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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Přestože závěr loňského roku nebyl příliš bohatý na události a z pohledu strážníků patřil spí-

še k těm klidnějším, přinášíme alespoň výčet těch nejzajímavějších událostí a oznámení, které městská 
policie řešila. Hlídka MP byla v nočních hodinách přivolána ke zjevně podnapilé ženě, která se vehementně 
dobývala do cizího domu. Žena si nespletla dům, ani nešlo o pomstu, ale posilněna alkoholem šla vyznat lásku 
svému expříteli, který tam bydlí v podnájmu. Bušením na dveře se milého nedovolala, a tak „zaklepala“ na 
okno natolik důrazně, že se vysypalo sklo okenní tabule. Vystrašená majitelka domu neměla pro takovou lásku 
pochopení a požádala strážníky, aby podnapilou ženu vyvedli. V předvánočním čase vyjela hlídka strážníků 
v nočních hodinách do místní restaurace, kde podnapilý host poškodil zařízení restaurace. Způsobená škoda 
byla uhrazena na místě. Dvojnásobnou předpremiéru silvestrovské noci zřejmě trénovala parta mladých lidí 
v bytě bez ohledu na sousedy a pokročilou noční dobu. Mladík využil nepřítomnosti rodičů a sezval do bytu 
kamarády na party plnou alkoholu a hlasité hudby. Jelikož se jim akce asi povedla, následující noci si dali 
repete. Strážníci záležitost na místě vyřešili napomenutím a v případě jeho nerespektování by se přestupkem 
proti veřejnému pořádku, jehož se dopustili tím, že v nočních hodinách rušili noční klid, dále zabýval příslušný 
správní orgán.  Za MP Kamil Luňáček

Centrum sociální péče
města Žamberk

V pondělí 13. listopadu nás navštívili žáci ZŠ Erudio 
Žamberk, kteří si v rámci projektu „Jsem Laskavec“ 
vybrali laskavost - zahrát pohádku seniorům ze Žam-
berka, aby tak udělali radost dědečkům a babičkám.
První prosincový pátek se již tradičně uskutečnila 
Kavárna. Spokojení návštěvníci vyslechli předčítání 
vánočních povídek a k tomu popíjeli voňavý horký 
mošt. Poté si každý vyrobil svého anděla jako neob-
vyklou vánoční dekoraci z lahve. Krásným dárkem 
pro všechny pravidelné návštěvníky Kavárny bylo vydání společné kuchařky – brožury plné vlastních receptů 
(„co nejvíce chutnalo u nás doma“), doplněné fotografiemi pro vzpomínku na akce v uplynulém roce. Velké 
poděkování patří obětavým dobrovolnicím a hlavním „hybatelkám“ Kavárny: Ivě Kočové, Ing. Ivě Andrlové 
a Ing. Dagmar Topičové. Dne 8. prosince proběhla ve společenské místnosti přednáška o Bangladéši pana 
doktora Milana Moskaly, který tam řadu let pobýval a pomáhal těm nejbídnějším pod humanitární organizací 
ADRA. Tradiční Vánoční posezení pro klienty pečovatelské služby a zaměstnance se uskutečnilo ve čtvr-
tek 14.12. Po slovech ředitelky CSP, zástupců vede-
ní města a Správy budov Žamberk jsme si všichni 
společně připili na krásné prožití vánočních svátků 
a nový rok. Koledy nám přišli zazpívat žáci ze ZŠ 
28. října Žamberk a k poslechu zahráli „Kamarádi 
z Penzionu“. Všem účinkujícím patří veliké poděko-
vání za zpříjemnění adventního času. 

Na začátku prosince jsme se zapojili do projektu Čes-
kého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“. Snahou tohoto 
projektu je propojit seniory s lidmi, kteří chtějí po-
máhat a plnit přání ve formě dárku nebo zážitku. Po-
stupně jsme do systému vkládali přání našich klientů, 
mezi nimiž byla například kniha, káva, peněženka či 
halenka. Bylo až neuvěřitelné sledovat, jak si během 
několika chvil dárci z celé republiky (jeden dokonce až 
z USA) přání rezervovali a postupně zasílali balíčky. 
Část dárců přivezla „svému“ seniorovi dárek osobně, 
taková setkání pak byla velmi vřelá až dojemná. Všem 
„Ježíškovým vnoučatům“ moc děkujeme. 

Čtenářům Žamberských listů přejeme 
vše nejlepší v novém roce 2018.

z                                                                                                              Miroslava Krajčírová, ředitelka a Dominika Krátká, sociální pracovnice

Poděkování    Na sklonku roku 2017 ukončil téměř po třiceti letech spolupráci 
s městem Žamberkem pan Miroslav Bednář, který realizoval videonahrávky společenských a kultur-
ních akcí města. Za kamerou jste ho mohli potkat například na vítání nových občánků, svatebních obřa-
dech, Majálesu a dalších událostech. Stal se spolehlivým kolegou, se kterým byla radost spolupracovat. 
Srdečně děkujeme za jeho práci a do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti.           

    Mgr. Bronislava Havlíková, předsedkyně komise SPOZ

Malé ohlédnutí za akcemi v Penzionu

ZPRÁVA O AKTIVITÁCH 
komise pro zahraniční styky v roce 2017

Komise pracovala v roce 2017 ve složení: Hana Chvá-
tilová, Lucie Kluková, Ludmila Langerová, Iva Mi-
mrová, Alena Němcová, Ludmila Smolová, Jaromír 
Žejdlík, Valerie Fáberová, Jaroslava Halbrštátová, 
Ivana Odvárková a Barbora Ševčíková. V průběhu 
roku rezignovaly na členství I. Mimrová a I. Odvár-
ková, novou členkou se pak stala Lucie Vávrová.

Uskutečněno bylo 7 akcí – z toho 5 v Žamberku, při-
vítali jsme 111 hostí z Německa, Francie, Polska, Itá-
lie a Lotyšska. Od nás vycestovalo 35 převážně mlá-
dežníků do Polska a Německa. V tomto roce výrazně 
převažoval počet hostí nad našimi občany cestujícími 
do partnerských měst. 
Nejvýznamnější akce roku 2017:
1.- 4. 6. Setkání starostů Evropského svazku měst 
v Žamberku, 19 hostí z Fresagrandinarie, Nowe Sóli, 
Püttlingenu, Saint Michel sur Orge a Senftenbergu. 
Veszprém se nezúčastnil.
12. - 16. 6. Návštěva žáků z partnerské školy Dr. Otto 
Rindta v ZŠ 581 Žamberk, 17 žáků + 2 učitelé 
15. - 18. 6. Návštěva stolních tenistů z lotyšské Dun-
dagy v Žamberku, 8 stolních tenistů + řidič
17. - 22. 6. Návštěva sboru střední školy z lotyšské 
Dundagy v ZŠ 581 a sboru Viola, 34 žáků + 3 učitelé
30. 7.- 6. 8. Mezinárodní mládežnický tábor v Nowe 
Soli - Drzonków u Nowe Soli. Ze Žamberka 8 účast-
níků + 2 vedoucí (D. Lipenská, F. Krejčí)
12. - 15. 10. Nový česko–německý akordeonový or-
chestr v Žamberku, 13 hráčů z Německa, 11 z Fran-
cie, 21 ze Žamberka – celkem 47 účastníků
7. - 8.12. Zájezd žáků ZŠ 28. října do Senftenbergu 
a Drážďan
Rozpočet komise ve výši 357.000,- Kč byl rovnoměr-
ně čerpán a beze zbytku vyčerpán.
Komise připravila a uskutečnila výběrové řízení  
a vyslala na školní rok 2017/2018 ke studiu na High 
School v Rice Lake studenty Annu Pachelovou, Jana 
Černého, Kateřinu Řeháčkovou a Adama Šindeláře.  
I letos tedy v Rice Lake studují 4 mladí lidé, a protože 
mezi našimi žáky je o studium v Rice Lake velký zá-
jem, přivítali bychom stejnou nabídku i v příštím roce. 
Jsme si jistí, že každoročně vysíláme do USA výborné 
ambasadory města Žamberka i České republiky.
Komise děkuje vedení a radě města za přízeň a mož-
nost rozvíjet partnerství s evropskými i mimoevrop-
skými zeměmi!
z  PhDr. Hana Chvátilová, předsedkyně komise

KOMISE PRO ZAHRANIČNÍ STYKY
MĚSTA ŽAMBERKA INFORMUJE

Děkuji za PF 2018
Děkuji za velké množství přání, od kolegů, přátel 
i známých, které jsem obdržela před vánočními 
svátky. Byla to přání nejen k novému roku, ale také 
přání pěkného, ve zdraví užitého důchodu. Co na to 
říct? Pouhé díky nestačí, a proto chci, abyste věděli, 
že si těchto přání velice vážím a budu si je dlouho 
pamatovat.                        S úctou Vlasta Pavlousková


