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Město Žamberk ve spolupráci s MKP FIDIKO, SVČ ANIMO a žamberskými školami 
Vás zvou na tradiční

úterý 26. listopadu 2019 od 13:00 hodin  Masarykovo náměstí Žamberk
Přijďte se příjemně předvánočně naladit…

 13:00 – 18:00 VÁNOČNÍ JARMARK
  umělecké kovářství, keramika, svíčky, mýdla, vánoční vazby, šperky, dřevěné hračky a nádobí, textilie, 
  medové perníky, koření, káva, pletené a vlněné zboží, přírodní kosmetika, 
  košíky a proutěné výrobky, vykrajovátka a mnoho dalšího
  bohaté občerstvení – zabijačkové pochoutky, grilované speciality, horká medovina, punč, sýry, palačinky …
 15:00  – 18:00 bohatý doprovodný program v podání žamberských škol i školek a ZUŠ Petra Ebena, 
  vystoupení flašinetáře 

 

Uvedené časy jsou informativní.
 18:00 SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

a koncert skupiny DIRTY WAY

www.zamberk.cz

: Investice města: 
Výměna vchodových dveří v ZŠ 28. října. Dvoje původní vchodové dveře ze dvora školy byly vymě-
něny za hliníkové. Nové výplně jsou vybaveny bezpečnostními tepelně izolačními dvojskly a profily 
s přerušeným tepelným mostem. Investiční náklady kompletní dodávky včetně vybourání stávajících 
výplní a luxferů a stavebních přípomocí byly 81.070 Kč.
Výměna oken a vchodových dveří v objektu bývalé speciální školy (čp. 550). Také v prostorách 
pedagogicko-psychologické poradny byly vyměněny výplně otvorů. Dvě dvoukřídlá okna do Nádražní 
ulice, jedno jednokřídlé okno do zahrady školní družiny a vchodové dveře do poradny nahradily plastové 
výplně v dekoru již dříve měněných otvorů. Cena kompletní dodávky: 90.840 Kč.

z	Lenka Fránková, REUP

Žamberk si připomněl 101. výročí 
vzniku samostatného 

československého státu

V pondělí 28. října si město Žamberk za přítom-
nosti představitelů města připomnělo 101. výročí  
vzniku samostatného československého státu. 
Pietní akt se uskutečnil u pomníku prvního česko-
slovenského prezidenta Tomáše Garrigua Masa-
ryka na Masarykově náměstí, následně se přítomní 
přesunuli do Vojáčkových sadů, kde položili 

květiny u pomníku padlých v první světové válce 
a u pomníku legionáře Bedřicha Havleny. Bylo 
tak vzpomenuto na všechny oběti první světové 
války a připomenut vznik samostatného česko-
slovenského státu za pohnutých okolností konce 
světové války a rozpadu Rakouska-Uherska před 
více než sto lety, v roce 1918. Vzpomínkové akce se 
zúčastnili i zástupci Junáka-českého skautu, stře-
diska Žamberk, čestnou stráž drželi členové Sboru 
dobrovolných hasičů Žamberk a zástupci Četnické 
pátrací stanice Pardubice. Hudební doprovod pak 
zajistilo trio trubek ze Základní umělecké školy 
Petra Ebena Žamberk. Děkujeme všem jmenova-
ným i veřejnosti za to, že svou přítomností podtrhli 
význam vzpomínkového setkání.
z	Zuzana Faltusová, kultura a občanské záležitosti


