Město Žamberk
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1. Kalendárium 2018
Rok 2018 – výročí
Významné události Žamberka:
1483
1558
1633
8/1643
1668
1738
1748
1773
1778
1833
03.12.1838
10.11.1868
1873
1908
1908
16.08.1908
29.10.1918
28.10.1923
17.06.1933
1933
1938
1948
1958
1963
24.03.1968
1983
1988
13.03.1993
17.06.1998
01.01.2003
2003

Litickou polovinu panství vlastní Jindřich Minsterberský
Uzavření Sboru jednoty bratrské
Morová epidemie
Velký požár Žamberka
Výstavba staré fary
Dokončen kostel sv. Václava
Přišli A. Koniáš a J. Morávek jako misionáři
Dobytčí mor – vyhuben hovězí dobytek
Stržen pranýř a šibenice
Továrna Vonwiller – započata výstavba
Státní silnice č. 11: Žamberk - Jablonné
Založení Spolku divadelních ochotníků
Založen Sbor dobrovolných hasičů v Žamberku
Budova okresního hejtmanství a okresního soudu
Založena tkalcovna v Žamberku (dnes Bühler)
Odhalení pamětní desky E. Alberta na domě č.p. 149
Telegram o samostatném Československém státu
Pomník obětem 1. světové války – Vojáčkovy sady
Slavnostní otevření stadionu Pod Černým lesem
Zahájení stavby přehrady v Pastvinách
Dostavba přehrady v Pastvinách
Konec činnosti muzejního spolku
Zahájení výstavby polikliniky v Žamberku
Otevření nové hasičské zbrojnice
Obnovení činnosti Junáka v Žamberku
Otevření Domu pionýrů a mládeže
Založen školní pěvecký sbor Viola
Petr Eben – jmenování čestným občanem Žamberka
Zahájen provoz informačního střediska v Žamberku
Otevření Městského úřadu Žamberk
Provedena rekonstrukce radnice
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535 let
460 let
385 let
375 let
350 let
280 let
270 let
245 let
240 let
185 let
180 let
150 let
145 let
110 let
110 let
110 let
100 let
95 let
85 let
85 let
80 let
70 let
60 let
55 let
50 let
35 let
30 let
25 let
20 let
15 let
15 let

2. Osobnosti
Významné osobnosti Žamberka:
Výročí narození:
*23.03.1698 Václav Prokop Diviš – vynálezce bleskosvodu
*29.12.1838 W. Richard Mazura – okr. starosta, ředitel záložny
*28.09.1843 Václav F. Kumpošt – redaktor časopisu Vesmír
*15.05.1868 Dr. Jan Hejčl – kněz, biblista
*19.08.1873 Ak. malíř Ludvík Vacátko – malíř, grafik
*18.05.1888 Bedřich Havlena – legionář za 1. svět. války
*14.12.1893 MUDr. Božena Kuklová-Štúrová – lékařka
*21.06.1898 JUDr. Richard A. Kirsch – čestný občan
*19.02.1903 František Šašek – učitel, malíř, karikaturista
*13.04.1923 Ing. Václav Churavý – numismatik

320 let
180 let
175 let
150 let
145 let
130 let
165 let
120 let
115 let
95 let

Výročí úmrtí:
+02.08.1858
+19.02.1868
+02.04.1873
+1883
+13.12.1898
+1898
+21.06.1918
+22.07.1923
+26.07.1943
+1973
+31.08.1998

160 let
150 let
145 let
135 let
120 let
120 let
100 let
85 let
75 let
45 let
20 let

John Parish – 1815 získal žamberské panství
Julius Netolický – lékař
Jan Ferdinand Mazura – obchodník
František Chaloupka – kaplan, varhaník, houslista
Antonín Chramosta – knihkupec a knihovník, fotograf
PhDr. František Šembera – dějepisec (Helvíkovice)
Bedřich Havlena – legionář za 1. svět. války
MUDr. František Albert – lékař, bratr E. Alberta
Alois Rous – architekt a stavitel
Vojtěch Sedláček – malíř, kreslíř, grafik
Miloslav Chvátil – učitel, ochotník a režisér
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3. Politický a kulturní život
Město uctilo památku hrdinů odboje
Město Žamberk si v sobotu 20. ledna 2018 připomnělo 73. výročí odhalení zpravodajské skupiny
BARIUM gestapem. Pietní akt se tradičně konal v místě tragédie na statku rodiny Žabkových
v Žamberku - Polsku. Zúčastnilo se jej na 120 hostů.

Masopust se v Žamberku vydařil
V sobotu 3. února 2018 bylo v 10 hodin dopoledne u radnice na Masarykově náměstí živo.
Již po sedmé se uskutečnil tradiční masopust. Masopust požádal starostu města Jiřího Dytrta
o vydání klíče od města a poté se masopustní průvod vydal městem. V rámci masopustu se na
parkovišti u muzea prodávaly zabijačkově speciality, o které byl mezi obyvateli našeho města velký
zájem. Masopustní veselí ukončilo rituální pohřbení basy a odevzdání klíče od města zastupitelům.
Počasí bylo slunečné, teploty okolo 0°C.

TALENT 2017
Poslední únorové pondělí patřilo v našem městě cenám TALENT 2017. Radnice tak ocenila děti,
které v roce 2017 dosáhly mimořádných sportovních, kulturních či vědomostních výsledků.
Na pódiu Divišova divadla byli např. oceněni kanoisti Jan Stejskal a Štěpán Exler, tanečnice
z Neonu, kytarista Zdeněk Železo, členové loutkářského souboru MAJTO a řada dalších.
Závěr večera patřil filmu o Tomáši Rybičkovi z Domova pod hradem Žampach.

Starostové navštívili velvyslanectví USA
Starosta Žamberka Jiří Dytrt a starosta obce Kunvald Josef Paďour navštívili velvyslanectví USA.
Žamberk uzavřel v roce 1994 partnerskou smlouvu s městem Rice Lake, Kunvald má partnerské
město Lititz ve státě Pensylvánie. Na setkání se oba starostové dozvěděli, že velvyslanec Stephen
King se narodil právě v Rice Lake ve státě Wiskonsin. Žamberk si v příštím roce připomene
25. výročí spolupráce a velvyslanec USA by podle Jiřího Dytrta na setkání neměl chybět.

Čarodějnice přijely lanovkou
Přes tři stovky návštěvníků zavítalo v pondělí 30. dubna 2018 na akci Pálení čarodějnic, kterou již
po šesté pořádala Cesta pro rodinu u Myslivecké chaty. Děti si užily mnoho různých her a soutěží.
Nejvíce zaujala lanová dráha, kterou pomohli sestavit chlapci z Dědečkovy dílny.
Počasí bylo slunečné, foukal však silný vítr.

Ocenění pro Městské muzeum v Žamberku
Dne 17. května 2018 byla ve Smetanově síni Obecního domu v Praze vyhlášena ocenění ve všech
soutěžních kategoriích 16. ročníku Národní soutěže Gloria musaealis 2017.
Městské muzeum v Žamberku se stejně jako více než 1.100 dalších muzeí a památkových objektů
zapojilo do portálu do-muzea.cz, kde se soutěžilo o titul Muzeum roku. Provozovatelem portálu je
Národní muzeum.
V kategorii Muzeum roku hlasovali výhradně návštěvníci a oni rozhodli, že druhé místo v této
kategorii získalo Městské muzeum Žamberk. Lidé hlasovali do on-line ankety a svým hlasem
vyjádřili dobrý pocit z návštěvy městského muzea.
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Orlická brána 2018
Dvanáctý ročník multižánrového kulturního festivalu pro celou rodinu se již tradičně konal 13. a 14.
července 2018 v přírodním areálu pod Tyršovou rozhlednou. Letos bylo k vidění 18 kapel a
divadelních souborů z celé České republiky. Úspěšnou akci podpořilo krásné letní počasí a velký
zájem diváků.
Letní kino na louce u Vonwillerky
Každou středu v době letních prázdnin zaplnili louku u Vonwillerky návštěvníci Biografu Entienne.
Ve středu 8. srpna 2018 bylo promítání netradiční. Předcházela mu degustace vína a promítání
filmu Tátova volha. Zahrála kapela Polarita.
Biograf Etienne během prázdnin promítl osm filmů.

Pěší zónu zdobí sluneční hodiny
Na pěší zóně v Žamberku nově stojí sluneční hodiny. Podstavec tvoří pískovcový kámen s krásnou
kresbou. Hodiny měří pravý sluneční čas, který je určovaný otáčením Země vzhledem k Slunci.
Délka pravého slunečního dne se během roku mění. V letních měsících je navíc potřeba počítat
s hodinovým rozdílem, a to v důsledku používání letního času, který je posunutý o jednu hodinu
dopředu.

Město Žamberk hostilo ve dnech 13. až 21. července Mezinárodní setkání mládeže
Již po čtvrté hostilo město studenty ze sedmi partnerských měst z šesti různých zemí a čekal je
pestrý program.
Hlavním tématem celého setkání byly Klíče k historii 100 letům výročí vzniku Československa.
Studenti museli získat celkem sedm klíčů, aby se jim otevřela cesta do minulosti, a to nejen
prvorepublikové. Během finálového večera si veřejnost mohla prohlédnout výrobky všech
účastníků a zhlédnout prezentaci fotek z týdenního pestrého programu, který pro ně byl připraven.

Ejhle loutka 2018
11. ročník festivalu Ejhle loutka byl zahájen v pátek 24. srpna 2018 na dvoře Vonwillerky, kde se
představilo divadlo DNO a soubor Hombres. Slunečné sobotní odpoledne 25. srpna 2018 pak
patřilo dětem a rodičům u kapličky Pod Suticí.

Dny evropského dědictví v Žamberku
V sobotu 8. září 2018 u příležitosti Dnů evropského dědictví se v kostele svatého Václava
v Žamberku uskutečnil Varhanní koncert. Jedná se již o 12. ročník Českého varhanního festivalu,
který usiluje o zlepšení postavení českých historických varhan.

Žena regionu - Dana Hubálková ze Žamberka
Žena regionu je celostátní soutěž, která přibližuje životy žen, jež svou pílí a aktivitou motivují a
obohacují společnost.
Letošní ročník ovládla paní Dana Hubálková, ředitelka organizace Cesta pro rodinu.
Tato organizace si dává za cíl posilovat vztahy ve funkčních rodinách a také poskytovat pomoc i
v těžkých životních situacích.
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Výsledky voleb do Zastupitelstva města Žamberka
(5. a 6. října 2018)
Volební strany :
KDU - Československá strana lidová
Koalice nezávislí a STAN s podporou Pirátské strany
Nezávislí s podporou ODS
ČSSD
ANO 2011
Žamberská demokratická koalice
Svoboda přímá demokracie
Počet voličů:
Volební účast:
Volební účast v %:
Platné hlasy:

Počet hlasů:
2.927
9.083
10.640
3.564
7.511
8.113
2.590

v%
6,58 %
20,44 %
23,94 %
8,20 %
16,90 %
18,26 %
5,82 %

4.911
2.358
48,01
44.428

Město Žamberk má nové vedení
V pondělí 29. října 2018 se v našem městě konalo ustavující zastupitelstvo města.
Počet zastupitelů zůstává 21 a zasedá v něm po komunálních volbách celkem 7 politických stran.
Koaliční smlouvu uzavřely čtyři strany:
Nezávislí s podporou ODS - 5 mandátů
Žamberská demokratická koalice - 4 mandáty
ANO 2011 - 4 mandáty
SPD - 1 mandát
Ustavující zastupitelstvo, které má 21 členů zvolilo v pondělí 29. října 2018 do funkce uvolněného
starosty Ing. Bc. Oldřicha Jedličku (ANO 2011), dále bude mít město dva neuvolněné místostarosty
Ivana Vrkoče (Nezávislí s podporou ODS) a Zděnku Šebkovou (ANO 2011).
Sedmičlennou radu tvoří kromě starosty a místostarostů členové: Jiří Dytrt a Jaroslava
Halbrštátová (Nezávislí s podporou ODS) a PhDr. Hana Chvátilová a Petr Procházka (Žamberská
demokratická koalice).

V Žamberku se slavilo 100 let republiky
V sobotu 27. října 2018 oslavili významné výročí občané města společně s místními skauty u Lípy
Svobody na náměstí Gen. Knopa. Poté za doprovodu dechovky ZUŠ Petra Ebena se průvod odebral
do Vojáčkových sadů k pomníkům padlých za první světové války a pomníku Josefa Havleny, kde
představitelé města položili květiny.
Sobotní oslavy byly ukončeny promítáním filmu TGM osvoboditel.
Neděle 28. října 2018 byla ve znamení hlavních oslav založení Československé republiky.
Představitelé města uctili památku prvního prezidenta nového státu u památníku TGM
na Masarykově náměstí položením věnců a květin, nechyběla čestná stráž v uniformách.
Vrcholem oslav byl příjezd „Masaryka na koni“, kterého přivítal starosta města Jiří Dytrt chlebem a
solí.
Význam oslav kazilo počasí, celý den pršelo a foukal studený vítr.
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Cena města Žamberka 2018
Slavnostní večer v pondělí 29. října 2018 patřil předávání Cen města Žamberka za rok 2018.
Ocenění byla předána již po osmé, letos třem ženám. Starosta města Ing. Bc. Oldřich Jedlička a
místostarostka Zděnka Šebková předali oceněným skleněnou plaketu, pamětní list a květiny.
Ocenění byla udělena:
MUDr. Haně Hurdesové - za celoživotní zdravotní péči o generace dětí v Žamberku a blízkém okolí,
za její obětavost a velké pracovní nasazení
Paní Mileně Šímové - za dlouholetou aktivní činnost ve Spolku divadelních ochotníků a celoživotní
práci v předškolních zařízeních.
Paní Marii Lesákové - za celoživotní aktivitu a členství ve Spolku divadelních ochotníků, sborový
zpěv a její obětavost, pracovitost a životní optimismus.

Advent v Žamberku
V úterý 27. listopadu 2018 se od 13:00 do 18:00 hodin zaplnilo Masarykovo náměstí adventními
jarmarečními stánky. Umělecké kovářství, vánoční vazby a adventní věnce, betlémy, dřevěné
hračky, textil ale i potravinářské výrobky, svařená vína a medovina. Od 15:00 hodin se střídaly
na pódiu místní školy s vánočním programem. Příjemným zpestřením programu byl flašinetář
Martin Štěpánek. V 18:00 hod. nový starosta města Ing. Bc. Oldřich Jedlička popřál plnému
náměstí klidný advent, veselé Vánoce a pohodový rok 2019. Poté se rozsvítil vánoční strom na
Masarykově náměstí. Počasí bylo mrazivé, větrné, ale i přesto lidé dorazili v hojném počtu
načerpat vánoční atmosféru.
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4. Kultura a školství
„Dolní škola“ má nového ředitele
Rada města Žamberka jmenovala na svém zasedání dne 22. února 2018 ředitelem Základní školy
Žamberk, 28. října 581, Mgr. Jaromíra Žejdlíka , který na této škole působí 31 let. Oficiálně
nastoupil do funkce 1. června 2018.

Majáles 2018 – 19. ročník
Slunečné prvomájové úterý bylo v Žamberku zadáno pro Majáles. Již tradičně na Masarykovo
náměstí dorazil majálesový průvod s králem a královnou Majálesu, vše za doprovodu mažoretek a
dechové hudby ZUŠ Petra Ebena.
Bohatý a pestrý program a plné náměstí diváků, to byl letošní vydařený studentský Majáles.

ANIMO slaví 35. výročí
Středisko volného času ANIMO Žamberk slaví 35. výročí od svého založení. K výročí nadělilo dětem
prostorné a moderně vybavené dílny pro letecké modelářství.

Nový ředitel na Gymnáziu Žamberk
V pondělí 3. září 2018 se studentům a žákům představil nový ředitel pan Martin Týč. Oficiálně jej
přijel uvést do funkce Bohumil Bernášek, krajský radní odpovědný za školství.

Dům na půl cesty slaví 10 let
Dům na půl cesty v Žamberku pomáhá mladým lidem pod záštitou Cesty pro rodinu.
Svíčky na narozeninovém dortu přišli sfouknout bývalí i nynější pracovníci, uživatelé služby a
nechyběli ani majitelé domu Souradovi, kteří tento objekt už stavěli s myšlenkou pomoci mladým
lidem bez opory rodiny.

VIOLA – 30 LET
Dětský pěvecký sbor Viola při Základní škole 28. října a pod vedením ředitele školy Jaromíra
Žejdlíka oslavila třicáté narozeniny.
Koncert se konal v pátek 19. října 2018 v Kulturním centru Vonwillerka. Za celou dobu uspořádal
pěvecký sbor celou řadu koncertů a vystoupení doma i v zahraničí. K těm nejdůležitějším patří
turné po USA v roce 2010. Z řady ocenění si nejvíce považují Zlaté pásmo z Krajského kola
přehlídky školních dětských pěveckých sborů v roce 2011 a 2012 a účast na letošním 60. ročníku
Smetanovy Litomyšle.
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5. Památková péče
Obnova nejvýznamnějších památkově chráněných objektů na území
města Žamberka v roce 2018:
Kostel sv. Václava v Žamberku - nemovitá kulturní památka
V rámci etapovitě prováděných prací byly provedeny restaurátorské práce na nástěnných malbách
v presbytáři kostela dle schváleného restaurátorského záměru.
Restaurátorské práce stály 1.339.100,- Kč. Z dotačního programu Ministerstva kultury „Program
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ byla hrazena částka
ve výši 765.000,- Kč, částkou 118.000,- Kč přispělo město Žamberk (z rozpočtu - z programu
„Podpora památkové péče“, položka individuální dotace) a zbytek hradil vlastník.

Děkanství v Žamberku - nemovitá kulturní památka
V roce 2018 byla provedena obnova oken (odhlučnění a zateplení 14 kusů oken) na budově
děkanství č. p. 65 v ulici Kostelní. Celkové výdaje činily 73.554,- Kč. Dotace poskytnutá z rozpočtu
města Žamberk (z programu „Podpora památkové péče“) byla ve výši 45.000,- Kč a zbytek hradil
vlastník.

Zámek, Žamberk - nemovitá kulturní památka
V roce 2018 proběhlo restaurování kamenných ostění v objektu zámku. Práce prováděl restaurátor
Mgr. Josef Červinka. Restaurátorské práce stály 467.000,- Kč. Z dotačního programu Ministerstva
kultury „Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“
byla hrazena částka ve výši 427.000,- Kč a zbytek hradil vlastník.

Měšťanský dům, Žamberk - nemovitá kulturní památka
V roce 2018 došlo na tomto domě k obnově poškozených částí krovu, střešní krytiny, klempířských
prvků a další související práce dle schválené projektové dokumentace. Celkem stavební práce stály
931.578,- Kč. Z dotačního programu Ministerstva kultury „Program regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón“ byla hrazena částka ve výši 300.000,- Kč,
částkou 93.158,- Kč přispělo město Žamberk (z rozpočtu) a zbytek hradil vlastník.

Ostatní zajímavosti
Město Žamberk, jako jedno z pilotních měst, spustilo v roce 2016 vlastní dotační titul s názvem
„Podpora památkové péče“. Touto formou se i v roce 2018 spolupodílelo na několika 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. Tento program byl občany města přijat pozitivně.
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6. Výstavba
Investice 2018
Investiční náklady jsou uvedeny včetně DPH.
Městské koupaliště
Před zahájením sezóny bylo potřeba provést opravu keramických obkladů bazénů. Nutná byla také
výměna 3 ks podvodních bazénových světel, oprava propadlého chodníku u dětského bazénu a
investice do nové automatické měřící stanice chemického hospodářství.
Celkové investiční náklady: 480.000,- Kč
Autocamping – bezbariérové WC, výměna bojlerů
V autokempu došlo k úpravě WC na bezbariérové, čímž byl zvýšen komfort použití pro občany
s omezenou schopností pohybu a orientace.
Investiční náklady:
31.426,- Kč
Současně byla pro klienty kempu zajištěna výměna dvou dvousetlitrových ohřívačů teplé vody.
Investiční náklady:
38.321,- Kč
Radnice č. p. 166 - výměna oken v zadním traktu budovy
Během dubna 2018 byla vyměněna špaletová okna v zadním traktu budovy radnice. Výměna oken
měla proběhnout již v r. 2015, ale vybraný zhotovitel dodal okna, která neodpovídala projektu a
vykazovala zásadní vady. Zakázka musela být ukončena dohodou o narovnání (přijaty byly pouze
dvoje vstupní hliníkové dveře).
Krátce poté byla vypsána dotační výzva na snižování energetické náročnosti budov, která umožnila
dotačně podpořit i památkově chráněné budovy. Výměna oken byla zahrnuta do projektu
„Realizace úspor energií – radnice č. p. 166“ v rámci které by mělo být 40 % uznatelných nákladů
hrazeno z dotace. Vyměněná okna jsou zahájením uvedené akce.
Jedná se o dřevěná špaletová okna v provedení venkovních křídel s izolačním dvojsklem. Jsou
opatřena novými venkovními i vnitřními parapety a vnitřními žaluziemi. Nově vysoutěžená
realizační firma nás po předchozím dodavateli mile překvapila precizností provedených detailů,
čistotou a rychlostí prováděné práce.
Investiční náklady:
477.000,- Kč
Městský úřad č. p. 833 – výměna automatických dveří k výtahu
V budově městského úřadu č. p. 833 došlo v listopadu 2018 k výměně vstupních dvoukřídlých
posuvných dveří k výtahu. Původní dveře byly již značně poruchové a cena opravy byla tak vysoká,
že jsme přistoupili k výběrovému řízení na dodavatele nových křídel včetně ovládání a realizovali
výměnu, na kterou se vztahuje plná záruka. Prosklená stěna v okolí dveřních křídel je v pořádku a
zůstala původní.
Investiční náklady:
82.300,- Kč
Divišovo divadlo – automatické dveře
Tato investiční akce zahrnovala celkem troje hliníkové, dvoukřídlé, ven otvíravé dveře s požadavky
na splnění zvýšených tepelně izolačních a bezpečnostních požadavků. Všechny dveře mají
„panikové kování“, umožňující rychlý a bezpečný únik z budovy v případě potřeby. Barva rámu,
rozsah prosklení izolačním bezpečnostním dvojsklem i celková podoba výplní odpovídají
barevnému a technickému členění původních dřevěných dveří. Hlavní (prostřední) dveře jsou
vybaveny pohonem obou křídel a otevírají i zavírají se automaticky.
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Předmětem díla byla rovněž výměna šesti okenních fixních výplní nad předmětnými dveřmi
vč. parapetů, dále související elektroinstalační práce, stavební začištění a výmalba zasaženého
prostoru.
Investiční náklady:
456.000,- Kč
Městské muzeum Žamberk - dodatečná tepelná izolace stropu půdy
Při loňské výměně střešních oken byly zjištěny vážné nedostatky v celistvosti tepelné izolace
podlahy v půdním prostoru - nad příčkami izolace zcela chyběla, v ostatní ploše byla
v nedostatečné tloušťce. Docházelo tak k výrazným únikům tepla. Po vyklizení půdy došlo
k rozebrání prkenné podlahy, izolace nad příčkami byla doplněna a uložena na nový dřevěný rošt a
před opětovným zaklopením podlahy v ploše vložena do vzduchové mezery. Došlo i k úpravě
nepříjemného schodu u skládacího půdního schodiště.
Investiční náklady:
59.000,- Kč
Městské muzeum Žamberk – sloupové vitríny
Do městského muzea byly dodány 2 ks sloupových vitrín s bezpečnostním sklem.
Investiční náklady:
85.184,- Kč
Hasičské muzeum - omítka
Po předchozím otlučení omítky na hasičském muzeu z důvodu vlhkosti a následném vysušení zdiva
byla v letošním roce provedena omítka soklu včetně fasádního nátěru.
Investiční náklady:
69.200,- Kč
Školní jídelna č. p. 433 na nám. Gen. Knopa
Ve školní jídelně byla provedena havarijní oprava vzduchotechniky.
Investiční náklady:
55.418,- Kč
MŠ Sluníčko – lanový herní prvek
Na zahradě MŠ Sluníčko byl instalován nový lanový herní prvek.
Investiční náklady:
46.990,- Kč
MŠ Sluníčko – venkovní kuchyňka
Do zahrady MŠ Sluníčko na nám. Gen. Knopa byla instalována dřevostavba, která bude sloužit jako
kuchyňka pro hraní dětí. Kuchyňská linka s nádobami na hry s kamínky a jiným materiálem je
doplněna tabulí k malování.
Investiční náklady:
50.000,- Kč
MŠ Čtyřlístek – rekonstrukce koupelny
V mateřské škole došlo k rekonstrukci koupelny v prostřední budově. Stávající vana a umyvadlo
byla nahrazena sprchovým koutem, novým umyvadlem a topným žebříkem. Součástí byly úpravy
rozvodů vody, kanalizace, elektřiny, výměna obkladů a dlažby a výmalba.
Investiční náklady:
46.000,- Kč
MŠ Čtyřlístek – rekonstrukce části kuchyně
Rekonstrukce části kuchyně byla provedena během prázdninové odstávky školky. Jednalo se o
úpravu rozvodů elektřiny, vody a odpadů, výměnu obkladů a dlažeb a přípravu pro nerezové
vybavení (zajistila MŠ).
Investiční náklady:
96.900,- Kč
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MŠ Čtyřlístek – úprava sprchových vaniček
V souvislosti s nařízením upravujícím režim mateřských škol pro přijímání dvouletých dětí
k předškolnímu vzdělávání, bylo potřeba provést snížení sprchových vaniček ve všech čtyřech
umývárnách.
Investiční náklady:
98.800,- Kč
MŠ Čtyřlístek – oprava domečku na zahradě
Na domečku pro hraní dětí byla vyměněna střešní krytina a opravena prkenná podlaha na vstupní
terase.
Investiční náklady:
10.865,- Kč
ZŠ 28. října 581 - úprava vstupu do školy a nátěr fasády ve dvorní části
Ve vstupním objektu ZŠ došlo k výměně dvojích vstupních dveří za hliníkové automatické dveře.
Systém otevírání automatických dveří je nyní ovládán čipy. Původní sklobetonové konstrukce byly
nahrazeny pevnými hliníkovými výplněmi otvorů. Fasáda vstupního objektu byla opravena a
natřena a nad vchodem bylo vyhotoveno logo školy a města. Mezi logy byl proveden nápis „Škola
pro život“.
Nejvíce viditelnou úpravou je dvorní fasáda školy, která byla během prázdnin na základě
požadavku nového vedení ZŠ a po schválení Radou města opatřena obrazem s mořskou tématikou.
Pro vyhotovení grafického nátěru bylo provedeno vyspravení fasády na výšku 1. NP (příprava
podkladu). Zároveň došlo ke srovnání terénu v prostoru pro parkování kol a k napojení dešťových
svodů na kanalizaci.
V souvislosti s uvedenou úpravou vstupu do školy došlo také k výměně bočních vchodových dveří
do výdejny jídel ZŠ a dále k rozdělení vnitřní chodby dveřmi, které oddělily prostory školy
od prostor výdejny jídel. Systém otevírání těchto dveří je opět na čipy, slouží pouze pro strávníky
školy a omezuje vstup náhodných osob do prostor školy.
Investiční náklady:
901.000,- Kč
Školní družina ZŠ 581 - úpravy zahrady
Pokračovaly práce v zahradě budovy čp. 468 a 550 (budova bývalé speciální školy), kde v současné
době sídlí školní družina „dolní“ základní školy. Ve spodní části zahrady byl v r. 2017 demontován
stávající dožilý přístřešek a na jeho místo byla přesunuta pergola ze dvora základní školy. Starý a již
vetchý, břečťanem porostlý dřevěný plot, byl nahrazen novým plotem s podezdívkou. Podařilo se
vyjednat přesun odpadkového koše a kontejnerů na tříděný odpad a prostor pro děti tak mohl být
rozšířen. V letošním roce došlo k úpravě celého prostoru spodní zahrady. Plochy ze zámkové
dlažby byly předlážděny a rozšířeny, staré vyčnívající obrubníky byly vyměněny a nepoužívané
cvičné záhonky byly nahrazeny novým pískovištěm s krycí plachtou. Na volném prostoru vedle
pískoviště byl umístěn atypický „prolézací tunel“, který by měl časem porůst popínavými rostlinami
a kromě dětských her zajistí i částečnou ochranu prostoru před zraky kolemjdoucích. Vstup
do pedagogicko-psychologické poradny, která v budově sídlí, byl od školní zahrady oddělen
oplocením s dřevěnou výplní. Bylo dokončeno propojení spodní a horní části zahrady ocelovým
roštovým schodištěm.
Investiční náklady:
1.017.000,- Kč
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Šatna na sportovním hřišti ZŠ 581 - u zámeckého parku
Na hřišti, jehož povrch byl rekonstruován v roce 2017, byla letos dobudována dřevostavba, určená
pro skladování sportovního náčiní a převlékání žáků ve dvou šatnách. Stavbu doplňuje zástěna,
za kterou je umístěna mobilní toaleta s možností mytí rukou. Do skladu sportovního náčiní byly
pořízeny tři pojízdné koše na uložení míčů a dvě uzamykatelné skříně.
Investiční náklady:
330.700,- Kč
ZŠ Nádražní 743 – úprava rozvodny tepla
Ředitel ZŠ nahlásil v březnu 2018 havarijní stav ústředního topení (ÚT) v základní škole. Byla
provedena kontrola a havarijní závada byla odstraněna (přeprogramováním hodin a přepojením
ÚT). Během kontroly však bylo zjištěno, že stávající rozvod ÚT je ve velmi špatném stavu a bude
nutná výměna nefunkčních součástí (čtyřcestných ventilů a čerpadel) a související úprava
elektroinstalace. Byl osloven projektant, který otopnou soustavu přepočítal a navrhl nezbytné
úpravy. Oprava byla provedena mimo topné období během letních prázdnin.
Investiční náklady:
284.520,- Kč
ZŠ Nádražní 743 - rekonstrukce dívčích toalet
Ve čtyřech podlažích budovy „horní“ základní školy byla realizována rekonstrukce toalet pro dívky.
Původní zařizovací předměty nahradily nové, moderní s úsporným splachováním. V prostoru toalet
došlo k výměně keramických dlažeb a obkladů, dělících sanitárních příček a k výměně původních
svítidel za úsporné LED osvětlení. Prostor byl poté vymalován.
Investiční náklady:
1.246.450,- Kč
Senior fitness park u Centra sociální péče
Na základě žádosti Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCCH) a Centra sociální péče (CSP)
byly po schválení Radou města instalovány a při příležitosti veletrhu sociálních služeb dne 13. září
2018 slavnostně uvedeny do provozu prvky pro posilovací cvičení seniorů. V parku, v blízkosti
řadových garáží u ulice Pod Sanatoriem, je umístěna do prostředí lesoparku příjemně zapadající
sestava pro procvičení celého těla a podélnou i příčnou masáž zad. Cvičit zde může až 10 osob
současně, prvky jsou určeny nejen obyvatelům CSP a členům SPCCH, ale i veřejnosti.
Investiční náklady:
216.300,- Kč
Lezecký kámen na workoutu, úprava stávajících prvků hřiště
Vedle workoutového hřiště v areálu Pod Černým lesem byl instalován lezecký kámen. Po jeho
obvodu byla vytvořena dopadová plocha snížením terénu o 30 cm a doplněním vrstvy kůry.
Stávající cvičící prvky na workoutu byly natřeny a výškově upraveny.
Investiční náklady:
116.800,- Kč
Úprava dětského hřiště u Penny marketu
Na dětském hřišti u Penny marketu byly provedeny úpravy spočívající v odstranění starého
pískoviště, přemístění pérové houpačky pro nejmenší, opravě střechy a nátěru stávajícího hracího
prvku a kolotoče, umístění nové vahadlové houpačky, dvou laviček a odpadkového koše.
Investiční náklady:
60.000,- Kč
Výměna sloupů u sportovního hřiště u Penny marketu
U sportovního hřiště byla nahrazena první řada dřevěných sloupů ocelovými, doplnila je nová
ochranná síť.
Investiční náklady:
30.000,- Kč
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Oprava lávky v Betlémě
Na lávce v Betlémě byla vyměněna výdřeva a proveden nátěr ocelové konstrukce.
Investiční náklady:
80.000,- Kč
Parkoviště naproti kostelu sv. Václava
Od srpna do října 2018 byla realizována investiční akce nazvaná „Žamberk - prostor u kostela
sv. Václava“. Jednalo se o dlouho plánované zkulturnění zanedbané plochy naproti kostelu
v zatáčce u silnice 1/11 směrem do Masarykova náměstí. Cílem bylo vytvoření maximálního počtu
parkovacích míst v místě dlouhodobě využívaném pro nahodilé parkování a úprava stávající
travnaté plochy na pobytový prostor s lavičkami a zelení pro odpočinek a relaxaci osob v centru
města. Součástí stavby bylo zrušení jednostranné bezbariérové úpravy chodníku v místě bývalého
přechodu pro chodce (tento přechod nelze obnovit). Dispoziční řešení parkoviště je uzpůsobeno
pro zachování příjezdu do stávající garáže. Nově upravený prostor pojme celkem 13 osobních
vozidel, z toho 1 vyhrazené stání pro osoby ZTP. Z důvodu umístění stavby v památkové zóně jsou
nové dlažby i obruby z kamenných prvků (žula).
Investiční náklady:
2.270.000,- Kč
Rekonstrukce chodníků v ul. Mánesova, Komenského
Jednalo se rekonstrukci stávajících chodníků s živičným povrchem v ulicích Mánesova a
Komenského v celkové délce 420 m po obou stranách komunikace od křižovatky s ulicí Kostelní
ke Gymnáziu, kolem bývalé Panoramy až po přechod pro chodce v rohu Vojáčkových sadů.
Součástí bylo také prodloužení stávajícího chodníku k tělocvičně až po zadní vstup do gymnázia
za účelem zvýšení bezpečnosti žáků (předtím byla ochrana chodců řešena betonovými květináči).
Nové chodníky byly provedeny s povrchem ze zámkové dlažby šedé barvy s bílými varovnými pásy.
Trasování chodníků bylo mírně upraveno (posunutí silničních obrub) pro sjednocení šířky chodníků
a rozšíření ploch parkoviště v ulici Komenského. Stávající šikmý přechod byl nově proveden jako
kolmý v souladu s předpisy. Rekonstrukce se nedotkla dopravního uspořádání (jednosměrná
komunikace).
Investiční náklady:
2.568.313,- Kč
Rekonstrukce chodníků v ul. 28. října
Jednalo o rekonstrukci stávajících živičných chodníků v celkové délce 350 m. Investice probíhala
ve dvou úsecích – od vchodu do parku naproti SVČ Animo po křižovatku s ul. Divišovou a poté
od ulice Revoluční po Příčnou. Naproti Animu bylo provedeno prodloužení chodníku přes stávající
zelenou plochu s novým místem pro přecházení přes ul. Lukavskou z důvodu bezpečného
převedení chodců. To si vyžádalo přeložení stání pro kontejnery a úpravu dopravního značení.
S majitelem zámeckého parku se podařilo vyjednat demolici nevzhledné brány do parku a celý
prostor zkulturnit. Za tuto spolupráci bychom chtěli p. Parishovi ještě jednou poděkovat. Součástí
investice byla také rekonstrukce a nové nasvětlení přechodu pro chodce u pohostinství U Vavřičků
a úprava poloměrů křižovatky s ulicí Příčná.
Investiční náklady
2.647.566,- Kč
Kašna se sousoším Nymfy a Kentaura na Masarykově náměstí
Byly restaurovány kamenné části kašny. Součástí prací bylo citlivé očištění kamene, odstranění
porostů, maltovin a nánosů, odstranění nečistot a krust. Zvětralá místa byla zpevněna, praskliny
jsou zainjektovány a nové tmelení odpovídá barvou i strukturou originálu. Zrezivělé železné prvky
nahradily nerezové. Na závěr byl kámen biocidně ošetřen a na exponovaných místech
hydrofobizován. Vnitřní část kašny je nově opatřena vanou z olověného plechu a utěsněna, aby
nepropouštěla vodu.
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Uvedené práce provedl odborně způsobilý restaurátor podle požadavků památkářů.
Investiční náklady:
426.300,- Kč
Dotační podpora ze státního rozpočtu je 283.000,- Kč
Sluneční hodiny na pěší zóně
Na Pěší zónu byly umístěny sluneční hodiny. Podstavec tvoří pískovcový kámen s krásnou kresbou.
Hodiny měří pravý sluneční čas, který je určovaný otáčením Země vzhledem ke Slunci. V letních
měsících je potřeba počítat s rozdílem 1 hodiny a to v důsledku používání „letního času“, který je
posunut o 1 hod. dopředu.
Investiční náklady:
130.680,- Kč
Nové orientační informační tabule města
Ke konci roku 2018 byly odstraněny staré a instalovány nové informační tabule s orientačním
plánem města a výletním okruhem, a to v prostoru autobusového a vlakového nádraží a na
Masarykově náměstí v Žamberku. Věříme, že nové mapy budou sloužit široké veřejnosti co
nejdéle.
Investiční náklady:
50.000,- Kč

Stručný přehled některých dalších investic z roku 2018:
 ošetřování dřevěných plastik (4ks)
 dodávka a montáž interiérového okna na sociálních zařízeních v městském muzeu
 Školní družina při ZŠ 581 - Rekonstrukce úklidové místnosti a WC pro personál
 Mateřské centrum „Cema“ – napojení dešťového svodu na kanalizaci
 oprava a očištění památníku T.G.M.
 oprava části plotu u tenisových kurtů (oprava po vichřici)
 instalace vánočních světelných dekorů na lampy v ul. Kostelní pořízených v r. 2017
 vánoční světelná výzdoba radnice (LED rampouchy)
(30. tis. Kč hrazeno z dotace ČEZ Distribuce a.s.)
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10.000,- Kč
8.000,- Kč
84.500,- Kč
20.000,- Kč
10.000,- Kč
8.510,- Kč
10.000,- Kč
40.000,- Kč

7. Hospodaření města
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 2018
Splátky přijatých úvěrů

Skutečnost
v tis. Kč

Skutečnost v Kč
přepočtená na 1
obyvatele

107 747
13 161
3 957
42 520
167 385
125 723
24 516
150 239
17 146
0
7 976

17 701
2 162
650
6 986
27 499
20 654
4 028
24 682
2 817
0
1 310

8. Zdravotní a sociální zařízení
Pečovatelská služba Žamberk na konferenci v Senátu ČR
Dne 10. září 2018 představila ředitelka Centra sociální péče města Žamberk paní Miroslava
Krajčírová na konferenci v Senátu ČR proces úspěšné transformace pečovatelské služby na projekt
„ Pečovatelská služba – příležitost pro život doma.“

Senior fitness park
Na základě žádosti Svazu postižených civilizačními chorobami a Centra sociální péče byly
po schválení Radou města instalovány a při příležitosti veletrhu sociálních služeb dne 13. září 2018
slavnostně uvedeny do provozu prvky pro posilovací cvičení seniorů. Vše je umístěno do prostředí
lesoparku u Centra sociální péče.

Albertinum vytápí horkovod z bioplynové stanice
V Čechách jedinečnou technologii uvedli dne 9. října 2018 slavnostně do provozu v bioplynové
stanici za městem. Přebytečné teplo, které vzniká při výrobě elektrické energie, nyní díky téměř
dvoukilometrovému horkovodu vytápí budovy a ohřívá vodu v nedalekém odborném léčebném
ústavu Albertinum.
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9. Životní prostředí
Vyhodnocení soutěže ve sběru druhotných surovin
Město Žamberk vyhlásilo pro všechny místní školy 11. ročník soutěže ve sběru druhotných surovin.
Na školách zapojených do soutěže proběhlo po roce od vyhlášení slavnostní vyhodnocení. V rámci
11. ročníku soutěže bylo odevzdáno více než 63 tun papíru, 1 tuna nápojových kartonů a 4,5 tuny
dosloužilých elektrozařízení. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Výsledky škol byly vyrovnané.
Na prvním místě se již pošesté umístila ZŠ Žamberk, 28. října, a získala diplom a finanční odměnu
16.000,- korun.

10. Komise pro zahraniční styky
Uskutečněno bylo sedm akcí, z toho dvě v Žamberku, kde naše město přivítalo 105 hostů
z Německa, Francie, Polska, Itálie a Maďarska. Od nás vycestovalo 93 převážně mládežníků
do Německa a Itálie. Organizačně nejnáročnější byl v tomto roce mezinárodní tábor mládeže, navíc
v souběhu s návštěvou italského orchestru Musica di crescendo San Salvo. Na poslední schůzce
komise v tomto roce předložila předem oznámenou rezignaci dosavadní předsedkyně komise paní
Hana Chvátilová a předala tuto funkci Bc. Šárce Strnadové.

11. Tělovýchova a sport
Rallye Šmídl
Společnost Šmídl ve spolupráci se SVČ ANIMO pořádala v sobotu 21. dubna 2018 amatérskou
automobilovou a orientační soutěž - Rallye Šmídl. Akce byla určená pro rodiny s dětmi a
automobilové nadšence. Odpoledne se otevřely brány firmy Šmídl v Žamberku, kde byl připraven
pestrý program pro širokou veřejnost.

Michal Krčmář na besedě v Pivovaru Žamberk
V pátek 27. dubna 2018 vzbudila velký zájem beseda s úspěšným biatlonistou a stříbrným

medailistou z olympiády v Koreji Michalem Krčmářem. Besedy se také zúčastnila úspěšná
reprezentantka v biatlonu Eva Puskarčíková. Tématem besedy bylo vyprávění a vzpomínky
na olympiádu v Jižní Koreji, ale i vše o českém biatlonu.
Besedu vedl pan Miloslav Chvátil a písničkami doprovodil Jaroslav Moravec.
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Běh na Rozálku 2018
Jubilejní 20. ročník Běhu na Rozálku se letos uskutečnil v pátek 27. dubna 2018. Počasí přálo a tak
na start dorazilo 197 závodníků. Na vložený závod pak 43 předškolních dětí. Tratě byly vzorně
připravené, hlavní závod měřil 900 m s převýšením 47 m. Závodu se účastnili jak výkonnostní
závodníci, tak široká veřejnost.

Za zlatým klíčem Rokytenky
V sobotu 12. května 2018 se konal 36. ročník pochodu Za zlatým klíček Rokytenky. Pochodu se
zúčastnilo 254 rodičů a dětí na Večerníčkově stopované a 315 turistů, 56 cyklistů a 4 psi na pěších
trasách. Celkem 629 zúčastněných. Počasí bylo slunečné téměř letní.

Běh naděje 2018
Druhé červnové úterý letos patřilo příznivcům Běhu naděje. Do již 22. ročníku se zapojilo 120
běžců, chodců a rodin s kočárky. Na podporu boje s rakovinou se podařilo vybrat a na konto
celostátní sbírky odeslat 5.156,- Kč.

AIRSHOW se vrátila do Žamberka
V sobotu 30. června 2018 zažilo letiště v Žamberku po čtyřech letech jeden z největších leteckých
dnů na východě Čech. Nádherné počasí, velké množství diváků, dech beroucí show. Hvězdou
leteckého dne v Žamberku byl mistr světa za rok 2018 Martin Šonka, pilot světové série Red Bull
AIR Race, který předvedl svou akrobatickou show.

28. Žamberský duatlon
V sobotu 22. září 2018 se v zámeckém parku uskutečnil již 28. ročník Žamberského duatlonu.
Z pověření ČTA se po osmé v řadě konal jako Mistrovství republiky.
Především je to ale stále veřejný závod určený pro všechny nadšence běhu a jízdy na kole.
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12. Městské muzeum Žamberk
Prokop Diviš
V letošním roce jsme si připomněli 320 let od narození našeho významného rodáka, teologa,
vynálezce a vědce Prokopa Diviše. Většina historiků se přiklání k datu narození v roce 1698.
Dne 18. května 2018 se domek Prokopa Diviše a Městské muzeum Žamberk zapojilo
do Mezinárodního dne muzeí bezplatným vstupem. Ve stejný den se v muzeu uskutečnila již
12. Muzejní noc s programem k výročí 320 let od narození Prokopa Diviše.

Návštěvnost 2018
Celkem návštěvníků v muzeu

3.257

Domek Prokopa Diviše

660

Bylo uspořádáno 5 krátkodobých muzejních výstav:
Výstava tkaných etiket, znaků, záložek do knih a kalendářů H. Köglera
Myslivost a lesnictví na Žambersku
IX. výtvarný Žamberk
Výstava ke 100 letům od vzniku republiky (filatelistická)
XIX. vánoční výstava Vánoční koledování.
Jedna celosezónní malá výstava patřila připomenutí výročí stavby přehrady v Pastvinách
V prosinci vystavovaly v muzeu své práce děti ze škol a školek
Ve spolupráci s Divadelním spolkem Diviš se uskutečnil v únoru 7. ročník žamberského masopustu.
V rámci Festivalu muzejních nocí AMG ČR proběhla v květnu XII. žamberská muzejní noc formou
promítání dokumentu a přednášky Ing. J. Košťála z Prahy k 320. výročí narození Prokopa Diviše.
V srpnu se muzeum zapojilo do celostátní akce Den židovských památek.
Malá přehlídka historických klobouků se uskutečnila v rámci výstavy 100 let republiky.
Pro posluchače Žamberské akademie volného času (ŽAVČ) se konaly v muzeu 3 přednášky a
besídky s komentovanými prohlídkami vánoční výstavy.
Velký zájem byl o besedu p. Junka o transsibiřské magistrále po stopách legionářů.
Koncem roku se uskutečnila beseda Heslo Čechoslovák s p. Karlem Škarkou, moderoval M. Chvátil.

Novinky v muzeu
V souvislosti s výstavou o myslivosti byl vytvořen v pravém salonku v přízemí myslivecký pokoj.
Také se uskutečnilo odpoledne pro děti s názvem Les hrou.
V depozitáři v Nádražní ulici byly nově instalovány kovové panely pro zavěšení obrazů.
Zřizovatel zakoupil do muzea 2 nové skleněné stojací vitríny.

Další činnosti
V roce 2018 přijalo muzeum 49 badatelských dotazů.
Na výstavy mimo muzeum bylo zapůjčeno 50 sbírkových předmětů z našich fondů a od jiných
zařízení a soukromých zapůjčitelů si muzeum půjčilo na výstavy 286 předmětů.
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13. Městská knihovna Žamberk
Zaregistrovalo se 1.497 čtenářů (nárůst o 90 oproti minulému roku), z toho 519 je ve věku do 15
let. Registrovanými čtenáři je 24,15 % obyvatel města a okolí. Do knihovny fyzicky přišlo 24.353
návštěvníků (v r. 2017: 18.452) a dalších 8.029 využilo on-line služeb. Počet výpůjček byl 63.734
(v r. 2017: 51.610).
Knihovna během roku vyřídila také 75 požadavků našich čtenářů na meziknihovní výpůjční službu a
469 svazků zapůjčila ostatním knihovnám.
Důležitou činností knihovny je podíl na společenském životě města. V roce 2018 v knihovně
proběhlo 196 kulturních a vzdělávacích akcí. Z toho bylo 61 pro dospělé, 24 pro děti, 6 výstav a 105
bibliotematických hodin pro školy.
Velký zájem opět vzbudily kurzy trénování paměti. Vzhledem k množství zájemců byly otevřeny
současně čtyři kurzy trénování paměti pro začátečníky, středně i více pokročilé, každý po šesti
lekcích.
V knihovně probíhají již tradičně oblíbené cestovatelské besedy (Od Černého moře ke Kaspickému,
Na kole po Gruzii, Putování po Austrálii, Pěšky do Instanbulu aj.), výtvarné dílny apod.
Knihovna oslavila 100 let vzniku republiky: beseda na téma vzniku ČSR s PaedDr. Vladimírem
Kopalem byla zpestřena ochutnávkou dobových jednoduchých jídel.
Pro šest skupin účastníků Žamberské akademie volného času (celkem cca 150 lidí) byly na každý
měsíc připraveny přednášky na různá témata.
Pro prvňáčky a druháky připravila knihovna každý měsíc čtenářské hodinky, které mají za cíl
zábavnou formou vést děti k literatuře a motivovat je ke čtení. Pro děti knihovna připravila i různé
jednorázové akce, např. tradiční Andersenův týden a Noc s Andersenem, které se účastní děti ze
všech tří ZŠ v Žamberku, Mikulášské půjčování, deskohraní atd.
Pracovnice dětského oddělení dochází pravidelně do Mateřské školy Sluníčko, kde vede program
předčtenářské gramotnosti, jehož se účastní předškoláci.
Již tradičně v červnu pořádala knihovna pasování prvňáčků na čtenáře, při kterém 73 dětí
slavnostně skládalo čtenářský slib. Pasování se pravidelně účastní starosta města, který svým
zapojením dodává celé akci na významu a důležitosti.
Knihovna je aktivním členem Klubu dětských knihoven SKIP region 08.
Knihovna v loňském roce zajišťovala tzv. regionální funkce pro 14 obecních knihoven v okolí.
Celkem bylo v r. 2018 nakoupeno a zpracováno pro tyto knihovny 666 knih. Distribuováno jim bylo
42 souborů knih o 2.556 svazcích. Knihovna pokračovala ve sdružování prostředků obcí na nákup
knižního fondu, okolní obce přispěli dohromady částkou 35.000,- Kč.
Výše čtenářských poplatků zůstává nezměněna – 150,- Kč za roční registraci dospělého čtenáře a
50,- Kč za registraci dětského čtenáře. Za tuto částku mají čtenáři přístup k téměř 50 tisícům knih,
90 druhům časopisů a k několika stovkám audioknih, společenských her, map a výtvarných potřeb.
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14. Městský kulturní podnik – FIDIKO Žamberk
KINO
Kino uvedlo: 561 filmových projekcí, které navštívilo 21.154 diváků
z toho:
5 filmových projekcí v rámci Dětského filmového festivalu (964 diváků)
6 filmových titulů pro školy (10 projekcí, 1.400 diváků)
2 projekce v rámci Letního kina na Pěší zóně (122 diváků)
6 projekcí Letní kino s grilovačkou (226 diváků)
Průměrná celková návštěvnost na odehraná představení činila 40 diváků na jedno představení.
Nejvyšší návštěvnost
Bohemian Rhapsody
9 projekcí 1.681 diváků
Po čem muži touží
11 projekcí
856 diváků
Tátova volha
10 projekcí
876 diváků
Hotel Transylvánie: Příšerózní dovolená 11 projekcí
764 diváků
Absolutně nejvyšší návštěvnost na jednu projekci:
Bohemian Rhapsody: 302 diváků

DIVADLA A KONCERTY
V roce 2018 bylo pro diváky uspořádáno 22 divadelních, hudebních, cestopisných i jiných
představení (18 titulů, celkem 4.770 návštěvníků vč. školních).
Nejvyšší návštěvnost:
Turecká kavárna: 325 diváků - divadelní představení
Školní představení
V roce 2018 bylo připraveno 12 pořadů pro školy (22 představení a projekcí), které vidělo 3.700
diváků.
Pronájmy
V roce 2018 bylo evidováno celkem 25 pronájmů divadla různými subjekty, v jejichž rámci se
uskutečnilo 51 představení (vč. školních), která Fidiko technicky a personálně zajišťovalo (celkem
10.893 diváků vč. školních).
Orlická Brána
Dvanáctý ročník kulturního festivalu Orlická brána (pod Tyršovou rozhlednou), navštívilo cca 3.000
diváků.
Filmový klub
V roce 2018 se uskutečnilo celkem 10 projekcí.
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Spolek divadelních ochotníků Diviš
V tomto roce slavil DS Diviš 150. výročí založení ochotnického spolku v Žamberku. Herci připravili
čtyři novinky: Vzpomínkové pásmo k 150. výročí a divadelní hry: Limonádový Joe, Plačící satyr,
Oskar a růžová paní.
Výstavy
V předsálí divadla proběhlo 8 výstav amatérských autorů.
Další činnost
Kino za „pade“ – pravidelně
Ladies Night – pravidelně (projekce pro ženy s doprovodným programem)
Kino senior – pravidelně (projekce pro seniory v odpoledních hodinách)
Filmový klub - pravidelně
Dětský filmový festival (5 filmových projekcí, losování o ceny)
Žamberské jarní slavnosti (amatérské divadlo + další akce)
Prázdninové promítání (v dopoledních hodinách mimo programové schéma)
Oscarový březen (přehlídka oscarových snímků)
Expediční kamera (festival cestovatelských filmů)
Snow Film Fest (festival zimních filmů)
Varhanní koncert (hudební produkce)
Letní kino na Pěší zóně
Letní kino s grilovačkou
Noc hororů
Shrnutí
Do Divišova divadla za kulturním zážitkem vstoupilo celkem 36.817 diváků a posluchačů + cca
3.100 návštěvníků akcí mimo Divišovo divadlo.
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15. Pohyb obyvatelstva
Statistika k 31.12.2018
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 občanů nad 80 let
Počet obyvatel území PO III
Žamberk

CELKEM

ŽENY

MUŽI

6.044

3.092

2.952

43

26

17

88

38

50

62

35

27

117

63

54

122

62

60

132

67

65

17

7

10

261

176

85

28.791

-

-

Počet obyvatel k 31. 12. 2018 včetně cizinců 6087

16. Úřad práce
Nezaměstnanost a volná pracovní místa v Žamberku a okolí
Údaje k 31. prosinci 2018
Počet uchazečů o práci :
Podíl nezaměstnaných v % :
Volná pracovní místa:

53
1,4 %
306
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17. Sbor pro občanské záležitosti 2018
Akce
Vítání občánků
Zlatá svatba
Stříbrná svatba
Osobní návštěvy jubilantů
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/podzimní putování +
vánoční setkání)
Návštěva v domovech důchodců + LDN
Zasedání komise

Počet obřadů
(návštěv)

Počet
zúčastněných

15
5
2
121
160

81
5 párů
2 páry
115
160

2

36

2

29

2

13

4
0

85
0

2
2
4

39
5
10

18. Počasí 2018
Rok 2018 je hodnocen jako rok suchý, srážkově silně podnormální.
Průměrná roční teplota zařazuje rok 2018 mezi roky mimořádně nadnormální.
Rok 2018 se stává nejteplejším rokem zaznamenaným na území ČR v období od roku 1961.
Lednové dny roku 2018 přinesly i do Žamberka sněžení, dále silné mrazy okolo – 19 °C, (zamrzla
Divoká Orlice, týden se na ni bruslilo a led také pokryl Pastvinskou přehradu). Sněhová pokrývka
vydržela i během měsíce února.
Jarní rovnodennost: 20. března 2018 v 17:16 hod.
Velikonoční pondělí: 2. dubna 2018 slunečné, ale ještě velmi studené počasí
Jaro přišlo během měsíce dubna, oteplovalo se postupně až na letní teploty.
1. máj už byl velmi teplý s teplotami nad 20 °C
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Letní slunovrat: 21. června 2018
Další měsíce byly mimořádně teplé, bez deště, s teplotami nad 30 až 35 °C, tropické noci - teplota
v noci neklesla pod 20 °C, ještě v měsíci září pokračovaly tropické dny s teplotami nad 30 °C, stále
bylo velmi málo srážek.
Podzimní rovnodennost: 23. září 2018 ve 3:54 hod.
Ochladilo se až na konci měsíce října na 15 °C, stále nepršelo.
Listopad a prosinec byl teplý, jen ojediněle teplota klesla pod bod mrazu. Sněhová pokrývka se
v Žamberku objevila v polovině měsíce prosince, ale Vánoce a Silvestr byly teplé.
Astronomická zima: 21. prosince 2018 ve 23:23 hod.

19.03.2019
Zapsala Hana Marešová
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