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Běh naděje 2019 opět i zámeckým parkem!
Město Žamberk a Základní škola Žamberk 28. října ve spolupráci s Městským kulturním podni-
kem FIDIKO a SVČ ANIMO Žamberk srdečně zvou širokou veřejnost, děti i dospělé na Běh naděje,  
který se uskuteční ve čtvrtek 13. června před Divišovým divadlem. 
V tomto roce se díky svolení rodiny Parish opět vrací trasy běhu i do zámeckého parku. Účastníci tak 
budou moci absolvovat trať (varianty 1 nebo 3 km) na kolech, koloběžkách, s kočárkem nebo pěšky.  
Od 14:00 hodin pro Vás připravujeme zajímavý doprovodný program. Nebude chybět malování n asfalt 
pro nejmenší děti, soutěže o ceny pro děti i dospělé – cyklojízda zručnosti, sportovní stanoviště, uvidíte 
taneční vystoupení TS NEON a zábavnou soutěž školních týmů, připraveno bude losování o hodnotné 
ceny pro účastníky běhu. Samotný Běh naděje odstartuje v 16:00 hodin, kdy od Divišova divadla vyrazí 
na trasu cyklisté. Po nich budou následovat běžci, chodci, maminky s kočárky. Podpořte svojí účastí 
výzkum rakoviny.                                                                                      Zuzana Faltusová, kultura, občanské záležitosti

Městská policie informuje
Dne 2. dubna 2019 v dopoledních hodinách byla na služebnu městské policie nahlášena závada 
ve sjízdnosti pozemní komunikace v délce několika kilometrů. Obvykle se v obdobných situacích 

stává, že z neočištěného vozidla odpadává na vozovku bláto nebo vytékají ropné produkty. V tomto případě 
mladý řidič nákladního vozidla „poztrácel“ hnůj. Ten, kdo znečistí nebo poškodí dálnici, silnici nebo místní 
komunikaci, její součást nebo příslušenství, nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci s vozovkou, se 
dopouští přestupku dle ustanovení zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích. Za tento přestupek může 
být správním orgánem uložena pokuta až do výše 300.000 Kč. Řidič vozidla zajistil odstranění závady a očistění 
komunikace, přestupek byl vyřízen strážníky na místě.
10. dubna 2019 v dopoledních hodinách se na strážníky MP obrátili zaměstnanci zdravotního zařízení s tím,  
že již předchozího dne se jim nevrátila jedna osoba léčící se s duševní poruchou, která by se mohla nacházet  
na čerpací stanici. Strážníci 42letou osobu nalezli a předali zdravotníkům.
18. dubna 2019 v odpoledních hodinách přijala městská policie oznámení, že na chodníku v Kostelní ulici 
přímo u kostela leží opilá osoba. Strážníci na místě nalezli 57letého muže z Královéhradecka, který neovlá-
dal svoje motorické schopnosti, a navíc měl na hlavě krvácející zranění od pádu na chodník. Muž byl předán 
záchranné zdravotnické službě. Do tohoto stavu se přivedl vypitím lahve rumu v kombinaci s léky užívanými 
při psychózách.
3. května 2019 v dopoledních hodinách vyjížděla hlídka MP na vlakové nádraží, kde se měl v čekárně nacházet 
opilý muž, který zde vykonal svoji nutkavou potřebu přímo na podlahu a poté usnul na lavičce. 36letý muž z Orlic-
koústecka strážníkům „nadýchal“ úctyhodných 4,37 promile alkoholu. Muž je podezřelý ze spáchání přestupku 
dle zákona č. 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Tento zákon osobě, která je 
zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu,  
majetek nebo veřejný pořádek, zakazuje vstupovat a zdržovat se ve veřejně přístupném prostoru budovy souvi-
sející s veřejnou dopravou. Ve správním řízení lze za tento přestupek uložit pokutu do výše 20.000 Kč.
14. května 2019 nalezl muž ze Žamberka dámskou kabelku s osobními věci, veškerými doklady, plateb-
ními kartami a finanční hotovostí. V záplavě negativních zpráv zní zpráva obyčejné poctivosti až fádně  
a nezajímavě, ale každý rok se strážníci setkávají s nálezci, kteří nalezené věci obsahující peníze poctivě vrátí.  
Proto je třeba takové zprávy zveřejňovat jako důkaz, že to s naší společností není až tak špatné, jak se každý den 
prezentuje. Strážníci majitelku kabelky kontaktovali a ta si ji přišla na služebnu MP převzít.
16. května 2019 v odpoledních hodinách přijali strážníci oznámení o porušování nařízení města Žamberka 
č. 7/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Žamberka, jehož se měl dopouštět 
muž obcházející domy v různých ulicích a nabízející výhodné energie. Strážníci zjistili totožnost 23letého muže 
z Ostravy. Dle zákona č. 251/2016 lze za přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku  
v územní samosprávě uložit ve správním řízeni pokutu do výše 100.000 Kč. z	Za MP Kamil Luňáček

Městské muzeum v Žamberku získalo 
opět II. místo v soutěži Muzeum roku 2018!
Dne 16. května 2019 proběhlo ve Smetanově 
síni Obecního domu v Praze vyhlášení návštěv-
nické soutěže Muzeum roku v rámci slavnost-
ního předávání Cen Gloria musaealis za rok 
2018. V kategorii Muzeum roku hlasují výhradně 
návštěvníci, a právě oni opět rozhodli o druhém 
místě pro Městské muzeum Žamberk, které se 
tak stalo druhým nejlépe hodnoceným muzeem 
v celé České republice.

Ve IV. ročníku soutěže Muzeum roku byla 
oceněna tato muzea:
I. místo – Regionální muzeum Mělník, příspěvková 
organizace – Hlavní budova muzea
II. místo – Městské muzeum Žamberk
III. místo – Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, 
příspěvková organizace – Dům Mince
Čtvrtý ročník návštěvnické soutěže probíhal od  
1. dubna 2018 do 31. března 2019 na portále do-mu-
zea.cz, jehož provozovatelem je Národní muzeum 
a který vznikl ve spolupráci s Asociací muzeí  
a galerií ČR, z. s. Soutěž Muzeum roku je součástí 
mediální kampaně Národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis, jež je významným odborným oceně-
ním muzejní práce. Tohoto významného ocenění 
si velice vážíme právě proto, že dokládá vztah 
návštěvníků k našemu muzeu. Lidé hlasovali 
formou on-line ankety a svým hlasem vyjádřili 
dobrý pocit z návštěvy muzea. Mnohokrát děku-
jeme všem návštěvníkům za jejich podporu.

z	Za tým pracovníků 
Městského muzea v Žamberku Petr Hažmuka


