bodem jednání na společné konferenci byl společný podpis všech
zástupců partnerských měst na protokol o společném svazku evropských měst po 15- ti letech.

Svátky dřeva
Ve dnech 24. - 26. 6. se konaly Svátky dřeva. Letošní jedenáctý ročník měl název „Dřevo a zbraně“.
Byl slavnostně zahájen v sobotu na pěší zóně s odhalením plastik zhotovených na lopském sympoziu
s vystoupením skupiny Alabama a šermířů. V areálu Zámku byla připravena pestrá nabídka výstav,
ukázky práce řezbářů, truhlářů, loutkářů a výrobců dřevěnných hraček a šperků. Program byl doplněn
o zajímavé přednášky, výtvarnou dílnu s malováním krounských panenek a výrobu dřevenných kuší
pro děti.
Součástí Svátků dřeva byl u Solné jeskyně řemeslný jarmark s ukázkami lidových řemesel. Kulturní
program ozdobila skupina historického šermu“ Rytíři krále Jana „ sřelba z kuší a luků,“ dále hudební
vystoupení žáků ZUŠ, ANIMO a pěvecký sbor CORALE.

Výstava čokolády a jiné sladkosti
V pátek 1. července 2011 byla v Městském muzeu zahájena výstava „Čokoláda a jiné sladkosti“.
Výstava byla pořádána ve spolupráci s Muzeem obchodu Bratislava. Na vernisáži pan Hubert Hátle
nabídl návštěvníkům ochutnávku čokolády ze Salonu čokolády Praha.

Mezinárodní tábor již po třetí v Žamberku

Ve dnech 16.7.- 26.7.2011 v Kempu Pod Černým lesem se konalo mezinárodní setkání mládeže
partnerských měst pod názvem „ Cesta přátelství“. Jeho organizací bylo pověřeno SVČ ANIMO ve
spolupráci s Komisí pro zahraniční styky města Žamberka. Pro účastníky setkání byl připraven bohatý
program, pod vedením zkušených lektorů. Účastníci ve workshopech se zaujetím tančili, zpívali a
hráli na bubny jambe, vytvářeli dekorativní obrázky, módní bižuterii, batikovali, sportovali...Zeď na
Pěší zóně proměnili ze zdi obyčejné na symbol celého setkání propojené ruce značící naši společnou
Cestu přátelství. „Festivalové dozvuky“ v pondělí 25. 7. 2011 na Pěší zóně byly velmi zdařilou akcí,
kde se prezentovaly výsledky všech workshopů. Příští rok se mezinárodní tábor mládeže bude konat
v německém Senftenberku.

Letní kino na pěší zóně
Novinkou pro zpestření letošního léta v Žamberku bylo využití Pěší zóny na letní kino.
Promítalo se vždy v pátek od 21,30 hod. První promítání se konalo 15. července 2011 a na film „Líbáš
jako bůh“ se přišlo podívat 120 diváků. Další filmy: 2 Bobule -120 diváků, film „Dešťová víla“ se
promítal v Divišově divadle/pršelo/ a přišlo 60 diváků, a na poslední film Samotáři byla Pěší zóna
maximálně zaplněná, byl teplý večer, lidé seděli i na zemi /180 diváků/.

Orlická brána
Ve dnech 20.-23.července 2011 se uskutečnil již pátý ročník kulturního festivalu Orlická brána.
Třídenní doprovodný program zahrnoval letní kino, divadelní představení pro děti, taneční
vystoupení ZUŠ, hudební produkce pro mladou generaci a street dance. Hlavním festivalovým dnem
byla sobota, večer tradičně patřil hudbě.Vystoupily kapely např. Moaga a Žďorp, Neřež, Michal
Pavlíček, Kaderus Blues a úplný závěr večera patřil nočnímu kinu. Program festivalu shédlo více než
2500 návštěvníků.Velký podíl na vysoké návštěvnosti festivalu mělo příznivívé počasí.
Velký ohlas mezi diváky mělo vystoupení vynikajícího kytaristy Michala Pavlíčka a jeho skupiny. Na
začátku svého koncertu se přiznal, že má k našemu městu vřelý vztah a rodinné kořeny.
Zjistila jsem, že v roce 1903 se v domě č. 3 na Masarykově náměstí narodil jeho děda pan Jiří Jireš.

Indiáni před Divišovým divadlem
Ve středu 17. srpna 2011 proběhla před Divišovým divadlem zajímavá show plná indiánů a kovbojů.
K vidění byla práce s honáckým bičem, lasování, dvojník Buffalo Billa a původní tance z Apačských
hor. Po tomto zajímavém představení následovalo promítání českého filmu Westernstory.

Ejhle- loutka 20.8.2011
Návštěvníci letošního ročníku Ejhle- loutka měli možnost shlédnout 10 divadelních představení
z dílny věhlasných Buchet a loutek, divadlo DNO, Divadla jednoho Edy a Športniků. Také koncertovalo
ženské pěvecké tělísko s doprovodem Jelení loje a pánská formace Žilou. Ke kapličce Pod Suticí přišlo
asi 350 diváků počasí bylo příznivé.

Pracovité ručičky drží dobře paličky
To byl název výstavy , která proběhla v prodejně Kandela- svítidla ve dnech 1. září až 24. září
2011.Houslisté Václav Kotyza a Michal Neugebauer otevřeli svými skladbami výstavu žákyp ZUŠ Petra
Ebena ze třídy výtvarnice paní Marie Poludové. Krajkářky nainstalovaly velmi působivé expozice svých
výtvarných prací od žákyp I. ročníku po práce absolventek II. stupně.

Celý projekt vznikl díky iniciativě Evy Tobiškové a Jiřího Rába a jejich spolupráce s krajkářkou Marii
Poludovou.

Tradiční žamberská pouť
Tradiční žamberská pouť se v letošním roce konala 3. a 4. září, na Masarykově náměstí opět
v tradičním duchu. Počasí bylo slunečné s příjemnými teplotami nad 20°C.

První semafory v Žamberku patří dětem
5. září 2011byla slavnostně předána do provozu nová elektrifikace dětského dopravního hřiště ve
sportovním areálu u Penny marketu v Žamberku. Dopravní hřiště se rozkládá na ploše 1460 m
čtverečných. K dopravním značkám, přechodům pro chodce, či odbočovacím pruhům letos přibyla
světly řízená křižovatka a simulátor železničního přejezdu.
Správcem hřiště je Středisko volného času Animo.

Semafory zhasly kvůli vandalům
Elekktrické zařízení si vzal na mušku letos již podruhé neznámý vandal a poničil jej. Jeho zásah vyřadil
z provozu elektrické zařízení. Provoz hřiště bude obnoven až na jaře 2012.

Oslavy 100.výročí založení Městského muzea
Oslavy muzea se konaly dne 10. září 2011 pod záštitou radní Pardubického kraje Ing. Jany Pernicové.
Podrobný program oslav a další doprovodné akce jsou popsány v ŽL č. 13. Historie muzea a historie
budovy Kateřinského špitálu je popsaná v samostatné kapitole kroniky.

15 let Občanského sdružení CEMA
V úterý 20.9.2011 oslavilo Občanské sdružení CEMA v Divišově divadle 15 let od svého založení.
V předsálí divadla byla připravena videoprezentace a fotografická výstava o fungování mateřského
centra v Žamberku, byl připraven hrací koutek pro děti, pěvecké vystoupení dětí z mateřského
centra, občerstvení…
CEMA zastřešuje rodinné centrum Pohoda, volnočasový Klub bez klíčů, také Dům na půl cesty, který
pomáhá mladým lidem postavit se na vlastní nohy, Domov pro ženy a matky s dětmi v tísni a službu
Maceška. Svou širokou nabídkou centrum vychází vstříc maminkám s malými dětmi, teenagerům
nebo ohroženým ženám. Zatím poslední službou je hlídání dětí „Maceška.“

Nedělní odpoledne s hasiči

V rámci oslav 100. výročí muzea v Žamberku se v neděli 25. září 2011 uskutečnilo nedělní odpoledne
s hasiči. V městském i hasičském muzeu byla mimo jiné zajímavé věci i k vidění historická hasící
technika. Mezi oběma místy přepravoval zájemce automobil Praga , který byl do Žamberka zakoupen
v roce 1928.
Na parkovišti u muzea byla pro diváky připravena ukázka parního válce a výstava předmětu
s hasičskou tématikou a jiné soutěže.
Nedělní odpoledne s hasiči provázelo slunečné počasí s letními teplotami.

Kytarista Štěpán Rak v Žamberku
Jako nepopsatelný a úžasný zážitek hodnotilo publikum vystoupení Štěpána Raka v kostele sv.
Václava.Vynikající vystoupení umělce s pořadem „Svět vůní – jak ho cítí Štěpán Rak“ odměnili
posluchači dlouhotrvajícím potleskem ve stoje.
Tento koncert se konal dne 19. září 2011 u příležitosti 100. výročí založení muzea v Žamberku.

Dalšími akcemi , které se konaly v měsíci září v rámci 100 let muzea:
- v neděli 18. září 2011 koncert v Divišově divadle Petra Vlková TRIO
- ve středu 21. září 2011beseda s Eduardem Stehlíkem z cyklu“ Žamberk – město ve kterém žiji“

Barium
6. října 2011 se konala vzpomínková akce u příležitosti 67. výročí příchodu paradezantní skupiny Brium do
města. Před domkem Žabkových v osadě Polsko přišla asi třicítka lidí, mezi nimi rodinní příslušníci
spolupracovníků Baria, děti z místní ZŠ, zástupci armády a představitelé města, kteří položili květiny k pamětní
desce. Mezi hosty byla dcera Václava Vachka z Hradce Králové, jehož fašisté ubili v sovislosti s Bariem.

Pietní akt
Ve čtvrtek 27. října 2011 si město Žamberk připomnělo 93. výročí samostatného československého
státu. Pietní akt se uskutečnil u pomníku TGM na Masarykově náměstí. , kde čestnou stráž drželi
členové o.s. Četnické pátrací stanice Pardubice a členové Junáka Žamberk.Celý pietní akt provázela
hudba dechového orchestru ZUŠ Petra Ebena pod vedením Ladislava Tyrnera.
Následně byly položeny věnce u pomníku obětem 1. světové války ve Vojáčkových sadech a u
pomníku legionáře Bedřicha Havleny.
Slavnostní projev přednesl u pomníku TGM starosta města pan Jiří Dytrt a o historických událostech
kolem událostí 28. října 1918 promluvil pan Vladimír Severin.

Slavnostní večer u příležitosti 93.výročí vzniku samostatného československého státu
Město Žamberk , v předvečer státního svátku 28. října, poprvé udělovalo Cenu města Žamberka. Na
slavnostním večeru v Divišově divadle, pořádaným u příležitosti 93. výročí vzniku samostatného
československého státu., byly vybraným osobnostem města předány Ceny města Žamberka starostou
panem Jiřím Dytrtem, místostarostou Ing. Petrem Novotným a místostarostkou MUDr. Jiřinou
Jirešovou.
Ocenění bylo uděleno:
- manželům JUDr. Zdepku Jaškovi a paní Jarmile Jaškové
- manželům Františku Pírkovi a paní Vlastě Pírkové in memoriam / zemřela 2011/
- panu Jiřímu Mergancovi In memoriam / zemřel 2006/
- paní Haně Michaličkové, učitelce tanečního oboru na ZUŠ Petra Ebena, nyní v důchodu

Dále bylo předáno vysoké skautské vyznamenání, medaile sv. Jiří, panu Vladislavu Severinovi st. za
celoživotní práci pro český skauting.
Slavnostní večer zakončil koncert swingové hudby v podání Swing Bandu ZUŠ Petra Ebena pod
vedením Josefa Dostála.

Žamberk uspěl v projektu Město pro byznys 2011
Město Žamberk získalo ocenění týdeníku ekonom v projektu „Město pro byznys 2011“ za zlepšení
bezpečnosti ve městě. Město pro byznys je srounávací výzkum, do kterého se jednotlivá města
nepřihlašují, ale jsou do vyhodnocení zařazena automaticky.
Do výzkumu bylo zapojeno 205 měst s rozšířenou působností a 22 městských částí města
Prahy.Město pro byznys zahrnuje všechny oblasti, které mají pro podnikatele a firmy strategický
význam.

Advent v Žamberku
Tradiční rozsvícení vánočního sromu se uskutečnilo již v úterý 29. listopadu po první adventní neděli.
O kulturní program se letos postarala ZŠ Nádražní 743. Tradiční vánoční koledy zpívalo více než 80
dětí a společně se starostou města panem Jiřím Dytrtem odpočítali zhasnutí celého náměstí a
rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí . Starosta města pak popřál všem občanům
krásný Advent a klidné prožití vánočních svátků.

Mikulášovo odpoledne a Mikulášská jízda
Mikulášovo odpoledne aneb cesta do pekel se uskutečnila v budově ANIMA. Akce pro všechny malé a
velké děti , odpoledne plné Mikulášových nápadů a čertovských úkolů /zdobení perníků, výtvarné
dílny a zkoušky chytrosti a bystrosti./
V podvečer projela městem Mikulášská jízda s Mikulášem a jeho andělskou družinou a bandou
z pekla. Na předem určených zastávkách bylo mnoho dětí s rodiči. Mikulášské odpoledne se vydařilo,
místy proletoval sníh, bylo větrno na horách napadla větší sněhová nadílka.

Zemřel Václav Havel
V neděli 18. prosince v dopoledních hodinách zemřel československý a první prezident samostatné
české republiky pan Václav Havel. Vláda vyhlásila od 21. prosince třídenní státní smutek. Po celé
české republice se lidé podepisovali do kondolenčních listin. Ve středu 21. prosince doprovodili víc
jak 10 000 občanů rakev pana Václava Havla z Pražské křižovatky na Pražský hrad. Ve Vladislavském
sále se s ním rozloučil prezident republiky Václav Klaus, poslanci a senátoři. Pohřeb se konal v pátek
23. prosince 2011 v Katedrále sv. Víta, kam se s Váslavem Havlem přišli rozloučit politici z celého
světa a pozvaní hosté.
Městské kulturní středisko FIDIKO uspořádalo dne 20. prosince 2011 vzpomínkovou projekci filmu
„Občan Havel“. Kondolenční listiny byly umístěny v předsálí Divišova divadla, kde občané mohli
vyjádřit soustrast s úmrtím pana Václava Havla.
Další kondolenční listiny byly umístěny v budově radnice. Všechny kondolenční listiny byly odeslány
na kancelář Václava Havla. V den pohřbu, 23. 12. 2011, se u Morového sloupu na Masarykově
náměstí sešla skupina lidí a tichou vzpomínkou a zpěvem státní hymny uctili tohoto významného
člověka.

Kultura a školství
SVČ ANIMO Žamberk
Od 1.1.2011 se stalo zřizovatelem SVČ ANIMO Město Žamberk.Také se změnil název organizace
z Domu dětí a mládeže na středisko volného času SVČ ANIMO. Náplp činností se nemění , dále tato
organizace provozuje zájmové kroužky pro děti a mládež, akce pro veřejnost, tábory, pobytové akce ,
výukové programy a spontánní činnosti pro neorganizované děti.
ZUŠ Petra Ebena
ZUŠ Petra Ebena zřizuje od 1.1.2011 Město Žamberk, název školy se nemění.

Návštěva z USA
Dne 7. ledna 2011 navštívila ZŠ 28.října v Žamberku paní Blanka Sylvestr, ředitelka Bohemian Hall
Astoria v New Yorku, jejíž součástí je česká škola , kde byl během svého turné po USA tři dny
ubytovaný dětský pěvecký sbor VIOLA. Škola připravila pro hosta besedu se žáky , vzpomínání u videa
z New Yorku , prohlídku Městského muzea ,setkání se zpěváky pěveckého sboru na jejich zkoušce a
hlavně plánování další spolupráce.

Talent 2010
V pondělí 21.února 2011 se uskutečnil v Divišově Divadle v Žamberku šestý ročník slavnostního
předávání ocenění dětem a mládeži za mimořádné výsledky dosažené v roce 2010 v oblasti kultury
sportu a vědomostí - TALENT 2010.
Nominováno bylo celkem 68 dětí a mládeže v 9 kategoriích .
.Zástupci města starosta pan Jiří Dytrt a místostarostka MUDr. Jiřina Jirešová předávali všem
nominovaným pamětní listy a dárky. V jednotlivých kategoriích byly vyhlášení ti nejlepší.
Vprogramu večera vystoupili žáci ZUŠ Petra Ebena, SVČ ANIMO – TS Neon, bubnování na djembe –
žáci SpZŠ A SVČ ANIMO. Na závěr byl promítnut filmový snímek Domova pod hradem Žampach
autora Štěpána Novotného „Strom splněných přání“.

Znak Žamberka
Žáci výtvarného oboru ZUŠ Petra Ebena a Speciální ZŠ se podílely na vytvoření světového rekordu
v počtu vytvoření znaků měst a obcí ČR z tříděného odpadu.
Děti z 992 škol přihlášených k pokusu vyrobily z tříděného odpadu 1025 znaků. Znak našeho města
byl vybrán mezi ty nejlepší a vystaven na čestném stojanu na velerthu GO a Regiontour v Brně.

Viola letos zlatá
Ve středu 23. března 2011 se konalo v Chrudimi krajské kolo celostátní přehlídky školních dětských
pěveckých sborů pro Pardubický kraj. Dětský pěvecký sbor Viola pod vedením pana učitele Jaromíra
Žejdlíka získala zlaté pásmo. Porota ocenila především schopnost sboru zazpívat každou písep
s prožitkem, ať už se jedná o písep klasickou nebo spirituály.

Dagilélis opět v Žamberku

Ve dnech 18. – 19. dubna 2011 navštívil již podruhé Žamberk vynikající chlapecký pěvecký sbor
Dagilélis z litevského města Siauliai. Koncert se konal v kostele sv. Václava, po třech letech mohli
návštěvníci koncertu slyšet špičkový zpěv sboru, který vyhrává nejprestižnější pěvecké festivaly ve
své vlasti i ve světě..

Majáles 2011
1. května 2011 se uskutečnil tradiční studenský majáles a Mafest 2011. Diváci shlédli majálesový
průvod, studenskou estrádu , vystoupení sboru CORALE a Jeleního loje.
Zábavné odpoledne vyvrcholilo hudebním festivalem MAFEST, na kterém zahráli Hashberry,
Bujabézaa Ska,n,Daal.
Majáles shlédly stovky lidí, počasí bylo příznivé.

Mládí tančilo po osmadvacáté.
Večer 6.května 2011 ve zcela vyprodaném sále Divišova divadla zažili všichni diváci už 28. ročník
přehlídky práce všech žáků tanečního oboru ZUŠ Petra Ebena.Autorka všech tanečních choreografií a
nápadů v pořadu „Mládí tančí“ jako i těch předešlých 27 ročníků byla i tentokrát spokojená. Bylo to
však naposledy , protože paní učitelka Hana Michaličková odešla s koncem školního roku do
důchodu.
Kolegové ze ZUŠ Petra Ebena ji popřáli zasloužený odpočinek a pevné zdraví.

Úspěch akordeonového kvarteta
Akordeonový kvartet zvítězil v ústředním kole soutěže ZUŠ v Havířově. Věra Danielová, Petra
Kalousová, Tereza Schloglová a Jakub Pásler získal 1. cenu v ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře na
akordeon.
8- letá Adéla Luxová si přivezla 3. cenu, v její kategorii bylo 14 soutěžících.

Den dětí s dobrovolníky v pátek 9.června 2011
Serie Dnů dětí s dobrovolníky je zařazena do celoročního projektu Koalice nevládek Pardubicko , o.s.,
podpořeného Pardubickým krajem za účelem propagace a osvěty dobrovolnictví a neziskového
sektoru.
K vidění bylo např.: Tanec se psy a agility/ Základni kynologické organizace Žamberk/ , vystoupení
taneční skupiny NEON, ukázky profesionálních odpalů baseballového týmu METEORS ze Žamberka a
další zajímavosti.
Akce se konala v Zámeckém parku a slunečné počasí přilákalo přes 200 dětí a jejich rodiče.

Slavnostní předávání vysvědčení na radnici /SPOZ/
V průběhu měsíce června 2011 se již tradičně uskutečnilo slavnostní předávání vysvědčení žákům a
studentům v obřadní síni městské radnice. 71 žáků ukončilo základní školní docházku, maturitní
vysvědčení obdrželo 73 studentů a výuční listy dostalo 93 studentů

Vzácný strom vysazen u Gymnázia Žamberk

Díky pochopení vedení botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK v Praze obdrželo Gymnázium
Žamberk darem Metasekvoj čínskou – strom s dlouhým a originálním rodokmenem.
Metasekvoj byla vysazena na dvoře gymnázia 20. října 2011 – v den, kdy se v Česku slaví Den stromů
a zárovep v roce 70. výročí, kdy byl tento rod popsán jako fosílie a jako neznámý rostoucí strom
poprve nalezen v Číně.

Student gymnázia oceněn jako talent roku 2011
V rámci Programu podpory talentovaných žáků 2011 byli v pondělí 31. října 2011 na Krajském úřadě
v Pardubicích oceněni studenti Pardubického kraje, kteří dosáhli výrazných úspěchů v předmětových
a odborných soutěžích. Mezi dvanácti oceněnými byl letošní absolvent žamberského gymnázia
Miroslav Koblížek, který se výborně umístil v několika soutěžích, ale největší úspěch dosáhl
v Matematické olympiádě, kde jako jeden z nejúspěšnějších řešitelů v celostátním kole se účastnil
mezinárodního kola této soutěže v nizozemském Amsterodamu., kde se umístil těsně za medailovými
pozicemi. Úspěšný byl také ve Fyzikální olympiádě. V září začal studovat na 2. lékařské fakultě UK
v Praze.

Splněný sen ZUŠ
Po letech problémů s nedostatkem učeben a díky podpoře města, jeho rady a zastupitelstva a také
díky pochopení majitele vedlejšího objetu restaurace „Imrvere“ pana Martina Kačeny, se rozšířila ZUŠ
o čtyři učebny hudebního oboru a učebnu výtvarného oboru. Nové prostory má město od pana
Kačeny dlouhodobě pronajaté pro potřeby ZUŠ, přístup do nových učeben je z budovy školy.

ŽIFA – OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011
Nejdůležitější akce :
 V v měsících duben – červen se pořádal konkurz na nadcházející škol. rok v Rice Laku,
konkurzem vybraná dvě děvčata – studentky gymnázia Žamberk Eliška Hegerová a Kristýna
Sonntagová
 Červenec – Letní jazyková škola ŽIFy – o malé a velké studenty se ve všech věkových
kategoriích staralo 6 kvalifikovaných lektorů angličtiny, z nichž tři byli rodilí mluvčí z USA a
Velké Britanie
 U příležitosti Mezinárodního setkání mládeže navštívila naše město skupina studentů z Rice
Laku /červenec 2011/
 „ The September Concert“ – po desáté organi zovaná akce 11.září po celém světě , proběhl
opět na prostranství před budovou pověřeného úřadu v Žamberku.Tento koncert každoročně
organizuje ŽIFA ve spolupráci s pěveckým sborem VIOLA.Dále vystoupil pěvecký sbor
CORALE, skupina zpěváků Speciální školy Žamberk, flétnový kvartet ZUŠ Petra Ebena,zazpíval
Lukáš Sourada a na závěr zatančili tanečníci z TS Neon.

Památková péče
Obnova nejvýznamnějších památkově chráněných objektů na území města Žamberk v roce
2011:

Kostel sv. Václava v Žamberku, nemovitá kulturní památka, vlastník Římskokatolická
farnost – děkanství Žamberk
V červenci letošního roku byla dokončena plánovaná etapa restaurování vnitřních maleb (čelní strana
transeptu, část levé a pravé boční stěny, zakončení římsou závěru příčné lodi) - ornamentálních a
figurálních maleb v kostele sv. Václava v Žamberku. Restaurátor – akademický malíř Jiří Šťourač z
Bystrého, provedl čištění, zpevnění, tmelení klihových a olejových maleb, barevnou retuš a
rekonstrukci ornamentálních a figurálních maleb a monochromního pozadí včetně injektáže trhlin.
Farnost získala dotaci od Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón ve výši 403 tis. Kč, ze které byla akce financována.
V průběhu roku byla provedena i částečná obnova fasády kostela sv. Václava – oprava a nátěr
presbytáře a části jižní strany kostela sv. Václava v Žamberku. Pokračovalo se v již nastavené
barevnosti (odstín Caparol Atlantis 14). Práce byly prováděny pouze z vysokozdvižné plošiny, bez
stavění lešení a dokončeny byly v říjnu 2011 firmou RA stavební, s.r.o., Radiměř.
Oprava stála 650 tis. Kč, z toho 455 tis. Kč poskytlo Ministerstvo kultury ČR z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón, 130 tis. Kč přispělo Město Žamberk
a zbytek hradila farnost.

Sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého před kostelem sv. Václava v Žamberku,
nemovitá kulturní památka, vlastník Římskokatolická farnost – děkanství Žamberk
Vzhledem ke stavu a hodnotě památky bylo nutné provést restaurátorský zásah. Pískovec byl
odsolen, očištěn, zpevněn, bylo provedeno tmelení v nejnutnější míře. Praskliny byly injektovány a na
závěr se provedla barevná retuš. U sochy sv. Jana Nepomuckého byla osazena nová pozlacená
svatozář z nerezového kovu, u sv. Václava vrchol praporce a křížek na vévodské čapce. Uvedené
práce byly dokončeny v listopadu.
Restaurátrské práce zajišťoval BcA. Marek Běťák z Nové Vsi u Litomyšle. Sochy byly rozebrány,
odvezeny do restaurátorského ateliéru a po provedení prací opět zpět osazeny na místo.
Restaurátorské práce stály 304 tis. Kč, z toho od Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón 264 tis. Kč, 20 tis. z rozpočtu Města
Žamberk a 20 tis. hradila farnost.

Oltář 14 pomocníků z kostela sv. Václava v Žamberku, movitá kulturní památka
V současné době je oltář demontován a nachází se v ateliéru ak. malířky Evy Kolmanové ve Velkých
Výklekách. Datace oltáře pravděpodobně kolem r. 1700, technika oltáře polychromované zlacené
dřevo, olejomalby na plátně a dřevěných destičkách. Na oltáři byly očištěny mladší vrstvy povrchové
úpravy. Pouze na řezbách obrazového rámu byla ponechána mladší křídová vrstva. Na křídovou
vrstvu rámu byla natažena nová vrstva běli. Na okrajích řezeb byly objeveny zbytky původního
zlacení. Zlacení bylo rekonstruováno plátkovým zlatem v míře odpovídající patině materiálu. Na
ostatních částech bylo provedeno tmelení, doplpky v podobě nových dořezaných částí a byla
provedena rekonstrukce leštěné běli na nedochovaných místech. Leštěná běl byla barevně
přizpůsobena originálu. Obrázky světců byly vytmeleny, vyretušovány a opatřeny závěrečným
ochranným lakem. Mladší menza byla očištěna na nejstarší dochovanou polychromii a byla opatřena
nátěrem bílou temperou imitující leštěnou běl. Díky grantu Pardubického kraje ve výši 200 tis. Kč a
podpoře Ministerstva kultury z programu restaurování movitých kulturních památek ve výši 140 tis.
Kč jsou práce na restaurování oltáře téměř dokončeny. V příštím roce by měla proběhnout instalace
oltáře do kostela sv. Václava v Žamberku.

Soubor 17 párů barokních lavic (movitá kulturní památka) z kostela sv. Václava v Žamberku

Stále pokračují restaurátorské práce na obnově. V letošním roce byl dokončen druhý blok a další 3
kusy barokních lavic. Celkové náklady v tomto roce ve výši 100,8 tis. Kč, uhradila farnost z příspěvku
Pardubického kraje ve výši 90 tis. Kč, z příspěvku města ve výši 5 tis. Kč a zbytek z vlastních zdrojů.

Sloup se sochou P. M. Immaculaty a sochami světců na Masarykově nám., nemovitá
kulturní památka, vlastník město Žamberk
V září došlo k předání restaurátorských prací na morovém sloupu. Práce provedl akad. sochař a
restaurátor Jan Vích z Libčice nad Vltavou. V letošním roce proběhla údržba dle doporučení z
předchozího restaurátorského zásahu, byla obnovena ochrana povrchů a odstraněny drobné
nedostatky, které se vždy lokálně projeví po několika letech (předchozí restaurování bylo provedeno
v r. 1996 a poté 2006).
Velmi smutné bylo zjištění, že v noci z 5.11.2011 na 6.11.2011 vandalové poničili opravené dílo tím,
že vylomili pískovcovou kouli z balustrády, směrem k silnici č. I/11, odlepili podstavec koule, který byl
v místě zasazení čepu rozlomen a poté ještě rozbili stupně schodů vedle branky. Způsobená škoda
byla odhadnuta na cca 60 tis. Kč bez DPH, rozbité a uvolněné zbytky pískovce byly odvezeny do
garáže radnice do doby, než bude možno přistoupit k obnově památky.
Město uhradilo náklady restaurování ve výši 62 tis. Kč, z toho z příspěvku Ministerstva kultury ČR v
rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši
31 tis. Kč a zbytek ze svého rozpočtu.

Kašna se sousoším Nymfy a Kentaura na Masarykově nám., nemovitá kulturní památka,
vlastník město Žamberk

V září došlo rovněž k předání restaurátorských prací na kašně na náměstí. Práce provedl akad. sochař
a restaurátor Jan Vích z Libčice nad Vltavou. V letošním roce proběhla údržba dle doporučení z
předchozího restaurátorského zásahu, byla obnovena ochrana povrchů a odstraněny drobné
nedostatky, které se vždy lokálně projeví po několika letech (předchozí restaurování bylo provedeno
v r. 1996 a poté 2006).
Město uhradilo náklady restaurování ve výši 34 tis. Kč, z toho z příspěvku Ministerstva kultury ČR v
rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši
17 tis. Kč a zbytek ze svého rozpočtu.

Židovský hřbitov v Žamberku, nemovitá kulturní památka
Záchranné práce na náhrobcích židovského hřbitova v Žamberku pokračovaly na 30 náhrobcích, v
evidenci vlastníka vedených pod č. 17 - 46. Práce prováděl restaurátor s licencí Milan Šturm z Prahy,
jednalo se především o vztyčování a restaurování povalených náhrobků (stabilizace, čištění, bodové
lepení prasklin, odstranění usazenin a organickkých látek).
Židovský hřbitov v Žamberku, jeden z nejcennějších židovských hřbitovů v Čechách, obsahuje cca 250
náhrobků datovaných od počátku 18. století do druhé světové války. Vzhledem k mizivému množství
dochovaných listinných archiválií, je záchrana náhrobků nesmírně významná. Částka za restaurování
ve výši 139.700 Kč byla kryta 100 tis. Kč z prostředků Ministerstva kultury ČR z Programu podpory
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a zbytek platil vlastník (Židovská
obec v Praze).

Kamenný kříž zv. „U pěti ran“ v Žamberku - Krikvaldy, nemovitá kulturní památka
Přesun kříže v rámci pozemkové parcely č. 2468/1 v kú. Žamberk se souhlasem Krajského úřadu v
Pardubicích a restaurování kříže provedl restaurátor – akademický sochař Mgr. Jiří Fiala ze Zbirohu.
Původně stál kříž mezi chráněnými stromy, byl silně vykloněn a hrozil zřícením. Z tohoto důvodu se
rozhodlo o přemístění kříže o cca 10,6 m východním směrem. Kříž byl demontován a při demontáži
kříže došlo k jeho rozlomení. V ateliéru byl poté očištěn, odsolen a slepen, biocidně ošetřen, byly
odstraněny betonové doplpky. Na novém místě byl vybudován nový základ a osazeny schody a
zrestaurovaný kříž. Na závěr byla provedena barevná retuš a hydrofobizace. V okolí kříže se provedly
terénní úpravy. Dílo bylo dokončeno v listopadu 2011.
Částka za restaurování ve výši 149.765 Kč byla kryta 126 tis. Kč z prostředků Ministerstva kultury ČR z
Programu podpory kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a zbytek platil
vlastník (město Žamberk z rozpočtu).

Údržba drobných památek, které nejsou prohlášeny za kulturní památky

Socha sv. Jana Nepomuckého na Husově nábřeží v Žamberku. Památka se nacházela mezi přerostlými
keři bezu, na dříve soukromé zahradě, kterou město odkoupilo od původního vlastníka. Na
základovém schodě, masivní hranolový, ustupující podstavec se zrcadly, s profilovanou trnoží a krytý
římsou, opatřený reliéfy s výjevy legendy sv. Jana z Nepomuku. Na podstavci nízký nástavec se
sochou světce v liturgickém rouše, stojící v kontrapostu s krucifixem na levém rameni, palmetou na
pravém a s biretem na hlavě. Značně korodované již setřené reliéfy představují: Svržení z Karlova
mostu do Vltavy, Zpověď královny a Královský soud. V horních rozích jednotlivá latinská čísla datace
(1727). Bylo provedeno čištění a revize stavu. Nevhodné tmely a spárování byly nahrazeny.
Architektura sochy byla slepena, rekonstruováno chybějící tvarosloví. Součástí zásahu byla i
rekonstrukce svatozáře s pěti šesticípími hvězdami a jejich zlacení.
Na závěr byly provedeny lazurní a lokální barevné retuše a šetrná hydrofobizace. Bylo upraveno okolí
sochy (oprava a nátěr plotu, úprava okolní vegetace a bezprostředního okolí sochy). Restaurování
sochy provedl akad. sochař a restaurátor Jan Vích z Libčice nad Vltavou, úpravu okolí sochy Technické
služby města Žamberka. S ohledem na kvalitu sochy byl vybrán restaurátor s vyšší licencí, aby nedošlo
při zásahu ke znehodnocení uměleckého díla. Díky grantu Pardubického kraje ve výši 45 tis. Kč a
podpoře města Žamberka v částce 30,570 tis. Kč se podařilo dobré dílo!!

Ostatní zajímavosti
- Umístění pamětní desky pana Jiřího Faltuse na dům čp. 63 na Masarykově náměstí v Žamberku
(dům je prohlášen nemovitou kulturní památkou). Pamětní deska ve tvaru otevřené knihy a portrétu
významného rodáka a knihaře pana Jiřího Faltuse na připomínku jeho stého výročí byla odhalena v
sobotu 19. března 2011 ve 14,00 hod.
- Propojení dvou budov na Masarykově náměstí (v městské památkové zóně), a sice čp. 144 (hotel
Modrá hvězda) a čp. 145 (budova ZUŠ) pro rozšíření prostor Základní umělecké školy v Žamberku –
propojení obou budov interiérem přes 2. NP se zvenku pohledově neuplatpuje.
- V závěru roku byla na roh budovy čp. 166 (radnice – nemovitá kulturní památka) na Masarykově
náměstí v Žamberku umístěna bezpečnostní kamera pro monitorování prostoru náměstí.

VÝSTAVBA

Žamberk 2011
1) Výstavba inženýrské infrastruktury v lokalitě „Velký Hájek“ – II.etapa
a. navazující „pokračovací“ investice z I.etapy v lokalitě Velký Hájek významná
pro rozvoj budoucí zóny pro bydlení a tedy vznik nové osídlené části města.
V současné době zde již vyrůstají bytové domy firmy CONTIPRO Pharma a.s.
b. započato v červenci 2011, ukončeno v září 2011
c. celkový náklad z prostředků města činil cca 3,2 mil.Kč
2) Budování kanalizace v městské části Betlém - Polsko
a. pokračování investiční akce zahájené v roce 2010, která pro drobné technickoinženýrské problémy bude ukončena až v roce 2012 . Nicméně jedná se stále
o důležitou akcí spojenou s plněním normativů EU. V lokalitě byly zahájeny
doprovodné investice města a to oprava povrchů komunikací a výstavba
nového veřejného osvětlení.
b. zahájeno v září 2010, předpokládané ukončení červen 2012
c. stavbu provádí za využití dotací Ministerstva zemědělství ČR a Pardubického
kraje ve výši 10,5 mil. Kč společnost VAK Žamberk v.o.s., jíž je město
Žamberk společníkem.
3) Vybudování technologického centra IS, elektronické spisové služby a vnitřní
integrace městského úřadu Žamberk
a. tato akce byla realizována jako součást budování tzv.místa Czechpoint.na
pověřeném úřadě III.stupně a obsahuje kromě jiného výměnu centrálního
serveru, rozšíření zálohovacích možností, dodání nových SW produktů. Pro
občany z celého regionu se tak zkvalitnily služby poskytované městským
úřadem, před budovou úřadu byla zprovozněna elektronická úřední deska.
b. realizováno v průběhu celého roku 2011,
c. celkový náklad by měl dosáhnout cca 6,3 mil. Kč za využití dotace z
Integrovaného operačního programu ministerstva vnitra ČR ve výši příspěvku
85% uznatelných nákladů, což představuje cca 5,3 mil. Kč. Zbylých 15% bylo
dofinancováno městem.
4) Oprava povrchu komunikací v lokalitě Polsko – Betlém – I.etapa
a. navazující investiční akce po ukončení vybudovaní kanalizačního řádu a to v ul.
Šanderova, kde byly dány do pořádku i části komunikací nedotčené výstavbou
kanalizace, ale nutné k řádnému užívání obyvateli lokality Polsko.
b. zahájeno v září 2011, ukončeno v říjnu 2011.
c. celkový náklad I.etapy dosáhl výše cca 1,4 mil. Kč, z toho 0,84 mil z finančních
prostředků města, zbytek byl financován jako součást úpravy povrchů po
položení kanalizace
5) Výstavba veřejného osvětlení v lokalitě Polsko – Betlém – I.etapa
a. navazující investiční akce po ukončení vybudovaní kanalizačního řádu a to v ul.
Šanderova a ul. Dymlovská. Prováděno před konečnou úpravou povrchu
komunikací a průběžně do konce roku v úsecích, jejichž povrch bude

upravován v roce 2012. Zatím je pokládán el. kabel, v budoucnu bude rozvod
osazen novými osvětlovacími body. V současnosti již zahájena II.etapa.
b. zahájeno v červnu 2011, I.etapa ukončena v říjnu 2011
c. celkový náklad I.etapy z prostředků města dosáhl výše cca 0,8 mil. Kč

6) Vybudování víceúčelového sportovního hřiště v areálu TOSK
a. akce byla realizována jako rozjezdová pro sérii dalších investic v rámci
projektu Areál aktivní turistiky II. (2011 – 2013) ve Sportovním areálu Pod
Černým lesem, jehož cílem je zkvalitnění poskytovaných služeb v uvedené
lokalitě a podpora turistického ruchu
b. stavba byla zahájena v červenci 2011 a ukončena v srpnu 2011
c. k financování bude využito dotačního titulu EU - ROP NUTS II: Severovýchod
při závěrečném vyúčtování po ukončení celého projektu, prozatím město
hradilo náklad ve výši cca 0,9 mil. Kč z vlastních prostředků.
7) Vybavení dětského dopravního hřiště elektrickými zařízeními
a. významově důležitá akce, kdy dopravní hřiště bylo vybaveno elektrickými
zařízeními, která by měla simulovat provoz na železničním přejezdu a na
světly řízené křižovatce, se kterou se děti v Žamberku nesetkají
b. celá akce včetně přípravy byla realizována v červenci 2011
c. náklad činil 0,43 mil. Kč..
8) Kamerový systém města – I.etapa
a. umístěním první kamery jako první vlaštovkou byla zahájena dlouhodobá akce
jejímž cílem je jediné – zvýšení bezpečnosti občanů a ochrana majetku.
Kamera je namontována na budově radnice na Masarykově náměstí
b. realizováno v prosinci 2011
c. celkový náklad této etapy činil cca 0,2 mil.Kč,
9) Vybudování chodníku ke Sportovnímu areálu Pod Černým lesem
a. realizace akce projednaná RM v roce 2009 na návrh dopravní komise a
realizovaná souběžně s akcí ŘSD – rekonstrukce mostního propustku v dané
lokalitě při jednom omezení provozu na komunikaci I/11. Zatím občany
oceněno jako účelná investice
b. realizováno říjen – listopad 2012 nákladem 0,3 mil. Kč.
10) Rekonstrukce chodníku ul. Smetanova – 1.část
a. odstranění nejvážnějších závad ve schůdnosti spodní části chodníku v ul.
Smetanova
b. realizováno v srpnu 2011,
c. celkový náklad dosáhl výše cca 0,1. mil. Kč z finančních prostředků města
11) Oprava povrchu vjezdu do ul. Ve Vrbí
a. jedná se o akci, která je součástí péče o městskou památkovou zónu a o
odstranění závad ve sjízdnosti dlážděného povrchu.
b. akce realizována v měsíci červen nákladem 0,17 mil Kč.
12) Oprava povrchu ul. Kostelní

a. jednalo se o opravu velmi rozbitého povrchu bývalé komunikace II.třídy,
kterou město převzalo od Pk kraje po otevření průtahu městem v roce 2005.
b. akce realizována v měsíci květen nákladem 0,31 mil Kč
13) Vybudování veřejného osvětlení v ul. Pod Karlovicemi
a. touto akcí realizován další krok pro zkvalitnění. života obyvatel a to osazením
veřejného osvětlením nejtemnější části trasy cesty vedoucí od sídliště do
průmyslové zóny u „Agra“.
b. realizováno postupně v rozmezí měsíců červen až listopad 2011
c. celkový náklad investice města činil cca 0,11 mil.Kč
14) Vybudování solárního osvětlení v ul. Pod Sanatoriem
a. využito vlastností alternativního solárního napájení k naplnění požadavků
občanů na osvětlení odlehlé části města, která je klasickou metodou osazení
veřejného osvětlení velmi obtížně dostupná. Došlo zde k úspoře finančních
prostředků za vybudování kabelové trasy.
b. realizováno v dubnu 2011 nákladem 0,09 mil. Kč
15) Rekonstrukce povrchu chodníku v ul. Nádražní
a. další akce, která vyšla vstříc požadavkům občanů města a vylepšila vzhled i
funkčnost chodníku v blízkosti centra města
b. akce byla realizována září – říjen 2011
c. investorem celého díla v hodnotě 0,23 mil Kč bylo Město Žamberk
16) Vybudování přechodu pro chodce v ul. Tyršova
a. vyřešení dlouhodobě požadované akce pro zajištění dopravní bezpečnosti
mládeže z blízkého Odborného učiliště a Praktické školy a také občanů města
využívajících. tzv. „sokolku“ k přístupu na podměstí v této lokalitě.
V budoucnu by měla na tuto akci navázat výstavba parkoviště pro sokolovnu a
přilehlá zařízení.
b. realizováno listopad – prosinec 2011 nákladem 0,15 mil. Kč
17) Výměna vjezdové brány do objektu MŠ Čtyřlístek
a. odstranění. pro vjezd zásobování nevyhovující a již zcela dosloužilé brány na
vstupu do objektu a její náhrada za posuvnou
b. realizováno městem v listopadu 2011 nákladem 0,08 mil. Kč
18) Vybudování parkovacího pruhu pro MŠ Čtyřlístek ze zatravňovaní dlažby v ul.
Tylova
a. jedná se o kompromisní způsob vyřešení krátkodobého parkování pro rodiče
využívajících služeb přilehlé MŠ bez výrazných zásahů do lesoparku objektu
b. investorem akce město, cena díla dosáhla cca 0,08 mil. Kč
19) Vybudování elektronického zabezpečovacího systému Městského muzea
a. akce určená k zabezpečení sbírkových fondů města spravovaných Městským
muzeem,.
b. investorem akce z přelomu roku město Žamberk za využití dotačního titulu Pk
kraje – preventivní péče o sbírky muzeí a galerií
c. cena díla dosáhla cca 0,12 mil. Kč, z toho dotace 0,06 mil. Kč.
20) Rekonstrukce povrchu chodníku před č.p. 1130 - 1131

a. oprava dalšího nevyhovujícího chodníku na území města dle požadavků
občanů
b. realizováno v říjnu 2011 nákladem města ve výši 0,14 mil. Kč.
21) Úpravy dopravního značení systému parkování před budovou polikliniky
a. realizace další, delší dobu požadované investice, která završila celkové řešení
dopravní situace v ul. U Polikliniky, jejímž cílem bylo zabezpečení zvýšeného
pohybu chodců před budovou polikliniky a vylepšit organizaci parkování
vozidel zaměstnanců i návštěvníků zařízení polikliniky.
b. realizováno srpen - listopad 2011, investorem město, náklad cca 0,16 mil.Kč
22) Montáž zábradlí podél toku Divoké Orlice u železného mostu
a. další krok k zabezpečení bezpečnosti chodců podél toku Divoké Orlice mezi
železným mostem a ul. Havlenovou
b. investorem Město Žamberk, náklad 0,13 mil.Kč
23) Výměna vstupních dveří ZUŠ
a. po výměně oken v létech 2008 – 2010 další krok k zateplení objektu ZUŠ a
nahrazení nefunkčních dveří novými přizpůsobených podmínkách umístění
objektu v městské památkové zóně.
b. investorem akce ve výši 0.07 mil. Kč bylo město v měsíci duben 2011
24) Vybudování knihovny 1.stupně ZŠ 28.října
a. touto akcí se jedná o další příspěvek vedení školy ke kvalitní podpoře výuky
nejmladších žáků školy..
b. investorem akce ve výši 0.05 mil. Kč bylo město Žamberk
25) Oprava mostků na komunikaci do Kněžství
a. jednalo se o odstranění nejvážnějších závad na konstrukci mostků pro
zabezpečení jejich sjízdnosti.
b. investorem akce ve výši 0.14 mil. Kč město Žamberk
26) Oprava fasády stodoly na Pěší zóně
a. odstranění právem kritizovaného vzhledu objektu města na nově vybudované
pěší zóně v ulici stejného názvu. K vyzdobení a závěrečné úpravě bylo využito
workshopu malování konaného v rámci mezinárodního setkání studentů
partnerských měst v Žamberku.
b. realizace červenec 2011
c. investorem Město Žamberk, náklad 0,1 mil.Kč
27) Opravy budovy muzea SDH a skladů krizového řízení
a. investice, která se opakuje každoročně s cílem postupně opravit a odstranit
závady s cílem vylepšit stav budovy v majetků města, kterou si město nechalo
z původního objektu kasáren a která je využita pro zázemí činnosti
žamberského SDH a jejich muzea, město má v objektu zřízen sklad materiálu
krizového řízení.
b. realizace proběhla v průběhu roku 2011 nákladem 0,1 mil.Kč

Hospodaření města k 31. 12. 2011

Ukazatel
Dapové příjmy
Nedapové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Přijaté úvěry v roce 2011
Příjmy celkem
Provozní výdaje
Kapitálové výdaje
Splátky přijatých úvěrů
Výdaje města celkem
Rozdíl příjmů a výdajů

Skutečnost v tis.
Kč
63 014
12 842
24 223
100 834
20 000
200 913
172 018
39 793
8 457
211 811
-10 898

Počet obyvatel k 31.12.2011 včetně cizinců 6069

Skutečnost v Kč přepočtená na 1
obyvatele
10 383
2 116
3 991
16 615
3 295
33 105
28 343
6 557
1 393
34 900
-1 795

Životní prostředí
Žamberk získal grant
Město Žamberk podalo prostřednictvím ŽPZE žádost do grantového řízení na rok 2011, který vyhlásil
fond Asekol. Posláním fondu je finanční nebo materiálová podpora neziskovým a veřejně
prospěšným projektům týkající se zpětného odběru a recyklace elektrozařízení. Na úpravu míst pro
stacionární červené kontejnery na zpětný odběr drobných elektrozařízení město Žamberk získalo
28000 Kč.

Popelnice z perníku
Město Žamberk se umístilo na 2. místě v soutěži obcí v třídění odpadu za rok 2010 a obdrželo
finanční premii 70 000 Kč a popelnici z perníku.

Školy soutěží ve sběru
Pořadí škol ve sběru dle druhu odpadu k 19.1.2012

Papír
1 . Speciální základní škola, Nádražní 468
2. Základní škola Žamberk, 28. října 581
3. Základní škola Žamberk, Nádražní 743
4. Odborné učiliště a Praktická škola, Tyršova 214

54,32
30.53
23,23
0,71

/ kg na žáka /

Nápojové kartony
1. Speciální základní škola, Nádražní 468
2. Základní škola Žamberk, 28. října 581
3. Odborné učiliště a Praktická škola , Tyršova

3,5714
0,9313
0,1111

Elektrozařízení
1. Speciální základní škola, Nádražní 468
2. Základní škola Žamberk, 28. října 581
3. Oborné učiliště a Praktická škola

21.124
3.186
2,268

Město Žamberk vyhlásilo v září 2011 již 5. ročník soutěže ve sběru druhotných surovin pro všechny
místní školy. Na vítěze čekají zajímavé ceny.

Průmysl
Lotyšský velvyslanec v Žamberk
Dne 18.3.2011 přivítal starosta města pan Jiří Dytrt lotyšského velvyslance Kasparse Ozolinše s chotí.
Na pracovním setkání mu bylo představeno město Žamberk a okolí na prezentačním DVD.
Dalším bodem jednání bylo představení firmy INTERO CHMELAN a spol. ,s.r.o., která má v Lotyšsku
navázané pracovní a družební kontakty.Dalším bodem jednání bylo představení a prezentace firmy
SOR Libchavy, spol. s.r.o., která své výrobky dodává rovněž do Lotyšska.

Den otevřených dveří v ve firmě ZEZ SILKO,S.R.O.
28.5.2011 byl ve firmě ZEZ SILKO den otevřených dveří

Den otevřených dveří v Rieter CZ s.r.o.
Strojírenská společnost Rieter CZ s.r.o. uspořádala v sobotu 17.září 2011 Den otevřených dveří a
umožnila tak široké veřejnosti nahlédnout do závodu,kde prezentovala především svou moderní
výrobu a předvedla návštěvníkům svůj nový produkt- stroj pro tryskové předení. Tento stroj byl
prezentován na výstavě ITMA v Barceloně v měsíci září.V Žamberku si závod prohlédlo více než 1400
návštěvníků., nechyběl doprovodný program, občerstvení a malá pozornost pro návštěvníky.

Švýcarský Bühler koupí část společnosti Rieter CZ
Švýcarský technologický koncern Bühler koupí část společnosti Rieter CZ, a to celý závod v Žamberku
a výrobu z plechu včetně lakovny v Ústí nad Orlicí.Uzavření transakce se očekává v lednu 2012 , cena
nebyla zveřejněna.

Zdravotní a sociální zařízení
Nová laboratoř mikrobiologie v Albertinu
Sloučením albertinské laboratoře a ústeckoorlické v jeden celek došlo po dohodě obou stran.
V Albertinum v původních prostorách byla centralizovaná mikrobiologie a v laboratoři v nemocnici
v Ústí nad Orlicí biochemie a hematologie. Obě zařízení jsou propojena elektronickým informačním
systémem a podle plánu je zajištěn svoz materiálu tak, aby nedocházelo k žádným prodlevám.
Laboratoře se spojují do větších celků proto, aby byly ekonomicky a personálně schopné života a
konkurence. Celý systém byl zahájen 1. dubna 2011.

Na poliklinice v Žamberku

je bomba

V pátek 14. října 2011 oznámil telefonicky anonym , že v budově polikliniky je bomba. Na místo se
ihned dostavili policisté a kynolog se pse specializovaným na vyhledávání výbušnin, který prohledal
70 místností budovy. Z objektu a přilehlého okolí bylo evakuováno přibližně 120 lidí . Zásah byl
ukončen před polednem. Vycvičený pes žádnou výbušninu nenašel, a do budovy se mohli vrátit
zaměstnanci i pacienti.
Kriminalisté zahájili intenzivní pátrání. Anonym byl po měsíci dopaden. Pátrání je dovedlo
k pětapadesátileté ženě. Proti ní bylo zahájeno trestní stíhání pro šíření poplašné zprávy. Obviněné
v případě prokázané viny hrozí odnětí svobody až na tři roky.

Centrum sociální péče
V pátek 2. prosince 2011 proběhla v CSP Žamberk Mikulášská zábava spojená s informační schůzkou
pro klienty pečovatelské služby.
Mikulášskou zábavu navštívil starosta města pan Jiří Dytrt , místostarosta Ing. Petr Novotný a ředitel
Správy budov Ing. Stanislav Tajbr.Ředitelka CSP informovala klienty o chystaných změnách a pan
starosta představil seniorům projekt výstavby domova pro seniory. Po Mikulášské nadílce zahrála
k tanci a poslechu skupina Free‘s z Letohradu.

Úřad práce
Údaje ke dni 31.12.2011:
Počet uchazečů o práci ……………………………….760
Míra nezaměstnanosti………………………………….8,1%
Volná místa …………………………………………….31

Žamberk: statistika k 31.12.2011.
Počet občanů
Počet cizinců
s platným trvalým
pobytem v Žamberku
Narození
Úmrtí
Spatky
Počet rozvodů
Počet přihlášených
osob k TP
Počet přehlášených
osob v místě
Počet odhlášených
osob z TP
Zrušení údaje o
místu TP
Počet osob nad 80
let

CELKEM
6.069
55

ŽENY
3.071
36

MUŽI
2.998
19

68
38
43
17
140

35
20
77

33
18
63

165

74

91

141

74

67

28

7

21

246

172

74

Tělovýchova a sport
Krkonošská sedmdesátka
V sobotu 19.3.2011 byl odstartován lyžařský maraton Krkonošská sedmdesátka. Družstvo žen ze
Žamberka pod vedením Jarmily Kulhavé skončilo na třetím místě!

70 let kanoistiky v Žamberku
8.dubna 1941 byl založen vodácký oddíl při SK Žamberk. První závod byl uspořádán 25.5.1941 na
zámeckém rybníku.Jelo se na 350 a 800 m. Závodu přihlíželo cca 1500 diváků.Poté se začalo
s přípravou 1. ročníku populárního závodu „Orlických 10 km“-/ dnes 15 km po Divoké Orlici/
Celý průřez 70.lety kanoistiky v Žamberku a úspěchy členů oddílu jsou zmapovány panem Vladimírem
Kalousem a popsány ve 15 částech na stránkách ŽL.

40. ročník vodácké akce Po Divoké Orlici
V sobotu 14.května 2011 na trase Nekoř, Líšnice, Žamberk bylo k vidění stovky milovníků vodního
sportu na nafukovacích člunech, kanoích, kajacích. Dopoledne patřila Divoká Orlice turistům, přesně
v poledne pak byl odstartován závod 15 km po Divoké Orlici.
Vítěznou posádkou se stala posádka fy ŽIVA I z Klášterce nad Orlicí.
Počasí vodákům přálo.

Běh na Rozálku 2011
Vpátek 6.5.2011se uskutečnil 13. ročník tradičního běžeckého závodu na Rozálku, který je dlouhý
900m s výškovým rozdílem startu a cíle 40m.Krásné počasí přilákalo 188 závodníků z celých
východních Čech a Polska a 60 předškolních dětí..

Běh naděje
Ve čtvrtek 16.června 2011 se před Divišovým divadlem konal již 15. ročník humanitární akce spojené
s veřejnou sbírkou na podporu výzkumu rakoviny v České republice. Pod názvem „Běh naděje se tato
akce konala již po čtvrté. Ke startu se zapsalo 524 závodníků. Na boj proti rakovině se vybrala částka
10 893,- Kč..

O pohár města Žamberka
Ve dnech 9.- 10.července 2011 se uskutečnil 20.ročník cyklistický tří etapový závod „ O pohár města
Žamberka“., který se jel v rámci seriálu závodů Moravského poháru amaterských cyklistů.Současně se
jel závod Mistrovství České republiky neslyšících pro rok 2011, který se do Žamberka vrátil po dvou
letech.Závodníci si pochvalovali výraznou změnu trasy městských okruhů a velkorysou péči
pořadatelů.Bohužel se do celkového pořadí neprobojoval nikdo z domácích jezdců.
Generálním partnerem této akce bylo Město Žamberk, které poskytlo zázemí a organizační pomoc.
U příležitosti 20. ročníku byl součástí závodu start cyklistických legend.

Motokros v Kotli
V sobotu 6.8.2011 se jel čtvrtým kolem seriál závodů NOVA MOTOCROSS CA. Na start se postavilo
150 jezdců z celé republiky a přijeli i Polští jezdci.. Motokrosová trať v Kotli je dlouhá 1650 m s pěti
skákacími lavicemi. Hlavní závod trval 13 min. plus jedno kolo.K motokrosu patří i určitá zranění , ale
v sobotu v Kotli se nic vážného nestalo. Počasí přálo, závod se jel za slunečného počasí.

Dračí lodě
Sobotu 14.srpna 2011se konal na trati dlouhé 250 m atraktivní závod dračích lodí na Pastvinské
přehradě
.Dračí lodˇ ,která pochází z Číny,váží 300kg, je dlouhá 11m a pádluje na ní 20 závodníků , bubeník a
jeden kormidelník. První zmípka o lodi je stará 2200 let.V České republice se dračí lodě jezdí od roku
2002 , na Pastvinách od roku 2008. K závodu se přihlásilo 28 posádek.
Ve finále závodu zvítězila posádka – vodáci SK Žamberk junioři.
Počasí vodákům nepřálo.

Malí a velcí psi soupeřili v agility
Od pátku 9.9. do neděle 11.9.2011 připravili pořadatelé v areálu pod Černým lesem již 20.ročník
mistrovských závodů pro příznivce agility.Byl připraven kopský parkur, který od roku 1978 v Anglii
používají pro psí závody.
Agility běhají voříšci i čistokrevní psi a spolu s nimi děti a dospělí.Trať mívá 12 až 20 překážek , teprve
rozhodčí rozhodne jakým způsobem se parkur poběží.
Počaší závodníkům přálo, závod se vydařil.

Víceúčelové hřiště ve Sportovním areálu Pod Černým lesem
Město Žamberk zahájilo výstavbou víceúčelového sportovního hřiště, druhou etapu rozvoje arálu
aktivní turistiky v lokalitě Pod Čeným lesem., který bude financován za podpory ROP NUTS
II.Severovýchod.Celkové náklady na tuto akci jsou ve výši 19 mil.korun s dotací ve výši 7,5 mil.
korun.Víceúčelové hřiště v hodnotě cca 0,9 mil. Kč je umístěno v areálu bloku tenisových kurtů a
přináší nejen možnost cvičné tenisové stěny, ale zejména hraní kolektivních sportů- odbíjené,
nohejbalu a badmintonu. Povrch hřiště je z umělé trávy s možností využití po nepříznivém počasí..

Stock Cup 2011 premierově v Žamberku
Předposlední závod letošního ročníku seriálu Stock Cup 2011, mistroství republiky off road
techtrial , se uskutečnil o víkendu 3.a 4. září 2011 premierově v Žamberku.O mistrovské body
přijelo bojovat celkem 23 posádek, nejvíce ve třídě těch největších offroadů třídy 03.
V Žamberském kotli pořadatelé připravili 13 sekcí technicky náročné travnaté terény i tvrdé
povrchy.Závod byl ze strany pořadatelů perfektně připravený a všichni doufají, že se Shock
Cup v roce 2012 do Žamberka vrátí.

Doubledecker v Žamberku
V pátek 7. října 2011dorazil do Žamberka na Masarykovo nám. červený autobus Doubledecker.
Pomocí moderního interieru s multimediální technikou byly veřejnosti předány informace nejen o
kampani „Žijeme Londýnem“, ale také podrobnosti o letní olympiádě v roce 2012 a o přípravách
českých sportovců na tuto vrcholnou událost.Pro návštěvníky byly připraveny počítačové kvízy,
veslařský a cyklistický trenažér a stánek s olympijským oblečením.

12. Hubertova jízda
V sobotu 8.10. 2011 byla uspořádaná 12. Hubertova jízda tentokrát na soukromé louce pana Kodytka
v Polsku směrem na Kněžství.Jízdy se zúčastnilo 30 jezdců na koních a 3 povozy tažené párem koní.
Po urputném boji se Králem honu stal Tomáš Wuršr s koněm Dar z Ještětic.V každé soutěži byli
nejúspěšnější odměněni krásnými a hodnotnými cenami.
V době konání Hubertovi jízdy byla předvedena ukázka historického šermu skupiny Mortem Iter o.s.

„Zimák“
Poslední týden v listopadu byl zahájen provoz zimního stadionu v Žamberku.
V letošním roce bylo na „ zimáku „upraveno prostranství pro parkování i prostor pro diváky, koupila
se časomíra. Rolba a chlazení je v pronájmu. V bupkách je osvětlení , topení, kompletní sociální
zařízení. Areál je napojen na kanalizační sběrač a vodu.
Další etapa stavby zimního stadionu bude pokračovat podle finančních možností města.

Městská knihovna
V roce 2011 proběhlo na stovku kulturních a vzdělávacích akcí.







Např.: Oslavy 100. výročí narození uměleckého knihaře Jiřího Faltuse, kde knihovna byla i
jedním ze spolutvůrců vzniklé publikace.
besedy s editorem sci-fi literatury Ondřejem Jirešem a se začínající spisovatelkou Klárou
Podobovou.
beseda o družebním městě Žamberka v USA Rice Lake
cestopisná přednáška o Jemenu a Sokoře
astrologická přednáška na téma Venuše v životě ženy /ve spolupráci s Dámským klubem /
přednáška MUDr. Andra „O prevenci dětských nemocí“a přednáška staniční sestry paní
Chocholaté o první pomoci v praxi / ve spolupráci s Českým červeným křížem/

Pro děti knihovna uspořádala 34 akcí, v prostorách knihovny a čítárny bylo připraveno 11 výstav,
v nabídce pro školy bylo připraveno celkem 56 bibliotématických hodin.
Knihovnu v roce 2011 navštívilo 21 319 návštěvníků / nárůst o 1106 oproti roku 2010/ a 3000 čtenářů
ji navštívilo virtuálně.

Městský kulturní podnik FIDIKO
Vzácná návštěva v Žamberku
V pátek 14. ledna 2011 přijal pozvání Filmového klubu v Žamberku pan Pavel Tausigg – významný
český filmový historik, scénárista a publicista.
Zavzpomínal s polečně s bratry Tydlitátovými na počátky FK v Žamberku, na závěr setkání proběhl
křest publikace s názvem „Almanach Filmového klubu, který vydal ke 40. výročí v malém nákladu
Městský kulturní podnik FIDIKO. Jsou v něm zaznamenány nejen vzpomínky, ale i statistiky FK a
přehled promítaných filmů.
FIDIKO 2011 - statistika
Kino v roce 2011 uvedlo: 118 filmových titulů / 144 film. projekcí, 7728 diváků/
Průměrná návštěvnost na odehrané filmové představení /bez školních představení a dětského
festivalu/ je 34 diváků.
Průměrná návštěvnost celková na odehraná představení činila 58 diváků na jedno představení
Letní kino – v roce 2011 poprvé
Promítaly se 4 tituly s celkovou návštěvností cca 350 diváků
Nejvyšší návštěvnost :
Muži v naději /ČR/ 3 projekce 543 diváků
Lidice /ČR/
5 projekcí 1034 diváků /3 projekce školní/
Šmoulové / USA/
1 projekce 303 diváků /kapacita sálu/

Divadla a koncerty
15 divadelních, hudebních, cestopisných i jiných představení i mimo budovu, celkem 1900
návštěvníků
Školní divadelní a koncertní představení
21 představení 4 904 diváků /hudební, divadelní a vzdělávací/
Orlická brána - 5. ročník kulturního festivalu, který navštívilo 1200 diváků
asi 200 diváků shlédlo doprovodný festivalový program před Divišovým divadlem
V rámci festivalu se uskutečnilo 18 různých představení a vystoupení.
Spolek divadelních ochotníků - DS Diviš nastudoval hru „Koťata se topívají“ v režii Mgr. Miloše
Bělohlávka.
V roce 2011 do Divišova divadla vstoupilo za kulturním zážitkem 21 464 diváků a posluchačů a cca
2000 návštěvníků akcí mimo divadlo.

Městská policie
Vítěz ze Žamberka
Ve středu 27. 4. 2011 zvítězil strážník Jiří Mařík v přeboru státní a městské policie v běhu na 9 km
v rámci pardubické devítky, v kategorii nad 35 let.

Kamerový systém v Žamberku
V letošním roce byl dán do provozu kamerový systém na Masarykově náměstí tj. jedna otočná
kamera, která nepřetržitě monitoruje veřejná prostranství na náměstí a záznam uchovává pro jeho
pozdější využití. Kamera je umístěna na budově radnice a obslužné centrum je na služebně Městské
policie. Záznam kamery je přístupný i pro potřeby Policie ČR. Kamerový systém má pomoci zvýšit
bezpečnost občanů. V následujících letech město počítá s postupným rozšiřováním kamer i do dalších
míst našeho města.

Městská policie v roce 2011
V roce 2011 strážníci MP řešili téměř 500 přestupků, za které uložili pokuty v částce 203 000,- Kč.
Bylo přijato 960 oznámení od občanů, zejména různé podněty nebo stížnosti.
Strážníci v rámci plnění úkolů dle zákona o obecní policii se podíleli v roce 2011 na řadě akcí, které
během roku probíhaly v Žamberku a okolí. Např.: Majáles, Jam Rock, cyklistické závody, Žamberská
pouť a jiné akce. Také zajišťovali odchyty toulavých psů, a jezdili s agresivními opilci do protialkoholní
záchytné stanice v Pardubicích. V současné době má MP v Žamberku 5 strážníků.

Pohyb obyvatelstva – matrika

Žamberk: statistika k 31.12.2011.

Počet občanů
Počet cizinců
s platným trvalým
pobytem v Žamberku
Narození
Úmrtí
Spatky
Počet rozvodů
Počet přihlášených
osob k TP
Počet přehlášených
osob v místě
Počet odhlášených
osob z TP
Zrušení údaje o
místu TP
Počet osob nad 80
let

CELKEM
6.069
55

ŽENY
3.071
36

MUŽI
2.998
19

68
38
43
17
140

35
20
77

33
18
63

165

74

91

141

74

67

28

7

21

246

172

74

Počasí
Leden 2011
1. - 10.1. tání, teploty mírně nad nulou,déšť na mrzal, tvoření ledovky
11. - 20.1. silné sněžení, mrznoucí mlhy, tuhé mrazy -18 až -20°C
21. - 30.1.
mrazivé noci okolo -25°C
Lednové srážky byly o polovinu vyšší než je dlouhodobý průměr

Únor 2011
1. - 10.2. silné sněžení, vítr, závěje, teploty -20°C
11. - 20.2. silné sněžení tvoření sněhových jazyků, teploty pod bodem mrazu
21. - 28.2. 20cm čerstvého sněhu, mlhy, teploty -10°C, na konci měsíce se mírně oteplilo

Březen 2011
1.- 10. 1. jasno až polojasno, teploty -2°C AŽ -8°C přes den 2-6°C
11. - 20.3. teploty okolo 0°C-6°C, polojasno jen ojediněle přehápky, teploty přes den od 4 - 8 °C
20. - 31.3. velká oblačnost, teploty přes den 2-6°C

Duben 2011
1. - 10.4.
11. - 20.4.
21. - 30.4.

teplé a suché počasí, denní teploty 10- 13°C
aprílové počasí s teplotami okolo 15°C
slunečno, teplé dny, konec dekády zataženo s deštěm, teploty přes den 11°C- 19°C

23. 4.2011 padl teplotní rekord i v Žamberku 23°C
Velikonoční pondělí bylo chladné a deštivé / 25.4./

. Květen 2011
1.- 10.5. velmi chladno, ranní teploty - 4°C, denní okolo 10°C
11.- 20.5. oteplení, přehápky, teploty okolo 22°C ,
21.- 31.5. slunečné a velmi suché počasí, teploty okolo 26°C , silné bouřky
3.5. sněžení, v Žamberku souvislá sněhová pokrývka, teploty přes den jen okolo 4°C

Červen 2011
1. - 10.6. slunečno, bouřky s vydatnými dešti, teploty do 22;°C
11.- 20.6. oblačná obloha , občasný déšť , teploty okolo 17°C
21.- 30.6. postupné zlepšování počasí až na slunečno s teplotami do 24°C
8.6. na Medarda déšť, ochlazení

Červenec 2011
1.- 10. 7. vydatné deště, nárazový vítr, teploty jen okolo 18°C
11.- 20.7. oblačno, přehápky, chladno teploty okolo 20°C
21.- 31.7. opět pršelo, silný vítr
Nejstudenější červenec za 11 let, ani jeden tropický den/ teplota nad 25°C/

Srpen 2011
1. - 10.8.
11. - 21.8.
22. - 31.8.
28.8.

počasí chladné, teploty jen do 18°C
oteplování s teplotami nad 20°C
letní počasí s tropickými teplotami i nad 35°C

nejteplejší den letošního roku, teploty 35 – 36 °C i v Žamberku

Září 2011
1. - 10.9.
11. - 21.9.
slunečno,
22. - 30.9

počasí slunečné, bez mraků, teploty až k 27°C
konec tropickým dnům, „babí léto“, teploty nad 20°C, podzimní mlhy, přes den
teploty přes den okolo 16 C
tato dekáda byla slunečná, s teplotami i nad 20°C, ranní mlhy

Tento měsíc byl teplotně nad normální
Astronomický podzim začal 23. září 2011 v 9,04 skončilo astronomické léto a začal astronomický
podzim

Říjen 2011
1.- 10.10.
11.- 21.10.
21.- 31.10.

počasí s ranními mlhami, občas slunečno, teploty okolo 15°C
zatažená obloha , ranní mlhy, teploty okolo 10°C
zamračená obloha, mrholení, teploty okolo 10°C

16. 10. první mrazivý den -6°C

Listopad 2011
1. - 10.11.

slunečné počasí bez mraků, teploty okolo 15°C, v nižších polohách mlha a nízká

oblačnost
11.- 21.11. slunečné počasí střídavě se zataženou oblohou, teploty okolo 7°C, bez deště
22. - 30.11. teploty okolo 0°C,zataženo s mlhami, inverzní počasí jen na horách
Listopad byl velmi suchý měsíc beze srážek /nejsušší měsíc v dějinách měření za 206 let/

Prosinec 2011
1. - 10.12. oblačno, déšť, mrholení, teploty 4°C - 6°C, celodenní mlhy, silný vítr / 4.12./
11.- 21.12. ochlazení, námrazy na silnicích, sněhové přehápky, ranní teploty -4°C, přes den okolo 0°C

22.- 31.12. velká oblačnost s častými srážkami, teploty okolo 4°C
Vánoční svátky – pršelo, mlhy, teplota okolo 5°C
Silvestr – napadl čerstvý sníh, teplota okolo 0°C

