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Rozsvícení vánočního stromu v Žamberku
Žamberské náměstí žilo v úterý 22. listopadu adventním jarmarkem a slavnostním rozsvícením 
vánočního stromu. Ten je v okolí jako jeden z mála přírodně rostlý. Přestože mu loňská letní vichřice 
poškodila špičku, není to na krásně ozdobeném smrku znát. Počasí příliš zimní nebylo, díky tomu 
na jarmark a kulturní program vyrazila spousta lidí i maminky s kočárky. Své zboží na jarmarku 
nabídlo 50 stánkařů. Již tradičně předvedl své umění kovář, k zakoupení byly dřevěné hračky a ná-
dobí, keramika, svíčky, mýdla, vánoční věnce, vazby, ozdoby, modrotisk, medové perníky, koření, 
pletené a vlněné zboží, přírodní kosmetika, malované magnetky, košíky a proutěné výrobky. Ne-
chyběly ani tradiční pochoutky – perníky, sýry, grilované speciality, frgále, trdelník, horká medovina, 
punč, víno i mošt a mnoho dalšího.

V 15 hodin odstartoval pestrý program v podání žamberských škol. Na scéně se postupně vystří-
dala ZUŠ Petra Ebena Žamberk, Gymnázium Žamberk, dětský pěvecký sbor Viola a děti ze ZŠ 
Nádražní. O perfektní zážitek se postarala také skvělá kapela Hashberry, která odehrála hodinový 
koncert. Příjemně prožité svátky vánoční popřál občanům starosta města Jiří Dytrt i místostarosta 
Oldřich Jedlička a pak už přišla chvíle pro rozsvícení vánočního stromu i kouzelné výzdoby města.
Přejeme klidné a pohodové vánoční svátky a děkujeme za úžasnou atmosféru všem návštěvníkům 
akce a zejména těm, kdo se podíleli na doprovodném programu!

Text a foto Monika Škodová, kultura a propagace města
Stáří vánočního stromu (smrku) na Masarykově náměstí v Žamberku je odhadováno na  
50 - 55 let. Výška stromu je cca 17 metrů, naměřil Ing. Jiří Šmok ve středu 30.11.2016.

SPLNĚNÝ SEN
zateplení severní fasády ZUŠ

Téměř dvě desetiletí jsme usilovali o opravu se-
verní fasády zadní budovy ZUŠ. Pohled z pod-
městí a od Albertina ukazoval ostudný stav 
téměř odhaleného zdiva a kdysi ozdobných 
říms. Letos se celá akce, která byla z náměstí 
neviditelná, konečně zdařila. Rozsah prací ne-
byl velký, přístup k  jednotlivým partiím stavby 
ale problematický. Vše se však podařilo vyřešit. 
Bonusem bylo zateplení severní fasády, instala-
ce nového okna a nátěr střechy zadní budovy. 
Nejen, že máme ve třídách tepleji, že v učebně 
akordeonu je nádherné světlo z nového okna, 
ale hřeje nás i pocit, že jsme přestali hyzdit ma-
lebný pohled z podměstí směrem na náměstí.
Spolupráce s městem, REÚP a realizátorskou 
firmou byla příkladná a tak nezbývá, než vyslo-
vit upřímné poděkování.
 PhDr. Hana Chvátilová, ředitelka ZUŠ

Děkuji za slova paní ředitelky. Doplním, že se-
verní stěna byla zateplena minerální vlnou a 
součástí akce byla také oprava a nátěr fasády 
vnitřního traktu. Jsem ráda, že tato investič-
ní akce v  památkové zóně města proběhla 
bez větších problémů s realizační firmou i ma-
jiteli sousedních budov. Ráda bych poděkova-
la také Martinu Kačenovi, majiteli restaurace 
Imrvere, sídlící ve vedlejším objektu, za skvělou 
komunikaci a vstřícnost. Tento majitel využil 
naší nabídky se k akci města připojit, a tak byla 
zkrášlena i  zadní část jeho objektu, která ne-
mohla být investiční akcí města. 

Celkové náklady: 392.500,- Kč (vč. DPH)
Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru REUP

Příjemné prožití vánočních svátků a v no-
vém roce 2017 pevné zdraví, mnoho štěstí a 
spokojenosti Vám všem přeje Odbor REÚP.

Vážení spolupracovníci,
vloni jsem napsal, že ROK již je 
unavený, za pár dní definitivně 
skončí a že ani nemá sílu při-
nést trochu sněhu do hor, natož 

k nám. Letošní první prosinec byl celý bílý a 
já pevně doufám, že ta čistota, která na nás 
prvního prosince ráno vykoukla, nás bude 
provázet nejen v předsváteční a sváteční 
době, ale celý příští rok. 
Budu se sice opakovat, ale i letošní rok byl 
rokem, kdy úřad bez klopýtnutí prošel řadou 
kontrol nadřízených orgánů, rokem, kdy jste 
skvěle a profesionálně pracovali, rokem le-
gislativních smrští, rokem voleb do krajských 
zastupitelstev a senátu, a to vše jste zvládli. 
Dobře si uvědomuji, jak je náročné pracovat 
pod tlakem jak legislativních, tak i personál-
ních změn a být přitom zároveň maximálně 
vstřícný k našim klientům. Mám za to, že dr-
tivé většině z Vás se to podařilo. 
Děkuji všem zaměstnancům městského 
úřadu za skvělou práci, kterou v letoš-
ním roce vykonali.
Přeji Vám a našim klientům pevné zdra-
ví, pohodu a také štěstí v roce 2017.

Ing. Ivan Prchal – tajemník MěÚ

PROVOZNÍ DOBA 
Městského úřadu Žamberk 
od 19.12.2016 do 01.01.2017

19.12.2016 pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 
 úřední den
20.12.2016 úterý 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00
21.12.2016 středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 
 úřední den
22.12.2016 čtvrtek 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00
23.12.2016 pátek 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00
24.12.2016 sobota ZAVŘENO
25.12.2016 neděle ZAVŘENO
26.12.2016 pondělí ZAVŘENO
27.12.2016 úterý 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00
28.12.2016 středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 
 úřední den
29.12.2016 čtvrtek 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00
30.12.2016 pátek 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00
31.12.2016 sobota ZAVŘENO
01.01.2017 neděle ZAVŘENO

Mgr. Radomíra Křenová, ved. kanceláře tajemníka


