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Z redakční pošty
Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko členů redakční rady a mohou být z kapacitních důvodů kráceny.

Albertinum upozorňuje a žádá
Areál Albertina se nachází v krásném přírodním udržovaném lesoparku, který obdivují naši pacienti, kli-
enti i jejich rodinní příslušníci, také náhodní návštěvníci po celý rok. Péče o tento areál je velmi náročná 
pro všechny zaměstnance provozu údržby a nejedná se o levnou záležitost. Lesopark potřebuje odbornou 
péči, pravidelné sekání travnatých ploch, ošetřování květin. Proběhlo i ošetření lesoparku z finančních 
prostředků EU. 
Při procházce máte možnost se potkat s  lesní zvěří, kterou běžně ve městě neuvidíte. Letos byl krásný 
pohled na srnčí rodinku, která vyvedla dva mladé koloušky, můžete spatřit i kmitající se veverky a zapo-
slouchat se do tonů zpěvu mnoha ptáků. Bohužel v poslední době dochází k takovému nešvaru, že zvěř 
je zbytečně plašena, zeleň poškozována, a to převážně obyvateli nedalekého sídliště rodinných domků, 
kteří si zkracují přes náš areál mimo zpevněné komunikace cestu domů. A tak se nám objevují vyšlapané 
nežádoucí chodníčky v trávě, polámané větve stromu a keře. Vážení obyvatelé města Žamberka, zejména 
obyvatelé bydlící v lokalitě rodinných domků u Albertina, dovolte nám, požádat Vás, abyste byli vůči naše-
mu lesoparku tolerantní a citliví, poučili zejména o tom své děti, že přes trávník se nechodí a že pro chůzi 
jsou v areálu vybudovány komunikační stezky, chodníky a cesty.

Rovněž žádáme všechny návštěvníky, kteří dorazí do areálu vozidlem, aby parkovali jen a pouze na vyhra-
zených parkovacích místech, tak jak o tom hovoří dopravní značení u vjezdu areálu.
Často dochází k blokování průjezdu vozidel údržby, sanitních vozů vlastní zdravotní dopravní služby, ale 
zejména i rychlé záchranné služby při ohrožení života pacientů. Uvědomte si, že příště tuto pomoc mů-
žete potřebovat u nás Vy nebo někdo z Vašich rodinných příslušníků, které v našem léčebném ústavu na-
vštěvujete. Děkujeme za pochopení!                                        Foto a text: Ing. Vladimír Fabián, vedoucí útvaru HS

Rozsvícení vánočního stromu
Žamberské náměstí ožilo v úterý 28. listo-
padu adventním jarmarkem a slavnostním 
rozsvícením vánočního stromu. I letos 
nám počasí přálo a díky tomu na jarmark 
a kulturní program dorazila spousta ná-
vštěvníků. Své zboží nabídlo 56 stánkařů, 
jako každý rok předvedl své umění kovář 
Jan Celer, k zakoupení byly dřevěné hrač-
ky a nádobí, svíčky, mýdla, dětský textil, 
vánoční věnce, vazby, výrobky ze sena, 
ozdoby, medové perníky, koření, pletené a 
vlněné zboží, betlémy a přírodní kosmeti-
ka, malované magnetky i oceněné regionální potraviny. Nechyběly ani tradiční pochoutky – perníky, sýry, 
grilované speciality, frgále, trdelník, horká medovina, punč, víno i mošt a  mnoho dalšího. Příjemným 
zpestřením programu byl flašinetář Martin Štěpánek, který zahrál i klasické vánoční melodie.

Před 15. hodinou odstartoval 
pestrý program v podání žam-
berských škol. Na podiu se 
postupně vystřídala ZUŠ Petra 
Ebena Žamberk, Gymnázium 
Žamberk, dětský pěvecký sbor 
Viola, Mateřská škola Čtyřlís-
tek, ZŠ Erudio Orlicko a děti 
ze Střední školy a základní 
školy Žamberk. O skvělý zá-
žitek se  postarala také kapela 
MiFo Band. Příjemně prožité 
svátky vánoční popřál obča-
nům starosta města Jiří Dytrt 
i místostarosta Oldřich Jedlič-
ka. Díky výpadku elektrického 
proudu bylo odpočítání slav-

nostního rozsvícení stromu opravdu napínavé. Rozsvítily se také vyzdobené žamberské ulice, vánoční 
nálada je tu!
Přejeme příjemný adventní čas a radostné vánoční svátky a děkujeme za úžasnou atmosféru všem ná-
vštěvníkům akce a zejména těm, kdo se podíleli na doprovodném programu!

Silvie Hanáková, kultura a propagace města

PODĚKOVÁNÍ ING. MARTINĚ ŘEHÁKOVÉ 
za vedení kurzu počítačové gramotnosti pro začá-
tečníky - seniory, který ve spolupráci s MěÚ Žam-
berk pořádal již podruhé zdarma pro své členy v 
listopadu t.r. výbor MO SPCCH, z.s., Žamberk. 

Vážená paní Martino, děkujeme Vám za Váš čas, 
trpělivost, vstřícné jednání a shovívavost při výuce. 
Díky Vám tak může opět několik dalších seniorů 
využívat internet.  

Za SPCCH Marek Rybár, předseda organizace

Milí přátelé,
protože se opět se závratnou rychlostí blíží konec 
roku, dovolte nám malé ohlédnutí za činností vý-
boru SPCCH v tomto roce.
V zimních měsících, a potom následně v listopadu 
a prosinci, jsme 11 krát navštívili krytý plavec-
ký bazén v  České Třebové, pro plavce navíc byl 
v  dubnu uspořádán zájezd do termálních bazénů 
ve Velkých  Losinách. V únoru proběhla ve spolu-
práci s penzionem beseda o dopravní bezpečnosti 
seniorů, v dubnu poznávací zájezd do okolí Brna, 
v  červnu pro členy SPCCH sportovní hry „O po-
hár starosty města“, v srpnu poznávací zájezd do 
Posázaví, v říjnu ozdravný pobyt v Sezimově Ústí, 
v listopadu zájezd do Polska a uskutečnil se další 
počítačový kurz pro začátečníky. Začátek prosince 
patřil již tradičně společnému posezení v pivovaru 
Žamberecký kanec. 
Tímto děkujeme Vám všem, kteří se našich akcí 
účastníte, je to pro nás povzbuzení do další práce. 
Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 
do příštího roku.

Z výbor SPCCH Žamberk Dana Topičová
P.S. V  neposlední řadě velmi děkujeme městu 
Žamberku, bez jeho štědré finanční podpory by-
chom mnoho akcí uskutečnit nemohli.

BÍLÁ PASTELKA
Sjednocená organizace nevidomých a slabozra-
kých SONS ČR Česká Třebová touto cestou děkuje 
studentům Gymnázia Žamberk za  aktivní pomoc 
při sbírce Bílá pastelka, která se konala 11. října 
2017. Ve vašem městě se studentům podařilo pro-
dat pastelky za 4. 090 Kč. Celkový výtěžek sbírky ve 
všech krajích ČR činil 2.760.152 Kč.
Děkujeme všem příznivcům, kteří nás podpořili 
zakoupením bílé pastelky, která symbolizuje zra-
kové postižení. Přejeme všem čtenářům příjemné 
prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a 
úspěchů v novém roce.

SONS ČR, z.s., Česká Třebová

Vážení spoluobčané, 
dovoluji si Vám popřát 

šťastné prožití nadcházejících 
svátečních dnů 

a hodně zdraví a osobní pohody 
po celý rok 2018.     

Za žamberské sociální demokraty 
Ing. Petr Novotný


