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Rozsvícení vánočního stromu 
V úterý 27. listopadu ožilo žamberské náměstí  
adventním jarmarkem a slavnostním rozsvíce-
ním vánočního stromu. Počasí bylo velmi mra-
zivé a větrné, ale i přesto lidé dorazili v hojném 
počtu načerpat vánoční atmosféru. 
Byl připraven bohatý kulturní program, který  
začínal již ve 13 hodin řemeslným jarmarkem. 
Své zboží zde nabídlo 54 stánkařů a mezi nimi 
také žáci žamberských škol. Tradičně své kovář-
ské řemeslo předvedl Jan Celer, k zakoupení byly 
dřevěné hračky, keramika, svíčky, vánoční věnce,  
textilie, ozdoby, koření, pletené a vlněné zboží, pří-
rodní kosmetika, malované magnetky. Nechyběly 
ani tradiční pochoutky – perníky, sýry, grilované 
speciality, frgále, trdelník, staročeská zabíjačka, 

 Městská policie informuje 
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři žamberských listů. Čas ukrajuje poslední dny letošního 
roku a kvapem se blíží ty nejkrásnější dny v roce – Vánoce.  Za kolektiv Městské policie Žamberk 
Vám přeji krásné prožití těchto svátků v kruhu svých nejbližších a nejen dětem spoustu radosti 
z dárků. Do roku 2019 Vám přejeme, aby byl neméně úspěšný než rok letošní, a pro ty, co se 
jim rok nevydařil dle představ, aby byl restartem do lepších dnů. Srdečné přání také posíláme 
prostřednictvím těchto řádků policistům ze zdejšího obvodního oddělení Policie ČR a děkujeme 
za skvělou spolupráci.
Z událostí zaznamenaných v evidenci MP vybíráme z těch nejzajímavějších. 
Například 5. listopadu 2018 v 15:15 hodin odcizil mladý muž v podnapilém stavu na Masarykově  
náměstí jízdní kolo a vrávoravou jízdou se na něm vydal do ulice Zámecká. Celé toto jednání zaznamenal 
městský kamerový systém. Muž na kole nedojel příliš daleko, po pár desítkách ujetých metrů se střetl 
s motorovým vozidlem. Věc šetří Policie ČR. 
Dne 20. listopadu 2018 krátce po osmnácté hodině oznámil náhodný chodec strážníkům, že na Pěší 
zóně řádí podnapilý muž a demoluje vše, co mu přijde do cesty. Na místě sice strážníci již nikoho nena-
lezli, ale na zjištění viníka se velkou měrou podílel kamerový systém, ze kterého strážníci zjistili popis 
osoby a tu posléze nalezli u budovy Polikliniky. 22letý muž svoji vinu ani nepopíral a vše svedl na alkohol. 
Orientační dechovou zkouškou byl zjištěn alkohol ve výši 2,24 promile. Přestupek proti majetku bude 
projednán s viníkem ve správním řízení včetně náhrady způsobené škody. 
Dne 27. listopadu 2018 v odpoledních hodinách řešili strážníci podezření ze spáchání přestupku proti 
občanskému soužití po vzájemném napadení mezi mužem a ženou. Přestupek bude projednán přísluš-
ným správním orgánem.   
z   Za MP Kamil Luňáček

Dokončení výměny kontejnerů na sídlišti
Ve druhé polovině listopadu 2018 byla u křižovatky ulic Pionýrů a 17. listopadu dokončena oprava 
zpevněné plochy pro kontejner na směsný odpad a pro kontejner na textil. Na stanovišti je posta-
ven nový modrý kontejner s níže umístěnými víky. Je snadněji přístupný, proto u něj nejsou potřeba 
již schůdky. Také na dalších místech v ulici Sokolovská, 28. října, Pionýrů, Kyjevská nebo v sídlišti  
U polikliniky slouží nové velkoobjemové kontejnery, které dodala společnost EKOLA České Libchavy 
s.r.o. U zmíněných stanovišť došlo k výraznému zlepšení v poskytování služeb občanům. Uprostřed síd-
liště bytových domů v ulici 17. listopadu byla realizována také výměna oranžového kontejneru na sběr 
nepotřebného textilu, hraček a obuvi. Původní menší o objemu 1,5 m3 byl obyvateli velmi často využíván 

a mnohdy přeplněn. Nyní je nahrazen starším kontejnerem společnosti Diakonie Broumov o objemu  
12 m3. V následujících letech plánujeme některá další zlepšení a modernizaci prostředí u kontejnerových 
stání v sídlištích, aby nejen sloužila, ale působila kultivovaně. Za odbor ZPZE Ing. Alena Hovádková

Termíny svozů pytlů na tříděný odpad v roce 2019 
vždy první úterý v měsíci

8. ledna 2. dubna 2. července 1. října
5. února 7. května 6. srpna 5. listopadu
5. března 4. června 3. září 3. prosince

Svoz obalových odpadů (papíru, plastů, nápojových kartonů  
a drobných kovových odpadů) formou pytlového sběru má město 
Žamberk smluvně zajištěn se společností Komunální služby s.r.o., 
Jablonné nad Orlicí. Za naplněný pytel s jednotlivě vytříděnými 
obaly, který je přistaven v určený den před domem na svozové trase, 
obdrží prázdný plastový pytel pro další možnost třídění. 
Úterý 1. ledna 2019 je státní svátek, proto se první lednový svoz 
uskuteční 8. ledna. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpady,  
a přejeme příjemný předvánoční čas.
z  Za odbor ZPZE Ing. Alena Hovádková

horká medovina, punč, víno a mnoho dalšího. Pří-
jemným zpestřením programu byl i letos flašinetář 
Martin Štěpánek. Od 15 hodin odstartoval pestrý 
program v podání žamberských škol.  Na podiu se 
postupně vystřídaly děti z Mateřské školky Čtyřlís-
tek, žáci Základní školy Erudio Orlicko, pěvecký 
sbor Viola a Základní škola Petra Ebena Žamberk. 
Od 17 hodin podium patřilo skupině Hashberry, 
která návštěvníky provedla k samotnému závěru, 
rozsvícení vánočního stromu. Poté popřál příjem-
né svátky vánoční starosta města Oldřich Jedlička 
a společným odpočítáváním jsme rozsvítili strom.
Přejeme všem klidné a pohodové vánoční svátky 
a děkujeme návštěvníkům za úžasnou vánoč-
ní atmosféru a především těm, kteří se podíleli  
na doprovodném programu.
z  foto a text Silvie Hanáková, kultura, občanské záležitosti


