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1. Kalendárium 2013
Výročí
1643
1738
1748
1773
1788
1838
1848
1868
1873
1873
1888
1908
1908
1918

1923
1933
1933
1933
1933
1938
1963
1968

požár Žamberka po vpádu Švédů, shořel zámek, 58 domů, 21 stodol
a 1464 mandelů obilí
(370 let)
16. 7. dokončena přestavba kostela sv. Václava zahájena 1. 8.1729
a vysvěcen byl 16. 7. 1738
(275 let)
císařovna Marie Terezie uděluje a potvrzuje městu městská privilegia (265 let)
silný dobytčí mor, byl vyhuben hovězí dobytek, náprava trvala mnoho
let
(240 let)
stržen pranýř a šibenice nad Skalami při cestě do Helvíkovic
(225 let)
založení továrny Vonwiller, stavba zahájena 1833, provoz zahájen
1839
(175 let)
zrušena robota
(165 let)
první valná hromada nově ustanoveného spolku divadelních ochotníků
předseda Jan F. Mazura
(145 let)
první vlak z Dolní Lipky přes Jablonné n. O., Kyšperk a Žamberk
do Hradce Králové
(140 let)
založen sbor dobrovolných hasičů v Žamberku
(140 let)
byl na místě starého dřevěného mostu u mlýna dostavěn most
železný - stavba stála 10 000 zlatých
(125 let)
odhalení pamětní desky na domě Eduarda Alberta č. p. 149
(105 let)
Jindřich Žid z Hronova zřídil v Žamberku tkalcovnu se 126 bavlnářskými
stavy, 65 zaměstnanci
(105 let)
28. 2. poslední poštovní vůz tažený koňmi do Rokytnice v Orlických
horách, uskutečněna poslední přeprava - od toho dne všechna pošta
vlakem
(95 let)
28. 10. ve Vojáčkových sadech odhalen pomník obětem 1. světové
války
(90 let)
22. 3. ustavující schůze šachového odboru TJ Sokol
(80 let)
1. 6. otevřen fotoateliér Jana Kohouta v Hluboké ulici
(80 let)
výstava Českobratrských památek v Žamberku
(80 let)
10. 7. slavnostní zahájení stavby údolní přehrady v Pastvinách
(80 let)
dokončení stavby Pastvinské přehrady
(75 let)
14. 7. slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice u příležitosti 90.
výročí založení hasičského spolku
(50 let)
okupace spojeneckými armádami Československa
(45 let)

2. Osobnosti
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1698
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1983
1993

zemřel v 71 letech Mikuláš z Bubna
(405 let)
26. 3. narodil se Václav Divíšek - Prokop Diviš, teolog, filosof, badatel,
přírodovědec, český vynálezce bleskosvodu
(315let)
narodil se Mikuláš Vonwiller, švýcarský občan, zakladatel továrny
Vonwiller
(230 let)
19. 2. zemřel Julius Netolický, narozený 1810, vrchnostenský a městský
lékař, na jehož doporučení dal John Parish postavit Kateřinský špitál,
dnešní muzeum
(145 let)
15. 5. se v Žamberku narodil Jan Hejčl
(145 let)
31. 3. v Žamberku se narodila Tereza Svatová, spisovatelka, sestra
E. Alberta
(160 let)
14. 12. se narodila MUDr. Božena Kuklová-Štúrová
(120 let)
19. 8. zemřel gymnazijní prof. historie a spisovatel PhDr. František
Šembera, autor mnoha středoškolských učebnic
(115 let)
19. 2. se narodil František Šašek, žamberký učitel a autor Žamberských
písniček
(110 let)
10. 6. se narodil Ing. Pavel Kohn Kubín, válečné letectvo
(100 let)
21. 6. popraven oběšením u San Dona di Piave Bedřich Havlena,
legionář
(95 let)
26. 7. zemřel Alois Rous, stavitel, syn sochaře Františka Rouse
(70 let)
20. 3. zemřel Gustav Rous, sochař působící ve Vídni, bratr ak. sochaře
Františka Rouse ml.
(55 let)
17. 5. zemřela Miroslava Habrová, ředitelka muzea v Žamberku
(30 let)
2. 11. zemřel umělecký knihař Jiří Faltus
(20 let)

3. Politický a kulturní život
Volba prezidenta republiky
Ve dnech 11. - 12. ledna 2013 se uskutečnilo 1. kolo první přímé volby prezidenta
republiky.
Jak jsme volili v Žamberku a do 2. kola postoupili:
1. Karel Schwarzenberg
2. Miloš Zeman
Počet voličů v 1. kole:

935 hlasů
598 hlasů
3 289 ze 4 940 voličů

2. kolo se uskutečnilo ve dnech 25. - 26. 1. 2013

28,42 %
18,18 %

V Žamberku:
1. Karel Schwarzenberg
2. Miloš Zeman

1 761 hlasů
1 329 hlasů

Počet voličů v Žamberku:
Volilo:
Účast v %:

4 940
3 113
63,4 %

56,99 %
43,0 %

Prezidentem České republiky byl zvolen Miloš Zeman.

2. žamberský masopust
V sobotu 2. února 2013 se naše město probudilo do deštivého rána. Jen vůně koblih,
koláčů a stánky s masnými výrobky na parkovišti před Městským muzeem připomínaly, že
v 10 hod. začíná u radnice 2. žamberský masopust. Počasí se umoudřilo, a tak starosta
města pan Jiří Dytrt předal maškarám klíč od městských hradeb. Za doprovodu hudby se
maškarní průvod vydal městem. Na trase je čekalo 6 zastávek s bohatým občerstvením.
Po obědě dorazil průvod před muzeum, kde se lidé mohli občerstvit výbornými koláčky od
žáků a učitelů ze Speciální střední a základní školy Žamberk. Ti, co vyčkali příchod maškar,
si nejen zazpívali a zatančili, ale byli svědky pohřbívání basy a tím ukončení 2. masopustu
v Žamberku, který se opět vydařil.

Talent 2012
V pondělí 25. února 2013 se uskutečnil v Divišově divadle již osmý ročník slavnostního
předávání ocenění talentované mládeže za mimořádné výsledky dosažené v roce 2012
v oblasti kultury, sportu a vědomostí – TALENT 2012. Nominováno bylo celkem 44
jednotlivců a 8 týmů v sedmi kategoriích. Jednalo se o mládež, která v roce 2012 úspěšně
reprezentovala město Žamberk na krajských, celostátních i mezinárodních soutěžích.
Z rukou představitelů města převzali nominovaní pamětní list a věcné dary. V jednotlivých
kategoriích pak byli vyhlášeni ti nejlepší, kteří obsadili i první místa na celorepublikových a
mezinárodních soutěžích.
Závěr večera patřil taneční skupině NEON (3. místo na Mistrovství ČR „Beat Street Brno“).
Z dílny „Domov pod hradem Žampach“ byl promítnut filmový snímek „SKAndály“, který
byl nominován na MFF Mental Power Prague Film Festival v Praze 2012.

68. výročí konce paraskupiny BARIUM
Letošní zimní připomínka paraskupiny BARIUM se uskutečnila 19. ledna 2013 u pamětní
desky na domě rodiny Žabkových, v místě posledního útočiště Velkého a Malého Josefa.
Pietního aktu se zúčastnili zástupci československé obce legionářské, Českého svazu
bojovníků za svobodu, Klub vojenských výsadkářů, rodiny spolupracovníků skupiny
BARIUM a vedení města Žamberka. Položením květin, minutou ticha a čestnou salvou byla
uctěna památka těchto hrdinů.

Poděkování za reprezentaci města
Rada města přijala na svém zasedání pana Jiřího Strnada, který na Mistrovství světa na
italské řece Tibeře v Římě získal v maratonském závodě v kategorii C1 1. místo. Starosta
města Jiří Dytrt mu vyjádřil uznání a poděkování za velký přínos pro město Žamberk a
popřál mu ve sportu mnoho sil a pevné zdraví.

Povídání o misijní výpravě do Zambie.
Zajímavé povídání o misijní výpravě do Zambie s promítáním fotografií a filmů s paní
Broňou Halbrštátovou, diecézní ředitelkou Papežských misijních děl, se uskutečnilo 22.
února 2013 v Centu pro rodinu.

Vynášení Morany
V neděli 17. března 2013 za velmi nevlídného, chladného a větrného odpoledne byla
Morana poslaná pryč z města po Divoké Orlici. O udržování starých tradic a hudební
program se postarali žáci Speciální střední školy a Základní školy Žamberk.

Žamberská CEMA ve Štrasburku
Zástupci Občanského sdružení CEMA Žamberk zavítali v měsíci březnu na tři dny do
Štrasburku. Návštěvu jim umožnil a pozvání poslal aktivní zástupce neziskových organizací
Pk a místopředseda Evropského parlamentu pan Oldřich Vlasák. Navštívili Evropský soud
pro lidská práva a Evropský parlament. Při své krátké cestě dostali příležitost živě sledovat
část plenárního zasedání Evropského parlamentu.
Předávání zkušeností s ostatními kolegy stejných organizací bylo velkým přínosem.

Karel Schwarzenberg v Žamberku
V sobotu 6. dubna 2013 navštívil náš region ministr zahraničních věcí a předseda TOP O9
Karel Schwarzenberg. Celá návštěva byla míněna jako setkání příznivců s prezidentským
kandidátem. Přijel na pozvání TOP O9 Ústí nad Orlicí. V obřadní síni radnice MÚ Žamberk
se setkal se zastupiteli města a řediteli městských organizací a zapsal se do Pamětní knihy
našeho města. Beseda a oběd v restauraci Mathys’s v Divišově divadle. Setkání s Karlem
Schwarzenbergem provázela velmi milá, neformální atmosféra. Pan ministr měl náročný
den, ze Žamberka pokračoval do Litomyšle, večer do České Třebové. Následující den
odlétal na pracovní cestu do Gruzie.

Rekonstrukce přechodů na Masarykově náměstí na silnici I. /11
15. dubna 2013 byly zahájeny Ředitelstvím sinic a dálnic ČR stavební práce na úpravě
přechodů pro chodce přes silnici I/11 na Masarykově náměstí. Na obou místech vznikly
tzv. bezpečnostní přechody pro chodce, to znamená, že při pohybu osob v blízkosti
přechodu se tyto rozblikají a tím dávají znamení pro řidiče na snížení rychlosti a zvýšené
bdělosti. Na úpravu přechodů město získalo dotaci od Státního fondu dopravní
infrastruktury ve výši 1,25 mil. korun. Práce byly ukončeny 21. dubna 2013.

Žamberská Rallye Šmídl
V sobotu 27. dubna 2013 se na náměstí gen. Knopa postavilo na start druhého ročníku
Rallye Šmídl 24 posádek nezávodních aut tvořených z větší části rodinami s dětmi. Za
volant většinou usedly ženy. Byly připraveny 2 etapy v prostoru mezi městy Žamberk,
Choceň Vysoké Mýto a Ústí nad Orlicí. Na kontrolních bodech posádky čekaly soutěžní
úkoly. Na závěr posádka prošla testem zručnosti. Počasí bylo nepříznivé, chladno, déšť.

Četníci a četnické humoresky
V sobotu 20. dubna 2013 se konala celodenní akce, kterou pořádalo Městské muzeum
pod názvem „Četníci a četnické humoresky“. K vidění byly četnické uniformy, historická
vozidla, odpoledne byla ukázka vyšetřování dopravní nehody na nábřeží a v muzeu pak

beseda s autorem námětu televizního seriálu „Četnické humoresky“ s panem Michalem
Dlouhým. Ten také návštěvníky besedy seznámil s osobností gen. Četnictva a
protektorátního ministra vnitra Josefa Ježka, narozeného v Žamberku.
V rámci této akce byl Den otevřených dveří Obvodního oddělení Policie ČR v Žamberku na
Husově nábřeží.

Majáles pod modrou oblohou
Státní svátek – 1. Máj patřil v Žamberku již tradičně studentské majálesové slavnosti.
Majálesový průvod v čele vedený mažoretkami a dechovým orchestrem ZUŠ Petra Ebena,
prošel jako každý rok ulicemi města a na Masarykově náměstí: královská rodina pozdravila
své dvořany. Následovala majálesová estráda, která nabídla divákům pestrý program. Pro
návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení, které udělali učitelé a žáci Speciální SŠ a
ZŠ a cukráři, kuchaři ze Střední školy OŘS v Žamberku.
Počasí se umoudřilo a Majáles se uskutečnil pod modrou oblohou.

Ludmila Müllerová na návštěvě v Občanském sdružení CEMA
Začátkem měsíce května 2013 navštívila OS CEMA ministryně práce a sociálních věcí paní
Ludmila Mülerová za doprovodu senátora pana Petra Šillara. Seznámila se s aktuálním
stavem financování služeb Domu na půl cesty a Azylovým domem a seznámila se s
činností Občanského sdružení CEMA. Financování této organizace je na tento rok značně
kráceno a je nedostatečné. Sdružení je nuceno hledat pro zachování těchto služeb
finanční podporu v soukromém sektoru, u firem a jiných donátorů.

Návštěva v Rice Lake – 20. výročí partnerství
Na pozvání organizace pro partnerské styky RLIFA navštívila ve dnech 13. - 19. května
2013 delegace města ve složení starosta pan Jiří Dytrt, řed. gymnázia Ing. Jaroslav Kvapil a
zástupkyně žamberské komise pro zahraniční styky paní Valerie Fáberová partnerské
město Rice Lake.
Vedle zajímavého programu, který hostitelé pro naši delegaci připravili, byl podepsán
dokument, který připomíná dvacetiletou spolupráci a na velkém shromáždění bylo toto
výročí připomenuto.
Ve škol. roce 1995 - 96 začali první studenti žamberského gymnázia studovat na tamní
high school. Od té doby už studovalo Rice Lake 37 studentů našeho gymnázia.
Rodiče studentů platí cestu a kapesné, studenti jsou ubytovaní v rodinách, za školní rok se
vystřídají ve dvou až čtyřech a po celý rok žijí na náklady těchto rodin.
Valerie Fáberová projednala také další spolupráci partnerských organizací obou měst.

Svátky dřeva v Žamberku
Svátky dřeva letos „zahrály“ na církevní notu Sakrální plastiky, betlémy, andělé, to bylo
pojítko mezi jednotlivými expozicemi vystavovatelů, které do žamberského zámku
pozvalo městské muzeum. Dominantami byly dřevěné plastiky světců sv. Vít a sv. Václav
z kaple sv. Vojtěcha. Socha sv. Víta je původní, při otevření kaple před rokem 1900 tam
byla dosazena. Plastika sv. Václava byla z kaple před deseti lety odcizena. Nového sv.
Václava zhotovila dílna Bedřicha Kavky z Čeveného Kostelce, byla zhotovena podle malé
fotografie, která byla pouze k dispozici. Obě tyto sochy se opět vrátily do kaple sv.
Vojtěcha.

Víkendové Svátky dřeva potěšily milovníky starých řemesel. Na žamberský zámek a do
parku dorazily desítky řezbářů, nechyběli šermíři, folklorní soubor nebo třeba historická
parní lokomotiva, která před zámkem poháněla pilu.
Pro návštěvníky byl vedle řezbářského sympozia připraven řemeslnický jarmark, výtvarná
dílna, kde si příchozí mohli vyzkoušet ruční tiskárnu.
Vyvrcholením Svátků dřeva byl nedělní koncert kytaristy Štěpána Raka v kostele sv.
Václava. Téměř zaplněný kostel tleskal za krásný koncert tomuto umělci. Počasí po celý
víkend bylo příjemné, letní.

Humanitární povodňová sbírka 2013
Město Žamberk uspořádalo ve dnech 6. 6. – 10. 6. 2013 prostřednictvím svých
zaměstnanců a členek SPOZ humanitární povodňovou sbírku pro oblastní spolek ČČK Ústí
nad Orlicí, který dále provedl přerozdělení ve prospěch postižených letošní ničivou
povodní. Ve středu 12. června 2013 tato pomoc doputovala na Děčínsko.
Odhadovaná cena této sbírky se pohybuje cca ve výši 70 000 až 75 000 Kč. V rámci interní
finanční sbírky mezi zaměstnanci byla vybraná částka ve výši 7.520,- Kč, která byla
odeslaná na centrální účet ČČK do Prahy.

Sbor dobrovolných hasičů oslavil 140 let
V sobotu 24. května 2013 oslavil významné jubileum 140 let Sbor dobrovolných hasičů
Žamberk. Oslavy začaly průvodem městem ke stadionu Pod Černým lesem, kde proběhla
okrsková soutěž, dále nechyběla výstava hasičské techniky i oficiality v podobě mnoha
významných hostů, projevů, gratulací a předávání medailí. Výročí sboru připomíná
pamětní plaketa, jejímž autorem je akademický sochař Zdeněk Kolářský. Na lícu je
vyobrazena radnice s historickou zbrojnicí, na rubu historická čtyřkolová stříkačka.
Oslavy se těšily velkému zájmu obyvatel města, počasí bylo chladné, s častými
přeháňkami.

Historie Sboru dobrovolných hasičů Žamberk
- V roce 1869 byla založena „Živnostenská, tělocvičná, hasičská jednota“ – ta se však pro
různorodost činností zakrátko rozešla.
- Dne 5. září 1873 byl pak ustanoven spolek dobrovolných hasičů v Žamberku. Jeho
prvním velitelem byl pan Václav Kohl a i pod jeho velením sbor začal cvičit své členy.
- 19. srpna 1877 byl na dnešním Masarykově náměstí slavnostně vysvěcen hasičský
prapor, který je dosud zachován.
- Stejně jako dnes i tehdy měli členové sboru stálou snahu doplňovat a zdokonalovat
svou výzbroj, a tak se v protokolu z r. 1886 můžeme dočíst, že v tomto roce měl spolek
4 stříkačky – hydrofon, nebo že třeba v r. 1902 byl zakoupen mechanický žebřík.
- V roce 1909 byla vybudovaná vedle radnice hasičská zbrojnice, která sloužila
k uskladnění hasičského náčiní a stříkaček až do roku 1962, kdy byla slavnostně
otevřena nová budova, která s různými přístavbami slouží svému účelu dosud.
- V roce 1922 nechal sbor motorizovat stávající čtyřkolovou ruční stříkačku.
- Dalším důležitým mezníkem pak byl rok 1928, kdy byl zakoupen automobil Praga a
přívěsné čerpadlo. Ten je rovněž zachován.
- V roce 1975 vznikl profesionální = placený sbor, jehož prvními členy byli členové SDH.
- V roce 1988 byly vystavěny nové garáže pro moderní techniku.
- V březnu 2007 byla slavnostně představena a uvedena do provozu nová cisterna
výjezdové jednotky města.

- V březnu v roce 2006 bylo otevřeno hasičské muzeum v areálu bývalých Orlických
kasáren, kde je k vidění dochovaná technika, kterou členové sboru používali od svého
vzniku.

Orlická brána 2013 (19. - 20.7.)
Slunečný červencový den a víkend, příjemné prostředí okolo kaple sv. Rozálie, skvělá
hudba, divadla, kejklíři a tanečníci a další účinkující. Tak vypadal již 7. ročník multižánrový
kulturní festival pro celou rodinu - Orlická brána.
Velký počet spokojených diváků vytvořil všem účinkujícím úžasnou atmosféru.

Prázdninové letní kino již potřetí.
Letní kino na Pěší zóně probíhalo po celé letní prázdniny vždy v pátek ve 21:30 hod. Po
setmění se Pěší zóna proměnila v úžasný kinosál pod širým nebem, vstupné bylo zdarma.
Celkem 10 projekcí navštívilo 700 diváků, což je nový rekord. Přálo počasí, pod střechou
se promítalo pouze 1 krát. Letošní letní kino skončilo velkým úspěchem.

Wonwilerka byla opět pod parou
Dny evropského dědictví otevřely brány mnoha industriálních areálů po celé ČR. Mezi
nimi nechyběla továrna bývalé Mosilany v Žamberku. V sobotu 7. září 2013 ožil tento
areál rachotem parních strojů, stabilních motorů a veteránů. Příjemné zářijové počasí
přilákalo mnoho návštěvníků a obdivovatelů parních strojů.

Oslavy partnerských měst
Oslavy trojího výročí partnerství proběhly od pátku 4. 10. 2013 do neděle 6. 10. 2013.
Oslavy připomněly 50. výročí přátelství s německým Senftenbergem, 15. výročí
partnerství s rakouským Senftenbergem a 20. výročí partnerství s americkým městem Rice
Lake. Součástí oslav se konal v sobotu v kostele v Neratově společný „Koncert přátelství“
smíšeného pěveckého sboru z německého Senftenbergu a pěveckého sboru Corale.
V neděli oslavy ukončila v městském muzeu vernisáž výstavy obrazů malířů z partnerských
měst.
Akce se konala za podpory města Žamberk, partnerských měst a Česko – německého
fondu budoucnosti.

Barium 2013
V neděli 6. října 2013 si město Žamberk připomnělo 69. výročí příchodu zpravodajské
skupiny BARIUM do Žamberka. Položením věnců u pamětní desky na domě Žabkových
v osadě Polsko byla uctěna památka členů paraskupiny BARIUM představiteli našeho
města.

Diplom pro Městkou knihovnu v Žamberku
V úterý 15. října 2013 se v sále J. Kašpara v budově obnovené reálky v Pardubicích
uskutečnil slavnostní večer, při kterém Krajská knihovna v Pardubicích předávala ocenění
nejlépe pracujícím knihovnám Pardubického kraje. Ředitelka žamberské knihovny ing.
Jana Hlaváčová spolu se starostou města Jiřím Dytrtem přebrali diplom jako ocenění
z rukou ředitelky Radomíry Kodetové.

Radnice navozuje spolupráci v severovýchodní části Evropy
Na základě iniciativy Jana Dostála, ředitele firmy Intero – Chmelan a spol., přijal starosta
města Jiří Dytrt společně s předsedkyní komise pro zahraniční styky PhDr. Hanou
Chvátilovou zástupce lotyšského města Dundaga. Setkání proběhlo na radnici 18. října
2013. Hlavním tématem bylo projednání možné spolupráce mezi oběma městy.

Poděkování panu Mgr. Jaroslavu Tajbrovi
Starosta města Jiří Dytrt a 1. místostarostka MUDr. Jiřina Jirešová poděkovali jménem
města za dlouholeté působení na Základní škole Žamberk 28. října 581 panu Mgr.
Jaroslavu Tajbrovi. Na této škole pracoval nejprve jako učitel a poté šestnáct let jako
ředitel. Pan Jaroslav Tajbr se rozhodl ukončit působení na této škole odchodem do
starobního důchodu.

Pomník legionáře Bedřicha Havleny opraven
Při příležitosti 95. výročí vzniku samostatného čs. státu nechalo město Žamberk upravit
okolí pomníku legionáře Bedřicha Havleny. Byla upravena zeleň okolí pomníku, nový
přístupový chodník, ale i ošetřen vlastní pomník, který na věčnou paměť zasadil Spolek
berních úředníků dne 3. září 1922.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Žamberku ve
dnech 25. a 26. října 2013
Počet voličů celkem: 4 899
Volilo:
3124
Účast ve volbách v %: 63,77
Výsledky:
ČSSD:
TOP 09:
ANO 2011:

566 hlasů
539 hlasů
497 hlasů

Platné hlasy celkem: 3099

KSČM:
ODS:
KDU-ČS:

273 hlasů
269 hlasů
221 hlasů

Cenu města Žamberka získalo pět osobností
Ve čtvrtek 31. října 2013 již třetím rokem město Žamberk uděluje u příležitosti výročí
vzniku samostatného československého státu Cenu města Žamberk. Na základě
předložených nominací, jednání kulturní komise, Rady města a následně Zastupitelstva
města, byla udělena Cena města pěti osobnostem Žamberka:
Prof. Růženě Steinerové

za celoživotní práci s dětmi a mládeží, kdy byla oblíbenou, ale i náročnou učitelkou

za mnohaletou spolupráci s městem v oblasti mezinárodních partnerských vztahů,
překladatelství a jazykových korektur

za pevné postoje, kterým je příkladem pro mladou generaci
PhDr. Haně Chvátilové

za mnohaletou práci s dětmi, mládeží a dospělými v ZUŠ Petra Ebena

za nespočetnou reprezentaci města nejen v ČR, ale i v zahraničí



za aktivní, inspirativní a nezastupitelnou činnost v oblasti partnerských vztahů
našeho města

Jiřímu Strnadovi

za celoživotní sportovní činnost především v kanoistice s těmi nejvyššími možnými
mezinárodními úspěchy

za příkladnou reprezentaci našeho města na celorepublikové, evropské a světové
úrovni
Vladimíru Kalousovi

za vynikající sportovní úspěchy

za celoživotní práci s dětmi, mládeží a dospělými v oblasti sportu

za výchovu úspěšných sportovců

za neúnavné organizování sportovních kláním a významnou propagaci města
Ing. Vladimíru Chládkovi

za významnou a velmi úspěšnou celoživotní práci v oblasti filatelie, výstavnictví a
historie

za velmi aktivní spolupráci s Městským muzeem Žamberk a publikační činnost

Nové dopravní značení
Město Žamberk v měsíci říjnu, na základě mnoha připomínek a požadavků občanů,
zrealizovalo obnovu značení parkoviště a křižovatky před budovou Městského úřadu a
České pošty v Nádražní ulici naproti ZŠ 28. října v Žamberku.

Advent v Žamberku
V úterý 26. listopadu 2013 byl zahájen rozsvícením vánočního stromu na Masarykově
náměstí Advent v našem městě. Nechyběl už tradiční jarmark a 40 jarmarečníků
s rukodělnou výrobou. Kulturní program byl v režii žamberských škol. Starosta města Jiří
Dytrt odpočítal rozsvícení vánočního stromu a popřál občanům klidný Advent a veselé
Vánoce. Počasí vykouzlilo zimní náladu. Od rána sněžilo a vločky zahalili náměstí do
sněhové pokrývky.

Žamberští zpívali koledy v pivovaru Kanec
Do akce „Česko zpívá koledy“ se zapojili i žamberští obyvatelé. Ve středu 11. prosince
2013 bylo v sále pivovaru Kanec na 150 lidí nikoli na pivo, ale aby si zazpívali české koledy.
Přesně v 18:00 hod. se po celé ČR začalo zpívat, žamberští zpívali spolu s pěveckým
sborem ZUŠ Petra Ebena a s jeho hudebníky. Zpívalo se nejen v sále ale i před pivovarem,
protože se dovnitř všichni nevešli.
Po odzpívání koled a malém koncertu hudebníků ZUŠ se začalo točit pivo, následovala
prohlídka pivovaru a pro děti výstava medvídků také v prostorách pivovaru. Tuto akci
podpořilo město Žamberk s pivovarem Kanec a ZUŠ Petra Ebena.

Novoroční ohňostroj v Žamberku
Město Žamberk pozvalo občany města na tradiční Novoroční ohňostroj, který se konal 1.
Ledna 2014 v 0:30 hod. na Masarykově náměstí. Teplé počasí vylákalo na ohňostroj stovky
lidí.

4. Kultura a školství
Stříbro a bronz z Krkonoš
Mistrovství ČR v klasickém lyžování žáků speciálních základních a středních škol proběhlo
v Horní Malé Úpě druhý lednový víkend. 6 běžců ze školního sportovního klubu Orlice
čekalo první den 5 km volnou technikou. Pro stříbro si dojel mezi žáky Jakub Kladivo ze
Žamberka a v neděli na trati dlouhé 3 km měl bronzovou medaili.

Žákovská akademie ZŠ 28. října
Celkem tři vyprodaná představení s názvem „Velká knižní loupež“ zhlédlo více než 900
diváků a rozhodně se bylo na co dívat. Fantazie, náročná práce a originální nápady dětí,
jejich učitelů i rodičů byla vidět ve všem, ať už se jednalo o nádherné kostýmy, vtipné
choreografie a scénky, nebo perfektně zvládnutou organizaci, jak na jevišti, tak v zákulisí.
Rodiče žasli, co jejich děti zvládnou a dokáží.

Vítězství v ústředním kole soutěže ZUŠ
Do ústředního kola komorní hry s převahou smyčcových nástrojů postoupili žáci ZUŠ Petra
Ebena jako barokní trio „Violinata“ v obsazení Michal Neugebauer, Václav Kotyza –
housle, Helena Dubská – klavír. Oba houslisti jsou ze třídy paní uč. Jaroslavy Doudové.
Ústřední kolo se konalo letos 17. - 19. května 2013 v Jindřichově Hradci a ve III. kategorii
bylo 7 soutěžících souborů. Naše trio vybojovalo 1. místo ve své kategorii a navíc oba
houslisti získali zvláštní ocenění poroty za vynikající výkon ve hře na housle.

Viola slavila 25. narozeniny
Zájezdem do Litvy oslavil dětský pěvecký sbor Viola 25. narozeniny. Pěvecká přehlídka
„Šiauliai cantat 2013“ trvala téměř celý den. Další dva koncerty v kostele sv. Panny Marie
a odpolední koncert společný s Dětským sborem berlínské opery v kostele sv. Jiří ve městě
Šiaulia byly velmi úspěšné a pěvecký sbor Viola tak důstojně oslavil své 25. narozeniny.

„Zuška“ pomohla „zušce“ po povodních
Závěrečný koncert ZUŠ Petra Ebena se vzhledem k povodním změnil na koncert benefiční.
Všichni diváci ve vyprodaném Divišově divadle přispěli svým vstupným na opravu
vyplavené ZUŠ v Kralupech nad Vltavou. Diváci také přispěli do povodňové kasičky a tak
celková částka, kterou ředitelka školy ZUŠ Petra Ebena PhDr. Hana Chvátilová odeslala do
Kralup nad Vltavou, činila téměř 18 tisíc Kč.

SVČ ANIMO slaví 30 let
Vznik SVČ ANIMO je datován na 1. září 1983, kdy byla předána opravená budova po
rodině Novoselských do užívání Domu pionýru a mládeže. První ředitelkou byla paní Pěva
Marková. V září v roce 1990 byl Dům pionýrů a mládeže přejmenován na Dům dětí a
mládeže - ANIMO.
K 1. 1. 2011 vznikla nová organizace: Středisko volného času - ANIMO. Jejím zřizovatelem
je město Žamberk.
Hlavní náplní je zájmové vzdělávání všech věkových skupin a smysluplné využití volného
času pod vedením zkušených pedagogů a odborníků, kteří se podílí na výchově dětí a
mládeže, na rozvoji jejich schopností, dovedností a myšlení.

V pravidelné činnosti pracuje 55 zájmových kroužků, které navštěvuje na 700 dětí a
mládeže, na rozvoji jejich schopností i dospělých.
Zájmové útvary pracují v oblasti sportovní, technické, přírodovědné, jazykové, taneční a
estetické.
Příležitostných akcí, které SVČ ANIMO pořádá, se každoročně účastní kolem 13 000
obyvatel Žamberka a jeho blízkého okolí.
Pořádá také letní dětské tábory, soustředění, příměstské tábory, pobyty u moře a
mezinárodní setkání mládeže partnerského svazku města obcí. Každoročně se tak
zrekreuje na 300 lidí.
Setkání všech zaměstnanců proběhlo v pátek 27. září 2013 na zahradě ANIMA, kde bývalí i
současní zaměstnanci si zavzpomínali na uplynulých 30 let.

Akordeonisté v Rusku
11. až 16. září 2013 se konal v ruském, ve městě Marks (Saratovská oblast) akordeonový
workshop hudebníků z Německa, Ruska, Francie a 4 zástupci ZUŠ Petra Ebena ze
Žamberka. Cesta byla dlouhá 3 500 km, ubytování na břehu řeky Volhy, 2 koncerty, čestné
přijetí u Saratovského gubernátora atd.
Delegaci ze Žamberka vedl starosta města Jiří Dytrt a ředitelka ZUŠ PhDr. Hana Chvátilová,
kteří na mnoha oficiálních jednáních propagovali naše město. Na závěr cesty poděkoval
starosta města učitelce Evě Steffkové a akordeonistům Martinu Bílkovi, Petře Kalousové a
Václavu Bílkovi za vzornou reprezentaci města Žamberka.

Zámecké komnaty zaplnila řemesla
Střední škola obchodu, řemesel a služeb se sídlem na zámku, hostila osmý díl projektu
TECHNOHRÁTKY Pardubického kraje na podporu řemesel. Do projektu se dosud zapojilo
150 žáků ZŠ, mohli porovnávat např. profese zedníka, truhláře, instalatéra a další.
Žáky osmých a devátých tříd přišel pozdravit i starosta Žamberka Jiří Dytrt.

Žákovský parlament
Od začátku školního roku na ZŠ 28. října funguje projekt „Žákovský parlament“. Hlavní
náplní tohoto projektu je zlepšení komunikace mezi spolužáky a mezi žáky a učiteli. Další
důležitou náplní je prevence proti šikaně.
V pátek 15. listopadu 2013 na radnici MÚ se konala slavnostní inaugurace, při níž
proběhlo stužkování členů parlamentu starostou města. Ten přivítal na radnici nejen žáky,
učitele ale i jejich rodiče. O doprovodný program se postaral pěvecký sbor VIOLA.

Vánoční zájezd Violy
V pátek 6. prosince 2013 se pěvecký sbor VIOLA vydal na Adventní zpěvy do Prahy se
zastávkou v Českém ráji, ve městě Libáni.
Z důvodů hrozící vichřice se koncert na Staroměstském náměstí nekonal, ale uskutečnil se
koncert v kostele sv. Mikuláše. Na koncertu vystoupil pěvecký sbor Viola, dívčí sbor
z Dánska a smíšený pěvecký sbor ze Španělska.

5. Památková péče
Kostel sv. Václava v Žamberku, nemovitá kulturní památka, vlastník
Římskokatolická farnost – děkanství Žamberk
V září byla dokončena mnohaletá obnova fasády kostela sv. Václava – letošní etapa:
oprava a nátěr západního průčelí a dokončení jižní strany fasády kostela. Pokračovalo se v
již nastavené barevnosti (odstín Caparol Atlantis 14). Práce provedla firma Ing. Jiřího
Harašty z Radiměři.
Oprava stála 860,268 tis. Kč, z toho 457 tis. Kč poskytlo Ministerstvo kultury ČR z
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón,
214 tis. Kč přispělo město Žamberk, 100 tisíc Kč pomohl Pk a zbytek hradila farnost.

Venkovský dům čp. 282 v Tyršově ulici, nemovitá památka
V loňském roce došlo k prohlášení tohoto domu spolu s oplocením za kulturní památku.
Dům je spojován s uměleckou rodinou sochařů a řezbářů Rousů. Vlastník (Martin Šulc)
v letošním roce zahájil obnovu zděného křídla, a sice vyměnil střešní krytinu nad zděnou
částí objektu a opravil 2 okna v části domu odvrácené od silnice.
Provedené práce stály 478,206 tis. Kč, z toho od Ministerstva kultury ČR činil příspěvek
209 tis. Kč, město Žamberk z rozpočtu přispělo 53 tis. Kč a zbytek hradil vlastník.

Měšťanský dům čp. 63 na Masarykově nám., nemovitá kulturní památka
V letošním roce bylo restaurováno popraskané ostění vstupního pískovcového portálu
dveří do obchodu, byly opraveny stávající panty a osazeny na původní místo. Práce
provedl restaurátor L. Špatenka z Vysokého Mýta. Restaurátorské práce byly
spolufinancovány z různých zdrojů. Oprava stála 28 tis. Kč bez DPH, z toho 14 tis. Kč
poskytlo Ministerstvo kultury ČR z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón, 3 tisíce Kč přispělo město Žamberk a zbytek
hradili vlastníci (Tomáš a Marcela Peltánovi).

Radnice se starou hasičskou zbrojnicí čp. 166 na Masarykově nám.,
nemovitá kulturní památka, vlastník město Žamberk
V roce 2013 byly restaurovány poškozené pískovcové prvky soklu radnice a štukový erb
nad portálem budovy. Zvětralý kámen i štuk byl zpevněn, očištěn a doplněn. Práce
provedl akad. sochař a restaurátor Jan Vích z Libčice nad Vltavou a byly spolufinancovány
z Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón částkou 35 tis. Kč, vlastník (město Žamberk) uhradil zbylé
náklady restaurování vč. DPH částku 39,75 tis. Kč ze svého rozpočtu.

Židovský hřbitov v Žamberku, nemovitá kulturní památka
Záchranné práce na židovském hřbitově v Žamberku pokračovaly restaurováním,
konzervováním a opravou 26 náhrobků. 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 organických 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 121,7 tis. Kč byla kryta 60 tis. Kč z
prostředků Ministerstva kultury ČR z Programu podpory kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a 41,7 tis. Kč doplatil vlastník (Židovská obec
v Praze) a částkou 20 tis. Kč přispělo město Žamberk.

Ostatní zajímavosti
V roce 2013 noví vlastníci objektu (Martin Košek, Ivana Šrámková) zahájili obnovu téměř
zaniklé fasády domu čp. 66 v Kostelní ulici v městské památkové zóně Žamberk. Letošní
etapa zahrnovala obnovu jižní a východní fasády domu. Na jižní straně domu byla
navrácena štuková výzdoba domu dle plánu stavitele Havlíčka z roku 1912.
V měšťanském domě čp. 90 na Masarykově náměstí stávající majitelé (Vladimír Velebný a
Zuzana Bubnová) provedli stavební úpravy prvního nadzemního podlaží, kde je nyní
umístěna kavárna „Dva světy“ a ve druhém nadzemním podlaží bylo zřízeno nové
soukromé vzdělávací zařízení pro děti ve věku od 2 do 7 let.
V zámecké kapli letos proběhlo restaurování dekorativních nástěnných maleb obvodových
zdí interiéru kaple Nanebevzetí Panny Marie v Žamberku. Práce prováděli restaurátoři Ak.
mal. J. Štourač, Ak. mal. R. Hušák a Ak. mal. M. Martincová. Náklady obnovy hradil
vlastník.
U příležitosti 95. výročí vzniku samostatného čs. státu nechalo město upravit okolí
pomníku B. Havleny ve Vojáčkových sadech. Byl ošetřen vlastní pomník, opraven
přístupový chodník a upravena okolní zeleň. Pomník není kulturní památkou ani se
nenachází na území městské památkové zóny Žamberk. K tomu trochu historie, popsané
v almanachu Sokola, vydaném v roce 1987 ke stoletému výročí TJ Sokol Žamberk.
Pomník Bedřichu Havlenovi, který byl zajat jako italský legionář a 21. 6. 1918 popraven
oběšením u San Dona di Piave, byl v roce 1924 postaven ve Vojáčkových sadech péčí
spolku berních úředníků, Sokola a města pomník, dílo sochaře Oldřicha Fiedlera,
zvýrazněné symbolem sokolství – sokolem. V roce 1941 byl pomník z nařízení německých
úřadů zrušen. Teprve více jak po 20 letech po druhé světové válce byl pomník díky městu
a občanům obnoven, i když ne ve své původní podobě, neboť z původního pomníku se
podařilo zachránit pouze reliéf (pozn. původní podoba pomníku je vyobrazena ve
zmíněném almanachu na str. 21).

6. Výstavba
1. Realizace energetických úspor – zateplení obvodového pláště staré
budovy ZŠ Nádražní s výměnou oken
a) nejvýznamnější investiční akce zahájená na území města v roce 2013, která je
pokračováním a zároveň dokončením zateplení budovy ZŠ ul. Nádražní z let 2008 –
2009, kdy proběhlo zateplení obvodového pláště hlavní budovy. Nový kabát tak
dostane budova z konce 50. let.
b) zahájeno v srpnu 2013, předpokládané ukončení květen 2014.
c) předpokládaná cena díla dosáhne výše cca 9 mil. Kč s dotací ve výši 1,9 mil. Kč od
Státního fondu životního prostředí.

2. Zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech pro chodce na Masarykově
náměstí
a) významná investice ve spolupráci s ŘSD ČR, Správa Pardubice, která výrazně přispěla
k bezpečnosti silničního provozu na přechodech pro chodce na výjezdech silnice I/11
z Masarykova náměstí.
b) realizováno během víkendu 20. – 21. 4. 2013.
c) celkový náklad dosáhl výše cca 1,3 mil. Kč, za využití 100 % dotace Státního fondu
dopravní infrastruktury (SFDI).

3. Rozdělení bytu na dvě malometrážní bytové jednotky v č.p. 671, ul.
Nádražní
a) jedná se o pokračující investici v bytovém domě, kde již na sklonku 90. let probíhalo
rozdělování bytů, přičemž dochází k rozšíření stávajícího bytového fondu.
b) zahájeno v prosinci 2013, předpokládané ukončení březen 2014.
c) cena díla by měla dosáhnout cca 0,85 mil. Kč.

4. Výměna masážní vany na městském koupališti, solární ohřev dětského
bazénku
a) jedná se o zkvalitnění poskytování služeb pro návštěvníky areálu aquaparku. Původní
20 let starý whirlpool byl vyměněn za novou masážní vanu z nerezových materiálů
s ohřevem teplé vody a novým čistícím zařízením. Souběžně byla provedena
rekonstrukce elektroinstalační části. Kvalita služeb v areálu rovněž stoupla
vybudováním solárního ohřevu vody v bazénku pro nejmladší návštěvníky.
b) realizováno v květnu 2013 před začátkem hlavní letní turistické sezóny.
c) město proinvestovalo cca 1,25 mil. Kč z vlastních prostředků, neboť neproběhl
původně zamýšlený dotační projekt vybudování Areálu aktivní turistiky II., v rámci
jehož měla výměna zařízení proběhnout.

5. Výměna výtahu ve Školní jídelně Žamberk
a) v souladu se změnou odborných norem a nařízení v návaznosti na směrnice EU a
vzhledem k technickému stáří byla provedena nutná výměna provozního výtahu pro
rozvoz hotové stravy do školní jídelny a jídelny MŠ Sluníčko. V blízké budoucnosti je
nutná realizace výměny provozního výtahu zásobování.
b) zahájeno v červenci 2013, ukončeno počátkem srpna 2013.
c) celkový náklad této 1. části investice z prostředků města dosáhl výše cca 0,86 mil. Kč.

6. Výměna části oken v Centru sociální péče
a) jedná se o již delší dobu požadovanou investici. V roce 2013 tak proběhla 2. etapa
postupné výměny oken navazující na 1. etapu z roku 2006 a to tentokrát v technických
prostorech centra a ve vybraných bytech jednotlivých klientů. Etapy jsou realizovány
postupně dle finančních možností města a technického stavu.
b) elektronickou aukcí se podařilo dosáhnout na cenu ve výši 0,43 mil. Kč, což znamenalo
cca 35% úsporu z předpokládaných výdajů. Akce hrazena z prostředků města.

7. Rekonstrukce koupelny v Centru sociální péče
a) jedna z mnoha dalších investičních akcí, jejímž cílem je zkvalitnění péče o klienty centra
a to ve spojení s moderní technikou ošetřovatelů, která usnadní péči o klienty a rozšíří i
okruh případných uživatelů.
b) zahájeno v listopadu 2013, ukončeno v lednu 2014.
c) celkový náklad z prostředků města je předpokládán ve výši 630.000,- Kč.

8. Rozšíření kamerového systému města – II. etapa
a) již druhá etapa postupného zavádění kamerové techniky za účelem zvýšení
bezpečnosti obyvatel a návštěvníků města. Výrazný krok v prevenci kriminality, i když
město je hodnoceno jako jedno z bezpečnějších v rámci Pardubického kraje.
b) výběr dodavatele proběhl na podzim roku 2013, dodávka a montáž technologie
proběhne, vzhledem ke klimatickým podmínkám a k nutnosti dořešení technických
úprav, na jaře roku 2014.
c) financování proběhlo z prostředků města ve výši 0,22 mil. Kč.

9. Osazení nových světelných bodů v lokalitě Polsko
a) v lokalitě Betlém – Polsko byla v roce 2012 dokončena, v rámci výstavby kanalizace a
opravě povrchu komunikací, výstavba kabelového rozvodu nového veřejného osvětlení
včetně osazení novými stožáry. Město následně zahájilo postupné osazování novými
osvětlovacími body. Nejprve byla vybrána část ul. Dymlovská, kde v nejbližší době
dojde ze strany společnosti ČEZ a.s. k ukončení provozu energetických rozvodů na
původních stožárech včetně původního městského veřejného osvětlení. Poprvé ve
městě byla na souvislém úseku užita technologie osvětlovacích těles typu LED.
b) celá akce realizována během listopadu 2013 ve výši cca 100.000,- Kč.

10. Vybudování lapolu tuků pro Divadelní kavárnu
a) po úspěšně dokončené rekonstrukci Divadelní kavárny v roce 2011 se podařilo
stávajícím nájemcům, kavárně Mathys´s, zvýšit zájem veřejnosti o toto zařízení. Tento
zájem způsobil i vyšší nároky na provoz kuchyně, která začala produkovat více
odpadových vod a stávající napojení na kanalizační řád nebylo schopno pojmout vyšší
množství vypouštěných tuků. Proto bylo přistoupeno k této investici s ohledem na
ochranu životního prostředí i technického stav kanalizace a čistírny odpadních vod.
b) celá akce byla realizována během srpna a počátku září 2013 ve výši 120.000,- Kč.

11. Kanalizace Animo
a) v průběhu roku město zahájilo přípravné činnosti na možné získání dotačního titulu na
akci „Revitalizace zeleně“ od Státního fondu životního prostředí pro rok 2014.
Vzhledem k tomu, že se tato akce týká i zahrady objektu, kde sídlí Středisko volného
času, ANIMO, Žamberk, byl s předstihem zrušen původní septik a byla vybudována
nová kanalizační přípojka tak, aby tyto práce nenarušily pozdější realizaci dotačního
titulu.
b) akce realizována v listopadu 2013 ve výši cca 64.000,- Kč.

12. Přístupový chodník MŠ Čtyřlístek
a) v souvislosti s významnou výstavbou objektů a nového parkoviště ve společnosti
Bühler a.s. došlo k přesunutí parkoviště pro MŠ Čtyřlístek. V návaznosti na
připravovaný dotační projekt nového dětského hřiště v lesoparku mateřské školky byl
předčasně vybudován nový přístupový chodník, který toto hřiště bude lemovat a
zároveň umožní rodičům přístup do objektu školky od nového parkoviště.
b) celá akce byla realizována během srpna 2013 ve výši 93.000,- Kč.

13. Oprava povrchu komunikace v ul. U Kapličky
a) jednalo se o dlouhodobě plánovanou investici, která byla realizována na základě, pro
město příznivých, ekonomických výsledků za 1. pololetí. Došlo tak k vylepšení
podmínek dopravní obslužnosti v další okrajové lokalitě města.
b) realizováno v září 2013 nákladem ve výši 0,14 mil. Kč.

14. Zhodnocení budovy Divišova divadla
a) v rámci této investice byl uskutečněn soubor drobných investičních akcí, které
zhodnotily a vylepšily dosavadní stav budovy divadla zejména v jeho zázemí nebo
zkvalitnění poskytování služeb pro návštěvníky kulturního zařízení. Jednalo o výměnu
starého regálového systému a vstupních vrat, půdní prostup zákulisí byl opatřen
protipožárním uzávěrem, provedena oprava bočního schodiště, byl realizován nákup
obslužného terminálu k zakoupení vstupenek v předprodeji a v době uzavření hlavní
pokladny.
b) realizováno v průběhu celého roku nákladem 0,2 mil. Kč.

15. Odstranění vlhkosti v budově Městské knihovny
a) jednalo se o soubor opatření, které mají snížit působení vlhkosti v suterénu budovy
v podobě odkoupení zařízení na snižování vlhkosti, provedení opravy a změny sklonu
k budově přilehlé asfaltové plochy parkoviště, sanace vnitřních omítek suterénu.
b) realizováno v dubnu 2012 celkovým nákladem 0,14 mil. Kč.

16. Odstranění komínů na budově MŠ Sluníčko
a) na první pohled nevýznamná, ale pro zvýšení bezpečnosti osob procházejících kolem
budovy velmi důležitá investice. Byla realizována likvidace původních, již
nevyužívaných komínů lokálního vytápění s možným budoucím využitím jako
prostupů skrz střechu.
b) akce realizována v listopadu 2013 nákladem 70.000,- Kč.

17. Oprava povrchu komunikace a chodníku v ul. Lukavská
a) jednalo s o odstranění závad na místních komunikacích v části ulice Lukavská, která
nebyla v roce 2010 rekonstruovaná.
b) realizováno v listopadu 2013 nákladem 90.000,- Kč.

18. Úprava odvodnění a oprava vjezdu komunikace u bývalého autoservisu
a) V souvislosti se stavebními úpravami v přilehlém areálu firmy Šmídl s.r.o. a na základě
připomínek byla provedena úprava odvodnění a oprava povrchu vjezdu na komunikaci
u bývalého autoservisu Žamberk – nyní podnik KRC-SRO&CO, Žamberk. Byl tím tak
omezen odtok povrchových dešťových vod na komunikaci I/11.
b) realizováno v květnu 2013 nákladem 0,13 mil. Kč.
19. Úprava plochy starého zimního stadionu včetně částečné výměny

oplocení
a) vybudováním nového zimního stadionu ve Sportovním areálu Pod Černým lesem bylo
definitivně odzvoněno jeho předchůdci u sokolovny TJ Sokol Žamberk. Aby však nově
uvolněná plocha neležela ladem, přikročilo město k odstranění původních mantinelů
a k úpravě plochy včetně výměny stávající ohrady za nové oplocení na delší straně
k městu. Zbytek ohrazení bude řešen v budoucnosti po výstavbě protipovodňových
opatření. Zatím vznikla volná upravená plocha s možností k jakémukoliv sportovnímu
využívání.
b) realizováno v měsíci říjen nákladem 0,11 mil. Kč.

20. Úprava okolí a renovace povrchu pomníku legionáře Bedřicha Havleny
a) ačkoliv z hlediska výše vynaložených investičních prostředků bezvýznamná akce,
z hlediska morálky a úcty k těm, co za nás bojovali, velmi důležitá a i veřejností
ceněná investice. Město tak, jako každý rok, vynaložilo finanční prostředky na pietní a
památná místa města.
b) realizováno v říjnu 2013 nákladem 25.000,- Kč.

7. Životní prostředí
Soutěž o perníkové srdce
Město Žamberk opět uspělo a obhájilo třetí místo v soutěži třídění odpadu, kterou vyhlásil
Pardubický kraj a společnost EKO-KOM, a.s. V šestém ročníku se utkalo 451 měst a obcí
Pardubického regionu, ale jen 10 z nich získalo ocenění s finanční odměnou. Jako třetí
nejlépe třídící město obdrželo finanční prémii 25 000 Kč.

8. Průmysl
Významná investice ve výši 300 mil. Kč zahájena
V úterý 23. dubna 2013 byla slavnostním poklepáním na základní kámen zahájena snad
největší jednorázová investice v historii Žamberka. Zástupci švýcarské firmy „Bühler“, gen.
ředitel Jiří Appeltauer a starosta města pan Jiří Dytrt zahájili stavbu, která bude pro město
a region velkým přínosem. Vznikne především výrobní hala, nové prostory pro technický
personál a další zázemí. Celková hodnota díla bude 15 mil. švýcarských franků (300mil.
Kč). Vzniknou pracovní místa pro lidi z města a regionu. Celé dílo by mělo být dokončeno
v roce 2014.

9. Hospodaření k 31.12.2013
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 2013
Splátky přijatých úvěrů

80 748
15 074
3 826
35 555
135 203
96 547
12 461
109 008
26 195
0
14 110

Skutečnost v Kč
přepočtená na
1 obyvatele
13 279
2 479
629
5 847
22 234
15 877
2 049
17 926
4 308
0
2 320

Počet obyvatel k 31.12.2013 včetně cizinců 6081.

10. Zdravotní a sociální zařízení
Setkání generací, aneb máme si co předat
Začátkem dubna došlo v léčebně Albertinum k setkání dětí ze Speciální střední školy a
základní školy Žamberk s klienty sociálních lůžek. Při této návštěvě si děti se seniory
vzájemně vyměnili vyrobené panenky a společně strávili nějaký čas. Přátelská atmosféra,
hudební vystoupení dětí, které si uvědomily, jak je hezké udělat někomu radost.

Zavinovačky pro nedonošené děti
Půl roku šili pacienti Odborného léčebného ústavu Albertinum v rámci své terapie
zavinovačky pro nedonošené děti. Jsou barevné a mohou se dát i do inkubátoru.
Sestry z Albertina v Žamberku je slavnostně předaly novorozeneckému oddělení
Pardubické krajské nemocnice, které se na nedonošené děti specializuje.

Centrum sociální péče
Pečovatelská služba v roce 2013 poskytla služby 140 osobám. 76 klientů bydlí v Penzionu
a 64 klientů bydlí v různých částech Žamberka. Jedná se např.: o pomoc při osobní
hygieně, dovoz nebo donáška jídla, nákupy a pochůzky, pomoc při zajištění chodu
domácnosti, praní a žehlení prádla, sociální poradenství.

11. Tělovýchova a sport
Jizerská padesátka
16 žamberských lyžařů odjelo v sobotu 13. ledna 2013 do Jizerských hor na Jizerskou
padesátku. V den závodu v neděli 14. ledna 2013 bylo počasí slunečné ale – 17 °C, tratě
byly zasněženy přírodním i technickým sněhem, podmínky pro závod dobré. Závod vyhrál
český reprezentant Lukáš Bauer, ze žamberských účastníků nejlépe zajel Tomáš Strnad a
Petr Kalous.

Běh na Rozálku
V pátek 26. dubna 2013 uspořádalo SVČ Animo ve spolupráci s SK Žamberk 15. ročník
běhu na Rozálku. Za slunného téměř letního počasí se běhu do vrchu zúčastnilo 200 běžců
od dětí až po seniory.

15 km po Divoké Orlici
V sobotu 4. května 2013 byl odstartován 42. ročník vodáckého závodu „15 km po Divoké
Orlici“. Letos po delší době byl závod opět zařazen do poháru ČR Svazu vodáků. Hlavní
závod byl odstartován ve 12:00 hodin pod Malou přehradou v Nekoři. Vítěznou posádkou
se již po třetí stala fy ŽIVA I. z Klášterce nad Orlicí. Při závodě bylo oblačno, teplota
vzduchu byla jen 13°C.

Běh naděje
17. ročník humanitární akce spojené s veřejnou sbírkou na podporu výzkumu rakoviny
v ČR se konal ve čtvrtek 13. června 2013 před Divišovým divadlem v Žamberku. Počasí
bylo velmi horké, účast registrovaných běžců byla tentokrát nižší než v letech minulých.
Celkem se zaregistrovalo 333 účastníků běhu a na humanitární pomoc se vybralo 8.874,Kč.
Doprovodný program byl pestrý, velký zájem ze strany dětí o zdravotní záchranný systém
v podání sanitky Polikliniky Žamberk RZP a stánku ČČK z Ústí nad Orlicí, kde si mohli
příchozí vyzkoušet poskytnutí první pomoci zraněnému nebo si nechat změřit tlak.

Dračí lodě - Pastviny 2013
V sobotu 17. srpna 2013 se konal šestý ročník atraktivního závodu Dračích lodí na
Pastvinské přehradě. Na trať dlouhou 250 m se přihlásilo 27 posádek, dekorování vítězů
(Dračí lodě Znojmo) a zábava s hudbou se konala v restauraci Na vleku.
Nejstarší posádka byla vodáků ze Žamberka s velitelem Koblížkem, jejich věkový průměr
byl letos 65,1 roků.
Počasí bylo ideální, s letními teplotami.

Sportovní hry zdravotně postižených
Dne 17. srpna 2013 se uskutečnily ve Starém Mlýně v Lanškrouně okresní sportovní hry
zdravotně postižených. Z organizace MO SPCCH Žamberk se zúčastnilo 5 členů, kteří
dobře reprezentovali svoji organizaci a město.

Cyklozávody o pohár města Žamberka
Po roce se do našeho města vrátila cyklistika a to v podobě tradičního tříetapového
cyklistického závodu, který ve dnech 5. a 6. července 2013 uspořádala firma Cyklo
Janoušek ve spolupráci s městem Žamberk. Byl to již 22. ročník, tratě byly jako vždy
výborně připraveny. Pohár pro vítěze předal starosta města Jiří Dytrt.

Světové veteránské hry Torino Itálie
Ve dnech 3. až 11. srpna 2013 se člen kanoistického oddílu Jiří Strnad zúčastnil světových
veteránských her v Torinu v Itálii. Her se zúčastnilo 18 000 sportovců z 35 zemí a soutěžili
ve 29 sportech podobně jako na olympiádě. Dvacetičlenná kanoistická výprava ČR přivezla
celkem 41 medailí, pět medailí vlastní Jiří Strnad ze Žamberka.

Štefan Michalovič - mistrem ČR veteránů
V Praze 5. října 2013 se konalo Mistrovství ČR v atletickém pětiboji veteránů. Po
celodenním zápolení se celkovým vítězem stal Štefan Michalovič ze Žamberka.

Hubertova jízda
V sobotu 19. října 2013 se v prostředí chovatelského centra Fitmin v Helvíkovicích konala
Hubertova jízda. Na startu se sešlo 40 koní, kteří vyrazili na 1,5 hodinovou vyjížďku.
Králem honu se stal Stanislav Myška, který si odvezl hodnotné ceny od hlavního
pořadatele celé jízdy, značky krmiv Fitmin.

Mistrovsví republiky ve stolním tenisu
Po loňské první účasti na republikovém finále se letos podařilo Ivetě Hnátnické přivést
bronzovou medaili ve dvouhře žákyň. Mistrovství republiky se konalo ve dnech 26. - 27.
listopadu 2013 v Hradci Králové.

12. Městské muzeum
7. žamberská muzejní noc
V pátek 17. května 2013 připravilo Městské muzeum spolu s tanečníky Country skupinou
Alabama ze SVČ Animo 7. muzejní noc, tentokrát ve znamení country.
K programu patřilo vystoupení Petra Gronka s bičem a lasem, dále práce uměleckého
kováře Petra Mačaty, v budově muzea byla k prohlédnutí aktuální výstava „Z historie
žamberského zámku“ a nebo připravený kvíz pro děti o koních, příslovích a říkadlech. Až
do 21:30 hod. prošla muzeem asi stovka návštěvníků

13. Městská knihovna
Městská knihovna v roce 2013
Důležitou činností knihovny je podíl na kulturním životě města. V roce 2013 proběhlo
v knihovně 123 kulturních a vzdělávacích akcí např.:
 Beseda se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem
 Vystoupení spisovatele Jiřího Dědečka
 Přednáška o historii českých panovníků
 Cestopisná beseda o Peru
 Několik přednášek Ččk
 Několik cyklů výtvarných dílen pro dospělé
V čítárně a v ostatních prostorách knihovny bylo instalováno 11 výstav
 Výstava novoročenek
 Kuchyňské doplňky staročeské kuchyně
 Adventní patchworková výstava
 Výstava „Čeští panovníci“
V měsíci září byla knihovna zapojena do charitativní akce „Sbírka pro světlušku“.
Stav knihovního fondu ke konci roku byl 52 663 knih.
Počet zaregistrovaných čtenářů 1 427 (23,02 % obyvatel města).
Fyzicky navštívilo knihovnu 23 710 návštěvníků.
Virtuálně 6 272.
Knihovna uspořádala 44 bibliotématických hodin pro školy.
Noci s Adrsenem se zúčastnilo 180 dětí.
84 dětí slavnostně skládalo slib do rukou starosty města při tradiční akci „Pasování
prvňáčků na čtenáře“.

14. Městský kulturní podnik FIDIKO
Statistika 2013
KINO
Promítací schéma v roce 2013: středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle (+čtvrtek a neděle
odpol. projekce pro děti)
Kino uvedlo:
z toho:

175 filmových titulů (331 film. projekcí, 12 993 diváků)
5 film. projekcí v rámci Dětského film. festivalu (1 414 diváků)
2 film. tituly pro školy (4 projekce, 540 diváků)
8 projekcí v rámci letního kina (cca 400 diváků)
12 film. projekcí se neuskutečnilo pro neúčast diváků.
Průměrná návštěvnost celková na odehraná představení činila 39 diváků na jedno
představení.

Nejvyšší návštěvnost:
Babovřesky
Šmoulové 2 3D
Hobit: Šmakova dračí poušť
Křídla Vánoc

9 projekcí
8 projekcí
4 projekce
3 projekce

1 038 diváků
1 020 diváků
670 diváků
636 diváků

Absolutně nejvyšší návštěvnost na jednu projekci:
Babovřesky
1 projekce
303 diváků (kapacita sálu)
DIVADLA A KONCERTY
V roce 2013 bylo pro diváky uspořádáno 10 divadelních, hudebních, cestopisných i jiných
představení (i mimo budovu divadla), celkem 2 100 návštěvníků.
Nejvyšší návštěvnost:
Hradišťan, Hospoda Na mýtince, Moje hra
Školní divadelní a koncertní představení
Pro základní a mateřské školy, pro gymnázium a učiliště bylo připraveno 5 mimo kinových,
divadelních, hudebních a vzdělávacích titulů (11 představení, 2 400 diváků).
Pronájmy
V roce 2013 jsme evidovali 20 pronájmů divadla různými subjekty, v jejichž rámci se
uskutečnilo 38 představení, která jsme technicky a personálně zajišťovali (7 500 diváků).
Orlická brána
Sedmý ročník kulturního festivalu Orlická brána (pod Tyršovou rozhlednou), který
navštívilo cca 3 000 diváků.
V rámci festivalu se uskutečnilo 21 různých představení a vystoupení.
Filmový klub
V r. 2013 celkem 15 projekcí, průměrná návštěvnost 8 diváků.
Spolek divadelních ochotníků Diviš
V tomto roce DS Diviš uvedl hru Enigmatické variace.
Další činnost
Novinkou byl první Žamberský divadelní ples, který se setkal s velkým ohlasem.
V roce 2013 do Divišova divadla za kulturním zážitkem vstoupilo celkem 24 993 diváků a
posluchačů + cca 3 200 návštěvníků akcí mimo Divišovo divadlo.
Žamberské kino je nejúspěšnějším kinem regionu s celkovou bilancí téměř třinácti tisíc
spokojených diváků a více než třemi stovkami projekcí ročně.

15. Městská policie
Vandal poškodil pneumatiky u 26 aut
V noci ze soboty na neděli 16. února 2013 na náměstí gen. Knopa, v ulici U polikliniky,
Smetanově a Nádražní neznámý pachatel poškodil u 26 zaparkovaných vozidel
pneumatiky kol. Všech 26 poškozených majitelů aut vyčíslili škodu na 20 600,- Kč.
Policistům se intenzivním prověřováním případu podařilo dopadnout osmnáctiletého
muže ze Žamberka. Vandal měl pneumatiky kol prořezat zavíracím nožem. Škoda vzniklá
poškozením kol se vyšplhala na částku 53 000,- Kč.

Hedali padělané zboží, našli marihuanu
Úspěšný zásah si do svých análů zapsali pardubičtí celníci, kteří v našem městě v rámci kontrolní
akce, zaměřené na neproplacené či padělané zboží, našli při kontrole jednoho objektu

utajenou pěstírnu marihuany. Celkem 25 rostlin, také 80 g sušené drogy, připravené
k distribuci. Hodnotu zajištěné drogy na černém trhu lze odhadnout na 750 000,- Kč. Celá
akce proběhla v úterý 12. března 2013.

16. Pohyb obyvatelstva
Statistika k 31.12.2013

Počet občanů
Počet cizinců s platným trvalým
pobytem v Žamberku
Narození
Úmrtí
Sňatky
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
6 027
54

ŽENY
3 040
34

MUŽI
2 986
20

64
42
23
8
124
141
156
40
313

27
18
73
65
89
13
235

37
24
51
76
67
27
78

17. Úřad práce
Údaje k 31.12.2013
Počet uchazečů o práci………..…………1 019
Volná místa………………………… ………….96
Míra nezaměstnanosti…………………….5,8 %

18. Sbor pro občanské záležitosti
Akce
Vítání občánků
Železná svatba
Diamantová svatba
Orchidejová svatba
Zlatá svatba
Stříbrná svatba
Osobní návštěvy a písemné gratulace jubilantům
Předávání maturitních vysvědčení – Gymnázium
Žamberk
Předávání maturitních vysvědčení – Střední škola
obchodu, řemesel a služeb Žamberk
Předávání výučních listů – Střední škola obchodu,
řemesel a služeb Žamberk
Předávání výučních listů – Speciální střední škola a
základní škola Žamberk
Předávání vysvědčení a pamětních listů žákům 9. tříd
Sjezdy rodáků, slavnostní přijetí na radnici
Osamělí důchodci (jarní putování + vánoční setkání)
Návštěva v domovech důchodců + LDN
Zasedání komise

Počet
Počet obřadů
Počet
písemných
(návštěv)
zúčastněných
gratulací

2
2
11
134

14
1
2

65
1 pár
2 páry

9
0
157

9 párů

2

53

2

25

3

34

3
4
1
2
3
4

52
84
29
63
9
14

19. Počasí
Leden 2013
01. - 10.01.
11. - 21.01.
22. - 31.01.

sníh střídavě déšť, později mrazy okolo – 10 °C ,
zataženo, občasné sněžení, slabý vítr, teploty od -3 °C do + 8 °C
sněhové přeháňky, souvislá sněhová pokrývka, teploty nejvíc – 3 °C

Únor 2013
01. - 10.02.
11. - 21.02.
22. - 28.02.

oblačno, zataženo se sněhovými srážkami, teploty 0 °C až 3 °C
zataženo, sněžení, teploty -3 °C až – 5 °C
vítr, silné sněžení, závěje, 23. 2. napadlo v Žamberku 20 cm sněhu, teploty 5 °C

Březen 2013
01. – 10.03.
11. – 21.03.
22. – 31.03.
01.04.2013

slunečno, teploty -1 °C až 5 °C, velmi větrno
zataženo, noční mráz, větrno, přes den teploty jen okolo 0 °C
silné sněžení, náledí, silný vítr, problémy na silnicích
velikonoční pondělí – silní sněžení, teploty okolo 0 °C

Duben 2013
01. – 10.04.
11. – 21.04.
22. – 30.04.

velmi studené jarní počasí, noční teplota stále okolo – 2 °C až – 5 °C
přeháňky smíšené, později oteplení na 15 °C
aprílové počasí s teplotami okolo 20 °C, konec měsíce opět ochlazení na 12
°C, velká oblačnost, déšť
27. 4. 2013 prudké oteplení na teplotní rekord 27,7 °C, ale na Čarodějnice (30. 4.) déšť a
teplota v Žamberku jen 10 °C

Květen 2013
01. - 10.05. doznívající aprílové počasí, déšť, bouřky i kroupy, teploty jen do 15 °C
11. - 21.05. polojasno, teploty 14 až 16 °C, později i tepleji okolo 20 °C
22. - 31.05. deštivé počasí s nízkými teplotami a s postupným oteplováním až na 20 °C
Na 1. května bylo v Žamberku počasí polojasné, chladné při sluníčku teploty okolo 16 °C
Měsíc květen 2013 byl nejstudenější za poledních 22 let.

Červen 2013
01. - 10.06.
11. – 21.06.
22. – 30.06.

vydatný déšť, silný vítr, následně povodně, na severu území ČR napadlo 20
až 30 cm srážek
slunečno, občasný déšť, denní teploty 23 až 25 °C
tropická vedra, teploty i přes 35 °C

V noci z 1. na 2. června překročily řeky na téměř 50 místech ČR třetí povodňový stupeň,
řeka Divoká Orlice zůstala v korytu. Povodně nehrozily.
Letní slunovrat nastal 21. 6. 2013.

Červenec 2013
01. - 10.07.
11. - 21.07.
22. - 31.07.

slunečno, sucho, teploty v rozmezí 22 °C až 27 °C
mírné ochlazení, dále sucho, jasno, teploty do 25 °C
horké letní počasí s teplotami i nad 35 °C, tropické noci s teplotami okolo
20 °C. Extrémní teplo o víkendu 26., 27., a 28.7., denní teploty i nad 38 °C.

Srpen 2013
02. - 10.08.
12. - 21.08.
22. - 31.08.

horké dny s teplotami mezi 33 až 35 °C, bouřky z tepla
mírné ochlazení, bouřky, teploty nad 26 °C
ochlazení, oblačno, občasný déšť, teploty jen do 20 °C

Září 2013
01. - 10.09. teploty nad 20 °C, později zamračená obloha, déšť
11. - 21.09. děštivý týden, chladno, teploty okolo 13 °C
22. - 30.09. slunečno střídavě oblačno, přes den teplota okolo 15 °C
Podzimní rovnodennost nastala 22. 9. 2013 ve 22:44 hod. letního času.

Říjen 2013
01. - 10.10.
11. - 21.10.
22. - 31.10.

mrazivá rána, teploty přes den jen 2 až 4 °C, později oteplení na 12 °C
polojasno, ranní mlhy, oteplení (babí léto), nadprůměrné teploty
velmi teplo, 28. října 2013 padaly teplotní rekordy (23,3 °C), v Žamberku
okolo 20 °C

Listopad 2013
01. - 10.11.
11. – 21.11.
22. – 30.11.

zataženo, déšť, denní teploty okolo 8 °C
oblačno, první sníh jen na horách, teploty do 4 °C
mlhavo, déšť, teploty okolo 0 °C

Prosinec 2013
01. - 10.12.
11. - 21.12.
22. - 31.12.

polojasno, mrznoucí mlhy, větrno, teploty -2 °C až 2 °C
občasný déšť, teploty okolo 5 °C
teplé počasí bez sněhových srážek, teploty 1 až 6 °C

Zimní slunovrat nastal 21. 12. 1013.
Vánoce a Silvestr byly velmi teplé s průměrnou teplotou až okolo 9 °C.

14. května 2014

zapsala: Hana Marešová

