Město Žamberk

Koncept v elektronické podobě - podklady pro výběr a zápis do kroniky města

Ze života Žamberka roku 2016
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1. Kalendárium 2016
Připomeňme si na začátku letošního roku alespoň některá zajímavá výročí, která se vztahují
k historii našeho města. Práci na kalendáriu započali před lety manželé Pírkovi.
1341
1666
1731
1906
1906
1911
1916
1926
1926
1926
1931
1931
1941
1956
1981
1991
1991
1991
1991
1996
2001

první přímá zmínka o Žamberku
první písemná zmínka o židech v Žamberku
z tohoto roku pochází nejstarší datovaný náhrobek na židovském hřbitově
Karel Vojáček (1855-1935) jmenován čestným občanem města Žamberka
první osobní automobil v Žamberku
založeno muzeum v Žamberku
otevřena Husova knihovna v Žamberku
položení základního kamene ke stavbě Divišova divadla
založení tenisového oddílu v Žamberku
založen radiokroužek u p. Jaroslava Charfreitaga
ustavující valná hromada Klubu fotoamatérů v Žamberku
otevření nových kasáren v Žamberku na Skalách
založení kanoistického oddílu SK Žamberk
otevření SOU zámek Žamberk (Střední odborné učiliště)
otevření učiliště v Tyršově ulici v Žamberku
založen Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk (k 01.01.1991)
otevřen Finanční úřad v Žamberku
zahájena výstavba penzionu v Žamberku
odhalení busty TGM na Masarykově náměstí v Žamberku
otevřeno Mateřské centrum Pohoda v Kostelní ulici v Žamberku
otevření nové knihovny v Nádražní ulici v Žamberku

(675 let)
(350 let)
(285 let)
(110 let)
(110 let)
(105 let)
(100 let)
(90 let)
(90 let)
(90 let)
(85 let)
(85 let)
(75 let)
(60 let)
(35 let)
(25 let)
(25 let)
(25 let)
(25 let)
(20 let)
(15 let)

2. Osobnosti
1731
1841
1861
1891
1891
1911
1926
1931
1956
1966

narodil se hudebník, varhaník a skladatel Josef Jan Šarapatka
narodil se MUDr. Eduard Albert, významný chirurg (* 20.01.1841)
narodil se MUDr. Rudolf Lukes, ředitel Albertina (* 07.10.1861)
narodil se Josef Kotyza, akademický sochař (* 14.03.1891)
zemřel prof. Augustin Seydler (+ 22.06.1891)
(1971 - odhalena pamětní deska)
narodil se Jiří Faltus, umělecký knihař (* 11.03.1911)
(2011 – odhalena pamětní deska)
narodil se malíř Eduard Landa (* 14.03.1926)
(2001 – čestné občanství, 2006 - zemřel)
narodil se medailér ak. sochař Zdeněk Kolářský (* 29.04.1931)
v Kunvaldě zemřel ak. malíř Ludvík Vacátko (+ 26.11.1956)
na následky věznění zemřel generál Josef Knop (+ 01.04.1966)
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(285 let)
(175 let)
(155 let)
(125 let)
(125 let)
(105 let)
(90 let)
(85 let)
(60 let)
(50 let)

3. Politický a kulturní život
71. výročí tragického konce zpravodajské skupiny BARIUM
Pietní akt se tradičně konal v místě tragédie na statku rodiny Žabkových v Žamberku, místní části
Polsko. Pozvánku přijalo mnoho významných hostů a organizací, projevy pronesli starosta města Jiří
Dytrt, badatel Vladislav Severin a paní Věra Nývltová, dcera Václava Vachka, spolupracovníka
parašutistů. Památka jejich mimořádných činů byla uctěna v sobotu 16. ledna 2016.

Třetí žamberský divadelní ples
8. ledna 2016
Vyprodaný sál, nadšení hosté, zábava na úrovni a vynikající hudební složka, o kterou se postaralo
25 členů zábřežského Moravia Big Bandu se zpěvákem Ladislavem Kerndlem. Pro hosty byl
připraven bohatý jídelní a nápojový lístek a bohatá tombola.

Rekonstrukce školní jídelny
Školní jídelna na náměstí gen. Knopa se dočkala rekonstrukce svých prostor, konkrétně bývalé
školní družiny. V pátek 8. ledna 2016 proběhl Den otevřených dveří pro veřejnost. V jídelně se
stravují dvě základní školy, gymnázium a také dvě mateřské školy. Denně jídelna vaří okolo 1 600
obědů.

Tříkrálová sbírka 2016
Díky štědrosti lidí se při Tříkrálové sbírce podařilo nasbírat opět více, než v minulém roce. Oblastní
charita Ústí nad Orlicí spočítala obsah 470 pokladniček, v nichž bylo celkem 2.143.718,- Kč.
V Žamberku se ve prospěch sbírky uskutečnil v neděli 10. ledna 2016 doprovodný Tříkrálový
koncert Gregoriánského chorálu (3.064,- Kč), koledníci vykoledovali 59.346,- Kč.

5. žamberský masopust
V sobotu 30. ledna 2016 uspořádalo městské muzeum a Spolek divadelních ochotníků Diviš již
5. ročník žamberského masopustu. Průvod masek po městě doprovodila muzika Jaro Honzy
Dostála. Téměř celý den probíhal prodej zabíjačkových dobrot na parkovišti u muzea. Již tradičně
se závěr masopustu konal v Pivovaru Žamberk, čepující pivo Žamberecký kanec.

Plesová senzace v Muzeu starých strojů a technologií
V pátek 19. února 2016 ožilo Muzeum starých strojů plesovou senzací. Prostory bývalé továrny
roztančil první electroswingový ples. Návštěvníci plesu měli příležitost si od tance odpočinout a
vyfotografovat se mezi poklady klasického motorismu např. zn. Jaguar nebo u staré Pragovky.
Hlavní hvězdou večera byla proslavená pražská electro-swingová formace MYDY RABYCAD. Akci
pořádal Městský kulturní podnik – FIDIKO Žamberk a Muzeum starých strojů a technologií.
O občerstvení se postaral Pivovar Žamberk – Žamberecký kanec.

Talent 2015
V pondělí 15. února 2016 se v Divišově divadle uskutečnil již 11. ročník slavnostního předávání
ocenění talentované mládeži do 19 let za mimořádné výsledky dosažené v oblasti sportu, kultury a
vědomostí.
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Bylo přijato 55 nominací pro nadané děti ze Žamberka nebo reprezentující žamberské školy.
Všichni nominovaní získali pamětní listy a věcné dary z rukou starosty a místostarosty města. Ti
nejlepší dostali diplomy a keramické hrnečky s logem Talent 2015.
Na závěr večera se promítal nejnovější filmový snímek Domova pod hradem Žampach s názvem
"To bude dobrý".

Michal Viewegh v Žamberku
Do posledního místa bylo v pátek 18. března 2016 zaplněné žamberské Centrum pro rodinu.
Především dámské publikum přilákalo autorské čtení z nového románu Biomanžel, kdy text
předčítal sám autor Michal Viewegh.

Žamberské krajkářky vystavily svá díla v Senátu
Úžasné práce žamberských krajkářek se dostaly až do Senátu Parlamentu ČR. Výstavu inicioval
senátor Petr Šilar. Vernisáž výstavy se uskutečnila v úterý 8. března 2016. Byla poctou především
krajkářce Marii Poludové. Její díla byla v Senátu vystavena na celkem dvanácti stojanech. Expozici
celkově doplňovaly výtvory žákyň ZUŠ Petra Ebena Žamberk. Na vernisáži se sešlo asi 60 pozvaných
hostů a slavnostně ji zahájila zástupkyně Senátu Eva Beránková. Hudební program na vernisáži
obstarali žáci ZUŠ Petra Ebena Žamberk. Výstava trvala do 28. března 2016.

Rallye Šmídl 2016
V sobotu 16. dubna 2016 byl odstartován 5. ročník amatérské automobilové orientační soutěže
Rallye Šmídl. Letos se do závodu přihlásilo 32 posádek v kategorii Family, 11 posádek v kategorii
Hobby a 13 týmů v prestižní kategorii Shell Cup.
V cíli, v areálu firmy Šmídl, běžel od 14:00 hod. doprovodný program určený nejen pro závodníky,
ale i pro širokou veřejnost. Po vyhlášení výsledků všech kategorií vystoupily rockové kapely
Benjaming´s Clan a W.A.F.

Žamberské jarní slavnosti
Oblíbená divadelní přehlídka přilákala do Divišova divadla více jak 800 diváků. Letošní ročník
zakončil vůbec poprvé v historii přehlídky muzikál. Divadelní spolek Kašpar z Letohradu uvedl
v pátek 15. dubna 2016 muzikál "Noc na Karlštejně" podle divadelní hry Jaroslava Vrchlického.

Čarodějnické slavení
CEMA Žamberk pořádala již 4. ročník "Pálení čarodějnic". Na soutoku Orlice a Rokytenky se sešlo
v pátek 29. dubna 2016 velké množství čarodějů a čarodějnic, pro které byl připraven pestrý
program. Počasí přálo, akci navštívilo asi 450 návštěvníků a pozvaných hostů. Vyvrcholením bylo
vyhlášení nejhezčích masek.
Protože CEMA letos slaví 20 let od svého vzniku, nechyběl ani narozeninový přípitek a milá přání
pozvaných hostů.

20 let Evropského svazku měst
Ve dnech 20. až 23. května 2016 starosta města Jiří Dytrt a PhDr. Hana Chvátilová navštívili polské
město Nowa Sól u příležitosti tradičního setkání starostů Evropského svazku měst. Setkání mělo
pracovní i slavnostní část. Konalo se u příležitosti 20. výročí podpisu smlouvy o spolupráci v oblasti
mládeže a kultury.
Na pracovním jednání v Nowe Sóli byl stanoven další program akcí v rámci svazku. V příštím roce
bude Žamberk hostitelem setkání starostů měst.
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JAM ROCK 2016
Jeden z velkých českých festivalů, který každoročně přivádí do našeho města desítky českých kapel
včetně zahraničních, se uskutečnil v Žamberku ve dnech 3. až 5. června 2016 již po deváté, za
velkého zájmu návštěvníků.

Orlická brána – 10 let s vámi
Jubilejní 10. ročník nabídl třetí červencový víkend téměř dvě desítky kapel a divadelních souborů
z celé republiky, atraktivní hosty ze zahraničí, nádherný přírodní areál okolo Tyršovy rozhledny a
dva neopakovatelné dny plné pohody. Jako bonus ještě krásné letní počasí a stovky spokojených
diváků.

Židovský hřbitov v Žamberku
V neděli 14. srpna 2016 byl v našem městě pro veřejnost otevřen a volně zpřístupněn židovský
hřbitov. Židovská obec v Praze se ve spolupráci s partnery rozhodla v tento den zpřístupnit vybrané
židovské památky v rámci Dne židovských památek. Celkem bylo otevřeno 42 vybraných
židovských pamětihodností v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Festival Harriet Parisch
Nadaná klavíristka Harriet, baronka z rodu Parisch, milovala hudbu. Byla nadanou klavíristkou a
chtěla v Hamburku založit hudební školu. Hudební skladatel Schumann pro ni složil Opus 46 pro
dva klavíry. Jejím snem bylo vozit hudbu i do našeho města. Nakonec ji čekal krutý, pro hudebnici
tragický, osud - ohluchla.
Její jméno nese nový hudební festival, který se v Žamberku uskutečnil v době od 21. srpna do
4. září 2016. V patnácti dnech nabídl festival šestnáct koncertů. Zněla klasická hudba, jazz i swing.
Koncerty se konaly v zámecké kapli, v kostele sv. Václava, v bývalé továrně Vonwiller nebo
v zámeckém parku. Zvučná umělecká jména, začínající umělci, ale hlavně žamberští rodáci, byli
hosty tohoto festivalu. Výtěžek z této krásné akce byl věnován na opravu střechy kostela sv.
Václava, která je v havarijním stavu.

Otevřené památky
Město Žamberk se letos připojilo k celoevropské akci Dny evropského dědictví. Smyslem bylo
otevřít brány památek a hodnotných objektů co nejširší veřejnosti a připravit netradiční prohlídky.
V pátek 9. září 2016 se obyvatelům Žamberka naskytla skvělá možnost prohlédnout si
reprezentační prostory žamberské radnice – obřadní síň a přípravnu s výzdobou z ručně
paličkované krajky, kterou doplnila výstava dalších krajkářských prací Marie Poludové a žákyň ZUŠ
Petra Ebena Žamberk i praktická ukázka paličkování.
V sobotu 10. září 2016 bylo zdarma otevřeno Městské muzeum Žamberk, domek Prokopa Diviše,
Tyršova rozhledna a kaple sv. Rozálie.

Muzeum starých strojů a technologií
17. září 2016
Parní stroje a historické automobily opět zaplnily budovu staré továrny. Třetí zářijovou sobotu se
bývalý rozlehlý areál textilní továrny Vonwiller a spol., kde muzeum sídlí, tradičně připojil ke Dnům
evropského dědictví a předvedl návštěvníkům mnoho svých exponátů v provozu. Tentokrát to byla
parní auta. Součástí byl bohatý doprovodný program pro děti a dospělé, swingová kapela,
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občerstvení a rekordní počet návštěvníků. Počasí velmi zdařilé akci moc nepřálo - odpoledne
pršelo, přesto areálem prošlo odhadem na 2 500 lidí.
Na nefunkční výtah získalo muzeum na burze filantropie 60.000,- korun a zprovozní jej ještě letos.
Do patra k expozicím se tak dostanou vozíčkáři i maminky s kočárky.

72. výročí příchodu paraskupiny BARIUM do Žamberka
Letos uplynulo 72 let ode dne, kdy členové skupina BARIUM Josef Šandera a Josef Žižka
s vysílačkou Marta přišli do Žamberka. Nalezli úkryt v domě rodiny Žabkových v Žamberku - Polsku.
Úspěšně předávali výzvědné informace exilové vládě do Londýna až do jejich odhalení a zatčení
gestapem v lednu 1945. Památka jejich hrdinských činů byla uctěna ve čtvrtek 6. října 2016 u
pamětní desky na domě Žabkových.

Výsledky voleb v Žamberku do zastupitelstva Pardubického kraje
7. a 8. října 2016
počet voličů:
volilo:
účast v %:
platné hlasy:

4 918
1 785
36,3 %
1 708

Politické strany a uskupení – počet hlasů
Ano:
376
Koalice pro PK:
277
ČSSD:
259
ODS:
187
TOP 09:
129
KSČM:
74

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR – 1. kolo
7. a 8. října 2016
1. Ing. Petr Šilar
2. Mgr. Jan Lipavský

510 hlasů
283 hlasů

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR – 2. kolo
14. a 15. října 2016
1. Ing. Petr Šilar
398 hlasů
2. Mgr. Jan Lipavský
272 hlasů
Senátorem za volební obvod č. 46 – Ústí nad Orlicí – byl zvolen Ing. Petr Šilar.

Vzpomínkové setkání u příležitosti státního svátku
Město Žamberk oslavilo 98. výročí vzniku samostatného československého státu – 28. října –
pietním aktem na Masarykově náměstí. U pomníku TGM se sešli zástupci města a veřejnost, aby
připomněli bouřlivé události období konce první světové války a vzniku československé republiky.
Květiny položili zástupci města i k pomníku padlých v první světové válce ve Vojáčkových sadech a
k pomníku legionáře Bedřicha Havleny.
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Cena města Žamberka 2016
Večer 31. října 2016 patřil předávání Cen města Žamberka za rok 2016 v Divišově divadle. Ocenění
byla udělována již po šesté. Starosta města Jiří Dytrt a místostarosta Oldřich Jedlička předali
oceněným skleněnou plaketu, pamětní list a květinu. V předsálí divadla byly vystaveny fotografie
z fotosoutěže na téma „Moje oblíbené místo v Žamberku“. Slavnostní večer byl ukončen
swingovými melodiemi v podání Big Bandu ZUŠ Petra Ebena Žamberk pod vedením Jana Hovorky.
Ocenění byla udělena:
Mgr. Ludmile Smolové za mnohaleté působení ve Středisku volného času, ANIMO, Žamberk a
motivací dětí a mládeže ke studiu cizích jazyků. Dále za aktivitu při nejrůznějších mezinárodních
setkáních a příkladnou práci v komisi města pro zahraniční styky.
Panu Miroslavu Strnadovi za mimořádné úspěchy a reprezentaci v rychlostní kanoistice, obětavou
práci pro oddíl rychlostní kanoistiky SK Žamberk a za velmi úspěšnou dráhu sportovního trenéra
mládeže.
Panu Štěpánu Michalovičovi za mimořádné úspěchy a příkladnou reprezentaci v atletice.
Všem oceněným patří vřelé díky za jejich příkladné činy a působení.

Divišovo divadlo oslavilo 90 let
V pátek 25. listopadu 2016 se konal slavnostní večer u příležitosti 90 let od postavení budovy
Divišova divadla. Na zajímavé momenty z dějin místního ochotnického souboru, jehož členové se
nejvíce zasloužili o stavbu budovy, zavzpomínali současní ochotníci. V druhé polovině večera
předvedli ochotníci z divadelního spolku Diviš nastudovanou komedii "Herci jsou unaveni", která
sklidila velký ohlas u diváků.
V předsálí divadla si návštěvníci mohli prohlédnout unikátní výstavu mapující historii divadla a
divadelnictví v Žamberku.

Advent v Žamberku
V úterý 22. listopadu 2016 se konal na Masarykově náměstí vánoční jarmark. Návštěvníci si mohli
prohlédnout stánky s keramikou, dřevěné hračky a ozdoby, vánoční vazby, pletené zboží a přírodní
kosmetiku, vše doplněné bohatým občerstvením. Doprovodný program pro toto odpoledne
připravily žamberské školy, ZUŠ Petra Ebena Žamberk a skupina HASHBERRY se svým koncertem.
V 18:00 hodin proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu a tradiční přání od starosty města
Jiřího Dytrta, s pozvánkou na novoroční ohňostroj.

Oprava opěrné zdi na silnici I/11 dokončena
Na základě odborného znaleckého posudku z roku 2004 a mnoha dalších analýz a urgencí bylo
zahájeno jednání s vlastníkem komunikace Ředitelstvím silnic a dálnic o opravě silnice I/11 mezi
čerpací stanicí Benzina a budovou městského muzea. Stavba započala v měsíci květnu 2016 a byla
dokončena na konci měsíce listopadu 2016. Harmonogram prací byl dodržen a stavba byla
uvedena do zkušebního provozu začátkem prosince 2016, kdy také proběhlo slavnostní předání.
Nyní již plně slouží silniční dopravě a chodcům.
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4. Kultura a školství
Žákům ZŠ 581 slouží nové dílny
ZŠ 28. října 581 dlouho postrádala dílny, kde by se žáci učili praktickým dovednostem.
Vhodné prostory se našly v bývalé Speciální škole. Celková investice dosáhla výše 199.000,- Kč.
Moderní vybavení dílen bylo pořízeno v rámci projektu MŠMT „Výzva 57“ a za podpory Bühler CZ,
Dibaq a. s., ZEZ SILKO a WÜRTH spol. s r.o.
Nové dílny byly slavnostně otevřeny ve středu 16. března 2016 za účasti zástupců města a
zástupců již zmíněných organizací.

Vynášení Morany
Ve čtvrtek 17. března 2016 pozvala Speciální střední škola a základní škola Žamberk spoluobčany
na vynášení Morany. Děti si připravily pěkné vystoupení s písničkami a tanečky za doprovodu
hudebních nástrojů a tak připomněly starou tradici. Za krásného počasí se asi stovka diváků sešla u
soutoku Rokytenky a Divoké Orlice.

Majáles 2016
První májový den se v našem městě tradičně nesl v duchu studentské slavnosti Majáles. Slunečné
neděle si užívali studenti na Masarykově náměstí, kam po druhé hodině odpolední dorazil
majálesový průvod vedený mažoretkami a dechovým orchestrem ZUŠ Petra Ebena Žamberk.
Skvělý program vyvrcholil vystoupením BIG Bandu ZUŠ Petra Ebena Žamberk pod vedením Honzy
Hovorky, který diváky naladil na koncert pardubické kapely Marien. Nádhernou atmosféru celé
akce vytvořili také diváci, kteří přišli ve velkém počtu.

Ministryně školství v Žamberku
Na jednodenní návštěvu Pardubického kraje zavítala ministryně školství Kateřina Valachová.
V doprovodu hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického navštívila mimo jiné společnost
Bühler CZ, která úzce spolupracuje se Střední školou obchodu, řemesel a služeb v Žamberku. Paní
ministryně podporuje duální systém vzdělávání a tak spolu s hejtmanem přestřihla na střední škole
pásku nové odborné učebny pro obráběče kovů.

Žamberk zpíval Ježka
V pátek 23. září 2016 proběhl v Divišově divadle komponovaný pořad ke 110. výročí narození
Jaroslava Ježka. Scénář připravil Miloslav Chvátil a spoluúčinkovali Martin Mimra, Jaroslav Moravec
a Gábina Hrubá, dále BIG Band ZUŠ a CORALE. Diváci při vstupu do hlediště obdrželi program
s texty písniček Jaroslava Ježka a tak velký chorus z jeviště a hlediště byl nejlepší oslavou a
připomínkou velkého hudebníka.
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5. Památková péče
Obnova nejvýznamnějších památkově chráněných objektů na území města
Žamberka v roce 2016:
Kostel sv. Václava v Žamberku
V listopadu 2016 byla dokončena letošní etapa restaurování vnitřní výmalby. Restaurátor ak. malíř
Hušák provedl záchranné práce z lešení.
Dále v druhé polovině roku 2016 začaly práce na opravě střechy kostela sv. Václava v Žamberku a
to sice I. etapou – střecha nad presbytářem. Práce prováděla firma Ing. Jiří Harašta.
Zámecká kaple v Žamberku
V roce 2016 došlo na zámecké kapli ke dvěma obnovám.
V rámci první akce byly realizovány práce na obnově fasády pouze v předním průčelí. Ostatní
plochy fasády, které nebyly provedeny v rámci I. etapy prací na předním průčelí by měly být
dokončeny v následujícím roce 2017.
Druhou akcí bylo restaurování kamenného schodiště kaple.
Zámek, Žamberk
Na předním průčelí budovy zámku došlo k její celkové opravě. Proběhly zde práce na opravě
severozápadní fasády, restaurování kamenných prvků, repase dvou ocelových oken, repase
dvoukřídlých vrat a výměna stávajících špaletových kastlových oken.
Měšťanský dům na Masarykově náměstí, Žamberk
Na tomto objektu byly provedeny práce na opravě a nátěru fasády a střechy.
Radnice se starou hasičskou zbrojnicí, Žamberk
V roce 2016 proběhla na budově radnice celková repase historických oken.
Židovský hřbitov v Žamberku
Záchranné práce na židovském hřbitově v Žamberku pokračovaly restaurováním, konzervováním a
opravou 23 náhrobků. Práce prováděl restaurátor s licencí Milan Šturm z Prahy.
Židovský hřbitov v Žamberku, jeden z nejcennějších židovských hřbitovů v Čechách, obsahuje cca
250 náhrobků datovaných od počátku 18. století do druhé světové války. Vzhledem k mizivému
množství dochovaných listinných archiválií, je záchrana náhrobků nesmírně významná.
Zástupce vlastníka byl upozorněn na špatný stavebně technický stav obřadní síně v areálu
židovského hřbitova a nutnost připravit plán její obnovy.
Plánované práce
Kostel sv. Václava – pro rok 2017 se plánuje realizovat II. etapa opravy střechy kostela.
Židovský hřbitov v Žamberku – v roce 2017 je plánované celkové dokončení opravy, konzervace,
stabilizace a restaurování náhrobků.
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6. Výstavba
Investice 2016
Rekonstrukce místní komunikace – Poplužní cesta
Délka 311 m - od vjezdu z Klostermanovy ulice na hranici katastrálního území Žamberka a
Helvíkovic.
Termín realizace:
10/2015 až 01/2016
Investiční náklady:
2.157.900,- Kč
(z toho investice města: 100 %)
Rekonstrukce místní komunikace – Špitálka
Spodní úsek od Poplužní cesty na konec zástavby. Horní úsek byl vyspraven lokálně.
Termín realizace:
10/2015 až 01/2016
Investiční náklady:
653.300,- Kč
(z toho investice města: 100 %)
Hydroizolace domu č.p. 728 – Domov na skalách
Dodatečná hydroizolace objektu.
Termín realizace:
10/2015 až 01/2016
Investiční náklady:
294.800,- Kč
(z toho investice města: 100 %)
Nové dílny ZŠ 28. října 581 v budově bývalé Speciální ZŠ (Nádražní č.p. 550)
Termín realizace:
02/2015 až 02/2016
Investiční náklady:
199.000,- Kč (za stavební úpravy prostor)
(z toho investice města: 100 %)
Vybavení dílen bylo pořízeno v rámci projektu MŠMT Výzva 57 a za podpory Bühler CZ, s.r.o.,
DIBAQ, a.s., ZEZ SILKO, s.r.o. a Würth, spol. s r.o.
Depozitáře městského muzea v budově bývalé Speciální ZŠ (Nádražní č.p. 468)
Termín realizace:
02/2015 až 04/2016
Investiční náklady:
338.500,- Kč
(z toho investice města: 100 %)
Autokemp – rekonstrukce kuchyňky
Termín realizace:
01 až 03/2016
Investiční náklady:
84.700,- Kč
(z toho investice města 100 %)
Repase historických oken radnice č.p. 166, Žamberk
Termín realizace:
03 až 07/2016
Investiční náklady:
1.167.200,- Kč
z toho:
- investice města: 717.200,- Kč
- dotace Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón ČR: 450.000,- Kč
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Domov na skalách č.p. 728 – výměna oken ve schodišti
Termín realizace:
04/2016
Investiční náklady:
22.300,- Kč
(z toho investice města 100 %)
Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Revoluční
Termín realizace:
06 až 08/2016
Investiční náklady:
1.505.400,- Kč
(z toho investice města 100 %)
Středisko volného času, ANIMO, Žamberk – sanace spodní stavby
Termín realizace:
06 až 07/2016
Investiční náklady:
175.500,- Kč
(z toho investice města 100 %)
Mateřská škola Sluníčko – výměna krytiny nad zadním vchodem
Termín realizace:
07/2016
Investiční náklady:
96.900,- Kč
(z toho investice města 100 %)
Školní jídelna Žamberk – výměna výtahu
Termín realizace:
07/2016
Investiční náklady:
602.600,- Kč
(z toho investice města 100 %)
Cvičná kuchyňka pro praktickou výuku žáků ZŠ 28. října 581 v budově Nádražní č.p. 468,
Žamberk
Termín realizace:
07 až 08/2016
Investiční náklady:
394.200,- Kč
z toho:
- z rozpočtu investic města Žamberka – zednické a instalatérské práce a úprava elektroinstalace:
69.200,- Kč
- z rozpočtu ZŠ 28. října 581 – nábytek, nová podlaha, výmalba, vybavení: 311.000,- Kč
- příspěvek firmy DIBAQ, a.s.: 14.000,- Kč na vybavení
ZUŠ Petra Ebena Žamberk – zateplení zadního traktu
Termín realizace:
07 až 08/2016
Investiční náklady:
395.500,- Kč
(z toho investice města 100 %)
ZŠ 28. října 581 – sanace obvodové stěny a výměna sklepních oken v šatnách
Termín realizace:
07 až 08/2016
Investiční náklady:
413.800,- Kč
(z toho investice města 100 %)
Terénní úpravy pozemků odkoupených od spol. LIDL Česká republika v.o.s
Termín realizace:
07 až 08/2016
Investiční náklady:
239.800,- Kč
(z toho investice města 100 %)
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Cyklostání na Masarykově náměstí
Termín realizace:
08/2016
Investiční náklady:
80.300,- Kč
z toho:
- investice města: 24.300,- Kč
- dotace Pardubického kraje: 56.000,- Kč (z programu "Podpora budování infrastruktury
cestovního ruchu")
Rekonstrukce asfaltové parkovací plochy před č.p. 1059-1060 a 1054-1056
Termín realizace:
09 až 10/2016
Investiční náklady:
731.000,- Kč
(z toho investice města 100 %)
Vánoční osvětlení
Termín realizace:
Investiční náklady:

11/2016
88.800,- Kč
(z toho investice města 100 %)

Zimní stadion – oprava chlazení
Termín realizace:
11/2016
Investiční náklady:
296.000,- Kč
(z toho investice města 100 %)
Stručný přehled některých dalších menších investic z roku 2016:
- zatrubnění příkopu v ul. Dymlovská:
69.000,- Kč
- Školní jídelna Žamberk – plot u nájezdové rampy:
25.700,- Kč
- MŠ Sluníčko – výměna části plotu na školní zahradě:
24.200,- Kč
- MŠ Čtyřlístek – přístřešky na hračky a nad popelnicemi:
35.800,- Kč
- MŠ Čtyřlístek – dešťová kanalizace (odstranění havarijního stavu):
81.700,- Kč
- MŠ Čtyřlístek – nová plechová garáž:
43.000,- Kč
- MŠ Čtyřlístek – výměna 6 ks lamp veřejného osvětlení:
65.200,- Kč
- ZŠ Nádražní 743 – šatní skříňky:
86.300,- Kč
- ZŠ Nádražní 743 – výměna 3 ks umyvadel ve třídách školní družiny: 15.000,- Kč
- Sbor dobrovolných hasičů – oprava prostoru okolo hasičského muzea: 20.100,- Kč
- betonové schody k židovské kapli – oprava:
25.800,- Kč
- betonové schody u bytového domu U Polikliniky – oprava:
16.500,- Kč
- dřevěná lávka přes Rokytenku u Dymlovského rybníka:
25.000,- Kč
- snížení ostrůvku s plakáty na Albertově náměstí:
17.600,- Kč
- dřevěný plot na zahradě školní družiny ZŠ 28. října 581:
25.200,- Kč
- oprava lávky přes Rokytenku v Polsku "U Balášů":
50.000,- Kč
- Tělocvična U Žirafy – nový mycí stroj:
47.200,- Kč
- kontejnerová stání u knihovny:
21.600,- Kč
- Albertovo náměstí – úprava ostrůvku s lavičkou:
17.600,- Kč
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7. Hospodaření města
Údaje k 31. prosinci 2016

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 2016
Splátky přijatých úvěrů

Skutečnost
v tis. Kč
96 140
11 162
985
34 568
142 855
107 805
12 003
119 808
23 047
0
4 309

Skutečnost v Kč
přepočtená na
1 obyvatele
15 812
1 836
162
5 686
23 496
17 731
1 974
19 705
3 791
0
709

8. Zdravotní a sociální zařízení
Ambulantní psychiatrie v Albertinu v novém
Dne 16. září 2016 otevřelo Albertinum Žamberk novou ambulantní část psychiatrického oddělení
v nově rekonstruovaných vnitřních prostorách bývalé "lékařské vily", která dříve sloužila
k ubytování lékařů, a příp. dalších osob ze zdravotnického personálu, zaměstnaných v ústavu.
Slavnostního otevření nově rekonstruovaného objektu se zúčastnil 1. náměstek hejtmana
Pardubického kraje Roman Línek, za město starosta Jiří Dytrt a další hosté.
V sobotu 17. září 2016 proběhl "Den otevřených dveří" pro širokou veřejnost.

Návštěva prof. MUDr. Cyrila Höschla v Albertinu
V rámci publicitní činnosti a propagace psychiatrie uspořádalo dne 20. října 2016 oddělení
psychiatrie přednáškové odpoledne, ke kterému pozvalo renomovaného českého psychiatra,
popularizátora vědy a vysokoškolského pedagoga prof. MUDr. Cyrila Höschla.
Připravený sál s jídelnou byly absolutně zaplněny a přednášku navštívilo cca 170 posluchačů.
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9. Tělovýchova a sport
15. ročník cyklojízdy
V pátek 20. května 2016 se od žamberské radnice vydali na trať česko-polským příhraničím cyklisté
v rámci akce Glacensis 2016. Již 15. ročník sportovně propagační cyklojízdy, kterou pořádá město
Žamberk ve spolupráci s Regionem Orlicko-Třebovsko pod patronátem 1. náměstka hejtmana
Pardubického kraje Romana Línka. Na české straně startovalo 10 cyklistických týmů z 10 českých
měst a na straně polské 8 týmů. Společným cílem byl letos Ladek Zdroj.

Tenisté oslavili devadesátku
Žamberští tenisté slavili v letošním roce 90. výročí.
V Divišově divadle uspořádal tenisový oddíl výstavu pod názvem "90 let tenisu v Žamberku".
Na šestnácti panelech byla převážně ve fotografiích, ale i v dokumentech, představena historie
klubu. Výstavu doprovázely obrázky Zdendy Krejčího. O hudební část vernisáže se postarali
členové družstev TOSK Katka Bergmanová a bratři Adámkové. Pro všechny fanoušky tohoto
krásného sportu byla výstava k vidění do konce června 2016.

15 km po Divoké Orlici
V sobotu 7. května 2016 naplnila voda z přehrady, po roce, znovu břehy Divoké Orlice.
Odpouštěním vody z přehrady klesla na přehradě hladina vody o 45 cm. Ideální podmínky pro
závod – teplota vzduchu okolo 20 °C. Přesto byl závod ohrožen. Nezjištěná osoba podala na
Ministerstvo životního prostředí stížnost, že závod ohrožuje životní prostředí. Stížnost byla
předaná komisi životního prostředí České republiky. Ti nakonec nezjistili žádné ohrožení a závody
byly povoleny.
Letos byl závod opět zařazen do poháru ČR Svazu vodáků. Vítěznou posádkou se stala posádka
firmy Živa I Klášterec nad Orlicí.

Za zlatým klíčem Rokytenky
V sobotu 14. května 2016 se konal 34. ročník pochodu Za zlatým klíčem Rokytenky. Pochodu se
zúčastnilo 162 rodičů s dětmi registrovaných na Večerníčkové stopování, 232 turistů na pěších
trasách a 34 cyklistů na cyklotrasách. Start a cíl byl na fotbalovém stadionu Pod Černým lesem.
Počasí bylo příznivé.

Růžový den proti rakovině také v Žamberku
Růžový den proti rakovině proběhl 11. května 2016 v areálu Studia 3D FITNESS v Žamberku za
podpory několika desítek lidí. Výtěžek z prodeje originálních triček, v hodnotě 13.235,- Kč, putoval
na konto organizace Liga proti rakovině. Letošní Den proti rakovině, který Liga pořádá už 20 let, byl
věnován boji s rakovinou prsu, která se týká nejen žen, ale i mužů. Charitativní akci přišel podpořit
také starosta města Jiří Dytrt.

Big Shock! Cup 2016
O víkendu 7. a 8. května 2016 se uskutečnil v žamberském Kotli první závod 9. ročníku seriálu BIG
SHOCK! CUP – Mistrovství ČR v off road tech trialu "Velká cena města Žamberka 2016". Město
Žamberk hostilo účastníky seriálu již po šesté. Záštitu nad závodem převzal starosta města Jiří
Dytrt, který závod také odstartoval.
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Běh naděje
Prostor před Divišovým divadlem patřil v úterý 14. června 2016 příznivcům charitativního Běhu
naděje. Do jubilejního 20. ročníku se zapojilo celkem 315 nadšenců všech věkových kategorií, kteří
přispěli celkovou částkou 8.253,- Kč na podporu výzkumu rakoviny a vyjádřili tak solidaritu
nemocným. Celá akce byla doprovázena bohatým programem, kde vystoupili žáci žamberských
škol a představil se také Český červený kříž s ukázkami zdravotní prevence a první pomoci.

Medaile z Mistrovství Evropy a světa doplavaly do Žamberka
13. až 17. června 2016 se konalo v bulharském Plovdivu Mistrovství Evropy, kterého se zúčastnili i
žamberští kanoisté Jakub Stejskal a Vojta Procházka. Startovali na čtyřkajaku K4. Ve finále
zopakovali loňské druhé místo.
Na Mistrovství světa juniorů v Minsku (27. až 31. července 2016) se oba závodníci soustředili
pouze na závod K4 na 1 000 m. Do cíle přijelo pět lodí téměř stejně a čekalo se na videozáznam.
Česká republika vybojovala třetí místo.
Za tyto mimořádné úspěchy si oba závodníci zasloužili velkou pochvalu.

Kanoisté uspěli na Mistrovství ČR v Račicích
O víkendu 22. až 24. července 2016 se nejmladší žamberští kanoisté zúčastnili Mistrovství ČR
v Račicích. Přivezli 4 mistrovské tituly a četná umístění ve velkém finále.

Dračí lodě na Pastvinách
Ani letos si město Žamberk nenechalo ujít závody Dračích lodí na Pastvinské přehradě. V sobotu
20. srpna 2016 se do jedné ze závodních lodí posadilo 21 sportovců v červených tričkách s logem
města pod vedením starosty Jiřího Dytrta. Cílem nebylo vyhrát, ale zúčastnit se a společně co
nejlépe reprezentovat město Žamberk.

NO+BL duatlon
Skvělou akcí s republikovým významem bylo konání 26. ročníku NO+BL duatlonu, který byl zároveň
i mistrovstvím republiky. Závod byl opět vydařenou akcí, kterou vyhledává čím dál víc závodníků a
také spokojených diváků.

Ocenění TOSK
Dne 28. prosince 2016 převzali zástupci TOSK Ing. Stanislav Tajbr a Miloslav Chvátil na slavnostním
společensko-sportovním zasedání východočeské tenisové oblasti ocenění činnosti klubu.
Žamberský tenisový klub dostal toto ocenění k jeho devadesátým narozeninám a za dlouholetý
přínos pro rozvoj tenisu v našem městě a okolí. Cennou plaketu a karton tenisových míčků obdrželi
z rukou prezidenta východočeského oblastního svazu Jaroslava Rybky.
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10. Městské muzeum Žamberk
Eduard Landa (* 14. března 1926, + 7. dubna 2006), nositel titulu Rytíř Řádu Konstantina
Velikého, čestný občan města od roku 2001, by se letos dožil 90 let.
Městské muzeum Žamberk připravilo výstavu koncipovanou z nově získaných muzejních přírůstků
a obrazů od soukromých zapůjčitelů. Výstava proběhla na podzim 2016 s názvem "Vzpomínky"
v rámci 8. ročníku tradiční přehlídky prací místních výtvarníků "Výtvarný Žamberk". Tato výstava
patřila mezi nejvíce navštěvované (712 návštěvníků).

Statistika 2016
Celkem návštěvníků v muzeu:
Domek Prokopa Diviše:

2 858
806

Městské muzeum Žamberk uspořádalo v roce 2016 7 výstav.
Nejvíce návštěvníků přišlo na Pohádkové Vánoce (928 návštěvníků).
Celoroční výstava patřila ak. sochaři Zdeňku Kolářskému.
Jednorázové akce 2016
Nejvíce návštěvníků přišlo na jubilejní X. Muzejní noc (120 návštěvníků).
Další akce muzea:
Den židovských památek v ČR – otevření židovského hřbitova pro veřejnost.
12 přednášek s komentovanými prohlídkami výstav a expozic pro posluchače Žamberské akademie
volného času.
V roce 2016 vyřídili zaměstnanci muzea 65 badatelských dotazů a zapůjčili 11 knih z muzejní
knihovny.
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11. Městská knihovna Žamberk
100 let od založení veřejné knihovny v Žamberku
Akce ke zřízení veřejné lidové knihovny v Žamberku započaly již v roce 1913. Dopisem z 8. dubna
1913 byl tehdejší městský úřad v Žamberku uvědomen o akci, kterou zahájil okresní výbor za
účelem zřízení veřejné knihovny. Základem měly být sloučené knihovny tělocvičné jednoty Sokol,
místního odboru Národní jednoty severočeské, řemeslnicko-živnostenské besedy a národně
vzdělávací jednoty "Havlíček". Tím měla mít knihovna do začátku 3 000 svazků.
Následující rok podává JUC. Miloslav Šíma (okresní tajemník) žádost o místnost, kde by byla zřízena
veřejná knihovna. Dne 16. srpna 1915 bylo oznámeno, že budou bezplatně pronajaty 2 přízemní
místnosti v domě č. 177 v Zámecké ul. v Žamberku. Půjčovat se začalo dne 3. dubna 1916 v době
od 20:00 do 21:00 hod. večer a dále se půjčovalo každé pondělí ve stejnou dobu. Knihy si mohl
půjčit každý obyvatel města i z jeho nejbližšího okolí. Půjčování bylo zdarma, ale nejvýše 3 svazky
najednou, na dobu dvou týdnů. Knihovníkem byl pan Jiří Mazura, žamberský obchodník, který
práci knihovníka vykonával zdarma.

Činnost knihovny v roce 2016
Počet zaregistrovaných čtenářů:
1 492
Počet fyzických návštěvníků:
25 274
Počet on-line návštěvníků:
8 746
Výše čtenářských poplatků zůstala nezměněna:

150,- Kč

Důležitou činností knihovny je podíl na kulturním životě města. V roce 2016 proběhlo v městské
knihovně rekordních 225 kulturních a vzdělávacích akcí.
Z mnoha besed na literární téma byl nejúspěšnější večer zasvěcený Otu Pavlovi s názvem "Rybář,
který miloval sport", doplněný jeho oblíbenými jídly a výstavou preparovaných ryb.
Novou aktivitou knihovny byl cyklus přednášek Trénování paměti, kdy celkem proběhlo 19 lekcí a
další cyklus bude pokračovat i v roce 2017.
V roce 2016 bylo uskutečněno 9 výstav – největší ohlas měly obrazy a básně Bohumila Duška.
Pro nejmladší generaci knihovna pořádala již tradiční Andersenův týden, prázdninové indiánské
dopoledne v knihovně a další. Úspěšná byla beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou.
Tradiční Noci s Andersenem se zúčastnilo 200 dětí.
Žamberská akademie volného času – celoměstská aktivita, do které je knihovna od vzniku
akademie zapojena, letos pořádala v knihovně 4 akce s velkým ohlasem.
V roce 2016 zajišťovala městská knihovna regionální funkce pro 14 místních knihoven v okolních
obcích.
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12. Městský kulturní podnik – FIDIKO Žamberk
Kino bylo v obležení
2. října 2016
Výjimečná filmová premiéra v Žamberku – vyprodané kino, budova Divišova divadla zaplněna
válečnými stroji a dobovými vojenskými jednotkami. K dokreslení protektorátní atmosféry byla též
podávaná káva z cikorky. To vše čekalo na návštěvníky kina na vyprodané premiéře česko-britsko-francouzské filmové novinky "Anthropoid".

Statistika 2016
Filmová představení
Kino uvedlo:

470 filmových projekcí, které navštívilo 20 536 diváků
5 filmových projekcí v rámci dětského filmového festivalu (1 339 diváků)
5 filmových titulů pro školy (7 projekcí, 1 000 diváků)
5 projekcí v rámci letního kina (cca 350 diváků)

Celková průměrná návštěvnost na odehraná představení činila 43 diváků na jedno představení.
Nejvyšší návštěvnost:
Anděl Páně 2
8 projekcí 1 900 diváků
Lída Baarová
8 projekcí 1 037 diváků
Teorie tygra
12 projekcí 1 270 diváků
Absolutně nejvyšší návštěvnost na jednu projekci: Anděl Páně 2 (320 diváků)

Divadla a koncerty
Uvedeno bylo 25 divadelních, hudebních, cestopisných i jiných představení – celkem 6 080 diváků
Nejvyšší návštěvnost: divadelní představení Mesiáš – 297 diváků

Orlická brána
9. ročník kulturního festivalu navštívilo cca 3 000 diváků.

Filmový klub – 16 projekcí
Divadelní spolek Diviš – nastudoval s velkým ohlasem u diváků divadelní hru "Herci jsou unaveni".
V letošním roce si FIDIKO Žamberk připomnělo 90. výročí od otevření Divišova divadla, 25 let
existence Městského kulturního podniku – FIDIKO Žamberk a 10. narozeniny festivalu Orlická
brána.
V roce 2016 přišlo do Divišova divadla za kulturním zážitkem celkem 34 716 diváků a posluchačů, a
cca 3 450 návštěvníků přišlo na akce pořádané mimo Divišovo divadlo.
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13. Pohyb obyvatelstva
Žamberk: statistika k 31. prosinci 2016
Počet občanů
Počet cizinců s platným
trvalým pobytem v Žamberku
Narození
Úmrtí
Sňatky
Počet rozvodů
Počet přihlášených osob
k trvalému pobytu
Počet přehlášených osob v místě
Počet odhlášených osob
z trvalého pobytu
Zrušení údaje o místu trvalého
pobytu
Počet osob nad 80 let

celkem
6 033

ŽENY
3 083

MUŽI
2 950

47

28

19

77
56
26
18

40
25
-

37
31
-

158

90

68

151

72

79

184

93

91

25

7

18

258

179

79

Počet obyvatel k 31. prosinci 2016 včetně cizinců 6 080.

14. Úřad práce
Nezaměstnanost a volná pracovní místa v Žamberku a okolí
Údaje k 31. prosinci 2016
Počet uchazečů o práci:
Podíl nezaměstnaných v %:
Volná pracovní místa:

687
3,4 %
486
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15. Sbor pro občanské záležitosti 2016
Akce
Vítání občánků
Železná svatba (65 let)
Diamantová svatba (60 let)
Smaragdová svatba (55 let)
Zlatá svatba
Stříbrná svatba
Osobní návštěvy a písemné gratulace jubilantům
Předávání maturitních vysvědčení - Gymnázium
Žamberk
Předávání maturitních vysvědčení - Střední škola
obchodu, řemesel a služeb Žamberk
Předávání výučních listů - Střední škola obchodu,
řemesel a služeb Žamberk
Předávání výučních listů - Speciální střední škola a
základní škola Žamberk
Předávání vysvědčení a pamětních listů žákům 9. tříd
Setkání rodáků, slavnostní přijetí na radnici
Osamělí důchodci (jarní putování + vánoční setkání)
Návštěva v domovech důchodců + v léčebně
dlouhodobě nemocných
Zasedání komise Sboru pro občanské záležitosti

Počet
písemných
gratulací
3
2
8
11
160

Počet
obřadů
(návštěv)
13
0
2
0
4
2
164

-

2

47

-

0

0

-

3

46

-

2

23

-

4
1
2

86
26
46

-

2

7

-

4

14
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Počet
zúčastněných
70
0
2 páry
0
4 párů
2 páry
-

16. Počasí
Leden 2016
01. – 10.01.
11. – 21.01.
22. – 31.01.

velmi chladné počasí, silný mráz, teploty -7 až -10 °C
sněžení, celodenní mráz, náledí, noční teploty -17 °C, denní -5 °C
jasná obloha, mrazivo, na konci měsíce výrazné oteplení až na 7 °C

Únor 2016
01. – 10.02.
11. – 21.02.
22. – 28.02.

oteplení pokračuje, teploty okolo 8 °C, silný vítr
teplé počasí, deštivo, teploty až k 10 °C
mírné ochlazení, polojasno, ranní teploty -4 °C, denní okolo 5 °C

Březen 2016
01. – 10.03.
11. – 22.03.
22. – 31.03.

silné sněžení (08.03.), teploty okolo 0 °C
sníh s deštěm, teploty okolo 0 °C, později mrholení
příjemné jarní počasí s teplotami nad 12 °C

Jarní rovnodennost 20.03.2016 v 5:31 hod.
Velikonoce (27.03.2016) oblačné teplé počasí, 10 až 15 °C

Duben 2016
01. – 10.04.
11. – 21.04.
22. – 30.04.

teplé počasí, teploty okolo 20 °C, letní teploty
zatažená obloha, ochlazení na 15 °C, nízké ranní teploty
ještě ochlazení až na 10 °C, na horách sněžení

Květen 2016
01. – 10.05.
11. – 21.05.
22. – 31.05.

chladné počasí trvá, déšť, teploty okolo 15 °C
oteplení, teploty okolo 20 °C, deštivo
déšť, silný vítr, bouřky, teploty nad 20 °C

Červen 2016
01. – 10.06.
11. – 21.06.
21. – 30.06.

déšť, lokální bouřky, v Žamberku jen občas zapršelo
mírné ochlazení, teploty mírně nad 20 °C, větrno
tropické počasí teploty i nad 30 °C

Letní slunovrat 21.06.2016 v 0:35 hod.

Červenec 2016
01. – 10.07.
11. – 21.07.
22. – 31.07.

slunečno, teploty okolo 25 °C, později mírné ochlazení
téměř stejné počasí, občas slabé přeháňky
oteplení na teploty ke 30 °C, jasno i polojasno

Srpen 2016
01. – 11.08.
11. – 21.08.
22. – 31.08.

slunečno, několik tropických dnů s teplotami nad 30 °C
ochlazení, přeháňky, teploty okolo 25 °C
teplé počasí, teploty nad 25 °C
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Září 2016
01. – 10.09.
11. – 21.09.
22. – 30.09.

teplé počasí pokračuje s teplotami nad 25 °C
letní teploty až k 30 °C, neprší
polojasno, ranní teploty jen okolo 8 °C, denní nad 20 °C, bez deště

Podzimní rovnodennost 22.09.2016 v 16:21 hod.

Říjen 2016
01. – 10.10.
11. – 21.10.
22. – 31.10.

ochlazení, déšť, teploty okolo 10 °C
deštivo, zatažená obloha, teploty mezi 9 až 11 °C
ranní mlhy, střídavé počasí s teplotami okolo 13 °C

Listopad 2016
01. – 10.11.
12. – 22.11.
23. – 30.11.

sněžení, déšť, mlhy, teploty okolo 5 °C
oblačno, občasný déšť se sněhem, teploty okolo 0 °C
mlhy, déšť, konec měsíce teploty až -5 °C

Prosinec 2016
01. – 10.12.
11. – 21.12.
22. – 31.12.

inverzní ráz počasí, teploty nad nulou, konec týdne déšť
mrznoucí srážky, teploty okolo 0 °C, v noci až -5 °C
silný vítr, sněžení, teploty pod 0 °C

Astronomická zima nastala zimním slunovratem 21.12.2016 v 11:45 hod.
Štědrý den – sněžení s deštěm, teploty okolo 5 °C.
Vánoční svátky – slunečno, sněžení, celodenní mráz.
Silvestr - souvislá sněhová pokrývka, teploty až -8 °C.

07.03.2017

Zapsala Hana Marešová
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