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ZŠ 28. října Žamberk
 NOVÁ DlažBa Na cHODBÁcH

V polovině října byla dokončena jedna z významných 
letošních investic pro jednu školní budovu v Žamber-
ku – pro ZŠ 28.října, Žamberk. Jednalo se o výměnu 
staré původní dlažby, která již nesplňovala kriteria pro 
bezpečnou chůzi.

Podařilo se dílo, které alespoň částečně pomůže vy-
lepšení stavu i vzhledu staré budovy z  r.1908, která 
v minulosti prošla mnoha stavebními úpravami. Dílo 
bylo soutěženo elektronickou akcí a bylo pořízeno i 
s vícepracemi za cca 630.000,- Kč, což je o 30% nižší 
cena, než hovořily předpoklady tabulkových propočtů. 
Tato skutečnost otevřela cestu k dalším investicím do 
budovy, a tak kromě nových podlah se dočkaly kosme-
tických úprav stěny chodeb a schodišť.
Velké poděkování patří řediteli ZŠ 28.října Mgr.Jaro-
slavu Tajbrovi za spolupráci při realizaci akce a vedení 
města za pochopení nutnosti realizace investice. Za tr-
pělivost patří dík i již zmíněným uživatelům budovy a 
také za provedení díla zhotovitelské firmě ELDO-CL, 
s.r.o., Dubice – Česká Lípa, která vyšla vstříc při rea-
lizaci díla během školního roku, čemuž přizpůsobila i 
systém probíhajících prací.

 Za odbor REÚP Ing. Vladimír Fabián

policie Čr informuje
V žamberku je nově otevřena moderní 
služebna Policie ČR pro veřejnost.   
V pátek 23. listopadu 2012 v  dopoledních 
hodinách bylo slavnostně otevřeno zrekon-
struované Obvodní oddělení Policie České 
republiky v Žamberku, spadající pod Územ-
ní odbor Ústí nad Orlicí.
  Nové prostory, z  velké části spolufinanco-
vané z prostředků strukturálních fondů Ev-
ropské unie, Obvodního oddělení Žamberk 
v 9:00 hodin slavnostně otevřel (na první fo-
tografii PČR zleva) hejtman Pardubického 
kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D., ředitel 
Krajského ředitelství policie Pardubického 
kraje plk. Mgr. Radek Malíř a starosta měs-
ta Žamberka Jiří Dytrt. Slavnostního aktu se zúčastnil náměstek ředitele pro vnější službu pan plk. Mgr. Petr 
Sehnoutka a další významní hosté. Osobně přijali pozvání i velitel městské policie, starostové okolních obcí a 
zástupci složek integrovaného záchranného systému.
 Obvodní oddělení bude díky Evropskému fondu pro regionální rozvoj sloužit občanům Žamberka, spádových 

obcí i ostatním osobám. Tato místa 
budou občané moci vyhledat při ře-
šení mnohdy nelehkých životních 
situací.
  „Vážím si toho, že se podařilo ob-
vodní oddělení v  Žamberku zre-
konstruovat. Zároveň si přeji i přes 
velmi vlídně upravené prostory, aby 
občané této pomoci vyhledávali co 
možná nejméně, a to i s  ohledem 
na to, že město Žamberk je od 
loňského roku zařazeno jako nej-
bezpečnější město Pardubického 
kraje“- řekl starosta města Jiří Dy-
trt v úvodu při slavnostním otevření 
zrekonstruovaných prostor.

 –ph-

Městská policie informuje
Za uplynulý měsíc listopad eviduje Městská policie žamberk 75 událostí, 
z nichž vybíráme ty nejzajímavější:
Dne 7.11. řešili strážníci podezření z přestupku 37letého občana ze Žamberka, který pravidelně vyhazuje 
svůj domácí odpad mimo určená místa. Jak bylo zjištěno, tento muž neplatí povinné poplatky za odpady, 
nevlastní popelnici, a tak jeho odpady končí na ulici u kontejnerů. Za přestupek proti veřejnému pořádku 
mu ve správním řízení hrozí pokuta až do výše 50.000 Kč. 13.11. o půl třetí odpoledne projížděla hlídka 
MP ulicí Albertova, ve které spatřila mladého chodce, který se náhle zapotácel a tvrdě dopadl na silnici. 
Vzápětí se začal celý třást s typickými projevy epileptického záchvatu. Strážníci muži poskytli základní prv-
ní pomoc do příjezdu rychlé záchranné služby. Dny 15.11. a 28.11. měly jedno společné – opět se ukázalo, 
že je mezi námi spousta poctivých občanů. Na služebnu MP se dostavil muž z Jablonného nad Orlicí a pře-
dal hlídce MP nalezenou peněženku s doklady a penězi, kterou našel u prodejny Billa. Ve druhém případě 
nalezl muž z Pastvin peněženku s doklady a větším obnosem peněz u Penny marketu. Strážníci nalezené 
peněženky vrátili jejich šťastným majitelkám, které se díky poctivým nálezcům vyhnuly nejen finanční ztrá-
tě, ale také především peripetiím s  vyřizováním nových dokladů. 15.11. v  odpoledních hodinách řešila 
hlídka MP další odkládání odpadů mimo určená místa. Tentokrát odpadky hyzdily Zámecký park, a jak 
strážníci zjistili, odpad pocházel z domácnosti 38leté ženy ze Žamberka. Ta se strážníkům dušovala, že 
pytel s odpadem vynesla do popelnice a netušila, jak se odpad ocitl v parku. Jmenovaná si odpadky uklidi-
la, ale skutečný viník zůstal neodhalen. Dne 22.11. v dopoledních hodinách byla hlídka MP přivolána do 
prodejny Billa, kde zaměstnanci prodejny přistihli při krádeži zboží 37letou ženu ze Žamberka. Odcizené 
zboží v hodnotě téměř 600,- Kč bylo vráceno a strážníci přestupek vyřešili uložením blokové pokuty. Dne 
29.11. po sedmé hodině ranní přijala MP oznámení od občana, že v ul. Vrbí se pohybuje zmatená starší 
paní v noční košili. Nepamatovala si svoje osobní údaje, ani kde bydlí. Strážníci za pomoci policistů z míst-
ního oddělení Policie ČR zjistili, že žena bydlí v místním Penzionu pro důchodce, kam ji vzápětí hlídka MP 
dopravila zpět. 
Vážení spoluobčané, opět se přiblížil  vánoční  čas  a zanedlouho zapálíme poslední adventní svíčku. V čase 
Vánoc jsme si jaksi bližší a naše srdce se otvírají a jsou plná radosti a štěstí, mnozí z nás jsou o něco laska-
vější, milejší, ohleduplnější. Zamysleme se nad kouzlem a atmosférou vánočních svátků a přitom  se snažme 
nezapomenout na své blízké, přátelé a známé, aby v tomto čase nebyl nikdo sám.  Přejeme Vám klidné prožití 
vánočních svátků, a také přejeme všem občanům do nového roku hodně pevného zdraví, štěstí, lásky, pohody 
nejen v rodinném kruhu. Aby byl nový rok o něco lepší než minulý.  S končícím rokem 2012 děkujeme občanům 
za jejich pomoc, podněty a zájem o veřejný pořádek v našem městě. V neposlední řadě děkujeme policistům 
z místního oddělení Policie ČR za perfektní spolupráci, bez které by naše práce byla ještě obtížnější.

 Za MP: Kamil Luňáček

VýhercI soUtĚŽe 
ODEVZDEj staRÝ MOBil

Slavnostní předání cen výhercům soutěže „Odevzdej 
starý mobil“ se uskutečnilo 26. listopadu 2012, v kan-
celáři starosty města Žamberka. Za pět měsíců se po-
dařilo nasbírat 263 mobilních telefonů o váze 27 kilo-
gramů. Majitelé starých přístrojů byli slosováni a čtyři 
z nich si odnesli zcela nové, chytré telefony. 
1. místo Blanka Kodytková, Žamberk, 2. místo Růže-
na Pospíšilová, Letohrad, 3. místo Jana Charfreita-
gová, Žamberk,  4. místo Jana Moravcová, Žamberk. 
Všem výhercům gratulujeme!

 Za odbor ŽPZE Bc. Alena Hovádková


