PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 6/2018
USNESENÍ RM č. 97
ze dne 08.03.2018

97/2018-RADA/4782

schvaluje ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče.

97/2018-RADA/4783

schvaluje předložený program jednání RM.

97/2018-RADA/4784

bere na vědomí
- souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk s provedením ohlášeného stavebního záměru stavby „udržovací
práce na objektu městského muzea čp. 472” na pozemku parc. č. 918 v k. ú. Žamberk
- společný územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk a souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru „Novostavba rodinného domu s dvougaráží
Špitálka“ na pozemku parc. č. 2313/1 v k. ú. Žamberk.

97/2018-RADA/4785

bere na vědomí
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení
změny doby platnosti povolení k nakládání s vodami
ve věci „Nakládání s podzemními vodami - čerpací
zkouška - průzkumný hydrologický vrt KM-1“ v k. ú.
Kunvald
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o vydání
povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich
akumulaci na pozemku parc. č. 685/2 v k. ú. Kunvald
v železobetonové nádrži, na pozemku parc. č. 685/16
a 685/2 v k. ú. Kunvald ve slovné nádrži
- závazné stanovisko odboru ZPZE MěÚ Žamberk
k trvalému odnětí části pozemků parc. č. 2217/6, 2218,
2217/20, 2217/1, 2210/1 v k. ú. Žamberk ze zemědělského půdního fondu pro akci „Komunikace U Dlouhoňovic na pozemcích parc. č. 3785/1 a 3786 v k. ú.
Žamberk“.

97/2018-RADA/4786

bere na vědomí
- usnesení odboru SPDO MěÚ Žamberk o zastavení
řízení o stanovení místní úpravy provozu formou opatření obecné povahy na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku parc. č. 3750/2 a 1946/9 v k. ú.
Žamberk z důvodu zpětvzetí žádosti
- veřejnou vyhlášku odboru SPDO MěÚ Žamberk oznámení o zahájení správního řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací ul. Pod Schody č. 57c - prodloužení a ul. Tyršova
č. 48d - prodloužení chodníku
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení
zvláštního užívání místní komunikace č. 15d ul. Hluboká, č. 18c ul. Havlíčkovo nábřeží, č. 89c a 56d ul. Vrbí,
č. 9c ul. Českých bratří, č. 34d ul. Pod Radnicí pro umístění veřejného osvětlení
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení
výjimky z obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb pro stavbu
„Rekonstrukce chodníků a komunikace v k. ú. Žamberk“ - část F ulice Nad Poliklinikou na pozemku parc.
č. 743/16, 743/20 v k. ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o dodatečném povolení zvláštního užívání místní komunikace
ul. Fučíkova č. 16c u čp. 898 pro odstranění havárie
vodovodního řádu.

97/2018-RADA/4787

bere na vědomí oznámení odboru REUP MěÚ Žamberk
o společném jednání o návrhu změny č. 1 územního
plánu Helvíkovice.

97/2018-RADA/4788

- bere na vědomí nabídku spolku Český varhanní festival, se sídlem Mšec 45, okres Rakovník, na účast města
Žamberka ve 12. ročníku Českého varhanního festivalu
2018, který se koná s finanční podporou Ministerstva
kultury České republiky
- schvaluje účast města Žamberka ve 12. ročníku
Českého varhanního festivalu 2018. Cena za provedení
koncertu ve výši 10.000 Kč bude uhrazena z kapitoly
„propagace města“ rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2018.

97/2018-RADA/4789

- bere na vědomí žádost Sboru dobrovolných hasičů

Svatý Jiří, se sídlem Svatý Jiří 25, PSČ 565 01, o poskytnutí sponzorského daru na dětskou soutěž mladých
hasičů ve dnech 11.5. - 12. 5. 2018
- neschvaluje poskytnutí sponzorského daru Sboru
dobrovolných hasičů Svatý Jiří, se sídlem Svatý Jiří
25, PSČ 565 01 na dětskou soutěž mladých hasičů ve
dnech 11.5. - 12.5.2018.

97/2018-RADA/4790

- schvaluje inventarizační zprávu Ústřední inventarizační komise o výsledcích řádné inventarizace veškerého majetku a závazků města Žamberka ke dni
31.12.2017 a o dodržení Vyhlášky č. 270/2010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků a vnitřní směrnice číslo OS 2108 Směrnice o inventarizaci města Žamberka,
v platném znění
- pověřuje komisi pro likvidaci majetku města Žamberka k podání stanoviska k bodu 1.4.5. Zbytný majetek,
příloha č. 2, č. 3, č. 4 inventarizační zprávy Ústřední inventarizační komise o výsledcích řádné inventarizace
veškerého majetku a závazků města Žamberka ke dni
31.12.2017, a to v termínu do 19.04.2018
- ukládá starostovi města, aby zajistil stanovisko škodní
komise při MěÚ Žamberk k bodu 1.4.1. Řešení schodků
a mank, příloha č. 5 inventarizační zprávy Ústřední inventarizační komise o výsledcích řádné inventarizace
veškerého majetku a závazků města Žamberka ke dni
31.12.2017, které bude následně předáno radě města
k projednání. Termín: 19.04.2018.

97/2018-RADA/4791

- schvaluje příspěvkové organizaci Základní umělecká
škola Petra Ebena, Masarykovo náměstí 145, Žamberk,
příspěvek ve výši 10.000,- Kč na účast členů výtvarného oboru na festivalu Evropské unie hudebních škol
EMU v Holandsku ve dnech 09.-12.05.2018
- doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Petra Ebena,
Masarykovo náměstí 145, Žamberk, zvýšení příspěvku
na provozní činnost pro rok 2018 o 10.000,- Kč. Příspěvek na provozní činnost celkem po úpravě bude pro
rok 2018 činit 123.000,- Kč.

97/2018-RADA/4792

bere na vědomí informaci o výši daňových převodů
od Finančního úřadu ke dni 28.02.2018, uvedené
v tab. č. 1.

97/2018-RADA/4793

schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2018 dle tab. č. 1.

97/2018-RADA/4794

pověřuje odbor REUP objednáním znaleckého posudku pro zjištění reprodukční pořizovací ceny vakového
jezu umístěného v toku Divoké Orlice na koupališti.

97/2018-RADA/4795

ukládá odboru regionálního rozvoje a územního
plánování vyvěsit na úřední desku Městského úřadu
v Žamberku záměr výpůjčky částí (celkem cca 13 m2)
pozemku parc. č. 3752/3 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 658 m2 a parc. č. 3752/11 - ost.
plocha, ost. komunikace z celkové výměry 3282 m2,
vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk
na umístění předzahrádky k provozovně u čp. 764 na
dobu určitou od 01.04.2018 do 30.09.2018 za podmínky uhrazení poplatku za užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky města Žamberka
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Žadatel: D. B.; Termín: 12.03.2018.

97/2018-RADA/4796

č. IV-12-2016745/VB/1, Žamberk, 2314/4, Venclová
Veselá - nové O v předpokládaném rozsahu omezení
dotčených nemovitostí věcným břemenem 1,8 m2 na
pozemku parc. č. 2285/1; 2,4 m2 na pozemku parc. č.
3789 a nepřesáhne rozsah vyznačený v situačním
snímku tvořícím přílohu této smlouvy, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč, k této částce bude připočtena platná sazba DPH za podmínek uvedených
v příloze. Žadatel: ČEZ Distribuce, a. s., Děčín v zastoupení společnosti K energo s.r.o., Semanínská 1703,
560 02 Česká Třebová
- pověřuje starostu podpisem Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2016745/VB/1, Žamberk,
2314/4, Venclová Veselá - nové O ve věci zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 2285/1 - orná
půda o výměře 10.594 m2 a parc. č. 3789 - ost. plocha,
jiná plocha o výměře 2.472 m2, vše v obci a k. ú. Žamberk v předpokládaném rozsahu omezení dotčených
nemovitostí věcným břemenem 1,8 m2 na pozemku
parc. č. 2285/1; 2,4 m2 na pozemku parc. č. 3789 a nepřesáhne rozsah vyznačený v situačním snímku tvořícím přílohu této smlouvy, za jednorázovou náhradu
ve výši 1.000 Kč, k této částce bude připočtena platná
sazba DPH za podmínek uvedených v příloze.

97/2018-RADA/4798

- souhlasí se sjezdem o šíři 5 m z pozemku parc. č.
3160/66 - orná půda o výměře 957 m2 vedeném na LV
č. 3298 (žadatel) pro obec a k. ú. Žamberk na pozemek
parc. č. 3160/89 - orná půda o výměře 4.512 vedený
na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk. Zpevnění
bude provedeno zámkovou dlažbou o rozloze 26,2 m2
(viz příloha).
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: M. a L. M.
- pověřuje starostu města podpisem stanoviska ve věci
sjezdu o šíři 5 m z pozemku parc. č. 3160/66 - orná půda
o výměře 957 m2 vedeného na LV č. 3298 (žadatel) pro
obec a k. ú. Žamberk na pozemek parc. č. 3160/89 orná půda o výměře 4.512 vedený na LV č. 10001 pro
obec a k. ú. Žamberk. Zpevnění bude provedeno zámkovou dlažbou o rozloze 26,2 m2 (viz příloha).

97/2018-RADA/4799

- schvaluje pro potřeby Školní jídelny Žamberk vyhlásit
veřejnou zakázku „Nákup myčky na černé nádobí do
Školní jídelny Žamberk“ formou elektronické aukce
- pověřuje odbor REÚP administrací elektronické aukce
- jmenuje komisi pro dohled nad průběhem elektronické aukce a výběrem nejvýhodnější nabídky ve složení Marta Kacálková, Ing. Lenka Fránková, Ing. Lenka
Dušková, Radka Stránská, Lukáš Doleček.

97/2018-RADA/4800

- bere na vědomí informaci odboru REUP o způsobu
vyhlašování veřejných zakázek na rekonstrukci a výstavbu chodníků, komunikací a parkovišť v k. ú. Žamberk v roce 2018
- schvaluje na základě provedeného poptávkového
řízení realizátorem zakázky „Kompletní administrace
a organizace veřejné zakázky dle zákona 134/2016 Sb.
v platném znění, Rekonstrukce a výstavba chodníků,
komunikací a parkovišť v k. ú. Žamberk“ firmu DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ:64826996
- pověřuje starostu města podpisem příkazní smlouvy.

ukládá odboru regionálního rozvoje a územního
plánování vyvěsit na úřední desku Městského úřadu
v Žamberku záměr prodeje pozemku parc. č. 2081 tr. tr. porost o výměře 151 m2 vedeného v obci a k. ú.
Žamberk. Žadatel: OMNIPORT spol. s r.o., Zemědělská
241, 564 01 Žamberk. Termín: 12.03.2018.

97/2018-RADA/4801

- schvaluje zřízení věcného břemene na části pozemků
parc. č. 2285/1 - orná půda o výměře 10.594 m2 a parc.
č. 3789 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2.472 m2,
vše v obci a k. ú. Žamberk ve věci nového kabelového vedení dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu

97/2018-RADA/4802

97/2018-RADA/4797

1

- schvaluje na základě provedeného poptávkového
řízení zadaného v souladu s Pravidly pro zadávání
veřejných zakázek městem Žamberkem zhotovitelem
zakázky „Restaurátorské práce na kamenných částech
kašny se sousoším Nymfy a Kentaura v Žamberku“ J. V.
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
schvaluje umístění vedení kanalizace do chodníku
na pozemku parc. č. 513/1 v k. ú. a obci Žamberk z
důvodu realizace napojení dešťového svodu budovy
Nádražní čp. 22 na veřejnou kanalizaci; provedení překopu chodníku na pozemku parc. č. 513/1 v k. ú. a obci

Žamberk z důvodu realizace kanalizační přípojky.

97/2018-RADA/4803

- bere se souhlasem na vědomí zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku
č. 1328/13 umístěnou v 5. NP domu čp. 1328, budovy čp. 1328, 1329, 1330 postavené na pozemcích
parc. č. 4873, 4872, 4871 v obci a k. ú. Žamberk ke dni
29.05.2014, kdy skončila jeho pětiletá lhůta.
Žadatel: J. M.
- pověřuje starostu města podpisem potvrzení ve věci
zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1328/13 umístěnou v 5. NP domu
čp. 1328, budovy čp. 1328, 1329, 1330 postavené na
pozemcích parc. č. 4873, 4872, 4871 v obci a k. ú. Žamberk ke dni 29.05.2014, kdy skončila jeho pětiletá lhůta.

97/2018-RADA/4804

bere na vědomí informaci odboru PRAV o žádosti o poskytnutí informací.

97/2018-RADA/4805

schvaluje poskytnutí daru v částce 8.832 Kč městem
Žamberkem obdarovanému TS ŽAMBERK s.r.o. na nákup pracovních a ochranných pomůcek pro vykonavatele veřejné služby a pověřuje starostu podpisem
darovací smlouvy.

97/2018-RADA/4806

neschvaluje pořízení komunikačního systému „Česká
obec“ od spol. Urbicus s.r.o., IČ 01971140, Brno.

97/2018-RADA/4807

- schvaluje dohodu mezi Českomoravskou mysliveckou jednotou z. s. - okresním mysliveckým spolkem
Ústí nad Orlicí a městem Žamberkem, dle které město Žamberk uhradí náklady spojené s uspořádáním
chovatelské přehlídky trofejí 2018 za myslivecký rok
2017/2018 ve výši 9.000 Kč
- pověřuje starostu města podpisem dohody.

97/2018-RADA/4808

bere na vědomí sdělení P. H. ze dne 14.02.2018 a pověřuje starostu zasláním odpovědi.

97/2018-RADA/4809

- bere na vědomí zápis z jednání komise pro sociální
služby ze dne 6. března 2018

- schvaluje výjimku z Pravidel pro uzavírání nájemních
smluv na byty v DPS v Žamberku OS 32204
- uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do
31.12.2018 v DPS na byt č. 137 R. R.

31/2018-ZAST/789

schvaluje smlouvu o poskytnutí bezplatné nekomerční
inzerce mezi městem Žamberkem a organizací Amalthea z. s. se sídlem Městský park 274, Chrudim, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

31/2018-ZAST/790

97/2018-RADA/4810

97/2018-RADA/4811

bere na vědomí konání tradiční Žamberské pouti
v termínu 8. - 9. září 2018.

97/2018-RADA/4812

schvaluje realizační tým pro Majáles 2018 ve složení:
Martin Mimra, Iva Mimrová, Silvie Hanáková a umístění
stánků 1. května 2018 při akci Majáles 2018 na Masarykově náměstí.

97/2018-RADA/4813

schvaluje na doporučení přípravného týmu pro vznik
publikace ve složení Jiřina Jirešová, Petr Hažmuka, Monika Škodová a Miloslav Chvátil jako pořizovatele fotografií J. Š. a pověřuje M. Škodovou přípravou smlouvy.

97/2018-RADA/4814

- schvaluje nákup 11 ks PC od firmy JAMALL-CZ
a. s., Za Kasárnami 1516 Žamberk, a to za cenu celkem
175.956,- Kč vč. DPH
- pověřuje vedoucího oddělení informatiky vystavením objednávky na dodávku pracovních stanic.
Termín: 18.12.2018.

97/2018-RADA/4815

bere na vědomí odpověď MMR ČR na odvolání proti
potvrzení o nesplnění kontroly přijatelnosti projektu
„Přeshraniční muzea techniky se otevírají veřejnosti“.

USNESENÍ ZM č. 31
ze dne 13.03.2018

přijato, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13+,
14A, 15A, 16+, 17A, 18+, 19+, 20A, 21A
schvaluje předložený program jednání ZM.
přijato, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13+,
14A, 15A, 16+, 17A, 18+, 19+, 20A, 21A
schvaluje zápis z jednání ZM č.30/2018-ZAST ze dne
13.02.2018.
přijato, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0,
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13+,
14A, 15A, 16+, 17A, 18+, 19+, 20A, 21A

Usnesení č. nebylo přijato

Zastupitelstvo města bere na vědomí aktualizovanou
projektovou dokumentaci (1/2018) k akci „Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana“.
nepřijato, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 2,
1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6Z, 7A, 8+, 9A, 10A, 11A, 12+, 13+,
14A, 15A, 16+, 17A, 18+, 19+, 20A, 21A
Hlasování: pro: +, proti: -, zdržel se: Z, nehlasoval: N,
nepřítomen: A (absence)
1. Andrle Petr, Mgr.
2. Halbrštát Petr
3. Dytrt Jiří
4. Džurban Milan
5. Halbrštátová Jaroslava
6. Hlaváčová Martina, Mgr.
7. Chvátilová Hana, PhDr.
8. Jedlička Oldřich, Ing. Bc.
9. Jirešová Jiřina, MUDr.
10. Kalous Tomáš, Mgr.
11. Novotný Petr, Ing.

12. Pospíšil Roman, Mgr.
13. Procházka Petr
14. Prokop Jaromír, MUDr.
15. Středová Vladimíra, Ing. arch.
16. Šebková Zděnka
17. Hegerová Daša, MUDr.
18. Ulrich Tomáš
19. Vrkoč Ivan
20. Zářecký Pavel, Ing.
21. Žejdlík Jaromír, Mgr.

Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
sekretariát starosty města

31/2018-ZAST/788

schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM Mgr. Martinu
Hlaváčovou a Jaroslavu Halbrštátovou.

Pátrání po Stromech svobody
U příležitosti letošního 100. výročí vzniku Československé republiky byl vyhlášen zajímavý projekt
Stromy svobody 1918-2018. Hlavním partnerem
akce jsou Lesy ČR, k dalším partnerům patří např. Post
Bellum, Sokol, Orel, Skaut, Český svaz ochránců přírody, Národní památkový ústav a další. Základní informace lze najít na internetu: „Procházíte kolem nich bez
povšimnutí. Vaši sousedé a přátelé mnohdy ani netuší, že
existují… Symbolizují vznik Československé republiky a
v letech 1918-1919 jich lidé vysadili tisíce. Do výsadby se
zapojili starostové, žáci, členové místních spolků. Stromy
byly ověšeny stuhami, okolní domy praporky, zpívala se
hymna, ke kořenům se ukládaly pamětní listy. A sázely se
i v pozdějších letech (1928, 1945, 1968) vždy, když si lidé
chtěli připomenout a oslavit význam svobody a demokracie.“

Žamberský Strom svobody přihlásili do projektu místní skauti. Kdo nechodí nevšímavě městem, u naší žamberské lípy je dřevěná cedulka hlásající, že se jedná o
lípu svobody, nese i datum 28.10.1968. Pokud by někdo přesto nevěděl, najdete ji na náměstí Gen. Knopa
v malém parčíku, naproti pomníku Josefu Knopovi a
obětem II. světové války, jehož autorem je ak. sochař
Zdeněk Kolářský. Z druhé strany lípy je od roku 2015
nádherná dřevořezba se skautskou lilií a s otevřenou

knihou s fotografiemi ze sázení stromu a vzpomínkou
vážící se k historii žamberského skautského oddílu.
Je symbolickou připomínkou událostí roku 1968,
strom byl vysazen v dubnu 1969 a dnes je patrné, že
by potřeboval odborný zásah, který nabízejí organizátoři akce pro 100 stromů. Denně kolem projíždějí stovky aut. Některé z větví vrůstají do koruny a asi by bylo
potřebné větve prořezat…
O projektu jsem se dověděla v listopadu minulého
roku a Martin Kroul jako zástupce organizace Junák –
český skaut, středisko Žamberk, zaslal několik fotografií stromu a lípu přihlásil k ošetření. Po menším pátrání
v článku Ivety Nádvorníkové z 21.11.2017 v Orlickém
deníku se uvádějí informace o stromech svobody
v Letohradě, Žamberku, Chocni a České Třebové. Dne
9.1.2018 byla spuštěna na webu i mapa stromů. Tatáž
autorka přináší dobrou zprávu, že v kraji je těchto stromů několik desítek a zapsány byly i lípy ve Vysokém
Mýtě, jak se dočteme v jejím článku z 28.1.2018.
Na počátku projektu 9. ledna byl v databázi zaregistrován 101. strom. Vyhlašovatelé chtějí najít symbolických
1918 stromů. Podaří se? V pondělí při redakční uzávěrce je stromů již 1086.
Začátkem roku mne však zarazila informace, kde byl
tento strom zasazený skauty označen římskou dvojkou. Existuje tedy v Žamberku ještě další strom? Stihneme ho ještě přihlásit? Ptám se místních pamětníků.
Ptám se i lidí, kteří patří ke starší generaci a ze Žamberka se před lety odstěhovali. Mluvilo se v době jejich
dětství o některém stromu jako o Stromu svobody?
Vím např. o sázení stromů u rozhledny. Prohlížím staré
fotografie. Dívám se do poznámek vypsaných před lety
z kroniky města. Každou novou informaci se snažím
analyzovat, ale nechci se spoléhat pouze na dedukce.
Při oslavách vzniku republiky před 50 lety byl kromě
odhalení pomníku Bedřicha Havleny ve Vojáčkových
sadech vysazen prý i krásný smrk. Věděli jste to?
Narazím na další stopu. Objednávám se do archivu.
Už znám odpověď, ale je potřeba JEN ji ověřit.
2

Pokračování příště.

Vlaďka Šulcová

Informace z Občanské poradny Ústí nad Orlicí

PŘÍSPĚVEK
NA PÉČI
Příspěvek na péči je upraven v zákoně č. 108/2006 Sb.,

o sociálních službách a ve vyhlášce č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona. Příspěvek na péči je určen osobám starším 1 roku,
které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu, který trvá alespoň 1 rok nebo se během jednoho
roku nepředpokládá jeho zlepšení, potřebují pomoc
jiné fyzické osoby při zvládání základních životních
potřeb a nezvládají vykonávat své životní potřeby ani
za použití dostupných kompenzačních pomůcek.
Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat
osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.
Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby:
mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání
a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.
Výše příspěvku za kalendářní měsíc se rozlišuje nejen
podle stupně závislosti, ale i dle věku.

Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na
základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem a podává se na kontaktním
pracovišti krajské pobočky Úřadu práce. Příslušnost se
určuje dle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek.
Příspěvek na péči vyplácí krajská pobočka Úřadu práce
měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží.
Řízení o přiznání příspěvku na péči:
Vyplníte žádost o příspěvek na péči a doručíte ji na
místně příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce.
Úřad práce prošetří schopnost žadatele žít samostatně
v jeho přirozeném prostředí. Může to trvat až 60 dní.
Správa sociálního zabezpečení během 45 dní vypracuje posudek stupně závislosti. Ze závažných důvodů lze
lhůtu o 30 dní prodloužit. Vypracovaný posudek zašle
na Úřad práce, žadatel je informován o pokračování
řízení. Úřad práce rozhodne o (ne)přiznání příspěvku,
jeho výši a délce trvání. Pokud příspěvek není přiznán,
nebo je přiznán ve výši, se kterou žadatel nesouhlasí,
může žadatel ve lhůtě 15 dní podat odvolání. Pokud
dojde ke zhoršení zdravotního stavu, lze podat návrh
na změnu výše přiznaného příspěvku. Úřad provede
další šetření a vypracuje nový posudek.
Služby občanské poradny jsou poskytovány bezplatně,

Stupeň závislosti

Počet nezvládnutých potřeb DO 18 let

Výše příspěvku DO 18 let (v Kč)

I. lehká

3

3.300

II. středně těžká

4 nebo 5

6.600

III. těžká

6 nebo 7

9.900

IV. úplná

8 nebo 9

13.200

Stupeň závislosti
I. lehká
II. středně těžká
III. těžká
IV. úplná

Počet nezvládnutých potřeb OD 18 let
3 nebo 4
5 nebo 6
7 nebo 8
9 nebo 10

Výše příspěvku OD 18 let (v Kč)
880
4.400
8.800
13.200

Kdo byla Tereza Svatová (1858 – 1940)

Mezi české spisovatelky patří Tereza Svatová, rozená Albertová. Dnes už její jméno v čítankách nenajdeme, proto bych ráda připomněla u příležitosti 160. výročí jejího narození tuto žamberskou rodačku,
žijící v poměrně těžké době.
Narodila se v domě Pod Radnicí čp. 149 manželům
Františku a Kateřině Albertovým 31. března 1858
jako deváté, předposlední dítě. Otec byl hodinářem,
maminka se starala o domácnost a o starší sourozence,
jak bylo tehdy u žen zvykem. Z historických záznamů
víme, že 25. srpna 1860 byla ohněm zachvácena velká
část Žamberka a požár postihl také rodinu Albertovu, což se odrazilo i na zhoršení finančních poměrů.
Nejstarší syn Eduard Albert, pozdější vynikající lékař
– chirurg, v té době studoval gymnázium a rodina
neměla peněz nazbyt, proto se rozhodla svěřit ještě
ani ne dvouletou dceru Terezu do výchovy manželům
Princovým do Ústí nad Orlicí. Rodina Princových bydlela na náměstí čp. 86, František Princ byl zámožný muž
a Tarsila Princová, roz. Zdobnická, byla mladší sestrou
Kateřiny Albertové, Tereziny matky. Mohli poskytnout
děvčátku dobré ekonomické zázemí, sami byli bezdětní. Nemáme žádné informace o jejím vzdělání, ale
na pobyt v Ústí Tereza ráda vzpomínala. Provdala se
12. října 1873 (bylo jí pouze 15 let) za Josefa Svatu, berního úředníka. Svatovi měli 4 děti – syna Jiřího a dcery Tarsilu, Marii a Terezii. V neděli jezdili na výlety do
Žamberka za jejími rodiči a sourozenci. O úřednickou
kariéru Josefa Svaty se staral i jeho švagr Eduard Albert
– důkazem jeho dobroty a lásky k rodině sestry Terezy
jsou dopisy, ve kterých prosil své známé, aby jim pomohli nebo se za ně přimluvili, a pomohl Svatovi také
tehdy, když se v Žamberku uprázdnilo místo berního
úředníka. Zde však působil pouze krátce, časté změny
v místech působení úřednictva byly běžné. Opakovaně se v květnu 1897 rodina stěhovala do Žamberka
a i s dětmi bydlela v Albertově vile. Po penzionování
Josefa Svaty žila spisovatelka ve Vysokém Mýtě a po
jeho smrti v březnu 1927 v Mýtě u dcery Tarsily.
O její osobnosti se můžeme dočíst v zápiscích právě její
dcery Táji. Píše, že matka byla duchaplná i velice vzdě-

laná a její vědomosti byly všestranné a bohaté. Krásnou literaturu a umění milovala vroucně do své smrti.
Zajímala se o všechno, až do vysokého věku sledovala
se zájmem novinky na poli literárním i uměleckém.
Milovala svou rodnou zemi a kraj. Svoji lásku dávala
všem svým blízkým – manželovi, dětem, rodičům, sourozencům, přátelům. V dopisech byla vždy milá a přá3

jsou určeny všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé
sociální či životní situace, nebo jim taková situace hrozí, situaci neumí sami řešit a potřebují pomoc. Informace o provozní době a kontakty na občanskou poradnu
najdete na www.uo.charita.cz nebo je získáte na telefonu 734281415.
Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.
Pracovníci Občanské poradny Ústí nad Orlicí

SLUŽBY PRO NESLYŠÍCÍ
v Centru sociální péče Žamberk (Penzion)
se poskytují každý druhý čtvrtek v měsíci
v době od 8 do 12 hodin.
Od 12:30 hod. budu poskytovat služby terénní v bydlišti klientů (po tel. dohodě) ve městě
Žamberku a okolních obcích. Jedná se o
službu pro imobilní a přestárlé občany, kteří
mají problémy dopravit se do CSP, kde služby
poskytujeme.
TERMÍNY SLUŽEB:
12.4., 10.5.; 14.6. 2018
Během služeb poskytujeme odborné sociální
poradenství a provádíme drobné opravy jak
sluchadel, tak kompenzačních pomůcek pro
sluchově postižené, čištění sluchadel, výměny
hadiček u koncovek, prodej baterií do sluchadel a kompenzačních pomůcek a náhradních
dílů. V případě potřeby sjednáme a objednáme klienta na ORL oddělení.
Audiohelp, z.s., Vladimír Král, ved. střediska Ústí n. Orl.

telská, rukopis měla snadno čitelný. Když se jí ke konci
života zhoršil zrak, nechávala si knihy předčítat.
Ve svých drobných povídkách psala o různých
typech především žen, které disponovaly mimořádnou
mravní silou osobnosti. Knižně jí vyšly dvě publikace
v nakladatelství F. Šimáčka v Praze - Selské črty (1894)
a Črty ze společnosti (1897). V první knížce najdete
11 povídek ze života vesnice, ve druhé 14 povídek
pojednávajících o sociálních rozdílech mezi lidmi, ve
kterých se snažila nabádat k vzájemnému pochopení
a lásce. V povídkách a článcích se často objevují vlastní
vzpomínky Terezy Svatové. Psala o slavných osobnostech, jakými byli v Žamberku známý T. Brorsen, A. Seydler, P. Diviš, rodina Rousů, A. Jirásek, Z. Winter… Nezapomínala ani na svého o 17 let staršího bratra Eduarda
Alberta a jeho přítele, básníka Jaroslava Vrchlického,
který jí byl věkově bližší. Množství článků bylo zveřejňováno v časopisech, např. Květy, Lumír, Osvěta, Zvon,
Ženský svět, Ženské listy, Lada, Národní politika, Národní listy a další. Měly čtenáře nejen pobavit, ale i poučit.
Zemřela po těžké nemoci 18.2.1940 ve věku 82 let,
pohřební obřad se uskutečnil v kapli sv. Vojtěcha, kterou nechal na vlastní náklady postavit MUDr. Eduard
Albert (1841-1900). Byla pohřbena v rodném Žamberku, pochována je se svým manželem a synem Jiřím na
místním hřbitově. Tereza Svatová byla považována za
výjimečnou osobnost, významnou českou spisovatelku, o čemž svědčí úryvky z projevu žamberského starosty Valdemara Mazury: „Odchází vzácná paní Tereza
Svatová v našem městě narozená…Osou těchto lidí se
stává díky své osobnosti prof. Eduard Albert a tu vidíme
paní Terezu v jeho vídeňském bytě tak v jeho letním sídle v Žamberku, jak se setkává s význačnými osobnostmi
tehdejšího politického i kulturního života a později ve
svém obsáhlém literárním díle křísí vzpomínky na chvíle
v této společnosti prožité… A byla to láska ke kouzlu slova, která mezi ní a Jaroslavem Vrchlickým vytvořila hlubší
cit přátelství a obdivu… Uhasl ohýnek na ostrově života,
doprovodili jsme k poslednímu odpočinku v rodné půdě
vzácnou a dobrou ženu.“
Podle dostupných pramenů a literatury
připravila Vlaďka Šulcová

Rozšiřujeme náš tým a hledáme
nové kolegy na následující pozice:

CNC obráběč
• obsluha nejmodernějších typů

CNC strojů
• seřizování a nastavení strojů
• práce v kusové výrobě

Lakýrník
• příprava materiálu před lakem

(broušení, tmelení, maskování)
• práškové/mokré lakování

Skladník /manipulant
• zaskladnění a vyskladnění

materiálu – fyzicky/účetně
• identifikace/evidence materiálu
• manipulace: regálový sklad,
skládání/nakládání materiálu
dopravcům

Zámečník
• vrtání, závitování, pilování

a broušení plechů
• výpomoc na ohraňovacím lisu

Svářeč
• svařování podle výkresové dokumentace
• práce v kusové výrobě
• zodpovědnost za kvalitu sváru

Montážní dělník

Zaujali jsme Vás? Těšíme se
na Vaše životopisy a odpovíme
na všechny Vaše reakce.

• vybalování komponentů
• montáž velkých sestav podle schématu
• balení finálních výrobků

Bühler CZ s.r.o., Nádražní 696, 564 01 Žamberk www.buhlercz.cz, www.facebook.com/buhlercz
personalni.zamberk@buhlergroup.com, Pavlína Pražáková, tel.: +420 465 674 213, +420 606 601 494
PhDr. Michaela Klieglová, tel.: +420 465 674 210, +420 727 947 067
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