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Starosta města Žamberka Jiří Dytrt pozval dne 2. října 2018 na společenské setkání při pří-
ležitosti udělení ocenění za zásluhy velitele a dva strážníky Městské policie v Žamberku.  
Velitel městské policie Patrik Lauterbach v letošním roce dovršil 25 let ve službě. Zástupce  
velitele Kamil Luňáček dovršil v roce 2016 dvacet let ve službě a strážník Jiří Mařík dosáhl dva-
ceti let ve službě v roce 2015. Při setkání se diskutovaly pravomoci městské policie a rovněž byla 
zmíněna velmi dobrá spolupráce mezi Policií České republiky a jednotlivými obcemi, pro které 
Městská policie Žamberk zajišťuje na základě veřejnoprávních smluv výkony strážníků. Na závěr se-
tkání starosta města poděkoval veliteli a strážníkům, kteří dlouhodobě pracují pro město Žamberk, 
za skvělou práci a popřál jim pevné zdraví a mnoho sil při jejich pracovních i soukromých aktivitách.
z	  redakce

Slavnostní otevření nových šaten 
na Základní škole 28. října 581
Slavnostní otevření nových šaten proběhlo v úte-
rý 25. září 2018 ve 14 hodin za účasti učitelského 
sboru i zástupců města. Klidné užívání šaten žá-
kům popřál starosta města Jiří Dytrt a se závěreč-
ným doprovodným programem vystoupil místní 
žákovský parlament.
Investiční náklady: 330.700,- Kč
z	                      Silvie Hanáková, kultura, občanské záležitosti

OCENĚNÍ ZA ZÁSLUHY

Předplatné Žamberských listů na rok 2019
Redakce Žamberských listů vyhlašuje pro nové zájemce předplatné Žamberských listů na 
rok 2019. Noví zájemci o předplatné se mohou hlásit do konce října 2018 osobně v redakci ŽL  
(Masarykovo náměstí, radnice), e-mailem na:

 redakce@zamberk.eu nebo telefonicky na číslech: 465 670 305 a 775 709 005.
Složenky na provedení úhrady budeme zasílat poštou novým i všem stávajícím předplatitelům  
během listopadu. Pokud se někdo ze stávajících předplatitelů rozhodne své předplatné pro rok 
2019 již neobnovit, prosíme o sdělení této informace na výše uvedených kontaktech, abychom  
Vás mohli včas vyřadit z předplatitelského seznamu a neprováděli tak zbytečnou administrativu 
spojenou s touto agendou. Děkujeme za spolupráci a pochopení!
Cena Žamberských listů se pro rok 2019 nemění, zůstává v původní výši 15 Kč/výtisk. Stejně tak 
se nezmění ani cena roznáškové služby po Žamberku. Bohužel, vzhledem k výraznému zdražení 
služeb České pošty, s.p., ke kterému došlo od 1. února 2018, jsme nuceni toto promítnout do ceny 
předplatného zasílaného poštou.
Předplatné v roce 2019 tedy bude činit:

Žamberk Listy + roznášková služba 441,- Kč
mimo Žamberk Listy + poštovné 735,- Kč
Evropa Listy + poštovné mimo ČR 1.407,- Kč

Předplatné Žamberských listů na rok 2019 je možné také věnovat jako dárek ve formě dárkové-
ho poukazu. Žamberské listy budou i v příštím roce k dostání na prodejních místech za 15 Kč, 
přečíst si je můžete také v elektronické podobě na webu města Žamberka v sekci Žamberské listy,  
kde je zveřejňujeme vždy k prvnímu a patnáctému dni v měsíci.
Těšíme se na nové čtenáře a vážíme si přízně našich stávajících předplatitelů!

Za redakční radu Monika Škodová

Poslední porada starostů měst a obcí 
území obvodu úřadu s rozšířenou působností 

v Žamberku v tomto volebním období
Na úterý 2. října svolal starosta města Žamberka 
Jiří Dytrt poradu starostek a starostů obcí ob-
vodu úřadu s rozšířenou působností Žamberk. 
Tato porada byla posledním setkáním zástupců 
obcí v tomto volebním období, a tak značná část 
programu byla věnována problematice ukončení 
mandátů zastupitelů a uvolněných členů zastupi-
telstva. Prvním bodem programu byly informace 
k rozvoji sociálních služeb v regionu, které předa-
la Mgr. Dagmar Ducháčková, vedoucí sociálního 
odboru MěÚ Žamberk. Vedoucí odboru správního 
a dopravy Bc. Edita Pálková seznámila starostky 
a starosty s povinnostmi a pravidly voleb v sou-
vislosti s osobami soudně omezenými na svých 
právech. Dále podala informace k vydávání ob-
čanských průkazů, které mají od 1. července 2018 
kontaktní elektronický čip. Na něm jsou uloženy 
všechny osobní údaje občana a čip umožňuje bez-
pečné přihlášení k dostupným online službám. 
Těchto služeb bude postupně přibývat a občan 
bude moci některé záležitosti vyřizovat z pohodlí 
domova přes internet. Čtečka čipových karet je za-
řízení běžně dostupné v prodejně s elektro zbožím. 
Dalším bodem programu byly informace vedoucí 
právního odboru JUDr. Jitky Kubové zaměřené na 
končící volební období. Týkaly se konce mandátu 
a podávání majetkových přiznání souvisejících  
se zákonem o střetu zájmu.
z	 Jiří Dytrt

Město Žamberk vás srdečně zve na předávání 
Cen města významným osobnostem Žamberka. 
Slavnostní večer se uskuteční v úterý 6. listopadu 
od 18 hodin v Divišově divadle.
Ocenění bude letos uděleno paní MUDr. Haně  
Hurdesové za celoživotní zdravotní péči o genera-
ce dětí v Žamberku a blízkém okolí, za její obětavost 
a velké pracovní nasazení; paní Mileně Šímové za 
dlouholetou aktivitu ve Spolku divadelních ochot-
níků a celoživotní práci v předškolních zařízeních; 
paní Marii Lesákové za celoživotní aktivitu a členství 
ve Spolku divadelních ochotníků, sborový zpěv a za 
její obětavost, pracovitost a životní optimismus.
V předsálí divadla budou naistalovány výstavy  
u příležitosti 150. výročí ochotnického spolku  
Diviš a z fotosoutěže „Jaro v Žamberku“. Slav-
nostní večer doplní vystoupení žáků ZUŠ Pet-
ra Ebena Žamberk a na závěr koncert skupiny  
Marien. Koncert je možné navštívit i samostatně. 
Vstupné je zdarma, místa si rezervujte od 15. října 
v kanceláři Divišova divadla.
Těšíme se na setkání s Vámi!
z	 Silvie Hanáková, kultura, občanské záležitosti


