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1. Kalendárium 2014
Výročí narození:
29. 7. 1819
1819
27. 8. 1839
18. 8. 1844
07.1849
20. 4. 1874
26. 8. 1879
7. 7. 1889
25. 6. 1894
30. 1. 1909
3. 9. 1914
22. 1. 1929
23. 5. 1774
25. 10. 1864
1. 11. 1899

Theodor J. Ch. Brorsen – astrolog a botanik
František Entlicher – učitel, ředitel kostelního kůru
František Rous starší – řezbář, fotograf, astronom
MUDr. Josef Reinsberg – lékař a věd. spolupráce s Ottovým
Slovníkem
Prof. PhDr. Augustin J. B. Seydler – fyzik a astronom
Josef Rous - řezbář
Gustav Rous – sochař
Akademický architekt Jindřich Merganc - malíř
Hana Pírková – sopranistka, operní pěvkyně, pedagožka
Generál Josef Knop
MUDr. Miroslav Krejzek – gynekolog, porodník, lékař v Albertinu
Prof. Petr Eben – hudební skladatel, varhaník
John Parish svobodný pán ze Senftenberku
Oscar Parish baron von Senftenberg
Charles Parish

195 let
195 let
175 let

Mikuláš Vonwiller – spoluzakladatel textilky Vonwiller
JUDr. Josef Grus – 1. starosta jednoty Sokol
MUDr. Rudolf Lukes – ředitel Albertina
PhDr. Emilián Trolda – hudební vědec a historik
Akademický architekt Jindřich Merganc – malíř, architekt
Hana Pírková – sopranistka, operní pěvkyně, pedagožka
Ing. Pavel Kohn Kubín – voják

160 let
110 let
80 let
65 let
40 let
70 let
70 let

170 let
165 let
140 let
135 let
125 let
120 let
105 let
100 let
85 let
240 let
150 let
115 let

Výročí úmrtí:
1854
11. 6. 1904
5. 12. 1934
28. 11. 1949
28. 2. 1974
2. 12. 1944
13. 3. 1944

2. Výročí roku (podle publikace „Významné události města Žamberka“):
1339
1684
1714
1. 8. 1729
1744
15. 6. 1754
1759
1784
1814
1844
1889

Žamberk patří jako součást potštejnského panství králi Jiřímu L.
Požár dřevěného kostela sv. Václava
Plastika sedícího Krista – dominanta v kapličce Ecce Homo
Kostel sv. Václava – zahájena přestavba D. T. Morazzim
Kostnice - dostavěna
Divišův bleskosvod – v Příměticích byl postaven 1. bleskosvod
Plastika sv. Petra a Pavla - zhotovena v Klostermannově ulici
Varhany v kostele - postaveny
Radnice – přestěhována do domu číslo 166
Hvězdárna v Žamberku – zahájení činnosti
Albertova vila – dokončena stavba vily arch. Frant. Havlíčka

675 let
330 let
300 let
285 let
270 let
260 let
255 let
230 let
200 let
170 let
125 let

1894
1909
11. 3. 1914
1919
3. 1919
10. 6. 1934
18. 5. 1934
29. 12. 1939
1944
6. 10. 1944
1949
26. 6. 1954
1959
1. 9. 1959
1. 9. 1979
1979
1. 5. 1994
1. 5. 1994
10. 5. 1994
16. 6. 1994
22. 10. 1994
2004
15. 10. 2004
03. 10. 2004

Spořitelna městská – založena
Hasičská zbrojnice – vybudována vedle radnice (sloužila do 1962)
OREL – založena tělocvičná jednota OREL
Sýrárna – založená firma Sukaný (od r. 1928 tvarůžky)
Klub českých turistů - ustanovují schůze
Veřejný rozhlas – firma R. Hartig zahájila vysílání
Fontána na náměstí – instalována plastika Kentaura a Nymfy
Hokejový oddíl – ustaven
BARIUM – umístění radiostanice u R. Žabky
Josef Knop – jako 1. pronikl na území ČSR a vztyčil prapor
První motocyklové závody v Kotli
Církev československá husitská – otevření sboru
Pošta – zahájení výstavby, dokončena 1961
Zahájeno vyučování na horní škole
LŠU – zahájení provozu
MŠ Tylova – zahájení provozu č. 1244
Divadelní kavárna – zahájen provoz
Komerční banka – den otevřených dveří v nové budově
Penzion – slavností otevření za přítomnosti Olgy Havlové
Koupaliště – otevřeno moderní koupaliště
Pamětní deska B. Kuklové - Štúrové – odhalena
Odhalení pamětní desky P. Ebenovi
Zprovozněn silniční průtah na Letohrad
Odhalení pamětní desky v Polsku u Žabkových – Barium

120 let
105 let
100 let
95 let
95 let
80 let
80 let
75 let
70 let
70 let
65 let
60 let
55 let
55 let
35 let
35 let
20 let
20 let
20 let
20 let
20 let
10 let
10 let
10 let

3. Politický a kulturní život
69. výročí tragického konce paraskupiny BARIUM
Letošní, zimní připomínka paraskupiny BARIUM se uskutečnila v sobotu 18. ledna 2014
v Žamberku v Polsku u pamětní desky na domě rodiny Žabkových, v místě posledního
útočiště Velkého a Malého Josefa.

První žamberský divadelní ples
Vyprodaný večer ve znamení swingu, výborný Big Band Lanškroun se zpěvákem Martinem
Chodúrem, další program obstarali žamberští ochotníci s krátkou ukázkou Boccacciova
Dekameronu na téma celebrity. Atmosféra plesu byla neopakovatelná.
Zakoupením lístku do tomboly podpořili účastníci plesu nákup učební pomůcky pro
autistickou žákyni ZŠ Nádražní v Žamberku. Dárkový šek v hodnotě 12 000,- Kč byl předán
starostou města uč. Janě Starenkové.

Petr Eben – vzpomínkový večer
Ve středu 22. ledna 2014 na vzpomínkovém koncertě k nedožitým 85. narozeninám Petra
Ebena vystoupily v první části programu tři žamberské sbory „Vlaštovičky“, pěvecký sbor ZUŠ

Petra Ebena, dětský sbor Viola a sbor Gymnázia Žamberk CORALE, všichni s písňovými
skladbami Petra Ebena.
Ve druhé části večera vystoupilo Eben trio se skladbou Petra Ebena Suita Balladica pro klavír
a violoncello. Celý večer se konal pod záštitou manželky skladatele paní Šárky Ebenové a jen
kvůli zranění nebyl moderován Markem Ebenem, který poslal divákům alespoň pozdrav a
zdravici ze zvukového záznamu.
Petr Eben jako rodák k Žamberku patří už 85 let a má stále co říct jako umělecký i lidský vzor!

Poděkování za tříkrálovou sbírku 2014
Koledováním v Žamberku a v Dlouhoňovicích se vybralo 47 972,- Kč, v kostele sv. Václava se
vybralo při nedělní bohoslužbě 5 365,- Kč a další peníze přibyly z vystoupení na benefičních
koncertech v Husově sboru a v kostele sv. Václava. Oblastní charitě v Ústí nad Orlicí byla za
naše město předaná částka 57 606,- Kč.

20. výročí Školní jídelny Žamberk, nám. Gen. Knopa
Školní jídelna uspořádala v pátek 31. ledna 2014 Den otevřených dveří. Akce mimořádného
rozsahu přilákala množství návštěvníků z řad strávníků, jejich rodičů i občanů města. Byly
k vidění prostory kuchyně, ukázky moderní gastronomie, ochutnávky různých specialit,
čokoládová fontána a mojito fontána.
Celá akce byla pečlivě připravena a důstojně připomněla 20. výročí školní jídelny.

Talent 2013
V pondělí 24. února 2014 se v Divišově divadle uskutečnil již devátý ročník slavnostního
předávání ocenění talentované mládeže za mimořádné výsledky dosažené v oblasti sportu,
kultury a vědomostí za rok 2013.
Bylo přijato 56 nominací v osmi kategoriích, z nichž ocenění získalo 14 mladých talentů. Tito
ocenění v roce 2013 úspěšně reprezentovali naše město na krajské, celostátní i mezinárodní
úrovni. Na závěr večera byl představen filmový snímek z dílny Domova pod hradem Žampach
s názvem „Doteky“, který se v roce 2013 nominoval na mezinárodní filmový festival
(ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením.

Město pro byznys – cena týdeníku Ekonom
V anketě Město pro byznys se Žamberk v celkovém pořadí srovnávacího výzkumu „Město
pro byznys“ Pardubického kraje 2013 umístil v oblasti podnikatelského prostředí na třetím
místě za městy Polička a Lanškroun. Celkem bylo mezi sebou porovnáno 205 obcí
s rozšířenou působností.
Již pátým rokem se výpočtem stanovuje pořadí měst hodnocených podle jednotlivých
kriterií.

Masopust 2014
V sobotu 22. února 2014 už po třetí žádaly masky starostu města o povolení ke vstupu do
města. Muzikanti pod vedením Jana Dostála doprovodili průvod 50 masek od hospodáře k
hospodáři. Trasa průvodu končila tradičně na parkovišti u muzea, kde bylo opravdu veselo.
Vystoupení souboru JAROP, skupina historického šermu, dále zabíjačka, trdelníky, medovina
a kozí sýry. Na večer se celé masopustní veselí přesunulo do pivovaru „Žamberský kanec“,
kde se tančilo a zpívalo. Masopustní den byl ukončen pohřbením basy a půjčený klíč od
města byl vrácen do rukou radních.

Ušetřené peníze za energie
Město Žamberk nabídlo v loňském roce svým občanům možnost zapojit se do elektronické
aukce na dodávky el. energie a zemního plynu a ušetřit tak své peníze za spotřebované
energie. Domácnosti, které se e-aukce zúčastnily, ušetřily řádově tisíc korun ročně za
energie.

Žamberské jarní slavnosti (16. 3. -3. 5. 2014)
Oblíbená divadelní přehlídka „Žamberské jarní slavnosti“ se těší už roky velkému zájmu
občanů. Letos se v rámci ŽJS, na prknech Divišova divadla, uskutečnilo 5 celovečerních
divadelních představení, 1 cestopisná přednáška a 2 představení pro děti.

Pálení čarodějnic
Třetí ročník pálení čarodějnic pořádaného OS CEMA si užili hlavně děti a dospělí. Na
myslivecké chatě Pod Suticí se sešlo velké množství malých čarodějnic a čarodějů, kteří
soutěžili v různých disciplínách, tančilo se a zpívalo. Večerní program zahájila hudební
skupina Wejvrat z Letohradu. Počasí bylo slunečné, teplý večer.

Ivana Chýlková a Jan Potměšil v Divišově divadle /10. 5. 2014/
Vyprodaný sál Divišova divadla zažil velkolepé představení divadelní hry Studia Dva Praha
Hlava v písku. Bezchybné herecké výkony, role psané na tělo oběma hercům. Představení
mělo ohromný úspěch, ovace neměli konce a nadšené komentáře na sociálních sítích.

20 let Centra sociální péče
Dne 15. května 2014 otevřelo své brány Centrum sociálních služeb v Žamberku, aby společně
s váženými hosty, obyvateli Penzionu a širokou veřejností oslavili 20. výročí od jeho založení.
Během dvacetiletého fungování prodělalo centrum značný rozvoj. O tom se mohli všichni
přesvědčit při Dnu otevřených dveří, kde si prohlédli provozní prostory, společenské
místnosti, kapličky nebo ukázkové byty. Příjemným doplněním oslav bylo hudební
vystoupení „Tří přátel z penzionu“.

Noc kostelů
V pátek 23. května 2014 se naše římskokatolická farnost opět přidala k celoevropské akci
Noc kostelů. Součástí programu v kostele sv. Václava bylo vystoupení pěveckého sboru
Corale s Truvérskou mší od žamberského rodáka Petra Ebena. Díky vstřícnosti rodiny
Parischových byl otevřen vstup do zrestaurované zámecké kaple – Nanebevzetí Panny Marie,
kde ředitelka muzea Lucie Raliková seznámila návštěvníky s její historií.
Náboženská obec CČSH a Rada starších s Mgr. Ervínem Kukučkou pozvala obyvatele města
k návštěvě Husova sboru. Na programu byla krátká pobožnost slova, koncert místního
ženského sboru za doprovodu opravených varhan, varhanní koncert v podání M. Malé
z Letohradu a čtení z knihy fejetonů.

Velká vzpomínková akce
V sobotu 7. června 2014 si velkou celodenní akcí město připomnělo dvě významná jubilea.
70. výročí příchodu paraskupiny BARIUM s vysílačkou Marta a její činnost i na území města a
také 105. výročí narození žamberského rodáka genmjr. in memoriam Josefa Knopa, velitele
1. Čs. samostatné brigády v SSSR, jehož průzkumníci jako první vstoupili dne 6. října 1944 u
Dukelského průsmyku na naše území.

Výsledky voleb do evropského parlamentu v Žamberku
(23. a 24. května 2014)
Počet voličů:
Volilo:
Účast v %:
Platné hlasy:

4903
889
18,13
883

Platné hlasy v %:
Top 09 a starostové:
ANO 2011:
ČSSD:
Křes. a dem. str. a ČSL:
KSČM:

17,55 %
17,32 %
13,47 %
11,55 %
8,4 %

Svátky dřeva (13. - 15. 6. 2014)
Další 14. ročník, dřevo v kuchyni, molekulární gastronomie, řemeslný jarmark a Fošna fest se
většinou konal v areálu žamberského zámku. Cílem každého ročníku bylo vytvořit podnětné a
tvůrčí zázemí pro prezentaci řemesel. Během třídenní akce se mohli návštěvníci seznámit se
starými a novými technologickými postupy opracování dřeva a sdělovat si zkušenosti
s výrobou nejrůznějších předmětů. Nedílnou součástí těchto svátků byl bohatý doprovodný
program.

Starostové se sešli v Senftenbergu
Ve dnech 12. – 15. června 2014 hostilo partnerské město Senftenberg starosty a šéfy
partnerských komisí Evropského svazku měst. Na programu bylo obnovení podpisu základní
listiny svazků. Svazek evropských měst byl založen v roce 1996. Za město Žamberk listinu
podepsal starosta města Jiří Dytrt.

JAM ROCK – 7. ročník
Jeden z největších festivalů v ČR byl letos ještě větší než v minulých letech.
V areálu pod Rozálkou ve dnech 19. – 22. června 2014 byla přehlídka nejzajímavějších skupin
folku, country a trampské muziky. Tisíce diváků mělo nevšední zážitky. Počasí bylo příznivé.

Vítání prázdnin v areálu Pod Černým lesem
V poslední školní den 27. června 2014 se v areálu Pod Černým lesem konalo Vítání prázdnin
pro děti. Akci pořádalo OS CEMA ve spolupráci s majitelem bowlingu Karolina, který zajistil
skvělé občerstvení a zmrzlinu zdarma pro každého ze soutěžících. Přišlo cca 600 návštěvníků,
děti si mohly zkusit zajímavé soutěže a disciplíny. Vstupné bylo dobrovolné, počasí slunečné
s letními teplotami.

Ejhle loutka
Sedmý ročník festivalu „Ejhle loutka“ začal v pátek 22. srpna 2014 divadelní prohlídkou
bývalé textilky Vonwiller a spol., kde industriální prostory ožily uměním. Následovali dvě
divadelní představení a koncert. V sobotu 23. srpna 2014 se rozjel již tradiční divadelně –
hudební maraton od jedné do jedné u kapličky Pod Suticí.

Loučení s létem
Poslední prázdninovou sobotu se v areálu firmy Šmídl uskutečnilo Loučení s létem - Den
s integrovaným záchranným systémem. Pro děti byla připravena řada soutěžních stanovišť.
Svou práci představili Policie ČR, hasiči, vodní záchranná služba, zdravotnická záchranná
služba, Ččk a městská policie. Zájem rodičů a dětí byl veliký, počasí bylo slunečné s letními
teplotami.

Kam po prázdninách?
První ročník akce „Kam po prázdninách?“ aneb veletrh volného času. Na jednom místě byl
k dispozici přehled o většině volnočasových aktivit ve městě. Škálu zájmového vyžití
představilo ANIMO, Občanské sdružení CEMA, Městská knihovna a hokejový klub SK
Žamberk. Zájem občanů byl velký, počasí letní, možnosti, jak trávit volný čas v našem městě,
je pestrý od nejmenších až po dospělé.

Den otevřených dveří Občanského sdružení CEMA.
Ve středu 8. října 2014 se konal Den otevřených dveří Občanského sdružení CEMA pro
širokou veřejnost. Lidé si mohli prohlédnout např. Domov na skalách, Dům na půl cesty nebo
Centrum pro rodinu.

Komunální volby 10. – 11. října 2014
Počet okrsků:
5
Počet zastupitelstev:
1
Počet voličů:
4 909
Volební účast:
2 364
Volební účast v %: 48,16
Platné hlasy:
44 824
Zvoleni byli:
Starosta města:
Jiří Dytrt
Místostarosta:
Ing. Bc. Oldřich Jedlička
Rada města: Jaroslava Halbrštátová, Ivan Vrkoč, MUDr. Jiřina Jirešová, Petr Procházka,
Zděnka Šebková
Zastupitelé: Mgr. Petr Andrle (STAN), In. Pavel Zářecký (KDU-ČSL), PhDr. Hana Chvátilová,
MUDr. Jiřina Jirešová, Petr Procházka, PaedDr. Hana Štětinová (ŽDK),
(ANO): Ing. Bc. Oldřich Jedlička, Ing. arch. Vladimíra Středová, Zděnka Šebková,
Milan Džurban (TOP 09),
Mgr. Tomáš Kalous, Mgr. Jaromír Žejdlík, MUDr. Jaromír Prokop, Tomáš Ulrich
(Nezávislí),
Ing. Petr Novotný, Mgr. Martina Hlaváčová (ČSSD)
Ivan Vrkoč, Jaroslava Halbrštátová, Jiří Dytrt, Mgr. Roman Pospíšil, Pavel Dlabka
(Nezávislí s podporou ODS)

Drakiáda se vydařila
V sobotu 18. října 2014 pořádalo Občanské sdružení CEMA pravidelnou Drakiádu na letišti
v Žamberku. Soutěžilo 69 draků a kromě nich se na nebi vznášela i dvě motorová rogala.

Hangáry na letišti byly otevřeny k prohlídce. Počasí bylo téměř letní a návštěvnost na akci
byla veliká.

Kamery hlídají bezpečnost ve městě
Žamberk začal zprovozňovat další kamery, které mají zajistit větší bezpečnost v centru
našeho města. Jsou čtyři a hlídat budou Masarykovo náměstí. Nové kamery přišli město na
půl milionu korun.

Oslavy 28. října
Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskutečnily v našem městě pietní akty u příležitosti 96. výročí
vzniku samostatného čs. státu.
U pomníku T. G. M. na Masarykově náměstí, dále u památníku padlých v 1. světové válce a u
pomníku legionáře Bedřicha Havleny ve Vojáčkových sadech,
Představitelé města a zástupci spolků a veřejnost položili kytice a uctili tak jejich památku.

Ceny města
Ve čtvrtek 30. října 2014 v podvečer v Divišově divadle byly uděleny Ceny města Žamberka
významným osobnostem našeho města.
Zdislava Králová- za mnoholetou nezištnou dobrovolnickou činnost v oblasti sociální péče a
mezilidských vztahů a za dlouholetou angažovanost v charitativní oblasti. Řadu let
navštěvuje dlouhodobě nemocné v léčebně Albertina. Nezištně se stará o duchovní potřeby
nemohoucích, kteří žijí doma a je pro ně velkou oporou.
Vladislav Severin - byl oceněn za mnohaletou činnost v Junáku, úspěšnou badatelskou práci
v oblasti vojenské historie včetně realizací výstav a za organizování celoměstských akcí
k výročím skupiny Barium a gen. Josefa Knopa.
Václav Tobiška – za celoživotní trenérskou práci s dětmi a mládeží v oblasti sportu a jeho
rozvoj ve městě, za dlouholeté organizování sportovních klání a významnou propagaci.

Film O život měl předpremiéru v Žamberku
Filmový diváci měli v sobotu 15. listopadu 2014 jedinečnou příležitost vidět film, který
v našem městě pro televizi Prima natočil režisér Tomáš Magnusek. Snímek „O život“ z cyklu
dramat Stopy života byl uveden v digitálním kině v Divišově divadle. Po promítání
následovala beseda s režisérem a některými herci. Na filmovém plátně mohli diváci vidět i
známé tváře místních ochotníků.

Den válečných veteránů
U příležitosti Dne válečných veteránů, který připadl na úterý 11. listopadu 2014 se konaly
pietní akty v Ústí nad Orlicí. Také letos se jich zúčastnili zástupci našeho města. Slavnostně
byly předány medaile a ocenění. Město Žamberk dostalo od České obce legionářské pamětní
stuhu na prapor za zásluhy o obnovu a šíření legionářských tradic, kterou starosta města Jiří
Dytrt převzal z rukou Jiřího Preclíka. Pro Žamberk je to již třetí ocenění Českou obcí
legionářskou.

Corale v Rudolfinu (17. listopadu 2014)
Koncert k 25. výročí Sametové revoluce v Dvořákově síni Rudolfína byl umocněný tím, že
hrála studentská filharmonie, přítomen byl kardinál Dominik Duka a z reproduktoru hlas
Václava Havla. Společné zpívání romských a „ bílých“ mladých zpěváků společně připravila

Ida Kelarová, která se práci s romskou mládeží věnuje dlouhodobě. Do svého projektu
tentokrát zařadila kromě romských interpretů ze sboru Čhavorenge i Kůnův dětský sbor a
pěvecká tělesa z Gymnázia Hodonín, Gymnázia Ústí nad Orlicí a také žamberské Corale. Na
160 zpěváků na rudolfínské empoře za doprovodu studentské filharmonie zazpívalo šest
romských písní v úžasném podání s velkou dynamikou a svým pojetím strhlo zcela zaplněné
Rudolfínu ke skandovanému potlesku ve stoje. Na závěr večera společně se zpěváky
obecenstvo zazpívalo studentskou hymnu Gaudeamus igitur. Nádherná oslava 25. výročí
„Sametové revoluce“ a žamberské Corale byly při tom.

Rekonstrukce silnice v Žamberku
V pondělí 1. prosince 2014 byla dána do provozu opravená silnice II/312. Od kruhového
objezdu Klostrmanovou ulicí „Ke Svatým“ a dále až k železničnímu přejezdu. Oprava byla
zahájená v srpnu 2014 a její součástí byla výměna kanalizačního sběrače a vodovodních
přípojek. Investice Pardubického kraje byla ve výši 24 mil. Kč, město Žamberk financovalo
opravu chodníku a veřejného osvětlení ve výši cca 3 mil. Kč.

Nový vánoční strom
Ač z nebe nespadla ani vločka a teplota se držela nad nulou, přesto se v úterý 25. listopadu
2014 konal v našem městě tradiční vánoční jarmark a v podvečer se rozsvítil vánoční strom.
Od jedné hodiny bylo Masarykovo náměstí plné jarmarečních stánků, o kulturu se postaraly
žamberské školy. Starosta města Jiří Dytrt a místostarosta Ing. Bc. Oldřich Jedlička popřáli
plnému náměstí lidí, krásný Advent, klidné prožití vánočních svátků a společně celé náměstí
odpočítalo rozsvícení vánočního stromu, který se letos předvedl v novém osvětlení.

Česko zpívalo koledy
Ve středu 10. prosince 2014 pořádal pivovar Žamberský kanec již druhý ročník Česko zpívá
koledy. Vánočně vyzdobený dvůr pivovaru, na kterém se sešlo početné zpívající publikum a
hlavně dětský pěvecký sbor ze ZUŠ Petra Ebena „Vlaštovičky“ a sbor Orlička z Klášterce nad
Orlicí. Ke zpívání koled se sešlo cca 100 „zpěváků“. Počasí bylo mrazivé okolo -5°C.
Oba sbory si také zazpívaly v neděli 14. prosince 2014 v neratovském kostele Nanebevzetí
panny Marie, kde zpěvem doprovodily adventní koncert Báry Basikové.

Samet v Žamberku
Ve čtvrtek 4. prosince 2014 v podvečer besedovali v kavárně „ Dva světy“ účastníci událostí
před 25 lety v našem městě. S účastníky a pamětníky událostí Jaroslavem Hájkem, Jaromírem
Novotným, Radkem Neugebauerem a Hanou Chvátilovou besedoval Miloslav Chvátil.

Novoroční ohňostroj
Vedení města pozvalo obyvatele Žamberka na novoroční ohňostroj, který se konal půl hodiny
po silvestrovské noci 1. ledna 2015. Ohňostroj sledovalo zaplněné Masarykovo náměstí.
Počasí bylo mrazivé, bylo nasněženo.

4. Kultura a školství
Roční studijní pobyt v partnerském městě Rice Lake
K ročnímu pobytu na Rice Lake school byli v konkurzu vybráni studenti žamberského
gymnázia Denisa Janatová a Jakub Stejskal. Do konkurzu se letos přihlásilo 9 studentů.

Přijetí zástupců delegací partnerských škol ZŠ Žamberk 28. října a Gymnázia
Žamberk
V úterý 18. března 2014 přijal starosta města Jiří Dytrt v obřadní síni zástupce delegací
partnerských škol ZŠ Žamberk 28. října v rámci projektu Comenius.
V pondělí 24. března 2014 přijal starosta města Jiří Dytrt v obřadní síni žamberské radnice
zástupce delegací partnerských škol Gymnázia Žamberk v rámci projektu Comenius.
Slavnostním aktem byli přivítáni zástupci partnerských škol z Anglie, Kypru, Maďarska,
Německa, Norska a Slovinska.

Majáles – studentské oslavy jara
Ve 14 hod. vyšel majálesový průvod vedený mažoretkami a dechovým orchestrem ZUŠ Petra
Ebena od Gymnázia na Masarykovo náměstí, kde na něj již netrpělivě čekali diváci. Po
slavnostním nastoupení královské rodiny následovala majálesová estráda, která nabídla
pestrý program. Celý majáles 2014 se nesl v duchu módy. Pro návštěvníky Majálesu bylo
připraveno bohaté občerstvení. Počasí bylo jarní, slunečné.

Letní škola robotiky
V Žamberku se ve třetím zářijovém týdnu uskutečnila tradiční Letní škola robotiky
organizovaná Asociací pro mládež a techniku Amavet. Letní školy se zúčastnilo 15 úspěšných
účastníků 3. ročníku národní robotické soutěže ROBO RAVE. Nejlepšího soutěžního robota a
vítězem se stal Kamil Mudruňka z Gymnázia Dačická, Pardubice.

Budova Speciální ZŠ se vrací do majetku města
Pardubický kraj rozhodl o sloučení Speciální střední školy a základní školy Žamberk a
následovalo sestěhování do budovy v Tyršově ulici. Pardubický kraj schválil bezúplatný
převod uvolněné budovy Speciální ZŠ na město Žamberk a majetek města byl navýšen o
částku 25 mil. Kč.
V uvolněné budově bude dál pracoviště Pedagogicko – psychologické poradny, v přízemí
budovy bude umístěn depozitář muzea a v prvním patře vznikly prostory pro školní družinu
ZŠ Žamberk 28. října.

Vánoční koncert Violy na Staroměstském náměstí
Vrcholem roku pro pěvecký sbor Viola bylo vystoupení na Adventních zpěvech v Praze na
Staroměstském náměstí v sobotu 14. prosince 2014. Nejprve zpíval sbor na tribuně na
přeplněném staroměstském náměstí a sklidili velký potlesk, a pak v koncertní síni pražského
Hlaholu společně s dalšími dvěma pěveckými sbory z ČR a z Německa. Druhý koncert uváděla
paní Marie Retková a byl zážitkem pro všechny zúčastněné.

5. Komise pro zahraniční styky
Nejvýznamnější akce roku:
 Návštěva zastupitelů a členů komise pro zahraniční styky v německém Senftenbergu
v dubnu 2014
 Návštěva žáků ZŠ Žamberk 28. října v partnerské škole Dr. Otto Rindta v Senftenbergu
v květnu 2014
 Zájezd dýhařů ZUŠ Petra Ebena na práci mezinárodního dechového orchestru do
sárského Mettlachu v květnu 2014
 Mezinárodní tábor mládeže v Püttlingenu – účast 10 mládežníků v srpnu 2014
 Zájezd sboru Gymnázia Žamberk Corale do italského partnerského města
Fresagrandinaria v srpnu 2014
 Zájezd akordeonistů ZUŠ Petra Ebena do francouzského města Metzu na práci
evropského akordeonového orchestru v září 2014

6. Památková péče
V roce 2014 se počet nemovitých kulturních památek na katastrálním území Žamberk
nezměnil, pouze město Žamberk (vlastník kulturní památky) podalo žádost na Ministerstvo
kultury na zrušení prohlášení kulturní památky – pomník Karla Bubly na náměstí generála
Knopa, na pozemkové parcele č. 3691 v k.ú. Žamberk.

Obnova nejvýznamnějších památkově chráněných objektů na území města
Žamberka v roce 2014:
Kostel sv. Václava v Žamberku, nemovitá kulturní památka, vlastník
Římskokatolická farnost – děkanství Žamberk
V říjnu byla dokončena letošní etapa restaurování vnitřní výmalby, a sice restaurování
ornamentálních a figurálních maleb na evangelijní straně presbytáře kostela. Bylo provedeno
čištění, zpevnění, tmelení klihových a olejových maleb. Restaurátoři ak. mal. Štourač, ak.
mal. Martincová a ak. mal. Hušák provedli barevnou retuš a rekonstrukci maleb a
monochromního pozadí včetně injektáže trhlin. Práce stály 432 tis. Kč a byly hrazeny v plné
výši z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón.
Dále v druhé polovině roku pokračovaly práce na restaurování části soklu a 3 bočních portálů
na jižní straně kostela. Práce prováděl restaurátor BcA. Běťák a byly v plné výši 200 tis. Kč
hrazeny z Ministerstva kultury (MK) z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón. Město se pokusilo požádat o rezervu dotačního
programu MK, žádosti bylo vyhověno a získala se ještě částka 100 tis. Kč na dodělání
restaurování soklů severní strany kostela. Tyto práce prováděl restaurátor MgA. Rajman.
V rámci prací byly odstraněny betonové doplňky a vysprávky, bylo provedeno odsolení
nadzemního soklového pásu, vč. patek portálů, čištění, zpevňování, lepení, doplňování a
spárování. Vlastníka čeká ještě vyřešit barevné zapojení těchto zrestaurovaných prvků a také

dokončení opravy fasády, která byla v rámci prováděných restaurátorských prací poškozena
(při odstraňování betonových „zamazávek“, byla narušena fasáda nad soklovou částí
kostela).
Bez dotačního titulu, ale s pomocí příspěvku z rozpočtu města byla provedena obnova
hromosvodů kostela v částce 25 124 tis. Kč, revize elektroinstalace, nutné opravy v kostele a
také požární dokumentace v částce cca 15 tis. Kč.

Soubor 17 párů barokních lavic (movitá kulturní památka) z kostela sv.
Václava v Žamberku
Opět pokračují restaurátorské práce na obnově, v letošním roce byl zrestaurován další blok
barokních lavic, a sice celý přední blok na evangelijní straně kostela. Celkové náklady v tomto
roce ve výši 386,4 tis. Kč, uhradila farnost z programu restaurování MK ve výši 105 tis. Kč, z
příspěvku města ve výši 250 tis. Kč a zbytek 31,4 tis. Kč z vlastních zdrojů.

Venkovský dům čp. 282 v Tyršově ulici, nemovitá kulturní památka
Dům spolu s oplocením je prohlášen za kulturní památku od r. 2012. Dům je spojován
s uměleckou rodinou sochařů a řezbářů Rousů. Vlastník (Martin Šulc) v letošním roce
pokračoval v obnově zděného křídla, a sice opravil tři větší okna a jedno menší okno a dvoje
exteriérové dveře. Provedené práce stály 78,11 tis. Kč, z toho od Ministerstva kultury ČR
činil příspěvek 38 tis. Kč, město Žamberk z rozpočtu přispělo 8 tis. Kč a zbytek hradil vlastník.

Sloup se sochou P. M. Immaculaty a sochami světců na Masarykově nám.,
nemovitá kulturní památka, vlastník město Žamberk
V dubnu 2014 vandal opětovně poškodil morový sloup, urazil kouli s částí krčku, pachatel
nebyl zjištěn. V září byla škoda na náklad vlastníka opravena (cca 9 tis. Kč), kámen celého
prvku byl očištěn, všechny části byly spojeny nerezovým čepem, prasklina vytmelena a bylo
provedeno tmelení a zpětné osazení koule na balustrádu mariánského sloupu. Práce provedl
restaurátor BcA. Běťák.

Židovský hřbitov v Žamberku, nemovitá kulturní památka
Záchranné práce na židovském hřbitově v Žamberku pokračovaly restaurováním,
konzervováním a opravou 58 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 252,091 tis. Kč byla kryta 117 tis. Kč z prostředků
MK z Programu podpory kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností,
50 tis. Kč poskytl Pardubický kraj, 65 091 tis. Kč doplatil vlastník (Židovská obec v Praze) a
částkou 20 tis. Kč přispělo město Žamberk.

Ostatní zajímavosti
Dům čp. 171 ve východní frontě Masarykova náměstí změnil majitele, tedy i záměry využití
objektu a proto byl v roce 2014 Mgr. Buroněm vypracován stavebně historický průzkum
domu čp. 171 v městské památkové zóně Žamberk. Jen málo objektů má vypracovaný

obdobný dokument, tzv. rodokmen. Dokument byl zpracován v souvislosti s připravovanou
obnovou objektu, která by měla mj. rehabilitovat i uliční průčelí (fasádu a výplňové prvky).
V zámecké kapli letos vlastník zajistil osazení světel, které provedl pan Jedlička a dále byl dle
sdělení p. faráře Kučery, svépomocí proveden úklid v prostoru sakristie.
Opravu chodníku před budovou fary čp. 65 provedl restaurátor BcA. Marek Běťák z Nové Vsi
u Litomyšle, a sice vyboural betonový skelet a osadil pískovcové stupně, do kterých byly
osazeny 2 světelné body, celkem za 59,9 tis. Kč, z toho hradilo 49 tis. Kč město Žamberk a
zbytek vlastník. Oprava byla provedena z důvodu zranění občanů při průchodu před farou
(schůdek), kdy vlastník požadoval narovnání plochy.
V zámeckém parku, který je zapsaný jako kulturní památka (součást zámku), byla provedena
první etapa prací obnovy kaštanové aleje. Stávající jírovcová alej směrem od Lukavice až po
odbočku vpravo ve směru k obci Líšnice, byla z důvodu věku stromů a s ním související
snížené bezpečnosti a také z důvodu významného estetického liniového prvku v krajině,
který je třeba obnovit kompaktně – celá vykácena a nahrazena nově javorem mléčem. Práce
jsou plánovány do 3 etap (do 10 let od první realizace náhradní výsadby) musí vlastník alej
obnovit celou, aby byla naplněna vize jednotné linie aleje. V první etapě se jedná o kácení
cca 165 ks jírovce maďalu a výsadbu 208 ks javoru mléče. Etapa byla realizována v období
2013/2014 (kácení a následně výsadba).

7. Výstavba
1. Realizace úspor energie Základní škola Žamberk ul. Nádražní č. 743
Doba realizace:
08/2013 - 06/2014
Celkové náklady:
9.692 tis. Kč vč. DPH
Z toho v roce 2014: 5.387 tis. Kč vč. DPH
investice města z celkových nákladů:
7.874 tis. Kč; v roce 2014:
obdržená dotace z celkových nákladů:
1.818 tis. Kč; v roce 2014:

5.322 tis. Kč
65 tis. Kč

2. Rekonstrukce bytu č. 8 v bytovém domě č.p. 671
Doba realizace:
11/2013 – 02/2014
Celkové náklady:
876 tis. Kč vč. DPH
Z toho v roce 2014: 644 tis. Kč vč. DPH
(z toho investice města: 100 %)

3. Centrum sociální péče města Žamberk – rekonstrukce koupelny
Doba realizace:
01-02/2014
Celkové náklady:
603 tis. Kč vč. DPH
(z toho investice města: 100 %)

4. Autocamping - rekonstrukce WC
Doba realizace:
03-04/2014
Celkové náklady:
146 tis. Kč vč. DPH
(z toho investice města: 100 %)

5. Zhotovení nových schodů k rozhledně na Rozárce
Doba realizace:
04/2014
Celkové náklady:
58 tis. Kč vč. DPH
(z toho investice města: 100 %)

6. Dětské hřiště v přírodním stylu - MŠ Čtyřlístek
Doba realizace:
05-09/2014
Celkové náklady:
1.468 tis. Kč vč. DPH
(z toho investice města:
247 tis. Kč)
(z toho obdržená dotace:
1.221 tis. Kč)

7. Koupaliště – rekonstrukce sociálního zařízení
Doba realizace:
06/2014
Celkové náklady:
277 tis. Kč vč. DPH
(z toho investice města: 100 %)

8. Přestavba č.p. 997 na ubytovnu
Doba realizace:
06-09/2014
Celkové náklady:
1.144 tis. Kč vč. DPH
(z toho investice města: 100 %)

9. Rekonstrukce povrchu chodníku v ul. Kostelní po levé straně ve směru
k nádraží
Doba realizace:
06-07/2014
Celkové náklady:
82 tis. Kč vč. DPH
(z toho investice města: 100 %)

10. Dodávka 4 ks herních prvků na hřiště v areálu 1. FC Žamberk
Doba realizace:
07/2014
Celkové náklady:
82 tis. Kč vč. DPH
(z toho investice města: 100 %)

11. Modernizace výdejny při ZŠ Žamberk, 28. října 581 pro školní jídelnu
Doba realizace:
07-08/2014
Celkové náklady:
452 tis. Kč vč. DPH
(z toho investice města: 100 %)

12. Dodávka a zprovoznění konvektomatu pro MŠ Sluníčko
Doba realizace:
07-08/2014
Celkové náklady:
184 tis. Kč vč. DPH
(z toho investice města: 100 %)

13. Vybudování venkovního sportoviště - Street workout
Doba realizace:
08/2014
Celkové náklady:
164 tis. Kč vč. DPH
(z toho investice města: 100 %)

14. Sběrný dvůr – výměna mechanické brány za bránu s el. posuvem
Doba realizace:
08-09/2014
Celkové náklady:
105 tis. Kč vč. DPH
(z toho investice města: 100 %)

15. Chodník a veřejné osvětlení v ul. Klostermanova
Doba realizace:
08-11/2014
Celkové náklady:
2.408 tis. Kč vč. DPH
(z toho investice města: 100 %)

16. Veřejné osvětlení nad autobusovým nádražím
Doba realizace:
09-10/2014
Celkové náklady:
293 tis. Kč vč. DPH
(z toho investice města: 100 %)

17. Stavební úpravy v bývalé spec. škole pro potřeby školní družiny
Doba realizace:
09-10/2014
Celkové náklady:
112 tis. Kč vč. DPH
(z toho investice města: 100 %)

18. Výměna vodovodního řadu v areálu hřbitova
Doba realizace:
10/2014
Celkové náklady:
130 tis. Kč vč. DPH
(z toho investice města: 100 %)

19. Hřiště u Penny marketu – dodávka a montáž mini U-rampy
Doba realizace:
10-11/2014
Celkové náklady:
204 tis. Kč vč. DPH
(z toho investice města: 100 %)

20. Dodávka a montáž vánočního osvětlení
Doba realizace:
11/2014
Celkové náklady:
304 tis. Kč vč. DPH
(z toho investice města: 100 %)

21. MŠ Čtyřlístek - Logo budova
Doba realizace:
11/2014
Celkové náklady:
36 tis. Kč vč. DPH
(z toho investice města: 100 %)

22. ČSAD – dodávka 4ks autobusových zastávek vč. úpravy dlažby na
nástupních ostrůvcích
Doba realizace:
10-12/2014
Celkové náklady:
321 tis. Kč vč. DPH
(z toho investice města: 100 %)

23. Obnova manipulační plochy mezi budovou MŠ Sluníčko a zahradou vč.
odvodnění štěrbinovými žlaby
Doba realizace:
11-12/2014
Celkové náklady:
374 tis. Kč vč. DPH
(z toho investice města: 100 %)

24. Parkoviště u fotbalového stadionu
Doba realizace:
11-12/2014
Celkové náklady:
711 tis. Kč vč. DPH
(z toho investice města: 100 %)

25. Posuvná brána u MŠ sluníčko
Doba realizace:
12/2014
Celkové náklady:
55 tis. Kč vč. DPH
(z toho investice města: 100 %)

26. Městský kamerový systém – III. etapa
Doba realizace:
2014
Celkové náklady:
604 tis. Kč vč. DPH
(z toho investice města: 100 %)

8. Životní prostředí
Žamberští oceněni za sběr elektroodpadu
Město Žamberk získalo speciální odměnu kolektivního systému ASEKOL za nejvyšší výtěžnost
zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení, např: informační technologie, televizory,
počítačové monitory, elektrohračky, lékařské a měřicí přístroje, v přepočtu na jednoho
obyvatele. K této ceně obdrželo město finanční odměnu 15 000 Kč a perníkovou prémii ve
tvaru červeného kontejneru.

Usnadní třídění odpadu
Na podzim byly v našem městě rozmístěny další kontejnery na tříděný odpad. Celkem bylo
rozvezeno devatenáct barevných kontejnerů: 8 nádob na plasty, 3 nádoby na papír, 3 na
barevné sklo a 5 ks na bílé sklo. Barevné nádoby na vytříděné odpady budou vyváženy
minimálně 1x za 14 dnů, na sklo dle potřeby.

9. Průmysl
Slavnostní otevření nové výrobní haly
V pátek 19. září 2014 se v továrně BÜHLER CZ, s.r.o., zúčastnili zástupci švýcarského majitele,
zástupci města se starostou Jiřím Dytrtem a další zástupci institucí a firem na Ústeckoorlicku.
V sobotu 20. září 2014 se konal Den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Zájem byl
obrovský, přišlo na 2500 lidí! Všichni se tak mohli přesvědčit o dynamickém rozvoji firmy
Bühler CZ, s.r.o., která zaměstnává na 400 lidí ze Žamberka a okolí.

10. Hospodaření k 31. 12. 2014
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 2014
Splátky přijatých úvěrů

84 944
12 769
1 043
30 931
129 687
95 258
18 973
114 231
15 456
0
8 885

Skutečnost v Kč
přepočtená na 1
obyvatele
13 973
2 101
172
5 088
21 334
15 670
3 121
18 791
2 543
0
1 462

Počet obyvatel k 31.12.2014 včetně cizinců 6 079.

11. Zdravotní a sociální zařízení
V Centru slouží nová koupelna
V Centru sociální péče zahájila provoz nově zrekonstruovaná bezbariérová koupelna –
„Středisko osobní hygieny“. Slouží občanům města, kteří potřebují pomoc při osobní
hygieně. V nové koupelně se dostanou do vany pomocí zvedáku, nebo mohou využít
bezbariérovou sprchu. S hygienou pomáhá vyškolená pečovatelka. Náklady, které město
vynaložilo, přesáhly částku 600 000 Kč.

Ocenili práci žamberského Albertina
Odborný léčebný ústav Albertinum v Žamberku se stal vítězem projektu „Kvalitní a bezpečná
nemocnice 2014“. Toto ocenění převzali zástupci vedení ústavu Ing. Rudolf Bulíček a Simona
Žabková z rukou jednatelky Čs. společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví Renaty
Podstavové na celostátní konferenci v Praze. Toto ocenění hodnotí kvalitu a bezpečí lůžkové
zdravotní péče a dobrou práci všech zaměstnanců Albertina.

Albertinum prochází modernizací
Nové fasády a okna několika budov Odborného léčebného ústavu, které je příspěvkovou
organizací Pardubického kraje, slavnostně zakončilo dva projekty v oblasti životního
prostředí.
Jednalo se o zateplení hlavního pavilonu Honlův dům, několika menších objektů a také
úpravy lesoparku. Celková hodnota díla je 22 milionů Kč. Za zřizovatele se otevření
upravených prostor zúčastnil 1. náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví Roman
Línek.

12. Tělovýchova a sport
Poděkování kanoistům za reprezentaci města
8. března 2014 se v obřadní síni žamberské radnice konal slavnostní akt u příležitosti předání
poháru a děkovných listů za umístění v Českém poháru veteránů a předání pamětních listů u
příležitosti 100. výročí založení České kanoistiky členům kanoistického oddílu sportovního
klubu Žamberk.
Veškerá ocenění byla předána z rukou starosty města Jiřího Dytrta.

Běh na Rozálku 2014
V pátek 25. dubna 2014 již po šestnácté proběhl tradiční běh na Rozálku. Zúčastnilo se 193
závodníků a 60 předškolních dětí. Závodili sportovci z celého regionu.

1. FC Žamberk oslavil 45 let
Fotbalový oddíl 1. FC Žamberk oslavil 45 let od svého založení. K tomuto výročí uspořádal
fotbalový oddíl pro své fanoušky slavnostní fotbalové utkání, kde se na místním stadionu ve
čtvrtek 26. června 2014 uskutečnilo přípravné mezinárodní utkání mezi FC Baník Ostrava a
MFK Ružomberok. Utkání skončilo 4:2 pro Baník Ostrava.
Utkání sledovalo víc než 550 spokojených diváků.

15 km po Divoké Orlici
Stovky milovníků divoké vody obsadili v sobotu 14. května 2014 Divokou Orlici. Mezi Nekoří a
Žamberkem se jel 40. ročník vodácké akce 15 km po Divoké Orlici. Dopoledne se na řece
projížděli kajaky, pramice a gumové rafty, odpoledne se jel závod pramic. Nejlépe si vedla
pramice s posádkou klášterecké Živy. Na startu v Nekoři poletoval mezi kapkami deště i sníh
a teplota vzduchu byla 3°C.

Běh naděje 2014
V úterý 17. června 2014 se konal Běh naděje. Byl jedním ze 62 závodů konajících se po celé
ČR. V Žamberku je tato akce spojená s humanitární sbírkou na podporu rakoviny. Celkem se
zaregistrovalo 392 účastníků a na boj proti rakovině věnovali částku 8 526 Kč.

O pohár města Žamberka
O víkendu 5. a 6. července 2014 již po 23. se konal cyklistický závod „O pohár města
Žamberka“, jež je 9. závodem Moravského poháru amatérských cyklistů. V sobotu byla
časovka 11,5 km mezi Žamberkem a Kunvaldem. Na ní navázal dvoukilometrový okruh
městem, start i cíl byl u Divišova divadla. V neděli byla horská etapa.

Svátky létání v Žamberku
Air show v Žamberku v sobotu 23. srpna 2014 přilákalo na letiště na dva tisíce diváků.
Připravena byla řada letových ukázek i letecká akrobacie v podání vícemistra světa
v bezmotorové akrobacii Jana Rolínka, na zemi pak byly k prohlídce připraveny historické
kluzáky. Počasí přálo, akce se vydařila.

13. Městská knihovna
Knihovně byl pro rok 2014 schválen příspěvek zřizovatele ve výši 1 866 tis. Kč. Dalším
příjmem knihovny byly poplatky čtenářů, na kterých bylo vybráno v roce 2014 celkem 244
035 Kč (plánovaná výše byla překročena o 14 035 Kč), dále měla knihovna příjem
z regionálních funkcí ve výši 3 718 Kč a ze sdružených prostředků obcí ve výši 33 000 Kč.
Výše čtenářských poplatků zůstala nezměněna - 150 Kč za roční registraci dospělého čtenáře
a 50 Kč za registraci dětského čtenáře.
Celkem bylo v roce 2014 použito na rozšíření výpůjčního fondu 376 843 Kč (v roce 2013 to
bylo 363 tis. Kč), z toho na nákup periodik 38 687 a na nákup knih 338 156 Kč.
Celkem bylo zpracováno 1 948 nových svazků, z toho 95 map. Vyřazeno bylo 532 zastaralých
či poničených knih.
Stav knihovního fondu byl k datu konce roku 54 079 knihovních jednotek, z toho 43 tis. se
nabízí ve volném výběru v půjčovně knihovny a zbylá část je z prostorových důvodů uložena
ve skladu a je čtenářům nabízena prostřednictvím elektronického katalogu.
Počet zaregistrovaných čtenářů oproti roku 2013 opět stoupl a to na 1 429, z toho 457 je ve
věku do 15 let. Registrovanými čtenáři je 23,05 % obyvatel města a okolí. Údaj je ale zkreslen
tím, že tolerujeme používání jedné průkazky pro více rodinných příslušníků, skutečných
uživatelů služeb knihovny je proto dle našeho odhadu cca dvojnásobek.
Knihovnu fyzicky navštívilo 25 570 návštěvníků (nárůst o 1 860 oproti roku 2013) a dalších 11
427 (meziroční nárůst o 5 155) ji navštívilo virtuálně prostřednictvím vstupu do
elektronického katalogu knihovny z míst mimo knihovnu.
Počet výpůjček v roce 2014 stoupl na 67 168 (v r. 2013 to bylo 65 934), z toho 53 296 bylo
knih a 13 872 periodik.
Důležitou činností knihovny je podíl na kulturním životě města. V roce 2014 v knihovně
proběhlo 153 kulturních a vzdělávacích akcí (v roce 2013 - 123). Pořádané besedy se týkaly
různých témat, namátkou: cestopisné (Keňa, Indonésie, Japonsko), psychologické (Prevence

syndromu vyhoření, Kořeny ženské spirituality, Cesta k čisté hlavě), zdravotnické (Diabetes),
populárně vědecké (Pyramidy v Bosně) atd.
Velmi úspěšný byl Hrabalovský podvečer, věnovaný 100. výročí narození spisovatele
Bohumila Hrabala:
cyklu výtvarných dílen - Scrapbooking pro pokročilé a Scrapbooking pro začátečníky. V
čítárně i ostatních prostorách knihovny jsme během roku instalovali celkem 9 výstav, největší
ohlas měly výstavy Stopy v modrém - kyanotypika Jany Jirsové, Obrázky z Pastvin ak. malířky
Bohuslavy Vladykové, Kreslený humor Dany Jedličkové.
Další celoměstskou aktivitou, do které se knihovna zapojila, je Žamberská akademie volného
času. Frekventanty přivítali v knihovně na dvou přednáškách o astrologii.

14. Městský kulturní podnik FIDIKO
Filmový festival Expediční kamera 2014
V sobotu 8. března 2014 se uskutečnil již třetí ročník oblíbeného filmového festivalu,
oslavujícího odvahu, dobrodružství a cestování.
Letošní ročník Expediční kamery navštívilo celkem 287 diváků, což je nejvíce v dosavadní
historii. Promítalo se 8 vybraných dokumentárních snímků, filmový festival zpestřily
pohlednice z cest místních dobrodruhů Ondřeje Hovádka, Natálie Kalenské a Pavla Štefka,
kteří formou přednášky zavedli diváky do nespoutaných krajin světa.

Statistika 2014
KINO
Kino uvedlo: 367 film. projekcí, které navštívilo 16 396 diváků
5 film. projekcí v rámci Dětského film. festivalu (1 150 diváků)
5 film. titulů pro školy (10 projekcí, 1 550 diváků)
8 projekcí v rámci Letního kina (cca 450 diváků)
7 film. projekcí se neuskutečnilo pro neúčast diváků
Průměrná návštěvnost celková na odehraná představení činila 44 diváků na jedno
představení.
Nejvyšší návštěvnost
Tři bratři
Jak vycvičit draka 2 (2D+3D)
Hobit: Bitva pěti armád (2D+3 D)
Díra u Hanušovic

9 projekcí
7 projekcí
11 projekcí
5 projekcí

Absolutně nejvyšší návštěvnost na jednu projekci:
Čtyři dohody
1 projekce
Tři bratři
1 projekce

1 470 diváků
992 diváků
859 diváků
461 diváků

295 diváků
270 diváků

DIVADLO A KONCERTY
V roce 2014 bylo uspořádáno 17 divadelních, hudebních, cestopisných i jiných představení (i
mimo budovu divadla), celkem 3 352 návštěvníků.

Nejvyšší návštěvnost:
hry: Vstupte!, Hlava v písku, Koule, Jistě, pane premiére!
Školní divadelní a koncertní představení
Pro základní a mateřské školy, pro gymnázium a učiliště bylo připraveno 6 mimokinových
divadelních, hudebních a vzdělávacích titulů (10 představení, 1 800 diváků).
Orlická Brána
Osmý ročník kulturního festivalu Orlická brána (pod Tyršovou rozhlednou) navštívilo cca 3
000 diváků.
V rámci festivalu diváci shlédli 23 různých představení a vystoupení, 6 filmových projekcí
(celkem 96 účinkujících).
Filmový klub
V roce 2014 celkem 14 projekcí.
Spolek divadelních ochotníků DIVIŠ
V tomto roce DS DIVIŠ uvedl hru Ženitba.
Další činnost: Novinkou roku 2014 byl první Žamberský divadelní ples, který se setkal
s velkým ohlasem.
- Dětský filmový festival (5 projekcí, losování cen)
- Žamberské jarní slavnosti (amatérské divadlo)
- Kanecfest (hudební produkce - 7x)
V roce 2014 do Divišova divadla za kulturním zážitkem vstoupilo celkem 29 018 diváků a
posluchačů + cca 3 800 návštěvníků akcí mimo Divišovo divadlo.

15. Městská policie
Statistické informace za rok 2014
Přestupky
Celkový počet odhalených přestupků
Počet přestupků projednaných domluvou
Počet přestupků postoupených správním orgánům
Počet přestupků projednaných pokutou
Uloženo na pokutách

585
191
65
329
227 200 Kč

Rozdělení přestupků
Silniční provoz
Přestupky na úseku alkoholismu
Přestupky proti veřejnému pořádku
Přestupky proti občanskému soužití
Přestupky proti majetku
Jiné zákony

498
3
59
5
17
3

Ostatní činnost v číslech
Poplatky za parkovací automaty
Odchyt toulavých psů

370 000 Kč
35

16. Pohyb obyvatelstva
Žamberk: statistika k 31. 12. 2014

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
6.031
48

ŽENY
3.036
30

MUŽI
2.995
18

61
52
20
22
138
152
144
31
273

19
34
84
77
71
11
176

42
18
54
75
73
20
97

17. Městské muzeum
Městské muzeum – statistika:
Městské muzeum uspořádalo v roce 2014 6 výstav.
Nejúspěšnější výstavy:
Vánoční (630 návštěvníků), Velikonoční (342), Putování za pohádkou (1 168 červenec, srpen),
Retro výstava (467).
Svátky dřeva navštívilo 1833 návštěvníků.
Domek Prokopa Diviše 1041.
Jednorázové akce:
3. žamberský masopust
cca 60 návštěvníků
8. muzejní noc
42 návštěvníků
3 besedy
cca 50 návštěvníků

18. Sbor pro občanské záležitosti
Akce

Vítání občánků
Kamenná svatba
Diamantová svatba
Orchidejová svatba
Zlatá svatba
Stříbrné svatby
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

19. Úřad práce
Údaje k 31. 12. 2014
Počet uchazečů o práci
Volná místa
Míra nezaměstnanosti

310
74
5,7 %

Počet
Počet obřadů
Počet
písemných (návštěv) zúčastněných
gratulací
15
63
1
1 pár
0
0
6
5
2
2 páry
13
1
1 pár
141
165
2
44
2

31

2

32

2

21

3
1
2
2
4

66
30
55
5
16

20. Počasí
Leden
01. - 10.01.
11. - 21.01.
22. - 31.01.

nízká oblačnost, místy slunečno, teploty 3-5 °C
déšť, sníh, ledovka, inverze, teploty 1-5 °C
silný mráz, teploty -12 °C, beze srážek, silný vítr, ledovka

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

ledovka, teploty -5 až 0 °C, beze srážek
oblačno, sněžení jen na horách, teploty okolo 8 °C
slunečno, teploty mezi 7 až 10 °C

Březen
01. - 10.03.
sluníčko, střídavě oblačno, teploty mezi 7 až 10 °C
11. - 22.03.
zataženo, přeháňky, konec týdne slunečno, teploty 5 až 8 °C
22. - 31.03.
jarní slunečné počasí, teploty okolo 15 °C
Jarní rovnodennost – 20. března v 17:58 hod.
Letošní zima byla neobvykle teplá, napršelo během ní nejméně srážek za posledních 44 let.

Duben
01. - 10.04.
11. - 21.04.
22. - 30.04.

teplé počasí, teploty okolo 20 °C
dubnové počasí, teploty do 16 °C
polojasné počasí, silné bouřky, teploty 18 až 20 °C

Květen
01. - 10.05.
11. - 21.05.
22. - 31.05.

slunečno, polojasno až oblačno, teploty 10 °C až 16 °C
chladno, deštivo, silný vítr, teploty 9 °C až 13 °C
úbytek srážek, oteplení, teploty 16 °C až 20 °C

Červen
01. - 10.06.
velmi teplé počasí, teploty 22 °C až 33 °C, 2 dny tropické teploty nad 35 °C
11. - 21.06.
polojasno, teploty 20 °C až 22 °C, déšť
21. - 30.06.
ochlazení, déšť, teploty 18 °C až 22 °C
Letní slunovrat – 21. června 2014 v 12:52 hod.

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

jasno až polojasno, teploty 25 °C až 29 °C, nárazový vítr, bouřky
velmi horké dny, teploty 26 °C až 31 °C, bouřky
teplé počasí s teplotami nad 25 °C, déšť, oblačno

Srpen
01. - 10.08.
11. - 21.08.
22. - 31.08.

teplé a slunečné počasí, teploty 25 °C až 27 °C
ochlazení, oblačno, déšť, teploty 18 °C až 22 °C
oblačno, deštivo, teploty 17 °C až 21 °C

Září
01. - 10.09.
slunečno, odpolední teploty 19 °C až 21 °C
11. - 21.09.
oblačno, dešťové přeháňky, teploty okolo 18 °C
22. - 30.09.
polojasno s ranními mlhami, teploty 14 °C až 18 °C
Podzimní rovnodennost 23. 9. 2014.

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

slunečno, teplo, teploty 14 °C až 19 °C
teplé počasí, občas déšť, teploty 14 °C až 18 °C
ranní mlhy, oblačno, teploty 11 °C až 13 °C

Listopad
01. - 10.11.
12. - 22.11.
23. - 30.11.

inverzní charakter počasí, teploty 12 °C až 15 °C
oblačno, občasný déšť, teploty 6 °C až 10 °C
mlhy, déšť, teploty 2 °C až 6 °C

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

mrznoucí déšť, teploty okolo -4 °C, mlha, ledovka ochromila celé Česko
oteplení, dešťové srážky, teploty nad 0 °C
sněhové srážky střídané s deštěm, teploty okolo 2 °C, na konci měsíce
prudké ochlazení až na -10 °C
Astronomická zima nastala zimním slunovratem dne 22. 12. 2014 v 00:04 hod. SEČ
Štědrý den – teplo, mlhavo, teploty okolo 5 °C
Vánoční svátky – prudké ochlazování až k – 8 °C, sněžení
Silvestr - souvislá sněhová pokrývka, teploty – 6 °C

15. 5. 2015

zapsala Hana Marešová

