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Ve čtvrtek 13. června 2019 se v Žamberku usku-
tečnila tradiční humanitárně sportovní akce  
Běh naděje 2019. Jednalo se již o 12. ročník s tímto 
názvem. Na běh se zaregistrovalo celkem 119 
běžců a cyklistů a vybrala se částka 6.620 Kč. 
Žamberk je jedním ze 36 měst v České republice, 
kde se Běh naděje v roce 2019 pořádá. Výtěžek 
z této veřejné sbírky pak bude použit na výzkum a 
léčbu dětských nádorových onemocnění v České 
republice. V roce 2018 se tak díky Běhům naděje 
předával Klinice dětské hematologie a onkologie 
FN v Motole šek s částkou 500.000 Kč.  Věříme, 
že i v tomto roce veřejná sbírka dá naději dětem 
s onkologickým onemocněním. Děkujeme žákům 
9. ročníku ZŠ 28. října 581 Žamberk a všem organi-
zacím, které se na realizaci akce podíleli.

z	Zuzana Faltusová, kultura, občanské záležitosti

Cena města Žamberka 2019 - nominace
Město Žamberk při příležitosti státního svátku 
Dne vzniku samostatného československého  
státu uděluje od roku 2011 Cenu města 
Žamberka. Žádáme tímto veřejnost o spolupráci. 
V případě, že víte o osobě, která svojí aktivitou  
a činností propaguje a zviditelňuje město Žamberk 
v ČR nebo zahraničí, případně se zasloužila  
o záchranu zdraví nebo života, prosíme, nomi-
nujte ji na Cenu města. Tímto oceněním může 
město vyjádřit vděčnost a úctu výjimečným osob-
nostem žamberského veřejného života. Nomi-
nace předkládejte na předepsaném formuláři 
(dostupném na webu města www.zamberk.cz)  
do 30.8. 2019 na podatelně městského úřadu nebo 
elektronicky na adresu z.faltusova@zamberk.eu.  
Podrobné informace a celá pravidla pro udělování 
ceny najdete na webových stránkách města.
Cena města Žamberka se uděluje za:

 � vynikající tvořivé výkony a významné výsledky 
vědecké, technické, umělecké, sportovní, publi-
cistické a veřejně prospěšné činnosti,

 � činnost, kterou její nositel přispěl významným 
způsobem k hospodářskému a kulturnímu rozvoji 
města Žamberka, jeho propagaci v ČR i zahraničí,

 � záchranu lidských životů a majetku.
Děkujeme za spolupráci při zviditelnění příklad-
ných činů a mimořádných osobností v Žamberku.
z	Zuzana Faltusová, kultura, občanské záležitosti

Město Žamberk přivítalo delegaci 
z amerického Rice Lake
V úterý 18. června 2019 v odpoledních hodinách se v obřadní síni žamberské radnice 
za přítomnosti vedení města a radních uskutečnilo slavnostní přijetí třicetičtyř-
členné delegace z partnerského města Rice Lake (Wisconsin, USA). Byly tak zahá-
jeny oslavy 25 let od uzavření partnerské smlouvy mezi oběma městy. Pozvání přijal mimo jiné starosta 
města Rice Lake Mike Diercks a paní Deborah Smith, která město Žamberk mnohokrát navštívila, stála 
u zrodu partnerství a zasloužila se největší měrou o kontakty mezi školami. Díky její aktivitě a úsilí v roce 
1994 vznikla mezi městy velmi úzká spolupráce v oblasti školství a každý rok mají možnost vycesto-
vat studenti z žamberského gymnázia do amerického Rice Lake na roční studijní pobyt na tamní High 
School. Za dobu 25 let do Rice Lake odcestovalo 51 studentů a hostilo je 115 rodin. 

Vzniklo tak mnoho přátelství mezi rodinami a studenty a nyní se alespoň část z nich setkala. Město 
Žamberk převzalo certifikát udělený guvernérem státu Wisconsin Tonym Eversem, který prohlásil  
1. červen 2019 za „Rice Lake and Žamberk Sister City Day“. 
Město Žamberk si velmi váží stávajícího partnerství a bude ho i nadále rozvíjet. V příštím vydání ŽL 
přineseme podrobnosti o průběhu návštěvy i zážitky jejích účastníků.

z	Zuzana Faltusová, kultura, občanské záležitosti

Běh naděje 2019 v Žamberku

POCTA STATEČNÝM
vzpomínková akce k 77. výročí působení 
paraskupiny SILVER A v okupované vlasti
V sobotu 22. června si obec Senice ve spolupráci 
s Československou obcí legionářskou připo-
mněla 77. výročí působení paraskupiny SILVER 
A v okupované vlasti. Vzpomínkou a položením 
květin byla uctěna památka parašutistů Alfreda 
Bartoše, Josefa Valčíka a Jiřího Potůčka, kteří se 
společně se členy paraskupiny ANTHROPOID 
podíleli na přípravě atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Vzpomín-
kové akce se účastnili i zástupci města Žamberka.

z	Zuzana Faltusová, kultura a občanské záležitosti 


