Město Žamberk

Ze života Žamberka roku 2017
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1. Kalendárium 2017
Události
1367
(650 let)
1427

(590 let)

1682

(335 let)

1752
1817

(265 let)
(200 let)

1842
1867
1872

(175 let)
(150 let)
(145 let)

1877
1887
1892

(140 let)
(130 let)
(125 let)

1892
1897

(125 let)
(120 let)

1902
1927
1932
1952
1957
1962
1972
1982
1992

(115 let)
(90 let)
(85 let)
(65 let)
(60 let)
(55 let)
(45 let)
(35 let)
(25 let)

1992
1997

(25 let)
(20 let)

2002
2002

(15 let)
(15 let)

Karel IV. daroval Čeňku Žampachovi z Potštejna hrad Žampach i s polovinou
Žamberka
Jiří z Kunštátu a Poděbrad získal ještě před zvolením králem polovinu
Žamberka
byla postavena kaple Svatomartinská (nyní sv. Rosálie) na památku
uchránění města před morem
byl postaven mlýn u Dymlovského rybníka (Lautrbachův)
John Parish povýšen do stavu „rakouských svobodných pánů“ a byl mu
přidán titul (přídomek) „ze Žamberka“
dostavěna „Císařská silnice“ z Hradce Králové do Šumperka (I/11)
Eduard Albert promoval na doktora medicíny ve Vídni
zahájena stavba železniční tratě z Dolní Lipky přes Jablonné, Kyšperk
(Letohrad) a Žamberk do Hradce Králové a vystavěno vlakové nádraží
byl otevřen první ročník měšťanské školy
založení tělovýchovné organizace „Sokol“
byla postavena a vysvěcena nová kaplička Nejsvětější Trojice na Lindrách (již
zbořena)
byla otevřena živnostenská škola
první veřejné osvětlení v Žamberku (radnice, strážnice, škola a infekční
pavilon) na náměstí 2 stožáry s obloukovými lampami
založení Rybářského spolku v Žamberku
slavnostní otevření lidového domu „Orlovna“ (Panorama)
byla postavena a slavnostně otevřena Tyršova rozhledna
zahájena činnost zahrádkářů v Žamberku
zahájení prací na výstavbě nové základní školy (Nádražní)
otevření polikliniky v Žamberku
schválen projekt na výstavbu tělocvičny u gymnázia
započato s výstavbou ubytovacího a stravovacího zařízení v Kotli
přejmenování náměstí Gen. Knopa a odhalení památníku obětem II. světové
války
založení pěveckého sboru Corale – gymnázium Žamberk
povodeň 07. – 10. 07., rozsáhlé rozvodnění Divoké Orlice – III. st. povodňové
aktivity
dokončena přestavba kotelny na tělocvičnu "U Žirafy"
otevřena prodejna Penny Market
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2. Osobnosti
Narození
1842
(175 let)
1842
(175 let)
1872
(145 let)
1872
(145 let)
1887
(130 let)
1887

(130 let)

Úmrtí
1857
1897
1942

(160 let)
(115 let)
(75 let)

1947

(70 let)

1962

(55 let)

1977

(40 let)

2007

(10 let)

narodil se PhDr. František Šembera, spisovatel a dějepisec
narodil se Karel Chotovský, děkan, spoluautor „Pamětí žamberských“
narodil se František Rous ml., ak. sochař
narodil se František Habr, učitel a náčelník žamberského Sokola
narodil se Leoš Kubíček, řezbář a sochař, v r. 1914 měl první výstavu
v Žamberku
narodil se Ing. Zdeněk Havlíček, projektoval některé budovy v Žamberku

zemřela Catherine Parish, roz. Birney, patronka Kateřinského špitálu
zemřel Karel Chotovský
zemřel Josef Rous, řezbář, autor oltáře sv. Terezie v kostele sv. Václava
v Žamberku
zemřel Waldemar Mazura, starosta Žamberka v letech 1922 – 1945; byl
jmenován čestným občanem města In memoriam
zemřel Ferdinand Jedlička, autor vyřezávaného pohyblivého betlému, který je
vystaven v městském muzeu
zemřela MUDr. Božena Kuklová – Štúrová, významná lékařka, zabývající se
léčbou tuberkulózy; v roce 1991 jí byl udělen Řád TGM In memoriam.
zemřel hudební skladatel prof. Petr Eben, čestný občan města Žamberka
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3. Politický a kulturní život
Město uctilo památku hrdinů odboje
Město Žamberk si v sobotu 14. ledna 2017 připomnělo 72. výročí odhalení zpravodajské skupiny
BARIUM gestapem. Pietní akt se tradičně konal v místě někdejší tragédie na statku rodiny
Žabkových v Žamberku v místní části Polsko a zúčastnilo se jej na osm desítek hostů. Příběh
skupiny BARIUM veřejnosti přiblížili ve svých projevech starosta města Jiří Dytrt a badatel Vladislav
Severin.
Setkání tentokrát zpestřila i účast skupinky nadšenců na historických lyžích a vystavena byla
funkční dobová vysílačka.

Žamberský divadelní ples
Vyprodaný sál, výjimečná hudební složka Peter Lipa a 25 členů orchestru Factoriál a nadšení hosté.
V tomto duchu se již tradičně nesl čtvrtý ročník Žamberského divadelního plesu v sokolovně
v Lukavici.

Tříkrálová sbírka 2017
Do ulic Orlickoústeckého okresu vyrazilo více než dva tisíce dobrovolníků, kteří vybrali do 529
pokladniček 2.495.071,- Kč. Převážná část výtěžku je určena na činnost Oblastní charity Ústí nad
Orlicí.
Koledníci ze Žamberka vykoledovali do 12 pokladniček 78.829,- Kč.

Žamberk opět ožil masopustem
18. února 2017
Hudba, zabíjačkové pochoutky, masopustní průvod – nic z toho nechybělo na sobotním šestém
ročníku žamberského masopustu. Celou slavnost doprovázela kapela Jaro s Honzou Dostálem.
Odpoledne pokračovala masopustní zábava a masopustní veselí bylo zakončeno pochováním basy
v Pivovaru Kanec.

Talent 2016
V pondělí 27. února 2017 již po dvanácté se uskutečnilo udílení cen Talent 2016. Představitelé
města odměnili talentovanou mládež do 16 let za mimořádné výsledky dosažené v oblasti sportu,
kultury a vědomostí za uplynulý rok 2016.
Letos se sešel rekordní počet 119 nominovaných, což odpovídá 109 dětem a studentům.
Mezi oceněnými byli například kanoisté Jan Stejskal, Tereza Jedličková, Vojtěch Procházka a Jakub
Stejskal, pamětní list a věcný dar získal i úspěšný včelař ze Šťastného domova Líšnice Jiří Prachař
nebo držitelka stříbra za šípkovou omáčku v gastronomické soutěži Chuť Česka Kristýna Krejsová.

Nový sál pokřtili hudbou a tancem
V sobotu 25. února 2017 bylo slavnostně otevřeno Kulturní centrum Vonwillerka.
Zrekonstruovaný sál Muzea starých strojů oslnil novou podlahou, stylovým barem a osvětlením.
Pod značkou Vonwiller tak vznikl nový jedinečný industriální prostor pro veřejné i soukromé akce.
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Žamberské jarní slavnosti 2017
Do Žamberka se vrátila oblíbená přehlídka amatérského divadla. Divišovo divadlo uvítalo během
měsíce března a dubna celkem šest ochotnických představení a dva filmové festivaly, Expediční
kameru a Balkánský filmový večírek.

Úspěšný festival Harriet Parish
První ročník Benefičního festivalu Harriet Parish vynesl částku 260 tisíc korun na opravu střechy
žamberského kostela. Tato částka byla převedena na účet farnosti Žamberk.
Počáteční myšlenku festivalu se podařilo naplnit a organizátoři úspěšné akce doufají, že tomu
bude i v následujících letech.

Tyršova rozhledna slaví 85 let
Nad městem, v nadmořské výšce 468 m. n. m., byla v roce 1932 postavena a slavnostně otevřena
Tyršova rozhledna.
U příležitosti 85. výročí od svého vzniku byly vyrobeny turistické známky a nálepky.
V galerii rozhledny byla instalovaná výstava fotografií od počátku stavby až do současnosti.
V tento narozeninový rok rozhlednu navštívilo rekordních 6.929 návštěvníků.

Továrna na kolejích
Muzeum starých strojů a technologií v areálu Vonwillerovy továrny v Žamberku uspořádalo
v sobotu 25. května 2017 další ze Dnů otevřených dveří. Ústředním bodem programu bylo
slavnostní otevření nově vybudované vnitromuzejní úzkorozchodné železnice. Zájem o první
projížďky byl velký. Areálem proudily stovky návštěvníků. Pestrý celodenní program zahrnoval
spanilé jízdy parních strojů, ukázky modelové železnice i prohlídky expozic motorismu.

Poděkování Jiřímu Mencákovi za reprezentaci města
Rada města přijala dne 25. května 2017 na svém jednání pana Jiřího Mencáka (musher – "mašér"),
který získal na mistrovství světa psích spřežení v Kanadě dvě stříbrné medaile.
Druhé místo vybojoval společně s Michalem Ženíškem a Michaelou Srchovou ve štafetovém
závodě, samostatné stříbro přidal v závodě saní se čtyřspřežím.

Žamberk patřil setkání starostů
1. - 3. června 2017
Město Žamberk hostilo setkání Evropského svazku měst, který spojuje města Fresagrandinaria
(Itálie), Nowa Sól (Polsko), Puttlingen (Německo), Saint Michel sur Orge (Francie), Senftenberg
(Německo) a Veszprén (Maďarsko).
Žamberk je členem Evropského svazku měst od roku 1996.
Hosté se první den návštěvy podívali do Pardubic, kde je přijal hejtman Pardubického kraje Martin
Netolický a prohlédli si také pardubický zámek. Další zastavení bylo v Litomyšli, s prohlídkou
města.
Sobota patřila Žamberku. Na pracovní části setkání na radnici se plánovaly aktivity na další období,
např. některá mládežnická setkání. Odpoledne se hosté sešli před městskou knihovnou
ke slavnostní části programu. Společně tam odhalili kameny přátelství. Při této příležitosti hostům
zahrál dechový orchestr ZUŠ Petra Ebena. Dalším bodem slavnostního programu bylo společné
sázení růží na Pěší zóně a večer se celá delegace zúčastnila koncertu pěveckého sboru Corale a BIG
BANDU ZUŠ Petra Ebena ve Vonwillerce.
Úspěšnou návštěvu provázelo po celé tři dny horké letní počasí.
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Jam Rock 2017
8. - 11. června 2017
Program 10. ročníku Jam rocku byl podle přání diváků sestaven výhradně z nejžádanějších českých
kapel. Pódia, stánky, hudební kapely a velké množství hudebních fanoušků zaplnily od čtvrtka do
neděle louky pod rozhlednou v Žamberku.
Počasí festivalu moc nepřálo, slunečné počasí se střídalo s vytrvalým deštěm.

Poděkování otci Oldřichovi
Přesuny kněží z farnosti do farnosti jsou často bolavou záležitostí jak pro kněze, tak i pro farnost.
Překvapivé oznámení o přeložení otce Mgr. Oldřicha Kučery po 17 letech zaskočilo farníky i mnoho
obyvatel města, kteří mu vyjádřili písemnou podporu. Otec Oldřich byl pověřen správou farnosti
Havlíčkův Brod na základě svých pastoračních zkušeností.
Na začátku července přišel na farnost Žamberk o. Wieslav Kaleba, který doposud působil na
rokytnické farnosti.

Orlická brána po jedenácté
Téměř dvě desítky kapel a divadel z celé republiky, atraktivní zahraniční hosté a dva dny plné
festivalové pohody v nádherném přírodním areálu pod Tyršovou rozhlednou - takový byl jedenáctý
ročník oblíbeného multižánrového festivalu Orlická brána.
Celková návštěva opět přesáhla 3.000 diváků. Počasí bylo krásné, s občasnou letní dešťovou
přeháňkou.

Desátý ročník festivalu Ejhle loutka!
Z pestrého programu ve Vonwillerově továrně i okolí kapličky Pod Suticí si vybral každý návštěvník
festivalu. Nechyběly pohádky, koncert čtyř hudebních skupin, vernisáž výstavy Radky Janů či
výroba loutek z recyklovaných materiálů. Počasí bylo slunečné, s letními teplotami.

Kapelská pouť
8. – 10. září 2017
Druhý víkend v září, se v našem městě konala jedna z posledních letošních poutí na Orlickoústecku.
Na Masarykově náměstí si tak přišli na své všichni, především děti, ale i dospělí milovníci
adrenalinu. Velkou atrakcí byl „řetízák", který vyjel vysoko do oblak. Počasí bylo teplé a slunečné.

Hudební festival Harriet Parish
Benefiční festival letos nabídl 15 koncertů na pěti místech. Již tradičně v kostele sv. Václava, v
zámecké kapli a v prostorách Vonwillerky, dále také na zámku v Častolovicích a v Jízdárně
v Rychnově nad Kněžnou.
Výtěžek festivalu opět podpoří opravu střechy kostela sv. Václava v Žamberku.

V Žamberku uctili památku BARIA
V pátek 6. října 2017 se pietního aktu u domu Žabkových zúčastnili zástupci města a pozvaní hosté.
Vzpomněli 73. výročí, kdy členové výsadkové skupiny Josef Šandera a Josef Žižka s vysílačkou
Marta nalezli úkryt v tomto domě. Od toho dne pravidelně vysílali výzvědné informace exilové
vládě do Londýna až do jejich odhalení a zatčení v lednu 1945.
O historii a podrobnostech působení skupiny BARIUM pohovořil badatel Vladislav Severin a ředitel
městského muzea Petr Hažmuka.
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Volby do Poslanecké sněmovny
20. - 21. října 2017
Výsledky voleb v Žamberku:
Platné hlasy v %:
ANO
ODS
SPD
ČSSD
TOP 09
KSČM

27,05 %
13,52 %
12,75 %
6,66 %
5,60 %
5,02 %

Počet voličů
Volilo
Účast v %
Platné hlasy

4.902
3.126
63,77 %
3.105

Oslava státního svátku 28. října v Žamberku
V sobotu 28. října 2017 se sešli představitelé města a veřejnost u pomníku Tomáše Garrique
Masaryka na Masarykově náměstí u příležitosti 99. výročí vzniku samostatného československého
státu. Vzpomínkové setkání hudebně doprovodili žáci ZUŠ Petra Ebena.

Ceny města Žamberka za rok 2017
Večer 30. října 2017 byl v Divišově divadle slavnostní, patřil předávání Cen města Žamberka za rok
2017. Ocenění byla udělena již po sedmé, letos čtyřem mimořádným osobnostem.
Mgr. Bronislavě Havlíkové - za dlouholetou práci ředitelky Zvláštní školy v Žamberku, nevšední
přístup ke kolegům, žákům i spoluobčanům, za dlouholeté působení ve funkci předsedkyně Sboru
pro občanské záležitosti i působení v redakční radě Žamberských listů.
Panu Miloslavu Chvátilovi - za přínos pro spolupráci obcí v regionu Orlicka, působení ve funkci
předsedy Sdružení obcí a Euroregionu Glacensis, za příkladnou aktivitu ve spolkovém, občanském
a sportovním životě města, dlouholetou činnost a předsednictví v TOSK Žamberk a v neposlední
řadě za dřívější působení ve funkci starosty města Žamberka.
Mgr. Oldřichu Kučerovi – za dlouholeté příkladné působení v čele žamberské farnosti a vikariátu,
duchovní vedení, za péči o kulturní památky, zapojení se do společenského života ve městě,
působení v Komisi pro regeneraci městské památkové zóny i v redakční radě Žamberských listů.
Paní Vlastě Pavlouskové – za dlouholetou práci na pozici redaktorky Žamberských listů, za přínos
pro kulturu ve městě, členství ve Spolku přátel městského muzea Žamberk a za dlouholeté
působení ve Svazu postižených civilizačními chorobami.
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Žamberský Advent
V úterý 28. listopadu 2017 se na Masarykově náměstí rozsvítil vánoční strom. Od 13:00 hodin se
plnilo náměstí stánky s občerstvením, oblečením a hlavně vánočními předměty.
V podvečer starosta města popřál zaplněnému náměstí klidný advent, krásné Vánoce a úspěšný
rok 2018.
Počasí bylo mlhavé, slabý mráz a bez sněhu.

Nejstarší občanka Žamberka
V neděli 31. prosince 2017 oslavila své sté narozeniny nejstarší občanka města Žamberka, paní
Jarmila Dvořáková.
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4. Kultura a školství
Majáles 2017
První májový den se už tradičně nesl v duchu studentské slavnosti Majáles.
Celá akce začala u gymnázia, odkud majálesový průvod vyrazil, s králem a královnou Majálesu, za
doprovodu dechovky ZUŠ Petra Ebena a mažoretek z Lukavice, k Masarykovu náměstí. Letos byl
průvod mezinárodní - ZŠ 28. října se účastnila se zahraničními studenty z programu ERASMUS,
kteří si připravili do programu Majálesu nevšední módní přehlídku.
Vyvrcholením programu bylo vystoupení pěveckého sboru Corale, swingového orchestru Oktet
Girls a Swing Friends, a kapely Endorfins.
Bohatý program, mnoho diváků a teplé slunečné počasí. Majáles 2017 se opět vydařil.

Corale 25 LET
V sobotu 23. září 2017 oslavil pěvecký sbor Corale narozeninovým koncertem 25 let své činnosti.
Koncert se konal za velkého zájmu veřejnosti v kulturním centru Vonwilerka. Hosty programu byli
Oktet Girls a Swing Friends.

Erudio otevřelo novou školní budovu
Investice biotechnické společnosti CONTIPRO za více než 20 milionů korun přineslo do Žamberka
špičkově vybavenou budovu základní školy. Nová budova byla postavena v lokalitě Velký Hájek.
Žáci v ní najdou vše potřebné od kmenových tříd pro pět ročníků prvního stupně, přes učebny
vybavené pro odborné předměty, až po jídelnu a družinu. V nové škole se počítá s kapacitou pro
80 žáků.

Česko – Německý akordeonový orchestr v Žamberku
Na pozvání ZUŠ Petra Ebena a města Žamberka přicestovali do našeho města akordeonisti
z Německa a Francie, kteří společně s žáky ZUŠ Petra Ebena vytvořili velký česko-německý
akordeonový orchestr.
Vrcholem setkání byl koncert v sobotu 14. října 2017 v kostele sv. Václava. Zástupci akordeonistů
předvedli svůj reprezentativní program. Hlavní složkou repertoáru však byly společně připravené
skladby v orchestrálním provedení. Plný kostel tleskal krásné hudbě a jejím interpretům.
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5. Památková péče
Obnova nejvýznamnějších památkově chráněných objektů na území
města Žamberka v roce 2017:
Kostel sv. Václava v Žamberku, nemovitá kulturní památka
V listopadu byla dokončena letošní etapa restaurování vnitřní výmalby kostela. Bylo provedeno
čištění povrchu, sejmutí druhotných nátěrů, zpevnění, injektáže, tmelení defektů, retuše a
rekonstrukce malířské výzdoby a závěrečná fixáž. Restaurátorka Ak. mal. Hana Bělinová provedla
záchranné práce z lešení.
Dále v druhé polovině roku pokračovaly práce na opravě střechy kostela sv. Václava v Žamberku a
to II. etapou – střecha nad presbytářem. V rámci této II. etapy prací byly dokončeny práce
započaté v loňském roce. Práce prováděla firma Ing. Jiří Harašta.
Z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byly dále
hrazeny ještě dvě další akce obnovy pod taktovkou zdejší farnosti. První z nich byla oprava fasády a
klempířských prvků kaple Panny Marie Bolestné v areálu kostela sv. Václava v Žamberku, která se
vzhledově sjednotila s kostelem sv. Václava a poslední akcí vedenou zdejší farností byla oprava
komínů na budově zdejšího děkanství.

Zámek, Žamberk - nemovitá kulturní památka
V roce 2017 proběhlo restaurování kamenného vstupního portálu s balkonem na prvním nádvoří
zámku. Práce prováděl restaurátor MgA. Josef Červinka.

Židovský hřbitov v Žamberku - nemovitá kulturní památka
V roce 2017 pokračovaly záchranné práce na židovském hřbitově v Žamberku restaurováním,
konzervováním a opravou zbývajících náhrobků. Práce prováděl restaurátor s licencí Milan Šturm
z Prahy, jednalo se především o restaurování a stabilizaci vytipovaných 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.

Ostatní zajímavosti
Město Žamberk, jako jedno z pilotních měst spustilo vlastní dotační titul s názvem „Podpora
památkové péče“, touto formou se tak spolupodílelo na celkem devíti akcích obnovy. Hlavním
benefitem programu oproti existujícím krajským a celorepublikovým titulům je možnost vlastníků
objektů v městské památkové zóně, které nejsou prohlášenou kulturní památkou, hlásit se do
tohoto titulu. Program byl občany města přijat pozitivně.
V roce 2017 byla rovněž opravena příjezdová vstupní brána zdejšího zámku s kamenosochařskou
výzdobou. Práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky státní památkové péče.
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6. Výstavba
Investice 2017
01
Foyer Divišova divadla
Po letech prodeje vstupenek v „kukani“ hned za hlavním vchodem a následně v jedné z šaten, byla
vybudována nová recepce uprostřed předsálí divadla. Zakoupíte tam nejen vstupenky a 3D brýle,
ale i občerstvení a do budoucna snad i dobrou kávu.
Investiční náklady: 280.000,- Kč
02
Zahrada MŠ Sluníčko – nové houpačky
Zahrada mateřské školy na náměstí Gen. Knopa byla nově vybavena čtyřmi vahadlovými
houpačkami a dvěma houpačkami na pérách (koník + autíčko).
Investiční náklady: 80.600,- Kč
03
Hřiště ZŠ 581, Žamberk – rekonstrukce asfaltové plochy
Původní asfaltový povrch hřiště byl již v nevyhovujícím stavu. Postupem času se na něm vytvořily
prohlubně, ve kterých po deštích zůstávaly kaluže a znemožňovaly plnohodnotné užívání hřiště.
Zároveň i technický stav vybavení hřiště a šaten již nevyhovoval. Byla tedy provedena pokládka
nového asfaltového povrchu. V prostoru hřiště se nyní nachází moderní rozběhová dráha
s tartanovým povrchem a doskočištěm pro skok daleký, hřiště pro malou kopanou a házenou a dvě
hřiště pro basketbal a volejbal. Všechna hřiště jsou plně vybavena potřebnými prvky vyhovujícími
příslušným normám. Rekonstrukci hřiště jsme pojali komplexně. Proto byl opraven i plot kolem
hřiště včetně vstupních branek.
Hřiště nyní poskytuje vysoký standard především na bezpečnost dětí. Zároveň se zvýšila
využitelnost tohoto prostoru pro mnohem rozsáhlejší spektrum sportovních aktivit žáků „dolní“
základní školy.
Investiční náklady: 1.017.000,- Kč
04
Autocamping – výměna střešní krytiny na jedné z chatek
Před zahájením sezóny byla provedena výměna střešní krytiny a okapového systému na jedné
z větších chatek v autocampingu Pod černým lesem.
Investiční náklady: 67.200,- Kč
05
Přístupové schodiště ke kapličce Pod Suticí
Drobnou, ale velmi potřebnou a již dlouho očekávanou investiční akcí bylo vybudování nového
přístupového schodiště ke kapličce Pod Suticí na soutoku Divoké Orlice s Rokytenkou u Myslivecké
chaty. Oproti původnímu záměru na výstavbu mohutného železobetonového schodiště jsme
nakonec přistoupili k jednoduššímu, levnějšímu a vhodnějšímu přírodnímu řešení, odpovídajícímu
povaze tohoto krásného místa.
Investiční náklady: 49.000,- Kč
06
Opony v Divišově divadle
Téměř neviditelnou investicí v divadle byla výměna potrhaných textilií. Jeviště se nyní pyšní novou
černou oponou lemující promítací plátno a bočními šálami.
Investiční náklady: 91.600,- Kč
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07
Prádelna v MŠ Čtyřlístek
V prádelně MŠ Čtyřlístek došlo k vybourání původní zděné máchací vany a její výměně za vanu
novou. Současně byly upraveny související instalace a odpady pro pračky.
Investiční náklady: 21.000,- Kč
08
Obnova nátěru komínu U Žirafy
Letní investiční akcí, kterou málokdo přehlédl, byla obnova nátěru jedné ze žamberských dominant
– 71 metrů vysokého komínu u výjezdu ze Žamberka na Letohrad. Zub času se na jeho vzhledu
velmi podepsal a tak jsme v letošním roce přistoupili k jeho celkové obnově.
Ze stavby se za uplynulých 20 let stal důležitý orientační bod a motiv obrazu dal název sídlišti i celé
lokalitě, v níž se nachází.
Investiční náklady: 432.000,- Kč
09
Školní jídelna – úprava šaten a přípravny pokrmů
Během dvoutýdenní odstávky školní jídelny na náměstí Gen. Knopa byly provedeny opravy v šatně
kuchařek včetně přilehlého sociálního zařízení a v přípravně pokrmů.
Investiční náklady: 67.400,- Kč
10
Šatna základní školy čp. 743
Prázdninová investiční akce v „horní“ základní škole navázala na loňskou úpravu, při níž byly
klecové kóje nahrazeny moderními skříňkami.
Letos byly v prostoru šatny provedeny stavební práce, které zahrnovaly úpravu stěn, stropu a
podlahy. Modernizace šaten nekončí, v případě schválení bude pokračovat v příštích letech.
Investiční náklady: 239.390,- Kč
11
Most do Polska
Druhá největší investice letošního roku byla ukončena a most opět slouží řidičům i chodcům.
V předčasném užívání je od 12. října, slavnostní otevření proběhlo 17. října za účasti zástupců
města, zhotovitelské firmy, stavebního dozoru a veřejnosti.
Šířka nové komunikace je 5,5 metru, šířka chodníku 1,5m. Původní dlážděná vozovka je nyní
nahrazena asfaltovou, most je správně odvodněn a místo původního železobetonového zábradlí
zajišťuje bezpečnost chodců decentní ocelová konstrukce. Práce si vyžádaly tříměsíční dopravní
uzavírku.
Investiční náklady:
Projektová příprava:
381.548,- Kč
Dozorová činnost, zajištění BOZP:
50.000,- Kč
Realizace:
5.259.306,- Kč
Celkem:
5.690.854,- Kč
12
Parkoviště u sokolovny (Tyršova ulice)
Nově vybudované parkoviště v Tyršově ulici naproti Sokolovně navazuje na chodníček ze Zámecké
ulice a propojuje Tyršovu ulici s ulicí Pod Schody. Stavba byla provedena během srpna a září na
části travnaté plochy po bývalém zbořeništi. Vzniklo zde celkem 21 parkovacích míst, z toho dvě
pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Plocha je řádně odvodněna a osvětlena.
Investiční náklady: 1.516.700,- Kč
13
Lávka u Povodí Labe - výměna dřevěných prvků
Drobnější investicí je provedená výměna dožilých dřevěných prvků lávky „pod skalami“.
Investiční náklady: 82.500,- Kč
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14
ZŠ 581 - Dodatečná hydroizolace obvodového zdiva
Během letních prázdnin byla v „dolní“ základní škole provedena další část dodatečné hydroizolace
obvodového zdiva.
Investiční náklady: 1.116.000,- Kč
15
ZŠ 581 - Venkovní učebna
Na místě původně stojící pergoly na dvoře školy byla postavena nová venkovní učebna. Původní
pergola byla přemístěna do zahrady školní družiny, kde ještě poslouží při venkovních hrách žáčků.
Investiční náklady: 175.700,- Kč
16
Realizace úspor energií – Městská knihovna Žamberk
Největší letošní investiční akcí byla rekonstrukce objektu knihovny, nad kterou se nacházejí ještě
učebny, kabinety, cvičná kuchyňka a další prostory „horní“ základní školy.
Fasáda budovy a ploché střechy byly zatepleny, poškozená dřevěná okna nahradily plastové výplně
a došlo k dodatečné hydroizolaci. Budova je nově vybavena systémem řízeného větrání. Původní
osvětlení ustoupilo úsporným LED svítidlům, celá budova byla vymalována.
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, výše dotace činí 2.653.357,60 Kč.
Celkové investiční náklady: 8.700.000,- Kč
17
Šikmá parkovací stání v ulici U Polikliniky
Uvedená investiční akce je první etapou dlouhodobějšího řešení nedostatku parkovacích míst
v lokalitě okolo Podorlické polikliniky.
Řešenou asfaltovou komunikaci v délce 120 m vymezují dvě křižovatky mezi poliklinikou a
prodejnou Konzum.
Z důvodu potřeby navýšení parkovacích stání byla stávající komunikace rozšířena o 1,5 m, čímž
vznikl prostor pro šikmá parkovací stání namísto původních podélných. Z 16 parkovacích míst
vzniklo nově míst 28.
Celkové investiční náklady: 1.280.000,- Kč
18
Městské muzeum – bezbariérové WC a výměna oken
Po vybudování bezbariérového přístupu do muzea v roce 2015, byla na sklonku roku 2017
provedena další investiční akce v této budově. Ta zahrnovala výměnu čtyř oken a bezpečnostních
mříží v zadním průčelí budovy, dále výměnu dvou střešních výlezů a především rekonstrukci
sociálního zařízení s vybudováním bezbariérového WC.
Celkové investiční náklady: 531.200,- Kč
19
ZŠ 581 – družina (budova bývalé speciální školy) – úpravy v zahradě družiny
V roce 2017 pokračovaly práce v zahradě budovy čp. 468 a 550 (budova bývalé speciální školy),
kde v současné době sídlí družina, dílny a cvičná kuchyňka „dolní“ základní školy 581, dále
depozitáře městského muzea a pedagogicko-psychologická poradna.
Na dřevěné oplocení směrem k budově městského úřadu navázal obdobný oddělovací plot
k budově gymnázia. Ve spodní části zahrady byl demontován starý přístřešek a na jeho místo je
přesunuta pergola ze dvora základní školy. Dřevěný plot byl nahrazen novým plotem
s podezdívkou. Minulostí jsou nepoužívané cvičné záhonky, které nahradí nové pískoviště. Spodní
a horní část zahrady propojilo ocelové roštové schodiště.
Celkové investiční náklady: 282.300,- Kč
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Stručný přehled některých dalších investic z roku 2017:
- lavičky na Masarykově náměstí – 5 ks
- MŠ Čtyřlístek - prodloužení přístřešku nad pískovištěm
- oprava komunikace U Líšnice
- oprava uličky u Divišova divadla (k Animu)
- sportovní hřiště na Daliborce, přívod vody k hřišti,
zpevněná plocha pro kontejnery
- oprava schodů v Zámecké ulici
- vánoční osvětlení
- oprava asfaltového chodníku v Dukelské ulici
- koupaliště – opravy obkladů, nové dřevěné prvky, ostatní opravy
- nová nerezová skluzavka na koupališti
- radnice – oprava fasády u garáží
- 1. etapa veřejného osvětlení podél Divoké Orlice – Havlíčkovo nábřeží
- předláždění části komunikace Pod Skalami
- oprava oplocení u starého kluziště
- oprava brány a zdi na hřbitově
- radnice – vytápění žlabů

26.000,- Kč
31.000,- Kč
598.465,- Kč
19.414,- Kč
35.365,- Kč
3.560,- Kč
60.500,- Kč
120.050,- Kč
226.700,- Kč
4.500,- Kč
14.500,- Kč
496.200,- Kč
596.721,- Kč
45.000,- Kč
36.300,- Kč
34.800,- Kč

Protipovodňová ochrana města
Na jaře 2017 byla zahájena výstavba dlouho připravované dotační akce „Protipovodňová ochrana,
Divoká Orlice, Žamberk“. Stavba sestává z ochranných hrází od autokempu až po prostor
Pod Skalami a má ochránit město od povodně Q20 (dvacetiletá voda = rozsah povodně ve městě
v r. 1997).
Investorem stavby se stalo Povodí Labe s. p., správcem dotace (85 % z celkové ceny) bylo
Ministerstvo zemědělství ČR a navrhovatelem město Žamberk (spolupodíl na financování akce =
15 %). Koordinátorem stavby za město se stal vedoucí odboru obrany a krizového řízení městského
úřadu.
Výběrovým řízením byla za zhotovitele vybrána společnost Navimor Invest S. A. s mateřskou
společností v Polsku. Projektovaná cena akce byla 150 mil. Kč a vysoutěžená cena pak 85 mil. Kč.
Stavba byla zahájena na obou březích řeky níže železného mostu. Postupně však zhotovitel na
některých úsecích stavby neodváděl kvalitní práci, neplnil časový a finanční harmonogram a vše
umocnil úpadek mateřské firmy. Z těchto důvodů byla k 30.10.2017 s danou firmou ukončena
smlouva o dílo. Rozestavěnou část stavby muselo zabezpečit město a Povodí Labe s. p. z bankovní
garance zhotovitele. Bylo také nutné připravit podklady a podmínky pro pokračování stavby.
Koncem roku 2017 se začala objevovat otevřená kritika stavby a s ní spojeného kácení stromů
podél toku. Tuto kritiku vedli převážně osoby žijící mimo záplavové území města.
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7. Hospodaření města
Hospodaření k 31.12.2017
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 2017
Splátky přijatých úvěrů

100 081
10 867
3 438
34 459
148 845
116 684
28 610
145 294
3 551
0
2 004

8. Zdravotní a sociální zařízení
Albertinum získalo významné ocenění
Odborný lékařský ústav Albertinum získal za rok 2017 titul „Kvalitní a bezpečná nemocnice“, a ve
své kategorii se stal i absolutním vítězem této ceny, kterou uděluje Česká společnost pro akreditaci
ve zdravotnictví. Je to odměna zaměstnancům Albertina za náročnou práci jak po stránce fyzické,
tak i psychické. Toto ocenění svědčí o vysoké kvalitě poskytované péče.

9. Životní prostředí
Vyhodnocení soutěže
Již po desáté vyhlásilo město Žamberk soutěž škol ve sběru druhotných surovin.
Na prvním místě se umístila Základní škola Žamberk, 28. října 581, jež získala pomyslnou zlatou
medaili, diplom a šek na 19.000,- Kč.
Ve sběru nápojových kartonů získala první místo a 5.000,- Kč Mateřská škola Čtyřlístek.
Na školách zapojených do soutěže proběhlo slavnostní vyhodnocení, kde ředitelé obdrželi finanční
odměny, ale i nejpilnější sběrači získali za své úsilí drobné dárky a věcné ceny.
V rámci 10. ročníku soutěže škol bylo odevzdáno více než 72 tun papíru, 1,5 tuny nápojových
kartonů a 8 tun dosloužilých elektrozařízení.

Plán odpadového hospodářství
Nový "Plán odpadového hospodářství" na následujících 10 let byl schválen usnesením Rady města
Žamberka ze dne 26. 01.2017 a nahrazuje původní plán města Žamberka na období 2006 – 2016.
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10. Komise pro zahraniční styky
Zpráva o aktivitách:
Uskutečněno bylo 7 akcí - z toho 5 akcí v Žamberku, město přivítalo 111 hostů z Německa, Francie,
Polska, Itálie a Lotyšska. Od nás vycestovalo 25 převážně mladých lidí do Polska a Německa.
Nejvýznamnější akce roku:
01.06. - 04.06.
setkání starostů Evropského svazku měst v Žamberku
12.06. - 16.06.
návštěva žáků z partnerské školy Dr. Otto Rendta v ZŠ 581 v Žamberku
15.06. - 18.06.
návštěva stolních tenistů z lotyšského Dundagy v Žamberku
17.06. - 22.06.
návštěva pěveckého sboru Střední školy z lotyšské Dundagy v ZŠ 581 v
Žamberku
30.07. - 06.08.
mezinárodní mládežnický tábor v Nowe Soli
07.12. - 08.12.
zájezd žáků ZŠ 28. října 581 DO Sentenbergu a Drážďan

11. Tělovýchova a sport
Zima 2017 v Žamberku
Letošní zima přála konečně běžkařům, kteří mohli využít ke své zálibě i tratě ve volné přírodě okolo
Žamberka. Na lukách pod tělocvičnou U Žirafy vyjel běžecké tratě o délce 3 km Martin Doleček,
člen oddílu Sportovního klubu lyžařů Žamberk. V lokalitě u Albertina připravili Tomáš Strnad a Jan
Kubíček ml. běžecké stopy o délce 5 km.

Rallye Šmídl již po šesté
22.04.2017
Nikoliv rychlost, ale přesnost navigace a týmová práce, byly hlavním principem Rallye Šmídl. Trasa
automobilové orientační soutěže vedla po okolí města. Cílem akce bylo pobavit a prověřit řidičské
dovednosti.
Na rallye navázalo zábavné odpoledne v areálu firmy.

Běh na Rozálku – 19. ročník
Tradiční a oblíbený závod v běhu do vrchu pro všechny věkové kategorie se konal v pátek 28.
dubna 2017. Pořadatelem bylo ANIMO Žamberk. Svou délkou 900 m a převýšením 47 m je běh
vhodný jak pro výkonnostní závodníky, tak pro širokou sportovní veřejnost.
Počasí akci nepřálo, bylo chladno a deštivo.

Divoká Orlice přilákala vodáky
Pouštění vody na Divoké Orlici pro účely závodu má již padesátiletou tradici. Vodáci si mohli i letos
užít peřejí na řece ještě před zahájením závodu. Desítky kajaků a raftů vyplulo na řeku z Nekoře,
přímo pod Pastvinskou přehradou, a cílem vodácké cesty byla Bohousová nebo Potštejn. Letošní
46. ročník se uskutečnil v sobotu 6. května 2017.
Diváků kolem řeky bylo nepočítaně. Počasí se vydařilo, slunce svítilo po celý den.
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Povídání o českém biatlonu
26.05.2017
Beseda o nejúspěšnějším českém sportu posledních let. Hostem besedy byl Michal Krčmář úspěšný
český reprezentant, dalšími hosty besedy byli otec Michala pan Daniel Krčmář bývalý reprezentant
v biatlonu a Simona Maříková úspěšná juniorská reprezentantka v tomto sportu. Besedu vedl pan
Miloslav Chvátil, písničkami doprovázel Jaroslav Moravec. Zájem o besedu byl velký, pivnice U
kance byla do posledního místečka zaplněná.

Běh naděje 2017
Slunečné úterý 17. června 2017 patřilo příznivcům charitativního Běhu naděje. Ve 14:00 hodin
začínal před Divišovým divadlem pestrým doprovodný program. Hlavní závod byl odstartován
v 16:00 hodin. Trasy byly dlouhé 1 nebo 3 km. Do letošního ročníku se zapojilo 144 běžců, chodců
a maminek s kočárky.
Na výzkum léčby rakoviny a na volnočasové aktivity hendikepovaných dětí se podařilo vybrat a na
konto celostátní sbírky odeslat 5.501,- Kč.

Netradiční hasičské závody
O pohár starosty města Žamberka se v sobotu 21. července 2017 soupeřilo při hasičských
závodech u koupaliště Pod Černým lesem. Družstva soutěžila v netradičních a divácky atraktivních
disciplínách. Stejně, jako v loňském roce, věnovali hasiči část výtěžku této akce na dobrou věc,
tentokrát podpořili MŠ Sluníčko Žamberk. Zástupkyně mateřské školy si odnesla dárkový šek na
5.000,- Kč.

Velký úspěch žamberských tenistů
Smíšené družstvo žáků žamberských tenistů se probojovalo až do finále Mistrovství republiky,
které se konalo v Rakovníku. Žamberští tenisté skončili ve finále na desátém místě v konkurenci
dvanácti družstev.

Vojta Procházka ze Žamberka mistrem Evropy
Vojta Procházka opět posunul laťku našich kanoistů na mezinárodní scéně. Ve dnech 22.06.2017
až 25.06.2017 reprezentoval ČR i žamberskou kanoistiku na Mistrovství Evropy juniorů a seniorů
do 23 let v srbském Bělehradě. Hlavní a nejdůležitější disciplína pro něj byla obhajoba stříbra
z předešlých dvou let na čtyřkajaku. S omlazenou posádkou výsledek ještě vylepšili. Po jasném
postupu z rozjížděk do sobotního finále ovládli i finálový závod a od startu vedli až do cíle. Vyjeli si
tak senzačně titul mistrů světa na K4 na 1 km.
Úspěšné kanoisty Vojtu Procházku a Jakuba Stejskala přijali členové Rady města na radnici
v pondělí 16. října 2017 v čele se starostou Jiřím Dytrtem.

Tradiční žamberský duatlon 2017
V sobotu 23. září 2017 se v Zámeckém parku uskutečnil 27. ročník Žamberského duatlonu. Již po
sedmé v řadě se konal jako Mistrovství České republiky. Na startovní čáru se postavili nejlepší
duatlonisté a triatleti z České republiky, ale i sportovní nadšenci, kteří se zúčastnili veřejného
závodu pro milovníky běhu a jízdy na kole.

Stránka 17 z 23

12. Městské muzeum Žamberk
140 let od svěcení praporu SDH Žamberk
Výstava v městském muzeu byla uspořádaná u příležitosti 140 výročí svěcení praporu Sboru
dobrovolných hasičů. Bohatou historii tohoto spolku prezentovaly dobové fotografie, předměty a
hasičské uniformy. Výstava byla doplněna i o vzácnou soukromou sbírku desítek hasičských řádů a
vyznamenání od současnosti až po 19 století.
Vystaven byl také originální prapor z roku 1877, který prošel rekonstrukcí.
Návštěvnost 2017- statistika
Celkem návštěvníků v muzeu
Domek Prokopa Diviše

2.349
842

Byly uspořádány 4 krátkodobé muzejní výstavy:
1. Příroda na Žamberecku
2. Všední život města za Velké války , 1. Světová válka v Žamberku a okolí
3. 140 let od svěcení praporu SDH Žamberk - hasičské medaile a vyznamenání
4. Vánoční výstava Ladovská zima
Další akce:
 Malá celoroční výstava jako připomenutí 130 let výročí založení Sokola Žamberk
 9. ročník Žamberské muzejní noci - 44 návštěvníků
 Den židovských památek – návštěva židovského hřbitova a nová expozice v Ohelu – 113
návštěvníků
 5 přednášek pro Žamberskou akademii volného času
 Hasiči a jejich technika – beseda (19 osob)
Český rozhlas Pardubice odvysílal pozvánku na výstavu hasičských medailí a vyznamenání a 2
reportáže k vánoční výstavě
Novinky v muzeu:
V dubnu byly nově instalovány ve stálé expozici muzea na téma Židé v Žamberku a Žamberská
pošta
Ve spolupráci se zřizovatelem proběhly koncem roku práce na přestavbě bezbariérového
sociálního zařízení a byla vyměněna střešní okna v depozitáři a v lékárně
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13. Městská knihovna Žamberk
Trénování paměti
Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging pořádala již 9. Národní týden trénování
paměti. Letos již podruhé se k přednáškám v celé republice připojila i Městská knihovna
přednáškou Martiny Wilhelmové o trénování paměti s ilustračním nácvikem jedné techniky.
Setkání se konalo ve čtvrtek 16. března 2017.

Městská knihovna Žamberk v roce 2017
Zaregistrovaných čtenářů bylo 1.407, z toho 453 je ve věku do 15 let. Registrovanými čtenáři je
22,69 % obyvatel města a okolí. Údaj je zkreslen tím, že se toleruje používání jedné průkazky pro
více rodinných příslušníků, skutečných uživatelů služeb knihovny je proto dle odhadu asi
dvojnásobek.
Do knihovny fyzicky přišlo 18.452 návštěvníků a dalších 6.498 využilo on-line služeb.
Počet výpůjček byl 51.610, z toho 42.423 bylo knih, 9.060 periodik, 127 výpůjček byly mapy.
Knihovna během roku vyřídila také 39 požadavků našich čtenářů na meziknihovní výpůjční službu a
405 svazků zapůjčila ostatním knihovnám.
Výše čtenářských poplatků zůstala nezměněna: 150,- Kč za roční registraci dospělého čtenáře a
50,- Kč za registraci dětského čtenáře.
Důležitou činností knihovny je podíl na kulturním a společenském životě města. V roce 2017
v knihovně proběhlo 161 kulturních a vzdělávacích akcí. Z toho bylo 40 kulturních akcí pro dospělé,
48 pro děti, 6 výstav a 67 bibliotematických hodin pro školy.
Kulturní a vzdělávací akce:
1. kurzy trénování paměti- 4 kurzy pro začátečníky pokročilé
2. výtvarné dílny scrapbooku, dále vánoční, zentagle apod.
3. besedy na různá témata např. cestopisné a první pomoci
4. novinka v knihovně – zapojení do questingu, neboli "hledačů v přírodě"
5. výstavy v čítárně – 6 výstav
6. Žamberská akademie volného času – 3 přednášky a 2 výtvarné dílny
7. Andersenův týden – akce pro děti prvního stupně
8. pasování prvňáčků na čtenáře, kdy 75 dětí složilo čtenářský slib
Knihovna byla oslovena Národní knihovnou s žádostí o pomoc při celonárodním výzkumu „České
děti jako čtenáři v roce 2017“. Pro výzkum bylo vybráno šest našich dětských čtenářů a v knihovně
s nimi a jejich rodiči proběhlo řízené dotazování.
Knihovna v loňském roce opět zajišťovala tzv. regionální funkce pro 14 místních knihoven
v okolních obcích. Celkem pro ně bylo v roce 2017 nakoupeno a zpracováno 663 knih. Okolním
knihovnám bylo distribuováno 40 souborů knih o 2.410 svazcích.
Velkou událostí v knihovně byla rozsáhlá stavební rekonstrukce. Bylo provedeno zateplení pláště
budovy s novou fasádou, vyměněna všechna okna, vstupní dveře i osvětlení, uvnitř knihovny byly
instalovány rekuperační jednotky na výměnu vzduchu, zdivo ve výpůjčním prostoru i skladech bylo
obnaženo a odstraněné omítky nahrazeny sanačními. Rekonstrukce byla náročná i v tom, že bylo
nutno ochránit celý knižní fond a ostatní majetek knihovny před zničením a znečištěním
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14. Městský kulturní podnik – FIDIKO Žamberk
Statistika 2017
Kino
Kino uvedlo: 490
z toho:
5
10
6

filmových projekcí, které navštívilo 21.191 diváků
filmových projekcí v rámci Dětského filmového festivalu (1.030 diváků)
filmových titulů pro školy (13 projekcí, 1.592 diváků)
projekcí v rámci Letního kina (cca 400 diváků)

Průměrná celková návštěvnost na odehraná představení činila 43 diváků na jedno představení.
Nejvyšší návštěvnost:
Po strništi bos
17 projekcí
Anděl Páně 2
9 projekcí
Star Wars: Poslední z Jediů 6 projekcí
Padesát odstínů temnoty
5 projekcí

1.478 diváků
1.161 diváků
541 diváků
630 diváků

Absolutně nejvyšší návštěvnost na jednu projekci:
Mimi šéf 2D
1 projekce
308 diváků
Divadla a koncerty
V roce 2017 bylo uspořádáno 22 divadelních, hudebních, cestopisných i jiných představení
(22 titulů, 27 představení vč. školních) - celkem 5.526 návštěvníků.
Nejvyšší návštěvnost:
Koncert Big Bandu Letohrad
300 diváků
Už nikdy sám (div. představení) 301 diváků
Orlická Brána
Jedenáctý ročník kulturního festivalu Orlická brána (pod Tyršovou rozhlednou) navštívilo cca 3.000
diváků.
V rámci festivalu se uskutečnilo 17 různých představení, vystoupení a koncertů, byly promítnuty
2 filmy a celkem se účastnilo 101 účinkujících.
Filmový klub
V roce 2017 bylo uspořádáno celkem 8 projekcí.
Spolek divadelních ochotníků Diviš
V tomto roce DS Diviš reprízoval hry "Herci jsou unaveni" a "Ženitba", členové připravili speciální
pásmo poezie Dr. Alberta.
Další činnost:
Kinobar1 (projekce v Pivovaru Kanec)
Kino za „pade“ a Kino „na slepo“
Pátý Žamberský divadelní ples
Dětský filmový festival (5 filmových projekcí, losování o ceny)
Žamberské jarní slavnosti (amatérské divadlo + další akce)
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Expediční kamera (festival cestovatelských filmů)
Snow Film Fest (festival zimních filmů)
Varhanní koncert (hudební produkce)
Letní kino na Pěší zóně
Shrnutí
V roce 2017 přišlo do Divišova divadla za kulturním zážitkem celkem 36.114 diváků a posluchačů a
cca 3.150 návštěvníků se účastnilo akcí mimo Divišovo divadlo.

15. Pohyb obyvatelstva
Žamberk: statistika k 31. prosinci 2017
Počet občanů
Počet cizinců s platným trvalým
pobytem v Žamberku
Narození
Úmrtí
Počet přihlášených osob k trvalému
pobytu
Počet přehlášených osob v místě
Počet odhlášených osob z trvalého
pobytu
Zrušení údaje o místu trvalého
pobytu
Počet osob nad 80 let

celkem
6.033

ŽENY
3.093

MUŽI
2.940

46

28

18

59
59

36
28

23
31

123

72

51

116

61

55

123

70

53

26

9

17

265

185

80

Počet obyvatel k 31. prosinci 2017 včetně cizinců 6079.
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16. Úřad práce
Nezaměstnanost a volná pracovní místa v Žamberku a okolí:
Údaje k 31. prosinci 2017
Počet uchazečů o práci :
Podíl nezaměstnaných v % :
Volná pracovní místa:

125
2,9 %
201

17. Sbor pro občanské záležitosti 2017
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 výučních listů - Střední škola obchodu,
řemesel a služeb Žamberk
Předávání výučních listů - 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

Počet
písemných
gratulací
3
6
8
10
165

Počet
obřadů
(návštěv)
12
0
2
0
8
2
158

-

2

47

-

2

49

-

2

45

-

3
1
2
3
4

72
41
44
9
11
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Počet
zúčastněných
63
0
2 páry
0
8 párů
2 páry
158

18. Počasí 2017
Rok 2017 začal mrazivě, závěr roku byl neobvykle teplý.
Zima a sníh přišly do našeho města už na Nový rok. Silné sněžení, mrazivé dny s teplotami až
-15 °C. I běžkaři si v Žamberku téměř po celý měsíc leden užili běžkařských stop. Únor byl deštivý
s teplotami okolo 0 °C.
Jaro se ohlásilo brzy, měsíc březen byl teplejší než obvykle.
Jarní rovnodennost: 20. března 2017 v 11:28 hodin.
Velikonoce (16. a 17. dubna), zatažená obloha, déšť, teploty okolo 10 °C.
1. máj byl slunečný, teploty okolo 17 °C, příjemné teploty a slunečné dny se udržely téměř celý
měsíc.
Letní slunovrat: 21. června 2017.
První prázdninový měsíc červenec byl chladnější, než bývá, průměrné teploty se držely jen okolo
18,4 °C.
Druhý prázdninový měsíc byl teplejší, několik tropických dní s teplotami nad 25 °C.
Září provázel časný nástup podzimu, výrazné ochlazení.
Podzimní rovnodennost: 22. září 2017 ve 22:02 hod.
V říjnu se na několik dnů vrátily teplé dny, tzv. „babí léto“, s téměř letními teplotami okolo 20 °C
(17. až 19. října).
Listopad - mlhy, deštivé počasí, od poloviny měsíce sněžení i v Žamberku, konec měsíce chladný a
mrazivý.
Astronomická zima: 21. prosince 2017 v 17:28 hod.
Vánoční svátky byly v Žamberku bez sněhu, deštivo, mlhy, teploty okolo 6 °C.
Silvestr 2017 – teplý, trochu slunečný, teploty přes den až 6 °C.
Na horách dobré sněhové podmínky.

09.03.2018

Zapsala Hana Marešová
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