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INVESTICE MĚSTA
NOVÉ DÍLNY ZŠ 28. ŘÍJNA

Základní škola 28. října 581 dlouho postrádala 
dílny, kde by se žáci učili praktickým dovednos-
tem. Vhodné prostory se našly v budově č.p. 
550, tedy v  bývalé Speciální škole. V  objektu 
sídlí školní družina a nyní zde byly z prostřed-
ků města Žamberka vybudovány i  nové dílny. 
Po stavební stránce došlo k vybourání příčky a 
spojení dvou místností, dále k úpravám rozvo-
dů elektroinstalace, vody a odpadů v souvislos-
ti s přesunem zářivek a ohřevu vody k novému 
místu pro mytí. Prostory byly po opravách omí-
tek vymalovány a vybaveny novými podlahový-
mi krytinami, regály do skladu, šatními stěnami 
a závěsným systémem na nářadí. 

Celková investice do stavebních úprav dosáhla 
výše 199.000 Kč vč. DPH.
Moderní 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. K dotačnímu programu bylo 
potřeba předložit hotové výrobky žáků základní 
školy. V  této  věci nabídla pomocnou ruku SŠ 
OŘS Žamberk, která poskytla zázemí svých dí-
len. Výrobky dětí si prohlédněte na fotografiích 
učitele Jana Buňaty.
Nové dílny základní školy byly slavnostně ote-
vřeny ve středu 16. března za účasti zástupců 
výše zmíněných společností, starosty a mís-
tostarosty Žamberka, zastupitelů města, pana 
Ing. Jana Štěpánka za školskou radu a samo-
zřejmě ředitelky PaedDr. Hany Nosálové a uči-
telů základní školy. Členky školního pěveckého 
sboru Viola naladily atmosféru písničkou „Dělá-
ní, dělání“ za kytarového doprovodu pana uči-
tele Jaromíra Žejdlíka.
Doufáme, že nové prostory zajistí žákům a žá-
kyním perfektní prostředí pro  jejich dílenskou 
tvorbu, vyrábění je bude bavit, nabytou zruč-
nost využijí v budoucím životě a hotové výrob-
ky jim dají užitek a krásné vzpomínky na školní 
léta.

PaedDr. Hana Nosálová, ředitelka ZŠ 28. října 581
Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru REUP

Mgr. Monika Škodová, kultura a propagace města

POLICIE ČR 
INFORMUJE

V  nedělení dopoledne dne 7. února 2016 
vyjela hlídka zdejšího obvodního oddělení do 
prodejny Penny Market v Žamberku, kde byla 
personálem přistižena třiatřicetiletá zlodějka, 
která se neúspěšně snažila odcizit láhev rumu 
v hodnotě 90,- Kč. Podezřelou navíc celá situ-
ace zjevně urážela, jelikož se k hlídce chovala 
arogantně a nebyla schopna pochopit, že pří-
činou celého dění je její protiprávní jednání. Za 
přestupek proti majetku byla této ženě uložena 
bloková pokuta ve výši 1.000,- Kč.

Milostný trojúhelník je zřejmě důvodem fyzické-
ho napadení osmadvacetiletého muže, které mu-
seli řešit naši policisté dne 15. února 2016 krátce 
před třetí hodinou odpolední v ul. Albertova. Pět-
atřicetiletý agresor, který se nedávno vrátil z výko-
nu  trestu odnětí svobody, zde napadl mladšího 
muže, a to na základě domněnky, že napadený 
je milencem ženy pětatřicetiletého trestance. Věc 
byla oznámena na městský úřad jako podezření 
z přestupku proti občanskému soužití.

Dne 17. února 2016 krátce před půlnocí bylo 
hlídkou Obvodního oddělení Policie ČR Žam-
berk kontrolováno vozidlo, které na hlavní silnici 
vedoucí ul. 28. října směrem na Letohrad od-
bočilo z vedlejší komunikace, u níž se nachá-
zí jedna z  místních pivnic. Předmětné vozidlo 

bylo předepsaným způsobem zastaveno, kdy 
jeho šestatřicetiletý řidič byl vyzván k podrobení 
se dechové zkoušce. Hodnota výsledku alko-
holu v  jeho dechu činila 0,61 promile, za což 
přestupci nyní hrozí ve správním řízení nemalá 
pokuta a navíc zákaz řízení motorových vozidel. 
O to více zarážející je pak skutečnost, že vzdá-
lenost oné pivnice do místa bydliště řidiče činila 
jen několik stovek metrů.

V nočních hodinách ze dne 23. na 24. února 
2016 došlo v Žamberku, ul. Nádražní, ke vlou-
pání do motorového vozidla zn. Škoda. Nezná-
mý pachatel se napřed snažil do vozidla dostat 
klíčem od jiného vozidla stejné tovární značky, 
což se mu však nepovedlo. Proto si přístup do 
vozidla sjednal rozbitím skla u dveří řidiče dla-
žební kostkou. Z vozidla pak odcizil pouze au-
torádio zn. Sencor. Byť způsobená škoda byla 
předběžně vyčíslena na 2.000,- Kč, byla v tom-
to případě naplněna skutková podstata přečinu 
krádeže spáchané vloupáním dle § 205 odst. 1, 
písm. b) trestního zákoníku, za což nyní pacha-
teli hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Dne 24. února 2016 zahájilo zdejší odděle-
ní po předešlém šetření úkony v trestním řízení 
dle § 158 odst. 3 trestního řádu pro podezření 
z přečinu podvodu dle § 209 odst. 1, 3 trest-
ního zákoníku, jelikož bylo šetřením zjištěno, 
že jednatřicetiletá žena ze Žamberka po dobu 
šestnácti měsíců falšovala podpis pronajímate-

le bytu, ve kterém bydlí, na základě čehož od 
Úřadu práce ČR dostávala po tuto dobu pří-
spěvky na bydlení. Jelikož však nájemné prona-
jímateli ve skutečnosti neplatila a částku v cel-
kové výši 160.000,- Kč z příspěvků na bydlení 
užila pro vlastní potřebu, hrozí jí nyní trest odnětí 
svobody ve výši až pěti let.

Poslední únorový den, tedy 29. 2. 2016, 
krátce po desáté hodině večerní, bylo na silni-
ci druhé třídy č. 312 ve směru na obec Líšnici 
kontrolováno vozidlo značky Citroën C5, které 
řídil dvaačtyřicetiletý muž z Prahy. Provedenou 
lustrací v informačních systémech bylo zjištěno, 
že řidiči byl Magistrátem města Brna v lednu r. 
2015 vysloven zákaz řízení motorových vozidel, 
který trvá až do července letošního roku. Tím-
to jednáním byla naplněna skutková podstata 
přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a 
vykázání dle § 337 odst. 1, písm. a) trestního 
zákoníku, za což nyní podezřelému hrozí trest 
odnětí svobody až na tři léta.

Nad rámec výše uvedených případů se zdejší 
Obvodní oddělení Policie ČR Žamberk v měsí-
ci únoru zabývalo dokumentací a prověřová-
ním dalšího protiprávního jednání majetkového 
charakteru a dále přestupky proti majetku a 
občanskému soužití. V rámci dohledu nad bez-
pečností a plynulostí silničního provozu bylo 
uloženo 41 blokových pokut v celkové částce 
21.700,- Kč.                                      Prap. Jiří Pavlát


