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1. Kalendárium 2015
Významné události:
1575
1735
1805
1815
1845
1885
1885
1885
1890
1895
1900
1905
1915
1930
1935
1945
1945
1965
1995
2000

Spojení obou polovin Žamberka Mikulášem z Bubna
Vystavěn barokní kostel sv. Václava
V Žamberku bylo započato s dosud platným číslováním usedlostí
John Parish získává panství Žamberk
Dokončena stavba empírové budovy Kateřinského špitálu
Zřízena dívčí měšťanská škola v Žamberku
Zahájen provoz první tiskárny v Žamberku
Oprava morového sloupu
T. G. M. navštívil v Žamberku prof. E. Alberta
Slavnostní otevření sokolovny v Žamberku
Pohřeb prof. E. Alberta
Zřízeno plicní sanatorium
První kinematografické představení v hotelu Modrá hvězda
Otevřeno koupaliště na Divoké Orlici
T. G. M. jmenován čestným občanem města Žamberka
Zatčení členů skupiny BARIUM
Založení střediska Junáka v Žamberku
Otevřena expozice v domku Prokopa Diviše
Odhalena pamětní deska u příležitosti 60. výročí úmrtí MUDr. Lukese
Slavnostní svěcení nových zvonů

440 let
280 let
210 let
200 let
170 let
130 let
130 let
130 let
125 let
120 let
115 let
110 let
100 let
85 let
80 let
70 let
70 let
50 let
20 let
15 let

2. Významné osobnosti:
Výročí narození:
* 1845
JUDr. Josef Grus – první starosta tělocvičné jednoty Sokol
* 01.12.1855 Karel Vojáček – ministerský rada
* 04.01.1875 Ferdinand Jedlička – autor vyřezávaného betlému
* 07.09.1880 Waldemar Mazura – starosta Žamberka
* 13.02.1890 Josef Kubíček – sochař, řezbář
* 1890
Jaroslav Čížek – malíř, grafik

170 let
160 let
140 let
135 let
125 let
125 let

Výročí úmrtí:
+ 21.12.1765
+ 31.05.1895
+ 26.09.1900
+ 08.02.1935
+ 19.02.1940
+ 12.06.1970
+ 01.05.1995

250 let
120 let
115 let
80 let
75 let
45 let
20 let

Václav Prokop Diviš – teolog, filozof, badatel, přírodovědec
Theodor J. Ch. Brorsen – astrolog, botanik
MUDr. Eduard Albert – zakladatel české chirurgie
Dr. Jan Hejčl – biblista, kněz, badatel, spisovatel, cestovatel
Tereza Svatová – spisovatelka, autorka fejetonů
Antonín Balcar – učitel, fotograf, kapelník, sbormistr
František Šašek – učitel, malíř, karikaturista, ochotník, sbormistr

3. Politický a kulturní život
Oslavy 70. výročí skupiny BARIUM
17. ledna 2015 jsme si připomněli v Žamberku - Polsku výročí smrti dvou členů z tříčlenné
paraskupiny BARIUM. Velitele Josefa Šandery a radiotelegrafisty Josefa Žižky.
Více než 70 účastníků pietní akce uctilo jejich památku. Tuto událost si připomínáme každý rok
jako úctu k jejich oběti. Rok 2015 je však 70. výročím jejich smrti.
Žamberk ožil masopustem
V sobotu 7. února 2015 v 10:00 hodin zazněly u radnice fanfáry, které odstartovaly masopustní
veselí. Maškary požádaly starostu o propůjčení klíče od města a městských bran a odtud se
městem vydal průvod s muzikou. Odpoledne zavítal na parkoviště u muzea, kde již od rána
probíhal prodej zabíjačkových pochoutek, medoviny a svařeného vína. Masopustní veselí
pokračovalo do večerních hodin v pivovaru Žamberský kanec. Na úplný závěr masopustní soboty
masky "pohřbily" basu a odevzdaly klíč od městských bran zpět do rukou radních.
Počasí bylo slunečné, mrzlo.
Talent 2014
V pondělí 23. února 2015 se v Divišově divadle uskutečnil desátý ročník slavnostního předávání
ocenění talentované mládeži do 19 let za mimořádné výsledky dosažené v oblasti sportu, kultury a
vědomostí za uplynulý rok - TALENT 2014. Letos se nominovalo 85 talentů v šesti kategoriích.
Všichni nominovaní dostali pamětní listy a věcné dary. Z rukou starosty a místostarosty města pak
ti nejlepší převzali diplomy a keramické ceny.
Závěr večera již tradičně patřil filmu Domova pod hradem Žampach "Lásku hory přenáší".
Pálení čarodějnic se opět vydařilo
Čtvrtý ročník "Pálení čarodějnic" se konal již tradičně na Myslivecké chatě Pod Suticí. Účast byla
hojná a své si užily nejen děti, ale i dospělí. Přišlo téměř 400 návštěvníků. Vrcholem večera byla
hudební skupina TRUMF, která hrála k tanci až do konce. Počasí bylo chladné, bez deště.
Majáles 2015 potrápil prvomájový déšť
V pátek 1. května 2015 se na Masarykově náměstí uskutečnila tradiční studentská slavnost
Majáles. Tradiční průvod a majálesová estráda, kterou bohužel narušily dešťové přeháňky.
Majálesové odpoledne zakončil hudební festival MAFEST. Návštěvníci, kteří vydrželi i přes nepřízeň
počasí, si mohli poslechnout dva skvělé koncerty.
Muzejní noc připomněla atmosféru konce války
Městské muzeum Žamberk pořádalo v pátek 16. května 2015 již 9. ročník Žamberské muzejní noci.
Na programu bylo promítání dokumentárního filmu se vzpomínkami pamětníků. Součástí
programu byla beseda a ukázky speciálních střel z 2. Světové války a dále prohlídka výstavy
"Květen 1945 v Žamberku". U příležitosti Mezinárodního dne muzeí byla výstava věnovaná starým
fotoaparátům a starým a novým pohlednicím Žamberka.
Žamberské jarní slavnosti 2015
Divadelní přehlídka amatérského divadla Žamberské jarní slavnosti 2015 - to bylo šest
nezapomenutelných večerů, téměř tisíc diváků a skvělé zážitky. Program byl letos ještě pestřejší.
Kromě čtyř vynikajících představení ochotnických souborů z Kunvaldu, Helvíkovic, Meziměstí a ze
Žamberka, se diváci dočkali i mezinárodního slavnostního večera za účasti delegace z města Rice
Lake ve Winconsinu, USA.

Součástí přehlídky byla také letos Expediční kamera: Unikátní festival filmů a přednášek o
dobrodružství a cestování.
Muzeum představilo 7 parních válců
V sobotu 23. května 2015 roztopilo Muzeum starých strojů a technologií 7 parních válců, které byly
hlavním lákadlem při Dnu otevřených dveří. Bohatý program byl věnován zejména válcování a jeho
historii. V průběhu celého dne hrála na dvoře bývalé továrny swingová kapela, dále byla otevřena
expozice motorismu a stabilních motorů. Přehlídkou parních válců zahájilo Muzeum starých strojů
novou sezonu. Dýmající velikáni přilákali do areálu davy lidí.
20 let přátelství mezi Rice Lake a Žamberkem (26.03. – 07.04.2015)
Letošní jarní návštěva završila oslavy 20 let vzájemného přátelství. Po třech dnech strávených
v Praze přivítal Američany na radnici starosta města Jiří Dytrt. Město jim připravilo bohatý program
s mnoha výlety nejen po městě a okolí, ale i do Vídně a Osvětimi. Oslavy vyvrcholily v neděli
v podvečer v Divišově divadle "Slavnostním koncertem přátelství".
Partnerství našeho města s americkým městem Rice Lake trvá již 20 let. Města spojil Čech Milan
Suchodol, který byl v Rice Lake na stáži a tak smlouva o spolupráci byla podepsaná na dálku už
v roce 1993. A v roce 1994 první malá skupina obyvatel Rice Lake přijela do Žamberka. Ohlas byl
pozitivní a tak došlo k nabídce, aby každoročně dvojice studentů žamberského gymnázia rok
studovala na jejich High School. V září 2014 zahájili školní rok na High School další dva studenti
pořadové číslo 40 a 41!
Noc kostelů
Poslední květnový pátek proběhla v celé Evropě už poněkolikáté Noc kostelů. Noc, kdy farnosti
různých církví otevírají dveře a brány kostelů a zvou k objevování krásy křesťanských a
architektonických skvostů. Také v našem městě byl otevřen kostel sv. Václava, kaple Panny Marie
Bolestné a zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie. Jedinečný zážitek si nenechali ujít někteří
z přítomných návštěvníků, kdy mohli rozhoupat svýma rukama srdce zvonů pod vedením
zkušeného zvoníka na kostele sv. Václava.
Jam rock (04. – 06.06.2015)
Osmý ročník hudebního festivalu JAM ROCK, který se odehrával na pláni pod rozhlednou Rozálka
se opět vydařil. Na třech pódiích se střídaly kapely z různých částí světa, u fanoušků měly úspěch
samozřejmě ty domácí. Letos zaznamenal JAM ROCK největší návštěvnost, kdy branami festivalu
prošlo 25.000 diváků. Počasí bylo horké, s teplotami okolo 30 °C.
Souběžně probíhal JAM FOLK, přímo u rozhledny Rozálka, hlavní hvězdou festivalu byla folková
skupina Hradišťan a Jura Pavlica.
Sbírka pro Nepál
Diváci žamberského kina pomáhali Nepálu. Divišovo divadlo a digitální kino uspořádaly sbírku na
pomoc obětem nepálského zemětřesení. Zájem veřejnosti o sbírku organizátory překvapil a
potěšil. Iniciátorem sbírky byl Jaroslav Vébr, profesor místního gymnázia a zkušený cestovatel,
který navštívil Nepál těsně před onou děsivou katastrofou.
Dřevo a děti (26. - 28.06.2015)
Letošní Svátky dřeva se zaměřily na děti. V areálu žamberského zámku se prezentovala řada
řemesel s ukázkami práce řezbářů, loutkářů a výrobců hraček, bohatý jarmark a pestrý kulturní
program. Součástí patnáctého ročníku bylo opět řezbářské sympozium. Před zraky diváků vznikaly

na Masarykově náměstí lavičky, které po Svátcích dřeva byly umístěny v žamberských mateřských
školách a ve Středisku volného času ANIMO.
Počasí bylo příjemné, během tří dnů přišlo na Svátky dřeva 2.300 lidí.
Orlická brána – festival bez plotů
O víkendu 17. a 18. července 2015 se za tropických veder uskutečnil již devátý ročník festivalu
Orlická brána. Třem tisícům diváků nabídl hudbu všech žánrů, také divadelní komedie, noční
šermířskou show, koncerty, pohádky pro děti, tvořivé dílny, letní kino aj.
Spanilá jízda historických strojů v Žamberku
Milovníci vojenské historie už netrpělivě očekávali poslední srpnový víkend, kdy vrcholily oslavy
70. výročí konce druhé světové války akcí CIHELNA 2015. Konvoj historických vozů vyrazil z Králík
v pátek 21. srpna 2015 přes Lichkov, Mladkov a Pastviny do Žamberka se zastávkou na Masarykově
náměstí. Obyvatelé města si mohli prohlédnout např. vojenská vozidla a motocykly, vůz VB a další
zajímavosti.
Významná událost
Ve dnech 21. a 22. srpna 2015 uspořádali baron a baronka Parish slavnostní akci, na které se
přítomným hostům naskytla neopakovatelná příležitost společně si připomenout a oslavit 200 let
od zakoupení panství v Žamberku. Mše svatá celebrovaná J. E. Mons. Josefem Kajnkem,
pomocným biskupem královéhradeckým a koncert Pavla Šporcla a Petra Jiříkovského v nádherně
opravené Zámecké kapli, zanechali v mysli všech zúčastněných nezapomenutelný zážitek. Tato
komorní akce byla důstojnou oslavou 200 let rodu Parishů v Žamberku doprovázená krásným
letním počasím.
Ejhle loutka (21. - 22.08.2015)
Již v pátek 21. srpna 2015 se odehrála první představení a koncert v areálu bývalé textilky
Vonwiller a spol. Sobota patřila nejprve dětem. Loutkové pohádky sehrály soubory Minor, Damúza
a Buchty a loutky v areálu u kapličky Pod Suticí. Večer pro dospělé se vrátil do areálu bývalé
továrny, kde hrála žamberanům známá kapela Jelení loje a divadelní program pro dospělé
s divadelníky z Buchty a loutky.
Žamberská pouť (05. a 06.09.2015)
Na Masarykově náměstí nechyběly pouťové atrakce, střelnice a stánky s bohatým občerstvením. V
sobotu v podvečer byla v kapli sv. Rozálie sloužená mše svatá a po oba dny byla tato kaple
otevřená k prohlídce. Počasí bylo slunečné, ale chladné.
Po stopách Prokopa Diviše
V prosinci uplyne 250 let od úmrtí Prokopa Diviše. Představitelé města a muzea přivítali v sobotu
3. října 2015, skupinu vzácných hostů, kteří se vydali po stopách P. Prokopa Diviše. Městské
muzeum připravilo celodenní oslavy, v rámci kterých se uskutečnilo setkání v obřadní síni na
radnici a v muzeu, kde byla nainstalovaná obrazová výstava věnovaná našemu slavnému rodákovi.
Program byl zakončen v domku u Divoké Orlice na okraji Žamberka, který byl otevřen a
zpřístupněn v roce 1965. Tedy před 50 lety, jako památník Prokopa Diviše.
Hrdinské činy paraskupiny Barium
6. října 2015 uplynulo již 71 let, kdy členové paraskupiny BARIUM přišli do Žamberka.
Členové této výsadkové skupiny Josef Šandera a Josef Žižka s vysílačkou Marta nalezli úkryt v domě
rodiny Žabkových v Žamberku - Polsku.

Od tohoto dne úspěšně předávali výzvědné informace exilové vládě do Londýna až do jejich
odhalení a zatčení gestapem v lednu roku 1945.
Památka jejich hrdinských činů byla uctěna v úterý 6. října 2015 u pamětní desky na domě rodiny
Žabkovy v Žamberku – Polsku.
70. let střediska českého skautu Junák v Žamberku
Oslavy proběhly v sobotu 22. října 2015, kdy byla v centru města odhalena pamětní deska u Lípy
svobody na nám. Gen. Knopa, kterou finančně podpořilo město Žamberk. Večer se konal Skautský
ples pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Součástí oslav bylo promítání
fotografií "Z historie a současnosti střediska", které se konalo 20. března 2015 na MěÚ Žamberk.
Aktuálně mají žamberští skauti ve čtyřech oddílech více než 120 členů a aktivně se zúčastňují
mnoha akcí.
Cena města Žamberka 2015
Slavnostní večer 27. října 2015 v Divišově divadle patřil předávání Ceny města Žamberka za rok
2015. Ocenění byla udělována již popáté, na základě schválených nominací. Cenu města Žamberka
převzaly čtyři mimořádné osobnosti našeho města.
Ocenění byla udělena:
 paní Anně Stejskalové – za dlouholetou práci ve Sboru pro občanské záležitosti, obětavou práci
pro své spoluobčany, za mnohaletou práci matrikářky a přínos pro vznik nové obřadní síně
žamberské radnice.
 Mgr. Miloslavu Bělohlávkovi – za mnohaletou činnost v ochotnickém spolku Diviš, za 25 let
vedení divadelního kroužku a příkladnou práci s dětmi
 MVDr. Luďku Novotnému – za záchranu lidského života
 MUDr. Jiřímu Jirešovi – in memoriam, za dlouholeté zásluhy při rozvoji Odborného léčebného
ústavu Albertinum, za odbornou činnost v oblasti medicíny, publikační činnost a přínos pro
společenský život města Žamberka.
Pietní akt na Masarykově náměstí
Město Žamberk oslavilo 97. výročí vzniku samostatného Československa 28. října 2015 pietním
aktem na Masarykově náměstí u sochy TGM. Zástupci města, zástupci městských organizací a
skauti se poté sešli ve Vojáčkových sadech, kde byly položeny květiny u pomníku padlých v první
světové válce a u pomníku legionáře Bedřicha Havleny.
Prezident Miloš Zeman navštívil Žamberk
V úterý 3. listopadu 2015 hostilo naše město prezidenta republiky Miloše Zemana, který přijel
v doprovodu hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Po přijetí na radnici starostou
města Jiřím Dytrtem, všichni společně rokovali se zastupiteli města a řediteli městských organizací.
Poté se kolona přesunula do Divišova divadla, kde na prezidenta čekal zaplněný sál a následovala
beseda s občany. Na památku prezidentovy návštěvy se Miloš Zeman zapsal do pamětní knihy
města a převzal z rukou starosty krásný dar, ručně paličkovaný strom se srdcem od krajkářky Marie
Poludové.
Opravená Rozálka
Tyršova rozhledna v Žamberku, které se jinak neřekne, než Rozálka (podle nedaleké kaple sv.
Rozálie), v sobotu 7. listopadu 2015 lákala na den otevřených dveří. Déšť, mlha a snížená
viditelnost neodradily návštěvníky, kteří se mohli pokochat novým stříbrnošedým opláštěním a
prohlídkou fotografií z minulosti a současnosti vystavených v prvním patře rozhledny. Starosta

města přivítal vnučku architekta Teodora Petříka, který navrhl rozhlednu Hýkačka u Tábora a právě
jí je inspirována žamberská rozhledna. Hýkačka vyhořela a Rozálka zůstala unikátem.
Rozsvícení vánočního stromu
V úterý 24. listopadu 2015 ožilo Masarykovo náměstí jarmarkem, na kterém byly k zakoupení
adventní věnce, keramika, dřevěné hračky, dále sýry, perníčky a grilované speciality. Pestrý
kulturní program vyvrcholil rozsvícením vánočního stromu a vánočním přáním starosty města
Jiřího Dytrta. Kouzelná vánoční výzdoba rozzářila celé město včetně vánočního stromu a vše
podtrhla úžasná vánoční atmosféra, která panovala po celé odpoledne. Počasí bylo zimní
s teplotou okolo – 5°C.
Filmová premiéra ve velkém stylu
Exkluzivní premiéru ve velkém stylu SPECTRE doprovodil příjezd kolony vozů Aston Martin a
Jaguár! Rozhodně bylo na co se dívat. Před kinem i uvnitř utvářely atmosféru melodie ze slavných
bondovek. Před spuštěním samotného filmu ještě diváky čekala kaskadérská akce, kterou
vyprodaný sál odměnil bouřlivým potleskem.
Zajímavé setkání
Ve středu 9. prosince 2015 uplynulo 25 let, co se uskutečnilo zahajovací zasedání městské rady
zvolené v prvních svobodných volbách po roce 1989. Díky pozvání starosty Jiřího Dytrta si tuto
skutečnost mohli připomenout bývalý starosta Miloslav Chvátil, tajemník Mojmír Novotný a 6
radních. V zajímavé a srdečné besedě se vzpomínalo na tehdejší rozpočet města a na pionýrské
začátky nové městské správy.
Koledy rozezpívaly pivovar ( 10.12. 2015)
V žamberském pivovaru se opět rozezněly koledy. Již tradiční akce, kterou neohrozil ani déšť. Děti
s učiteli ze ZUŠ Petra Ebena vytvořili pravou vánoční atmosféru. Přesně v 18:00 hodin asi stovka
návštěvníků zpívala šest nejznámějších koled společně asi 250 městy a obcemi po celé naší
republice. Akce Česko zpívá koledy se opět vydařila!
Vánoční kamion Coca–cola v Žamberku
Vánoční kamion Coca–cola přivezl do Žamberka vánoční atmosféru. V rámci svého turné se letos
zastavil i v našem městě. Mlha a déšť nepokazily dětem a rodičům vánoční náladu.
Novoroční ohňostroj
Prostřednictvím Žamberských listů pozvali představitelé města občany na tradiční novoroční
ohňostroj, který se konal 1. ledna 2016 od 18 hod. na Masarykově náměstí.

4. Kultura a školství
Konkurs do Rice Lake 2015
V pátek 13. února 2015 byl šťastným dnem pro dva studenty žamberského gymnázia, Terezku
Mikyskovou a Tomáše Strnada, kteří se stali vítěznou dvojicí v konkurzu ke studiu v Rice Lake. Oba
pak přivítal na radnici starosta města Jiří Dytrt a popřál oběma studentům k úspěchu a probral
s nimi záležitosti ohledně finančního příspěvku od města.
Memorandum zpečetilo spolupráci firmy a školy
27. února 2015 bylo podepsáno memorandum o spolupráci kraje, školy, firmy a města. Na Střední
škole řemesel, obchodu a služeb sídlící na zámku v Žamberku, tak budou studovat obráběči strojů.
Praxi se budou učit přímo na nejmodernějších CNC strojích v tréninkovém centru Bühler CZ, s.r.o.,
pod dohledem špičkových odborníků. Po dokončení vyučení mohou žáci okamžitě nastoupit na
pracoviště, které už ze studia dobře znají.
Na konci prvního školního týdne se zaplnilo tréninkové centrum deseti studenty (8 chlapců,
2 dívky) z nového oboru Obráběč strojů.
Kytarový orchestr ZUŠ Petra Ebena v Lucembursku
Ve dnech 24. dubna až 27. dubna 2015 se žáci a učitelé zúčastnili čtyřdenního zájezdu do
Lucemburska, aby zde reprezentovali Českou republiku v mezinárodním kytarovém orchestru. Díky
pořadatelům z partnerské hudební školy v lucemburském městě Echternachu a dalším kytaristům
ze čtyř zemí bylo vystoupení celého orchestru bezchybné.
25 let krajkářství v ZUŠ Petra Ebena
Podhůří Orlických hor bylo po staletí kolébkou krajkářského řemesla. Vznikaly krajkářské školy a
také jedna před 25 lety v ZUŠ v Žamberku na popud krajkářky Marie Poludové . Za tu dobu opustily
školu desítky absolventek. Bylo uskutečněno mnoho výstav a zájezdů do ciziny, kde krajkářky učily
zájemce paličkovat českou krajku. Velké poděkování patří Marii Poludové za myšlenku, rozjezd
oboru, zpracování osnov a nakonec i výchovu následovnice. Je jí Pavla Trojanová, která pokračuje
v načaté práci.
Děti si prázdninovou družinu v CEMĚ užily
Po celý červenec probíhala v Centru pro rodinu prázdninová družina. Celkem družinu využilo 60
dětí, získaly mnoho zážitků a zajímavých informací při návštěvách Policie ČR, Rychlé záchranné
služby a ukázce a povídání s místním včelařem.
Prázdniny s angličtinou
Příměstského tábora s angličtinou se zúčastnilo koncem srpna 20 dětí ze Žamberka a okolí.
Akci pořádalo SVČ ANIMO, které dětem připravovalo po celý týden mnoho aktivit s angličtinou.
Na výuku dohlížela paní učitelka Ludmila Smolová, která procvičovala s dětmi hlavně konverzaci.
Uznání a poděkování ředitelce SVČ ANIMO (10.11. 2015)
Uznání a poděkování od ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové za
dlouholetou práci pro děti a mládež ředitelce SVČ ANIMO Žamberk paní Aleně Němcové. Tento
dopis potěšil nejen ředitelku Alenu Němcovou, ale také zřizovatele, kterým je město Žamberk.

5. Komise pro zahraniční styky
Uskutečněno bylo 8 akcí - z toho 4 v Žamberku.
Komise přivítala:
14 hostů z Rice Lake (26.03.- 07.04.3015)
20 žáků a 2 učitele ze školy v Senftenbergu (20.04 – 24.04.2015)
32 hostů z lotyšské Dundagy
4 hosty z partnerského rakouského Senftenbergu
Z našeho města vycestovalo 37 občanů (převážně mládež) do Lucemburska, SRN a Francie.

6. Památková péče
V srpnu 2015 se snížil počet nemovitých kulturních památek na katastrálním území Žamberk.
Ministerstvo kultury ČR vyhovělo žádosti města Žamberka, vlastníka kulturní památky, a zrušilo
prohlášení pomníku Karla Bubly na náměstí generála Knopa, na pozemkové parcele č. 3691 v k. ú.
Žamberk, za kulturní památku.
Obnova nejvýznamnějších památkově chráněných objektů na území města Žamberka v roce
2015:
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 výzdoby
bočního závěru příčné lodi s bočním vchodem v kostele sv. Václava. Bylo provedeno tmelení,
injektáž, fixáž, čištění, zpevnění a retuše. Restaurátoři, ak. mal. Kolmanová, ak. mal. Martincová a
ak. mal. Hušák, provedli záchranné práce z lešení. Restaurátorské práce vč. lešení stály 562 tis. Kč a
byly hrazeny ve výši 498 tis. Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón, částkou 11,2 tis. Kč přispělo město Žamberk z rozpočtu a zbytek
hradil vlastník.
Dále v druhé polovině roku pokračovaly restaurátorské práce na obnově 3 jednodušších bočních
pískovcových portálů na severní straně a 1 mohutného pískovcového portálu na západní fasádě
kostela. Práce prováděl restaurátor BcA. Běťák a byly v plné výši 196 tis. Kč hrazeny z Ministerstva
kultury (MK) z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón. V rámci prací byly odstraněny betonové doplňky a vysprávky, dále ocelové spony a kotvy, bylo
provedeno čištění, zpevňování, lepení, doplňování a spárování, barevná retuš a nátěry.
Soubor 17 párů barokních lavic (movitá kulturní památka) z kostela sv. Václava v Žamberku
Opět pokračovaly restaurátorské práce na obnově lavic, které se pomalu chýlí k závěru. V letošním
roce byla zrestaurována podesta, čelo a jedna řada barokních lavic v předním bloku na epištolní
straně kostela, pod stěnou s erby. Celkové náklady letošní etapy ve výši 168,831 tis. Kč byly
pokryty z programu restaurování MK ve výši 120 tis. Kč a zbytek 48,831 tis. Kč zaplatila farnost z
vlastních zdrojů.

Děkanství čp. 65 v Kostelní ulici, nemovitá kulturní památka, vlastník Římskokatolická farnost –
děkanství Žamberk
V letních měsících roku 2015 proběhlo restaurování kamenných prvků průčelí fasády. Práce
prováděl restaurátor BcA. Běťák z Němčic a byl ošetřen pískovcový portál vstupu, dva pískovcové
sloupy přístřešku nad hlavním vchodem a sokl. Práce v celkové částce 78 tis. Kč byly hrazeny
z prostředků Ministerstva kultury ČR - Program regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón.
Následně byla provedena oprava fasády objektu děkanství, vč. nátěru oken, kterou prováděla
firma Ing. Jiřího Harašty z Radiměře. Lokálně byla opravena nesoudržná místa fasády, dozděny
římsy a provedeny nové nátěry. Celkové náklady ve výši 224 tis. Kč byly spolufinancovány ve výši
112 tis. Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón (Ministerstvo kultury ČR), město z rozpočtu přispělo částkou 22,4 tis. Kč a zbytek hradil
vlastník.
Venkovský dům čp. 281 v Tyršově ulici, nemovitá kulturní památka
Na domku na podměstí byla provedena rekonstrukce vysoké valbové střechy, a sice proběhla
sanace krovu, oprava komínu, výměna střešní krytiny a klempířských prvků. Náročná akce
s celkovými náklady 949,402 tis. Kč byla provedena stavební firmou Trogast s.r.o. Písečná.
Ministerstvo kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón poskytlo 300 tis. Kč, město Žamberk z rozpočtu přispělo 96 tis. Kč a zbytek
uhradili vlastníci.
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 v letošním roce pokračoval v obnově zděného křídla
domu, a sice repasoval čtvery interiérové dveře, vč. obnovy zasklení, s osazením původních prvků
kování apod. Provedené práce stály 48,2 tis. Kč, z toho od Ministerstva kultury ČR činil příspěvek
24 tis. Kč. Město Žamberk z rozpočtu přispělo 4,9 tis. Kč a zbytek hradil vlastník.
Měšťanský dům čp. 63 na Masarykově náměstí, nemovitá kulturní památka
V letošním roce byla provedena oprava historických oken včetně okenic a vnitřního ostění a dále
opraveny interiérové dveře s obložkami. Práce v celkové částce 45,1 tis. Kč byly spolufinancovány z
různých zdrojů, Ministerstvo kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón poskytlo 22 tis. Kč, město Žamberk přispělo 5 tis. Kč a zbytek hradili
vlastníci.
Židovský hřbitov v Žamberku, nemovitá kulturní památka
Záchranné práce na židovském hřbitově v Žamberku pokračovaly restaurováním, konzervováním a
opravou 18 náhrobků. Práce prováděl restaurátor s licencí Milan Šturm z Prahy, jednalo se
především o restaurování a stabilizaci vytypovaných náhrobků.
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 127,305 tis. Kč byla kryta 50 tis. Kč z prostředků MK z Programu podpory
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, 22 tis. Kč přispělo město
Žamberk, 55,305 tis. Kč doplatil vlastník (Židovská obec v Praze).
Zástupce vlastníka Ing. Mojmír Malý byl upozorněn na špatný stavebně technický stav obřadní síně
v areálu židovského hřbitova a nutnost připravit plán její obnovy.

Městské muzeu čp. 472 v ulici Čs. armády, nemovitá kulturní památka
V budově někdejšího Kateřinského špitálu sídlí od roku 1975 městské muzeum. Město Žamberk
v letošním roce zajistilo provedení bezbariérového přístupu z parkoviště pomocí nové rampy,
obnovu zpevněných ploch na jižní a západní straně objektu (pískovcové desky) vč. opravy opukové
zídky za muzeem a vnější odvětrávací systém okolo základů. Práce s celkovými náklady cca 900 tis.
Kč byly spolufinancovány z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 362 tis. Kč, zbytek hradilo
město Žamberk ze svého rozpočtu.
Radnice čp. 166 na Masarykově náměstí, nemovitá kulturní památka
V průběhu roku byl rozšířen městský kamerový systém o 2 ks bezpečnostních kamer v krytu. Tyto
jsou umístěny za sklem střešních vikýřů v prostoru půdy radnice tak, aby se pohledově z exteriéru
neuplatňovaly a nerušily vnímání památkově chráněného objektu.
Ostatní zajímavosti
Na domě čp. 171 ve východní frontě Masarykova náměstí byla zahájena plánovaná obnova
nemovitosti. Byla sejmuta konstrukce střechy a vybourána velká část zdiva. Práce probíhají za
pomocí těžké techniky, jeřábů apod.
Prostranství Masarykova náměstí bylo v závěru roku 2015 upraveno vykácením nevhodných dřevin
a křovin.
Vlastníci objektu pokračovali v obnově fasády domu čp. 66 v Kostelní ulici v městské památkové
zóně Žamberk. Letošní etapa zahrnovala obnovu uliční (severní) fasády domu s částečnou obnovou
zdobných prvků. Na obnovu přispělo i město ze svého rozpočtu částkou 29 tis. Kč.
Prohlídkou podkroví kostela sv. Václava bylo v závěru roku 2015 zjištěno, že na několika místech
zatéká stávající krytinou do konstrukce krovu kostela a dochází k poškozování dřevěných trámů.
V dohledné době bude třeba zajistit provizorní opravu krytiny a připravit dokumentaci pro nutnou
obnovu této významné kulturní památky.
Proběhl restaurátorský průzkum sousoší sv. Jana a Pavla, tzv. „U Svatých“ v Klostermanově ulici a
památka je připravena na restaurování.

7. Výstavba
Přesun překážek a U-rampy ve skateparku, údržba hřiště a asfaltové plochy
Celkové údržba (opravy, nátěry) a přemístění překážek ve skateparku na základě žádosti uživatelů
hřiště.
Termín realizace:
04-05/2015
Investiční náklady: 95.000 Kč
(z toho investice města: 100 %)
Městské koupaliště – rekonstrukce WC muži
Rekonstrukce sprch a toalet pro muže.
Termín realizace:
05/2015
Investiční náklady: 216.000 Kč
(z toho investice města: 100 %)
Přechod pro chodce u Penny Marketu
Nový osvětlený přechod pro chodce.
Termín realizace:
06/2015
Investiční náklady: 306.000 Kč
(z toho investice města: 100 %)
Chodníky v ulici Nádražní
První etapa: rekonstrukce chodníku po levé straně od vjezdu do společnosti Bühler do centra
města.
Druhá etapa: nový chodník po pravé straně od vjezdu do ulice Zemědělské ke klubu Rotace.
Termín realizace:
06-07/2015
Investiční náklady: 1.143.000 Kč
(z toho investice města: 100 %)
Venkovní posilovna „WORK OUT“
Přemístění posilovny z dosahu ochranného pásma vedení vysokého napětí. Posilovací prvky byly
zároveň natřeny a prošly odbornou revizí.
Termín realizace:
06-08/2015
Investiční náklady: 218.000 Kč
(z toho investice města: 100 %)
Přístřešek nad pískovištěm na zahradě MŠ Sluníčko
Termín realizace:
07/2015
Investiční náklady: 57.000 Kč
(z toho investice města: 100 %)
Stavební úpravy vstupu do MŠ Sluníčko
Stavební úprava vstupu do školky pro oddělení hluku z budoucího provozu rozšířené školní výdejny
jídel.
Současně byla vybudovaná nová šatna na přezouvání rodičů.
Termín realizace:
07-08/2015
Investiční náklady: 190.000 Kč
(z toho investice města: 100 %)

Oprava rozbitých asfaltových vjezdů z ulice Nádražní
Vjezdy do ulic Zemědělská, Tylova, Fučíkova, U Velorexu, Nerudova a Školská.
Termín realizace:
07/2015
Investiční náklady: 365.000 Kč
(z toho investice měst : 100 %)
Oprava střechy ZŠ 28. října
Oprava střechy na severovýchodním křídle školy – polámané alukrytové šablony na okapní části
střechy byly vyměněny, zpevněny a doplněny sněhovou zábranou. Nový výlez na střechu umožní
její revizi a další opravu v budoucnosti.
Termín realizace:
07/2015
Investiční náklady: 93.000 Kč
(z toho investice města: 100 %)
Rekonstrukce WC v ZŠ Nádražní 743 – stará budova
Kompletní rekonstrukce dívčích a chlapeckých toalet v obou podlažích staré budovy školy. Zároveň
byly vybudovány dvoje toalety pro učitele. V rámci akce došlo také k úpravě vstupu, který umožní
využití WC v přízemí i mimo provozní dobu školy, např. při sportovních akcích.
Termín realizace:
07-09/2015
Investiční náklady: 1.404.000 Kč
(z toho investice města: 100 %)
Oprava střechy na městské knihovně
Kompletní výměna střešní krytiny včetně podkladní vrstvy. Havarijní oprava, nikoliv rozpočtově
plánovaná investice.
Termín realizace:
08/2015
Investiční náklady: 321.000 Kč
(z toho investice měst : 100 %)
Květníkové lavičky před MŠ Sluníčko a na hřišti u Penny marketu
Velké betonové květníky (14 ks) původně pořízené za účelem vybudování ochranného zábradlí
před vchodem do budovy MŠ. Před MŠ bylo instalováno jen 6 ks květníků, které byly propojeny
dřevěnou lavičkou - tím vznikla požadovaná optická bezpečnostní bariéra. Zbylých 9 ks květníků s
lavičkami se nachází na hřišti u Penny marketu, kde nahradily dosluhující dřevěné lavičky.
Termín realizace:
08/2015
Investiční náklady: 137.000 Kč
(z toho investice města: 100 %)
Nové zabezpečovací zařízení a elektronický vrátný
Zařízení s videotelefony, které umožňuje lepší kontrolu přicházejících osob do prostoru MŠ.
Termín realizace:
08/2015
Investiční náklady: 38.000 Kč
(z toho investice města: 100 %)
Tyršova rozhledna – „Rozálka“
Výměna střešního pláště rozhledny včetně vybudování nového bleskosvodu a umístění 2 ks
mobilní toalet v blízkosti rozhledny. Investice byla realizována s podporou Pardubického kraje v
rámci grantového programu "Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém
kraji".

Termín realizace:
Investiční náklady:

07-09/2015
480.000 Kč
(z toho investice města:
(z toho obdržená dotace:

30.000 Kč)
150.000 Kč)

Bezbariérový vstup do městského muzea
Vybudování bezbariérové nájezdové rampy ze zadní strany směrem od parkoviště. V rámci
projektu byla provedena dodatečná hydroizolace a odvětrání základů muzea. Investice byla
podpořena z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Termín realizace:
08-10/2015
Investiční náklady: 981.000 Kč
(z toho investice města:
619.000 Kč)
(z toho obdržená dotace:
362.000 Kč)
Rekonstrukce stávajícího chodníku podél komunikace I/11 (ul. ČSA)
Bezbariérové úpravy chodníků v ulici Čs. armády na trase od ulice Pod Skalami až po ulici
Za Kasárnami. Součástí projektu bylo vybudování osvětleného místa pro přecházení k
místnímu hřbitovu a výměna veřejného osvětlení na protější straně ulice. Investice byla
spolufinancována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.
Termín realizace:
08-10/2015
Investiční náklady: 1.389.000 Kč
(z toho investice města:
255.000 Kč)
(z toho obdržená dotace:
1.134.000 Kč)
Hřiště v lokalitě Albertinum
Vybudování nové multifunkční sportovní plochy, která umožní hraní volejbalu, nohejbalu, líného
tenisu a dalších her. Rovněž je možné na něm bruslit na in-line bruslích.
Termín realizace:
10/2015
Investiční náklady: 212.000 Kč
(z toho investice města: 100 %)
Oprava střechy na budově čp. 22 v Nádražní ulici - CEMA
Výměna střešní krytiny na jihovýchodní části střechy včetně podkladní folie.
Termín realizace:
10/2015
Investiční náklady:
53.000 Kč
(z toho investice města: 100 %)
SVČ Animo - výměna oken a zateplení zadní strany fasády č.p. 713
Výměna oken a zateplení zadní strany fasády, která nebyla v předchozích letech dokončena
(z důvodu plánované přístavby, která se nakonec nerealizovala). Společně s výměnou oken a se
zateplením fasády došlo i k vybourání a nové stavbě zadního schodiště a k výměně stříšky nad
zadním vstupem.
Termín realizace:
10-11/2015
Investiční náklady: 382.000 Kč
(z toho investice města: 100 %)

Oprava střechy bytového domu v ul. Nádražní čp. 671
Výměna střešní krytiny na jihovýchoní části střechy včetně podkladní folie.
Termín realizace:
11/2015
Investiční náklady: 114.000 Kč
(z toho investice města: 100 %)
Výměna „zábradlí“ v ulici Za Kopečkem
Původní, již shnilá a zcela nevyhovující, konstrukce měla problematické detaily křížení, ve kterých
se drží voda. Zábrana byla vyměněna za klasickou plotovou konstrukci se svislými prvky. Smrkové
dřevo bylo nahrazeno trvanlivějším modřínem.
Termín realizace:
11/2015
Investiční náklady:
99.000 Kč
(z toho investice města: 100 %)
Stručný přehled některých dalších investic z roku 2015:
Veřejné osvětlení v Polsku – 48 ks svítidel
Dětské hřiště v areálu Pod černým lesem – přemístění vstupu
Havarijní oprava cesty v Zádolí
Rekonstrukce chodníku před městskou knihovnou
Výměna oplocení v MŠ Sluníčko
MŠ Sluníčko – dopravní hřiště (dotoval Dobaq)
MŠ Čtyřlístek – dopravní hřiště, chodníčky ze zámkové dlažby
ZŠ 581, dokončení odkanalizování dešťových svodů
ZŠ 581, dodávka a montáž foukané izolace nad třídu hudební výchovy
Úprava přístupové cesty Albertinum II
Údržba a oprava lesní cesty v Kněžství
Oprava betonové plochy u čp. 1130 a 1131
Cykloodpočívadlo u cyklostezky Žamberk – Letohrad, u vjezdu do Lukavice
Oprava vstupů u bytových domů čp. 1057 a 1058
Kolumbárium – 9 ks schránek
Tělocvična u Žirafy – výmalba šaten
Oplocení okolo muzea SDH
Obnova místního značení ulic + dopravní značky
Pozn.: Výše investic je uvedena po zaokrouhlení na celé tisíce Kč včetně DPH.

90.000 Kč
23.400 Kč
20.000 Kč
63.000 Kč
37.500 Kč
20.000 Kč
60.000 Kč
97.000 Kč
33.000 Kč
66.600 Kč
100.000 Kč
64.000 Kč
100.000 Kč
24.800 Kč
62.000 Kč
24.100 Kč
25.000 Kč
118.200 Kč

8. Životní prostředí
Perníková popelnice
Soutěž obcí O Perníkovou popelnici je vyhlašovaná ve snaze motivovat obce ke zvýšení činnosti
sběru tříděného odpadu. Je určena pro všechny obce v Pardubickém kraji, které mezi sebou
soupeří ve třech kategoriích. V kategorii nad 5.000 obyvatel obhájilo loňské prvenství město
Žamberk. K této ceně obdrželo město finanční odměnu 15.000,- Kč a také perníkovou prémii
v podobě červeného kontejneru.

9. Průmysl
Prezident navštívil firmu Bühler CZ
Tato firma zaměstnává téměř 500 lidí z našeho města a okolí a vyrobené textilní a potravinářské
stroje posílá do celého světa. Návštěva prezidenta Zemana znamená pro firmu příležitost šíření
jejího dobrého jména. Miloš Zeman pobesedoval se zaměstnanci a byli mu představeni také učni
tohoto závodu.
Žamberská firma s tržbami dosahujícími k jedné miliardě korun patří pod švýcarský holding Bühler
CZ a v rámci dvaceti závodů koncernu zaujímá vždy přední místo v hodnocení.

10. Hospodaření města k 31.12.2015
Ukazatel
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 2015
Splátky přijatých úvěrů

Skutečnost v tis.
Kč
87 222
13 877
1 763
32 830
135 692
102 224
18 990
121 214
14 478
0
5 752

Počet obyvatel k 31.12.2015 včetně cizinců 6 085

Skutečnost v Kč
přepočtená na
1 obyvatele
14 334
2 280
290
5 395
22 299
16 799
3 121
19 920
2 379
0
945

11. Zdravotní a sociální zařízení
Veřejnost se rozloučila s dlouholetým ředitelem Albertina
V pondělí 25. května 2015 se veřejnost rozloučila spolu s rodinou a přáteli v kostele sv. Václava
s dlouholetým ředitelem Odborného léčebného ústavu Albertinum MUDr. Jiřím Jirešem.
Za Pardubický kraj se jeho památce poklonil 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
MUDr. Jiří Jireš byl také velký žamberský patriot, spolupracoval s městským muzeem a ke 100.
výročí založení Albertina vydal v roce 2005 výpravnou publikaci Albertinum – boj proti tuberkuloze
a jiným nemocem.
Evakuace 2015
Dne 24. září 2015 proběhlo povodňové cvičení EVAKUACE 2015. Cvičení bylo zaměřeno na
evakuaci penzionu pro seniory Albertova čp. 357 za účasti složek IZS, krizových orgánů dalších
subjektů kraje a města. Cvičení se zúčastnilo přes 100 cvičících osob na různých místech a pozicích,
vyšší počet techniky HZS, policie a zdravotníků. Prokázalo se, že všechny složky a orgány jsou
připravené tyto situace řešit bez větších problémů.
Plicní pavilon Albertina prošel proměnou
Odborný léčebný ústav Albertinum Žamberk otevřel nově rekonstruovaný pavilon plicního
oddělení dlouhodobé péče. Objekt je znám pod názvem Malinský a bude sloužit pro
specializovanou léčbu plicních nemocí a tuberkulózy. Dne 4. prosince 2015 byl uspořádán Den
otevřených dveří. Slavnost doprovodila skupina Barbušáci, jarmark chráněných dílen a rozsvícení
vánočního stromu.

12. Tělovýchova a sport
BIG SHOCK! CUP opět v Žamberku
9. a 10. května 2015 se uskutečnil v Žamberském kotli již pátý ročník závodu Velké ceny města
Žamberka 2015, seriálu BIG SHOCK! CUP Mistrovství České republiky v off road tech trialu.
Záštitu nad závodem převzal starosta města Jiří Dytrt. Letošní, již osmý ročník zahájil prvním
závodem opět v Žamberku. Slavnostní zahájení závodu a celého seriálu se uskutečnilo v sobotu
9. května 2015 na Masarykově náměstí.
Běh naděje
V úterý 16. června 2015 zaplnili příznivci Běhu naděje prostor před Divišovým divadlem.
19. ročník charitativní akce se vydařil. Zapsalo se 352 nadšenců všech věkových kategorií, kteří
přispěli celkovou částkou 8.645,- Kč. Tyto peníze budou použity na výzkum léčby rakoviny.
Extrémní sporty v Žamberku
V sobotu 1. srpna 2015 se v Aquaparku v areálu Pod Černým lesem konala show letních
extrémních sportů s bohatým programem pro celou rodinu. Organizátoři připravili nejen
adrenalinovou podívanou, ale i interaktivní zábavu, soutěže o hodnotné ceny a velkou porci
moderní muziky. Celou akci od ranních hodin doprovázel velký zájem diváků a nádherné letní
počasí.

Historický úspěch žamberské kanoistiky
Ve dnech 23. až 27. července 2015 se naši dva nejlepší kajakáři Vojta Procházka a Jakub Stejskal
zúčastnili Mistrovství světa juniorů v portugalském Montemoru. Nominovali se oba do posádky K4
na olympijskou trať 1000 m. Po pomalejším začátku na 500 m nasadili trhák a dojeli na pátém
místě. Velký úspěch, překvapení pro trenéry i je samotné.
25. ročník žamberského duatlonu
V sobotu 20. září 2015 proběhl 25. ročník NO+BL duatlonu, který byl zároveň Mistrovstvím ČR
v tomto sportu pro rok 2015 pro kategorie dorostu, juniorů, dospělých a pro kategorii klubů.
Nechyběl ani veřejný závod žactva. Akce proběhla v krásném podzimním počasí za velkého zájmu
veřejnosti.

13. Městské muzeum Žamberk
Nový ředitel Městského muzea Žamberk
V květnu tohoto roku ukončila svou činnost na pozici ředitelky Městského muzea Žamberk
Mgr. Lucie Raliková. Novým ředitelem byl výběrovou komisí doporučen a Radou města schválen
Mgr. Petr Hažmuka.
Muzeum v Žamberku je přístupné i vozíčkářům
Budova muzea je nově přístupná pro vozíčkáře a kočárky z přilehlého parkoviště. Toto řešení bylo
zvoleno šetrně tak, aby odpovídalo statutu kulturní památky. Použity byly tradiční přírodní
materiály. Součástí provedených prací byla také dodatečná hydroizolace základů budovy. Na této
stavební akci se finančně podílelo Ministerstvo pro místní rozvoj. Díky stavebním úpravám se pro
muzeum podařilo vyřešit hned dva problémy - bezbariérový přístup a vlhkost historické budovy.
Návštěvnost muzea
V prosinci 2015 byla úspěšně zakončena 40. muzejní sezóna v budově Kateřinského špitálu.
V roce 2015 prošlo muzeem 3.538 osob a Domek Prokopa Diviše navštívilo 963 osob.

14. Městská knihovna Žamberk
Důležitou činností knihovny je podíl na kulturním životě města. V roce 2015 v knihovně proběhlo
165 kulturních a vzdělávacích akcí (rok předtím to bylo 153).
Velmi úspěšná byla akce "Hovory o T. G. M." připravená k 165. výročí narození. Probíhala jako
happening, jehož součástí byla nejen fundovaná přednáška PaedDr. Vladimíra Kopala, ale knihovna
připravila pro návštěvníky i tradiční české přivítání v krojích, s chlebem a solí a přítomní během
večera ochutnávali z bohatého menu skládajícího se z oblíbených jídel T. G. Masaryka. Oblíbené
Masarykovy písně hráli žáci ze ZUŠ Petra Ebena, ke zpěvu se nakonec přidali i všichni účastníci.
V čítárně i ostatních prostorách knihovny bylo během roku instalováno celkem 12 výstav, největší
ohlas měly výstavy Marie Brožové "Obhajoba pastelky", obrazy a básně Bohumila Duška a výstava
fotografií Vojtěcha Stádníka.

Pro děti prvního stupně se konala pravidelná čtvrteční předčítání, pro prvňáčky byla každý měsíc
připravena čtenářská hodinka a další akce.
V roce 2015 proběhlo celkem 77 bibliotematických hodin pro školy. Spolu s oběma místními
základními školami knihovna organizovala Noc s Andersenem, a v červnu pasování prvňáčků na
čtenáře.
Další celoměstskou aktivitou, do které je knihovna už od počátku v r. 2013 zapojena, je Žamberská
akademie volného času (ŽAVČ). Pro čtyři skupiny účastníků (celkem 95 lidí) jsou na každý měsíc
připraveny přednášky na různá témata. Jedním z organizátorů programu ŽAVČ je i knihovna.
Od 26.10. do 13.11. probíhala v knihovně humanitární sbírka na pomoc Ukrajině. Zapojilo se
mnoho místních občanů a v knihovně se shromáždilo velké množství zimního ošacení, hraček a
drobných dárků.
V roce 2015 knihovna zavedla tři nové služby:
1) půjčování map - ucelený soubor turistických map celé ČR a cyklomapy našeho regionu
2) půjčování tematických dětských kufříků - zpracováno je 17 rozličných témat
3) půjčování ozdobných raznic a razítek (především s vánočními motivy)

15. Městský kulturní podnik – FIDIKO Žamberk
KINO
Kino uvedlo:

422 filmových projekcí, které navštívilo 13.866 diváků
5 filmových projekcí v rámci Dětského filmového festivalu (1.223 diváků)
5 filmových titulů pro školy (10 projekcí, 1.250 diváků)
4 projekce v rámci Letního kina
Průměrná návštěvnost celková na odehraná představení činila 32 diváků na jedno představení.
Nejvyšší návštěvnost
Padesát odstínů šedi
Mimoni 3D
Fotograf

7 projekcí
9 projekcí
6 projekcí

1.068 diváků
850 diváků
414 diváků

Absolutně nejvyšší návštěvnost na jednu projekci:
Padesát odstínů šedi
1 projekce
261 diváků
DIVADLA A KONCERTY
FIDIKO uspořádalo 20 divadelních, hudebních, cestopisných i jiných představení (i mimo budovu
divadla)
celkem:
4.100 návštěvníků
Nejvyšší návštěvnost
Deštivé dny
324 diváků- divadlo Ungelt Praha

Školní divadelní a koncertní představení
Pro základní a mateřské školy, pro gymnázium a učiliště, připravilo FIDIKO 9 mimokinových
divadelních, hudebních a vzdělávacích titulů (11 představení, 1.958 diváků).
Další pořady pro školy byly v pronájmu: 5 pořadů (14 představení, 3.300 diváků).

Orlická Brána
FIDIKO organizovalo devátý ročník kulturního festivalu Orlická brána (pod Tyršovou rozhlednou),
který navštívilo cca 3.000 diváků.
V rámci festivalu divadlo nabídlo 18 různých představení a vystoupení, 3 filmy (6 projekcí)
Celkem:
85 účinkujících
Filmový klub
V r. 2015 proběhlo celkem 16 projekcí.
Spolek divadelních ochotníků Diviš
V tomto roce DS Diviš nenastudoval žádnou divadelní hru.
Další činnost
Opět úspěšný byl druhý Žamberský divadelní ples, který se setkal s velkým ohlasem.
Další činnost:
Dětský filmový festival (5 filmových projekcí, losování o ceny)
Žamberské jarní slavnosti (amatérské divadlo + další akce)
Kanecfest (hudební produkce - 7x)
V roce 2015 do Divišova divadla za kulturním zážitkem vstoupilo celkem 27.066 diváků a
posluchačů + cca 3.800 návštěvníků akcí mimo Divišovo divadlo.

16. Pohyb obyvatelstva
Žamberk: statistika k 31.12.2015
Počet obyvatel k 31.12.2015 včetně cizinců 6.085.

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
6.036

ŽENY
3.071

MUŽI
2.965

49

30

19

65
42
26
18
128

38
14
77

27
28
51

155

86

69

146

68

78

27
284

11
188

16
96

17. Úřad práce
Údaje k 31.12.2015
Počet uchazečů o práci:
Volná místa:
Míra nezaměstnanosti:

237
115
5,9 %

18. Sbor pro občanské záležitosti
Počet
písemných
gratulací

Akce
Vítání občánků
Železná svatba (65 let)
Diamantová svatba (60 let)
Smaragdová svatba (55 let)
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
Setkání rodáků, slavnostní přijetí na radnici
Osamělí důchodci (jarní putování + vánoční
setkání)
Návštěva v domovech důchodců + LDN
Zasedání komise

1
5
6
21
172

Počet
obřadů
(návštěv)
12
0
0
0
5
1
152

Počet
zúčastněnýc
h
55
0
0
0
5 párů
1 pár

2

35

0

0

2

44

2

31

4
2

92
45

2
2
4

50
10
14

19. Počasí
Leden 2015
01. - 10.01.
11. - 21.01.
22. - 31.01.

silné sněžení, větrno, teploty -7 °C
silný déšť, silný vítr, obleva, teploty okolo 10 °C
silné sněžení, tvoření sněhových jazyků, teploty okolo 0 °C

Únor 2015
01. - 10.02.
11. - 21.02.
22. - 28.02.

zataženo, občasné sněžení, teploty - 4 až 6 °C
oblačno, sněžení jen na horách, teploty okolo 8 °C
deštivo, oteplení , teploty od 6 °C do 9 °C

Březen 2015
01. - 10.03. slunečné počasí s teplotami okolo 12 °C
11. - 22.03. ochlazení, teploty okolo 6 °C, přeháňky
22. - 31.03. slunečné počasí, později ochlazené na 8 °C, silný vítr
Jarní rovnodennost – 20.03.2015 ve 23:44 hod.
Zima byla teplotně nadprůměrná, nejchladnější byl měsíc únor.
Duben 2015
01. - 10.04. chladno, větrno , teploty okolo 7 °C, prudké oteplení až k 16 °C
11. - 21.04. bez deště, teploty okolo 20 °C
22. - 30.04. velmi teplé počasí vystřídalo ochlazení , bouřky , teploty okolo 15 °C
Velikonoce byly chladné, větrné a deštivé (06.04.2015)
Květen 2015
01. - 10.05. teploty okolo 16 °C, zataženo, déšť
11. - 21.05. nadprůměrné teplé období s teplotami k 20 °C
22. - 31.05. slunečno, bez deště, teploty okolo 18 °C
Červen 2015
01. - 10.06. velmi teplé počasím tropické, teploty 22-25 °C, bouřky
11. - 21.06. tropické počasí pokračuje, teploty až ke 30 °C, bouřky, kroupy
21. - 30.06. ochlazení, déšť, teploty 18 °C
Letní slunovrat – 21.06.2015 v 18:37 hod.
Červenec 2015
01. - 10.07. tropické počasí, teploty i přes 35 °C
11. - 21.07. tropické počasí pokračuje, teploty okolo 35 °C
22. - 31.07. další horké dny, bez deště, teploty okolo 32 °C
Do konce července bylo v ČR 20 tropických dnů!, teploty nad 35 °C
Srpen 2015
01. - 11.08. extrémní teploty , sucho, tropické noci, teplota okolo 32 °C
11. - 21.08. horké dny s teplotami až 36 °C
22. - 31.08. nadprůměrné teploty okolo 36 °C
Srpen 2015 byl vůbec nejteplejší měsíc od počátku měření
Září 2015
01. - 10.09. tropický den (01.09.) dále ochlazení až na 20 °C, déšť
11. - 21.09. oteplení, slunečno, teploty okolo 25 °C
22. - 30.09. ochlazení střídané s teplými dny, teploty okolo 20 °C
Podzimní rovnodennost 23.09.2015 v 10:20 hod.
Říjen 2015
01. - 10.10.
11. - 21.10.
22. - 31.10.

příjemné „babí „ léto s teplotami okolo 20 °C
deštivo, zatažená obloha , teploty mezi 9 až 11 °C
ranní mlhy, střídavé počasí s teplotami okolo 13 °C

Listopad 2015
01. - 10.11. inverzní charakter počasí, teploty 5 až 10 °C
12. - 22.11. oblačno, občasný déšť, teploty 6 až 10 °C
23. - 30.11. mlhy, déšť, konec měsíce teploty až -5 °C, bez sněhových srážek
Prosinec 2015
01. - 10.12. déšť, teploty okolo 0 °C, mlha, později teploty okolo 5 °C
11. - 21.12. oteplení, dešťové srážky, teploty nad nulou
22. - 31.12. teplé počasí do konce měsíce s teplotami okolo 10 °C
prudké ochlazení až na -10 °C
Astronomická zima nastala zimním slunovratem - 22.12.2015 v 5:47 hod.
Štědrý den – teplo, mlhavo, teploty okolo 5 °C
Vánoční svátky – slunečno, teploty okolo 8 °C
Silvestr - mlhavý, teploty nad 0 °C

