PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 7/2020
USNESENÍ RM č. 41
ze dne 02.04.2020
 41/2020-RADA/1925
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku.
 41/2020-RADA/1926
schvaluje předložený program jednání RM.
 41/2020-RADA/1927
bere na vědomí sdělení stavebního úřadu MěÚ Žamberk k rozdělení pozemku parc. č. 3813/1 v k. ú. Žamberk dle GP č. plánu 3342-122/2020 ze dne 19.02.2020.
 41/2020-RADA/1928
bere na vědomí rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení uzavírky silnice II/311v k. ú. Bystřec
v místě železničního přejezdu ev. č. P4073 a silnice
II/311v k. ú. Jamné nad Orlicí v místě železničního
přejezdu ev. č. P4078.
 41/2020-RADA/1929
bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru ODSH o povolení úplné uzavírky
silnice I/11 v místě železničního přejezdu ev. č. 4075
v Jablonném nad Orlicí z důvodu „Opravy traťového
úseku Letohrad – Lichkov“.
 41/2020-RADA/1930
- souhlasí s Projektovým záměrem ZUŠ Petra Ebena
Žamberk „Modernizace budovy − nástavba nové
učebny LDO“ a zařazením tohoto záměru do Místního
akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk
a Králíky II
- pověřuje starostu města podpisem Souhlasu
zřizovatele s investičním záměrem.
 41/2020-RADA/1931
schvaluje příspěvkové organizaci Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, provedení
nákupu škrabky na brambory v ceně do 70 tis. Kč bez
DPH a nákupu ohřívací skříně pro uchování teplých
pokrmů v ceně do 48 tis. Kč bez DPH. Nákup bude
financován z fondu investic příspěvkové organizace.
 41/2020-RADA/1932
schvaluje příspěvkové organizaci Základní umělecká
škola Petra Ebena, Masarykovo náměstí 145, Žamberk, zvýšení účetních odpisů dlouhodobého majetku
pro rok 2020 o 9.451 Kč. Výše účetních odpisů dlouhodobého majetku pro rok 2020 bude po úpravě činit
94.769 Kč.
 41/2020-RADA/1933
- bere na vědomí žádost Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, o poskytnutí mimořádné investiční dotace z rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka v letech 2020−2029 na přípravu
a realizaci akce Cyklostezka Valdštejn − Šušek v celkové výši 1.154.601 Kč
- doporučuje zastupitelstvu města: 1) schválit poskytnutí mimořádné investiční dotace z rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka v letech 2020−2029 na přípravu a realizaci akce Cyklostezka Valdštejn − Šušek
v celkové výši 1.154.601 Kč; 2) uložit odboru FIN
přípravu příslušného rozpočtového opatření.
 41/2020-RADA/1934
- schvaluje splátkový kalendář pro rok 2020 a 1. čtvrtletí roku 2021 (01.04.2020−31.3.2021) k dodatku č. 2
ke smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřené mezi

městem Žamberkem, Masarykovo náměstí 166,
Žamberk, jako pronajímatelem na straně jedné,
a Českou poštou, s. p., Politických vězňů 909/4,
Praha 1, jako nájemcem na straně druhé
- pověřuje starostu města podpisem splátkového
kalendáře. Termín: 07.04.2020.
 41/2020-RADA/1935
schvaluje: 1) rozpočtová opatření rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka pro rok 2020 dle tabulky
č. 1; 2) rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka pro rok 2020 dle tabulky č. 3.
 41/2020-RADA/1936
bere na vědomí plnění rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2020 ke dni 29.02.2020.
 41/2020-RADA/1937
- bere na vědomí žádost předsedkyně komise pro
partnerské vztahy o poskytnutí příspěvku z kapitoly rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na
rok 2020 „Partnerské vztahy“ studentům na nákup
letenky na případný repatriační let Chicago − Praha
pro návrat ze studijního pobytu v Rice Lake, USA
- schvaluje poskytnutí finančních darů na nákup
letenek na případný repatriační let Chicago − Praha
z kapitoly rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka
na rok 2020 „Partnerské vztahy“ ve výši 15.000 Kč
v jednotlivém případě.
 41/2020-RADA/1938
- ukládá odboru REUP ve spolupráci s odborem FIN
a s vedením města připravit návrh na pozastavení
realizace investičních akcí zahrnutých ve schváleném
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok
2020. Termín: 16.04.2020
- ukládá odboru finančnímu ve spolupráci s ostatními odbory MěÚ Žamberk, ve spolupráci s vedením
města, se zřízenými příspěvkovými organizacemi
a organizačními složkami města Žamberka připravit návrh na přijetí úsporných opatření v provozních výdajích zahrnutých v rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberka na rok 2020. Úspory ve výdajích
v provozní a investiční části rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberk na rok 2020 v celkové výši min.
20 mil. Kč. Termín: 16.04.2020.
 41/2020-RADA/1939
souhlasí s úpravou chodníku (snížení chodníku) na
části pozemku parc. č. 3745/1 − ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1452 m2 vedeném na LV č. 10001 pro
obec a k. ú. Žamberk ve věci stavebních úprav objektu
čp. 224 (rodinný dům na pozemku parc. č. 58 - zast.
plocha a nádvoří o výměře 276 m2 vedeném na LV
č. 4400; Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,
Pardubice − Staré Město, 530 02 Pardubice; hospodaření se svěřeným majetkem kraje − Domov pro
hradem Žampach, čp. 1, 564 01 Žamberk) akce „DPH
Žampach − stavební úpravy domu v Žamberku pro
domácnost dětí, Českých bratří čp. 224, Žamberk
st. p. č. 58“ dle předložené situace a výkresu Úpravy
chodníku městské komunikace v ulici Českých bratří
na vstupu RD čp. 224, za podmínek uvedených v příloze a v závazném stanovisku Městského úřadu Žamberk, odbor REUP č. j. MUZBK-4091/2020/REUP-7 dne
25.03.2020. Dále pověřuje starostu města podpisem
situace a výkresu. Toto sdělení nenahrazuje rozhod1

nutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř.
jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: Domov pod
hradem Žampach, Žampach čp. 1, 564 01 Žamberk.
 41/2020-RADA/1940
souhlasí se zřízením věcného břemene − služebnosti
inženýrské sítě (vodovodní a kanalizační přípojky) na
části pozemku parc. č. 3745/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 452 m2 vedeném na LV č. 10001 pro
obec a k. ú. Žamberk ve věci vodovodní a kanalizační
přípojky k objektu čp. 224, rodinný dům na pozemku
parc. č. 58 − zast. plocha a nádvoří o výměře 276 m2
vedeném na LV č. 4400 (Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice − Staré Město, 530 02
Pardubice; hospodaření se svěřeným majetkem kraje
Domov pod hradem Žampach, čp. 1, 564 01 Žamberk)
dle předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti inženýrské sítě bezúplatně za podmínek
uvedených v příloze a v závazném stanovisku Městského úřadu Žamberk, odboru REÚP č. j. MUZBK4091/2020/REUP-7 ze dne 25.03.2020. Dále pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Toto sdělení
nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu
státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,
532 11 Pardubice; Domov pod hradem Žampach,
Žampach čp. 1, 564 01 Žamberk.
 41/2020-RADA/1941
souhlasí s instalací záchytné sítě na fotbalovém
stadionu č. 2 na části pozemku parc. č. 1683/2 −
orná půda z celkové výměry 6 440 m2 vedeném na
LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk (odnímatelná
záchytná síť o velikosti 25 x 5 m), šesti sloupů směrem k multifunkčnímu posilovacímu hřišti a pouzder
na sloupy osvětlení (po demontáži ze zimního stadionu) za podmínky financování z vlastních zdrojů
klubu. Žadatel: 1. FC Žamberk z. s., U Koupaliště 755,
564 01 Žamberk.
 41/2020-RADA/1942
schvaluje pronájem části (cca 12,5 m2) pozemku parc.
č. 1413/5 − ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 73 m2
vedeného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk
za účelem umístění dřevěného přístřešku ke garáži
na pozemku parc. č. 4469 − zast. plocha a nádvoří ve
vlastnictví žadatele na dobu neurčitou za nájemné ve
výši 63 Kč/rok/celý předmět nájmu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o nájmu. Žadatel: J. B.
 41/2020-RADA/1943
ukládá odboru REUP vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje části
pozemku (dle GP č. pl. 3348-126/2020 pozemek parc.
č. 3804/2 o výměře 1 m2) parc. č. 3804 − ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 2679 m2 vedeného
na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk. GP byl
vyhotoven na náklady žadatele.
Žadatel: 3D FITNESS s. r. o., Orlická kasárna 1491, 564 01
Žamberk. Termín: 10.04.2020.
 41/2020-RADA/1944
ukládá odboru REUP vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr pachtu části (cca
3,7975 ha) pozemku parc. č. 2422/1 − orná půda z cel-

kové výměry 259 605 m2 vedeného na LV č. 10001 pro
obec a k. ú. Žamberk na dobu určitou od 01.05.2020
do 31.10.2020. Žadatel: VIKA Kameničná a. s., Kameničná 100, 564 01 Žamberk. Termín: 30.03.2020.
 41/2020-RADA/1945
schvaluje prominutí nájmu na měsíc duben ve výši
5.000 Kč ve věci pronájmu nebytových prostor Divadelní kavárny v čp. 39, stavba občanského vybavení −
Divišovo divadlo, na pozemku parc. č. 365, vše vedeno
na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žamberk. Žadatel: V. L.
 41/2020-RADA/1946
- schvaluje na základě protokolu hodnotící komise
výsledky veřejné zakázky s názvem: „ZŠ Žamberk 581
− přírodovědná učebna s laboratoří a bezbariérové
úpravy“ (dodávka lavic, židlí, tabule) zadané v souladu
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem
Žamberkem a podmínkami poskytovatele dotace
a dodavatelem díla společnost MULTIP Moravia s. r. o.,
Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín, IČO: 16627971,
s ekonomicky nejvýhodnější nabídkovou cenou ve
výši 79.378,42 Kč vč. DPH
- pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
 41/2020-RADA/1947
- schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo akce
„Rekonstrukce tělocvičny U Žirafy v Žamberku“ část 2.
Rekonstrukce sociálních zařízení a podhledů uzavřené
mezi městem Žamberkem a společností MATEX HK
s. r. o. se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 25968807, ve věci méněprací
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo akce „Rekonstrukce tělocvičny U Žirafy
v Žamberku“ část 2. Rekonstrukce sociálních zařízení a
podhledů uzavřené mezi městem Žamberkem a společností MATEX HK s. r. o. se sídlem Kladská 181, 500
03 Hradec Králové; IČO: 25968807, ve věci méněprací.
 41/2020-RADA/1948
- schvaluje: 1) na základě protokolu hodnotící komise
výsledky veřejné zakázky s názvem „Konsolidace
technologického centra ORP Žamberk“ zadané
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem a dodavatelem díla společnost MAJT s. r. o., Masarykova 188, 572 01 Polička,
IČO: 26935040, s ekonomicky nejvýhodnější nabídkovou cenou ve výši 2.238.415,30 Kč vč. DPH; 2) rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2020 dle tabulky č. 2
- pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo
a smlouvy o poskytování podpory a dohledu při
chodu datového centra provozovaného odběratelem.
 41/2020-RADA/1949
doporučuje ZM schválit pořízení Změny č. 5 Územního plánu Žamberk s tím, že její pořizování začne
nejdříve po vydání Změny č. 4 ÚP Žamberk.
 41/2020-RADA/1950
nedoporučuje ZM schválit zařazení návrhu GASTRO
ROYAL, spol. s r. o., Orlická kasárna 733, Žamberk, na
stanovení výškového regulativu budovy na pozemku
parc. č. 2593/3 na 18,5 m do Změny č. 5 ÚP Žamberk.
 41/2020-RADA/1951
souhlasí s umístěním sídla nově zakládaného pobočného spolku s názvem Flying Model Club Žamberk, pobočný spolek Svazu Modelářů ČR, na adresu
28. října 713, 564 01 Žamberk.
 41/2020-RADA/1952
- schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o poskytování služeb v oblasti přenosu dat č. 5200 mezi spol. Alberon
Letohrad s. r. o., IČO: 27461289, se sídlem Letohrad,
Šedivská 844, PSČ 561 51, jako dodavatelem, a měs-

tem Žamberkem, jako odběratelem
- pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3
smlouvy o poskytování služeb v oblasti přenosu dat
č. 5200.
 41/2020-RADA/1953
bere na vědomí nález Ústavního soudu č. j. Pl. ÚS
38/17 ze dne 11.03.2020 týkající se zrušení části zák.
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů.
 41/2020-RADA/1954
bere na vědomí zápis ze schůzky o využívání Zámeckého parku příspěvkovými a neziskovými organizacemi v městě Žamberku ze dne 04.02.2020.
 41/2020-RADA/1955
bere na vědomí sdělení Krajského úřadu Pardubického kraje, OZPZ − oddělení integrované prevence
ze dne 24.03.2020 o zahájení zjišťovacího řízení
k záměru „Terénní úpravy areálu pro motokros −
deponie p. č. 2376/1 k. ú. Žamberk 794368“.
 41/2020-RADA/1956
- schvaluje v působnosti valné hromady společnosti Správa budov Žamberk s. r. o., se sídlem Žamberk, Klostermanova 990, IČO: 25280091, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové: 1) postup řešení havarijních oprav
a modernizace kotelny čp. 1375, ul. 28. října, Žamberk,
navržený společností Správa budov Žamberk s. r. o.;
2) výběr zhotovitele etapy č. I. a II. opravy a údržby
kotelny čp. 1375, ul. 28. října, Žamberk, a to spol.
K Mont Choceň s. r. o., Vraclavská 285, Vysoké Mýto,
IČO: 25916483, s ekonomicky nejvýhodnější nabídkovou cenou ve výši 5.574.166 Kč + DPH; 3) smlouvu
o dílo se zhotovitelem technologie kotelny čp. 1375,
ul. 28. října, Žamberk, tj. společností K Mont
Choceň s. r. o., Vraclavská 285, V. Mýto, IČO: 25916483
- pověřuje jednatele společnosti Správa budov
Žamberk s. r. o. podpisem smlouvy o dílo.
 41/2020-RADA/1957
- bere na vědomí sdělení jednatele společnosti EPIC
Solutions, s. r. o., o konání JamRocku v náhradním
termínu
- pověřuje 1. místostarostu jednáním ve věci podmínek dodatku k uzavřené smlouvě.
 41/2020-RADA/1958
neschvaluje nabídku společnosti URBITECH s. r. o.,
Jalubí 453, 687 05 Jalubí, služby Hlášenírozhlasu.
cz, která slouží k informování občanů pomocí šesti
komunikačních kanálů: SMS, e-maily, www stránky,
sociální sítě, aplikace pro chytré telefony a chat.
 41/2020-RADA/1959
bere na vědomí informaci k nouzovému stavu ve spojení s COVID-19 za období 19. března až 1. dubna 2020.
 41/2020-RADA/1960
- bere na vědomí protokol o jednání komise pro
vyhodnocení žádostí podaných do dotačního programu „Podpora sociálních služeb a zdravotnictví”
ze dne 10. března 2020
- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2020 z programu „Podpora sociálních
služeb a zdravotnictví” mezi městem Žamberkem,
jako poskytovatelem, a příjemcem Oblastní charitou Ústí nad Orlicí, IČO: 44468920, Na Kopečku 356,
Letohrad, na projekt s názvem Domácí hospic Alfa −
Omega ve výši 23.000 Kč
- pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní
smlouvy
- doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření
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veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2020
z programu „Podpora sociálních služeb a zdravotnictví” mezi městem Žamberkem, jako poskytovatelem,
a příjemci: Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, IČO: 00196096, Za Kopečkem 353, Žamberk, na
účel Sociální služba dle zákona o sociálních službách
108/2006 Sb., § 52 sociální služby poskytované ve
zdravotnických službách, ve výši 266.470 Kč; Domov
důchodců Ústí nad Orlicí, IČO: 70857130, Cihlářská 761,
Ústí nad Orlicí, na účel Poskytování služby Domova se
zvláštním režimem a Domova pro seniory občanům
města Žamberka − vylepšení prostředí a podmínek
klientů, zajištění bezpečného prostředí a intimity klientů ve výši 59.577 Kč; Centrum sociální péče města
Ústí nad Orlicí, IČO: 70857156, Na Pláni 1343, Ústí nad
Orlicí, na účel Příspěvek na provoz sociální služby denního a týdenního Stacionáře ve výši 27.855 Kč; Domov
pod hradem Žampach, IČO: 00854271, Žampach 1, na
účel Příspěvek na náklady Domova pod hradem Žampach spojené s poskytováním celoroční sociální péče
o občany města Žamberka ve výši 34.000 Kč
- odkládá: 1) rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2020
z programu „Podpora sociálních služeb a zdravotnictví” v případě ostatních žádostí uvedených v Protokolu o jednání komise pro vyhodnocení žádostí ze dne
10. března 2020; 2) rozhodnutí o poskytnutí dotací
z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok
2020 z dotačního programu „Prevence kriminality“.
 41/2020-RADA/1961
- bere na vědomí informaci odboru SOCZ o opatření k naplnění nařízení vlády ČR č. 219 z 15.03.2020
týkajícího se zajištění vykonávání péče o děti ve věku
od 3 do 10 let
- neschvaluje rozšíření opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za
nouzového stavu ze dne 18.03.2020 o zaměstnance
dalších profesí.
 41/2020-RADA/1962
bere na vědomí informaci o zrušení akce Majáles,
která se měla uskutečnit dne 7. května 2020 na Masarykově náměstí v Žamberku.
 41/2020-RADA/1963
bere na vědomí informaci CČSH o zrušení akce Jom
Ha-šoa − veřejného čtení jmen obětí holocaustu,
které se mělo uskutečnit dne 21. dubna 2020 na
Masarykově náměstí v Žamberku.
 41/2020-RADA/1964
bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ č. 1/2020
ze dne 10.03.2020.
 41/2020-RADA/1965
bere na vědomí aktualizovaný krizový plán Centra
sociální péče města Žamberk, Albertova 357.
 41/2020-RADA/1966
schvaluje možnost odložení plateb za nájmy prostor,
sloužících k podnikání, které jsou ve vlastnictví města,
se splatností duben, květen a červen 2020 až do
31.12.2020, které jsou pronajaty právnickým osobám
a osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ).
Žádost o odklad plateb se podává na Městském úřadu
Žamberk, odboru regionálního rozvoje a územního
plánování. Přílohou žádosti bude čestné prohlášení
nájemce o omezení provozu podnikatelské činnosti
v důsledku opatření vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
sekretariát starosty města.

Ukliďme Česko

Ukliďme Česko, koronaviru navzdory
Pohyb na čerstvém vzduchu posiluje imunitu
a je jednou z mála smysluplných činností, které
lze v současné době provozovat. Proč nespojit
pobyt v přírodě s jejím úklidem?
Konání organizovaných úklidových akcí, kterých bylo naplánováno před vyhlášením stavu
nouze přes 2400, je minimálně do jeho ukončení
pozastaveno. Organizované úklidové akce tak
proběhnou s největší pravděpodobností až na
podzim při Celosvětovém úklidovém dni, který
je letos vyhlášen na 19. září. Bylo by však škoda
nevyužít příležitosti, kdy lidé vyrážejí s rodinou
či jednotlivě do přírody, k jejímu jarnímu úklidu.
„Každoročně vybíráme jarní termín tak, aby už
pokud možno nebyl sníh ve vyšších horských
polohách a zároveň ani vzrostlá zeleň v teplejších regionech. Pro letošek jsme měli hlavní
termín úklidových akcí naplánován na sobotu
4. dubna,“ říká Miroslav Kubásek ze spolku
Ukliďme Česko. „Využijme jej alespoň k individuálnímu úklidu,“ dodává. Bezpečně, sami
či s rodinou (dbejte aktuálních bezpečnostních
opatření a nesbírejte papírové kapesníky, stejně
se za pár dní rozloží…). A pokud zvládnete i třídit, kontejnery na tříděný odpad a sběrné dvory

najdete v nové aplikaci www.KAMsNIM.cz.
Při individuálním pohybu v lese je zbytečné
si kazit výlet funěním do roušky, přesto si ji nezapomeňte vzít. Jednak můžete cestou někoho
potkat, ale také se vám bude hodit na závěrečnou fotku. Pro tři autory nejvtipnějších fotogra-

fií z úklidu, kteří je do Velikonoc nasdílí na svém
facebooku s hashtagem #RouskovyUklid, máme
nachystány odměnou 3 dotykové tablety.
Pojďte do toho s námi, koronaviru navzdory!

Veřejné čtení jmen obětí
holokaustu Jom Ha-šoa

Naše země a kultura je silně ovlivněna tím, že tu
s námi po celá staletí žili Židé. S jejich odkazem
se v naší kultuře a v našich městech setkáváme
stále. Většině z nás se při zmínce o Židech vybaví
Praha se Starým židovským městem plným
synagog a křivolakých uliček, rabi Löw a golem,
případně krásné synagogy v některých dalších
městech naši vlasti – Plzni, Liberci či Hradci Králové.
Židé však nepůsobili jen ve velkých městech.
Své zastoupení měli i v mnoha středně velkých
a malých městech a obcích. Příkladem toho je

zcela vyhubit. Jejich řádění padlo v koncentračních táborech za oběť 11 až 17 milionů lidí (čísla
se rozchází dle metodiky započítávání obětí).
Z toho bylo minimálně 6 milionů Židů. Minimálně 80 tisíc z nich pocházelo z tehdejšího
protektorátu Čechy a Morava. A několik desítek
z nich pocházelo přímo ze Žamberku a jeho
okolí. Akce Jom Ha-šoa si klade za cíl připomínat jména těchto lidí. Lidí, kteří by za normálních okolností byli našimi sousedy. S jejich
potomky bychom chodili na pivo, hráli fotbal,
zdravili se v obchodech. Nic z toho ale nemůžeme. Jediné, co můžeme, je připomenout si
jejich jména a životy krátkou vzpomínkou. Jom
Ha-šoa, je veřejné čtení jmen obětí holokaustu.
Letos jsme se chtěli zapojit i my zde v Žamberku.
Bohužel pandemie nemoci Covid-19 naše plány
zhatila. Nesetkáme se tak 21. dubna ve 14 hodin
na zdejším náměstí, ale připomeneme si oběti
z našich obcí na sociálních sítích. Bližší seznámení s průběhem připomínky lze nalézt na
webových stránkách Institutu Terezínských
studií: www.terezinstudies.cz nebo na jejich
facebooku:
www.facebook.com/jomhasoa.
Na webových stránkách lze také nalézt databázi
obětí holokaustu, kterou Institut neustále aktualizuje. Ať už se do připomínky obětí holokaustu
aktivně zapojíte, či nikoliv, věříme, že spolu
s námi využijete této příležitosti alespoň k tiché
vzpomínce na všechny ty, kteří tu s námi mohli
být, ale z naprosto nepochopitelných a nesmyslných důvodů nejsou. A možná právě tato doba
může být příhodná k tomu, abychom se zamysleli nad tím, co je v životě skutečně důležité.
A poděkovali Všemohoucímu za to, že máme
to štěstí tu spolu žít.
Místní sbor CČSH

i naše město Žamberk. Jako připomínka místní
židovské komunity slouží židovský hřbitov či
bývalá synagoga (dnešní kostel CČSH). Co se
kultury týče, zmiňme alespoň spisovatele Karla
Poláčka, který je neodmyslitelně spjat s nedalekým Rychnovem nad Kněžnou, a lidovou
zábavu − vyprávění vtipů. Kolik jen jich máme s
nerozlučnou dvojicí Kohn a Roubíček?
Často si to neuvědomujeme, ale prvky židovství naší kulturou a historií neoddělitelně prostupují. Bohužel o toto ovlivňování a obohacování byla naše země násilně připravena. Během
druhé světové války se nacisté pokusili Židy
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Radek Janoušek, spolek Ukliďme Česko

Mimořádná soutěž TECHNOhrátek „Řemeslo doma“
zapojila kreativitu školáků v domácím prostředí
KRIZOVÉ PORADENSTVÍ

Dozvědět se, že škola není, to zní nejprve každému školákovi jako skvělá zpráva. Ale když se nemůže
potkávat s kamarády a sedí už několikátý den doma, tak už to najednou taková sláva není, neboť
se plíživě vkrádá dlouhá chvíle. Organizátoři projektu TECHNOhrátky Pardubického kraje se proto
rozhodli zpestřit dětem současnou odluku od školních lavic. Vyhlásili kreativní soutěž na téma
„Řemeslo doma“, která je určena žákům druhého stupně základních škol v celém regionu a rovněž
žákům středních odborných škol zapojených do TECHNOhrátek 2020 po dobu trvání nouzového
stavu z důvodu zamezení šíření epidemie koronaviru.
Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Zájemci do ní
mohou přihlásit jakýkoliv vlastnoruční výrobek,
který má vztah k technickým či jiným odborným
dovednostem a vznikl právě v tomto období nouzového režimu v domácích podmínkách.
vlastnoručně upéci dort nebo cukroví. Snímek
„Je nám velice líto, že jsme museli z důvodů karan- konkrétního díla je třeba zaslat na e-mail:
tény a omezeného pohybu osob tento populární
technohratky@klickevzdelani.cz
projekt, který školákům nabízí bezprostřední
s uvedením jména, školy a třídy.
a aktivní seznámení s řemesly a odbornými pro- Organizátoři TECHNOhrátek původně zacílili na
fesemi, dočasně zastavit. Zdraví občanů však žáky sedmých až devátých ročníků, kteří bývají
samozřejmě zůstává prioritou. Napadlo nás však ve školním roce přímými aktéry projektu. Nyní se
vyplnit volný čas školáků zajímavou a užitečnou nově rozhodli vyjít vstříc požadavkům některých
aktivitou a využít zájem a potenciál především školáků i jejich rodičů a účast umožnili celému drutěch, kteří se našich akcí účastní,“ vysvětluje moti- hému stupni základních škol – tedy i žákům šesvaci k vyhlášení soutěže „Řemeslo doma“ Vladimír tých tříd. Navíc původní termín, do kdy lze některý
Zemánek, manažer projektu TECHNOhrátky.
z artefaktů přihlásit, se posunul z původně stanoTipů na výrobky mají školáci spoustu. Mohou veného 11. dubna až do data opětovného otevření
například ušít originální roušku proti koronaviru, škol.
vytvořit zajímavou stavbu nebo konstrukci ze Více informací o projektu TECHNOhrátky na
stavebnic Merkur, Lego, Malý elektrikář či Malý www.klickevzdelani.cz/technohratky.
mechanik, vyrobit nějakou věc ze dřeva či z papíru,
Tisková zpráva Pardubického kraje
připravit netradiční velikonoční výzdobu, případně

Dary do Azylového domu
v Žamberku

Soutěž Mladí fotografují památky 2020

Krizové centrum Žamberk nabízí krizové poradenství formou telefonické a e-mailové podpory všem
lidem, kteří cítí úzkost, strach či mají obtěžující
myšlenky.
Zažíváte úzkost? Nevíte si rady s dětmi? Máte
strach a cítíte se v ohrožení? Cítíte se osaměle?
Zdá se vám, že to přestáváte zvládat? Máte v hlavě
zmatek a nemáte si o tom s kým promluvit?
Zavolejte nebo nám napište
do Krizového centra v Žamberku:
725 838 129, 725 838 127,
kcza@pestalozzi.cz
V případě akutních problémů ohrožujících život
nebo zdraví vám bude poskytnuta pomoc bezodkladně i formou osobní konzultace (pokud nejste
v karanténě nebo nemáte žádné zdravotní potíže
související s koronavirem). Zachováváme mlčenlivost a anonymitu.
Jsme připraveni vám pomoci každý den:
Pondělí
7:30–17:00 hod.
Úterý
7:30–15:30 hod.
Středa
7:30–17:00 hod.
Čtvrtek
7:30–16:00 hod.
Pátek
7:30–14:30 hod.

(provozovatel Cesta pro rodinu, z. ú.)
Ráda bych poděkovala za maminky s dětmi v Azylovém domě všem dárcům, kteří nám průběžně
věnují pěkné a praktické dary.
Poděkování je za období od 9. června 2019 do
31. března 2020, dárci v tomto období k nám
zavítali ze 116 rodin nebo institucí. Darovali nám
elektrotechniku, nábytek, kočárky, polštáře, deky,
matrace, dětský a bytový textil, lůžkoviny, látky
a nitě, hračky, školní potřeby, vybavení do kuchyně,
záclony, lampičky, batůžky, prášek na praní, pleny,
autosedačky, knihy, potřeby pro miminka, stravu
pro miminka, léky, sladkosti, ovoce, kosmetiku,
sportovní potřeby, oblečení, obuv a ochranné
roušky.
Jmenovitě bychom velmi rádi poděkovali paní
Adéle Tošovské, paní Lucii Jarošové, paní Zuzaně
Náměstkové (roz. Maryškové) a paní Skalické.
Většinu věci využijeme u nás v Azylovém domě
a na Krizové pomoci, něco si odvážejí maminky
do nového domova (nábytek, nádobí, lůžkoviny,
hračky, knihy, kočárky). Děti jsou pak velmi rády
za ovoce, cukrovinky a hračky, se kterými si hrají
v herně nebo si je odnášejí při odchodu z Azylového domu do nového bydliště.
Nyní v době, kdy jsou nařízena přísná
opatření pro pohyb osob, věcné dary nepřijímáme. Za dary budeme opět rádi, až tato
opatření pominou.
Za maminky s dětmi vedoucí Azylového domu
a Krizové pomoci Dagmar Jansová

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, jehož je město Žamberk členem, uspořádalo další
ročník soutěže Mladí fotografují památky. Jedná se o jednu z největších světových akcí pro mladé na poli
kulturního dědictví, která je určena žákům základních a středních škol. Soutěžní snímky si můžete prohlédnout v on-line galerii na www.historickasidla.cz, vítěz zatím nebyl vybrán, ale i letos soutěží několik
fotografií z našeho kraje!
Monika Škodová, redaktorka

Stan u Hlinska - Řemeslná místnost - Kovárna

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře - Zelená hora
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Křižovnické náměstí - Panorama Hradčan

