ŽAMBERK V ČÍSLECH 2005

1

VYDÁVÁ MĚSTO ŽAMBERK V DUBNU r.2006 NÁKLADEM 2 450 ks
ZA PODPORY SPONZORŮ: (DŘEVOMATERIÁL s.r.o., OK FINAL s.r.o., TECHNICKÉ SLUŽBY
ŽAMBERK s.r.o., VEMAS a.s., TISKÁRNA KERSCHBAUM)
Fotografie na titulní straně: Mgr.Vilém Křečan, Ing.Vladimír Fabián
Fotografická příloha : Zdeněk Vanický, úprava pro tisk: David Kerschbaum
Fotografie z návštěvy prezidenta ČR Václava Klause: Martin Sklenka
Textové korektury: prof. Růžena Steinerová, obsahové Ing.Ivan Prchal, Vlasta Pavlousková
Návrh a grafická úprava: Vlasta Pavlousková, David Kerschbaum
Tisk: Tiskárna David Kerschbaum, Hluboká 140, 564 01 Žamberk
Zdarma do všech rodin v Žamberku
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Důležitá telefonní čísla pro občany
I. Linky tísňového volání:
Hasiči
Zdravotní záchranná služba
Policie ČR

150, 112
155
158

II. Složky Integrovaného záchranného systému:
1. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje:
Požární stanice Žamberk
465 614 222
Operační a inform. středisko Ústí n. Orl.
465 555 111, 150
2. Policie ČR:
Obvodní oddělení Žamberk 465 614 333 974 580 751 (750)
Operační středisko Ústí n. Orl.
974 580 101, 158
3. Zdravotní záchranná služba Ústí n. Orl.:
Operační středisko (dispečink) Ústí n. Orl. 465 555 113, 155
4. Městská policie Žamberk:
Služba v pracovní době
465 614 806, 775 580 581
III. Různé:
1. Městský úřad Žamberk:
465 670 211 (300)
2. Krajský úřad Pardubického kraje:
465 026 111 (190)
3. Poliklinika Žamberk:
a) Spojovatelka
465 676 811
b) Lékařská služba první pomoci 465 676 810 (víkendy, svátky 9-18 hod.)
c) Zdravotnická záchranná služba 155
4. Poruchy: a) VČE a.s.
840 850 860
b) VČP a.s.
1239
c) VENCL SERVIS VODOVODY A KANALIZACE s.r.o. 465 612 010, 777 756 395
d) Veřejné osvětlení (fa RELS)
465 612 049, 775 313 251
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Vážení občané,
v tomto období dostáváte tradičně do rukou statistické vyhodnocení činnosti městského úřadu v Žamberku
a příspěvkových organizací, škol a některých společenských organizací v našem městě. Letos poprvé je tato
publikace obohacena o barevnou fotografickou přílohu, která Vám v krátkém obrazovém zpravodajství
připomene významné události v uplynulém roce, které pořádalo město Žamberk nebo se na jejich přípravách
významně podílelo. Věříme, že obsah publikace bude pro Vás opět přínosem. A to vždy bylo a je záměrem a
smyslem tohoto vydání.
Mgr.Tomáš Kalous, starosta města

Ing.Ivan Prchal, tajemník MěÚ

Úřední hodiny: Pondělí: 8.00 – 12.30 13.30 – 17.00
Středa:

8.00 – 12.30 13.30 – 17.00

Čtvrtek: 8.00 – 11.00
Provozní doba úřadu: Pondělí: 8.00 – 17.00
Úterý:

8.00 – 14.00

Středa:

8.00 – 17.00

Čtvrtek: 8.00 – 14.00
Pátek:

8.00 – 14.00
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I. MĚSTO a OBČAN
1. KANCELÁŘ TAJEMNÍKA MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Vedoucí kanceláře tajemníka: Blanka Kulhavá, tel.465 670 200

a) Zdravotnictví
Počet vydaných tiskopisů receptů označených modrým pruhem (recepty na léčivé přípravky obsahující
omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II) v roce 2005: 21 bloků á 25 ks.
Počet vydaných tiskopisů žádanek označených modrým pruhem (žádanky na léčivé přípravky obsahující
omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II) v roce 2005: 2 bloky á 25 ks.
Výše uvedené tiskopisy žádanek a receptů se vydávají na základě objednávek osobám provozujícím
zdravotnické zařízení nebo zařízení ústavní sociální péče nebo právnickým osobám oprávněným k výkonu
odborných veterinárních činností s místem výkonu těchto činností ve správních obvodech obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností.

b) Personalistika
Počet výběrových řízení v roce 2005 na obsazení pracovních míst MěÚ: 4
(2x referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví, asistent/ka kanceláře starosty, referent/ka odboru
správního a dopravy).

c) Podatelna
Korespondence:
Přijatá korespondence:
Odeslaná korespondence:
Fax:
Odesláno:
Přijato:
Úřední deska MěÚ:
Vyvěšeno:

29 899 zapsaných v Podacím deníku
67 918 zásilek
465 dokumentů
444 dokumentů
209 dokumentů

Vidimace, legalizace (ověření pravosti podpisu a shody kopie s originálem):
Ověřeno:
4 834 podpisů, dokumentů
Vybrané správní poplatky: 151 080,- Kč
Žádosti o výpis z Rejstříku trestů:
Odesláno s ověřením totožnosti žadatele: 945 žádostí
Kopírování pro veřejnost:
Počet žadatelů:
Vybrané poplatky:

669
5 068,- Kč (1 strana = 2 Kč)

Registrace zájemců o zasílání SMS zpráv:
Zaregistrováno:
39
Vybrané poplatky:
1 270,- Kč.

2.
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2. Odbor správní a dopravy, Nádražní 833, Žamberk
(v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru: Ing.Petra Řeháčková, tel. 465 670 220
Evidence obyvatel a matrika
Počet obyvatel v Žamberku k 31.12.2005 – 6 008
Narozeno v roce 2005 – 69 dětí, z toho 27 děvčátek, 42 chlapců
Zemřelo – 55 osob, z toho 30 žen, 25 mužů
Uskutečněno: 52 sňatků na Městském úřadě v Žamberku a 7 církevních sňatků
32 rozvodů (alespoň jeden z manželů má trvalý pobyt na území města Žamberka)
Počet osob přihlášených k trvalému pobytu: 125, z toho 71 žen, 54 mužů
Počet odhlášených osob: 175, z toho 97 žen, 78 mužů
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu: 10 osobám, z toho 5 žen, 5 mužů
Počet obyvatel ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Žamberk k 31.12.2005 – 28 663
Občanské průkazy
Počet podaných žádostí o OP – 6 579
Vydáno OP – 6 366 – z toho : prvních OP – 503
z důvodu změny trvalého pobytu – 772
z důvodu změny rodinného stavu – 364
z důvodu odcizení – 148
z důvodu ztráty – 233
z důvodu poškození nebo zničení – 7
ztráta platnosti stávajícího OP – 4 065
původní zrušení a jiný důvod – 274
Skartováno OP – 5 581
Projednáno přestupků na úseku OP – 446
Uloženo na pokutách – 62 700 Kč
Cestovní doklady
Počet podaných žádostí o cestovní pas (CP) – 3 257
Vydáno CP – 3 614 – z toho:
se strojově čitelnou zónou – 3 365 ( z toho 289 dětem do 15 let)
bez strojově čitelné zóny – 249 ( z toho 35 dětem do 15 let)
Ztraceno CP – 55
Odcizeno CP – 20
Počet skartovaných CP – 3 251
Počet provedených změn v CP - 162
Vydáno hraničních průkazů – 12
Evidence řidičů a řidičské průkazy
Celkem evidováno řidičů k 31.12.2005 – 17 311
Vydáno ŘP – 3 753
Počet řidičů, kterým byl vydán ŘP poprvé – 406
Počet vydaných mezinárodních ŘP (vzor Ženeva) – 50
Počet vydaných mezinárodních ŘP (vzor Vídeň) – 78
Počet vydaných Osvědčení o profesní způsobilosti řidiče – 125
Počet ŘP vydaných výměnou za cizozemský ŘP – 3
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Autoškoly
Počet autoškol ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Žamberk – 6
Kontrola autoškol – 2
Správní řízení na úseku autoškol – 5
Provedeno zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel: motocykl – 103,osobní automobil –
289, nákladní automobil – 8, vozidlo s přívěsem – 4, autobus – 0
Provedeno opakovaných zkoušek: testová část – 127, technická část – 36, praktické jízdy – motocykl – 19,
osobní automobil – 79, nákladní automobil – 3
Taxislužby a stanice měření emisí
Počet provozovatelů taxislužby ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Žamberk – 6
Správní řízení na úseku taxislužby – 7
Počet vozidel provozovatelů taxislužby - 12
Počet provozovatelů stanic měření emisí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Žamberk – 6
Správní řízení na úseku stanic měření emisí – 3
Evidence vozidel
Počet provedených změn v registru vozidel – 8 388
1. evidování vozidla v ČR (nová vozidla + dovozy) - 808
Evidování vozidla – ojetá vozidla – 885
Trvalé vyřazení vozidla z provozu – 230
Dočasné vyřazení vozidla z provozu – 424
Vydání duplikátů technického průkazu – 61
Správní řízení – počet schválení technické způsobilosti dovezených vozidel – 251
- počet schválení technické způsobilosti přestavěných nebo jednotlivě vyrobených vozidel - 20
Silniční hospodářství
Vydáno správních rozhodnutí na úseku silničního hospodářství – 66
Vydáno 61 stanovení místní nebo přechodné úpravy dopravního značení
Vyjádření v oblasti silničního hospodářství 61
Řešeny 2 správní delikty
Dále byly prováděny kontroly silnic II. a III. třídy dopravního značení. Pracovníci silničního a správního
úřadu se účastnili řady ústních jednání a místních šetření v rámci územních, stavebních a kolaudačních řízení
vedených obecními stavebními úřady a dalších jednání týkajících se zájmů silnic II. a III. třídy v rámci
správního odboru.
Přestupky v dopravě
Celkový počet přestupků – 528
Postoupeno nebo odloženo – 94
Zastaveno řízení – 23
Řešeno příkazním řízením – 273
Počet odvolání – 6
Udělen zákaz činnosti (spočívající v zákazu řízení motorových vozidel) – 28
Přestupky spáchané mladistvými – 9
Přestupky na úseku alkoholismu – 24
Přestupky spáchané občany Žamberka – 82
Uloženo na pokutách – 1 114 200 Kč
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3.Bydlení
Stavební úřad, Masarykovo nám.166, Žamberk
(v rámci správního obvodu PO II)
Vedoucí odboru: Ing.Jiří Dvořák, 465 670 340

Městský úřad Žamberk
Stavební úřad v číslech 2005
rozhodnutí

Žamberk obce PO II

územní řízení
stavební řízení, slouč úz.+stavební
ostatní rozhodnutí
koaludační rozhodnutí
povolení nebo nařízení odstranění staveb
rozhodnutí celkem

6
75
57
72
3
213

34
74
92
86
4
290

Rozhodnutí celkem Žamberk + obce

503

odvolání + stížnosti

Žamberk obce PO II

počet odvolání proti správnímu řízení
stížnosti řešené stavebním úřadem

0
8

ohlášení

2
12

Žamberk obce PO II

stavební úpravy,drobné stavby, ohl.terénních úprav
a ohlášení inf., reklamních a propagačních zař.

141

71

Ohlášení celkem Žamberk + obce

212

státní stavební dohled + ostatní

Žamberk obce PO II

přidělení čísla popisného a evidenčního
státní stavební dohled
souhlas s dělením a scelováním pozemků
sdělení stavebního úřadu, statistika
souhlas dle § 120, sdělení k úz. ast. řízení

14
52
36
86
28

poplatky
poplatky za správní řízení
nebylo uhrazeno
vybrané poplatky za komisionální řízení
vybrané poplatky za kopírování

193 477,2 600,0
77,-

školení

počet dnů
21
3
3

SZ, správní řízení a ostatní
školení řidičů, BOZP
ZOZ
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0
76
30
68
42

Správa budov Žamberk s.r.o, Klostermannova čp.990, Žamberk
Ředitel: Jan Martinec 465 611 655, 465 611 609
Hlavním posláním organizace je zajišťování služeb souvisejících s bydlením v našem městě. Jedná se zejména
o výrobu tepla a teplé užitkové vody, údržbu a správu bytového fondu včetně účetní, provozní a
administrativní agendy s tím související.
V roce 2005 jsme zajistili výrobu 29 715 GJ tepelné energie pro vytápění budov a ohřev vody. Výroba se
realizovala ve 2 sídlištních kotelnách, 7 domovních kotelnách a 5 kotelnách s výkonem do 50 KW.
Měli jsme ve správě 538 městských bytů a 19 nebytových prostor v 60 domech, dále 40 bytů Bytového
družstva u Jatek a 29 bytů v soukromém vlastnictví.
Z celkového počtu městských bytů je 24 bytů zvláštního určení, které slouží především seniorům a jsou
v budově Centra sociálních služeb. 17 bytů bylo přiděleno dle pravidel pro sociálně potřebné občany a tři byty
jsou bezbariérové. V říjnu 2005 bylo předáno do užívání 6 nových bytů pro příjmově vymezené osoby. V roce
2005 bylo uvolněno 39 bytů a přiděleno 44 bytů.
Nájemné z bytů za rok 2005 dosáhlo částky 7 mil. 670 tis.Kč, nájemné z nebytových prostor 978 tis.Kč.
Roční výkony Správy budov Žamberk s.r.o. bez nájemného byly ve výši 14,8 mil.Kč.

Stavební bytové družstvo, Pionýrů 1176, Žamberk, tel.465 614 826
Ředitel: Josef Pecháček
Obhospodařuje 529 bytů v 29 domech, ve kterých žije cca 1 800 obyvatel.

Bytové družstvo “U Jatek“, Masarykovo nám. 166, Žamberk
tel.: 465 670 300 (sekretariát MěÚ), 724 861 706
předseda představenstva: RNDr.Vladimír Nožka
Družstvo obhospodařuje celkem 40 bytů v ulicích Dukelská a Kyjevská.
K 31.12.2005 zde žilo 100 obyvatel ve třech bytových domech.

4.Děti a mládež, školství
Dům dětí a mládeže ANIMO, 28. října 713, Žamberk
Tel.: 465 611 666, 465 612 741,mobil: 603 876 667, www.animo.zamberk.cz
Ředitelka: Alena Němcová
(k 31.10.2005)
- 4 pedagogičtí pracovníci a 2 nepedagogičtí = interní zaměstnanci
- 48 vedoucích kroužků = externí zaměstnanci
- 60 zájmových kroužků
- 819 členů v kroužcích ( z toho 695 dětí a 124 dospělých)
- 102 uspořádaných akcí ( z toho 55 v pracovním volnu)
- 10 042 účastníků na akcích
10

- 657 účastníků na spontánní činnosti = neorganizované děti (PC klub, horolezecká stěna)
- 24 výukových programů pro školy
- 535 účastníků na výuk. programech
- 11 táborů a soustředění (10 letních, 1 zimní) včetně Mezinárodního mládežnického setkání 2005
- 313 táborových účastníků
- 57 táborových pracovníků

Rodinné centrum POHODA, Nádražní 22, tel. 465 614 555
Vedoucí: Ing. Dana Hubálková
Rodinné centrum Pohoda uskutečňuje svůj pravidelný program dopoledne převážně pro matky s dětmi na
rodičovské dovolené, odpoledne je otevřen Klub bez klíče pro děti od 9 do 17 let. Poskytujeme také
poradenství v sociální problematice, pořádáme kurzy, besedy, kroužky, soutěže apod. V roce 2005 se konalo
pro veřejnost celkem 32 akcí pro děti a dospělé. Celkem nás navštívilo 4 510 dětí a 2 050 dospělých.
Více o nás na www.pohoda.org.

Odbor školství a kultury, Nádražní 833, Žamberk
(v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru: Ing.Jana Hlaváčová, tel.465 670 280
STÁTNÍ SPRÁVA:
Odbor školství a kultury
Typy škol a školských zařízení, pro které byla vykonávána státní správa, a jejich počet:
- mateřské školy
24
- školní jídelny
31
- školní družiny
21
- základní školy úplné (1. – 9. ročník)
7
- základní školy neúplné (1. – 5. ročník)
12
Těchto 95 školních a školských zařízení je sloučeno do 37 samostatných správních subjektů na území
správního obvodu ORP Žamberk.
Vykonávaná státní správa zahrnuje zejména tyto činnosti: zpracování návrhů rozpisu rozpočtu na platy
zaměstnanců škol a školských zařízení (dále jen Š/ŠZ), zpracování rozborů hospodaření Š/ŠZ, přípravu
podkladů pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem a podkladů pro
sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů Š/ŠZ, shromažďování a zpracování dat
z dokumentace a evidencí Š/ŠZ aj.
Vybrané místní poplatky:
16 090 Kč
Počet vydaných správních rozhodnutí:3
Vybrané správní poplatky:
2 000 Kč
Mládežnické projekty 2005:
požadavky celkem:
2 670 000 Kč
částka k rozdělení:
500 000 Kč
počet přijatých žádostí: 61
- z toho: sportovní aktivity 30 žádostí
237 000 Kč
kulturní aktivity 10 žádostí
68 000 Kč
ostatní 21 žádostí
195 000 Kč.
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Školní rok 2005/2006 na školách v Žamberku:
Zajímavosti a novinky na žamberských školách/školských zařízeních:












MŠ Sluníčko: nový zájmový kroužek: Neonek – taneční přípravka pro předškolní děti
MŠ Čtyřlístek: proběhla rozsáhlá rekonstrukce – výměna oken, topení atd.
ZŠ 28. října 581: zrekonstruována odborná učebna fyziky za 560 tis. Kč
ZŠ Nádražní 743: účast žáků v televizní soutěži „Bludiště“, tradiční vánoční jarmark
Speciální škola: účast v protidrogových, ekologických i mezinárodních projektech,
spolupráce se školou v SRN, vydávání školního časopisu
Gymnázium: chystá se rekonstrukce stropu tělocvičny
DDM ANIMO:v červenci proběhlo mezinárodní setkání mládeže „My a nová Evropa“
zástupců ze sedmi evropských měst, amerického Rice Lake a japonského Miharu
ZUŠ Petra Ebena: nový soubor: Komorní sborový zpěv, taneční obor vyučuje i mažoretky, hip-hop,
step
OU a PŠ Tyršova 214: Den otevřených dveří a vánoční trhy: 24. a 25.11.- 9 – 17 hod.
SOU obchodu, řemesel a služeb, Zámek 1: jeden žák oboru kuchař na roční stáži ve Francii,
stipendium ze zahraničí pro žáka – vítěze celostátní olympiády, od školního roku 2006/2007
bude otevřen nový studijní obor: mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov
Pedagogicko-psychologická poradna: ve šk. roce 2004/2005 provedla 214 speciálně-pedagogických
vyšetření, 653 psychologických vyšetření. Preventivním programem na školách prošlo 229 dětí.
Nabízí programy pro děti předškolního věku – rozvoj grafomotoriky, program KUPOZ pro děti s
poruchami učení ve věku 8-12 let, program Kuprev pro děti 4-8 leté i preventivní programy na
školách.

Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk
Masarykovo náměstí 145
Ředitelka: PhDr. Hana Chvátilová, tel.465 612 739

e-mail: zus@orlicko.cz
www.zus-zamberk.cz

Ve školním roce 2004/ 2005:
Počet žáků - 507
Z toho dojíždějících - 147
Počet vystoupení na soutěžích - 16 soutěží:
1. místo v ústředním kole ve hře na sólovou kytaru
2. místo akordeonového kvarteta v ústředním kole
Vojna s Turkem – Johana Vaňousová (LDO) – Loutkářská Chrudim, Jiráskův Hronov
Tereza Schlöglová (LDO) – ústřední
Anna Štěpánková (LDO) – Wolkerův Prostějov
Počet koncertních vystoupení– 112
z toho:
21 koncertů v sále školy
20 koncertů v divadle
14 výchovných koncertů pro MŠ, ZŠ, SŠ
22 vystoupení tanečního oboru
16 vystoupení literárně-dramatického oboru
7 vystoupení dechovky
3 vystoupení krajkářek
krajkářská přástva
výstava výtvarného oboru
4 vernisáže
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11 zájezdů učitelů a žáků
Počet zaměstnanců - 25
Novinky a zajímavosti:
Účast žákyně LDO Johany Vaňousové na Loutkářské Chrudimi a Jiráskově Hronově.
Vítězství Jaroslava Rendla v ústředním kole soutěže ZUŠ v sólové hře na kytaru.
Letní taneční festival Pod Suticí.
Zájezd dechovky do Sárska a italské Fresagrandinarie (dosud nejdelší a nejúspěšnější).

Speciální základní škola Žamberk, Nádražní 468, Žamberk
Ředitelka: Mgr. Bronislava Havlíková
Tel. 465 614 614, e–mail: zvs-zamberk@quick.cz
Od 1.1.2006 - nový název Speciální základní škola
Sdružuje 2 školy: Základní školu praktickou
Základní školu speciální
Počet žáků: 95
Výuka probíhá ve 13 třídách
S některými žáky pracují asistenti pedagoga a osobní asistenti
Na škole pracují 3 oddělení školní družiny
 Vzdělávání žáků probíhá dle vzdělávacího programu zvláštní školy, pomocné školy( přípravný
stupeň a rehabilitační program)
 Účast na mezinárodních projektech
 Projekty s protidrogovou a ekologickou tématikou
 Projekty se sportovní tématikou
Žáci speciální základní školy se účastnili prezentací svých prací na regionálních a celorepublikových
výtvarných soutěžích, ze kterých si přivezli řadu významných ocenění.Vybraní žáci reprezentují školu
na sportovních olympiádách a soutěžích v lehké atletice, běhu na lyžích, stolním tenise, vybíjené, florbalu,
futsalu atd.Velmi pěkných výsledků dosahují při Dopravních soutěžích mladých cyklistů v rámci regionu. Na
škole působí Klub mladých ochránců přírody "Lupínek" s bohatou činností.Jeho práce je finančně
podporována dotacemi z projektů .V rámci protidrogové prevence a asociálních jevů se pro žáky pořádají
týdenní Pobyty bez domova, a to dvakrát ročně. Naše škola se také dlouhodobě účastní mezinárodních
projektů s družební školou v Neuendettelsau - SRN. Práce na těchto projektech má výchovný, ekologický,
informační, multikulturní, enviromentální význam a rozvíjí u žáků schopnost týmové spolupráce.Tyto
projekty jsou vždy spojeny s pracovní činností.

Gymnázium Žamberk, Nádražní 48, Žamberk
tel.: 465 612 763, e-mail: gyzamb@gyzamb.cz, www.gyzamb.cz
Ředitel: RNDr.Milan Lipenský
Na Gymnáziu Žamberk probíhá výuka v celkem 12 třídách, souběžně ve 4 letém a 8 letém studiu. Školní rok
2005/2006 zahájili 354 studenti, z nichž je dlouhodobě 1/3 ze Žamberka a 2/3 dojíždí z široké spádové
oblasti. Ve studiu na vysokých školách pokračuje asi 85% absolventů. V roce 2003 proběhlo na naší škole
mezinárodní srovnávací testování znalostí a dovedností – mezinárodní projekt PISA. Z České republiky byla
zahrnuto 54 gymnázií, ze kterých bylo žamberské gymnázium v matematické gramotnosti na 2. místě a
v přírodovědné gramotnosti na 5. místě.
Škola dlouhodobě spolupracuje se školami v zahraničí- Minkema College (Nizozemí), Rice Lake High
School (USA), Gymnázium Spišská Stará Ves (Slovensko). Jsou vytvořeny podmínky pro bohatou
mimoškolní činnost. Významných úspěchů dosahuje basketbal, odbíjená a pěvecké sbory Corale a Korálky.
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Střední odborné učiliště obchodu, řemesel a služeb, Zámek 1, Žamberk
tel.: 465 614 225, : e-mail: zamek@zamek.zamberk.cz
Ředitel: Ing.Eduard Dvořák
Školní rok 2004/2005: 469 žáků v 18 třídách
Vedoucí pracovníci: 4
Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů: 10
Učitelé odborných předmětů: 15
Učitelé odborného výcviku: 12
Vychovatelé domova mládeže: 4
Nepedagogičtí pracovníci – ekonomický úsek: 3
Nepedagogičtí pracovníci – školní jídelna: 6
Nepedagogičtí pracovníci – provozní zaměstnanci: 11
Celkem: 65 zaměstnanců
V roce 2005 ukončilo docházku 144 žáků a nastoupilo 175 žáků
Mezinárodní spolupráce školy:
Francie – Lyéce Brise – Lames Marseille – vzájemná výměna žáků i pedagogů, l žák na roční stáži
Soutěže škol:
- obor instalatér – 1. místo v rámci ČR – vědomostní olympiáda Brno, žák V. Herzog
- obor číšník, servírka – 1. místo v ČR – JUNIORSOARE CUP Ústí n.L. 2005, žák P. Minář
- obor kuchař – 2. místo v ČR – Gastrojunior 2005 Turnov, žákyně I. Závodská.
V roce 2006 připravujeme:
červen 2006 - 6. ročník svátků dřeva – výroba hraček (ve spolupráci s Muzeem Žamberk)
- školní akademii (Divišovo divadlo)
říjen 2006

-

oslavy 50 let střední školy spojené se dnem otevřených dveří.
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Odborné učiliště a praktická škola, Tyršova 214, Žamberk
Ředitelka: Mgr. Věra Říčařová, telefon: 465 614 472, 465 614 550, 465 614 951
Fax: 465 614 472, e-mail: oups@zamberk-city.cz, oups.reditel@zamberk-city.cz, oups.zastupce@zamberkcity.cz oups.ucitele@zamberk-city.cz www.zamberk.info/oups
NABÍDKA UČEBNÍCH OBORŮ
KÓD
OBORU
23-51-E/005

NÁZEV OBORU

DÉLKA
STUDIA

ZPS

Výuční list

Ne

3

Výuční list

Ne

3
3
3
3
2

Výuční list
Výuční list
Výuční list
Výuční list
Výuční list

Ano
Ne
Ne
Ne
Ano

3

Zámečnické práce ve
stavebnictví
29-56-E/002 Řeznické a uzenářské práce
Šití oděvů
Zednické práce
Kuchařské práce
Pečovatelské práce
Šití prádla

31-59-E/001
36-67-E/001
65-52-E/001
69-55-E/005
31-59-E/002

UKONČENÍ
STUDIA

MOŽNOSTI STUDIA V PRAKTICKÉ ŠKOLE
NÁZEV OBORU
Praktická škola dvouletá
Praktická škola jednoletá

KÓDOBORU

78-62-C/002
78-62-C/001

DÉLKASTUDIA

2
1

UKONČENÍ STUDIA

Vysvědčení o ZZ
Vysvědčení o ZZ

ZPS
Ano
Ano

POČTY ŽÁKŮ
KÓD
OBORU
29-56-E/002

31-59-E/001
36-67-E/001
65-52-E/001
69-55-E/005

NÁZEV OBORU

Řeznické a uzenářské
práce
Šití oděvů
Zednické práce
Kuchařské práce
Pečovatelské práce

CELKEM OU
PRAKTICKÁ ŠKOLA
78-61-D/001
Praktická škola tříletá
78-62-C/002
Praktická škola dvouletá
CELKEM PrŠ

CELKEM OU A PrŠ

NASTOUPILI KE
STUDIU 2005/06

CELKEM ŽÁKŮ
K 30.9.2005

13

39

7
10
16
10

0
17
30
13

8
41
61
38

56

73

187

7
0
7

0
4
4

9
10
19

63

77

206

ABSOLVENTI
2005

13

15

POČTY PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
FUNKČNÍ ZAŘAZENÍ

POČET PRACOVNÍKŮ

ŘEDITELKA ŠKOLY
ZÁSTUPCE ŘEDITELE
UČITELÉ
VYCHOVATELÉ
ASISTENT PEDAGOGA
SPRÁVA ŠKOLY - THP
DĚLNÍCI
OBCHODNĚ PROVOZNÍ PRAC.

1
2
18
6
2
3
6
2

PŘEPOČTENÝ POČET
PRACOVNÍKŮ
1
2
17, 67
6
1,44
3
5,50
1,77

CELKEM

40

38,38

Nejdůležitější akce pořádané ve školním roce 2004/2005:
Velikonoční trhy
Den otevřených dveří a vánoční trhy
Vynášení Morany v Betlémě v Žamberku s kulturním programem žáků školy
Akce „Píšťalka“ – pomoc žáků při sbírce pro zdravotně postižené
Akce „Světluška“ - pomoc žáků při sbírce pro nevidomé
Účast žáků školy na cvičení „Povodeň 2005“ v rámci města – nácvik evakuace
Společenské odpoledne, módní přehlídka a raut pro žáky školy.
Sportovní den ředitelky školy
POŘÁDANÉ SOUTĚŽE
Meziučilištní GASTRO soutěž kuchařů
Školní oborové soutěže kuchařů a řezníků
Účast na soutěžích
Soutěžní módní přehlídka žákyň oboru šití oděvů v Teplicích
Účast žáků v soutěži na mezinárodní výstavě GASTRO Hradec Králové
Účast na sportovních soutěžích
Účast na regionálním přeboru chlapců v basketbalu v Hradci Králové
Účast na turnaji žáků v nohejbalu na OU Hořice
UBYTOVÁNÍ ŽÁKŮ
Škola zajišťuje pro žáky ubytování v moderně zařízeném internátu, který je součástí školy. Činnost internátu je
zaměřena především k výchovné práci mezi žáky, efektivnímu využívání volného času v různých sportovních,
zájmových a společenských aktivitách.
STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ
Stravování je pro žáky zajištěno ve školní jídelně přímo v budově školy. Ubytovaní žáci mají celodenní
stravování, které tvoří snídaně, dopolední přesnídávka, oběd, svačina a večeře.
ZÁJMOVÁ ČINNOST ŽÁKŮ
Ke sportovnímu vyžití žáků jsou na škole zakoupena horská kola, běžecké lyže, žáci mohou využívat
posilovnu, tělocvičnu a sportovní hřiště s umělým povrchem. Na škole je možné využívat učebnu výpočetní
techniky, žáci se mohou zapojit do práce kroužků - sportovního, anglického jazyka a gastrokroužku kuchařů a
řezníků. V případě zájmu žáků lze kroužky rozšířit o další zájmové aktivity.
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Základní škola, 28.října 581, Žamberk
Ředitel Mgr. Jaroslav Tajbr, tel. 465 613 090, 608 308 885
e-mail: zs28rijna@orlicko.cz, www.zamberk-city.cz/zs28rijna
Školu navštěvovalo ve školním roce 2004/2005 v 19 třídách 462 žáků, pro menší děti byla zřízena 3 oddělení
družiny. Pracovalo zde 30 pedagogů, provoz školy zajišťovalo 6 dalších pracovníků.
Ze spádových obcí dojíždělo denně 156 žáků.
Z cizích jazyků: anglický – 246 žáků, německý - 72 žáků a francouzský – 47 žáků.
Informatika je zařazena do vyučování všech žáků 6. – 9. ročníku.
Na základě závěrů vyšetření lékařů a psychologů bylo do výuky zařazeno 25 integrovaných dětí. Jedná se jak
o tělesná postižení, tak i o vývojové poruchy učení a chování.
Vydáván je školní časopis „Soudníček“.
Do humanitární akce Běh Terryho Foxe, který spolupořádáme s městem Žamberkem, se zapojilo 362
účastníků, kteří přispěli na konto boje s rakovinou částkou 13 718,- Kč.
Svá vystoupení pořádají mažoretky " Baby" děti 8 - 10 let, vedoucí Mgr. Krčálová Ludmila,
"Karamelky" kadetky - 10 - 12 let , vedoucí Mgr. Krčálová Ludmila, “Mažoretky ZŠ Žamberk“ seniorky - 14 - 16 let, vedoucí Mgr. Hájek Jaroslav a taneční skupina Tornádo, vedoucí paní Hana Marešová
z Líšnice.
Sbormistr Mgr. Jaromír Žejdlík vede Pěvecký sbor Viola.
Kroužek „Debrujárů“ (fyzikální kroužek) vede paní učitelka Olga Holá.
Naši žáci se účastní desítek sportovních a znalostních soutěží, největší úspěchy jsme dosáhli v anglickém
jazyce a dopravní soutěži.
Uspořádali jsme školní akademii, tentokrát pod názvem „Světem lícem, světem naruby“. Setkala se s velkým
zájmem veřejnosti, obě představení v Divišově divadle byla vyprodána.
V květnu byla zvolena Rada školy, která pracuje v tomto složení: Mgr. Tomáš Kalous, MUDr. Zdeňka
Vébrová, MUDr. Miroslav Mareš, Mgr. Zuzana Hovádková, Mgr. Eva Stejskalová, Mgr. Jaromír Žejdlík.
Na škole pracuje SRPDŠ (Sdružení rodičů), které žákům finančně pomáhá při hrazení soutěží, plaveckého a
lyžařského výcviku. Někteří rodiče, podnikatelé a další příznivci školy podpořili naši činnost celkovou sumou
142 000,- Kč.
Podařilo se nám získat i peněžní prostředky z různých grantů v celkové částce 176 000,- Kč.
Ve školním roce 2005/2006 bylo otevřeno 19 tříd, v 9. ročníku je po třech třídách. K 1. září nastoupilo 459
dětí, nově 44 prvňáčků a 22 dalších žáků do vyšších ročníků, kteří k nám přišli ze spádových obcí Líšnice,
Lukavice a Nekoř. Největší změnou ve škole je vybudování moderní odborné učebny fyziky nákladem 560
000,- Kč.
Škola sídlí v budově bývalého c.k. hejtmanství a soudu postavené v letech 1907 – 1908.
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Základní škola Žamberk, Nádražní 743
Ředitel: Mgr. Vilém Křečan, tel. 465 612 095, 465 614 434
e-mail: zs@zs.zamberk.cz, http://www.zs.zamberk.cz
Ve školním roce 2005/06 je otevřeno 17 tříd se 408 žáky. Chod školy zajišťuje 34 pracovníků, z toho je 26
pedagogů. Ze spádových obcí dojíždí 142 žáků. Výuka probíhá podle vzdělávacího programu Základní škola.
Výuka cizích jazyků: anglický - 324, německý - 12, ruský (volitelný) – 54 žáků. Při škole je zřízena školská
rada.
Škola je prostorná s moderními kmenovými a odbornými učebnami (fyzika, přírodopis, chemie, výtvarná
výchova, hudební výchova, informatika) s dostatkem kabinetů. Pro výuku tělesné výchovy využíváme
tělocvičnu „U Žirafy“, sportovní areál u Penny Marketu a Zámecký park. Pro širší okruh zájemců je k
dispozici přímo ve škole boulderingová stěna. Nabízíme i možnost realizace v zájmových útvarech –
přírodovědný, šachový, pěvecký, novinářský, sportovní, výtvarný, keramický. Žáci 2., 3. a 4. ročníků se
zúčastňují plaveckého výcviku, v 7. ročníku lyžařského kurzu s pobytem na horách a na 2. stupni mají
každoročně možnost jet na poznávací zájezd do Londýna. Děti se zúčastňují řady soutěží a olympiád, kde
získávají velmi dobrá umístění v rámci okresu i regionu. Škola je nadprůměrně vybavena výpočetní technikou
– dvě počítačové učebny (z toho jedna vybavená dataprojektorem), multimediální učebna (druhá bude zřízena
v tomto školním roce). Všechny počítače ve škole jsou v síti a připojené na vysokorychlostní internet. Na
vlastních internetových stránkách je k dispozici řada údajů o škole, je možné se podívat na rozvrhy tříd i
učitelů, suplování, objednat oběd, prohlédnout v rozsáhlé galerii fotografie ze školních akcí... Žáci mají
možnost přístupu na internet i v době mimo vyučování. Vydáváme vlastní školní časopis, jehož elektronickou
podobu naleznete na stránkách školy. Pro děti od prvních do čtvrtých tříd je v budově školy k dispozici ranní i
odpolední školní družina.

Školní jídelna, nám.Gen.Knopa 433, Žamberk
Ředitelka: Bc. Anna Marková, tel. 465 612 775
V roce 2005 bylo ve ŠJ Žamberk uvařeno celkem 240 836 obědů
ŠJ má 3 výdejní místa – MŠ Sluníčko – nám. Gen. Knopa 433, výdejnu při ZŠ 28. října, hlavní výdejnu –
nám. Gen. Knopa 433.
Ve ŠJ k prosinci 2005 bylo zaměstnáno 26 lidí.
Mimo svou hlavní činnost se ŠJ věnuje také doplňkové činnosti. Poměr je 73 % hlavní činnost a 27 %
doplňková.
Od září 2005 ŠJ přešla na plně objednávkový systém. Během období od září do konce roku 2005 došlo
k navýšení uvařených obědů skoro o 20 obědů za den. V současné době je toto číslo ještě vyšší.
ŠJ denně nabízí výběr ze 3 jídel + polévku. K tomu si strávníci mohou nabídnout z výběru 3 druhů salátů a 4
druhů nápojů, které jsou zahrnuty do ceny oběda.
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Mateřská škola Sluníčko, nám.Gen.Knopa 433, Žamberk
Ředitelka: Blanka Reková
Telefonní čísla: 465 614 463 kancelář ředitelky a účetní
465 614 498 oddělení Koťátek a Žížalek
465 612 068 oddělení Motýlků
465 612 069 oddělení Berušek
Jsme čtyřtřídní mateřská škola s přilehlou zahradou téměř v centru města a zároveň nedaleko Zámeckého
parku.
Pro školní rok 2005/2006 je zapsáno 95 dětí.
O výchovnou práci se stará 7 učitelek, provoz MŠ zajišťují 2 uklízečky a 1 školník. Kvalitní stravování
poskytuje v plném rozsahu školní jídelna, která se nachází přímo v budově. Pracujeme podle vzdělávacího
programu s názvem „JÁ A MOJE SLUNÍČKO“.
AKCE POŘÁDANÉ NAŠÍ MŠ
Hrátky s přírodninami a plody podzimu, ukázka práce s předškolními dětmi, saunování, mikulášská nadílka,
vánoční pečení a zdobení perníčků, vánoční besídka pro důchodce v penzionu, posezení u vánočního
stromečku, návštěva předškoláků v 1. třídách ZŠ, školní karneval, návštěvy divadelních představení a
koncertů v divadle i v MŠ, účast na výstavě v muzeu, čarodějnický rej, tématické slavnosti na zahradě, svátek
maminek, 1.6. Den dětí v MŠ, společný školní výlet, minivýlety po okolí, rozloučení s předškoláky –
nocování v MŠ.Většinu těchto pořádaných akcí si děti užívají společně s rodiči.Snažíme se, aby pro naše malé
školáky byl pobyt v MŠ co nejpestřejší a plný prožitků, proto navštěvujeme např. městský úřad, záchrannou
službu, hasičský sbor, policii, knihovnu …
Děti naší MŠ mohou navštěvovat kroužky: - taneční NEONEK
- hudební Veselé pískání na flétničku
Stravné činí 25,60 Kč/den, školné 220,- Kč měsíčně.
Od 1. 2. 2006 mohou MŠ navštěvovat na 4 hod. denně i děti, jejichž rodiče pobírají rodičovský příspěvek.

MŠ ČTYŘLÍSTEK, MŠ Tylova 1244, Žamberk, tel.: 465 613 405
Ředitelka: Hana Marešová, tel. 465 611 630
Pavilonová, čtyřtřídní škola s krásnou zahradou o rozloze 40 arů a rozsáhlým lesem o rozloze 60 arů. Kapacita
MŠ je 112 dětí.
Ve školním roce 2004/2005 chodilo do MŠ 100 dětí. 1. září 2005 odešlo do 1. tříd ZŠ
27 dětí. Pro školní rok 2005/2006 je zapsáno 100 dětí.
O kvalitní chod MŠ se stará 8 pedagogických pracovnic, 2 kvalifikované kuchařky, 2 uklizečky, 1 školník a 2
provozní pracovnice.
Pobyt dětí venku alespoň 1-2 hodiny denně.
Logopedická péče v objektu MŠ, pravidelná návštěva dětských představení v Divišově divadle, každý měsíc
divadelní představení přímo v MŠ (agentura HK).
Spolupráce se ZŠ, návštěvy učitelek ze ZŠ v MŠ Čtyřlístek, zápis dětí do 1. tříd – návštěva dětí v 1. třídách
ZŠ.
Spolupráce se ZUŠ – výchovný koncert, výběr dětí do ZUŠ.
Plavecký výcvik – akce plaveckého oddílu – účast předškolních dětí – MŠ akci pouze zprostředkovává.
Všechny pedagogické pracovnice pracují s dětmi podle ŠVP (Školní vzdělávací plán), který samy vytvořily a
je pro MŠ závazný.
Akce v MŠ ve šk. r. 2004/2005: dětské karnevaly, den otevřených dveří, Velikonoce, mašličkový den s módní
přehlídkou a opékáním buřtů za účasti rodičů, rozloučení s předškoláky za účasti rodičů a spaní v MŠ, výlety,
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vánoční výzdoba MŠ a oslava adventu a Vánoc – rozsvícení vánočního stromu, posezení s rodiči u vánočních
stromků.
Zřizovatelem je město Žamberk, který financoval velkou rekonstrukci MŠ – výměna oken a akumulačních
kamen v celém areálu.
Školné 220,- Kč/měsíc, stravné 24,- Kč/den. Úplata za školné se netýká dětí v posledním ročníku MŠ a dětí
s odloženou školní docházkou.

5. Zdravotnictví
Poliklinika Žamberk spol. s r.o., nám.Gen.Knopa 837, Žamberk
Telefon spojovatelka 465 676 811, přímo do ordinací předvolba: 465 676 8 x x
Ředitel: Ing.Karel Vojta, e-mail: poliklinika@orlicko.cz
Na poliklinice bylo v roce 2005 v provozu 33 vesměs nestátních zdravotnických zařízení, která zajišťovala 34
odborností. Z toho 4 praktičtí lékaři pro dospělé, 2 praktičtí lékaři pro děti a dorost, 4 zubaři, dále zde působí
odborní lékaři a poradny.
Přehled počtu akcí v r.2005 s oblastí neodkladné péče a LSPP
Lékařská služba první pomoci (LSPP)
Ordinační doba byla opět omezena, LSPP byla provozována jen o víkendech a svátcích od 8 do 18 hodin
Celkem ošetřeno pacientů 2 412, z toho 762 dětí. V návštěvní službě bylo ošetřeno 117 pacientů.
Zdravotnická záchranná služba (rychlá zdravotnická pomoc a rychlá lékařská pomoc RZP, RLP )
Celkem bylo při akcích RZP a RLP ošetřeno 1 670 pacientů.
Kontakt na Integrovaný záchranný systém:
Hasiči
150

ZZS
155

Policie ČR
158

Odborný léčebný ústav ALBERTINUM,
Za Kopečkem 353, ŽAMBERK
tel.: 465 612 111, GSM 724 145 060, fax: 465 612 110, e-mail albertinum@albertinum-olu.cz
www.albertinum-olu.cz, , zřizovatel: Pardubický kraj
Ředitel: MUDr.Jiří Jireš
Dobrovolné dary na konta GE Money Bank : Konto Plíce 401109-664/0600, Konto Stáří 174-401109664/0600, konto Rakovina 10006-401109-664/0600
Celkový počet přepočtených pracovníků : 219
Průměrné denní náklady na léky na jednoho pacienta 51,24 Kč, denní náklady na pacienta na zdravotnický
materiál 23,18 Kč. Celkové náklady za léky pro pacienty činí 3 912 952,- Kč. Stravní jednotka 48,03 Kč/den
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a pacienta. Veškeré náklady na obsazené lůžko na den: plicní odd. 1 025,40 Kč, psychiatrie 895,11 Kč a
léčebna dlouhodobě nemocných 1 033,40 Kč.
Pojištěnci VZP tvoří 77,67% ošetřených a vyšetřených, zbytek připadá na ostatní zdravotní pojišťovny.
Dopravní zdravotní službu zajišťují :
2 sanitní vozy Volkswagen Transporter 1,9, 1 sanitní vůz Škoda 1203 a osobní vůz Škoda Felicia.
* Pneumologické oddělení /TRN

7 lékařů a 1 vysokoškolák-fyzioterapeut, 42,20 ostatních zdrav.pracovníků
Počet lůžek 106, počet přijatých pacientů 1 228
* Psychiatrické oddělení
4 lékaři a 2 vysokoškoláci-klin.psychologové, 16,01 celkem zdrav.pracovníků
Počet lůžek 36, počet přijatých pacientů 606
* Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN)
4 lékaři, 2 vysokoškoláci-fyzioterapeuti a 1 vysokoškolák-klin.logoped,
35,25 ostatních zdrav.pracovníků
Počet lůžek 70, počet přijatých 439
* Plicní ambulance s kalmetizací
Počet ošetřených celkem 2 600
* Alergologická ambulance
Počet ošetřených celkem 307
* Psychiatrická ambulance
Počet ošetřených celkem 1 010
* Psychologická ambulance
Počet ošetřených celkem 74
* Ambulance závodního a praktického lékaře
Počet ošetřených celkem 335
* ORL ambulance
Počet ošetřených celkem 135
* Biochemická a hematologická laboratoř
Celkem laboratorních vyšetření 255 858
* Mikrobiologická laboratoř
Celkem laboratorních vyšetření 145 883
Harmonogram ambulancí od 1.1.2006
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Plicní
ambulance
v Žamberku

lékař

Psychiatrická
ambulance
ve Vysokém Mýtě

9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00

dr.Doleček
dr.Jireš
7.00-15.30
dr.Jirešová
7.00-15.30
dr.Shihatová
dr.Střítecký

Alergologická
ambulance
v Žamberku

lékař

dr.Diblík
dr.Severová

13.00-15.00
13.00-15.00

lékař

dr.Dvořáček
dr.Dvořáček

Závodní a
prakt.lékař
v Žamberku

lékař

7.00-9.00
7.00-9.00
7.00-9.00
7.00-9.00
7.00-9.00

dr.Mudroň
dr.Mudroň
dr.Mudroň
dr.Mudroň
dr.Mudroň

6.Sociální péče
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Nádražní 833, Žamberk
( v rámci správního obvodu PO III.)
Vedoucí odboru: Mgr. Dagmar Ducháčková, tel. 465 670 230
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v roce 2005 v rámci správního obvodu PO III
(v závorce jsou pro srovnání uvedena data z roku 2004 a 2003)
Oddělení sociálně-právní ochrany
21

- počet rodin, se kterými bylo pracováno:

431 (546, 439)

- počet soudních jednání:

347 (288, 268)

- počet návštěv v rodinách, školách apod.:

1 208 (1 608, 1 569)

- počet dětí v pěstounské péči:

15 (15, 16)

- počet osvojených dětí:

1 (2, 7)

- částka vyplacená na příspěvku na výživu:

162 924,- Kč pro 20 klientů
(160 956 Kč/18 klientů, 166 055 Kč/20 klientů)

Oddělení sociálních služeb a pomoci
1. Dávky pro zdravotně postižené a staré občany:
- počet vydaných rozhodnutí:

1 069 (833, 706)

- počet vydaných oznámení:

850 (540, 500)

- částka vyplacená na příspěvek na provoz mot. vozidla: 3 755 000,- Kč pro 620 klientů
(3 444 942,- Kč/582 klientů, 3 020 682,- Kč/560 klientů)
- částka vyplacená na příspěvek na úpravu bytu:

184 000,- Kč pro 5 klientů
(146 012,- Kč/8 klientů, 255 943,- Kč/16 klientů)

- částka vyplacená na příspěvek na zakoupení vozidla:

1 440 000,- Kč pro 17 klientů
(480 000,- Kč/6 klientů, 2 350 199,- Kč/38 klientů)

- částka vyplacená na zakoupení zvláštních pomůcek:

1 314 000,- Kč pro 29 klientů
(914 022,- Kč/32 klientů, 533 347,- Kč/26 klientů)

- částka vyplacená na příspěvek na individuální dopravu: 67 000 Kč pro 11 klientů
(60 000,- Kč/10 klientů, 56 636,- Kč/10 klientů)
- částka vyplacená na příspěvek při péči o blízkou osobu: 3 131 000,- Kč pro 60 klientů
(2 735 115,- Kč/56 klientů, 2 913 530,- Kč/73 klientů)
- částka vypl.na zvýšené náklady při používání komp. pomůcek: 704 000,- Kč pro 310 klientů
(608 775,- Kč/271 klientů, 501 575,- Kč/252 klientů)
- částka vyplacená na příspěvek na provoz tel. stanice: 291 000,- Kč pro 146 klientů
(261 320,- Kč/126 klientů, 225 615,- Kč/130 klientů)
2. Dávky sociální péče nezaměstnaným občanům a rodinám s dětmi:
- počet vydaných oznámení a rozhodnutí:

1 928 (1 812, 1 923)
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- částka vyplacená pro rodiny s dětmi:
- částka vyplacená nezaměstnaným:

2 528 000,- Kč pro 113 rodin
(3 300 119,- Kč/122 rodin, 3 670 639,- Kč/118 rodin)
4 767 000,- Kč pro 210 klientů
(4 450 691,- Kč/316 klientů, 4 543 656,- Kč/151 klientů)

- počet šetření v terénu: 899 (956, 1190)

Centrum sociální péče města Žamberka, Albertova 357, Žamberk
Tel.: 465 617 101 (- 3), 465 617 111, e-mail: penzion.zamberk@tiscali.cz
Ředitelka: Mgr.Miroslava Krajčírová
* DOMOV – PENZION PRO DŮCHODCE
Počet obytných jednotek jednolůžkových : 50, dvoulůžkových : 15.
Počet obyvatel : 72, z toho 58 žen a 14 mužů.
Průměrný věk : 76,4 roku.
Přijato bylo 8 obyvatel, zemřeli 4 obyvatelé, ukončení pobytu – 1 obyvatel.
* DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ( DPS )
Počet nájemníků : 24, z toho 19 žen a 5 mužů.
* TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Počet klientů : 62 ( včetně DPS ).
POSKYTNUTÉ SLUŽBY V ROCE 2005 :
PENZION
donáška oběda
nákupy, pochůzky
ošetřovatelské úkony
praní a žehlení
prádla
použití auta
úklid
doprovod
velký úklid

4 000
1 223
791
503

DPS +TERÉNNÍ
PEČ.SLUŽBA
7 273
297
184
31

386
88
14
968 (čtvrtletní
úklid, mytí oken)

289
73
6
298 ( mytí oken,
úklid spol. prostor )

PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ A SPOLEČENSKÁ ČINNOST
kondiční cvičení...........................3x týdně
zpívání..........................................1x týdně
bohoslužby....................................1x týdně
odpolední posezení obyvatel.........1x týdně
promítání filmů..............................2x měsíčně
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CELKEM
11 273 úkonů
1 520 úkonů
975 úkonů
534 kg
675 úkonů
161 hodin
20 hodin
1 266 hodin

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V ROCE 2005
- maškarní bál
- velikonoční schůzka
- výstava Speciální školy Žamberk
- čarodějnice
- vystoupení mažoretek a roztleskávaček ze ZŠ 581
- ukázky paličkování - ZUŠ Žamberk
- přednáška o zrakovém postižení – Tyflocentrum Hradec Králové
- výstavka paličkování – ZUŠ Žamberk
- kramářské písně – Amatérské divadelní sdružení Veteráni Praha
- loučení s létem, opékání
- III. olympiáda seniorů
- mikulášská
- vystoupení žáků ZŠ Letohrad „Nonstop“
- křesťanský sbor Žamberk
- vánoční pásmo – MŠ Sluníčko
- vystoupení žáků ZŠ 743
- vánoční besídka
PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ : 11,6

Akce Sboru pro občanské záležitosti , Nádražní 833, Žamberk
Předsedkyně SPOZ: Anna Stejskalová, tel. 465 614 746
Počet obřadů
Vítání občánků
10
Zlaté svatby
3
Stříbrné svatby
1
Osobní návštěvy jubilantů
Písemné gratulace
Maturity gymnázium + zámek
4
Výuční listy - zámek + OU a PŠ
6
Základní škola 581 + Speciální škola
6
Sjezdy rodáků
3
Osamělí důchodci - jarní + podzimní + vánoční
3
Návštěva v domovech důchodců + LDN
3
Zasedání komise
4
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Počet zúčastněných
59
3 páry
2 páry
149
268
109
150
150
60
7
14

7.Kultura
Městský kulturní podnik – Fidiko, Nádražní 39, Žamberk
Ředitel: Jaroslav Moravec, tel.465 614 583
Přepočtený počet pracovníků : 4
Příspěvek zřizovatele: 1 870 000 Kč
Na grantových projektech získáno: 23 000 Kč
Příjmy za zrealizování reklamy: 61 000 Kč
Kino
- nabídlo 269 představení (včetně promítání pro Filmový klub)
- odehrálo 170 představení, které navštívilo celkem 9 880 diváků (z toho 10 promítání pro školy 2 371
diváků, Dětský filmový festival: 6 představení 1 910 diváků).
- neodehraných 99 představení - z důvodů malé navštěvnosti (minimální návštěva 10 diváků)
- průměrná návštěvnost na jedno odehrané představení cca 36 diváků (bez školních představení a
Dětského filmového festivalu ).
- průměrná návštěvnost na jedno odehrané představení 58 diváků včetně školních představení a
Dětského filmového festivalu).
Na prvních místech sledovanosti se umístily filmy: (uvedeno bez školních představení):
1. Román pro ženy (ČR – M. Vašut, S. Stašová) 713 diváků (5 představení)
2. Shrek II
(animovaný USA)
524 diváků (2 představení)
3. Madagaskar
(animovaný USA)
195 diváků (2 představení)
(Do pořadí opět nejsou zahrnuty návštěvnosti Dětského filmového festivalu - 6 představení zdarma - ani
školních představení.) Pro zajímavost: Nejvíce diváků zhlédlo přírodopisný film v rámci naší nabídky filmů
pro školy - Příběh Modré planety1 274 diváků.
Divadla a koncerty
- uvedeno 26 představení
- celkem 3 443 diváků
- průměrná návštěvnost 132 diváků (vč. malých sálů tzn. za oponou DD, v kapli atd.)
Nejvyšší návštěvnost
1. V. Hron Abeceda hvězd
320 diváků
2. Folkové Vánoce 10.12.
285 diváků
3. Studentská show
232 diváků
4. J. Nedvěd
263 diváků
5. Big band Letohrad 19.12.
203 diváků

Městská knihovna, Nádražní 743, Žamberk
Ředitelka: Hana Absolonová, tel. 465 614 663
Přepočtený počet pracovníků : 3 odborné, půl pomocná pracovnice/úklid
Příspěvek zřizovatele : 1 450 000 Kč
Na grantových projektech získáno :3 000 Kč na nákup knih
Výnosy (příjmy) za vlastní organizaci 163 910 Kč
V roce 2005 se zaregistrovalo 1 049 čtenářů.
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Počet návštěvníků,kteří uskutečnili výpůjčku – 16 233.
Počet návštěvníků výstav,besed a čítárny se neeviduje.
Počet výpůjček činil 72 911, z toho 19 824 periodik.
Přírůstek knižního fondu činil 2 001 svazků.
Pro místní knihovny obvodu bylo zpracováno 766 svazků.
Bylo uspořádáno 22 souborů s celkovým počtem 713 svazků.
V Městské knihovně proběhly tyto výstavy:
Výtvarné práce dětí ZŠ 743, Družiny mládeže 581, 743, dětí Speciální školy, výstava kreseb pana Krále,
výstava energetických obrazů a šátků, výstava Japonsko očima A.Hlaváčkové a Namibie očima F.Hájka. Tato
výstava byla doplněna výrobky domorodců.
V Městské knihovně proběhly tyto besedy:
- lékařská dr. Kačarase, cestopisná F. Hájka a A. Hlaváčkové, literární ve spolupráci s DDM Animo
Odpoledne s Andersenem, ve spolupráci s DDM Animo pohádkové dopoledne pro děti 2. až 4. tříd ZŠ 743 a
ZŠ 581.
Pro děti Družiny mládeže proběhlo odpoledne v knihovně s říkadly a hádankami a též byla uspořádána soutěž
ve vyhledávání knížek.
Pro žáky gymnázia a žáky ZŠ 581 a 743 a Nekoře byly uskutečněny lekce knihovnicko-bibliografické
přípravy mládeže a besedy o vniku písma a knihoven.

Městské muzeum, Čs. armády 472, Žamberk
tel.:465 611 678, 465 611 474
Domek Prokopa Diviše, Žamberk - Helvíkovice 326,
tel. 465 612 937, 465 611 678
Ředitelka: Mgr.Marie Otavová
Přepočtený počet pracovníků : 3
Příspěvek zřizovatele : 1 404 000,- Kč
V grantových projektech získáno : 65 000,- Kč
Příjmy za zrealizování reklamy : 23 000,- Kč
Muzeum uspořádalo celkem 8 samostatných výstav, z toho 1 mimo budovu muzea.
Vernisáží výstav se účastnilo celkem 759 milovníků umění a historie.
Výstavy a stálou expozici muzea a domku Prokopa Diviše si přišlo prohlédnout celkem 6 264 návštěvníků.
Celkem 83 výprav, z toho 68 školních ( 1 346 dětí), 15 dospělých ( 246 osob) a 5 delegací z družebních měst
(celkem 210 návštěvníků).Domek Prokopa Diviše navštívilo celkem 447 hostů, z toho 5 školních kolektivů (
180 dětí) a 3 výpravy dospělých (91 osob).
Muzeum uspořádalo v roce 2005 celkem tři přednášky. Vyhlášeny a vyhodnoceny byly 2 soutěže a
uspořádáno bylo 5 výtvarných dílen. Muzeum zorganizovalo v rámci Dnů evropského kulturního dědictví pro
školy Vlastivědné putování po památkách Žamberka.
Na muzeum se s odbornými dotazy obrátilo celkem 67 badatelů, kromě studia archivních fondů bylo
poskytnuto 54 zápůjček publikací k domácímu studiu.
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V roce 2005 bylo pro tvorbu výstav zapůjčeno celkem 296 předmětů a zároveň vyhověno žádostem jiných
muzeí celkem 813 zápůjčkami předmětů.
V roce 2005 bylo zakonzervováno celkem 45 předmětů. Náročným restaurováním prošlo celkem 7 pláten.
Do sbírkových fondů bylo zapsáno celkem 18 nových sbírkových předmětů.
Do muzejní knihovny bylo zakoupeno nebo získáno darem celkem 31 knižních titulů.
V průběhu roku se konala pracovní setkání s týmem dobrovolných spolupracovníků sdružených ve Spolku
přátel muzea, Spolku pro Vlastivědu Žamberka a Mistrů řemesel.
V roce 2005 byly optimalizovány klimatické podmínky pro uložení sbírek, byla provedena výměna střešní
krytiny na budově Kateřinského špitálu a šindelové střechy domku Prokopa Diviše.
Muzeum se účastnilo dvou vědecko- výzkumných úkolů a získalo dva dílčí výstupy v oblasti průzkumu –
Tradičních lidových zvyků na Žambersku a Pokračovatelů tradičních lidových řemesel.
Pardubický kraj se rozhodl podpořit všechny navržené grantové projekty. Muzeum tak mohlo zrestaurovat
sedm pláten se sakrální tematikou, pořídit další odvlhčovač a zakoupit velmi pevné archivní krabice.
Pardubický kraj podpořil rovněž V. ročník Svátků dřeva.

INFORMAČNÍ STŘEDISKO MĚSTA ŽAMBERKA. Kostelní 446
tel. 465 612 946, e-mail: info@orlicko.cz
Vedoucí: Zdena Kroulíková
Přepočtený počet pracovníků : 2
Příspěvek zřizovatele : 276 000,- Kč
Na grantových projektech získáno : 37 000,- Kč
Příjmy z jiné činnosti: 100 000,- Kč
V roce 2005 využilo služeb Informačního střediska v Žamberku celkem 9 803 návštěvníků, z toho 576
cizinců. Informace o městě, okolí a konaných akcích u nás hledalo 4 278 návštěvníků. Ostatními žádanými
službami bylo vyhledávání dopravních spojů, informace o jiných místech kraje, prodej zboží a vstupenek,
faxování, kopírování, internet pro veřejnost a informace o možnosti ubytování ve městě.
V roce 2005 jsme zpracovali 2 248 e-mailových a telefonických dotazů.
Novinkou roku 2005 pro cestovní ruch ve městě byla rekonstrukce Tyršovy rozhledny za finančního přispění
z grantových programů Pardubického kraje. Otevřena byla v květnu a stala se pro domácí i přespolní
příznivce po mnoha letech opět zajímavým turistickým cílem. V prvním roce provozu od května do října si ji
prohlédlo 4 387 návštěvníků. Do malířské soutěže „Malujte rozhlednu“ se přihlásilo 109 účastníků, převážně
žáků základních škol v Žamberku.
Tyršova rozhledna a další zajímavá místa ve městě byla propojena trasou osmikilometrového výletního
okruhu. V terénu je značen červeně a je vhodný pro vozíčkáře, dětské kočárky i kola.
Informační středisko v roce 2005 prezentovalo město na veletrzích cestovního ruchu v Brně (Regiontour),
v Praze (Holiday World), v Hradci Králové (Infotour), v Pardubicích (Regionpropag), v Poznani – Polsko
(Tour salon). Městské propagační materiály putovaly také na další veletrhy cestovního ruchu – Jablonec nad
Nisou, Ostrava, Olomouc, Berlín, Varšava, Utrecht.
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Informační středisko v Žamberku
-

je již 8 let v provozu
je 5 let členem A.T.I.C. – Asociace turistických informačních center
bylo v roce 2005 zařazeno Českou centrálou cestovního ruchu mezi certifikovaná IS v ČR (označeno
na dveřích IS certifikovaným „i“), což pro návštěvníky zaručuje kvalitu služeb
získalo v roce 2005 dotaci od Pardubického kraje na svoji činnost ve výši 37 000 Kč
je otevřeno 7 dní v týdnu téměř celý rok

SPORTOVNÍ VYŽITÍ
KOUPALIŠTĚ A AUTOCAMPING POD ČERNÝM LESEM V ŽAMBERKU
TEL.: 465 614 755, e-mail: kemp@orlicko.cz, www.autocamping.cz
provozovatel – JAN KULHÁNEK
KOUPALIŠTĚ
Kapacita 1 000 návštěvníků
Návštěvnost v r.2005
13 520 návštěvníků -nejvyšší návštěvnost koupaliště byla v měsíci červenci
AUTOCAMPING
Kapacita : 38 chatek po 4 – 5 lůžkách, místo pro 30 caravanů a 40 stanů
Návštěvnost v r. 2005
3 865 ubytovaných, nejvyšší návštěvnost v měsíci červenci
MINIGOLF
Golfové hřiště využilo v r.2005

2 058 hráčů

Akce pořádané v areálu
AEROBIC – cvičení probíhá v letních měsících 3x týdně
NOČNÍ KOUPÁNÍ : červenec, srpen dle počasí 2x týdně /středa, sobota/
SPORTOVNÍ HRY pro zdravotně postižené – konají se v zařízení autocampingu
SOUTĚŽE : jsou pořádány na koupališti pravidelně ve spolupráci s firmou COCA COLA, ALGIDA a
pivovarem HOLBA.
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II.BEZPEČNOST, INFRASTRUKTURA, ÚŘAD
1.Bezpečnost
MĚSTSKÁ POLICIE ŽAMBERK, Kostelní 446, 564 01 Žamberk
mobil: 775 580 581, policie@zamberk-city.cz
Velitel: Patrik Lauterbach
Hlavním cílem činnosti Městské policie je dohled nad dodržováním zákonů a obecně závazných právních
předpisů, odhalování a řešení protiprávního jednání na území města Žamberka a dle veřejnoprávní smlouvy i
v obci Lukavice, dle zákona zejména:
 Přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
 Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 Přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 Odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
 Upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí
opatření k jejich nápravě.
U Městské policie v Žamberku slouží 6 strážníků ve výkonu služby. Současný početní stav neumožňuje
sloužit nepřetržitě po dobu 24 hodin. Disponujeme 1 vozidlem s přednostním právem jízdy (+ úprava na
převoz zvířat).
Celkový počet odhalených přestupků 741
 Projednáno domluvou ………………………….… 236
 Postoupeno správnímu orgánu ………………….... 103
 Projednáno pokutou ………………………………. 402
 Uloženo na pokutách ………………………90 200,-Kč
Rozdělení přestupků:
 Silniční provoz ………………………………….. 513
 Přestupky na úseku alkoholismu ………………. . 10
 Přestupky vyplývající z vyhlášek obce ………….. 119
 Přestupky proti veřejnému pořádku ……………… 47
 Přestupky proti občanskému soužití ………………7
 Přestupky proti majetku ………………………….. 45
Další činnost v číslech:
 Poplatky za parkovací automaty …….…… 331 000,-Kč
 Poplatky z místa ………………………….. 96 000,-Kč
 Dechové zkoušky na alkohol…………………….85 z toho 22 pozitivních
 Odchyt toulavých psů ………………………….. 30

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
obvodní oddělení Husovo nábřeží 314, 564 01 ŽAMBERK
tel. státní : 465 614 333, FAX 465 614 165, TÍSŇOVÁ LINKA : 158
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Vedoucí OOP ČR: npor.Robert Tomáš
Předkládaná zpráva o bezpečnostní situaci zpracovaná v rámci Obvodního oddělení Policie ČR Žamberk je
dokladována za období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.
V rámci územní působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Žamberk bylo v roce 2005 šetřeno celkem 188
trestných činů, kdy průměrná objasněnost činila 55,32 %. V porovnání s předchozím rokem došlo k poklesu
trestné činnosti a mírnému nárůstu objasněnosti těchto trestných činů.
Pro upřesnění k působnosti Obvodního oddělení PČR Žamberk náleží jednak Žamberk a dále 16 přiléhajících
obcí s rekreačními středisky Pastviny a České Petrovice.
Ze shora uvedených čísel je patrné, že došlo ke snížení trestné činnosti, což je jedním z hlavních cílů a úkolů
Policie České republiky.
V průběhu uvedeného období došlo na území katastru města Žamberka k oznámení 109 trestných činů, z
nichž 61 těchto činů bylo objasněno, tedy byl zjištěn pachatel ( v procentech objasněnost činí 66.5 %). Z
celkového počtu trestných činů bylo 8 z nich řešeno v tzv. zkráceném přípravném řízení, kdy pachatelé byli za
velmi krátkou dobu postaveni před soud a náležitě potrestáni.
Dále bylo zdejším útvarem Policie ČR v Žamberku řešeno 87 přestupků, mimo přestupky řešené v blokovém řízení
na místě. U těchto přestupků byl zjištěn pachatel v 49,4 %. Mimo to bylo šetřeno celkem 90 dopravních nehod. Z
tohoto počtu dopravních nehod došlo v 16 případech ke zranění účastníků silničního provozu a osm nehod bylo
způsobeno pod vlivem alkoholických nápojů. Nejčastějšími příčinami vzniku dopravních nehod bylo především
nevěnování se plně řízení vozidla ze stran řidičů, nepřiměřená rychlost a nedání přednosti v jízdě.
Závěrem lze konstatovat, že ze strany OOP ČR Žamberk byly v roce 2005 plněny úkoly na standardní úrovni, kdy
zejména v kladné spolupráci s Městskou policií Žamberk byla v co nejvyšší možné míře eliminována přestupková
a trestná činnost.

ODBOR PRÁVNÍ, Nádražní 833, Žamberk
( v rámci správního obvodu PO III.)
Vedoucí odboru: JUDr.Jitka Kubová, tel.465 670 215

Přestupková agenda Komise k projednávání přestupků
Celkový počet přestupků
114
Postoupeno nebo odloženo
64
Projednáno napomenutím
2
Projednáno pokutou
5
Zastavením řízení
9
Příkazním řízením
11
Blokovým řízením
17
Uloženo na pokutách a nákladech řízení
33 400,- Kč /zaplaceno 15 900,-/
Odvolání
1
Přestupky proti pořádku ve st. správě a samosprávě 5
Přestupky proti veřejnému pořádku
8
Přestupky proti občanskému soužití
38
Přestupky proti majetku
63
Přestupky spáchané dětmi do 15 let
5
Přestupky spáchané mládeží do 18 let
5
Přestupky spáchané občany Žamberka
34
Přestupky projednané na základě VPS s obcemi:
Dlouhoňovice
4
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Helvíkovice
Kameničná
Klášterec n.O.
Kunvald
Lukavice
Žampach

2
0
3
0
1
0

Výkon trestu obecně prospěšných prací
V roce 2005 bylo 10 odsouzenými odpracováno u TS Žamberk s.r.o. na údržbě veřejné zeleně, úklidu
komunikací a chodníků, čištění kontejnerů, pomocných a natěračských pracích celkem 800 hod.Třem
odsouzeným byl PMS pro nezájem podán návrh na přeměnu trestu obecně prospěšných prací na trest odnětí
svobody. Dva začnou pracovat v tomto roce.

Vymáhání pohledávek v roce 2005
Na pokutách po Okresním úřadu vymoženo
22 100,- Kč
Na pokutách přestupkové komise
29 800,- Kč
Na pokutách uložených Městskou policií
26 550,- Kč
Na pokutách uložených Odborem správním a dopravy 243 100,- Kč
-------------------------------------------------------------------------------------Celkem v roce 2005 vymoženo
321 550,- Kč

2. Odbor obrany a krizového řízení, Nádražní 833, Žamberk
Vedoucí odboru: Ing.Vladimír Fikejs, tel. 465 670 218
1. Cvičení „VODA 2005“
Cvičení složek Integrovaného záchranného systému, krizového štábu obce s rozšířenou působností (dále
„ORP“) a povodňových komisí 7 obcí a ORP spojené s ukázkami zorganizoval na toku D.Orlice Městský úřad
dne 19.5.2005. Zúčastnilo se jej 15 subjektů, 150 cvičících, 25 ks spec. techniky a další desítky občanů. Mj.
proběhla evakuace Centra soc. péče (Penzionu) do hotelu V Kotli. Cvičení svůj účel splnilo a zkvalitnilo
připravenost příslušných složek, zařízení a orgánů.
2. Jednání BR
V r. 2005 se konaly 3 jednání bezpečnostní rady ORP Žamberk, orgánu ORP pro koordinaci přípravy na
mimořádné události a krizové stavy. Mj. bylo řešeno zabezpečení provádění zásahů jednotek PO na sídlištích,
zpracování zákl. dokumentace v oblasti krizového a havarijního plánování a hodnocení celkové připravenosti
města a správního obvodu ORP na tyto události.
3. Povodňová prevence
V rámci připravenosti na řešení povodní byly plněny v loňském roce tyto úkoly:
- odbornou firmou provedeno zaměření a výpočty výšek pravobřežní regulace toku nad Železným
mostem (místo prvního vybřežení povodňové vlny do obytné části města) k stanovení dalších postupů
- provedena v pořadí 3. povodňová beseda s občany v penzionu dne 17.2.
- obměna barevných značek pro jednotlivé stupně povod. aktivity na mostech za smaltované cedule
- úprava obou výpustí pod silnicí v dolní části Betléma (v dalším se bude pokračovat v r. 2006)
- instalace inform. povodňového panelu na penzionu (ul. Albertova)
- provedeno povodňové cvičení VODA 2005 na toku D. Orlice
- dílčí úpravy koryta Povodím Labe s.p. (hlavně u soutoku s Rokytenkou)
- řešeny otázky zvláštních povodní pro obce pod přehradou (výpočty, dokumentace)
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probíhala jednání k výslednému zabezpečení manipulace s jezem „Mosilana“ v případě hrozby
povodní (majitel je v konkurzu a neprovádí manipulace)
- uzavřena Dohoda o spolupráci s ČČK oblast. spolek Ústí n. Orl. při vzniku povodní a jiných
mimořádných událostí a havárií.
4. Povodňová situace
Povodně rovněž hrozily i v r. 2005, kdy bylo velké množství sněhu na horách. Ve dnech 16.-21.3. došlo
k prudké změně počasí a výrazné oblevě (ve stejném období byla tato situace i v r. 2004) a dochází
k hrozbě povodní včetně ledových jevů. Zasedá Povodňová komise ORP a krizový štáb ORP a požaduje
na Povodí Labe,s.p. cestou Pardubického kraje snížení hladiny na Pastvinách na kótu 455 m n.m. (tj. 15 m
pod 1. přepad). Povod. komise zůstala v pohotovosti, v činnost byla uvedena hlásná a hlídková služba. I.
stupeň povod. aktivity byl dosažen dne 19.3. na Rokytence, která se vylila u silnice na Kunvald. Na
základě dobré spolupráce s Krajským úřadem a Povodím Labe/VHD,s.p. byla situace zvládnuta bez
větších problémů a škod.
5. Povodňové prohlídky
Proběhly na toku a v záplavovém území D.Orlice a Rokytenka v k.ú. Žamberk dne 9.8.2005. Převážná
část zjištěných nedostatků byla odstraněna, zbylá část bude dořešena v r. 2006.
-

6. Informovanost obyvatelstva
a) Info kanál Žamberk – vysílání hromadných zpráv SMS na mobilní telefony zájemců. Do této služby je
zařazeno 44 občanů města, kteří obdrželi 2x měsíčně běžné informační zprávy z dění v Žamberku a v případě
hrozby a vzniku havarijní situace výstražnou informaci (viz. povod. situace III/2005). Zájemci o službu se
mohou přihlásit na podatelně úřadu.
b) Info světelný panel – velkoplošný panel (8 řádku s obsahem jedné SMS zprávy) byl v lednu 2005
instalován na budově Centra soc. péče (Penzionu). V běžném životě zde najdete info o počasí a dění ve městě.
Při hrozbě a vzniku havárií a mimořádných událostí zde budou uvedeny tísňové informace a pokyny.
7. Prostředky pro likvidaci následků
Město k 31.12.2005 disponovalo těmito prostředky využitelnými i občany při likvidaci následků
mimořádných událostí a havárií:
a) odvlhčovač vzduchu (vysoušeč) – 2 ks
b) výkonné topidlo na propan-butan – 1 ks
c) olejový radiátor – 1 ks
d) ponorné čerpadlo – 1 ks
V běžném životě lze tyto prostředky zapůjčit fyzickým i právnickým osobám (info tel. 465670218)
8. Jednotka PO
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města ktg. II má 19 členů s pohotovostí do 5 min. a dojezdovou
vzdáleností do 10 min. Určitým nedostatkem je, že jednotka nemá vlastní zásahové cisternové vozidlo, což se
projevuje i na počtech výjezdů k zásahům – v r. 2005 jich bylo 10. Jednotka byla financována městem
Žamberkem ve výši 300 tis. Kč/rok.

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje – požární stanice, Vrbí 257,
Žamberk , tel.: 465 614 222
Velitel stanice: Ing.Libor Dušek
Požáry
Dopravní nehody
Technická pomoc
Olejová havárie

31
73
99
5
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Planý poplach
Práce na vodě
Čerpání vody
Živ.pohroma
Jiný techn.zásah

9
0
0
0
0

Použití dýchacích přístrojů
(zásah + výcvik)
Spotřeba sorbentů při DN

114 ks
70 kg

Celkem: 219 zásahů
Evakuace :
Záchrana osob :
Zranění :
Mrtví:

-0
- 16
- 32
-2

3. Životní prostředí, zemědělství, Nádražní 833, Žamberk
(v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Ing. Jiří Vanžura, tel.:465 670 260
Celkový přehled:
Za uplynulý rok došlo na odbor celkem 3 702 podání. Písemně bylo vyřízeno 1 975 podání, a to 642
formou správních rozhodnutí, 1 065 formou vyjádření a souhlasů, 182 formou souhrnných stanovisek odboru,
83 omluvami z ústních jednání a místních šetření. Dále bylo schváleno 36 plánů chovu a lovu I. a II. atd.
Zbývající část podání byla tvořena evidenčními listy pro přepravu nebezpečných odpadů, pozvánkami na
ústní jednání a místní šetření, pozvánkami na výrobní výbory, korespondencí se stavebními úřady, Českou
inspekcí životního prostředí, Ministerstvem životního prostředí apod. Průběžně byly prováděny konzultace s
jednotlivými žadateli. Pracovníci odboru se účastnili ústních jednání a místních šetření. Probíhalo odborné
vzdělávání včetně příprav na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Zveřejněno bylo rovněž 6 informací
podle zákona č. 100/2001 Sb. (posuzování vlivů na životní prostředí).
PŘEHLED ČINNOSTI PODLE JEDNOTLIVÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY:
- ochrana ovzduší
Na tomto úseku bylo vydáno 36 správních rozhodnutí (34 pro střední stacionární zdroje znečištění, 2
rozhodnutí pro malé stacionární zdroje znečištění), 47 sdělení ve věci záloh na poplatek pro střední
stacionární zdroje znečištění a 1 9 7 vyjádření (včetně souhrnných stanovisek), řešeny byly 2 stížnosti.
Provedeny byly 2 kontroly. Uloženo bylo celkem 5 pokut. Mimo jiné byl zpracován roční výkaz o poplatcích
za znečišťování ovzduší pro střední stacionární zdroje znečištění za rok 2004.
- odpadové hospodářství
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Vydáno bylo 37 správních rozhodnutí, 177 vyjádření (včetně souhrnných stanovisek), dále byly zpracovány
doručené evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů a provedeny 2 kontroly (kontrolováno bylo
dodržování nakládání s odpady včetně jejich likvidace). Řešeny byly 2 stížnosti. V průběhu roku byl
zpracován a schválen plán odpadového hospodářství města. Vypracováno bylo roční hlášení evidence odpadů
za rok 2004 pro 211 provozoven v rámci obvodu obce s rozšířenou působností. Pracovníci odboru přijali a
zkontrolovali celkem 10 žádostí na tzv. ekologické mládežnické projekty pro rok 2005 v celkové výši 194 tis.
Kč, překontrolováno bylo vyúčtování celkem 7 příspěvků za rok 2004. Dále byly ve spolupráci s finančním
odborem zjišťovány náklady města Žamberka na zajištění odpadového hospodářství, zajištěny byly mobilní
svozy odpadů. Byla vedena průběžná evidence odpadů města Žamberka, zpracováno bylo rovněž roční
hlášení produkce a nakládání s odpady. Zpracovávána byla pravidelná hlášení pro firmu EKO-KOM, a. s..
- myslivost
Vydáno bylo 32 rozhodnutí. Ve 2 honitbách byly provedeny kontroly mysliveckého hospodaření. Řešeny
byly 3 přestupky. Schváleno bylo 36 plánů chovu a lovu I. a II.. Celkem bylo vydáno 36 loveckých lístků.
Dále byli ustanoveni 3 myslivečtí hospodáři. Pro 18 honiteb byly odsouhlaseny roční výkazy o honitbě, tyto
výkazy byly dále zpracovány a předány na Ministerstvo zemědělství. Zpracováno bylo celkem 36 plánů
péče o zvěř a sčítacích listů. Průběžně bylo prováděno zpracování měsíčních hlášení ulovené zvěře (celkem
18 honiteb). Pro účely značení ulovené zvěře byl proveden rozpočet plomb a jejich vydání jednotlivým
mysliveckým sdružením. Zorganizovány byly 2 porady uživatelů honiteb v rámci obvodu obce s rozšířenou
působností.
- ochrana přírody a krajiny
Vydáno bylo celkem 100 správních rozhodnutí a 79 vyjádření. Provedeno bylo 70 kontrol. Organizačně byly
zabezpečovány akce údržby městské zeleně (např. „Rekonstrukce přírodně krajinářského parku u kaple sv.
Rozálie“ a „Vojáčkových sadů“) a značení vyhlášených památných stromů.
- ochrana zemědělského půdního fondu
Vydáno bylo 115 souhlasů s odnětím, liniovou stavbou a územně plánovací dokumentací, 3 souhlasy se
změnou kultury, dále bylo vydáno celkem 39 správních rozhodnutí (např. rozhodnutí o odvodech, k liniovým
stavbám apod.) a 31 vyjádření. Provedeno bylo celkem 26 kontrol. Zpracován byl rovněž statistický výkaz
Českého statistického úřadu.
- státní správa lesů
Vydáno bylo 131 správních rozhodnutí a 122 vyjádření. Provedeno bylo 21 kontrol, řešeny byly 4
přestupky. Vydáno bylo 38 potvrzení o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin. Dále byl zpracován
statistický výkaz Českého statistického úřadu. Vlastníkům lesů byly průběžně vydávány lesní hospodářské
osnovy. Zpracovány byly rovněž podklady pro částečnou úhradu zvýšených nákladů na výsadbu
melioračních a zpevňujících dřevin a úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře pro 2 lesní
správy Lesů České republiky.
- rybářství
V rámci obvodu obce s rozšířenou působností bylo vydáno 269 rybářských lístků. Řešen byl 1 přestupek.
- vodoprávní úřad
Vodoprávní úřad vydal 257 vodoprávních rozhodnutí, 201 vyjádření a 44 potvrzení z hlediska ochrany vod.
Provedeno bylo 12 kontrol. Nebyla řešena žádná stížnost. Zpracovány byly statistické výkazy Českého
statistického úřadu. V elektronické formě byla vedena evidence rozhodnutí vodoprávního úřadu (celkem 205
rozhodnutí), majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací (celkem 15).
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4. ODPADY
EKOLA České Libchavy s.r.o., tel.: 465 582 133
Ředitel: Ing.David Černý, e-mail: david.cerny@mariuspedersen.cz
1/ množství směsného komunálního odpadu uloženého v občanských a firemních popelnicích a
velkoobjemových kontejnerech na sídlištích činilo 1 532,65 t, tj. o 3,57 t méně než v roce 2004
2/ množství objemného odpadu z mobilního sběru na jednotlivých stanovištích a sběrného dvora činilo 208,97
t, což je o 43,67 t více než v roce 2004
3/ množství ostatních odpadů činilo:
cihly 104,54 t
pneumatiky 3,23 t
kal ze septiků a žump 7,01 t
4/ množství nebezpečných odpadů odevzdané v rámci mobilních sběrů:
olověné akumulátory 110 kg
vyřazené lednice 5 860 kg
barvy 2 680 kg
monočlánky 510 kg
vyřazené televizory 7 570 kg
zářivky 18 kg

5. Technické služby s.r.o., Zemědělská 1052, Žamberk
tel: 465 612 987, tel, fax: 465 613 304, e-mail: ts.sro@orlicko.cz
Jednatel: Vrkoč Ivan, tel.602 407 529
Činnost je rozdělena do kapitol:
Komunikace – v délce 33 km – opravy a údržba místních komunikací a přilehlých chodníků. Od jara do
podzimu se opravují komunikace a překopy asfaltovou směsí.
V zimě se silnice prohrnují a sypou interním posypovým materiálem. Přilehlé chodníky jsou obstarávány
malou mechanizací pro posyp a prohrnování.
Čištění
V jarních měsících po zimním období čistíme komunikace zametacím vozem. V létě se pak kropí dle potřeby
(prašnost). Čistíme město ručním sběrem odpadků, kontrolují a doplňují se odpadní koše sáčky včetně košů na
psí výkaly. Na objednávku provádíme přistavení kontejneru na odpad.
Zeleň – cca 11 ha
Sekáme trávníky včetně úklidu trávy, zaléváme městskou zeleň, upravujeme živé ploty a provádíme novou
výsadbu zeleně.
Sběrný dvůr – občané města Žamberka mohou 3x v týdnu likvidovat domovní odpad ve Sběrném dvoře
v areálu TS ŽAMBERK s.r.o. Je zde možno i bezplatně ukládat také i nebezpečný odpad.
Městský hřbitov –celoročně je sekána tráva včetně úklidu, úpravy živých plotů, drobné práce a úpravy. Na
podzim úklid listí a prořez stromů.
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Psí útulek
Od 2. května 2005 provozujeme „ÚTULEK PRO PSY“. Umísťujeme zde psy odchycené Městskou policií
v Žamberku, z okolních měst a obcí. Za jednorázový poplatek přijímáme i pejsky, o které se jejich majitelé už
nemohou postarat (staří lidé,alergie atd.).
Dále je možno využít těchto služeb:
- psí hotel – zaplatíte ubytování a stravné
- výcvik základní poslušnosti psa
- kosmetická a střihová úprava psů
Do dnešního dne 7. 2. 2006 se u nás vystřídalo 79 pejsků, z toho 60 našlo svůj nový domov. Na hotelu nás
navštívilo 53 pejsků.

III. Příjmy a výdaje, majetek města, hospodářský rozvoj
1. Finanční oddělení, Masarykovo nám.166, Žamberk
Vedoucí finančního odboru: Ing. Eva Janotová, tel.465 670 320
Rozpočet města Žamberka
Příjmy a výdaje města Žamberka v roce 2005
Skutečnost v Kč
přepočtená na 1 obyvatele

Skutečnost v tis. Kč

Ukazatel

Daňové příjmy

62 209

10 281

Nedaňové příjmy

17 025

2 814

Kapitálové příjmy

39 011

6 447

Přijaté dotace

66 472

10 985

Úvěry přijaté v roce 2004

42 196

6 973

Příjmy města Žamberka celkem

226 913

37 500

Provozní výdaje

109 799

18 146

Kapitálové výdaje

91 316

15 091

Uhrazené splátky přijatých úvěrů

5 804

959

Výdaje města Žamberka celkem

206 919

34 196

Zdroj: Finanční odbor

Počet obyvatel k 1. 1. 2005: 6 051

Výdaje Města Žamberka v roce 2005
Celkové výdaje v jednotlivých oblastech
přepočítané na jednoho obyvatele

V tis. Kč
celkem

V Kč na 1
obyvatele

%z
celkových
výdajů

Z toho
provozní
výdaje
celkem

Z toho
investiční
výdaje
celkem

Záležitosti pozemních komunikací

21 200

3 504

16,63

2 395

18 805

Odvádění a čištění odpadních vod

10 617

1 755

8,33

0

10 617

Vzdělávání

12 646

2 090

9,92

8 361

4 285

Kultura

7 629

1 261

5,98

7 337

292

Tělovýchovná a zájmová činnost dětí a mládeže

7 175

1 186

5,63

2 692

4 483
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Zdravotnictví

121

20

0,09

46

75

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

50 544

8 353

39,65

4 462

46 082

Ochrana životního prostředí, péče o vzhled města

13 839

2 287

10,85

9 961

3 878

3 719

615

2,92

3 074

645

127 490

21 069

100

38 328

89 162

Bezpečnost a veřejný pořádek, požární ochrana
Celkem

Zdroj: Finanční odbor

Počet obyvatel k 1. 1. 2005: 6 051

Ukončené investice v roce 2005 - výběr
Název investiční akce

Celková cena v tis. Kč

Kanalizační sběrač - II. etapa

14 109

Autobusová zastávka

35

Regenerace panelového domu čp. 1063 - 1064

14 533

Vojáčkovy sady, chodníky, osvětlení

2 346

Rekonstrukce MŠ Čtyřlístek, Tylova ulice

3 323

Vybudování psího útulku

164
10 501

Komunikace k Albertinu
Rekonstrukce budov v majetku města

1 105

Schody pod zámkem k sokolovně

1 148

Rekonstrukce chodníků v majetku města

412

Železný most u Valaškova mlýna

3 570

Komunikace Husovo nábřeží

60
170

Modernizace v Penzionu
Výkupy pozemků

5 861

Rekonstrukce halových objektů kasáren

18 460

CELKEM

75 797

Zdroj: Finanční odbor

Ostatní ukazatele roku 2005
Množství, částka v Kč

Ukazatel

1. Počet povolených VHP

83

Místní poplatek z VHP

964 947

Odvod výtěžku z provozování VHP za předcházející rok

482 763

Správní poplatek z VHP

1 730 000

2. Počet vydaných známek pro psy

72

Nově přihlášení psi

59

Majitelé osvobozeni od poplatku

15

3. Objem půjček poskytnutých občanům z Fondu rozvoje bydlení
4. Počet přijatých nálezů

140 000
38

- z toho předáno majitelům

15

Zdroj: Finanční odbor
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Obchodní společnosti s majetkovou účastí města Žamberka
Účasti ve společnostech

Vloženo
městem v tis.
Kč

Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s.

45 936

Podíl města v
%

Základní jmění
v tis. Kč

91 nezapisuje se

Ekola České Libchavy, s.r.o.

560

5

11 200

Správa budov Žamberk s.r.o.

12 738

100

12 738

200

100

200

60

25

240

303

51

50

TS Žamberk s.r.o.
Poliklinika Žamberk spol. s r.o.
Bytové družstvo U Jatek, Žamberk
Zdroj: Obchodní rejstřík na internetu - výpis k 31. 12. 2005

2. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování – (REÚP)
Masarykovo nám.166, Žamberk
Vedoucí odboru Ing.Jiří Šmok, tel. 465 670 331

Majetkové oddělení
Výstavba nových bytů
Prodej bytů
Prodej objektů
Kupní smlouvy - prodej
Kupní smlouvy – výkup
Nájemní smlouvy
Ostatní smlouvy
Vyhlášení
Přiznání k dani z převodu nemovitostí
Objednávky
Pohyb majetku - vyřazovací protokoly
- zařazovací protokoly
Výběrová řízení
Příprava bodů jednání RM
Příprava bodů jednání ZM
Lesní výroba - příjem
- výdej
Ověřování podpisů, vidimace

6
0
7
21
9
7
18
23
30
139
59
51
324
54
322 118,- Kč
314 145,50 Kč
301

Oddělení památkové péče
Správní řízení na úseku památkové péče:
vydaná rozhodnutí k obnově kulturních památek:
39
vydaná rozhodnutí k zamýšlené stavbě, stavební změně
nebo k udržovacím pracím na nemovitostech v památkové zóně:
51
projednané přestupky:
2
uloženo na pokutách:
2 500,- Kč
Vyjádření v řízení o prohlášení věci za kulturní památku:
7

38

Vyjádření na úseku územně plánovací dokumentace
9
Vyjádření ke změně užívání stavby v městské památkové zóně:
1
Vyjádření k demolicím objektů v městské památkové zóně:
2
Vyjádření k plánovaným stavbám z hlediska archeologie:
podle § 22 památkového zákona (nařízeno provést záchranný arch.výzkum) 6
podle § 23 památkového zákona (není nutný záchranný arch. výzkum)
2
Žádosti o grant na podporu vlastníků kultur. památek z rozpočtových prostředků Pardubického kraje:
na opravy kulturních památek - přijato 27 žádostí
na vědecko-výzkumnou činnost ohrožených kult.památek – přijata 1 žádost

Oddělení územního plánování
Počet rozpracovaných územně plánovacích dokumentací (UPD) ......................................16
Počet obcí, které obdržely dotaci na pořízení územně plánovací dokumentace z prostředků Pardubického kraje
v roce 2005 ......................6

3. Obecní ŽIVNOSTENSKÝ UŘAD, Nádražní 833, Žamberk
(v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru Mgr.Roman Hájek, tel.: 465 670 250
Stav k 31.12.2005
6 091
8 353
271
515
1 929
5 638

počet podnikatelů
počet živnostenských oprávnění
z toho
- koncesovaných
- vázaných
- řemeslných
- volných
REGISTRACE
počet ohlášení živností
počet žádostí o koncesi
počet oznámených změn
- z toho změn průkazů živnostenských oprávnění
počet zrušených živnostenských oprávnění na vlastní žádost
počet oznámených přerušení provozování živností
počet výpisů ze živnostenského rejstříku
počet vydaných osvědčení zemědělským podnikatelům
celková výše vybraných správních poplatků

období 1.1. - 31.12.2005
378
13
1 057
614
135
601
84
125
480 160,- Kč

KONTROLY
počet podnětů a stížností na podnikatele
počet vyjádření ke stavebním řízením
počet kontrol
počet místních šetření

období 1.1. - 31.12.2005
15
36
200
120

SANKCE
počet zrušených ŽO pro ztrátu bezúhonnosti

období 1.1. - 31.12.2005
10

39

počet zrušených ŽO z důvodu překážek provozování živnosti
počet uložených pokut
celková výše uložených pokut

6
38
39 400,- Kč

4.Mezinárodní vztahy
Komise pro zahraniční styky
Předsedkyně komise: PhDr.Hana Chvátilová , tel.: 465 612 739
- komise se stará o evropské partnerské aktivity - t.zn. o styky s městy
Senftenberg (BRD) a Senftenberg (Rakousko) a dále o akce v rámci Svazku evropských měst:
Fresagrandinaria - Itálie
Nowa Sól
- Polsko
Püttlingen
- BRD
Saint Michel sur Orge – Francie
Senftenberg
- BRD
Veszprém
- Maďarsko
Žamberk
- ČR
Činnost komise:
- celkem 11 mezinárodních aktivit, během nichž do Žamberka přijelo 124 hostů
- v rámci partnerských styků naopak vycestovalo 97 Žamberanů – téměř
výlučně mládeže
- všichni členové zodpovědně plnili dohodnuté úkoly, operativně zorganizovali i
akce, které byly mimo původní plán
Nejvýznamnější události roku 2005
účast našeho zástupce na projektu „Židle přátelství“ v Senftenbergu (BRD) - duben
týdenní pobyt dětí z dětského domova v německém Senftenbergu u nás v Žamberku - červen
práce 8 žamberských děvčat na trojstranném projektu v Senftenbergu (spolu s polskými a německými
mladými lidmi) - červenec
mezinárodní mládežnický tábor 2005 v Žamberku – setkání 80 přátel z 9 měst 8 zemí světa – červenec
zájezd dechovky ZUŠ a dorostu 1.FC Žamberk do italské Fresagrandinarie – 73 mladých – srpen
setkání „hybatelů“ partnerských styků z 8 měst Evropy – říjen
účast mladých krajkářek na Dnech paličkované krajky v německém Schneebergu – listopad
S velkým pochopením jsme se při zajišťování největších akcí setkali u ředitelství OU a PŠ Tyršova, školní
jídelny, autocampu „Pod Černým lesem“ a všech žamberských škol.
Obrovský kus práce při zajišťování mládežnického mezinárodního tábora odvedly pracovnice DDM Animo
v čele s ředitelkou Alenou Němcovou.
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Velmi pozitivně bylo všemi účastníky hodnoceno setkání „ hybatelů“ ze všech měst svazku a bylo po stránce
komunikace a plánů velmi užitečné. Na závěr tohoto setkání bylo naše město prohlášeno starostou jednoho
z partnerských měst hlavním městem naší aliance.
Zajímavosti: Na silnici č. 11 byly instalovány dvě informační uvítací tabule o městě, jeho rodácích a
mezinárodních stycích. Na Masarykově náměstí byl na konci mládežnického tábora odhalen rozcestník na
všechna naše přátelská města s udáním vzdálenosti do jednotlivých míst světa.

Přehled činnosti ŽIFA –
ŽAMBERSKÁ ASOCIACE MEZINÁRODNÍCH KONTAKTŮ
Žamberk International Friendship Association, www.orlicko.cz/zifa
Předsedkyně: Jana Fialová, tel. 608 630 670
1. Školní rok 2004-5 obsolvovaly v Rice Lake studentky Gymnázia Žamberk Lenka
Sklenářová a Kateřina Grusová.
2. Únor - proběhl výběr nových výměnných studentů do Rice Lake
na školní rok 2005-6 (Ondra Hovádek, Pavla Krčmářová).
3. Duben – výstava fotografií a přednáška pod názvem „Afrika krásná, divoká, nemocná“ z pobytu Filipa
Hájka v Namibii v rámci projeku nadace Člověk v tísni.
4. Duben – minivýstavka a povídání Aničky Hlaváčkové o zážitcích z cestování po Japonsku.
5. Květen – metodický seminář pro angličtináře ve spolupráci s Gymnáziem Žamberk.
6. Červenec / srpen – dvoutýdenní návštěva 9 členné americko-japonské skupiny mládežníků
v Žamberku- absolvovali program mezinárodního mládežnického tábora „My a nová Evropa“ (23.71.8.05) a pestrý kulturně poznávací pobyt, který zajistily hostitelské rodiny ŽIFA.
7. Červenec – měsíční kulturně poznávací pobyt J. Vaňousové a V.Vavřína v Rice Lake a okolí, kteří
byli hosty partnerské organizace RLIFA.
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TELEFONNÍ SEZNAM ZAMĚSTANCŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ŽAMBERKU
Budova
Jméno, příjmení
Č.dv. Č. telefonu
Kancelář starosty (KSTA)
starosta
Mgr. Tomáš Kalous
203 465 670 301 Radnice
asistentka
Kamila Borovičková
203 465 670 300 Radnice
místostarosta
Jiří Dytrt
203 465 670 302 Radnice
Redakce Žamberských listů
Vlasta Pavlousková
108 465 670 305 Radnice
Kancelář tajemníka (KTAJ)
tajemník
Ing. Ivan Prchal
36
465 670 201 Nádražní
vedoucí kanceláře
Blanka Kulhavá
35
465 670 200 Nádražní
mzdová účetní
Kateřina Sklenářová
21
465 670 202 Nádražní
Oddělení informatiky
vedoucí oddělení
Zdeněk Vanický
31
465 670 203 Nádražní
informatik
Ladislav Tarant
31
465 670 204 Nádražní
informatik
Ing. Martina Sršňová
31
465 670 205 Nádražní
Podatelna, informace, spisovna
administrativní pracovník
Irena Nunová
465 670 211 Nádražní
administrativní pracovník
Olga Svitáková
465 670 212 Nádražní
Odbor právní (PRÁV)
vedoucí odboru
JUDr. Jitka Kubová
37
465 670 215 Nádražní
referent
Hana Borovičková
38
465 670 216 Nádražní
Odbor obrany (OBR)
vedoucí odboru
Ing. Vladimír Fikejs
39
465 670 218 Nádražní
Odbor správní a dopravy (SPDO)
vedoucí odboru
Ing. Petra Řeháčková
2
465 670 220 Nádražní
referent – správa dopravy
David Syrový, DiS.
2/1
465 670 296 Nádražní
referent – přestupky v dopravě
Ing. Marcel Klement
10
465 670 297 Nádražní
referent – přestupky v dopravě
Ing. Klára Venclová
9
465 670 295 Nádražní
pokladní
Olga Krsková
5
465 670 292 Nádražní
Oddělení správní
vedoucí oddělení, evidence obyvatel Edita Pálková
15
465 670 221 Nádražní
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referent – matrika
Petra Šulcová
referent – občanské průkazy
Dominika Šimánková
referent – cestovní doklady
Šárka Matějková
referent – cestovní doklady
Jana Veličková
Oddělení dopravních agend
vedoucí oddělení, technik
Zbyněk Filip
referent – technik
Ing. Vladimír Martínek
referent – registrace vozidel
Jana Krčmářová
referent – registrace vozidel
Jaroslava Fabiánová
referent – řidičské průkazy
Kateřina Všetičková
referent – zkušební komisař
Pavel Horák
Odbor finanční (FIN)
vedoucí odboru
Ing. Eva Janotová
Oddělení účetnictví
referent
Robert Charfreitag, DiS.
referent
Jitka Krčmářová
referent
Blanka Štolcová
referent
Blanka Kodytková
referent
Radka Neugebauerová
Oddělení kontrolní a majetkoprávní
referent
Hana Matějíčková
referent
Iveta Dytrtová
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (SOCZ)
vedoucí odboru
Mgr. Dagmar Ducháčková
Oddělení sociálně-právní ochrany
vedoucí oddělení
Světla Temnyáková, DiS.
referent – opatrovnice
Pavla Moravcová, DiS.
referent – opatrovnice
Lenka Fišerová, DiS.
kurátor pro mládež, péče o spol. nepř Eva Janebová
referent – příspěvky na výživu
Hana Petrů
Oddělení sociální služby a pomoci
referent
Daniela Gronychová
referent
Monika Hrdinová, DiS.
Sociální dávky
referent
Petra Bečková
vedoucí oddělení
Věra Richtrmocová
referent
Nicol Žďárková
Odbor – živnostenský úřad (ŽIV)
vedoucí odboru
Mgr. Roman Hájek
referent – registrace
Milena Červinková
referent – registrace
Jaroslava Osmíková
referent – kontrola
PhDr. Zdeněk Hirš
referent – správní a kontrola
Bc. Hana Hamerníková
Odbor regionálního rozvoje a ÚP (REÚP)
vedoucí odboru
Ing. Jiří Šmok
referent – majetek města
Ivana Hečková
referent – majetek města
Radka Břízová, DiS.
referent – investice města
Ing. Vladimír Fabián

43

15
7
7
8

465 670 222
465 670 223
465 670 224
465 670 226

Nádražní

4
4
4
4
5
2/1

465 670 290
465 670 291
465 670 298
465 670 299
465 670 294
465 670 293

Nádražní

205

465 670 320

Nádražní
Nádražní
Nádražní

Nádražní
Nádražní
Nádražní
Nádražní
Nádražní
Radnice

204
204
204
204
202

465 670 321
465 670 323
465 670 323
465 670 322
465 670 303

Radnice
Radnice
Radnice
Radnice
Radnice

201
201

465 670 324
465 670 325

Radnice
Radnice

22

465 670 230

Nádražní

23/24 465 670 231
23/25 465 670 232
23/25 465 670 234
26
465 670 235
26
465 670 233

Nádražní

27
27

465 670 236
465 670 237

Nádražní

28
28
28

465 670 238
465 670 239
465 670 240

Nádražní

11
14
14
12
12

465 670 250
465 670 251
465 670 252
465 670 253
465 670 256

Nádražní

105
106
106
104

465 670 331
465 670 330
465 670 332
465 670 336

Radnice
Radnice
Radnice
Radnice

Nádražní
Nádražní
Nádražní
Nádražní

Nádražní

Nádražní
Nádražní

Nádražní
Nádražní
Nádražní
Nádražní

referent – správce lesů
Josef Syrový
Oddělení územního plánování
vedoucí oddělení, rozvoj města
Martin Mimra
referent – územní plán
Melanie Holubová
referent – operátor GIS
Leona Stančíková
referent – památková péče
Marta Krčálová
Odbor - Stavební úřad (STAV)
vedoucí odboru
Ing. Jiří Dvořák
referent
Roman Šťovíček
referent
Iveta Dušková
Odbor životního prostředí a zemědělství (ŽPZE)
vedoucí odboru
Ing. Jiří Vanžura
referent – odpady
Ing. Jaroslava Červená
referent – ovzduší
Marcela Pokorná
Oddělení životního prostředí
vedoucí oddělení – vodní hospodářství Ing. Pavel Schöps
referent – vodní hospodářství
Jana Moravcová
referent – vodní hospodářství
Ing. Simona Chmelíková
Oddělení zemědělství
vedoucí oddělení – myslivost
Ing. Hana Cukorová
referent – ochrana přírody, rybářství Jana Kaplanová
referent – lesy
Bc. Tereza Jungvirtová
referent – ZPF
Alena Hovádková
Odbor školství a kultury (ŠKKU)
vedoucí odboru
Ing. Jana Hlaváčová
referent
Lucie Charfreitagová
referent
Andrea Fišerová
Informační středisko Žamberk
vedoucí IS
Zdenka Kroulíková
pracovník IS
Kateřina Šípková
Obslužný personál
údržba
Adolf Stejskal
údržba
Stanislav Grim
úklid
Marta Houdková
úklid
Věra Prokopcová
úklid
Jarmila Bílková

104

465 670 336

Radnice

207
207
208
206

465 670 333
465 670 334
465 670 337
465 670 335

Radnice
Radnice
Radnice
Radnice

209
209
209

465 670 340
465 670 341
465 670 342

Radnice
Radnice
Radnice

45
46
46

465 670 260
465 670 261
465 670 262

Nádražní

41
42
42

465 670 263
465 670 264
465 670 268

Nádražní

43
43
44
44

465 670 266
465 670 267
465 670 269
465 670 270

Nádražní

47
48
48

465 670 280
465 670 281
465 670 282

Nádražní

IS
IS

465 612 946
465 612 946

Nádražní
Nádražní

Nádražní
Nádražní

Nádražní
Nádražní
Nádražní

Nádražní
Nádražní

Kostelní
Kostelní
Radnice
Nádražní

Radnice
Nádražní
Nádražní

Faxová čísla: 465 670 209 (Nádražní 833), 465 670 309 (budova radnice), e-mail: podatelna@muzbk.cz
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IV. Fotografická příloha – viz.CD
SEZNAM AKCÍ V ŽAMBERKU ZA ROK 2005
16. ledna – Pietní akt k uctění památky paravýsadku Barium
duben - II. Žamberské jarní slavnosti v Divišově divadle
23. dubna – Pocta generálu Josefu Knopovi
30. dubna – 110. výročí úmrtí hvězdáře Brorsena
1. května – Majáles
10. května – slavnostní otevření skateparku
květen – 4. ročník Cyklo Glacensis
14. května – 15 km po Divoké Orlici
19. května - cvičení VODA 2005
24. května – Slavnostní otevření psího útulku
květen – 100. výročí založení Albertina OLÚ
12. června - otevření rekonstruované Tyršovy rozhledny
23.7. – 1.8. –„MY A NOVÁ EVROPA“ mezinárodní setkání mládeže Evropského svazku měst
17.-18. června - Svátky dřeva v Žamberku – V. ročník
23. června – Běh Terryho Foxe
24. června – Žamberský maják
28. června – Slavnostní otevření nově rekonstruovaných schodů pod zámkem
16. září – 4. října – Výstava k výročí 60. let založení skautingu
7. – 8. října – Labská rallye – závod aut a veteránů
1. prosince – rozsvícení vánočního stromu
6.prosince – návštěva prezidenta ČR Václava Klause – foto M.Sklenka
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