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1. Kalendárium 2012
1332 první nepřímá zmínka o Žamberku – v uplynulých letech zpochybnil
Dr. Musil, s největší pravděpodobností se nejedná o listinu týkající se
města Senftenberg v Čechách
(680 let)
1367 Karel IV. daroval Čeňku Žampachovi z Potštejna hrad Žampach
i s polovinou Žamberka
(645 let)
1427 – Jiří z Kunštátu a Poděbrad získal ještě před zvolením králem polovinu
Žamberka
(585 let)
1682 byla postavena kaple Svatomartinská (sv. Rosálie) na památku uchránění
města před morem
(330let)
1752 byl postaven mlýn u Dymlovského rybníka (Lautrbachův)
(260let)
1817 John Parish povýšen do stavu „rakouských svobodných pánů“ a byl mu
přidán titul „ze Žamberka“
(195 let)
1822 první lékárna na náměstí v Žamberku čp. 168, lékárník Jan Novotný
(290 let)
1842 dostavěna „Císařská silnice“ z Hradce Králové do Šumperka (I/11)
(170 let)
1867 Eduard Albert promoval na doktora medicíny ve Vídni
(145 let)
1872 zahájena stavba železniční trati z Dolní Lipky přes Jablonné, Kyšperk
(Letohrad) a Žamberk do Hradce Králové a vystavěno vlakové nádraží (140let)
1877 byl otevřen první ročník měšťanské školy
(135let)
1887 založení tělovýchovné organizace „Sokol“
(125let)
1892 byla postavena a vysvěcena nová kaplička Nejsvětější Trojice na Lindrách
(již zbořena)
(120 let)
1892 byla otevřena živnostenská škola
(120let)
1897 první veřejné osvětlení v Žamberku – radnice, strážnice, škola a infekční
pavilon, na náměstí 2 stožáry s obloukovými lampami
(115 let)
1902 založení Rybářského spolku v Žamberku
(110 let)
1912 založena Občanská záložna (Česká spořitelna)
(100 let)
1927 slavnostní otevření lidového domu „Orlovna“
(85let)
1932 byla postavena a slavnostně otevřena Tyršova rozhledna
(80let)
1942 zatčení náčelníka Sokola F. Weihraucha a transport žamberských Židů,
většina zahynula v koncentračních táborech
(70 let)
1957 zahájení prací na výstavbě nové základní školy (Nádražní)
(55 let)
1962 otevření polikliniky v Žamberku
(50 let)
1972 schválený projekt na výstavbu tělocvičny u gymnázia
(40 let)
1982 započato s výstavbou ubytovacího a stravovacího zařízení v Kotli
(30 let)
1987 oprava radnice a rekonstrukce obřadní síně
(25 let)
1992 přejmenování náměstí Gen. Knopa a odhalení památníku obětem II.
světové války
(20 let)
1992 založení pěveckého sboru Corale – gymnázium Žamberk
(20 let)
1997 povodeň 7. – 10. července, rozsáhlé rozvodnění Divoké Orlice – III. st.

1997
2001
2002
2005

povodňové aktivity
první porevoluční rozsvícení vánočního stromu na náměstí
dokončena přestavba kotelny na tělocvičnu U Žirafy
otevřena prodejna Penny Market
založen dámský klub RosaLie

(15 let)
(15 let)
(10 let)
(10 let)
(5 let)

2. Osobnosti
1842
1842
1872
1872
1887
1887
1922

1897
1942
1947
1962
1977
2007

narodil se Ph.Dr. František Šembera, spisovatel a dějepisec
(170 let)
narodil se Karel Chotovský, děkan, spoluautor „Pamětí žamberských“
(170 let)
narodil se Fr. Rous ml., ak. sochař
(140 let)
narodil se František Habr, učitel a náčelník žam. Sokola
(140 let)
narodil se Leoš Kubíček, řezbář a sochař, v r. 1914 měl první výstavu
v Žamberku
(125 let)
narodil se Ing. Zdeněk Havlíček, projektoval některé budovy v Žamberku (125 let)
narodil se František Pírko, významně se podílí na popularizaci osobností
Žamberka, zejména prof. Alberta.
(90 let)
Spolu s manželkou Vlastou zpracovali též dějiny židovské komunity,
jako badatelé prezentovali důležité kapitoly regionální historie.
zemřel P. Karel Chotovský
(110 let)
zemřel Josef Rous, řezbář, štafírník a pozlacovač, autor oltáře sv. Terezie
v kostele v Žamberku
(70 let)
zemřel Waldemar Mazura, starosta Žamberka v letech 1922 – 1945.
Jmenován čestným občanem města In memoriam
(65 let)
zemřel Ferdinand Jedlička, autor vyřezávaného pohyblivého betlému,
který je vystaven v městském muzeu
(50 let)
zemřela MUDr. Božena Kuklová – Štúrová, významná lékařka, zabývající
se léčbou tuberkulózy. V roce 1991 jí byl udělen Řád TGM In memoriam (35 let)
zemřel hudební skladatel prof. Petr Eben, čestný občan města Žamberka (5 let)

3. Politický a kulturní život
Barium /trochu jinak/
Zimní připomínka paraskupiny BARIUM se neuskutečnila na tradiční datum, tedy 16. Ledna,
ale tentokrát v sobotu 21. ledna 2012 u pamětní desky na domě rodiny Žabkových, v místě
posledního útočiště Velkého a Malého Josefa. Pietního aktu se zúčastnilo na pětadvacet
uniformovaných členů Klubů vojenské historie, např. z Bakova nad Jizerou či Brna. Součástí
programu bylo i předáni prsti ze skotského Arisaig, kde za druhé světové války procházeli
speciálním, utajeným výcvikem naši parašutisté před svým vysazením do okupované vlasti.
Pietního aktu se také zúčastnili zástupci města, Československé obce legionářské, Klub
vojenských výsadkářů, veteráni Policie a rodinní příslušníci spolupracovníků skupiny BARIUM.

Město Žamberk obdrželo plaketu Československé obce legionářské
„Vnímám toto ocenění jako poděkování našim spoluobčanům za přínos k udržování
podvědomí o působení Československých legií a významu 1. čs. odboje. Jsem moc rád, že tací
lidé v našem městě žijí, velice si jejich činnosti vážím a to, že jsem mohl toto ocenění převzít,
je pro mě velkou ctí.“ řekl starosta města pan Jiří Dytrt.

Tříkrálová sbírka 2012
V Žamberku byl letošní výtěžek Tříkrálové sbírky mimořádně vysoký. Občané darovali celkem
44 162,- Kč.

Talent 2011
V pondělí 20. února 2012 se uskutečnil v Divišově divadle již sedmý ročník slavnostního
předávání ocenění dětem a mládeži za mimořádné výsledky dosažené v roce 2011 v oblasti
kultury, sportu a vědomostí.
Celkem bylo 76 nominací v 7 kategoriích. Nominováni byli jednotlivci i skupiny, kteří v roce
2011 úspěšně reprezentovali Žamberk na krajských, celostátních i mezinárodních soutěžích.
Z rukou představitelů města převzali nominovaní pamětní listy a věcné dary. Na závěr byl
návštěvníkům večera promítnut film Štěpána Novotného BUMDYJÁDA, který získal hlavní
cenu poroty na mezinárodním filmovém festivalu Mental Power Prague Film Festival v Praze
v červnu 2011.

1. žamberský masopust
V sobotu 11. února 2012 se konal 1. žamberský masopust. Ten pro obyvatele města
připravilo Městské muzeum ve spolupráci se spolkem divadelních ochotníků Diviš.
Zahájení masopustního průvodu masek se konal na Masarykově nám. před radnicí, kde
starosta města předal klíč od města vedoucí masce Masopustu. Poté se průvod za
doprovodu muziky vydal městem, kde je na pěti stanovištích čekalo bohaté občerstvení.

Závěr masopustu byl u muzea na parkovišti, kde byla pohřbena basa a v pozdních
odpoledních hodinách byl Masopust ukončen.
Počasí bylo slunečné, ale mrazivé – 17 °C! Velký zájem občanů přispěl k dobré náladě a za rok
se můžeme těšit na 2. ročník.

Vynášení Morany
Obnovený starý zvyk vynášení Morany se uskutečnil v Žamberku na Smrtnou neděli 25.
března 2012 již tradičně u oslíka Martina v Betlémě. Letos už po desáté s rachotem řehtačky
a zpěvu lidových písní byla vynesena Morana z města. Za slunečného březnového počasí
občané Žamberka a Helvíkovic u řeky Divoké Orlice pomohli zahnat zimu.

Loučení s ledem
V neděli 4. března 2012 odpoledne se zimní stadion v Žamberku rozloučil s ledem. Posledním
veřejným bruslením byl ukončen zimní provoz stadionu. TS Žamberk ve spolupráci se SVČ
ANIMO a hokejisty z SK Žamberk uspořádali pro širokou veřejnost zábavné odpoledne.
Nechyběl ani rej karnevalových masek a diskotéka na ledě. Na úplný závěr bylo pro děti
připraveno sladké překvapení.

Hodina Země
Město Žamberk se připojilo k mezinárodní kampani Hodina Země. Jedná se o celosvětový
hepening propojující obce, firmy a jedince, kteří berou vážně své závazky vůči životnímu
prostředí, zejména v oblasti ochrany klimatu. Hepening probíhá symbolickým hodinovým
zhasnutím světel, ať už veřejného osvětlení, nasvícení budov v majetku města nebo místních
památek.
Tento hepening proběhl v sobotu 31. března 2012 od 20,30 – 21,30 hod. místního času. V ČR
se kampaně zúčastnilo i dalších 133 obcí, 60 firem a tisíce jednotlivců.

Návštěva z německého partnerského města Senftenbergu
Poslední dubnový víkend byla zahájena muzejní sezona 2012 výstavou obrazů Kurta Hübnera
z německého města Senftenberg. Na vernisáž přijeli i manželé Kammerloherovi z dalšího
partnerského města rakouského Senftenbergu. V neděli se k zahraniční delegaci připojil i
starosta něm. města Andreas Frederich, prohlédli si naše město a okolí.
Vernisáž výstavy zahájili žáci a učitelé z ZUŠ Petra Ebena a starosta města Senftenberg.

Pálení čarodějnic v Žamberku
30. dubna 2012 proběhla v novém areálu žamberského letiště benefiční akce „Pálení
čarodějnic“, pořádaná Občanským sdružením CEMA. Díky pestrému pořadu, které sdružení
nachystalo, si přišli na své rodiče s dětmi a mládež. Protože na akci přišlo více než 500 lidí,
výtěžek z akce bude použit na aktivity pro děti, které během celého roku nezisková
organizace pořádá.

Žamberský Majáles 2012
V úterý 1. května 2012 se v ulicích města a na Masarykově nám. uskutečnila tradiční
studentská slavnost Majáles. Návštěvníci shlédli originální, vtipné masky v majálesovém
průvodu za doprovodu dech. hudby ZUŠ a mažoretek ZŠ Nádražní 743.
Majálesová estráda nabídla divákům vystoupení studentů žam. gymnázia, taneční skupiny
NEON, žáků ZŠ a ZUŠ Petra Ebena. Nechybělo bohaté občerstvení a stánky s produkty ruční
výroby. Počasí bylo letní s teplotami nad 20 °C.

6. žamberská muzejní noc
V pátek 11. května 2012 se konal Mezinárodní den muzeí. Slavilo se také v žamberském
muzeu. Od 9. hodiny ráno byl připraven program pro školy „O muzejních exponátech a
předmětech v depozitářích.“
Hlavní program byl připraven na večer. Od 19,30 - 21,30 hod. byla připravena muzejní noc,
za princeznou Rozálkou. Pracovníci muzea připravili pro návštěvníky možnost návštěvy
muzea ve večerních hodinách, výtvarnou dílnu – malování pohádkových postav a strom
pohádkovník.
Děti si s sebou přinesly světla, lampionky a baterky, některé přišly i v kostýmech
pohádkových bytostí.

Prof. Cempírek v Žamberku
Radnici v Žamberku navštívil prof. Ing. Václav Cempírek, poslanec Sněmovny ČR za TOP 09.
Při jednání se starostou města hledali možnosti financování oprav komunikací v Žamberku a
okolí, především úseku E11 /u muzea/, prostřednictvím Státního fondu dopravní
infrastruktury.
Další zastávkou byla firma Šmídl, s.r.o., a Střední škola obchodu, řemesel a služeb
v Žamberku na zámku.

Počítačový kurs pro seniory
V rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity připravilo občanské
sdružení CEMA v měsíci květnu počítačový kurs pro seniory. Zájemci ve věku 55 a výše
navštěvovali Centrum pro rodinu v Žamberku, kde pod vedením zkušeného lektora měli
možnost seznámit se s výpočetní technikou a získat tak alespoň základní uživatelskou znalost
ovládání počítače. Kurz byl realizován za podpory Pk, pod záštitou radního Pk zodpovědného
za neziskový sektor Ing. Pavla Šotoly.

Noc kostelů
V pátek 1. června 2012 se po celé ČR otevřely brány řady kostelů. Nejinak tomu bylo i
v našem městě. Kostel sv. Václava nabídl široké veřejnosti program připravený
římskokatolickou farností v Žamberku. Od 18,00 do 22,00 hod. byl tento kostel otevřen
návštěvníkům. Výstupu do věže ke zvonům předcházel hudební zážitek. Trubači – žáci ZUŠ

zahráli na věži fanfáry, které byly slyšet po celém okolí. Po prohlídce kostela s průvodcem
tento vydařený večer ukončil pěvecký sbor CORALE se svým programem.
Počasí bylo příjemné, asi 250 návštěvníků z věže kostela vidělo daleko do okolí Žamberka a
do Orlických hor.

JAM ROCK 14. - 16. června 2012
Vyprodaný JAM ROCK zapsal opět rekordní návštěvnost. Páté narozeniny žamberského
obřího festivalu proběhly ve znamení rekordního počtu diváků a se skvělou atmosférou.
Napomohlo tomu také počasí, které bylo zcela letní, bez mráčku a s letními teplotami nad 25
°C.
JAM ROCK v Žamberku dává prostor mimo jiným i mnoha novým, ale výborným kapelám jak
z ČR, tak ze zahraničí. Přehled kapel, které na JAM ROCK vystoupily v ŽL /2012.
JAM ROCK 2012 se dopracoval až k vyprodanosti, kasy byly uzavřeny již před 18,00 hod. a
pásky došly ještě dřív. Téměř dvojnásobný areál proti původnímu se dostal na hranici
únosnosti, ale neztratil nic ze své pohodovosti. Příští ročník plánují JAM ROCK na poslední
červnový víkend 27. - 29. 6. 2013.

Svátky dřeva – Medové dřevo
Ve dnech 22. -24. 6. 2012 se v areálu žamberského zámku uskutečnil již dvanáctý ročník
Svátků dřeva, letos s názvem Medové dřevo. Letošní ročník vznikal ve spolupráci s místní
organizací Čs. svazu včelařů, která letos slaví 100 let.
Páteční den byl již tradičně věnován školám, expozice na zámku byly otevřeny již od 9. hod.
Byly k vidění mimo jiné sovy ze záchytné stanice v České Třebové, soutěže v zatloukání
hřebíků, nebo ukázky v řezání motorovou pilou.
Program „svátků“ je podrobně popsán v ŽL 11 /12. Počasí bylo letní, velký zájem občanů
vzbudil Řemeslný jarmark, který se konal v areálu Solné jeskyně s ukázkami lidových řemesel.
V rámci Svátků dřeva byla v městském muzeu vernisáží otevřená výstava s názvem „Od
krystalky k empétrojce“ a „Vějíře, kabelky a módní doplňky našich prababiček“.

Dětský den s dobrovolníky
Ve středu 27. června 2012 prožili příjemné odpoledne v zámeckém parku děti s rodiči na akci
Den dětí s dobrovolníky. Na příchozí čekaly soutěže, představení několika zájmových
sdružení a také ukázky z jejich činností. Akci organizovali pořadatelé z občanského sdružení
CEMA a koalice nadvládek Pardubicka. Krásné letní počasí přilákalo velké množství
spokojených diváků.

Orlická brána (20. - 21. 7. 2012)
Již po šesté se festival Orlická brána snažil nabídnout kvalitní kulturu pro celou rodinu. Letos
byl program dvoudenní. V pátek nabídl taneční skupinu, písničkářku Janu Vébrovou a
skupinu Garde. Tečku za pátečním večerem byla projekce filmu Alois Nebl, který se promítal
přímo v dějišti festivalu Na kapli u rozhledny Rozálka.

Celý sobotní program je podrobně vypsán v ŽL č. 12/2012. V rámci festivalu bylo předvedeno
21 různých představení a vystoupení. Vystoupilo 111 učinkujících. Počasí bylo nádherné,
letní, na festival se přišlo podívat cca 3000 spokojených diváků. Na dobrovolném vstupném
se vybralo více než v roce 2011.

Autokemp v Žamberku byl oceněn zlatem
Prázdninový inspektor TV NOVA zamířil 11. srpna 2012 do kempu v Žamberku. Ten od
inspektora získal po zásluze zlato.
Autocamp je součástí rekreačního areálu Pod Černým lesem, s možností ubytování
v chatkách, stanech a karavanech. Koupaliště se nachází hned vedle kempu s atraktivním
koupáním v řece ale i v několika bazénech, k dispozici jsou tři tobogány. Vše je v nejvyšší
kvalitě. Aktivit je v kempu nepočítaně, např. squash, bowling, minigolf, posilovna, tenisové
kurty.

Westernový den - ALABAMA slaví 20 let.
Toto výročí tanečníci oslavili v sobotu 11. srpna 2012 Westernovým dnem na louce naproti
Konzumu. Na programu byly ukázky westernových a rodeových soutěží, stanoviště pro děti a
soutěž pro přihlášené kovboje - rodeo na elektrickém býkovi a další akce. Celé odpoledne
bylo zakončeno velkým country bálem s kapelou TRUMF před budovou Divišova divadla.
Výstava „Historie country dance“ v Žamberku byla po celý měsíc srpen v předsálí Divišova
divadla.

Festival Ejhle - loutka
Již po páté občanské sdružení Lay.no uspořádalo festival Ejhle loutka v sobotu 25. srpna 2012
od jedné do jedné tradičně v malebném zákoutí u kapličky Pod Suticí. Festival se vydařil, víc
jak 500 spokojených diváků si přišlo na své. Shlédli klasická i neobvyklá témata a stejně
takové loutky, byla k vidění žonglovací show nebo skvělá muzika. Pro děti byla připravena
výtvarná dílna, byla otevřena i čajovna.
Celé odpoledne se bavili děti i rodiče. Letní počasí festivalu přálo.

Nová moštárna
Základní organizace Čs. zahrádkářského svazu v Žamberku otevřela pro veřejnost novou
moštárnu v prostorách bývalé uhelné kotelny v bývalých žamberských kasárnách.
Po 40 letech ve stísněných a nevyhovujících podmínkách bylo 31. srpna 2012 pro veřejnost
slavnostní otevření s prohlídkou nových prostor.

Vonwillerka opět otevřela své brány
V rámci Dnů evropského dědictví se uskutečnil v sobotu 15. září 2012 Den otevřených dveří
ve Vonwillerově textilní továrně (bývalá Mosilana) v Žamberku. Průmyslový areál pochází

z roku 1833 – 1834. Až do roku 2005 byla textilní továrna jedna z klíčových zaměstnavatelů
v regionu. Dnes je areál v majetkem Muzea starých strojů a technologií, o.s.
V tento den si návštěvníci mohli prohlédnout, za doprovodu průvodců, celý areál a
nahlédnout do starých strojů z počátku 20. stol. a do hotových i připravovaných expozic
muzea. Historická technika je hlavním objektem zájmu Muzea starých strojů. Byly zde
k vidění dva funkční parní válce, parní lokomobil s cirkulárkou, i parní automobil z roku 1902.
Ti odvážnější se mohli na parním stroji projet, případně pomáhali s jeho obsluhou.
Možnost nahlédnout do areálu bývalé textilní továrny využilo přes 700 návštěvníků.

Letní kino v Žamberku
Každý prázdninový pátek večer Pěší zóna doslova ožila. Letos už po druhé pro obyvatele
našeho města a okolí i pro letní hosty Městský podnik FIDIKO připravil ryze letní zábavu.
V nabídce byla pohádka, komedie i úspěšný film „Mamma mia“. Počasí vycházelo skvěle jen
jednou se promítalo v kině po silném dešti a bouřce. Vysoká návštěvnost a spokojení diváci
se těší už na další film. sezonu v „letním kině“ v Žamberku.

Instalace varovného a informačního systému
Tento výstražný a varovný systém byl vybudován z dotačního titulu Státního fondu životního
prostředí v rámci protipovodňové ochrany. Systém je vytvořen z 23 bezdrátových hlásičů a
přijímačů s reproduktory. Umístěno je 18 hlásičů v záplavovém území a pět na
frekventovaných místech ve městě. V záplavovém území pokrývá tento systém celou oblast
a na frekventovaných místech umožňuje předání informací velkému počtu obyvatel. Systém
je napojen na výstražný systém HZS v rámci ČR, tzn. lze jím spustit i sirény. Další součástí
systému je srážkoměr s dálkovým přenosem a vstupem.

Mezinárodní setkání akordeonistů v Žamberku
O prodlouženém víkendu (28. - 30. 9. 2012) proběhlo v našem městě Mezinárodní setkání
akordeonistů. 33 mladých i starších akordeonistů ze 4 evropských zemí – Německa, Francie,
Ruska a ČR (žáci ZUŠ Žamberk), kteří na 4 dny vytvořili hudební těleso, aby dokázali, že
hudba je společnou řečí pro všechny muzikanty. Oba koncerty v sobotu v Divišově divadle a
v neděli v Neratově se u diváků setkali s mimořádným úspěchem.

BARIUM
V sobotu 6. října 2012 si město Žamberk připomnělo 68. výročí příchodu zpravodajské
skupiny BARIUM do Žamberka. Představitelé města uctili památku této zpravodajské
jednotky položením květin u pamětní desky na domě Žabkových v osadě Polsko u Žamberka.

Instalace a digitalizace kina v Žamberku
Kino v Žamberku patří k nejnavštěvovanějším kinům v regionu, od 5. října 2012 promítá
v digitální kvalitě. Díky tzv. 4K rozlišení se řadí mezi nejmodernější kina v Pardubickém i

Královéhradeckém kraji. Digitalizace byla pro zdejší kino klíčovým krokem k další existenci,
bez ní by s největší pravděpodobnosti kino zaniklo.
Slavnostní otevření zdigitalizovaného kina proběhlo v pátek 5. října 2012 prohlídkou
promítací kabiny a nové technologie a projekcí oskarového snímku AVATAR ve 3 D.
Digitalizaci podpořil Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie.

Poděkování ředitelům žamberských škol
Starosta města pan Jiří Dytrt a místostarostka MUDr. Jiřina Jirešová poděkovali jménem
města za dlouholeté působení ve funkci řediteli gymnázia panu RNDr. Milanu Lipenskému a
řediteli Střední školy obchodu, řemesel a služeb panu Ing. Eduardu Dvořákovi. Do
výběrového řízení vypsané Pk se oba ředitelé konkurzu neúčastnili a přenechali svá místa
novým kolegům. Obě školy mají významné postavení v rámci celého Pk a městu Žamberku
přinášely vždy dobré jméno.

Tyršova rozhledna oslavila narozeniny
V sobotu 27. října 2012 proběhl Den otevřených dveří v Tyršově rozhledně na Kapli.
Rozhledna byla postavena v roce 1932 podle vzoru jihočeské rozhledny „Hýlačka.“
Slavnostně byla otevřena 28. října 1932. V rámci oslav 80. výročí výstavby rozhledny si
návštěvníci mohli prohlédnout rozhlednu a vedle stojící kapli sv. Rozálie.
V galerii rozhledny jsou fotografie a obrázky rozhledny a nejbližšího okolí.
Počasí návštěvníkům nepřálo, v Žamberku v odpoledních hodinách hustě sněžilo, sníh zůstal
ležet až do pondělí 29.10.2012.

Volby 2012 12. a 13. října
Výsledky voleb do zastupitelstva Pk v Žamberku :
Celkem voličů v Žamberku:
4 939
Volilo v Žamberku
1 822
Účast v %
36,89 %
Platné hlasy
1 702

Domov Na skalách
Původní pojmenování Domov pro ženy a matky s dětmi v tísni nahradil Domov Na skalách.
Nové jméno bylo přijato proto, že klientkami už nemusí být pouze ženy a matky s dětmi, ale
v rámci krizové pomoci toto zařízení pomáhá i otcům s dětmi, případně celým rodinám.

CORALE - 20. narozeniny
Pěvecký sbor CORALE byl založen v roce 1992 při Gymnáziu Žamberk. Sbor vede od jeho
založení paní Mgr. Iva Mimrová.
V současné době je sbor složen z více než 50 členů a časem se rozrůstá a stále obměňuje.
Jsou to současní ale dnes i už většinou bývalí studenti žamberského gymnázia. Mnoho

zpěváků také hraje a sbor doprovází na hudební nástroje. Repertoár pěveckého sboru je
pravidelně střídán s ročním obdobím. Během zimy a okolo Vánoc zpívají koledy a vánoční
písně a během roku: Gospety, klasiku, lidové písně, folk, blues, jazz i něco z muzikálu a
popíku. Zajímavý projekt pěveckého sboru je rockové oratorium Eversmiling Liberty.
Své narozeniny oslavil sbor vynikajícím koncertem v Divišově divadle v sobotu 20. října 2012.

28. říjen – město uctilo památku padlých
Pietní akt se uskutečnil u pomníku TGM na Masarykově nám., kde zástupci města položili
věnec a květiny. Čestnou stráž drželi členové o. s. Četnické pátrací stanice Pardubice a Klub
přátel pplk. Karla Vašátky z Hradce Králové.
Slavnostní projevy přednesli starosta města pan Jiří Dytrt a krátké shrnutí historických
událostí kolem 28. října 1918 přednesl pan Vladislav Severin ml.
Následně byly položeny květiny u pomníku obětem I. světové války ve Vojáčkových sadech a
u pomníku legionáře Bedřicha Havleny.

Ceny Města Žamberka podruhé
V pondělí 29. října 2012 proběhl Slavnostní večer u příležitosti 94. výročí vzniku
samostatného československého státu, kde byly již podruhé uděleny Ceny města Žamberka.
Ocenění bylo uděleno:
Jaroslavu Hájkovi – uč. ZŠ, nyní důchodce (71 let)
- za celoživotní práci s mládeží i dospělými v tělesné výchově a v dalších oblastech
sportu a společenského dění
Jaroslavu Hajzlerovi - 92 let
- za vedení TJ v Žamberku a organizaci mnoha významných sportovních akcí v 50. – 70.
letech min. století
Jiřímu Foglovi
- za významnou práci uměleckého knihaře s velkou řadou ocenění
- za propagaci města a ČR v uměleckých dílech, která se stala dary významným
světovým osobnostem
- za dlouholetou aktivitu ve Spolku přátel žamberského muzea
- za angažovanost ve sportu a práci s mládeží
Vladislavu Severinovi st.
- za celoživotní činnost v Junáku s významným podílem na obnovení skautského
střediska v Žamberku v letech 1968 a 1990
- za příkladnou mnoholetou výchovu nových skautů a skautek, za nespočetnou
reprezentaci města po celé vlasti

„Odevzdej starý mobil“
Posledního října byla ukončena soutěž pro občany ze širokého okolí „Odevzdej starý mobil“,
kterou vyhlásilo město Žamberk na začátku června 2012. Za pět měsíců se podařilo nasbírat
celkem 263 telefonů o celkové váze 26,6 kg a spolu s nabíječkami to bylo 32 kg.
Staré mobilní telefony byly nejčastěji od občanů ze Žamberka (144 ks), z Lukavice (21 ks)
Letohradu a Libchav. Nejvzdálenější mobil byl z Němčic u Litomyšle. V pondělí 12. listopadu
2012 bylo vylosováno 10 cen pro účastníky soutěže.

Dětský filmový festival (12. - 16.11.2012)
Letos již po jedenácté se stal Dětský filmový festival pro nemalou část malých návštěvníků
velkým kulturním zážitkem.
Promítalo se celkem 5 pohádkových filmů v pěti festivalových dnech. Vstupné na všechna
festivalová promítání bylo zdarma a hned po skončení každé pohádky se losovalo o věcné
ceny, zejména hračky.
Za týden trvání Dětského filmového festivalu prošlo kinem téměř 1500 diváků.

110. výročí Rybářského spolku v Žamberku
Dne 31. srpna 1902 se sešlo v hotelu Modrá hvězda 14 mužů, aby navrhli založení
Rybářského spolku v Žamberku. To se uskutečnilo 16. listopadu 1902 na valné hromadě opět
v hotelu Modrá hvězda. Dnes členskou základnu tvoří 204 dospělých, 10 členů ve věku 15 -18
let a 24 dětí ve věku od 8 - 15 let.

Žamberský advent 2012
V úterý 27. listopadu 2012 se konalo na Masarykově náměstí tradiční rozsvícení vánočního
stromu a řemeslný jarmark. Na vyzdobeném náměstí nechyběly ukázky řemesel
z řemeslných dílen a výrobky z Orlických hor i širšího okolí, vystoupení žamberských škol
s vánočním programem a koncert šumperské skupiny ADVENT SESSION. U stánku bylo
možno se občerstvit svařeným vínem a teplou medovinou.
V 17,30 hod. bylo náměstí plné lidí, kteří přihlíželi slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu.
Představitelé města popřáli občanům krásný adventní čas, příjemné prožití Vánoc a zdraví po
celý rok 2013. Na závěr vystoupili studenti Gymnázia Žamberk s kulturním programem.
Počasí bylo příjemné, teplota okolo 6 °C, bez sněhu.

Mikulášská nadílka a Mikulášská jízda
Jako každoročně přijel do našeho města Mikuláš s čertovskou družinou. Děti s rodiči ho viděli
ve středu 5. prosince 2012 v Divišově divadle, kde si pro ně Mikuláš přichystal soutěže,
drobné dárky a také loutkové představení s názvem „Byl jednou jeden drak.“ Následovala
Mikulášská jízda městem.

Vánočky pro kočky
Vánoční výstava – povídání o kočkách, kočky na všechny způsoby, kočičí pohlednice a plno
obrázků ze soutěže JÁ, KOČKA.
Dále byly vystaveny betlémy, suché vazby, výroba a zdobení perníčků, malovaný textil a
ochutnávka staročeských pokrmů, které nesmí chybět na vánočním stole.
O adventních víkendech vystoupli žáci a studenti ZUŠ, pěveckého sboru VIOLA a CORALE
s vánočním programem.

Ohňostroj 2013
Jako každoročně se naše město rozloučilo s rokem 2012 a přivítalo nový rok 2013
velkolepým ohňostrojem, na který se přišli podívat stovky žamberanů. Byla příjemná
Silvestrovská noc, jasná obloha, teplota okolo 5 °C.

4. Kultura a školství
Viola obhájila loňské zlato
V pondělí 26. března 2012 se konalo v Chrudimi krajské kolo celostátní přehlídky dětských
pěveckých sborů. Po loňském úspěchu, Zlatém pásmu, se pěveckému sboru Viola podařilo
toto prvenství obhájit.

Úspěch Honzy Cukora
Jan Cukor figuruje ve výsledkové listině II. Mezinárodní akademické soutěže mysliveckých
trubačů na 1. místě v kategorii lesnice. Navíc se stal vedoucím souboru trubačů, který
v kategorii Trubačský půlkruh rovněž zvítězil. Není to zdaleka Honzův první úspěch,
v minulosti se on a Karel Solnička (oba rodáci ze Žamberka) ze třídy učitele L. Tyrnera umístili
a umísťují v národních i mezinárodních soutěžích umísťují na medailových pozicích.

Druháci v Nizozemsku
5. května 2012 se již po dvacáté konal výměnný zájezd studentů 2. ročníku žamberského
gymnázia do Holandska. Studenti byli ubytovaní v holandských rodinách a celý týden se
seznamovali s krásami a zvyky této země.

Na zkušené v Itálii
V květnu 2012 pobývali 14 dnů 4 žáci oboru Kuchařské práce z OU a PŠ v italském městečku
Cesenatico. Tito žáci pod odborným vedením tamních učitelů se seznámili s přípravou
středomořských pokrmů z ryb, těstovin, pizzy, s pečením chleba a moučníků.

Díky této akci žáci posbírali mnoho zkušeností a dovedností, které se jim budou užitečné
v jejich budoucím povolání.

Dechovka ZUŠ v Sársku
Od roku 2005 jezdí hráči na dechové nástroje a později i akordeonisti z ZUŠ do sárského
Mettlachu, aby se podíleli na práci mezinárodního orchestru. Letos 8. června 2012 poprvé
vyjela do Sárska celá 50 členná dechovka ZUŠ. Několik společných zkoušek, úspěšné
vystoupení, potlesk pro hudebníky ve stoje a pozvání na příští rok, to byl závěr úspěšného
zájezdu.

Bronz pro NEON
2. - 3. června 2012 proběhlo v Brně Mistrovství ČR Beat street, kde se tanečníci dětské
věkové kategorie TS NEON stali druhými vícemistry ČR. Tři formace nejzkušenějších
tanečníků TS NEON tančily ve finále na Beat streetu, kde se sešla taneční elita z celé ČR.

Den dětí s dobrovolníky
Za krásného slunného počasí se v Zámeckém parku konal již druhý ročník Dětský den
s dobrovolníky. Akce se konala v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezinárodní
solidarity v Pk pod záštitou senátorky Miluše Horské a radního Pk Pavla Šotoly. Přišlo téměř
300 dětí se svými rodiči. Pestrý program připravili pracovníci Koalice nevládek Pardubicka,
Občanské sdružení CEMA, Středisko volného času ANIMO, Sbor dobrovolných hasičů atd.

Poděkování za dlouholetou práci
V pátek 22. června 2012 se uskutečnilo příjemné posezení, kde poděkovali panu učiteli
Jaroslavu Hájkovi za mnohaletou učitelskou práci na ZŠ 28. října 581 v Žamberku, starosta
města pan Jiří Dytrt a ředitel školy pan Jaroslav Tajbr. Dále připomněli jeho obětavou práci
nejen ve škole pro děti, ale i pro sportovce a jiné organizace v našem městě.

Prázdninová družina
Od 9. července do 3. srpna 2012 proběhla v Rodinném centru Pohoda prázdninová družina
pro děti od 6 do 12 let. Čtyři prázdninové týdny byly letos zaměřeny na téma přírodních živlů
(oheň, voda, země, vzduch). O daném tématu se děti dozvěděly spoustu zajímavých
informací.

Dar pro výtvarný obor ZUŠ
Pec na vypalování emailu nabídla ředitelce ZUŠ paní Sigrid Hübner, vdova po
senftenberském malíři, jehož obrazy letos na jaře vystavovalo Městské muzeum v Žamberku.
Tato pec pomůže k dalšímu rozšíření nabídky výtvarných technik (eimalérství) na této škole.
K předání došlo 13. července 2012 za přítomnosti žamberského starosty pana Jiřího Dytrta a

ředitelky ZUŠ PhDr. Hany Chvátilové v Senftenbergu. K peci ještě škola dostala barvy,
pomůcky a odbornou literaturu.

Dopravní soutěž pro ZŠ
V úterý 25. září 2012 se konal na dopravním hřišti v Žamberku již pátý ročník dopravní
soutěže určené pro děti ze 2. - 4. tříd ZŠ. Soutěž ukončila celoroční výuku dopravní výchovy.
Po velkém boji bylo vybráno 11 nejlepších dětí, které získaly diplomy a hodnotné ceny.

5. Památková péče
Kostel sv. Václava v Žamberku, nemovitá kulturní památka, vlastník
Římskokatolická farnost – děkanství Žamberk
V červenci 2012 se dokončila plánovaná etapa restaurování vnitřních maleb v kostele sv.
Václava v Žamberku. Restaurátor – ak. malíř Jiří Šťourač z Bystrého, provedl čištění,
zpevnění, tmelení klihových a olejových maleb, barevnou retuš a rekonstrukci
ornamentálních maleb a monochromního pozadí včetně injektáží trhlin. Farnost získala
dotaci od Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památek a městských
památkových zón ve výši 456 tis. Kč, ze které byla akce financována.
V průběhu roku byla provedena další etapa obnovy fasády kostela sv. Václava. Pokračovalo
se v již nastavené barevnosti. Práce byly dokončeny v říjnu 2012. Oprava stála 850 tis. Kč, z
toho 595 tis. Kč poskytlo Ministerstvo kultury ČR z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón, 170 tis. Kč přispělo město a zbytek
hradila farnost.

Oltář 14 pomocníků z kostela sv. Václava v Žamberku, movitá kulturní
památka
Restaurování oltáře bylo v roce 2012 úspěšně dokončeno a oltář byl provizorně nainstalován
v evangelijní kapli u kůru, která je zabezpečena mřížemi. Původní místo v kostele, kde byl
oltář vystaven, není v současnosti zabezpečeno.
Práce provedla ak. malířka Eva Kolmanová z Velkých Výklek. Na všech částech kromě menzy
byla restaurována původní povrchová úprava. Bílý povrch menzy byl proveden v tempeře a
zavoskován. Díky grantům Pk, podpoře Mk a příspěvku z rozpočtu vlastníka i města se
podařilo po 16 letech podávání žádostí a 3 letech prací celý oltář kompletně zrestaurovat a
zpět nainstalovat do kostela sv. Václava v Žamberku s rozpočtem 650 tis. Kč bez DPH.

Sloup se sochou P. M. Immaculaty a sochami světců na Masarykově nám.
V loňském roce došlo k vandalskému poničení čerstvě opraveného sloupu. V září 2012 byla
památka opravena, sokl byl slepen, začepován a koule osazena na čep, který byl osazen i do
soklu.
Práce provedl ak. sochař a restaurátor Jan Vích z Libčice nad Vltavou. Vlastník - město
Žamberk uhradilo náklady restaurování ze svého rozpočtu.

Židovský hřbitov v Žamberku
Záchranné práce na židovském hřbitově v Žamberku pokračovaly restaurováním,
konzervováním a opravou 25 náhrobků. Práce prováděl restaurátor s licencí Milan Šturm z
Prahy, jednalo se o vztyčování a restaurování povalených náhrobků. Židovský hřbitov, jeden
z nejcennějších židovských hřbitovů v Čechách, obsahuje cca 250 náhrobků datovaných od
počátku 18. století do druhé svět. války. Vzhledem k mizivému množství dochovaných
listinných archiválií, je záchrana náhrobků nesmírně významná. Částka za restaurování ve
výši 153,34 tis. Kč byla zaplacena z peněz Mk ČR (129,- tis. Kč), 14,34 tis. Kč zaplatil vlastník
(Židovská obec v Praze) a částku 10 tis. Kč přispělo město Žamberk.

Socha sv. J. Křtitele v Žamberku, nemovitá kulturní památka
Vlastníkem sochy je město Žamberk, ale socha se nachází v soukromé zahradě manželů
Mitvalských, čp. 1597 v Žamberk. Socha včetně soklu byla rozebrána, byl proveden nový
základ a na jeho vrchní plochu byla osazena socha se soklem. Pískovec byl očištěn, zpevněn,
doplněn, barevně retušován.
Práce provedl ak. sochař a restaurátor Jan Vích z Libčice nad Vltavou. Práce byly financovány
z prostředků Mk ČR částkou 144 tis. Kč a zbytek hradilo město ve výši 28,5 tis. Kč.

Kamenný kříž zv. „U pěti ran“ v Žamberku – Krikvaldy
Letos se provedlo restaurování - oprava reklamovaných, v loňském roce provedených prací
na přesunutém kamenném kříži. Byly barevně sjednoceny tmely a odstraněny rezavé skvrny
na soklu. Práce opět prováděl restaurátor ak. sochař Mgr. Jiří Fiala ze Zbirohu.

Měšťanský dům čp. 63 na Masarykově náměstí
V letošním roce byla dokončena výměna střešní krytiny na domě, opraven krov, světlík a
úžlabí. Práce byly spolufinancovány z různých zdrojů. Oprava stála 248,45 tis. Kč bez DPH, z
toho 124 tis. Kč poskytlo Mk ČR, 25 tis. Kč přispělo město a zbytek hradil vlastník.
Dále se podařilo zrestaurovat všechny stropní veduty v zadní místnosti domu čp. 63
(knihařská dílna). Jedná se o 9 vedut z počátku 20. století, jejich autorem je malíř Žabokrtský
a ztvárňují žamberské dominanty. Práce provedla restaurátorka BcA. Martina Bednářová a v
celkové částce 105 tis. Kč byly uhrazeny z prostředků Mk ČR.

Ostatní zajímavosti
V roce 2012 proběhlo několik jednání zástupců vlastníka (ČVZ a.s.) a představitelů města,
ohledně nového využití hospodářských objektů areálu zámku v Žamberku. V závěru roku
byla předložena orgánu státní památkové péče žádost o vydání závazného stanoviska k
územnímu rozhodnutí na adaptaci hospodářských objektů před zámkem na kulturní centrum
a domov pro seniory, kterou zpracovala společnost A12 architekti s.r.o.

6. Výstavba
Budování kanalizace v městské části Betlém - Polsko
a) nejvýznamnější investiční akce na území města v roce 2012 započatá již v roce 2010 a na
jejíž realizaci včetně doprovodných investic čekali obyvatelé těchto městských částí
několik let.
b) zahájeno v září 2010, ukončeno v říjnu 2012
c) cena díla téměř 28,8 mil Kč, z toho cca 12,8 mil. Kč byla dotace (2,6 mil Kč od
Pardubického kraje a 10,2 mil. Kč od ministerstvo zemědělství), zbylé prostředky daly
společnosti VAK Žamberk v.o.s. a město Žamberk (16 mil. Kč).

Oprava povrchu komunikací v lokalitě Polsko – Betlém
a) navazující investiční akce po ukončení vybudování kanalizačního řádu a to v celé lokalitě.
Bylo tak ukončeno dlouholeté (30 let) čekání místních obyvatel na kvalitní povrch všech
propojovacích komunikací.
b) zahájeno v červnu 2012, ukončeno v říjnu 2012.
c) celkový náklad dosáhl výše cca 7 mil. Kč, z toho 4,2 mil. Kč z finančních prostředků města
na komunikace a jejich části bez kanalizace, zbytek ve výši 2,8 mil. Kč byl financován jako
součást úpravy povrchů po položení kanalizace provádějící firmou.

Výstavba veřejného osvětlení v lokalitě Polsko – Betlém – pokládka kabelů
a) rovněž navazující investiční akce realizovaná souběžně s vybudováním kanalizačního
řádu v celé lokalitě. Prováděno formou pokládky kabelové trasy před konečnou úpravou
povrchu komunikací. Po dokončení celé investice – osazení stožáry s osvětlovacími body
bude celá lokalita jako první ve městě, kde bude modernizováno původní veřejné
osvětlení jako celek.
b) zahájeno v červnu 2011, ukončeno v září 2012
c) celkový náklad této etapy investice z prostředků města v uvedeném období dosáhl výše
cca 3,3 mil. Kč

Rekonstrukce opěrné zdi v Betlémě
a) jedná se o dlouhodobě plánovanou akci vyplývající z velmi špatného technického stavu
původní opěrné zdi vystavěné někdy ve 20. letech minulého století jako součást
ochranné bariéry proti povodním, na jejíž koruně vedla přístupová komunikace do

lokality Betlém, Polsko v Žamberku. S realizací se však čekalo na komplexní práce
spojené s výstavbou kanalizace v lokalitě.
b) zahájeno v červenci 2012, ukončeno v říjnu 2012.
c) celkový náklad byl ve výši 1,2 mil. Kč, z prostředků města

Rekonstrukce opěrné zdi v uličce Pod Radnicí
a) touto opravou byla vyřešena havarijní situace z roku 2011, kdy se v září sesunula
původní zeď z počátku padesátých let minulého století a hrozil sesuv svahu nad uličkou
s ohrožením chodců a domů pod svahem
b) zahájeno v březnu 2012, ukončeno v červenci 2012
c) celkový náklad z prostředků města dosáhl výše cca 1,1 mil. Kč

Digitalizace kina v Divišově divadle
a) v souladu s celosvětovým a i celorepublikovým trendem, kdy skončila distribuce filmů na
klasických pásech z celuloidu, vstoupilo žamberské kino do digitálního věku. Byla
namontována moderní technologie umožňující sledovat filmy nejen ve vysokém
rozlišení, ale i ve formátu 3D. Kino v Žamberku se stalo jedním z nejmodernějších nejen
pro široké okolí, ale i v ČR.
b) akce byla realizována během letních prázdnin 2012, slavnostní představení veřejnosti se
událo dne 5. října 2012
c) financování proběhlo z prostředků města ve výši 2,4 mil. Kč.

Rekonstrukce toalet v budově Divišova divadla
a) jednalo se v čase o další krok postupné revitalizace budovy Divišova divadla a to
zkvalitněním zázemí pro diváky, účinkující a personál. Byly zmodernizovány veškeré
toalety v budově včetně možností omytí teplou vodou, což bohužel doposud nebylo
možné..
b) realizace srpen - září 2012
c) náklad činil 0,2 mil. Kč z prostředků města

Zateplení části budovy divadla
a) investiční akce nutná k zabezpečení provozu divadelní kavárny pro splnění povinností ze
strany pronajímatele. Ukázala, jak finančně náročný úkol čeká město v dalším období při
celkové opravě fasády budovy. Současně byla provedena investiční úprava
vzduchotechniky kavárny.
b) celá akce realizována během října a listopadu 2012
c) náklad činil cca 0,3 mil. Kč z prostředků města

Rekonstrukce podlah chodeb ZŠ 28. října
a) jednalo se o výměnu původní dlažby hlavních chodeb objektu školy z roku 1908, která se
již oddělovala od původního podkladu a hrozilo nebezpečí úrazů školní mládeže.
Současně byly s akcí realizovány další doprovodné investice na hlavních a bočních
schodištích objektu včetně celkové hygienické výmalby.
b) doprovodné práce zahájeny v červnu 2012, hlavní investiční akce v červenci 2012,
ukončení všech prací v listopadu 2012
c) financování proběhlo z prostředků města ve výši 1,2 mil. Kč.

Rekonstrukce komunikace v ul. Na Rozárce
a) po několika létech složitých jednání mezi investorem nových domů v lokalitě a městem
došlo k vybudování důstojné příjezdové cesty k těmto domům
b) realizováno v červenci a srpnu 2012
c) náklad činil 0,75 mil. Kč. z prostředků města

Rekonstrukce izolace chladícího a mrazícího boxu Školní jídelny
a) investice, která již nesnesla odklad, neboť by byly ohroženy hygienické a skladovací
podmínky v provozu.
b) realizováno červenec, srpen 2012
c) akci se podařilo zrealizovat nákladem 0,22 mil. Kč

Rekonstrukce povrchu chodníku a plochy před pavilonem MŠ Čtyřlístek
a) opraven původní povrch přístupového chodníku a plochy před 1. pavilonem MŠ, který
byl již více jak 30 let starý
b) realizováno v červenci 2012 nákladem 0,19 mil. Kč.

Oprava střechy na čele budovy ZŠ 28. října
a) odstranění vážné závady na střešní krytině budovy v obtížně přístupné části střechy za
hodinami
b) realizováno v dubnu 2012 celkovým nákladem 0,14 mil. Kč

Rozmístění informačních vitrín po městě
a) na první pohled málo významná investiční akce, přesto se podílí na utváření „tváře“
města a byl o její realizaci zájem z řad spolků a organizací, které se chtějí prezentovat na
veřejnosti. Došlo tak tedy k rozšíření počtu informačních vitrín pro jednotlivé subjekty
umístěním v ul. Pěší zóna a současně byla provedena výměna skříněk určených pro
pietní oznámení pohřební služby
b) akce realizována v listopadu 2012 nákladem 0,12 mil. Kč.

Parkoviště Habrův dvůr
a) z pohledu objemu potřebných investic nevýznamná investice, z hlediska významu pro
obyvatele a návštěvníky města poměrně důležitá. Vyznačením volně přístupné plochy
v centru města dopravním značením v areálu bývalých vinařských závodů získalo město
cca 47 parkovacích míst, čímž byla výrazně posílena kapacita parkování v blízkosti
náměstí.
b) realizováno v měsíci květen nákladem 0,05 mil. Kč

7. Životní prostředí
Mládežnické projekty – Ekologické 2012
Rada města projednala na svém zasedání 15. března 2012 rozdělení finančních prostředků z
kapitoly rozpočtu města „Mládežnické projekty ekologické“, které budou tématicky
směřovány do oblasti odpadového hospodářství. Na mládežnické projekty bylo rozděleno
z rozpočtu města celkem 50 tis. korun.

O perníkovou popelnici
Stejně jako v minulých létech byly oceňovány obce a města ve třech kategoriích podle počtu
obyvatel. Město Žamberk opět uspělo a obsadilo 3. místo. Finanční odměna pro město je 40
tis. korun.

Kontejner na textil
V květnu 2012 zakoupilo město Žamberk kontejner na sběr použitého oblečení, textilu, obuvi
a hraček. Je umístěn na stanovišti pro sběr tříděného odpadu v Nádražní ulici u pověřeného
úřadu. Je veřejně přístupný 24 hodin denně a jeho obsluhu zajišťuje charitativní organizace
Diakonie Broumov, s.r.o.

Recyklace starých spotřebičů
Město Žamberk přispělo k ochraně životního prostředí. Občané města již několik let třídí
elektroodpad. V roce 2012 odevzdali 613 televizorů, 250 monitorů a 5 859 kg drobných
elektrozařízení.

8. Průmysl
Schválení memoranda s firmou BÜHLER CZ, s.r.o.
Dne 8. března 2012 na mimořádném jednání zastupitelstva, bylo projednáno a schváleno
Memorandum o společném postupu při zainvestování a rozšíření areálu firmy BÜHLER.CZ,
s.r.o. – lokality Velký Hájek v Žamberku. Pro město je tento krok historicky významný, neboť
soukromý investor přichází s nabídkou rozšířit areál investicí v řádech stovek milionů korun a
vytvořit tolik potřebná pracovní místa (cca 200) nejen pro obyvatele města Žamberka , ale i
přilehlého okolí.

9. Hospodaření k 31.12.2012
Ukazatel

Skutečnost v tis.
Kč

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem
Provozní výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje města celkem
Rozdíl příjmů a výdajů
Přijaté úvěry v roce 2012
Splátky přijatých úvěrů

72 877
13 110
8 296
31 516
125 799
103 171
25 777
128 948
-3 149
4 721
10 040

Skutečnost v Kč
přepočtená na
1 obyvatele
11 965
2 152
1 362
5 174
20 653
16 938
4 232
21 170
-517
775
1 648

Počet obyvatel k 31. 12. 2012 včetně cizinců 6 091.

10. Zdravotní a sociální zařízení
Canisterapie v Albertinu
V tomto roce na oddělení pobytových lůžek začala probíhat canisterapie. Je to způsob
terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Canisterapeuti jsou lidé,
kteří se svými psi navštěvují různá sociální zařízení, kde se nacházejí děti nebo dospělí, kteří
trpí psychickými poruchami, depresemi, jsou tělesně postiženi nebo se cítí opuštěni a
smutní.

Den otevřených dveří v Albertinum
Martin Netolický, radní Pk zodpovědný za zdravotnictví, a ředitel Odborného léčebného
ústavu MUDr. Jiří Jireš otevřeli pro veřejnost historicky první Den otevřených dveří
v Albertinum. Návštěvníci se seznámili s celým areálem a činností jednotlivých oddělení.
Součástí dne byl bohatý doprovodný program se zapojením klientů a jejich rodin. Počasí
nepřálo, pršelo, přesto přišla víc než 100 návštěvníků.
V současné době má odborný léčebný ústav velký záběr činností. Vedle plicního oddělení se
106 lůžky zde velmi dobře funguje psychiatrické oddělení s kapacitou 36 lůžek určený
zejména pro akutní případy. V budově po rekonstrukci je umístěna léčebna dlouhodobě
nemocných s 35 lůžkovými pokoji. Ústav rovněž nabízí 20 sociálních lůžek pro péči o občany

s chronickými nemocemi, celkovou nemohoucností, jež nemají doma podmínky, aby mohli
zůstat v domácí péči.

Žamberk přispěl na laparoskopickou věž
Orlickoústecká nemocnice má novou laparoskopickou věž. Na její pořízení přispěl také
Žamberk. Bude sloužit pro 140 000 obyvatel spádového území včetně Žamberka. Na pořízení
věže přispěly obce, města, firmy, fyzické osoby i nadace. Celkem se vybralo 1 489 535,- Kč.

50 let polikliniky v Žamberku
4. listopadu 2012 si Poliklinika v Žamberku připomněla 50 let od zahájení provozu.

Poděkování za péči o Diabetiky
Ve středu 28. listopadu 2012 převzal starosta města pan Jiří Dytrt děkovný list z rukou
Miroslava Vondřicha, předsedy Územní organizace svazu Diabetiků. Poděkoval mu, za
mimořádný přínos města v péči o diabetiky v Žamberku.

11. Tělovýchova a sport
200 KM DLOUHÁ STOPA
Na úpravě běžeckých stop se před zahájením zimní běžecké sezony dohodli starosta města
pan Jiří Dytrt, místostarosta obce Dlouhoňovice Jan Vych a jednatel společnosti
TOPKARMOTO Pavel Lipenský. Vzhledem k opožděnému nástupu zimy začala sněžná rolba
běžecké tratě upravovat až od 20. ledna 2012. Počasí běžkařům přálo docela dlouho až do
24. února 2012. Řidič rolby Josef Tobiška vyjel na trať celkem 9 krát a najel přes 200 km.

Krkonošská 70
V sobotu 3. března 2012 byl odstartován lyžařský maraton volnou technikou na 25, 50 a 70
km – Krkonošská sedmdesátka. Družstvo veteránů se umístilo jako třetí, Vorlický
v jednotlivcích se stal vítězem. Počasí bylo slunečné, ideální.

Úspěch na halovém MČR veteránů v atletice
V sobotu 10. března 2012 se konalo v Praze halové MČR veteránů v atletice v kryté hale
Stromovka. Závodů se také zúčastnil Štěpán Michalovič ze Žamberka. V disciplíně na 200 m
skončil na 3. místě a v celkovém umístění byl 7. V disciplíně na 400 m ve své kategorii získal
1. místo. Tento úspěch bere jako přípravu na ME veteránů, které se bude konat koncem
srpna v Hrádku nad Nisou.

Velká cena města Žamberka
5. a 6. května 2012 se v žamberském kotli uskutečnil první závod letošního pátého ročníku
seriálu SHOCK CUP 2012. Patronát nad závodem převzal starosta města pan Jiří Dytrt. Do
Žamberka přijelo celkem 22 posádek z celé ČR, z toho 19 posádek pro „ostrý“ závod, tři
posádky do tzv. „volné třídy“. Noční bouřka a kroupy připravily v neděli závodníkům náročný
terén. Seriál závodů se letos ještě do Žamberka vrátí 1. a 2. září 2012. Kdo do Kotle přišel se
podívat, určitě nelitoval.

Běh naděje - 16. ročník
V úterý 12. června 2012 se před Divišovým divadlem konal již 16. ročník humanitární akce
spojené s veřejnou sbírkou na podporu výzkumu rakoviny v ČR. Ke startu se zapsalo 475
účastníků a na boj proti rakovině věnovali částku 7 860,- Kč. Běžci měli možnost si vybrat ze
dvou tratí. Letos byly obě tratě umístěny do Zámeckého parku. Mezi startujícími byli také
cyklisté a maminky s kočárky.
Běh naděje pořádalo město Žamberk, ZŠ 28. října, organizačně pomohli FIDIKO a SVČ
ANIMO.

Letecký den v Žamberku
V neděli 29. července 2012 uspořádal Aeroklub Žamberk tradiční letecký den. Ráno to sice
vypadalo, že díky deštivému počasí se letecký den zruší, ale okolo poledne se počasí
umoudřilo a k radosti velkého počtu diváků letecký den začal. K vidění byli parašutisté, celá
plejáda místních letadel i letadla, která provedla průlet nad letištěm. Dále bylo na programu
akrobatické představení bezmotorového kluzáka s dýmovnicemi, vystoupení motorového
rogala, vrtulníku a vírníku, ultralightů a i legendární Anduly AN-2.

Mistrovství ČR v duatlonu v Zámeckém parku
Již po dvacáté se 22. září 2012 uskutečnil NOBL Duatlon, který se zároveň konal jako Mistrovství ČR v
této sportovní disciplíně. Do hlavního závodu bylo přihlášeno 119 závodníků, další sportovci byli
přihlášeni do vedlejších kategorii. Hlavní závod se běžel nejprve 5 km po vytyčené trase, dále se jelo
20 km na kole po trase Lukavice, Letohrad, Písečná a zpět a závěrečný běh na 3 km. Počasí nepřálo,
bylo deštivo a chladno.

Jiří Strnad – Mistr světa
19. září 2012 se konalo Mistrovsví světa na řece Tibeře přímo v Římě. V maratonském závodě
v kategorii C1 veteránů zvítězil Jiří Strnad, rodák ze Žamberka.
Jakub Stejskal, závodník kanoistického oddílu SK Žamberk byl v neděli 2. prosince 2012 na valné
hromadě Českého svazu kanoistů vyhodnocen jako vítěz Českého poháru v kategorii žáků.

12. Městské muzeum
V roce 2012 uspořádalo muzeum celkem 6 výstav. K tradičnímu se řadí 6. ročník výstavy
„Výtvarný Žamberk“ a 13. vánoční výstava s názvem „Vánočky pro kočky“. Uskutečnil se 12.
ročník „Svátků dřeva“ v areálu zámku a 6. ročník „Žamberská muzejní noc“, které se
zúčastnilo 209 návštěvníků.
Poprvé se konal žamberský masopust. Den otevřených dveří se uskutečnil v září ve
spolupráci s Muzeem starých strojů Brno. Byly vyhlášeny 2 výtvarné soutěže a 1 fotosoutěž.
V roce 2012 byla zrestaurována korouhev cechu tesařského díky finančním prostředkům
města, MK a PK.
Do muzejní knihovny bylo zakoupeno nebo získáno darem 8 knižních titulů.
Muzeum poskytlo ke studiu své fondy celkem 62 badatelům, zapůjčilo k samostatnému
studiu 16 titulů, vypůjčilo si pro výstavní účely 1403 předměty a samo zapůjčilo 72 předměty
jiným muzeím a institucím.

13. Městská knihovna
V roce 2012 vstoupila Městská knihovna do 96. roku své existence. Důležitou činností je
podíl na kulturním životě města. V roce 2012 proběhlo v knihovně 125 kulturních a
vzdělávacích akcí např.:
 Beseda se spisovatelkou Petrou Bravnovou
 Promítání dokumentárních filmů s knižní tématikou
 Dvě přednášky Čes. červeného kříže
 Beseda s astroložkou
 Pravidelné předčítání pro děti 1. stupně
 Celotýdenní akce Andrsenův týden
 Poprvé do školy – poprvé do knihovny
V čítárně a ostatních prostorách knihovna uspořádala 18 výstav např.:
 100 let české skautské literatury
 výstava herbářů, modrotisků
 Velikonoční výstava
 Výstava maleb handicapovaného malíře Tomáše Rybičky, součástí této výstavy bylo
promítání dokumentu o jeho tvorbě a vernisáž výstavy natáčela TV Prima
Všechny akce pořádané knihovnou byly vždy inzerovány v ŽL.
Počet zaregistrovaných čtenářů oproti roku 2011 stoupl na 1 386 z toho 434 je ve věku do 15
ti let, tj. 22,35 % obyvatel Žamberka.

14. Městský kulturní podnik FIDIKO
Filmový festival Expediční kamera
Nejlepší cestovatelské, horolezecké, vodácké cyklistické a další dobrodružné filmy uplynulé
sezony viděli diváci v sobotu 10. března 2012 v Divišově divadle. Vítězné filmy
z mezinárodních filmových festivalů doplňují snímky českých sportovců a dobrodruhů a
cestopisná přednáška o našich krajanech z rumunského Banátu.
Ve foyer byla připravena výstava fotografií s cestovatelskou tématikou. Součástí výstavy byly
také fotografie ze soutěže sdružení NO: mad o nejlepší fotografii.

Kovbojové se sjeli do Žamberka
V sobotu 21. dubna 2012 projel náměstím dalšími částmi Žamberka průvod cca 30 kovbojů a
indiánů na koních. Na louce u polikliniky předvedli divákům westernový program a pozvali
veřejnost na nový český film „Úplně první kovboj.“ Tento film se z části natáčel v Americe a
také v blízké vesnici v Libchavách na Ranči C manželů Cejpových.

Statistika 2012
KINO - v roce 2012 uvedlo:
112 filmových titulů, 194 filmových projekcí, 9 175 diváků
5 filmových projekcí v rámci Dět. film. Festivalu (1300 diváků)
4 filmové tituly pro školy - 8 projekcí, 1690 diváků
7 projekcí v rámci Letního kina (1000 diváků)
7 projekcí se neuskutečnilo pro neúčast diváků
Průměrná návštěvnost na odehraná filmová představení je 30 diváků.
Nejvyšší návštěvnost:
AVATAR - 3D /USA/
Hobit: Neočekávaná cesta /USA/
Líbáš jako Ďábel /ČR/
Twilight sága: Rozbřesk /USA/

2 projekce
3 projekce
2 projekce
3 projekce

588 diváků
560 diváků
355 diváků
450 diváků

Absolutní návštěvnost na 1 produkci
RIO/anim. film USA/

1 projekce

303 diváků (kapacita sálu)

Filmový klub

17 projekcí - průměrná návštěvnost

12 diváků

Divadla a koncerty
20 divadelních, kulturních, cestopisných i jiných představení i mimo budovu - celkem 2 200
návštěvníků
Nejvyšší návštěvnost:

Zdravý nemocný - Karel Roden
320 diváků
Sluha dvou pánů - DS Na Skále – Helvíkovice
300 diváků
V roce 2012 do Divišova divadla za kulturním zážitkem vstoupilo celkem 23 335 diváků a
posluchačů a cca 3 500 návštěvníků na akce mimo Divišovo divadlo.

15. Městská policie a Policie ČR
20 let od vzniku Městské policie v Žamberku
Právě letos je tomu 20 let od rozhodnutí Zastupitelstva města, že bude v našem městě
zřízena Městská policie. Za dvacetiletou historii se u MP Žamberk vystřídalo 14 strážníků,
v současné době má město 5 srážníků s věkovým průměrem 37 let. Od roku 2009 je sídlo MP
v budově Městského úřadu, ulice Nádražní 833. Technika vybavení doznala během let
značných změn. Služební vozidlo, které má úpravu na převoz odchycených toulavých psů,
dále MP disponuje přístrojem na zjišťování alkoholu v dechu, měřícím zařízením na rychlost
vozidel a od loňského roku první otočnou kamerou umístěnou na Masarykově náměstí.
MP v Žamberku spolupracuje s Hasičským záchranným sborem, rychlou zdravotní pomocí,
městským úřadem a především s Policií ČR.

Nová služebna Policie ČR pro veřejnost
V pátek 23. listopadu 2012 bylo slavnostně otevřeno zrekonstruované Obvodní oddělení
Policie ČR v Žamberku. Díky evropskému fondu pro regionální rozvoj bude Obvodní oddělení
sloužit občanům Žamberka a spádovým obcím.
Nové prostory slavnostně otevřeli hejtman Pk Martin Netolický, starosta města Jiří Dytrt a
zástupci Policie ČR.

Městská policie v číslech v roce 2012
550
43
29
74 x
190
86

přestupků - uložena pokuta v částce 223 800,- Kč
odchytů toulavých psů
nalezených věcí a uloženo do ztrát a nálezů
doručovali strážníci písemnosti pro soud
osob bylo strážníky kontrolováno z důvodu ochrany veřejného pořádku
orientačních dechových zkoušek bylo provedeno nejen u řidičů, ale i u osob
narušujících veřejný pořádek nebo u osob mladších 18 let

16. Žamberk – Pohyb obyvatelstva - matrika
Statistika k 31.12.2012

CELKEM

ŽENY

MUŽI

6.036

3.071

2.998

Počet cizinců s platným
trvalým pobytem v
Žamberku

55

34

21

Narození

62

27

35

Úmrtí

57

33

24

Sňatky

43

-

-

Počet rozvodů

12

-

-

Počet přihlášených
osob k TP

153

82

71

Počet přehlášených
osob v místě

118

69

49

Počet odhlášených
osob z TP

186

100

86

Zrušení údaje o místu
TP

25

13

12

Počet osob nad 80 let

254

170

84

Počet občanů

17. Úřad práce
údaje ke dni 31. 12. 2012:
počet uchazečů o práci
míra nezaměstnanosti
volná místa

225
8,9 %
35

18. Sbor pro občanské záležitosti
Akce
Vítání občánků
Diamantové svatby
Zlaté svatby
Orchideová svatba - písemné gratulace
Stříbrné svatby – písemné gratulace
Stříbrné svatby
Osobní návštěvy jubilantů
Písemné gratulace
Předávání maturitních vysvědčení
Předávání výučních listů - SŠ OŘS Žamberk
Předávání výučních listů - OU a Pr.Š Žamberk
Předávání vysvědčení žákům 9. tříd
Sjezdy rodáků, slavnostní přijetí na radnici
Osamělí důchodci - Vánoční setkání
Návštěva v domovech důchodců + LDN
Zasedání komise

Počet obřadů
(návštěv)
11
2
5
4
12
1
129
131
4
3
3
4
1
1
2
4

Počet
zúčastněných
52
2 páry
5 párů

1 pár

87
63
60
98
50
37
8
14

19. Počasí
Leden 2012
01.01. - 10.01.
11.01. - 20.01.
21.01. - 31.01.

stálé sněžení, ledovka na silnicích, teploty -1 °C až 3 °C
silné mrazy, silné sněžení (až 60 cm), teploty -18 °C až -20 °C mrazivé
noci okolo -25 °C
silné mrazy, vítr, teploty okolo -18 °C, ledovka
Kvilda -28,4 °C (26.01.)

Únor 2012
01.02. - 10.02.
11.02. - 20.02.

21.02. - 28.02.

silné sněžení, vítr, teploty –10 °C až -14 °C
sněžení, tvoření sněhových jazyků, arktické noci (- 20 °C),
přes den – 18 °C, na Kvildě naměřeno –36,4 °C, v Žamberku -26 °C,
sněžení, závěje (15.02. a 16.02.)
jasno, konec silných mrazů, na konci měsíce se oteplilo na 1 °C až 8 °C

Březen 2012
01.03. - 10.03.

jasno až polojasno, prudké oteplení, 01.03. padl v ČR na 12 místech
teplotní rekord 16,4 °C
11.03. - 20.03.
oblačno, zataženo, teploty 6 až 10 °C, později oteplení na 19 °C
21.03. - 31.03.
jasno, teploty 16 až 20 °C , konec dekády ochlazení na 7 °C
Odtávání sněhu v Orlických horách bylo pozvolné, na Divoké Orlici povodně nehrozily.
Astronomické jaro začalo 20. března 2012 ve 12,37 hod.

Duben 2012
01.04. - 10.04.
11.04. - 20.04.
21.04. - 30.04.

ochlazení, sněhové a deštivé přeháňky, teploty 8 až 12 °C
aprílové počasí s teplotami okolo 15 °C, později další oteplování až na
20 °C
slunečno, teplé a suché počasí, rekordní teploty 25 až 28 °C

Květen 2012
01.05. - 10.05.

nadprůměrné teploty až okolo 28 °C, bouřky, později ochlazení na 20
°C
První máj – nejteplejší den za posledních 11 let 29 °C.
11.05. - 20.05.
výrazné ochlazení (Ledoví muži), přes den teploty 12 °C
21.05. - 31.05.
polojasno až oblačno, občasné srážky, teploty 13 až 18 °C
V Žamberku 11.05. přízemní mrazíky s teplotou -4 °C.

Červen 2012
01.06. - 10.06.
11.06. - 20.06.
21.06. - 30.06.

oblačno až zataženo, teploty 17 až 21 °C
velmi teplé počasí teploty okolo 25 °C
chladno, oblačno, teploty pod 20 °C, později citelné oteplení
s teplotami nad 30 °C, během posledního červnového víkendu 2
tropické noci s teplotami okolo 22 °C

Červenec 2012
01.07. - 10.07.
11.07. - 21.07.
21.07. - 31.07.

velmi teplé počasí, slunečno, teploty 30 °C až 32 °C, silné bouřky, na
konci dekády ochlazení na 24 °C
oblačno, přeháňky, bouřky, teploty jen okolo 20 °C
oblačno, přeháňky, teploty 18 °C – 22 °C, poslední dny této dekády
teploty letní teploty až 27 °C

Srpen 2012
01.08. - 10.08.
11.08. - 21.08.
22.08. - 31.08.

jasno i polojasno, bouřky, teploty 21 °C až 25 °C, až 32 °C
slunečné počasí s letními teplotami od 26 °C až 29 °C, pak 20 °C
letní počasí s tropickými teplotami i nad 35 °C,

2 tropické noci s teplotami nad 22 °C, ke konci ochlazení na 20 °C
Nejteplejší den letošního roku byl 20. srpen. Ve středočeských Dobřichovicích byl překonán
absolutní teplotní rekord 40,4 °C, v Žamberku 28 °C

Září 2012
01.09. - 10.09.

zataženo, bez srážek, postupně polojasno, bez srážek, teploty 16 °C až
19 °C
11.09. - 21.09.
ranní mlhy, teploty 15 °C až 20 °C, polooblačno
22.09. - 30.09.
tato dekáda byla slunečná, velmi teplá, s rychlým ochlazením ke konci
měsíce až na 20 °C
Tento měsíc byl teplotně i srážkově normální.
Astronomický podzim začal podzimní rovnodenností 22. září 2012 v 17,50 hod.

Říjen 2012
01.10. - 10.10.
11.10. - 21.10.

počasí s ranními mlhami, občas slunečno, teploty okolo 15 °C
zatažená obloha, ranní mlhy, teploty okolo 10 °C,
první mrazivý den 16.10. -6 °C
zamračená obloha, mrholení, teploty okolo 10 °C

21.10. - 31.10.

Listopad 2012
01.11. - 10.11.
slunečné počasí bez mraků, teploty okolo 15 °C
11.11. - 21.11.
inverze na horách, v nížinách oblačno, teploty 10 °C,
22.11. - 30.11.
nízká inverzní oblačnost, mlhy, teploty 4 °C až 8 °C
Listopad byl teplotně lehce nadprůměrný, poslední dva dny přinesly ochlazení -5 °C, a i do
nížin sníh.

Prosinec 2012
01.12. - 10.12.
11.12. - 21.12.
22.12. - 31.12.

oblačno, sněžení, - 4 °C v noci až -6 °C
ochlazení, sněhové přeháňky -7 °C, přes den 0 °C
mlhy, ke konci měsíce slunečné dny bez sněžení, denní teploty -1 °C až
2 °C
Vánoční svátky – v Žamberku ledovka, teploty 0 °C až -3 °C, mlhavé dny.
Silvestr – slunečný den, v noci okolo 5 °C.

24.04.2013

Zapsala Hana Marešová

