Město Žamberk

Ze života Žamberka roku 2019
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1. Kalendárium 2019
Rok 2019 – výročí
(podle publikace „Významné události města Žamberka“)
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01. 09. 1979
1979
01. 05. 1994
01. 05. 1994
10. 05. 1994
16. 06. 1994
22. 10.1994
2004
15. 10. 2004
03. 10. 2004

Žamberk patří jako součást potštejnského panství králi Janu Lucemburskému
680 let
Požár dřevěného kostela sv. Václava
335 let
Kostel sv. Václava – zahájena přestavba D. T. Morazzim
290 let
Kaple u kostela dostavěna
275 let
P. Diviš – v Příměticích postaven první bleskosvod
265 let
Plastika svatých - zhotovena v Klostermannově ulici
260 let
Varhany v kostele postaveny
235 let
Hvězdárna v Žamberku – zahájení činnosti
175 let
Albertova vila – dokončena stavba arch. F. Havlíčka
130 let
Spořitelna městská – založena
125 let
Hasičská zbrojnice – vybudována vedle radnice
110 let
Sýrárna – založená firma Sukaný (od r. 1928 tvarůžky)
100 let
Klub českých turistů - ustanovující schůze
100 let
Počátek filatelie v Žamberku
90 let
Veřejný rozhlas – firma R. Hartig zahájila vysílání
85 let
Fontána na náměstí – instalována plastika F. Rouse
85 let
Hokejový oddíl – ustaven
80 let
BARIUM – umístění radiostanice u R. Žabky
75 let
Josef Knop – jako 1. pronikl na území ČSR
75 let
První motocyklové závody v Kotli
70 let
Církev československá husitská – otevření sboru
65 let
Pošta ve Vojáčkových sadech – zahájení výstavby
60 let
Zahájeno vyučování na horní škole
60 let
LŠU – zahájení provozu
40 let
MŠ Tylova – zahájení provozu - čp. 1244
40 let
Divadelní kavárna – zahájen provoz
35 let
Komerční banka – den otevřených dveří v nové budově
25 let
Penzion – slavnostní otevření za přítomnosti Olgy Havlové
25 let
Koupaliště – otevřeno moderní koupaliště
25 let
Pamětní deska B. Kuklové - Štúrové odhalena
25 let
Odhalení pamětní desky P. Ebenovi
15 let
Zprovozněn silniční průtah na Letohrad
15 let
Odhalení pamětní desky u Žabkových – Barium
15 let
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2. Osobnosti
Významné osobnosti Žamberka
Výročí narození:
23. 05. 1774 John Parish svobodný pán ze Senftenberku
29. 07. 1819 Theodor J. Ch. Brorsen – astrolog a botanik
1819
František Entlicher – učitel, ředitel kostelního kůru
27. 08. 1839 František Rous starší – řezbář, fotograf, astronom
18. 08. 1844 MUDr. Josef Reinsberg – lékař, vědecká spolupráce s Ottovým Slovníkem
07/1849
Prof. PhDr. Augustin J. B. Seydler – fyzik a astronom
25. 10. 1864 Oscar Parish baron von Senftenberg
20. 04. 1874 Josef Rous - řezbář
26. 08. 1879 Gustav Rous – sochař
07. 07. 1889 Akademický architekt Jindřich Merganc - malíř
25. 06. 1894 Hana Pírková – sopranistka, operní pěvkyně, pedagožka
01. 11. 1899 Charles Parish
30. 01. 1909 Generál Josef Knop
22. 01. 1929 Prof. Petr Eben – hudební skladatel, varhaník

245 let
200 let
200 let
180 let
175 let
170 let
155 let
145 let
140 let
130 let
125 let
120 let
110 let
90 let

Výročí úmrtí:
1854
11. 06. 1904
05. 12. 1934
02. 12. 1944
13. 03. 1944
28. 11. 1949
28. 02. 1974

165 let
115 let
85 let
75 let
75 let
70 let
45 let

Mikuláš Vonwiller – spoluzakladatel textilky Vonwiller
JUDr. Josef Grus – první starosta jednoty Sokol
MUDr. Rudolf Lukes – ředitel Albertina
Hana Pírková – sopranistka, operní pěvkyně, pedagožka
Ing. Pavel Kohn Kubín
PhDr. Emilián Trolda – hudební vědec a historik
Akademický architekt Jindřich Merganc
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3. Politický a kulturní život
74. výročí tragického konce paraskupiny BARIUM
V sobotu 19. ledna 2019 byla uctěna památka členů paraskupiny BARIUM u pamětní desky
na domě rodiny Žabkových položením květin zástupci města. Město Žamberk si tak připomnělo
osudy hrdinů protinacistického odboje, členů velmi úspěšné výsadkové skupiny BARIUM.

Tříkrálová sbírka 2019
Tříkrálová sbírka pro Charitu ČR proběhla v našem městě v sobotu 5. ledna 2019. Do ulic našeho
města vyrazilo 11 skupinek Tří králů. Vybralo se neuvěřitelných 94.655 Kč.
Na Ústeckoorlicku výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 poprvé v historii překonal hranici tří milionů
korun. Do 603 pokladniček bylo vybráno celkem 3.078.392 Kč.

Vzpomínali jsme na Petra Ebena
Ve středu 30. ledna 2019 zněla v kostele svatého Václava hudba Petra Ebena. Tohoto významného
hudebního skladatele, žamberského rodáka a čestného občana města jsme si připomněli
koncertem sboru Schola Gregoriana Pragensis, na varhany hrál Jaroslav Tůma. Koncert Pocta Petru
Ebenovi byl uspořádán k 90. výročí od narození Petra Ebena v Žamberku. Symbolické bylo i místo
koncertu, kostel svatého Václava, kde byl Petr Eben pokřtěn.
Výstavu o jeho životě a díle bylo možné si prohlédnout po celý měsíc únor ve foyer Divišova
divadla.

Talent 2018
V Žamberku ocenili mladé talenty. V pondělí 25. února 2019 se v Divišově divadle uskutečnil již
čtrnáctý ročník slavnostního předávání ocenění talentované mládeži za mimořádné výsledky
dosažené v oblasti sportu, kultury a vědomostí za uplynulý rok. Nominováno bylo 87 talentů v šesti
kategoriích. Ti nejlepší pak dostali od zástupců města pamětní listy, diplomy a keramické ceny.
O kulturní doprovodný program se zasloužili žáci ZUŠ Petra Ebena.
Závěr večera patřil již tradičně promítání fotografií oceněných dětí a filmu Domova pod hradem
Žampach „Sraz po zvláštní škole“, se kterým soutěžili na mezinárodním filmovém festivalu a získali
cenu za nejlepší film.

8. žamberský masopust
V sobotu 16. února 2019 starosta města Ing. Bc. Oldřich Jedlička předal Masopustovi symbolicky
klíč od města. Tím zahájil 8. ročník žamberského masopustu. Poté už zavládlo veselí, zábava,
rozdávání koláčů před radnicí a řazení průvodu, který se vydal městem za doprovodu kapely Honzy
Dostála a jeho muzikantů. U muzea probíhal od rána prodej zabíjačkových pochoutek, sladkých
koláčů, svařeného vína a medoviny. Po příchodu masopustního průvodu na parkoviště u muzea
masky slavnostně pohřbili basu, vrátili klíč od města a konec celé akce byl zakončen v pivovaru
Kanec. Počasí bylo slunečné, téměř jarní.
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Evropský dechový orchestr v Žamberku
V sobotu 30. března 2019 mohli diváci vidět a slyšet v Divišově divadle zřejmě největší hudební
těleso na jeho jevišti. Hrálo 68 mladých hudebníků z německého Merzigu, ruského Marxe a nejvíce
bylo žáků ze ZUŠ Petra Ebena. Úžasný koncert odměnili diváci potleskem ve stoje.
Vyvrcholil tak čtyřdenní projekt, který obsahoval mnoho zkoušek, ale také společných zážitků
a přátelství pro všechny účastníky. Zahraniční účastníci byli přijati na radnici panem starostou.

Jakub Szánto v Žamberku
V sobotu 6. dubna 2019 se v Divišově divadle konala mimořádná přednáška Žamberské akademie
volného času na téma „Blízký východ očima zahraničního zpravodaje“.
Pozvání přijal Jakub Szánto, zahraniční zpravodaj a moderátor České televize. Během poutavého
a spontánního vyprávění doprovázeného reportážemi pro Českou televizi se plný sál divadla
dozvěděl o současném dění na Blízkém východě, o životě obyvatel těchto zemí, ale také o tom, jak
vznikají reportáže pro Českou televizi.

Pálení čarodějnic
V úterý 30. dubna 2019 se uskutečnil 8. ročník Pálení čarodějnic u Myslivecké chaty v Žamberku.
Soutěžní a zábavné odpoledne přilákalo mnoho dětí i dospělých. Novinkou letošního ročníku byla
ukázka živých sov s výkladem.

20. žamberský Majáles
Jarní studentské slavnosti Majáles 2019 se konaly 1. května 2019 na Masarykově náměstí.
Tradiční průvod vyšel od budovy Gymnázia za účasti krále a královny Majálesu, žáků, studentů,
učitelů a zástupců ostatních žamberských škol. Průvod doprovázel dechový orchestr ZUŠ Petra
Ebena a mažoretky z Lukavice. Plné náměstí návštěvníků zhlédlo bohatý program plný vtipných
scének. Závěr odpoledne patřil pěveckým sborům Viola, Corale a hudební skupině InFlus.
K vydařené veselici přispělo i teplé a slunečné počasí.

Den otevřených dveří muzea starých strojů
Jarní výstava provozních parních strojů v areálu muzea ve Vonwillerově továrně tentokrát lákala
na úzkorozchodnou železnici a železniční modely. Slavnostní otevření nádražíčka a úzkorozchodné
železnice, další nově zprovozněné exponáty, to vše bylo připraveno pro stovky návštěvníků.
Akce byla narušena příjezdem pana premiéra Babiše a jeho volební agitkou před volbami
do Evropského parlamentu. Ne všem návštěvníkům se to líbilo. Jeden z protestů bylo pískání
na píšťaly i pískání lokomotiv a dalších parních strojů.

Město Žamberk přivítalo delegaci z amerického Rice Lake
V úterý 18. června 2019 se uskutečnilo v obřadní síni žamberské radnice za přítomnosti vedení
města a radních přijetí třicetičlenné delegace z partnerského města Rice Lake
(Wiskonsin, USA). Byly tak zahájeny oslavy 25 let od uzavření partnerské smlouvy mezi oběma
městy. Pozvání přijal mimo jiné starosta města Rice Lake Mike Diercks a paní Deborah Smith, která
Stránka 5 z 24

naše město navštívila již několikrát. Také stála u zrodu partnerství a zasloužila se nejvíce
o kontakty mezi školami. Díky její aktivitě a úsilí v roce 1994 vznikla mezi městy velmi úzká
spolupráce v oblasti školství a každý rok mají možnost vycestovat studenti žamberského gymnázia
na roční studijní pobyt na tamní High School. Za dobu 25 let do Rice Lake odcestovalo 51 studentů
a hostilo je 115 rodin.

Jam ROCK 2019
Ve čtvrtek 6. června 2019 byl opět na louce u letiště odstartován další ročník JAM ROCKu. Počasí
bylo příznivé, zájem z řad návštěvníků veliký. Novinkou bylo zavedení textilních náramků s čipy,
pomocí kterých mohli návštěvníci platit i u stánků s občerstvením.

Orlická brána - letos po třinácté
Třináctý ročník multižánrového festivalu pro celou rodinu se uskutečnil 12. a 13. července 2019
v přírodním areálu pod Tyršovou rozhlednou. Během dvou dnů se představily dvě desítky kapel
a divadelních souborů z Čech i z ciziny. Vstupné bylo dobrovolné, počasí letní.

Sousoší Nymfy a Kentaura je zpátky na pilíři kašny
Do kašny na Masarykově náměstí se po delší době vrátilo sousoší Nymfy a Kentaura, které bylo
loni odmontováno z důvodu nutné opravy.

Dny evropského dědictví v Žamberku
Na termín 7. až 15. září 2019 připadla akce „Dny evropského dědictví“. Město Žamberk se připojilo
k této událostí a zpřístupnilo veřejnosti zdarma některé objekty. Např. Muzeum starých strojů
a technologií, barokní kostel sv. Václava a kaple Panny Marie Bolestné, Domek Prokopa Diviše,
Tyršovu rozhlednu a reprezentativní prostor radnice, obřadní síň a vstupní halu s výzdobou ručně
paličkované krajky. O akci byl velký zájem, počasí bylo velmi příjemné, skoro letní.

Přísahali republice
V Žamberku se 31. srpna 2019 slavila hned dvě výročí.
75 let příchodu paraskupiny BARIUM a 110 let od narození Gen. Josefa Knopa. Městem v rámci
této akce projela kolona historických vojenských vozidel, proběhly dva pietní akty a odpoledne
se na louce Pod Suticí konal vojensko-historický program s komentovanými ukázkami. Podvečer
patřil koncertu Big Bandu ZUŠ Petra Ebena se zpěvačkou Eliškou Urbanovou. Tečku za zdařilou
vojensko-historickou akcí udělal dobový film.

Ceny města Žamberka
Úterní večer 23. října 2019 patřil v Divišově divadle slavnostnímu předávání Cen města Žamberka
za rok 2019. Starosta města Ing. Bc. Oldřich Jedlička a místostarostka Zděnka Šebková předali
oceněným skleněnou plaketu, pamětní list a květinu.
Ocenění byla udělena:
paní Haně Sklenkové - za dlouholetou spolupráci s městem Žamberkem a Městským muzeem
v oblasti výtvarné fotografie, za reprezentování města na výstavách v České republice i v zahraničí,
a za dlouholetou podporu pěveckého sboru Viola,
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panu Břetislavu Havlovi - za dlouholeté členství v žamberském Sokolu, jehož je starostou, za práci
s dětmi, mládeží i s dospělými v oblasti sportu, za vzorné vedení oddílu stolního tenisu, za výchovu
úspěšných sportovců a významnou propagaci města,
panu Jiřímu Šmokovi in memoriam - za dlouholeté členství ve Sboru dobrovolných hasičů
Žamberk, jehož byl velitelem, starostou a místostarostou, za podíl na vzniku Hasičského muzea
v Žamberku, za obětavost, pracovitost a aktivitu v hasičském sboru i mimo něj.

17. listopad v Žamberku - 30 let od Sametové revoluce
Žamberk oslavil státní svátek Den boje za svobodu a demokracii několika akcemi. S velkým
nasazením se zapojila Žamberská akademie volného času, jejíž studenti nejprve vyrazili v sobotu
16. listopadu 2019 do pražského Rudolfina na koncert ke Dni studentstva a v neděli 17. listopadu
2019 ve 14:00 hodin za účasti zástupců města zasadili Lípu svobody v parku na náměstí Gen.
Knopa.
Vzpomínkové setkání občanů se konalo od 16:00 hodin na Masarykově náměstí pod patronátem
spolku Milion chvilek pro demokracii. Zde promluvili k občanům nejen představitelé revolučních
událostí před třiceti lety v Žamberku, ale také první polistopadový starosta Miloslav Chvátil,
úspěšný podnikatel Tomáš Strnad a europoslanec Tomáš Zdechovský.
Římskokatolická farnost Žamberk se připojila k výzvě organizace Post Bellum a v 17:11 hodin se
na oslavu státního svátku, stejně jako po celé republice, rozezněly zvony i na kostele sv. Václava
v Žamberku a z rozhlasu se ozvala Modlitba Marty Kubišové.

Advent 2019 v Žamberku
V úterý 26. listopadu 2019 ožilo Masarykovo náměstí tradiční akcí Rozsvícení vánočního stromu.
Jarmark začal již ve 13:00 hodin odpoledne a u stánku si návštěvníci mohli koupit např. adventní
věnce, svíčky a přírodní kosmetiku, nechyběly ani tradiční pochoutky jako zabijačkové speciality
trdelník, svařené víno a medovina. O hudební vánoční program se postaraly děti z místních škol.
Vše dobré do nového roku 2020 popřál občanům města starosta Ing. Bc. Oldřich Jedlička.
S úderem osmnácté hodiny celé zaplněné náměstí odpočítalo rozsvícení vánočního stromu
a vánočních dekorací ve městě.
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4. Kultura a školství
Výběrové řízení pro studium v Rice Lake
Komise pro zahraniční styky uskutečnila výběrové řízení a vyslala na školní rok 2019/20 tři
studenty ze žamberského gymnázia: Maxe Kubíčka, Vojtěcha Cvika a Emmu Džurbanovou.

Den otevřených dveří v Macešce
Ve středu 15. května 2019 proběhl Den otevřených dveří v nově zrekonstruovaných prostorách
pro Dětskou skupinu. Maceška je zařízení, které zajišťuje celodenní péči o děti ve věku od 1,5 roku
až do zahájení školní docházky.

ZUŠ OPEN letos potřetí
ZUŠ Petra Ebena se spojilo s jedenácti školami v Pardubickém a Královéhradeckém kraji a v sobotu
1. června 2019 uspořádalo ZUŠ OPEN v Neratově. Koncertovalo se, tančilo, výtvarničilo a hrálo
divadlo. Zájem diváků byl velký.

TS NEON Žamberk – soutěžní výsledky 2019
Taneční skupina NEON, zřizovaná SVČ ANIMO, zažila úspěšnou sezonu. Každá z jejich věkových
a výkonnostních kategorií dosáhla medailového úspěchu k radosti tanečníků a trenérů.
Nejúspěšnější byli pokročilí junioři, kteří postupně získali medaile na Mistrovství ČR i na Evropském
šampionátu.

60 let ZŠ Žamberk, Nádražní 743
Základní škola v Nádražní ulici v tomto školním roce oslavila 60 let od svého vzniku.
Historie školy se začala psát v roce 1957, kdy byl položen základní kámen ke stavbě. Po dvou letech
byla stavba dokončena a 1. září 1959 byla škola slavnostně otevřena. V prvním školním roce
docházelo do školy 360 žáků, které učilo 13 učitelů. Prvním ředitelem byl Jan Renčín.
V současné době školu navštěvuje 459 žáků. Na škole působí 31 pedagogů, 5 vychovatelek
ve školní družině a 9 asistentů pedagoga. Ředitelem školy je Mgr. Roman Pospíšil.

40. let ZUŠ Petra Ebena
Základní umělecká škola, tehdy Lidová škola umění, vznikla v Žamberku 1. září 1979. Od tohoto
roku ji ve všech čtyřech oborech – hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém,
opustilo 1.200 absolventů. Vedení školy se rozhodlo pokusit se o setkání s bývalými absolventy.
Oslavy byly zahájeny v sobotu 2. listopadu 2019 odpoledne prohlídkou školy a od 15:00 hodin
setkáním všech absolventů ve společenském sále KC Vonwillerka. Setkání se vydařilo, téměř 500
absolventů se sešlo se svými spolužáky a učiteli. Byl čas na vzpomínání i na společné muzicírování.

Viola zpívala ve španělské Barceloně
V úterý 15. října 2019 se vydalo třicet zpěváků dětského pěveckého sboru Viola ze ZŠ 28. října
na dalekou cestu do Barcelony, aby se zúčastnili sborového festivalu Cantate Calanya 2019. Kromě
Violy se festivalu zúčastnili ještě dva pěvecké sbory z ČR a dalších šest sborů z Evropy.
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5. Památková péče
Na katastrálním území Žamberk se k 31. 12. 2019 nachází celkem 27 nemovitých kulturních
památek, z toho 14 na území městské památkové zóny Žamberk.

Obnova nejvýznamnějších památkově chráněných objektů na území
města Žamberka v roce 2019:
Kostel sv. Václava v Žamberku - nemovitá kulturní památka
V roce 2019 pokračovaly restaurátorské práce na nástěnných malbách v interiéru kostela – klenby
presbytáře. Práce prováděl restaurátor MgA. Jiří Suchan. Restaurátorské práce stály 708.400,- Kč.
Z dotačního programu Ministerstva kultury „Program regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón“ byla hrazena částka ve výši 708.000,- Kč, zbytek hradil
vlastník.

Zámek č. p. 1 v ul. Zámecká - nemovitá kulturní památka
V roce 2019 pokračovaly restaurátorské práce na kamenných ostěních v interiéru zámku. Práce
prováděl restaurátor MgA. 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 467.000,- Kč.

Měšťanský dům - nemovitá kulturní památka
V roce 2019 pokračovaly stavební práce – výměna 5 ks špaletových oken. Tyto stavební práce stály
293.000,- Kč. Z dotačního programu Ministerstva kultury „Program regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón“ byla hrazena částka ve výši 146.000,- Kč,
částkou 29.300,- Kč přispělo město Žamberk a zbytek hradil vlastník.

Židovský hřbitov - nemovitá kulturní památka
V roce 2019 pokračovaly záchranné práce na náhrobcích židovského hřbitova – oprava, stabilizace,
konzervace a restaurování náhrobků. Celkové náklady činily 175.500,- Kč. Z dotačního programu
Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností“ byla hrazena částka ve výši 50.000,- Kč a vlastník se podílel částkou 125.500,- Kč. Také
byla poskytnuta dotace z rozpočtu města Žamberk (z programu „Podpora památkové péče“) a to
ve výši 45.000,- Kč.

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 2019 spolupodílelo na několika akcích
obnovy – dům č. p. 281 a 209 v ul. Tyršova, dům č. p. 6 na Masarykově nám., dům č. p. 434 v ul.
Nádražní a Muzeum starých strojů a technologií č. p. 506 v Betlémě.
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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. Celkový objem peněžních
prostředků vyčleněných v rozpočtu města Žamberk pro rok 2019 byl 270.000,- Kč.

6. Výstavba
Investice 2019
Investiční náklady jsou uvedeny včetně DPH.
Realizace úspor energií – MěÚ č. p. 833 Žamberk
V roce 2019 byla zahájena investiční akce „Realizace úspor energií – MěÚ č. p. 833 Žamberk“.
Investice zahrnovala zejména úpravu střešní konstrukce budovy č. p. 833 vč. vestavby kanceláří
do části nevyužívaného podkroví a související úpravy instalací v nových prostorech. V rámci
stavebních úprav střechy byly odstraněny stávající „jednotlivé“ vikýře a nahrazeny pásovými.
Součástí úprav podkroví bylo též prodloužení schodiště v západní části z 3. nadzemního podlaží do
podkroví. V rámci opatření na realizaci úspor energií byla na celé budově vyměněna stará dřevěná
okna za nová plastová a v prostorách Městského úřadu Žamberk a Úřadu práce byl realizován
systém řízeného větrání s rekuperací tepla. V kancelářích celého objektu byla rovněž provedena
rekonstrukce osvětlení. Dále byla provedena rekonstrukce stávající kotelny.
Investiční náklady vynaložené v r. 2019: 35 mil. Kč
Vestavba osobní plošiny v č. p. 833 Žamberk
Bezbariérová úprava v budově Městského úřadu Žamberk č. p. 833 v podobě vestavby osobní
plošiny v místě původní úklidové místnosti v podkroví. Plošina z 2. do 3. patra komunikačně
navazuje na osobní výtah ve 2. patře. Ocelová konstrukce šachty byla osazena na mezipodestě
stávajícího schodiště. V místě šachty zvedací plošiny byla upravena konstrukce krovu.
Celkové investiční náklady: 1.422.058,- Kč
SVČ Animo – jazyková učebna a bezbariérové úpravy
Investice zahrnovala rekonstrukci hygienických zařízení v 1. nadzemním podlaží včetně zřízení
bezbariérového WC a další lokální bezbariérové úpravy spočívající v rekonstrukci místnosti učebny
cizích jazyků a přilehlé chodby. U vstupu ze zádveří byly dodány nové dvoukřídlé dveře. Součástí
bylo vybavení učebny nábytkem a IT technikou (počítače, interaktivní tabule).
Investiční náklady:
641.245,- Kč (stavební úpravy + technický dozor stavby)
Investiční náklady:
87.725,- Kč (nábytek)
Investiční náklady:
312.894,- Kč (IT vybavení)
Koupaliště – dětský bazének
Rekonstrukce stávajícího dětského bazénu spočívající ve výměně foliového pláště bazénu
za protiskluzovou nerezovou vanu, vč. napojení na stávající rozvody dnových odběrů a trysek
spojených s úpravnou vody a vč. úpravy vytápění s použitím tepelného čerpadla.
Investiční náklady:
1.669.840,- Kč (stavební práce + technický dozor stavby)
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Zpevněná plocha před Divadelní kavárnou v Žamberku
Jednalo se o rozšíření stávající zpevněné plochy ze zámkové dlažby před Divadelní kavárnou
pro případné umístění prezentací divadla či stolků kavárny v letním období. Současně došlo
k propojení vstupu kavárny s hlavním vstupem do Divišova divadla.
Investiční náklady:
60.730,- Kč
Divišovo divadlo, oprava fasády
Zahájení opravy fasády v rozsahu cca 360 m2 spočívající v odstranění nesoudržných částí fasády,
očištění fasády tlakovou vodou, provedení sanačního nátěru a celoplošné penetrace, lokální
doplnění jádrových omítek (vápenná omítka hrubá), celoplošné provedení renovační štukové
omítky a finálního nátěru minerální silikátovou barvou. Součástí díla byla také výměna oplechování
římsy v úrovni stropu 1. nadzemního podlaží.
Investiční náklady vynaložené v r. 2019: 238.698,- Kč
Oprava sprch v šatnách fotbalového klubu 1. FC Žamberk
Oprava 6 ks sprchových mechanismů v šatnách 1. FC Žamberk. Oprava proběhla během dubna
2019.
Investiční náklady:
35.000,- Kč
Hřbitov – nová urnová místa
Příprava plochy pro nová urnová hrobová místa na městském hřbitově.
Investiční náklady:
21.640,- Kč
Dětské hřiště na sídlišti U Žirafy
V místě bývalého dětského hřiště bylo vybudováno hřiště nové. Na přelomu června a července
2019 byly do prostoru umístěny nové herní prvky. Zároveň do tohoto prostoru byla přesunuta
pérová a vahadlová houpačka z prostoru hřiště u Penny marketu.
Investiční náklady:
366.727,- Kč
Rekonstrukce chodníku v ul. ČSA před č. p. 582 a 583
Rekonstrukce části chodníku podél silnice I/11 v ulici Československé armády v délce cca 30 m.
Povrch chodníku je z betonové dlažby. Stavba probíhala během dubna a května 2019.
Investiční náklady:
317.641,- Kč

Chodník v ul. ČSA před Městským muzeem č. p. 472 – nové bezbariérové napojení
V dubnu 2019 byla zahájena stavba nového chodníku před budovou městského muzea podél
silnice I/11 v ulici Československé armády. Jednalo se o doplnění cca 25 m chodníku mezi
stávajícími přístupovými schodišti k muzeu, který zajistil pěší napojení na stávající parkovací
plochu. Součástí projektu byla i rekonstrukce původních přístupových ploch k muzeu, včetně obou
schodišť. Nová opěrná zídka z betonových tvárnic i nové schodiště byly obloženy přírodním
pískovcovým obkladem. Chodník z velkoformátové dlažby bude v zimních měsících vyhříván.
Součástí stavby bylo také přeasfaltování stávajícího vjezdu na parkoviště u muzea.
Svah nad opěrnou zídkou byl zpevněn kokosovou geotextilií a osázen keřovitými rostlinami.
Proti růstu plevele byl prostor mezi rostlinami obsypán pískovcovým kačírkem.
Investiční náklady:
963.649,- Kč
16.922,- Kč (osázení a úprava svahu)
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Městské muzeum – oprava parkoviště
Realizace asfaltové plochy na parkovišti u městského muzea včetně obrubníků a odvodnění.
Akce proběhla v červnu 2019.
Investiční náklady:
287.792,- Kč
Městské muzeum – úprava žlabů
Jednalo se o spádování cca 20 m podokapních žlabů na severovýchodním rohu budovy muzea
pro správný odvod dešťových vod.
Investiční náklady:
30.297,- Kč
Oprava propojovacího chodníku u bytového domu č. p. 1057 a 1058
Předláždění cca 50 m2 chodníku ze zámkové dlažby včetně nových obrubníků.
Investiční náklady:
57.939,- Kč
ul. Hluboká – rekonstrukce chodníků
Od dubna do června 2019 probíhala rekonstrukce chodníkových ploch v celé délce ul. Hluboká
po obou stranách komunikace od Masarykova náměstí po Havlíčkovo nábřeží (cca 171,35 m).
Povrch chodníků byl proveden z žulové mozaiky (60x60x60), povrch vjezdů z žulové dlažby
(100x100x100). Na vjezdu z Masarykova náměstí bylo vybudováno zvýšené místo pro přecházení,
které zpomalí projíždějící vozidla. Součástí byla také kompletní výměna uličních vpustí, které byly
dle zjištění ve špatném technickém stavu.
Investiční náklady:
2.753.321,- Kč
ul. Hluboká, Vrbí a Českých Bratří – veřejné osvětlení
Investiční akce zahrnovala vybudování nového podzemního vedení veřejného osvětlení.
V ul. Hluboká bylo umístěno 7 ks svítidel na 6 metrových stožárech, v ul. Vrbí 7 ks na 5 metrových
stožárech a v ul. Českých Bratří 2 ks svítidel rovněž na 5 metrových stožárech. V součinnosti
s památkáři byla vybrána svítidla historizujícího vzhledu.
Investiční náklady:
946. 941,- Kč
Sousoší Nymfy a Kentaura – obnova rozvodu vody, zrestaurování povrchu
Akce probíhala v červnu a červenci 2019. Sousoší bylo převezeno do restaurátorské dílny
v Buštěhradu. Jednalo se o obnovu nefunkčního rozvodu vody uvnitř sochy. Znamenalo to nutnost
otevření přístupového místa v soše, výměnu vnitřního rozvodu vody, zavření přístupového místa,
zaciselování svárů a sjednocení struktury bronzu. Povrch celého sousoší byl kompletně
zrestaurován. Současně došlo k očištění a konzervaci měděné desky umístěné na středovém pilíři
kašny.
Investiční náklady:
120.600,- Kč
Komunikace nad Poliklinikou
Od června do září 2019 probíhala rekonstrukce komunikace, chodníku a 12 podélných parkovacích
stání v ulici Nad Poliklinikou. Součástí investice bylo také nové veřejné osvětlení. Jednalo se
o asfaltovou komunikaci délky 280 m od křižovatky u sídla společnosti Správa budov Žamberk s.r.o.
po napojení na ul. Smetanovu.
Investiční náklady:
3.956.067,- Kč
Komunikace Školská
Oprava části komunikace v ul. Školská (cca 70 m).
Investiční náklady:
284.350,- Kč
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Koupaliště – vrbové stavby
Vrbový plot v délce 116 m podél protipovodňové zdi v areálu koupaliště a 1 ks vrbového iglú
o průměru 4m (altán) + zavlažovací systém.
Investiční náklady:
169.585,- Kč
MŠ Čtyřlístek – úprava rozvodu vody
Nové řešení vodovodního uzlu ve vstupní šachtě v areálu MŠ.
Investiční náklady:
19.965,- Kč
MŠ Sluníčko – výměna popraskaných parapetů
Výměna popraskaných parapetů na západní, severní a jižní straně budovy č. p. 433.
investiční náklady:
146.054,- Kč
Muzeum dobrovolných hasičů – výměna oken
Výměna výplní otvorů na budově hasičského muzea SDH v Žamberku. Jednalo se o vybourání 3 ks
stávajících špaletových oken vč. parapetů. Nově byly osazeny plastové výplně.
Investiční náklady:
34.147,- Kč
Muzeum dobrovolných hasičů – výměna garážových vrat
Jednalo se o další etapu „výměny vrat“ v hasičském muzeu SDH. V roce 2019 byly vyměněny 2 ks
garážových vrat. Jednalo se o vrata stejného provedení jako již měněná vrata v minulých letech.
Investiční náklady:
99.101,- Kč
Masarykovo náměstí – výšková úprava žlabu ze žulové dlažby
Stavební úprava žulového žlabu na Masarykově náměstí. V místě přejezdu z parkoviště na silnici
I/11 byla provedena výšková úprava odvodňovací vpusti a předláždění žlabu, aby nebyl tak
hluboký.
Investiční náklady:
49.221,- Kč
Havlíčkovo nábřeží – odstavná plocha
Realizace manipulační plochy na Havlíčkově nábřeží v úseku od železného mostu po Havlenovu
ulici. Povrch je tvořen pojezdovou zatravňovací dlažbou vysypanou jemným štěrkem. Součástí bylo
olemování 6 ks kultivarů lip vysazených v rámci stavby protipovodňových opatření a vytvoření
záhonu se zelení.
Investiční náklady:
191.871,- Kč
Havlíčkovo nábřeží – veřejné osvětlení
Realizace veřejného osvětlení podél protipovodňové zdi na Havlíčkově nábřeží v úseku od dřevěné
lávky po železný most. Jednalo se o 14 ks sloupů veřejného osvětlení – 9 ks umístěno z pohledu
od silnice „za zdí“ v korytě řeky.
Investiční náklady:
624.224,- Kč
Pod Sanatoriem – veřejné osvětlení
Realizace veřejného osvětlení komunikace v ul. Pod Sanatoriem pomocí tří osvětlovacích bodů.
Svítidla jsou v provedení LED na bezpaticových sadových 5m stožárech. Na jednom světelném
bodu je osazen dvou-výložník pro osvětlení komunikace a prostoru před garážemi.
Investiční náklady:
157.115,- Kč
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Parkoviště před lékárnou na Náměstí Gen. Knopa
Uspořádání parkovacích stání a navýšení jejich počtu v prostoru před bytovými domy č. p. 1061
a č. p. 1062. Stávající nevyužívaný chodník přilehlý k parčíku byl v délce 43 m vybourán a vozovka
byla o 2,2 m rozšířena. Na křižovatce u lékárny bylo vybudováno místo pro přecházení s vysazenou
chodníkovou plochou.
Investiční náklady:
956.468,- Kč
Pedagogicko-psychologická poradna – výměna oken
Výměna výplní otvorů v prostorách pedagogicko-psychologické poradny v Žamberku, ul. Nádražní
č. p. 550.
Investiční náklady:
90.840,- Kč
Radnice č. p. 166 - klimatizace
Realizace klimatizace obřadní síně radnice o výkonu 7 kW. Vnější klimatizační jednotka byla
instalována do venkovního prostředí na fasádu nad bočním vstupem do přístavby budovy radnice.
Vnitřní jednotka byla umístěna na levé příčce v obřadní síni.
Investiční náklady:
68.063,- Kč
Radnice č. p. 166 - vytápění žlabů
Elektrické vyhřívání okapních žlabů na boční straně budovy radnice zabraňující námraze a tvorbě
nebezpečných rampouchů v místě, kde se nachází "bezbariérový" boční vstup, který je využíván
zejména rodiči s kočárky a kde hrozil pád ledu do prostoru vstupu.
Investiční náklady:
59.991,- Kč
ZŠ 28. října 581 – hliníkové vstupní dveře
Jednalo se o 2 ks otočných hliníkových dveří. Vyměněny byly vstupní dveře do jižního křídla
budovy (vstup v blízkosti kolárny). Dále se vyměnily vstupní dveře do jídelny v severním křídle
budovy.
Investiční náklady:
81.070,- Kč
ZŠ 28. října 581 – nové žlaby a svody
Jednalo se o dílčí rekonstrukci okapových žlabů a svodů na budově ZŠ 581 - cca 30 m žlabu a 2 ks
svodů ve dvorní části v místě kolárny
Investiční náklady:
148.168,- Kč
ZŠ 28. října 581 – výměna podlahové krytiny ve 2 třídách
Ve 2 třídách základní školy došlo k výměně starého lina vč. podkladních vrstev.
Investiční náklady:
174.246,-Kč
ZŠ 28. října 581 – vrbové stavby
Na zahradě školní družiny ZŠ 581 (budovy č. p. 468 a 550) byl vybudován vrbový plot v místě
bývalého živého plotu z břečťanu. Dále byla vrbovými proutky osázena a propletena konstrukce
„prolézacího tunelu“, který byl rovněž na zahradě vybudován v loňském roce.
Investiční náklady:
35.000,- Kč
ZŠ 28. října 581 – přírodovědná učebna s laboratoří a bezbariérové úpravy – stavební úpravy
Předmětem projektu byly stavební úpravy odborné učebny ZŠ 581 včetně realizace bezbariérové
úpravy WC v daném patře budovy.
Investiční náklady na stavební úpravy: 777.230,- Kč
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Součástí projektu bude také vybavení této učebny nábytkem a odbornými pomůckami, které
budou dodány během r. 2020.
ZŠ Nádražní 743 – WC chlapci
Jednalo se o rekonstrukci hygienických zařízení (WC) pro chlapce v ZŠ 743 ve čtyřech podlažích.
Ve druhém podlaží byla rovněž rekonstruována 2 WC pro zaměstnance (jedno samostatné a druhé
součástí WC chlapci).
Investiční náklady:
1.057.219,- Kč
ZŠ Nádražní 743 – jazykové učebny a bezbariérové úpravy – stavební úpravy
Jednalo se o vybudování bezbariérového WC ve 2. nadzemním podlaží. Součástí byla instalace
signalizačního systému nouzového volání.
Investice zahrnovala také dodávku a montáž vybavení jazykových učeben (lavice, židle, katedra,
skříně, tabule a nástěnky) a dále vybavení potřebnou elektronikou (interaktivní tabule, notebooky).
Pro zajištění bezbariérovosti byl instalován pásový schodolez Climber.
Celkem investiční náklady: 710.206,30 Kč
ZŠ Nádražní 743 – nápis na fasádě
Při příležitosti 60. výroční od vzniku základní školy byl na venkovní fasádě nad hlavním vstupem do
budovy proveden nápis „ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽAMBERK, NÁDRAŽNÍ 743“ a umístěno logo města
Žamberka.
Investiční náklady:
22.264,- Kč

Stránka 15 z 24

7. Hospodaření města
Hospodaření k 31.12.2019

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 2019
Splátky přijatých úvěrů

Skutečnost Skutečnost v Kč
přepočtená
v tis. Kč
na 1 obyvatele
114 377
13 425
7 380
41 819
177 001
133 852
63 847
197 699
-20 698
0
0

18 831
2 210
1 215
6 885
29 141
22 037
10 511
32 548
-3 407
0
0

8. Zdravotní a sociální zařízení
Modernizace čistírny odpadních vod v Albertinu
Pardubický kraj dokončil během jednoho roku modernizaci čistírny odpadních vod v Albertinu.
Investice za téměř 25 milionů korun vyřešila nejen problémy s odpadními vodami. Dlouhodobě
plánovaná stavba byla započata v roce 2018, rekonstruovaná byla po padesáti letech fungování.

9. Životní prostředí
Vichřice Eberhard páchala škody i v Žamberku
Během noci z neděle 10. března 2019 na pondělí 11. března 2019 měli hasiči napilno. O půlnoci
vyjeli na náměstí generála Knopa k pádu stromu na zaparkovaná auta. Další technická pomoc
následovala při odstraňování spadlého stromu v osadě Polsko směr na Kněžství. Škody také hlásily
městské lesy, silný vítr vyvrátil cca 500 m3 stromů v lokalitě Kněžství a několik jasanů u hřbitova.
Společnost ČEZ řešila 45 poruch na vedení po celém Pardubickém kraji. Také v Žamberku nešel
několik hodin elektrický proud.
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10. Komise pro zahraniční styky
Činnost komise pro zahraniční styky za rok 2019
Uskutečněno bylo sedm akcí, z toho tři v Žamberku.
V měsíci březnu se v Žamberku konal Mezinárodní dechový orchestr hudebních škol partnerských
měst.
Hlavní akcí roku bylo přivítání hostů z partnerského města Rice Lake z amerického Wisconsinu
u příležitosti 25 let vzájemné partnerské spolupráce.
V červnu navštívili žáci ze základní školy v Senftenbergu žáky ze základní školy 28. října
v Žamberku.
Další akcí byl Mezinárodní tábor mládeže a koncert Big bandu ZUŠ Petra Ebena v Senftenbergu.
Proběhlo setkání starostů v maďarském Veszprému.
Uskutečnila se říjnová návštěva pěveckého sboru Viola ve Španělsku.
Komise zorganizovala výběrové řízení a vyslala na školní rok 2019/20 ke studiu na High School
v Rice Lake tři studenty ze žamberského gymnázia.

11. Tělovýchova a sport
Turisté v Žamberku oslavili 100 let
Dne 16. března 2019 oslavil sté výročí od svého založení Klub českých turistů. Na jarní období
připravil několik akcí. Jednou z největších byla výstava v městském muzeu, která připomněla celou
historii jednoho z nejstarších turistických odborů v našem regionu. K vidění bylo nepřeberné
množství fotografií a dokumentů nebo srovnávání historických turistických map Orlických hor.
Dalšími akcemi byla beseda k historii turistiky na Žambersku a tradiční pochod Za zlatým klíčem
Rokytenky, který se uskutečnil v sobotu 4. května 2019. Tento den byla v žamberském muzeu
zřízena poštovní přepážka, kde si návštěvníci mohli orazítkovat pohled nebo speciální
korespondenční lístek s příležitostným razítkem. Zájem o tuto akci byl velký.

Rallye Šmídl 2019
Osmý ročník Rallye Šmídl odstartoval v sobotu 27. dubna 2019 tentokrát v Ústí nad
Hylvátech. Akce nebyla o soutěži v rychlosti, ale především o orientaci na mapě,
dopravních předpisů, někdy i o smyslu pro humor, zábavě s rodinou a přáteli a také
soutěžních aktivit. Atraktivní disciplínou byla jízda zručnosti.
Po skončení akce proběhlo v areálu firmy Šmídl Žamberk zábavné odpoledne pro
veřejnost.
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Orlicí –
znalosti
v plnění
širokou

Cyklo Glacensis 2019
V pátek 17. května 2019 se konala mezinárodní jízda Cyklo Glacensis 2019. Letošní 18. ročník
nabídl krásné trasy Orlickými horami až do cíle v Olešnici v Orlických horách, kam se sjelo okolo
230 cyklistů. Akci zaštítil svým jménem vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek. Akce
otevřela cykloturistickou sezonu v česko-polském příhraničí.

Běh naděje 2019
Ve čtvrtek 23. června 2019 se v Žamberku, po třinácté, již tradičně před Divišovým divadlem,
uskutečnila humanitární sportovní akce Běh naděje 2019. Zaregistrovalo se celkem 119 běžců
a cyklistů. Díky svolení rodiny Parish se opět trasy běhu vrátily do zámeckého parku. Na konto
celostátní sbírky se podařilo vybrat 6.620,- Kč.

Přivezli zlaté medaile
Bratři Martin a Vít Matějčíkovi přivezli zlaté medaile ze šermířské soutěže konané ve španělské
Torrelaveze. Zazářili v konkurenci šermířů a kaskadérů z patnácti zemí.
Oba bratři působí v šermířské skupině Balestra a kromě živých vystoupení se pravidelně podílejí
jako kaskadéři a dubléři herců na natáčení filmů a seriálů české a zahraniční produkce.

15 km po Divoké Orlici
Letošní 48. Ročník vodáckého závodu 15 km po Divoké Orlici se uskutečnil v sobotu 4. května 2019.
Start závodu byl u firmy Mecawel/Horalka v Nekoři a cíl byl pod mostem u myslivecké chaty
v Žamberku.

Žamberský duatlon
Již tradičně třetí zářijovou sobotu ožil zámecký park sportem. Konal se zde 29. ročník Žamberského
duatlonu, po deváté v řadě byl pořádán jako Mistrovství republiky. Za krásného slunečného ale
i chladného počasí jako první odstartovaly dva závody žactva. V deseti kategoriích se na start
postavilo 150 dětí. Hlavní závod se 166 účastníky odstartoval v 10:30 hodin. Na závodníky čekalo 5
km běhu ve třech okruzích v parku, 20 km na kole (Letohrad, Písečná a zpět) a po odložení kola
v depu pak závěrečný tříkilometrový běh. Nejrychlejší v cíli byl a mistrovský titul získal Luděk
Abrhám z KB Letohrad.

Stránka 18 z 24

12. Městské muzeum Žamberk
90 let filatelie na Žambersku
V letošním roce si Klub filatelistů 05-70 připomněl 90 let filatelie na Žambersku. V neděli 15. října
2019 do Žamberka přijeli hosté ze Svazu českých filatelistů, které na radnici přijal starosta města
Ing. Bc. Oldřich Jedlička, ředitel muzea Mgr. Petr Hažmuka a předseda Klubu filatelistů Žamberk
Pavel Hlaváč. Při příležitosti tohoto výročí vydali žamberští filatelisté pamětní obálku
a korespondenční lístek s pamětním přítiskem a suchou pečetí, který si návštěvníci mohli zakoupit,
nechat orazit a poslat přes oficiální poštovní přepážku speciálně zřízenou v den vernisáže v muzeu.
Mezi exponáty výstavy je i originální Herčíkův návrh známky se znakem města Žamberka, která
vyšla v roce 1986.

Statistika 2019 - celkem návštěvníků:
Městské muzeum – 3218
Domek Prokopa Diviše – 268
4 krátkodobé výstavy:
 100 let klubu turistů v Žamberku
 Pes nejlepší přítel člověka
 90 let filatelie v Žamberku
 Vánoční výstava betlémů „Betlémský příběh“
Stálá expozice:
Výstava k 80. výročí založení hokejového oddílu v Žamberku
Další akce:
 21. ročník žamberského masopustu
 Celosezónní malá výstava – 200 let od narození dánského hvězdáře Brorsena
 Den židovských památek – připojil se místní husitský sbor – bývalá židovská synagoga
Besedy:
 Voda pro Izrael
 Kolektivizace venkova
 Pro posluchače pěti tříd Žamberské akademie volného času se v muzeu konaly 4 přednášky
s komentovanými prohlídkami „vánoční výstavy“ a Křeslo pro hosta
Stavební novinky v muzeu:
 Přestavba bočního schodiště
 Dlážděný chodník
 Vyasfaltování parkoviště u Městského muzea
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13. Městská knihovna Žamberk
Knihovně byl pro rok 2019 schválen rozpočet ve výši 2.637.000,- Kč a dalším příjmem byly poplatky
čtenářů, které činily 260.318,- Kč. Na rozšíření výpůjčního fondu bylo použito 409.018,- Kč, z toho
na nákup periodik 41.209,- Kč.
Stav knihovního fondu byl k datu konce roku 48.601 knižních jednotek, zpracováno bylo 1.928
nových knih a odepsáno 1.148 zastaralých či poničených. Kromě nových knih jsme rozšířili
i nabídku dalších fondů: máme již 343 audioknih, 157 společenských her, 125 map, v nabídce jsou
i dětské tematické kufříky a výtvarné potřeby. Uživatelé služeb knihovny mají stále k dispozici
nejnovější čísla týdeníků, celkem knihovna odebírá na 90 různých časopisů.
Počet zaregistrovaných čtenářů byl 1.553 (nárůst je o 56 oproti minulému roku), z toho 487 ve
věku do 15 let. Registrovanými čtenáři je 28,8 % obyvatel města a okolí. Do knihovny fyzicky přišlo
24.607 návštěvníků a dalších 8.004 využilo on-line služeb.
Počet výpůjček opět mírně stoupl, v roce 2019 byl 64.074, z toho 53.627 bylo knih, 9.340 periodik,
75 výpůjček byly mapy, 622 výpůjček audioknihy a 410 bylo výpůjček společenských her. Knihovna
během roku vyřídila také 148 požadavků našich čtenářů na meziknihovní výpůjční službu a 330
knih zapůjčila ostatním knihovnám.
Důležitou činností knihovny je podíl na kulturním a společenském životě města. V roce 2019
v knihovně proběhlo 214 kulturních a vzdělávacích akcí. Opět velký zájem vzbudily kurzy
trénování paměti. Vzhledem k množství zájemců byly otevřeny současně tři cykly trénování
paměti pro začátečníky i pokročilé. Další pořádané akce byly na různá témata – cestopisné besedy:
např. o Číně, Islandu, Maroku, jedna přednáška s lékařem byla věnována péči o zuby, proběhla
také přednáška o etiketě, oblíbená beseda s vizážistkou, dále se konaly výtvarné dílny atd.
a v čítárně jsme během roku instalovali celkem 8 výstav. Velkou poctou pro nás byla návštěva
delegace z partnerského města Rice Lake, USA, která do naší knihovny zavítala 21. června 2019.
Další významnou návštěvou, kterou jsme v knihovně přivítali 31. října 2019, byl europoslanec
Tomáš Zdechovský.
Celoměstskou aktivitou, do které je knihovna už od počátku zapojena, je Žamberská akademie
volného času, v rámci které se konalo na půdě knihovny několik přednášek. Celkem proběhlo
během roku pro dospělé návštěvníky 69 akcí.
Pro školy máme připraveny bibliotematické hodiny - pro mateřské školy je nachystáno 6 druhů
stálých programů, pro základní a střední školy více než 40 druhů literárně zaměřených programů
pro různé ročníky a 6 typů výtvarných programů. V roce 2019 proběhlo rekordních 117
bibliotematických programů, které měly přes dva tisíce účastníků. Nabídku knihovny využívají
i školy z okolních obcí (Klášterec, Kunvald, Líšnice...). Pro prvňáčky a druháky připravujeme každý
měsíc čtenářské hodinky, které mají za cíl zábavnou formou vést děti k literatuře a motivovat je ke
čtení. Pro děti připravujeme i různé jednorázové akce, např. tradiční Andersenův týden a Noc
s Andersenem, Mikulášské půjčování atd. V říjnu jsme v knihovně přivítali známou spisovatelku
Kláru Smolíkovou, která zde měla tři besedy pro žáky základních škol. V roce 2019 jsme přišli
s novinkou: nabízíme školám v Žamberku a okolí spolupráci v rámci projektových dnů v souladu se
šablonami MAS (Místních akčních skupin) a již jich také několik společně proběhlo. Dále pracovnice
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dětského oddělení dochází pravidelně do Mateřské školy Sluníčko, kde vede program
předčtenářské gramotnosti pro předškoláky.
Již tradičně jsme v červnu pořádali pasování prvňáčků na čtenáře, při kterém 70 dětí slavnostně
skládalo čtenářský slib do rukou starosty Ing. Bc. Oldřicha Jedličky.
Knihovna je aktivním členem Klubu dětských knihoven SKIP. Věnujeme se také dalším aktivitám
podporujícím čtenářství – jsme členem týmu koordinátorů společnosti Celé Česko čte dětem,
propagujeme internetovou aktivitu „Čtení pomáhá“.
Účastnili jsme se opět celostátního projektu Knížka pro prvňáčka.
Zapojili jsme se i pošesté do celoroční soutěže pro dětské čtenáře Lovci perel - v roce 2019 se
aktivně zúčastnilo 66 dětí, pro které jsme připravili na konci školního roku a před Vánoci
i motivační Krámek lovců perel.
Knihovna v loňském roce opět zajišťovala tzv. regionální funkce pro 14 obecních knihoven v okolí;
v nich proběhly metodické návštěvy a revize a jedno společné setkání knihovníků se uskutečnilo
v březnu v naší knihovně. Celkem bylo v r. 2019 nakoupeno a zpracováno pro tyto knihovny 611
knih za 132.500,- Kč. Distribuováno jim bylo 2.083 knih.
Velkou a náročnou změnou v r. 2019 byl pro nás přechod na nový knihovní software, který
proběhl v červenci a přinesl i některé změny pro čtenáře – možnost prodlužování výpůjček a další
novinky.
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14. Městský kulturní podnik – FIDIKO Žamberk
KINO
Kino uvedlo:
z toho:

601 filmových projekcí, které navštívilo více než 25.000 diváků
5 filmových projekcí v rámci Dětského filmového festivalu (1.222 diváků)
10 filmových titulů pro školy (11 projekcí, 1.160 diváků)
2 projekce v rámci Letního kina na Pěší zóně (100 diváků)
6 projekcí Letní kino s grilovačkou (60diváků)
Dalších 10 projekcí mimo programové schéma FIDIKO odbavilo „kino“ pro společnost KONZUM.
Průměrná návštěvnost na odehrané projekce činila 42 diváků na jedno představení.
Nejvyšší návštěvnost:
Ženy v běhu
18 projekcí 3.481 diváků (297 diváků na 1 projekci)
Bohemian Rhapsody
14 projekcí 1.821 diváků
Jak vycvičit draka 3
9 projekcí
1.340 diváků
Další aktivity:
 Nepravidelně noční kino
 2x měsíčně Kino senior
 2x měsíčně Kino „za pade“
 Filmový klub -10 projekcí apod.

DIVADLA A KONCERTY
V roce 2019 jsme pro diváky uspořádali 25 divadelních, hudebních, cestopisných i jiných
představení (20 titulů, celkem 5.246 návštěvníků včetně školních).
Nejvyšší návštěvnost:
Vandráci Vagamundos
Zkurvení havlisti

2 divadelní představení 649 diváků
313 diváků na divadelní představení

Školní představení: 16 pořadů pro školy – 3.800 diváků
Orlická brána 2019: během dvou dnů navštívilo tuto akci cca 3.000 diváků
Shrnutí
Městský kulturní podnik – Fidiko Žamberk uspořádal v roce 2019 rekordních 657 projekcí,
divadelních představení a akcí konaných mimo Divišovo divadlo - navštívilo je celkem 43.000
diváků.
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15. Pohyb obyvatelstva
Statistika k 31. 12. 2019
Počet občanů
Narození
Úmrtí
Počet přihlášených osob k TP
Počet přehlášených osob v místě
Počet odhlášených osob z TP
Zrušení údaje o místu TP
Počet občanů nad 80 let
Počet obyvatel PO III Žamberk

CELKEM
6.018
55
60
112
111
134
12
270
28.814

ŽENY
3.065
21
32
60
49
76
3
179

MUŽI
2.953
34
28
52
62
58
9
91

Počet obyvatel k 31. 12. 2019 včetně cizinců: 6.074

16. Úřad práce
Nezaměstnanost a volná pracovní místa v Žamberku a okolí k 31.12.2019:
Počet uchazečů o práci:
Míra nezaměstnanosti:
Počet volných míst:

273
1,3%
791
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17. Sbor pro občanské záležitosti 2019
Akce

Počet
písemných
gratulací

Počet
obřadů
(návštěv)

Počet
zúčastněných

4
6
9
163

9

61

5
2
147

-

2

44

-

2

20

-

1

14

-

4
1
2
3

72
48
36
8

-

4

11 (4x)

Vítání občánků
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

18. Počasí 2019
Leden, únor 2019 – sněžení, mrazy, teploty až pod -15 °C, ideální podmínky pro lyžaře a běžkaře
i v Žamberku.
Mírné mrazy trvaly i v měsíci březnu.
Astronomické jaro 2019 – 20. března 2019 ve 22:58 hodin.
Velikonoce (19. – 22. dubna) - slunečné počasí s teplotami okolo 20 °C
Letní slunovrat 2019 - 21. června 2019 v 17:53 hodin.
Červen až srpen – nejteplejší období od začátku měření teplot (od roku 1961).
Podzimní rovnodennost 2019 – 23. září v 9:49 hodin.
Podzimní měsíce – teploty se držely nad dlouhodobým průměrem, velmi málo srážek.
Astronomická zima 2019 – 22. prosince 2019 v 5:18 hodin.
První sníh napadl na začátku prosince, teploty jen ojediněle klesly pod bod mrazu.
Vánoce bez sněhu, teploty okolo 5 °C, stejný ráz počasí se udržel až do Silvestra.
Letní čas: v neděli 31. března 2019 v 3:00 hodin.
Zimní čas: v neděli 27. října 2019 ve 3:00 hodin.
03. 04. 2020
Zapsala Hana Marešová
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