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INFORMUJE

Vážení čtenáři, policisté a policistky  
Obvodního oddělení Policie ČR v Žamber-
ku v měsíci srpnu 2018 řešili 5 trestných 
činů, 62 přestupků, prověřovali různorodá 
oznámení a přítomnost policie byla vyža-
dována u 10 dopravních nehod.
2. srpna policisté vyjížděli na oznámení při řeše-
ní trvalých sourozeneckých sporů v jednom z ro-
dinných domů v obci Lukavice. Padesátiletá žena 
zde ničila zařízení domu, odkud byla vystěhována  
a zřejmě se s tím nechtěla smířit.
9. srpna krátce před druhou hodinou odpolední 
jsme přijali oznámení o tom, že po Masarykově 
náměstí jezdí ve zdemolovaném vozidle bez regis-
tračních značek zřejmě opilý muž. Ve spolupráci 
se strážníky Městské policie Žamberk se vozidlo  
i řidiče podařilo vypátrat. Při následné kontrole se 
řidič k jízdě doznal a dechová zkouška u něj pro-
kázala hladinu alkoholu 2,66‰. Současně vyšlo 
najevo, že má platný zákaz řízení. (viz foto)

12. srpna v odpoledních hodinách došlo mezi 
obcemi Kameničná a Helvíkovice k vážné do-
pravní nehodě motocyklisty, který nezvládl svůj 
stroj a vlivem nepřiměřené rychlosti vyjel mimo 
vozovku, kde narazil do vzrostlého stromu. S těž-
kými poraněními dolní končetiny a zad byl letecky 
transportován do Fakultní nemocnice v Hradci 
Králové.
15. srpna nám byla oznámena krádež babety RZ 
T0214 modré barvy z kolárny bytového domu  
čp. 195 v obci Klášterec nad Orlicí.
16. srpna došlo na ulici Klostermannova mezi 
Žamberkem a Dlouhoňovicemi k havárii vozidla, 
při které řidič vlivem únavy usnul, přejel do proti-
směru a následně s vozidlem sjel do pole.
21. srpna policisté vyjížděli do obce Lukavice 
k poškozenému vozidlu. Neznámý vandal u zapar-
kovaného auta rozbil všechna okénka a poškodil 
všechny pneumatiky. Majitelce vozu způsobil ško-
du ve výši 22.000 Kč.
29. srpna po patnácté hodině došlo mezi obcemi 
Litice nad Orlicí a Záchlumí ke střetu dvou vozi-
del. Řidič vozidla Škoda Octavia přejel při průjez-
du levotočivou zatáčkou částečně do protisměru, 
kde se střetl s protijedoucím vozidlem Citroën C4, 
jehož řidička utrpěla zranění, která si vyžádala 
ošetření v nemocnici.
l  Nprap. Bc. Jaroslava Hartmannová

Varhanní koncert v kostele sv. Václava
V sobotu 8. září 2018 u příležitosti Dnů evropského dědictví se v kostele sv. Václava v Žamberku 
uskutečnil Varhanní koncert. Jedná se již o 12. ročník Českého varhanního festivalu, který usiluje  
o zlepšení a postavení českých historických varhan. Festival založil v roce 2007 varhaník a dirigent 
Adam Viktora. Jsme rádi, že město Žamberk se letos připojilo k festivalu a připravilo svým obyvate-
lům krásný hudební zážitek v podání sopranistky Gabriely Eibenové a varhaníka Adama Viktory. Po 
skončení koncertu proběhla pro zájemce exkurze zdejších historických varhan. Žamberské varhany 
postavil v roce 1784 Kašpar Welzel, dokončeny však byly až v roce 1988 a skrývají v sobě téměř 1300 
píšťal. V České republice se nachází téměř 6.000 varhan. Velké poděkování patří účinkujícím, žamberské  
farnosti a městu Žamberku za podporu. Věříme, že se Varhanní festival stane tradicí v našem městě.

l Foto a text Silvie Hanáková, kultura, občanské záležitosti

6. Veletrh sociálních služeb a slavnostní otevření Senior fitness
Ve čtvrtek 13. září se veřejnosti otevřel šestý ročník Veletrhu sociálních služeb v prostorách Centra 
sociální péče. Svoji činnost zde prezentovalo 29 sociálních a doprovodných služeb, které jsou nabí-
zeny v Žamberku a blízkém okolí. Poskytovatelé seznamovali návštěvníky se svou činností nejen pro-
střednictvím informačních panelů, ale především odpovídali na konkrétní a praktické otázky zájemců o 
službu. Součástí veletrhu byla také prezentace kompenzačních pomůcek pro občany sluchově a zrakově 
postižené, návštěvníci si mohli zakoupit výrobky zhotovené klienty sociálních služeb. Velmi pěkná vy-
stoupení připravili klienti Denního stacionáře Človíček, dětský sbor Viola a harmonikář pan Kalášek. 
Novinkou byl seminář pro studenty základních škol o fungování Linky důvěry. Věříme, že návštěvníkům, 
kterých bylo téměř 300, veletrh pomohl zorientovat se v poskytovaných sociálních službách a že v pří-
padě potřeby budou vědět, na koho se mohou obrátit. Děkujeme všem poskytovatelům za spolupráci 
při realizaci veletrhu. Veletrh slavnostně zahájila vedoucí sociálního odboru Městského úřadu Žamberk  

Dagmar Ducháčková, starosta města Jiří Dytrt a místostarosta města Oldřich Jedlička. Oba čelní před-
stavitelé města poté společně s ředitelkou Centra sociální péče Miroslavou Krajčírovou, představiteli 
Svazu postižených civilizačními chorobami Dagmar Topičovu a Markem Rybárem a vedoucí investič-
ního odboru Lenkou Fránkovou slavnostně otevřeli senior fitness park – venkovní posilovnu. Cvičební 
prvky jsou umístěny v parku za Penzionem a slouží nejen klientům CSP, ale široké veřejnosti. Ihned po 
přestřižení pásky vyrazili senioři ke cvičebním nářadím, aby je vyzkoušeli. Přejeme, ať venkovní prostor 
pro cvičení a relaxaci dobře slouží!

l Mgr. Dagmar Ducháčková a Monika Škodová
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