ŽAMBERK V ČÍSLECH 2007

VYDÁVÁ MĚSTO ŽAMBERK V ČERVNU r.2008 NÁKLADEM 2 450 ks
ZA PODPORY SPONZORŮ: (PORADENSKÁ KANCELÁŘ – ING.NOVOTNÝ PETR A
ING.NEKNĚZOVÁ SVĚTLANA, VELOREXPORT ŽAMBERK, CA CENTAURUS,
KNIHAŘSTVÍ EVA TOBIŠKOVÁ, REKLAMA MICHAELA SKALICKÁ, TISKÁRNA
KERSCHBAUM)

Textové korektury: Růžena Steinerová, středoškolská profesorka,
Obsahové Ing.Ivan Prchal, Vlasta Pavlousková
Návrh a grafická úprava: Vlasta Pavlousková, David Kerschbaum
Ilustrační kresby: Pavla Sedloňová
Fotografie na titulní straně: MUDr.Miloš Jansa
Tisk: Tiskárna David Kerschbaum, Hluboká 140, 564 01 Žamberk

Zdarma do všech rodin v Žamberku

Výtisk je neprodejný

Důležitá telefonní čísla
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
950 588 111
Operační a inform. středisko Pardubice
950 585 111, 150
2. Policie ČR:
Obvodní oddělení Žamberk 465 614 333 974 580 751 (750)
Operační středisko Ústí n. Orlicí
974 580 101, 158
3. Zdravotní záchranná služba:
LSPP sobota-neděle, svátky 9-18 hod.
466 650 647 (658), 155
LSPP Ústí nad Orlicí – GALEN
– všední dny 17-21 hod.
465 525 211
Nepřetržitý provoz ambulancí nemocnice v Ústí n.O.
465 710 111
4. Městská policie Žamberk:
Služba v pracovní době

775 580 581

III. Různé:
1. Městský úřad Žamberk:
465 670 211 (300)
2. Krajský úřad Pardubického kraje:
466 026 111 (190)
3. Poliklinika Žamberk:
a) Spojovatelka
465 676 811
b) Lékařská služba první pomoci 466 650 647 (víkendy, svátky 9-18 hod.)
c) Zdravotnická záchranná služba 155
4. Poruchy: a) VČE a.s.
840 850 860
b) VČP a.s.
840 113 355
c) VENCL SERVIS VODOVODY A KANALIZACE s.r.o.
465 612 010, 777 756 395
d) Veřejné osvětlení (fa RELS)
465 612 049, 608 313 251

Vážení občané,
v tomto období dostáváte tradičně do rukou statistické vyhodnocení činnosti městského
úřadu v Žamberku a příspěvkových organizací, škol a společenských organizací v našem
městě, které projevily zájem svou činnost zveřejnit. Letošní vydání je již páté, a tak si můžete
kvalifikovaně vývoj a činnost jednotlivých odborů MěÚ a zájmových spolků v našem městě
vyhodnotit. 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

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek, pátek

8-11 12-17
8-11 12-14

úřední hodiny:
Pondělí, středa
Čtvrtek

8-11 12-17
8-11

Ing.Ivan Prchal, tajemník MěÚ
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I. MĚSTO a OBČAN
1. KANCELÁŘ TAJEMNÍKA MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Vedoucí kanceláře tajemníka: Mgr.Radomíra Křenová, tel.465 607 200
a) Zdravotnictví
Počet vydaných tiskopisů receptů označených modrým pruhem: 3 ks bloků
Počet vydaných tiskopisů žádanek na léčivé přípravky: 0 ks bloků
b) Personalistika
Počet výběrových řízení v roce 2007 na obsazení pracovních míst MěÚ: 7
(vedoucí oddělení dopravních agend, pracovník/ce Informačního střediska, informatik,
referent/ka pro kulturu, vzdělávání a sport, zkušební komisař I, zkušební komisař II,
referent/ka pro kulturu, vzdělávání a sport – za MD)
Počet výběrových řízení v roce 2007 na obsazení pracovních míst v příspěvkových
organizacích: 2
(ředitel/ka Centra sociální péče města Žamberka, ředitel/ka Školní jídelny Žamberk))
c) Podatelna
Korespondence:
přijatá: 34 333 zapsaných v Podacím deníku
odeslaná: cca 50 000 zásilek
faxy: přijato 1 345 dokumentů, odesláno 372 dokumentů
Úřední deska MěÚ: vyvěšeno 383 dokumentů
Vidimace, legalizace (ověření pravosti podpisu a shody kopie s originálem):
ověřeno: 4 578 podpisů, dokumentů
Žádosti o výpis z Rejstříku trestů:
odesláno s ověřením totožnosti žadatele: 1 048
Kopírování pro veřejnost:
počet žadatelů: 578
vybrané poplatky: 5 564,- Kč

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 31.12.2007 – 6 008
Narozeno v r. 2007 – 57 dětí, z toho 29 děvčátek, 28 chlapců
Zemřelo – 51 osob, z toho 24 žen, 27 mužů
Uskutečněno: 27 sňatků na Městském úřadě v Žamberku a 5 církevních sňatků
25 rozvodů (alespoň jeden z manželů má trvalý pobyt na území města
Žamberka)
Počet osob přihlášených k trvalému pobytu: 146, z toho 88 žen, 58 mužů
Počet osob přehlášených v rámci Žamberka: 132, z toho 54 žen, 78 mužů
Počet odhlášených osob: 138, z toho 75 žen, 63 mužů
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu: 8 osobám
Ověřeno: 1 758 dokumentů, podpisů
Počet obyvatel ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Žamberk k 31.12.2007 –
28 581
Občanské průkazy
Počet podaných žádostí o OP – 4 695
Vydáno OP – 4 367 – z toho : prvních OP – 427
z důvodu změny trvalého pobytu – 699
z důvodu změny rodinného stavu – 454
z důvodu odcizení – 150
z důvodu ztráty – 270
z důvodu poškození nebo zničení – 24
ztráta platnosti stávajícího OP – 782
výměna OP – 1 518
omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům – 1
z důvodu nesprávných údajů – 32
změna jména, příjmení, rodného čísla – 9
podstatná změna podoby - 1
Skartováno OP – 3 849
Správní řízení na úseku OP - 29
Projednáno přestupků na úseku OP – 249
Uloženo na pokutách – 36 300 Kč
Cestovní doklady
Počet podaných žádostí o cestovní pas (CP) – 1 560
Vydáno CP – 1 793 – z toho: se strojově čitelnou zónou – 1 560
bez strojově čitelné zóny – 233
Ztraceno CP – 21
Odcizeno CP – 10
Počet skartovaných CP – 1 218
Projednáno přestupků na úseku CD - 112
Uloženo na pokutách – 9 100 Kč

Evidence řidičů a řidičské průkazy
Celkem evidováno řidičů k 31.12.2007 – 19 176
Vydáno ŘP – 3 394
Počet řidičů, kterým byl vydán ŘP poprvé – 452
Počet vydaných mezinárodních ŘP (vzor Ženeva) – 44
Počet vydaných mezinárodních ŘP (vzor Vídeň) – 44
Počet vydaných Osvědčení o profesní způsobilosti řidiče – 398
Počet ŘP vydaných výměnou za cizozemský ŘP – 10
Počet vydaných potvrzení o ztrátě, odcizení ŘP – 185
Počet vydaných karet řidiče do digitálního tachografu – 53
Počet vydaných karet vozidla do digitálního tachografu - 6
Autoškoly
Počet autoškol ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Žamberk – 7
Správní řízení na úseku autoškol – 15
Provedeno zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel: motocykl – 158,
osobní automobil – 315, nákladní automobil – 3, vozidlo s přívěsem – 9, autobus – 0
Provedeno opakovaných zkoušek: testová část – 105, technická část – 32, praktické jízdy –
motocykl – 45, osobní automobil – 97, nákladní automobil – 0
Taxislužby a stanice měření emisí
Počet provozovatelů taxislužby ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Žamberk –
4
Správní řízení na úseku taxislužby – 11
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 – 4
Evidence vozidel
Počet provedených změn v registru vozidel – 8 745
1. evidování vozidla v ČR (nová vozidla + dovozy) – 1 208
Evidování vozidla – ojetá vozidla – 2 147
Trvalé vyřazení vozidla z provozu – 371
Dočasné vyřazení vozidla z provozu – 438
Vydáno duplikátů technického průkazu – 82
Správní řízení – počet schválení technické způsobilosti dovezených vozidel – 524
- počet schválení technické způsobilosti přestavěných nebo jednotlivě
vyrobených
vozidel – 9
Výdej dat z registru vozidel – 675
Trvalý vývoz vozidel do zahraničí - 17
Silniční hospodářství
Vydáno správních rozhodnutí na úseku silničního hospodářství – 59
Vedeno stavebních řízení - 19
Vydáno 68 stanovení místní nebo přechodné úpravy dopravního značení.
Vyjádření v oblasti silničního hospodářství 56
Řešeny 2 správní delikty, 1 přestupek.
Dále byly prováděny kontroly dopravního značení silnic II. a III. třídy

Pracovníci silničního správního úřadu se účastnili 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 obvodu.
Přestupky v dopravě
Celkový počet přestupků – 449
Postoupeno nebo odloženo – 91
Zastaveno řízení – 29
Vyřízeno v blokovém řízení - 91
Řešeno příkazním řízením – 136
Počet odvolání – 13
Udělen zákaz činnosti (spočívající v zákazu řízení motorových vozidel) – 40
Přestupky spáchané mladistvými – 2
Uloženo na pokutách – 1 263 100 Kč

3.Bydlení
Stavební úřad, Masarykovo nám.166, Žamberk
(v rámci správního obvodu PO II)
Za stavební úřad: Roman Šťovíček, 465 670 341

Městský úřad Žamberk
Stavební úřad v číslech 2005
rozhodnutí
územní řízení
stavební řízení, slouč úz.+stavební
ostatní rozhodnutí
koaludační rozhodnutí
povolení nebo nařízení odstranění staveb
rozhodnutí celkem

Žamberk obce PO II
1
6
10
36
0
53

39
41
110
62
1
253

Rozhodnutí celkem Žamberk + obce

306

odvolání + stížnosti

Žamberk obce PO II

počet odvolání proti správnímu řízení
stížnosti řešené stavebním úřadem

opatření

4
5

1
6

Žamberk obce PO II

územně plánovací informace
územní souhlas
souhlas s provedením ohlášení stavby

4
43
33

15
066262
30

kolaudační souhlas
souhlas se změnou užívání stavby

1
3

3
7

opatření celkem

84

117

Opatření celkem Žamberk + obce

201

státní stavební dohled + ostatní

Žamberk obce PO II

přidělení čísla popisného a evidenčního
státní dozor
souhlas s dělením a scelováním pozemků
sdělení stavebního úřadu, statistika
souhlas dle § 15, sdělení k úz. ast. řízení

28
33
43
71
24

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

144 600,6 000,1 000,82,-

školení

počet dnů
25
4
0

SZ, správní řízení a ostatní
školení řidičů, BOZP
ZOZ

0
68
92
114
55

Správa budov Žamberk s.r.o, Klostermannova čp.990, Žamberk
Ředitel: Jan Martinec, tel. 465 611 655, 465 611 609

Stavební bytové družstvo, Pionýrů 1176, Žamberk
Ředitel: Josef Pecháček, tel. 465 614 826

Bytové družstvo “U Jatek“, Masarykovo nám. 166, Žamberk
tel. 465 670 300 (sekretariát MěÚ),
předseda představenstva: RNDr.Vladimír Nožka, tel. 724 861 706

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
školní rok 2006/2007
 4 pedagogičtí pracovníci a 2 nepedagogičtí (interní zaměstnanci)
 51 vedoucích zájmových útvarů (externí zaměstnanci)
 58 zájmových útvarů
 816 členů zájmových útvarů (z toho 647 dětí a 169 dospělých)
 133 uspořádaných akcí (z toho 51 v pracovním volnu)
 13 775 účastníků na akcích
 724 účastníků na spontánní činnosti (neorganizované děti - PC klub, horolezecká
stěna)
 16 pobytových akcí (tábory a soustředění)
 324 účastníků pobytových akcí
 51 pracovníků pobytových akcí
kalendářní rok 2007
získané granty a sponzorské dary: 157 600,- Kč

Rodinné centrum POHODA, Nádražní 22, tel. 465 614 555
Vedoucí: Ing. Dana Hubálková
Počet evidovaných návštěvníků v roce 2007, kteří navštívili Rodinné centrum Pohoda, je
176 rodin, dospělí návštěvníci vykonali celkem 1 878 návštěv, děti 2 151 návštěv.
Odhadovaný počet návštěvníků neevidovaných akcí (burzy a výstavy) je dalších cca 400
dospělých a 400 dětí. Počet pro veřejnost připravovaných jednorázových akcí byl 31.
Organizovaných celoročních volnočasových kroužků se účastnilo 42 dospělých, kteří
vykonali 525 návštěv, a 45 dětí a mládeže, které vykonaly 890 návštěv.
Pětitýdenní prázdninovou družinu navštívilo 42 dětí ve věku od 6 do 12 let a vykonaly celkem
409 návštěv.
V r. 2007 Klub bez klíče navštívilo 425 dětí a mládeže (z toho 273 chlapců a 152 dívek).
Společně provedli 6 133 návštěv. Průměrná denní návštěvnost byla 34,85 a průměrný věk
návštěvníků 11,75 let.
Dámský klub připravil v období března až prosince 2007 celkem 19 akcí, kterých se
zúčastnilo 388 návštěvníků. Jedna akce, vernisáž výstavy, byla uspořádána pro veřejnost a
navštívilo ji zhruba 150 lidí. Akce dámského klubu oslovily zhruba 52 žen. Optimální
návštěvnost jednotlivých schůzek byla 15 -18 žen.

DÁMSKÝ KLUB ROSALIE
Nádražní 22, tel. 465 614 555
e-mail: pohoda@c-mail.cz, zdenka.kroulikova@tiscali.cz
Vedoucí: Zdenka Kroulíková
Na grantových projektech získáno: 30 000,- Kč
Dámský klub zahájil svoji činnost 8.3.2007.
Klub v roce 2007 připravil celkem 19 akcí, které navštívilo 388 příznivců. Svým programem
a zaměřením oslovil 52 žen. Připravili jsme odborné přednášky, besedy, výlety pěší, cyklo a
poznávací, vernisáž a výstavu. Spolupracovali jsme s odborníky z Hradce Králové, Prahy,
Trutnova, Písečné i Žamberka.
Scházeli jsme se v prostorách rodinného centra Pohoda v Žamberku.

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 2006/ 2007:
Počet žáků – 505
Z toho: 342 v hudebním oboru
92 v tanečním oboru
48 ve výtvarném oboru
23 v literárně – dramatickém oboru
Z toho dojíždějících - 141
Počet vystoupení na soutěžích - 15 soutěží:
Žesťové kvinteto – účast v ústředním kole
Houslové dueto – 1. místo v krajském kole
Flétnové kvarteto – 2. místo v krajském kole
Tereza Schlöglová – účast na festivalu „Loutkářská Chrudim“ s představením
1 x 3 pohádky
Počet veřejných vystoupení – 130
z toho:
24 koncertů v sále školy
16 koncertů v divadle
16 výchovných koncertů pro MŠ, ZŠ, SŠ
29 vystoupení tanečního oboru
17 vystoupení literárně-dramatického oboru
13 vystoupení dechovky
3 vystoupení krajkářek
krajkářská přástva
výstava výtvarného oboru
6 vernisáží
17 zájezdů učitelů a žáků – z toho 5 zahraničních
Počet zaměstnanců - 25
Novinky a zajímavosti:
Vydali jsme pětijazyčný propagační materiál s mnoha fotografiemi a uvedli jsme do provozu
webové stránky školy (www.zus-zamberk.cz)
Škola byla vybrána jako pilotní pro vznik a ověřování RVP ZUV. Po našem podílu na tvorbě
rámcového vzdělávacího programu nyní tvoříme vlastní školní vzdělávací program.
Dechovka hostila v srpnu mládežnický dechový orchestr z partnerské italské
Fresagrandinarie, uspořádala s ní mnoho akcí a společných vystoupení.

Speciální základní škola Žamberk, Nádražní 468, Žamberk
Tel. 465 614 614, e–mail: zvs-zamberk@quick.cz
Ředitelka: Mgr. Bronislava Havlíková
Speciální ZŠ Žamberk sdružuje dvě školy:
 Základní školu praktickou (9 letá docházka, vzdělávací program zvláštní školy)
 Základní školu speciální (10 letá docházka, vzdělávací programy pomocné školy,
přípravného stupně PŠ a rehabilitační program PŠ)
Ve školním roce 2007/08 navštěvuje školu 86 žáků v 11 třídách. S některými žáky pracují
asistenti pedagoga a osobní asistenti. Téměř 70% žáků dojíždí z přilehlých i vzdálenějších
obcí. Ve škole je zaměstnáno 26 pedagogických a 6 nepedagogických pracovníků na plné i
částečné úvazky. Součástí školy jsou 3 oddělení školní družiny. Žáci mohou navštěvovat
zájmové útvary sportovní, taneční, výtvarný a pěvecký. V roce 2007 ukončilo na naší škole
základní vzdělání 15 žáků, 7 bylo přijato na střední odborná učiliště a 8 na odborná učiliště.
Stěžejní aktivity školy:
 Školní akademie
 Vystoupení pěveckého zájmového útvaru na kulturních a slavnostních akcích města
 Výměnné pobyty se školou z Neuendettelsau – SRN
 Celoroční činnost Klubu mladých ochránců přírody „Lupínek“ (exkurze, výstavy, soutěže,
třídění odpadu, adopce zvířat, péče o vzhled města)
 Činnost sportovního klubu SK Orlice Žamberk s celorepublikovou působností (tenis,
atletika, přespolní běh, lyžování, florbal, futsal, plavání)
 Účast na výtvarných soutěžích
 Pobyty - podzimní ozdravný pobyt Jizerských hory
- letní a zimní ozdravný pobyt Neratově
- lyžařský výchovně vzdělávací zájezd do Dolní Moravy
- Týden bez domova, Go – Go – prožitkový pobyt v rámci programu prevence
kriminality
- cykloturistika

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 ve 12 třídách, souběžně ve 4 letém a 8
letém studiu. Školní rok 2007/2008 zahájili 352 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. 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.

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 2006/2007: 490 žáků v 19 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 2007 ukončilo docházku 180 žáků a nastoupilo 159 žáků
Mezinárodní spolupráce školy:
Německo : Erfurter Gastro Berufsbildungswerk e. V., Erfurt
Polsko : Zespól Szkól Zawodowych i Ogolnoksztalcasych, Kamenna Góra
Slovensko : ZSŠ obchodu a služeb, Kežmarok
Soutěže školy:
- obor instalatér - 2. místo - regionální kolo Olomouc - Tomáš Chaloupka, Roman Starý

Odborné učiliště a praktická škola, Tyršova 214, Žamberk
Ředitelka: Mgr. Věra Říčařová, tel./fax: 465 614 472
e-mail:: oups@oupszamberk.cz, reditel@oupszamberk.cz zastupce@oupszamberk.cz,
www.oupszamberk.cz

NABÍDKA UČEBNÍCH OBORŮ
KÓD
OBORU
23-51-E/005

29-56-E/002

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

NÁZEV OBORU

Zámečnické práce ve
stavebnictví
Řeznické a uzenářské
práce
Šití oděvů
Zednické práce
Kuchařské práce
Pečovatelské práce
Šití prádla

DÉLKA
STUDIA

UKONČENÍ
STUDIA

ZPS

Výuční list

Ne

Výuční list

Ne

3
3
3
3
2

Výuční list
Výuční list
Výuční list
Výuční list
Výuční list

Ano
Ne
Ne
Ne
Ano

2
2

Výuční list
Výuční list

Ne
Ne

3

3

Nové obory od 1.9.2008
69-53-E/502 Provoz domácnosti
65-51-E/501 Provoz společného
stravování

MOŽNOSTI STUDIA V PRAKTICKÉ ŠKOLE
KÓD
OBORU

NÁZEV OBORU

DÉLKA
STUDIA

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

Praktická škola dvouletá
Praktická škola jednoletá

2
1

UKONČENÍ
STUDIA
Vysvědčení o ZZ
Vysvědčení o ZZ

ZPS

Ano
Ano

POČTY ŽÁKŮ
KÓD
OBORU

29-56E/002
31-59E/001

NÁZEV OBORU

Řeznické a uzenářské
práce
Šití oděvů

36-67-E/001 Zednické práce

NASTOUPILI KE
STUDIU 2007/08

CELKEM ŽÁKŮ
K 30.9.2007

15

37

6

0

0

12

8

22

ABSOLVENTI
2007

8

65-52-E/001
69-55-E/005
23-51-E/005

Kuchařské práce
Pečovatelské práce
Zámečnické práce

12
11
0

16
15
9

54
41
17

C E L K E M OU

49

63

171

PRAKTICKÁ ŠKOLA
78-61-D/001
Praktická škola tříletá
78-62-C/002
Praktická škola dvouletá
78-62-C/001
Praktická škola jednoletá
C E L K E M PrŠ

8
4
0
12

0
6
6
12

9
14
6
20

61

75

191

C E L K E M OU A PrŠ

POČTY PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
FUNKČNÍ ZAŘAZENÍ

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

CELKEM

POČET
PRACOVNÍKŮ

PŘEPOČTENÝ POČET
PRACOVNÍKŮ

1
1
2
18
4
4
4
5
1

2
16,46
4
3,46
4
4,5
1,71

39

37,14

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Prezentace školy na burzách škol, náborové akce na školách.
Den otevřených dveří spojený s prodejem drobných výrobků žáků
Výměna mládeže s partnerskou školou z Ružomberoku – Slovenská republika

Příprava a realizace projektů a grantů ve školním roce 2006/2007
Mládežnické projekty (MěÚ Žamberk) - realizované
dotace
Mládežnické projekty zájmové (MěÚ Žamberk) – v realizaci 2007 dotace
Za ekologickou gramotnost (KrÚ Pardubice) – realizovaný
dotace
Program protidrogové prevence (KrÚ Pardubice) – realizovaný dotace
Projekt EU – Mládež pro Evropu – realizovaná výměna mládeže dotace

11 000 Kč
6 000 Kč
22 000 Kč
20 000 Kč
218 871 Kč

Vzdělávací, výchovné, kulturní a sportovní akce pořádané pro žáky
 Dvě ekologické exkurze: do ZOO Dvůr Králové, po naučné stezce „Skuhrovský potok“
se zaměřením na ochranu rostlin a živočichů v dané oblasti.
 Týden výměny mládeže s partnerskou školou z Ružomberoku na základě zpracovaného
projektu EU „Mládež pro Evropu“ v době od 18.9.2006 do 22.9.2006. Ve spolupráci s
našimi žáky byl připraven doprovodný program, který byl zaměřen na kulturní,
společenské, zájmové i sportovní aktivity.
 Exkurze dle plánu exkurzí.
 Exkurze pro 3.ročníky na Úřad práce v Ústí nad Orlicí.
 Činnost zájmových kroužků: počítačový, pěvecký, gastrokroužek, barmanský kroužek,
kroužek řeznických specialit a anglického jazyka.
 Den otevřených dveří s prezentací jednotlivých oborů a vánoční prodej drobných výrobků
žáků.
 Lyžařský zájezd do Rokytnice v Orlických horách pro vybrané žáky převážně prvních
ročníků.
 Divadelní, kulturní a filmová představení.
 Vystoupení pěveckého sboru při slavnostní akci v Nemocnici v Ústí nad Orlicí.
 Účast vybraných žáků na sportovních meziučilišťních utkáních.
 Účast vybraných žáků na meziučilištní „Gastro“soutěži pro žáky oboru kuchařské práce
v OU a PrŠ Hradec Králové.
 Soutěž pro žáky oboru kuchařské práce „Kuchař roku“ v rámci naší školy.
 Účast žákyň oboru Šití oděvů na celostátní módní přehlídce v Praze.
 Sportovní den a prevence patologických jevů pro žáky školy.
 Odborný seminář v rámci protidrogové prevence pro žáky.
 „Společenské dopoledne“ spojené s kulturním programem, vystoupením žáků školy,
zakončené rautem.
 Projekt „Anenské mosty“- účast žákyň oboru pečovatelské práce od 24.-30.6.2007

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, snowboardy,
skateboardy, rafty, kolečkové brusle. 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, počítačového, anglického jazyka a
gastrokroužku kuchařů a řezníků. V případě zájmu žáků lze kroužky rozšířit o další zájmové
aktivity.

Základní škola, 28.října 581, Žamberk
Ředitel Mgr. Jaroslav Tajbr, tel. 465 613 090, 465 612 518
mobil: 608 308 885, 777 308 841
e-mail: zs28rijna@orlicko.cz, www.zamberk-city.cz/zs28rijna
Školní vzdělávací program:

Škola pro život
Třídy: 18
Žáci: 463
Dívek: 228
Chlapců: 235
Z toho dojíždějící: 147 (Líšnice – 39, Helvíkovice – 28, Lukavice – 14, Dlouhoňovice – 10,
ostatní z dalších 15 obcí)
Oddělení školní družiny: 3
Vyznamenání 1. pololetí šk. roku 2007/2008: 1. stupeň – 186 (71,5%)
2. stupeň – 58 (28,5%)
Pedagogičtí pracovníci: 36 (5 na MD)
Požadované vzdělání: 35 ped. pracovníků
Nepedagogičtí pracovníci: 6
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Nepovinné předměty: zájmová tělesná výchova, sborový zpěv, náboženství
Zájmové útvary: mažoretky (2 skupiny) – Mgr. Ludmila Krčálová, cheerleaders – Hana
Marešová, pěvecký sbor Viola – Mgr. Jaromír Žejdlík, keramický – Mgr. Regina Kohoutová,
dramatický – Mgr. Renata Vaňousová
Získané projekty: Město Žamberk – mládežnické projekty (7):
Pardubický kraj:
Nadace ČEZ:
Lesy ČR:
Ministerstvo školství (SIPVZ):
Příspěvek sdružení rodičů (SRPDŠ):
Dary sponzorů:

96 000,- Kč
20 000,- Kč
80 000,- Kč
42 000,- Kč
16 000,- Kč
77 000,- Kč
204 000,- Kč

Opravy a rekonstrukce: V době hlavních prázdnin se pokračovalo v likvidaci hygienických
závad. V šatnách byly nahrazeny vlhké omítky novými sanačními a bylo provedeno
vymalování. Totéž se uskutečnilo i v chodbě k jídelně. Obě schodiště do šaten byla obloženy
protiskluzovou dlažbou. V přízemí školy byla rovněž položena dlažba, stará byla uvolněná a
hrozilo zranění dětí.
Počítačová učebna: nově zrekonstruovaná, 28 pracovních míst pro žáky, všechny počítače
připojeny na internet, pracoviště pro učitele: počítač, dataprojektor, combo DVD-video
přehrávač, tiskárna

Celoškolní akce:

Den Země – celoškolní projekt

Velikonoční švihadlo

Dvorní slavnost (Den dětí)

Běh Terryho Foxe

Sportovní den

Naše město – projekt 2. stupně

Vánoční pálka

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 2007/08 je otevřeno 14 tříd se 299 žáky. Chod školy zajišťuje 29 pracovníků,
z toho je 23 pedagogů. Ze spádových obcí dojíždí 103 žáků. Výuka probíhá podle vlastního
Školního vzdělávacího programu (od prvního a šestého ročníku) a v ostatních ročnících
dobíhá program Základní škola. Výuka cizích jazyků: anglický - 256, německý - 3, ruský
(volitelný) – 45 žáků. Při škole je zřízena školská rada.
Škola je prostorná s moderními kmenovými a odbornými učebnami (fyzika, přírodopis,
chemie, výtvarná výchova, hudební výchova, informatika, jazyková učebna) 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 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 – 2 počítačové učebny, 4 multimediální učebny,
6 dataprojektorů, 3 špičkové interaktivní tabule Smart Board. Ve vnitřní síti je 36 počítačů,
které jsou připojené na vysokorychlostní Internet a z každého jsou dostupné všechny
programy pro výuku a velké množství dalších informací pro žáky i učitele. Na často
aktualizovaných webových stránkách lze nalézt organizaci školního roku, seznamy žáků tříd i
zaměstnanců školy, kontakty na školu, rozvrhy tříd a aktuální suplování, zájmové útvary a
kroužky organizované školou, informace a fotografie ze školních akcí, údaje o školské radě
(včetně zápisů z jednání), možnost objednání obědů ve školní jídelně, odkazy na důležité
instituce, informace o zápisu a další... Vydáváme vlastní školní časopis, jehož elektronickou
podobu naleznete také 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: Marta Kacálková, tel. 465 612 775, 731 579 656, výdejna soud 465 613 533.
V roce 2007 bylo ve školní jídelně uvařeno 274 142 obědů. To je nárůst proti roku 2006 o
12 761 obědů, tj. o 5 %. Svačinek pro děti z MŠ Sluníčko bylo uvařeno 24 141, oproti roku
2006 jde o nárůst o 1 136 svačinek, tj. o 5 %.
ZŠ Nádražní 743
ZŠ 28.října 581
Speciální ZŠ
Gymnázium
MŠ Sluníčko
MŠ Helvíkovice
Pracovníci škol a škol. zař.
Ostatní strávníci

počet obědů 2007
38 775
59 182
9 772
39 178
14 950
4 052
25 345
82 888

srovnání s rokem 2006
- 12 %
+2%
+4%
-1%
+7%
odebírají obědy od září 2006
+ 13 %
+ 14 %

Průměrný počet uvařených obědů za rok 2007 na 1 den ve školním roce je 1 286, nejsilnější
měsíc byl listopad s prům.počtem 1 435 obědů na 1 den, nejslabší měsíc byl únor s počtem
1 034 obědů (jarní prázdniny).
V měsících červenci a srpnu se průměrně vařilo 377 obědů denně.
Školní jídelna má tři výdejní místa:
1. hlavní výdejna nám. Gen. Knopa 433 s počtem míst u stolů 120, průměrně se v této
výdejně vydalo 468 obědů denně.
2. výdejna při ZŠ 28.října s počtem míst u stolů 76, průměrně se v této výdejně vydalo
402 obědů denně.
3. výdejna MŠ Sluníčko, průměrně se v této výdejně vydalo 84 obědů.
Celkem se v ŠJ stravuje okolo 1 890 strávníků, kteří mají výběr ze tří druhů jídel.
O provoz jídelny se stará 23 zaměstnanců.

Mateřská škola Sluníčko, nám.Gen.Knopa 433, Žamberk
Ředitelka: Blanka Reková, 465 614 463
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 téměř v centru města a zároveň nedaleko Zámeckého parku.
K pobytu venku využíváme nově zrekonstruovanou školní zahradu.
Pro školní rok 2007/2008 je zapsáno 104 dětí.
O výchovnou práci se stará 8 učitelek, provoz MŠ zajišťují 2 uklízečky a 1 školník. Kvalitní
stravování poskytuje v plném rozsahu Školní jídelna, která se nachází přímo v budově.
Od roku 2002 pracujeme podle vzdělávacího programu s názvem „JÁ A MOJE SLUNÍČKO“.
Akce pořádané naší mateřskou školou:
Tradiční: hrátky s přírodninami a plody podzimu, ukázka práce s předškolními dětmi,
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, čarodějnický rej,
tématické slavnosti na zahradě, svátek maminek,odpoledne pro tatínky, 1.6. Den dětí v MŠ,
společný školní výlet, minivýlety po okolí, rozloučení s předškoláky – nocování v MŠ.
Většinu těchto 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. saunu, městský úřad, záchrannou službu, hasičský sbor, policii,
knihovnu…
Pro rodiče s malými dětmi organizujeme vždy od února odpolední hraní v mateřské škole
pod názvem „ mateřská škola nanečisto“.
Děti naší MŠ mohou navštěvovat kroužky: - taneční NEONEK
- hudební Veselé pískání na flétničku
v letošním roce nově - angličtina pro nejmenší
Zřizovatelem mateřské školy je město Žamberk
Stravné činí 28,50 Kč/den, školné 220,- Kč měsíčně, děti v posledním ročníku školné neplatí.
Od 1. 1.2008 si mohou rodiče, kteří pobírají rodičovský příspěvek, vybrat docházku dítěte na
4 hodiny denně nebo 5 celých dnů v měsíci..
Na internetu najdete informace o naší MŠ – www.msslunickozamberk.blog.cz

MŠ ČTYŘLÍSTEK, MŠ Tylova 1244, Žamberk, tel. 465 613 405
Ředitelka: Hana Marešová, tel. 465 611 630
Jsme 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 2006/2007 chodilo do MŠ 101 dětí. 1.září 2007 odešlo do 1.tříd ZŠ
25 dětí. Pro školní rok 2007/2008 je zapsáno 104 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.
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.
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. 2006/2007: dětské karnevaly, den otevřených dveří, Velikonoce, opékání
buřtů za účasti rodičů, rozloučení s předškoláky za účasti rodičů a spaní v MŠ, výlety,
vánoční výzdoba MŠ a oslava adventu a Vánoc – rozsvícení vánočního stromu, posezení
s rodiči u vánočních stromků.
Zřizovatelem je město Žamberk.
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

RYCHLÁ LÉKAŘSKÁ POMOC
PŘEHLED VÝJEZDŮ ZA ROK 2007
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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 174401109-664/0600, konto Rakovina 10006-401109-664/0600. Děkujeme za poskytnuté dary.
Celkový počet přepočtených pracovníků : 212
Průměrné denní náklady na léky na jednoho pacienta 52,08 Kč, denní náklady na pacienta na
zdravotnický materiál 37,03 Kč. Celkové náklady za léky pro pacienty činí 4 083 849,- Kč.
Stravní jednotka 49,80 Kč/den a pacienta. Veškeré náklady na obsazené lůžko na den: plicní
odd. 1 025,40 Kč, psychiatrie 895,11 Kč a léčebna dlouhodobě nemocných 1 145,43 Kč.
Pojištěnci VZP tvoří 75,39 % 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

6 lékařů a 2 vysokoškoláci-fyzioterapeuti, 37,45 ostatních zdrav.pracovníků
Počet lůžek 106, počet přijatých pacientů 1 200
* Psychiatrické oddělení
3 lékaři a 1 vysokoškolák-klin.psycholog, 22,20 celkem zdrav.pracovníků
Počet lůžek 36, počet přijatých pacientů 690
* Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN)
3 lékaři, 2 vysokoškoláci-fyzioterapeuti a 1 vysokoškolák-klin.logoped,
28,10 ostatních zdrav.pracovníků
Počet lůžek 70, počet přijatých 450
* Plicní ambulance s kalmetizací
Počet ošetřených celkem 2 321
* Alergologická ambulance
Počet ošetřených celkem 310
* Psychiatrická ambulance
Počet ošetřených celkem 999
* Psychologická ambulance
Počet ošetřených celkem 160
* Ambulance závodního a praktického lékaře
Počet ošetřených celkem 334
* ORL ambulance
Počet ošetřených celkem 96
* Biochemická a hematologická laboratoř
Celkem laboratorních vyšetření 250 761
* Mikrobiologická laboratoř
Celkem laboratorních vyšetření 140 497
Harmonogram ambulancí od 1.1.2007
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Plicní
ambulance
v Žamberku

lékař

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

dr.Jireš
dr.Jireš
dr.Jirešová
dr.Doleček
dr.Střítecký

Psychiatrická
ambulance
ve Vysokém Mýtě

lékař

7.00-15.30
7.00-15.30

dr.Diblík
dr.Severová

Alergologická
ambulance
v Žamberku

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
Oddělení sociálně-právní ochrany
- počet rodin, se kterými bylo pracováno:

552

- počet soudních jednání:

356

- počet návštěv v rodinách, školách apod.:

1 463

- počet návštěv dětí v ústavu:

157

- počet dětí v pěstounské péči:

25

- počet osvojených dětí:

1

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

2 973

- částka vyplacená na příspěvek na provoz mot. vozidla:
- částka vyplacená na příspěvek na úpravu bytu:

4 637 911,- Kč pro 742 klientů

318 443,- Kč pro 11 klientů

- částka vyplacená na příspěvek na zakoupení vozidla:

1 799 900,- Kč pro 20 klientů

- částka vyplacená na zakoupení zvláštních pomůcek:

588 000,- Kč pro 31 klientů

- částka vyplacená na příspěvek na individuální dopravu: 119 904 Kč pro 19 klientů
- částka vypl.na zvýšené náklady při používání komp. pomůcek: 821 000,- Kč pro 356 klientů
- částka vyplacená na příspěvek na péči:

43 893 000,- Kč pro 760 klientů

2. Dávky sociální péče nezaměstnaným občanům a rodinám s dětmi:
- počet vydaných oznámení a rozhodnutí:
821
- částka vyplacená na příspěvek na živobytí:
1 675 520,- Kč/ 639 vyplacených dávek
- částka vyplacená na doplatek na bydlení:
380 260,- Kč/ 292 vyplacených dávek
- částka vyplacená na dávky sociální potřebnosti: 575 830,- Kč/ 171 vyplacených dávek
- částka vypl. na dávky mimořádné okamžité pomoci: 26 350,- Kč/ 32 vyplacených dávek
- počet návštěv v rodinách apod.: 346

Centrum sociální péče města Žamberka, Albertova 357, Žamberk
Tel.: 465 617 101 – ředitelka, 465 617 102 – ekonomka, 465 617 103 – zdravotní sestra,
465 617 105 – sociální pracovnice, 465 617 111 – pracovna pečovatelek,
e-mail: penzion.zamberk@tiscali.cz (ředitelka),
petra.rysava@tiscali.cz (soc.pracovnice)
Ředitelka: Mgr.Marie Grombířová
CELKEM KLIENTŮ V PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ (PS)
168, z toho 122 žen a 34 mužů
Průměrný věk všech klientů pečovatelské služby: 76,4 let
Z toho:
* DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
(spadající pod Správu budov Žamberk a.s.)
Počet obytných jednotek jednolůžkových : 50, dvoulůžkových : 15.
Počet obyvatel : 93, z toho 76 žen a 17 mužů.
Počet nově přijatých klientů, využívajících PS: 9
Počet klientů, kteří přestali využívat PS (z různých důvodů): 4
Počet zemřelých klientů: 6
* TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Počet klientů : 75
Počet nově přijatých klientů, využívajících PS: 22
Počet klientů, kteří přestali využívat PS (z různých důvodů): 2
Počet zemřelých klientů: 4
POSKYTNUTÉ SLUŽBY V ROCE 2007 :

3 543
987
734
290,4 kg

TERÉNNÍ
PEČ.SLUŽBA
9 079
340
189
47,6 kg

12 622 úkonů
1 327 úkonů
923 úkonů
338 kg

451
198 hodin
9 hodin
57,5 hodin

167
60,5 hodin
10,8 hodin
16,5 hodin

618 úkonů
258,5 hodin
19,8 hodin
74 hodin

1 674 hodin

Neposkytuje se

1 674 hodin

15
36,4 hodin
348

5
Neposkytuje se
54

20 úkonů
36,4 hodin
402 úkonů

434,2 hodin

Neposkytuje se

434,2 hodin

DPS
donáška oběda
nákupy, pochůzky
ošetřovatelské úkony
praní a žehlení
prádla
použití auta
úklid
doprovod
velký úklid(mytí
oken)
Úklid společných
prostor
Mytí jídlonosiče
Údržbářské práce
Pomoc nebo
poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
Sezonní úklid

CELKEM

PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ A SPOLEČENSKÁ ČINNOST
kondiční cvičení...........................3x týdně
zpívání..........................................1x týdně
bohoslužby....................................1x týdně
odpolední posezení obyvatel.........2x týdně
promítání filmů..............................občas
PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ POŘÁDANÝCH V ROCE 2007 CENTREM
SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERKA
Únor: maškarní karneval
Duben: velikonoční besídka
Květen: taneční vystoupení dětí, babiček a jednoho dědy z Orliček
Červen: výlet do častolovického zámku a muzea krajky ve Vamberku
Říjen: pyžamová zábava
Listopad: schůze pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou spojená s promítáním videa o
zařízení
Listopad: pečení perníčků
Listopad: mikulášská besídka
Prosinec: vánoční besídky dětí z MŠ
Prosinec: vánoční besídka
Kulturní akce, které pořádalo město Žamberk v Centru sociální péče
Září: přednáška RNDr. Zdeňka Šulcka a JUDr. Zdeňka Jašky o nejstarší historii Žamberka a
poznatcích o geologické minulosti Orlických hor
Listopad: přednáška o bezpečnosti seniorů – beseda s tiskovou mluvčí Okresního ředitelství
Policie ČR v Ústí nad Orlicí nprap. Evou Sichrovou, velitelem obvodního oddělení Policie
ČR v Žamberku npor. Robertem Tomášem, koordinátorkou prevence kriminality Mgr.
Dagmar Ducháčkovou
Kulturní akce pod patronací Domu dětí a mládeže ANIMO Žamberk
Září – říjen: výstava „Žamberk mýma očima“ v rámci oslav výročí 675 let od první písemné
zmínky o městě.
PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ : 12,5

Akce Sboru pro občanské záležitosti , Nádražní 833, Žamberk
Předsedkyně SPOZ: Anna Stejskalová, tel. 608 650 011
Počet obřadů
Vítání občánků
Diamantové svatby
Zlaté svatby
Stříbrné svatby
Osobní návštěvy jubilantů
Písemné gratulace
Předávání maturitních vysvědčení
Předávání výučních listů
Předávání vysvědčení žákům 9.tříd
Sjezdy rodáků

10
1
5
3
146
166
4
8
5
2

Počet
zúčastněných
53
1 pár
5 párů
11 párů

109
190
135

Osamělí důchodci - jarní + podzimní + vánoční setkání
Návštěva v domovech důchodců + LDN
Zasedání komise

3
2
4

92
11
15

Římskokatolická farnost – děkanství Žamberk
564 01 Žamberk, Kostelní 65, Administrátor Mgr. P. Oldřich Kučera
tel 465 614 529,731 402 249, e-mail: olda.kucera@orlicko.cz
Církevní instituce zajišťuje křty, smuteční rozloučení, svatební obřady, výuku náboženství ve
škole, opravy a údržbu 14 objektů (většina jich patří ke kulturním památkám) letní dětský
tábor, volejbalový turnaj, některé koncerty.
Na faře probíhají setkání dětí v rámci Papežského misijní díla, Dětský chrámový sboreček,
chrámový sbor, setkávání mládeže, Šenstatscké hnutí, KDU ČSL
Statistika :
Žamberk-Písečná 40 pokřtěných
5 svateb
33 pohřbů
Slatina n. Zd.
4 pokřtění
2 svatby
5 pohřbů
Rybná n. Zd.
2 pokřtění
0 svateb
9 pohřbů
Žamberk a Písečná – je nyní již 1 právnická osoba.
Příjmy:
3 473 235,- Kč
Dotace min.kultury, Krajského úřadu, Města Žamberka,
Kirche in Not- Biskupství HK
2 196 160,-Kč
Sbírky
299 315,-Kč
Nájemné
206 014,-Kč
Dary
254 178,-Kč
Ostatní příjmy
517 174,- Kč
Výdaje: 3 299 645,-Kč
Provedené práce:
Restaurování maleb v kostele
570 000,-Kč
Oprava střechy na kapli sv. Rozálie 370 000,-Kč
Restaurování lavic v kostele
50 000,-Kč
Oprava věže kostela
1 000 000,-Kč
Elektr.zabez.systém-alarm
54 000,- Kč
Celkové náklady na opravy památek
2 111 135,-Kč
Opravy ostatní
245 986,- Kč

7.Kultura
Městský kulturní podnik – Fidiko, Nádražní 39, Žamberk
Ředitel: Vilém Kout, tel.465 614 583

Město Žamberk
Městský kulturní podnik FIDIKO v roce 2007
Přepočtený počet pracovníků: 4
Zaměstnanci OON
*9
Příspěvek zřizovatele:
1 828 000,- Kč
Na grantových projektech získáno:780 000,- (vč.750 000,- od min. kultury na modernizaci ozvučení)
Na sponzoringu získáno:
50 000,- Kč

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ
Kino uvedlo: 124 filmových titulů (celkem 10 088 diváků, 206 projekcí)
z toho:
odehrálo 6 film.představení v rámci Dětského film festivalu ( 1 486 diváků)
odehrálo 9 film.titulů (13 projekcí) pro školy (3 595 diváků)
Sledovanost filmů:
1. Vratné lahve (ČR)
2. Obsluhoval jsem anglického krále
3. Harry Potter a Fénixův řád

1 178 diváků
831 diváků
684 diváků

(5 představení)
(5 představení)
(3 představení)

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY
Divadla a koncerty (mimo školních představení) – 27 akcí (divadla, koncerty, zábavné
programy)
3 052 diváků a posluchačů
Festival Orlická Brána
cca 1 000 návštěvníků
Pronájem:
20 pronájmů (42 představení, 8 300
diváků)
Nejvyšší návštěvnost: 1. Pavel Šporcl
335 posluchačů
2. Chvilková slabost
279 diváků
3. Koncert Big Band Letohrad
245 posluchačů
Představení pro školy
Představení pro MŠ, ZŠ, Spec.školu, Odb.učiliště.
Celkem 8 titulů (15 představení - divadelní, hudební) – 2 970 diváků
Celkem diváků na školní představení (vč. filmových)– 6 565 diváků
Shrnutí statistiky
mimokinová představení: 14 322 diváků
film.projekce: 10 088 diváků,
Celkem v r.2007 : 24 410 diváků

Městská knihovna, Nádražní 743, Žamberk
Ředitelka: Hana Absolonová, tel. 465 614 663
Činnost Městské knihovny je podle zřizovací listiny zaměřena na poskytování veřejných
knihovnických a informačních služeb. Knihovna zároveň plní i regionální funkci.
1. Služby:
Městská knihovna půjčuje 32 hodin týdně:
V roce 2007 bylo zaregistrováno 1 195 čtenářů, z toho 362 dětí.
Knihovnu navštívilo 19 866 návštěvníků.
Dospělí čtenáři si vypůjčili celkem 64 968 knih a periodik, čtenáři v dětském oddělení si
vypůjčili celkem 11 405 knih a periodik.

Celkem bylo uskutečněno 76 373 výpůjček.
Do fondu knihovny přibylo 2 280 svazků knih, a to nákupem, dary spoluobčanů a dary
Ministerstva kultury.
2. Regionální funkce:
Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Ústí nad Orlicí zajišťujeme regionální funkci pro 14
místních knihoven.
Do regionálního výměnného fondu bylo doplněno 722 svazků.
Tento nákup byl hrazen z prostředků Pardubického kraje.
Bylo uskutečněno 14 metodických návštěv, pořádán 1 seminář a uspořádáno 52 souborů knih
a půjčeno na obce 3 476 svazků knih.
3. Kulturní a propagační činnost:
Kromě hlavní složky práce každé knihovny, kterou je výpůjční služba, se zaměřujeme i na
kulturní a propagační činnost knihovny.
Knihovna se pravidelně zapojuje do celostátních knihovnických akcí: Březen-měsíc internetu,
pohádkový podvečer s Andersenem a do říjnového Týdnu knihoven.
V roce 2007 jsme se zapojili i do oslav 675 let od první zmínky o Žamberku.
Největší návštěvnost byla na těchto akcích:
Podvečer s Andersenem - cca 85 dětí, Povídání o Žamberku s manželi Pírkovými - cca 45
občanů, 2x beseda se spisovatelem Duškem a jeho hosty - vždy cca 30 občanů.
Výstavy fotografií paní Slávky Hrdinové a paní Hany Sklenkové byly též vždy hojně
navštěvovány. Po celý rok probíhaly i další výstavy kreseb dětí.
Pro děti a studenty pracovnice uspořádaly besedy o vzniku a poslání knihoven, vzniku písma
a lekce knihovnicko-bibliografické přípravy mládeže. Tak jako v minulém roce pracovnice
knihovny se zaměřily na to, aby si děti uměly vyhledávat různé informace jak na internetu, tak
pomocí rejstříků v knihách.
Děti vypracovávaly odpovědi na různé úkoly a tam, kde síly nestačily, knihovnice pomohly.
4. Personální, finanční a technické zabezpečení.
Činnost knihovny zajišťují 3 odborné pracovnice a 1 pomocná pracovnice na poloviční
úvazek.
Městská knihovna hospodařila v rámci schváleného rozpočtu.
V r.2007 proběhla v knihovně revize knihovního fondu.
V r.2007 proběhla v knihovně výměna oken, která byla napadena houbou. U ostatních oken
byl proveden nátěr.
V r.2007 byla obměněna výzdoba knihovny pod vedením paní Anny Richtrové a s pomocí
dětí výtvarného kroužku Domu dětí Animo.
Za přispění grantu MK (příspěvek 74 000 Kč) byl do knihovny zakoupen nový knihovnický
program Clavius.
Veškerou ekonomickou agendu knihovny vede město, což velmi pozitivně přispívá k tomu, že
pracovnice se mohou plně věnovat odborné práci a rozvíjet další aktivity knihovny.

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: PhDr. Marie Otavová
Přepočtený počet pracovníků: 4,0
Příspěvek zřizovatele na provoz : 1 882 217,-Kč
V grantových projektech a od donátorů získáno: 66 000,- Kč
Příjmy ze vstupného a vlastního prodeje: 128 515,- Kč

V roce 2007 uspořádalo muzeum celkem 8 výstav, jedna z nich byla putovní – 550 let od
příchodu jednoty bratrské. Rok 2007 přinesl řadu významných kulturních výročí, která
muzeum zakomponovalo do nabídky výstav a programů. Muzeum se podílelo na zabezpečení
celoměstských oslav 675. výročí první písemné zmínky o Žamberku a 550. výročí založení
Jednoty českobratrské v Kunvaldu. Samostatnou výstavou jsme připomněli 115. výročí
narození Vojtěcha Sedláčka a výstavou Unikáty a skvosty v díle Rousů jsme dokladovali
tvorbu ak. sochaře Fr. Rouse ml., řezbáře Josefa Rouse a sochaře a štukatéra Karla Rouse.
Výstavu Žamberk na historických pohlednicích muzeum prezentovalo v Divišově divadle
v rámci cyklu akcí k 675. výročí první historické zmínky o Žamberku.
Stálou expozici muzea a domku P. Diviše si přišlo prohlédnout celkem 7 138 návštěvníků.
Z toho do muzea jich přišlo 5 935, z nich bylo 59 výprav - 750 dětí a 135 dospělých. Do
Domku P. Diviše v sezoně zavítalo celkem 1 203 návštěvníků. Největší zájem veřejnosti jsme
zaznamenali během VII. ročníku Svátků dřeva. Téma – dřevěný dům a tradiční řemesla
spolu s bohatým doprovodným programem přilákalo na 1 977 návštěvníků. Bylo zde otevřeno
30 samostatných výstav a předváděcích stanovišť. Mimořádný zájem provázel během
července a srpna také výstavu „ Unikáty a skvosty v díle Rousů“. Možnost poměřit své
znalosti v historickém rychlotestu využilo během Dne muzeí 94 návštěvníků. Poprvé se
muzeum zapojilo do Festivalu muzejních nocí. Byla vytvořena netradiční expozice, která
návštěvníky zvala do „Říše loutek“, prohlídku expozic ve večerní a noční době s atraktivním
programem si nenechalo ujít celkem 122 dětí a rodičů. Atmosféru vernisáží zpestřovala po
celý rok bohatá nabídka vystoupení hudebního oboru ZUŠ P. Ebena. Vyhlásili jsme dvě
výtvarné soutěže - na téma Historické domy, domky, domečky ( 48 účastníků) a Perníková
chaloupka (s účastí 179 soutěžících). Byly vytvořeny práce překvapující výtvarné hodnoty.
Muzeum získalo od Pardubického kraje dotace na celkem 2 grantové projekty, které byly
účelově vázány na podporu VII. ročníku Svátků dřeva a na lepší vybavení depozitářů.
Sbírkové fondy muzea byly v r. 2007 rozšířeny celkem o 30 přír. čísel a 39 předmětů.
Muzeum uspořádalo celkem 5 přednášek, v květnu zazněla přednáška PhDr. Milana
Skřivánka a Ing. Jiřího Veselého na téma K dějinám Parishovy hvězdárny v Žamberku,
v červnu Unikáty a skvosty v díle zástupců rodiny Rousů, v září upoutaly pozornost
přednášky RNDr. Zdeňka Šulcka Geologická minulost Žamberka a JUDr. Zdeňka Jašky
Nejstarší písemné zmínky o Žamberku. V říjnu navštívil Žamberk redaktor a publicista
Stanislav Motl, spolu s paní Hanou Faltusovou přinesli autentická svědectví o odboji rodiny
Dolečkových, během přednášky byl promítnut dokument k článku Pacienti doktora
Rittera.Žamberské muzeum si v r.2007 vypůjčilo 281 předmětů a naopak poskytlo zápůjčku
celkem 111 předmětů. V r.2007 se obrátilo na muzeum s obsáhlejšími dotazy celkem 57
badatelů, k domácímu studiu bylo zapůjčeno z regionální a odborné literatury 59 titulů. Bylo
zakonzervováno a zrestaurováno celkem 69 sbírkových předmětů. Do muzejní knihovny
přibylo 20 nových publikací, z toho 12 se jich podařilo získat darem.

INFORMAČNÍ STŘEDISKO MĚSTA ŽAMBERKA. Kostelní 446
tel. 465 612 946, e-mail: info@orlicko.cz
Vedoucí: Zdena Kroulíková
Přepočtený počet pracovníků: 2
Příspěvek zřizovatele: 297 000,- Kč
Na grantových projektech získáno: 96 000,- Kč
Příjmy z jiné činnosti: 100 000,- Kč
V r.2007 využilo služeb Informačního střediska v Žamberku celkem 8 122 návštěvníků,
z toho 868 cizinců. Informace o městě, okolí a konaných akcích u nás hledalo 3 104

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 r. 2007 jsme zpracovali 1 996 e-mailových a telefonických dotazů.
Tyršovu rozhlednu navštívilo 4 472 příznivců a do literární soutěže přispěl jeden účastník. Na
sezonu 2008 jsme pro Vás připravili novou podobu vstupenky a můžete se těšit na
pohádkovou soutěž v rámci oslav 10. výročí otevření Informačního střediska v Žamberku.
Novinky v roce 2007:
zadána výroba kovových zapichovacích odznáčků se znakem města (v prodeji budou od
dubna 2008), textilní vlaječka se znakem města, sběratelské karty KČT, cyklomapa Žamberk
a okolí.
Prezentace v roce 2007:
Informační středisko v r.2007 prezentovalo město na veletrzích cestovního ruchu v Brně
(Regiontour), v Praze (Holiday World), v Hradci Králové (Infotour), v Poznani – Polsko
(Tour salon). Městské propagační materiály putovaly také na další veletrhy cestovního ruchu
– Jablonec nad Nisou, Ostrava, Olomouc, Berlín, Varšava, Moskva, Utrecht.
Celostátní prezentaci města jste mohli zaznamenat v časopisech cestovního ruchu – TIM,
Travel profi, KAM po Česku, Dovolená.
Informační středisko Žamberk je držitelem certifikátů České centrály cestovního ruchu v
Praze, Pardubického kraje a Asociace turistických informačních center.
Informační středisko v Žamberku
- získalo v roce 2007 dotaci od Pardubického kraje na svoji činnost ve výši 96 000,- Kč
- je otevřeno 7 dní v týdnu celý rok (kromě několika státních svátků).
- v roce 2008 oslaví 10. výročí své činnosti

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 bylo v r.2007 v provozu od 25.5. do 28.8. Léto moc nepřálo, a to ovlivnilo i
příjem, který byl o 270 000 Kč nižší oproti minulému roku. Největší návštěvnost byla
v období od 14. 7. do 28.7.2007 a potom několik dnů v srpnu.
Koupaliště v roce 2007 navštívilo 27 675 návštěvníků.
Autocamping
Kapacita: 38 chatek po 4 lůžkách, místa pro stany a karavany.
Návštěvnost rovněž ovlivnilo počasí – chatky byly obsazeny po celou sezonu, stanů a
karavanů proti minulému období bylo o polovinu méně.
Minigolf:
Zájem o hru nepoklesl a golfové hřiště bylo v průběhu letošní sezony využito.

AEROKLUB ŽAMBERK, občanské sdružení
Letiště 1023, Žamberk telefon-pevná linka: +420 465 614 693 (víkendy a svátky)
web: www.aeroklub.zamberk.cz e-mail: aeroklub.zamberk@centrum.cz
Statutární zástupce: Ing. Jan Václavík, předseda aeroklubu , tel. 739 182 156
Celkem 35 členů, z toho 27 létajících
Naši činnost rozdělujeme do plachtařské a motorové odbornosti, součástí našeho klubu je i
letecká škola, ve které provádíme výcvik pilotů kluzáků. V letecké škole se zaměřujeme
zejména na výcvik mladých členů a jejich následné začlenění do klubových aktivit. Létáme
v závislosti na počasí od jara do podzimu téměř každý víkend. Součástí letecké činnosti je i
letní soustředění zaměřené na zintenzivnění výcviku žáků letecké školy a mladých pilotů,
kteří si upevňují své pilotní návyky a připravují se na soutěžní lety. Naši členové plachtařské
odbornosti se každoročně účastní mnoha leteckých soutěží a k největším úspěchům minulé
sezony patří 3. místo Ing. Štěpána na Hronovských orlíkovských přeháňkách, dva z mladých
členů Ondřej Marek a Filip Sklenář za loňský rok rovněž získali plachtařský výkonnostní
odznak Mezinárodní letecké federace FAI D.
Ing. Miroslav Sklenář ulétl více než 700 km přelet nad Jižní Austrálii.
Za minulý rok jsme nalétali celkem:
kluzáky
230 hodin
motorizované kluzáky
54 hodin
motorová letadla
97 hodin
Aktivně rovněž spolupracujeme s modelářským oddílem „Orlík“, zejména pak na
modelářských soutěžích, které se konají na ploše letiště. 14.-15.7.2007 to byla soutěž „Aces &
warbirds“ modelů kategorie air combat. Snažíme se o propagaci letectví mezi mládeží a
zapálenou veřejností. 13.11. 2007 proběhla exkurze žáků ZŠ 28. října na letišti doplněná
výkladem o dějinách a současnosti našeho letectví. 2.2. 2008 se uskutečnila beseda Ing.
Miroslava Sklenáře o jeho plachtařských zážitcích z létání v Austrálii a USA v žamberské
městské knihovně.
V roce 2008 plánujeme v těchto aktivitách pokračovat a rozšiřovat je. 5. a 6. července se
bude konat v areálu letiště další ročník modelářské soutěže „Aces & Warbirs“. Vyvrcholením
našich aktivit ovšem bude letecký den, který se uskuteční 28. června 2008.

Spolková činnost
Místní organizace Českého zahrádkářského svazu, tel. 608 022 949.
Předseda: Martinec Josef, 28.října 1017, 564 01 Žamberk
Zahrádkáři v Žamberku jsou organizováni v místní organizaci Českého zahrádkářského svazu.
Svou činnost konají již 55 let.
V současné době evidujeme 237 členů. Naše aktivity zahrnují obhospodařování zemědělské i
ostatní půdy v zahrádkářských koloniích i přídomních zahradách. Máme čtyři zahrádkářské
kolonie.
Pořádáme pravidelně tématické zájezdy, kterých se zúčastňují i nečlenové organizace.Také se
pravidelně zúčastňujeme výstavy "Zahrada východních Čech" v Častolovicích.
Pořádáme každoročně tradiční ples, který je znám svou velmi pěknou květinovou výzdobou.
Udržujeme družební styky se zahrádkáři v Kostelci nad Orlicí, České Rybné a v němekém
Senftenbergu. Provádíme také jarní chemické ošetření ovocných stromů, tato činnost je
konána také pro nečleny.
Hlavní činností je moštování jablek. Od počátku moštování v r.1972 jsme zpracovali 18 907q
jablek.
Začínáme budovat novou moštárnu v areálu Orlických kasáren o naší činnosti informujeme
občany v Žamberských listech.

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

Celkový počet odhalených přestupků 584

 Projednáno domluvou ………………………….… 203
 Postoupeno správnímu orgánu ………………….... 102
 Projednáno pokutou ………………………………. 279
 Uloženo na pokutách ………………………….244 300,-Kč
Rozdělení přestupků:
 Silniční provoz ………………………………….. 370
 Přestupky na úseku alkoholismu …………………. . 4
 Přestupky vyplývající z vyhlášek obce ……..…….. 79
 Přestupky proti veřejnému pořádku ………….…… 47
 Přestupky proti občanskému soužití …………………9
 Přestupky proti majetku ………………………….... 65
 Jiné zákony…………………………………………..10
Další činnost v číslech:
 Poplatky za parkovací automaty …….………… 425 000,-Kč
 Příjem z pronájmu LIDARu (radar) ……………97 000,-Kč
 Dechové zkoušky na alkohol……………..………85 z toho 27 pozitivních
 Odchyt toulavých psů …………………………... 50
 Úklid kadáveru (uhynulé zvíře) ……………… …10
 Doručování písemností…………………………....90

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
obvodní oddělení Husovo nábřeží 314, 564 01 ŽAMBERK
tel. 465 614 333, FAX 465 614 165, TÍSŇOVÁ LINKA: 158
http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/project/section.php?ids=1025

Vedoucí OOP ČR: npor. Robert Tomáš

ODBOR PRÁVNÍ, Nádražní 833, Žamberk
( v rámci správního obvodu PO III.)
Vedoucí odboru: JUDr.Jitka Kubová, tel.465 670 215
Celkový počet došlých přestupků
Postoupeno nebo odloženo
Projednáno napomenutím
Vyřízeno uložením pokuty
Z toho v příkazním řízení
V blokovém řízení
Zastavením řízení
Uloženo na pokutách a nákladech řízení
Počet podaných odvolání
Přestupky ve státní správě a samosprávě
Přestupky proti veřejnému pořádku
Přestupky proti občanskému soužití
Přestupky proti majetku
Přestupky spáchané nezletilými do 15 let
Přestupky spáchané mladistvými do 18 let
Přestupky spáchané občany Žamberka

164
83
8
50
13
10
23
54 700,- Kč (zaplaceno 39 200,- Kč)
0
14
7
30
30
6
15
60

Přestupky projednané na základě VPS s obcemi:
Dlouhoňovice
9
Helvíkovice
4
Klášterec n.O.
5
Kunvald
5
Líšnice
9
Lukavice
10
Písečná
1
Výkon trestu obecně prospěšných prací v roce 2007
V roce 2007 bylo 6 odsouzenými odpracováno u TS Žamberk s.r.o. na údržbě veřejné zeleně,
úklidu komunikací a chodníků, čištění kontejnerů, pomocných a natěračských pracích celkem
1 316 hod. Čtyři odsouzení by měli začít pracovat tento rok.

2. Odbor obrany a krizového řízení, Nádražní 833, Žamberk
Vedoucí odboru: Ing.Vladimír Fikejs, tel. 465 670 218
1. Jednání BR
V r. 2007 se konaly 3 jednání Bezpečnostní rady ORP (obec s rozšířenou působností)
Žamberk. M.j. byly řešeny otázky předávání varovných informací a připravenosti krizového
štábu. Závěry bezpečnostní rady potvrzují připravenost ORP a města na řešení mimořádných
událostí a havárií a k případným nedostatkům jsou přijímána příslušná opatření.
2. Povodňová prevence
V rámci povodňové prevence byly řešeny tyto úkoly:
- účast povodňových a krizových orgánů města na celostátním povodňovém cvičení Vltava a
Labe v září 2007 s dobrým hodnocením,
- v součinnosti s Povodím Labe,s.p. a Krajským úřadem Pk řešena možnost povodňové
ochrany města vybudováním ochranných zdí a hrázek s možností čerpání státní dotace,
- zdokonaleno bylo plnění úkolů povodňové hlídkové a hlásné služby.
3. Povodňové prohlídky
Dne 22.5.2007 proběhly prohlídky toku Divoké Orlice v k.ú. Žamberk. Převážná část
nedostatků byla odstraněna. Přetrvává nedostatek – poškozená opěrná zeď při vyústění
náhonu z vodní elektrárny továrny Royan Clasic,a.s. (konkurz) a poškozený vakový jez na
koupališti.
Dne 9.10.2007 proběhly prohlídky toku Divoké Orlice v obcích Klášterec n,.O. a Záchlumí.
Zjištěné nedostatky byly odstraněny.
4. Informovanost obyvatelstva
Podání tísňové informace občanům o vzniku havárie nebo mimořádné události je
důležitým úkolem města. K tomu (kromě jiných způsobů) používá:
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 na toku). Zájemci o službu se mohou přihlásit na odboru obrany, popř.
podatelně úřadu.
b) Info světelný panel – velkoplošný panel (8 řádků s obsahem jedné SMS zprávy) je
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.
5. Prostředky pro likvidaci následků
Město k 31.12.2007 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) náhradní zdroj elektrické energie – dieselagregát 15 kVA
d) olejový radiátor – 1 ks
e) ponorné čerpadlo – 1 ks
V běžném životě lze tyto prostředky zapůjčit na komerční bázi fyzickým i právnickým
osobám (info tel. 465670218).

6. Jednotka PO
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města ktg. II má 22 členů s pohotovostí do 5 min. a
dojezdovou vzdáleností do 10 min. Velitelem jednotky je Milan Červ a zástupcem Jiří
Chládek. Pro jednotku PO města byl významným mezníkem únor 2007, kdy obdržela po
dlouhých 37 letech opět nové hasičské cisternové vozidlo – Renault Midlum CAS 24.
Jednotka se zúčastnila 6 zásahů za rok, z nichž největší byla účast na likvidaci ohniska ptačí
chřipky u Chocně. Činnost jednotky prověřil starosta města ve 2 tématických cvičeních.
Jednotka byla financována Městem ve výši 334 tis. Kč/rok.
7. Bezpečnost informací
Městský úřad přistoupil k normativním standardům v oblasti bezpečnosti informací při
výkonu státní správy a samosprávy. Po provedených opatřeních byl systém auditován podle
ČSN 27001 odbornou firmou. Naše snaha byla oceněna certifikátem ISO/IEC 27001/2005
(systém managementu bezpečnosti informací).

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje – požární stanice,
Vrbí 257, Žamberk tel. 950 588 111
Velitel stanice: Ing.Libor Dušek, tel. 950 588 197, 606 189 596
Počet pracovníků 12 +1
Vyjížděli jsme:
Požárů - 30
Dopravní nehody - 67
Únik látek - 7
Technická pomoc - 111
Živelná pohroma - 1
Práce na vodě – 1
CELKEM 221 zásahů
Dýchací přístroje (zásah+výcvik) - 133
Spotřeba sorbentů u DN - 80 kg
Evakuace osob - 1
Záchrana osob- 16
Zranění - 29
Mrtví - 4

3. Životní prostředí, zemědělství, Nádražní 833, Žamberk
(v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Ing. Jaroslava Červená, tel.465 670 260
Celkový přehled:
Za uplynulý rok došlo na odbor ŽPZE celkem 5 508 podání. Písemně bylo vyřízeno 1 438
podání, a to 591 formou správních rozhodnutí, 719 formou vyjádření a souhlasů, 128
omluvami z ústních jednání a místních šetření. Dále bylo schváleno 36 plánů chovu a lovu I. a
II., byly zveřejněny 3 informace podle zákona č. 100/2001 Sb. (posuzování vlivů na životní
prostředí) atd. Zbývající část podání byla různá hlášení zasílaná podle příslušných zákonů,
evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů, pozvánky na místní šetření nebo jednání,
korespondence 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 přípravy na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti.
Přehled provedených činností rozdělených podle jednotlivých oblastí svěřených odboru
ŽPZE k výkonu státní správy:
- ochrana ovzduší
Na tomto úseku bylo vydáno 36 správních rozhodnutí, 44 sdělení ve věci záloh na poplatek
pro střední stacionární zdroje znečištění a 1 8 6 v y jádření. Byly řešeny 4 stížnosti a uděleno
5 pokut. Mimo jiné byl zpracován roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší pro
střední stacionární zdroje znečištění za rok 2006,
- odpadové hospodářství
Vydáno bylo 47 správních rozhodnutí, 161 vyjádření o dalších opatřeních, dále bylo
zpracováno 651 doručených evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů a
provedeno 14 kontrol (kontrolováno bylo dodržování nakládání s odpady včetně jejich
likvidace). Řešena byla 1 stížnost, 2 podezření ze spáchání přestupku, přemístění opuštěného
autovraku a udělena 1 pokuta za porušení zákona o odpadech. Bylo zpracováno 144 ročních
hlášení evidence odpadů za rok 2006, předaných za provozovny původců odpadů a zařízení
pro využití autovraků ze správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
- myslivost
Vydáno bylo 24 rozhodnutí, 8 souhlasů. Byly provedeny 2 kontroly mysliveckého
hospodaření. Řešeno bylo 1 porušení zákona. Schváleno bylo 36 plánů chovu a lovu I. a II..
Celkem bylo vydáno 28 loveckých lístků. Byly ustanoveny 2 myslivecké stráže. Pro 18
honiteb byly odsouhlaseny roční výkazy o honitbě, tyto výkazy byly dále zpracovány a
předány na Ministerstvo zemědělství. Zpracováno bylo celkem 18 plánů péče o zvěř a
sčítacích listů. Průběžně bylo prováděno zpracování měsíčních hlášení ulovené zvěře (celkem
18 honiteb a 216 měsíčních hlášení ). 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 115 správních rozhodnutí, z toho 51 o povoleních kácení stromů. Dále
bylo vydáno 65 vyjádření, 6 závazných stanovisek k zalesnění pozemků o výměře do 0,5 ha,
205 souhrnných stanovisek k vlivu záměrů na zákonem chráněné zájmy ochrany životního

prostředí a 128 omluv z jednání. Provedeno bylo 58 kontrol, udělena 1 pokuta. Byla vedena
evidence 8 trvalých stanovišť včelstev. Organizačně bylo zabezpečováno značení
vyhlášených památných stromů,
- ochrana zemědělského půdního fondu
Vydáno bylo 142 souhlasů s odnětím, liniovou stavbou a územně plánovací dokumentací,
bylo vydáno celkem 14 správních rozhodnutí (např. rozhodnutí o odvodech, k liniovým
stavbám apod.) a 154 vyjádření (včetně souhrnných stanovisek) . Provedeno bylo celkem 5
kontrol. Zpracován byl rovněž statistický výkaz Českého statistického úřadu,
- rostlinolékařská opatření
K omezení šíření zaplevelení bylo zasláno 8 výzev a provedeno 8 kontrol,
- státní správa lesů
Vydáno bylo 60 správních rozhodnutí a 69 závazných stanovisek a 167 vyjádření (včetně
souhrnných). Provedeno bylo 22 kontrol. Vydána byla 3 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 292 rybářských lístků. Uložena
byla 1 pokuta za přestupek a 1 pokuta za porušení zákona,
- vodoprávní úřad
Vodoprávní úřad vydal 295 vodoprávních rozhodnutí, 234 vyjádření a 46 potvrzení z hlediska
ochrany vod. Provedeno bylo 6 kontrol. Řešeny byly 3 podněty a 3 přestupky a 3 havárie.
Uložena byla 1 pokuta. Zpracovány byly statistické výkazy Českého statistického úřadu.
V elektronické formě byla vedena evidence rozhodnutí vodoprávního úřadu, majetková a
provozní evidence vodovodů a kanalizací.
V oblasti výkonu samosprávy
V oblasti odpadů byla v roce 2007 úspěšně dokončena práce na důležitých projektech na
modernizaci systému nakládání s odpady ve městě i jeho okolí, na nichž se několik předešlých
let podílel i odbor ŽPZE. Jednalo se o projekty dvou zařízení pro nakládání s odpady – Sběrný
dvůr v areálu TS ŽAMBERK a CNO v Dlouhoňovicích (kompostárna na využití biologicky
rozložitelného odpadu na recyklaci stavebních odpadů), která byla financována převážně ze
zdrojů EU a SFŽP a v roce 2007 byla obě zařízení uvedena do provozu. Dále se odbor zaměřil
na vylepšení a rozšíření systému sběru obalových odpadů o další komoditu (bílé sklo) a o
zkvalitnění servisu pro občany formou zavedení pytlového sběru plastů, papíru a nápojových
kartonů se svozem přímo od domácností. Dále byl realizován pilotní projekt sběru
biologicky rozložitelných odpadů (BRKO) do speciálních nádob (compostainerů) a odvoz od
domácností. Projekt by vyhodnocen k získání podkladů pro rozhodnutí města o přípravě
projektu na třídění BRKO na celém území města. Dále bylo smluvně zajištěno rozšíření
sortimentu elektrozařízení (o svítidla) bezplatně přijímaných do místa zpětného odběru
použitých elektrozařízení v areálu TS ŽAMBERK. Pracovnice odboru vypracovala 3 projekty
a žádosti o poskytnutí dotací od Pardubického kraje a spolupracovala na 1 žádosti o podporu
RRAPaK, z toho 2 žádosti byly úspěšné. Dále připravovala 1 projekt a žádost na poskytnutí

dotace od EU a SFŽP na zavedení systému nakládání s BRKO v Žamberku a okolí. Veškerá
tato opatření mají za cíl zefektivnit a modernizovat systém odpadového hospodářství města.
Oddělit využitelné složky komunálních odpadů od nevyužitelných, snížit podíl nejdražších
složek odpadů – ukládaných na skládku a zvýšit podíl složek odpadů předávaných k využití
zpracovatelům.
Dále byl zahájen projekt motivace a ekologického vzdělávání mládeže formou soutěže
v třídění obalových odpadů ve školách. Pokračoval proces podpory ekologické osvěty formou
finančních příspěvků poskytnutých podle pravidel pro mládežnické ekologické projekty. Bylo
přijato a příslušné komisi předloženo 8 žádostí o příspěvky na rok 2007 a zkontrolováno
vyúčtování 10 projektů realizovaných v roce 2006.
Dále byla kontrolována čtvrtletní hlášení pro EKO-KOM, faktury za odpadové hospodářství,
vyplňována hlášení a dotazníky za město, vedena průběžná evidence odpadů, zpracovány
různé výkazy, podklady pro výběrová řízení, smlouvy, rozpočet města atd.
V oblasti správy veřejné městské zeleně bylo organizačně zabezpečeno dohotovení projektu a
realizace rekonstrukce parku ve Vojáčkových sadech a byla dokončena dotovaná
rekonstrukce přírodně krajinářského parku u kaple svaté Rozálie.

4. ODPADY
EKOLA České Libchavy s.r.o., tel.: 465 582 133
Ředitel: Ing.David Černý, e-mail: david.cerny@mariuspedersen.cz
Množství odpadů vyprodukovaného v Žamberku v roce 2007
1/ množství směsného komunálního odpadu uložené v občanských popelnicích činilo
1 004,235 t.
2/ množství směsného komunálního odpadu uložené ve velkoobjemových kontejnerech na
sídlištích a na tržnici činilo 441,42 t
3/ množství objemného odpadu z mobilního sběru na jednotlivých stanovištích a sběrného
dvora činilo: 573,2 t
4/ množství ostatních odpadů činilo: pneumatiky 7,49 t

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 TS ŽAMBERK s.r.o.: Vrkoč Ivan, tel. 602 407 529
Naše činnost se rozděluje do těchto 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, opravují se
vyvrácené obrubníky, propadlé kanálové mříže apod. Dále instalujeme dle rozhodnutí MěÚ
nové dopravní značení a udržujeme stávající, provádíme „lajnování“ vodorovného dopravního
značení a obnovu nátěru na přechodech pro chodce.
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, provádíme
pročištění příkopů a kanálových vpustí. V létě se pak komunikace 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.
Udržujeme a opravujeme městské autobusové zastávky.
Zeleň – cca 11 ha
Sekáme trávníky včetně úklidu trávy, vysazujeme a zaléváme městskou zeleň, upravujeme
živé ploty a prořezáváme stromy, dle rozhodnutí MěÚ kácíme stromy, frézujeme pařezy a
provádíme novou výsadbu zeleně, štěpkujeme větve, likvidujeme plevele postřikem a
mechanickým odstraněním.
Sběrný dvůr – v červnu 2007 byl stavebně a administrativně dokončen sběrný dvůr. Jsou zde
umístěné nové modré kontejnery na třídění odpadu, je plně vybaven sběrnými nádobami na
nebezpečný odpad, řádně oplocen a jsou umístěny nové oranžové buňky pro obsluhu. Občané
města Žamberka mohou 3x v týdnu likvidovat domovní odpad, bezplatně ukládat nebezpečný
odpad a kompletní vyřazené elektrospotřebiče. Pro podnikatele nabízíme likvidaci směsného
komunálního odpadu za úhradu.
Městský hřbitov –celoročně je sekána tráva včetně úklidu, úpravy živých plotů, drobné práce
a úpravy. Na podzim úklid listí a prořez stromů. V létě 2006 byl zprovozněn hřbitovní domek.
Bydlí v něm správce hřbitova, který se stará o odemykání a zamykání hřbitova, čistotu WC a
chodby apod. Evidenci hřbitova vedeme na sídle TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052.
Jedná se zvláště o evidenci, kterou jsou občané povinni hlásit. Jde především o pronájem
hrobových míst, ukládání ostatků při pohřbu do hrobu a ukládání uren, evidence poplatků.
Psí útulek
www.orlicko-psiutulek.estranky.cz/
tel. 721 941 080
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
- kosmetická a střihová úprava psů
V průběhu jednoho roku proběhne rukama zkušené obsluhy v útulku cca na 100 pejsků.
Z toho 90% pejsků najde nový domov. Na pejsky, kteří jsou umístěni v útulku, se můžete

podívat na internetových stránkách nebo na dvou nástěnkách v Žamberku u MVDr.
Novotného a v prodejně chovatelských potřeb Martina Valáška, jedna je umístěna v prodejně
chovatelských potřeb Korby v Letohradě nebo se podívat osobně během návštěvních dnů v
úterý a čtvrtek od 15.00 do 18.00 hod.
Každoročně pořádáme Dětský den v útulku, pochod se psy a Vánoce v útulku.
Na dětský den je pro děti připraven program, soutěže, malování křídami na betonové oplocení
a další překvapení. Pochod se psy pod názvem „Žamberská tlapka“ pořádáme na podzim.
Jsou sestaveny dvě trasy: kratší na 5 km, na stanovištích se plní různé úkoly, a delší cca 1015 km – běží se na čas, bez úkolů.
Nově od října 2007 provozujeme zařízení ke sběru, výkupu a využití odpadů „Centrum
nakládání s odpady v Dlouhoňovicích“, které dále rozdělujeme na :
Kompostárnu– slouží ke sběru, výkupu a využití kompostovatelných odpadů z činností
fyzických i právnických osob, popř. osob oprávněných k podnikání a zpracování těchto
odpadů při výrobě průmyslového kompostu. Je sem svážen veškerý biologicky rozložitelný
odpad z celého města (tráva, listí, odpad z compostainerů apod.). Kompostování probíhá
aerobními procesy na zpevněné výrobní ploše o rozměrech 50 x 36 m. Vzniklý kompost je
dále využíván pro planýrování ploch nebo po splnění kvalitativních kritérií používán jako
kompost I. kategorie – hnojivo. Větve jsou štěpkovány na štěpky a ty jsou využívány jako
mulčovací materiál pro údržbu městské zeleně nebo prodány na otop.
Recyklační plochy – slouží k recyklaci vhodných stavebních a demoličních odpadů bez
příměsí nebezpečných odpadů jako např. azbest a dále pak jako místo pro soustřeďování
výkopových a nerecyklovatelných zemin. Je zde prováděna recyklace stavebních a
demoličních odpadů a výsledným produktem jsou různé frakce např. písku, štěrku, makadamu
a jejich následné využití ve stavebnictví. Stavení a demoliční odpady mohou odevzdávat
fyzické i právnické osoby, popř. osoby oprávněné k podnikání 2x do týdne a dále dle
telefonické domluvy. Jedná se zpravidla o čistou stavební suť, beton , betonové panely
s ocelovou výstuží, směsné stavení odpady, asfalt, zeminu a kamení apod.
Vzhledem k tomu, že jsme dle rozhodnutí Pardubického kraje registrováni jako zařízení
k využívání odpadů a ne jako skládka, se přijaté odpady zde neukládají, ale vše slouží pokud
možno k opětovnému využití. Tím jsou i ceny za odevzdání odpadu na naše zařízení
ekonomicky výhodnější.
I nadále platí nabídka malého autobusu pro 16 osob- doprava pro školy, plavání, sportovním
a kulturním zařízením, turistům ubytovaným v rekreačním zařízení u koupaliště v Žamberku
apod. V zimním období provozujeme skibus.

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
Příjmy a výdaje města Žamberka v roce 2007
Skutečnost v tis. Kč

Ukazatel

Skutečnost v Kč
přepočtená na 1 obyvatele

Daňové příjmy

65 662

10 931

Nedaňové příjmy

11 959

1 991

Kapitálové příjmy

10 770

1 793

100 570

16 742

3 061

509

Příjmy města Žamberka celkem

192 022

31 966

Provozní výdaje

144 127

23 993

Kapitálové výdaje

31 011

5 162

Uhrazené splátky přijatých úvěrů

12 681

2 111

Výdaje města Žamberka celkem

187 819

31 267

4 203

700

Přijaté dotace
Úvěry přijaté v roce 2006

Rozdíl příjmů a výdajů

Výdaje Města Žamberka v roce 2007
Celkové výdaje ve vybraných oblastech
přepočítané na jednoho obyvatele

Z toho
Z toho
V tis. V Kč na
%z
provozní investiční
Kč
1
celkových výdaje
výdaje
celkem obyvatele výdajů
celkem
celkem

Záležitosti pozemních komunikací

3 443

Odvádění a čištění odpadních vod

2 479

413

Vzdělávání

7 967

1 326

Kultura

9 192

1 530

Tělovýchovná a zájmová činnost dětí a mládeže

8 013

Zdravotnictví
Sociální služby - penzion
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Ochrana životního prostředí, péče o vzhled města
Nakládání s odpady
Bezpečnost a veřejný pořádek, požární ochrana
Celkem

573

4,52

1 939

1 504

3,25

179

2 300

10,46

7 337

630

12,07

7 832

1 360

1 334

10,52

3 911

4 102

63

10

0,08

63

0

3 525

587

4,63

3 525

0

14 192

2 363

18,63

7 262

6 930

7 084

1 179

9,30

7 084

0

15 953

2 656

20,94

4 614

11 339

4 264

710

5,60

3 235

1 029

76 175

12 681

100

46 981

29 194

Ukončené investice v roce 2007 - výběr
Celková cena
tis. Kč

Název investiční akce
DDM Animo - přístavba

1 548

MŠ Tylova rekonstrukce

392

Divišovo divadlo - parapety

57

Veřejné WC v areálu Pod Černým lesem
Tenisový areál

889
12 783

Dětské dopravní hřiště

1 572

Sběrný dvůr

3 744

Sportovní hřiště u Správy budov

977

Komunikace za kasárny

873

Novinový stánek u budovy pošty

119

Chodník v ul. 28.října

142

Veřejné osvětlení

217

CELKEM

23 313

Ostatní ukazatele roku 2007
Ukazatel

Množství,
částka v Kč

1. Počet povolených VHP

103 ks

Místní poplatek z VHP

1 197 765,-

Odvod výtěžku z provozování VHP za předcházející rok
Správní poplatek z VHP
2. Počet vydaných známek pro psy
Nově přihlášení psi
Majitelé osvobození od poplatku
3. Objem půjček poskytnutých občanům z Fondu rozvoje bydlení
4. Počet přijatých nálezů
- z toho předáno majitelům

438 358,1 254 000,64 ks
54 ks
31 držitelů
278 307,46 ks
17 ks

Obchodní společnosti s majetkovou účastí města Žamberka
Účasti ve společnostech
Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s.

Vloženo
městem v
tis. Kč
53 812

Podíl
města v
%

Základní jmění
v tis. Kč
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

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
Zápis listin
Vyhlášení
Přiznání k dani z převodu nemovitostí
Výpis z listu vlastnictví
Objednávky
Pohyb majetku - vyřazovací protokoly
- zařazovací protokoly
Výběrová řízení
Příprava bodů jednání RM
Příprava bodů jednání ZM
Ověřování podpisů, vidimace
Lesní výroba - příjem
- výdej

0
0
4
30
10
16
25
12
30
38
224
188
71
61
29
332
106
371
306 392,- Kč
491 175,- Kč

Oddělení památkové péče
Správní řízení na úseku pam.péče:
vydaná rozhodnutí k obnově kulturních památek:
39
vydaná rozhodnutí k zamýšlené stavbě, stavební změně nebo k udržovacím pracím na
nemovitostech v městské památkové zóně Žamberk, Letohrad a Jablonné n. Orl.:
43
Vyjádření na úseku územně plánovací dokumentace
6
Vyjádření k demolicím objektů v městské památkové zóně:
2
Vyjádření k plánovaným stavbám na území s archeologickými nálezy:
15
Žádosti o grant na podporu vlastníků kultur. památek z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje: na opravy kulturních památek přijato 23 žádostí
Žádosti o dotaci v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón: na opravy kulturních památek přijaty 4 žádosti
Oddělení GIS (geografických informačních systémů)
- územní plán v elektronické podobě - jeho implementace do mapového projektu pro veřejnost
na mapovém serveru města Žamberka
- nová ortofotomapa města Žamberka - její implementace do mapového projektu pro veřejnost
na mapovém serveru města Žamberka
- rozšíření turistických zajímavostí v mapovém projektu pro veřejnost na mapovém serveru
města Žamberka
- průběžná aktualizace registru adres UIR - ADR za celé území ORP Žamberk na mapovém
serveru města Žamberka

- průběžná aktualizace ISKN (informačního systému katastru nemovitostí na mapovém
serveru města Žamberka)
Oddělení územního plánování
Počet dokončených územně plánovacích dokumentací v roce 2007 ……………….4
Počet rozpracovaných územně plánovacích dokumentací (včetně změn) ...............17
Počet obcí v rámci PO3, které obdržely dotaci na pořízení územně plánovací dokumentace
z prostředků Pardubického kraje v r.2007 .........4 v hodnotě 422 tis. Kč
Počet podaných žádostí o státní a zahraniční finanční výpomoc na investiční akce v rámci
odboru 11 , realizována s přispěním dotace 1, v hodnotě 382 tis. Kč.

3. Obecní ŽIVNOSTENSKÝ UŘAD, Nádražní 833, Žamberk
(v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru Mgr.Roman Hájek, tel. 465 670 250

počet živnostenských podnikatelů
počet živnostenských oprávnění
z toho
- koncesovaných
- vázaných
- řemeslných
- volných
počet registrovaných zemědělských podnikatelů

Stav k 31.12.2007
5 427
8 728
264
573
2 038
5 853
581

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 výpisů z obchodního rejstříku
počet vydaných osvědčení zemědělským podnikatelům
počet vydaných potvrzení o vyřazení z evidence zem. podnik.
celková výše vybraných správních poplatků

období 1.1. - 31.12.2007
414
12
756
349
127
476
71
6
9
6
457 920,- Kč

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

období 1.1. - 31.12.2007
27
13
224
117

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

období 1.1. - 31.12.2007
15
78
55 300,- Kč

4.Mezinárodní vztahy
Komise pro zahraniční styky
Předsedkyně komise: PhDr.Hana Chvátilová, tel. 465 612 739
Členové: Lucie Kluková, Ludmila Langerová, Iva Mimrová, Alena Němcová, Ludmila
Smolová, Jan Válek, Jana Vraštilová, Jaromír Žejdlík
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
Uskutečněno bylo 13 akcí
- z toho 3 v Žamberku, 10 v cizině
- do Žamberka přijelo v jejich rámci 81 hostí
- od nás vycestovalo 225 občanů (převážně mládeže) do SRN, Francie,
Itálie a na Slovensko
Nejvýznamnější akce:
1. Spoluúčinkování žáků ZUŠ Žamberk na koncertě ke Svátku matek v německém
Senftenbergu 13. 5. 2007 – 5 žáků
2. Účast dechovky ZUŠ na 1. ročníku srazu fanfárových hudeb v německém
Senftenbergu – 20. 5. 2007 – 49 účastníků
3. Návštěva učitelů a žáků z Dr. Otto Rindt Oberschule Senftenberg v Základní škole
28. října 581 Žamberk - 31. 5. – 3. 6. 2007 – 19 žáků + 2 učitelé
4. Zájezd hráčů na dechové nástroje do Mettlachu na akci Orchestr příchozích –
29. 6.- 2.7. 2007 – 12 hráčů
5. Zájezd swingového orchestru na trhy Petra a Pavla do německého Senftenbergu
29. – 1.7. 2007 – 26 hráčů
6. Mezinárodní mládežnický tábor v Saint Michel sur Orge (Francie) – 20. – 30. 7. 2007
10 účastníků
7. Zájezd sboru Corale do italské Fresagrandinarie – 1. – 9. 8. 2007 – 49 účastníků
8. Účast mladých na čtyřstranném výtvarném projektu v německém Senftenbergu
10. – 22. 8. 2007 – 9 účastníků
9. Návštěva mládežnické dechovky Musica in fjord Z Fresagrandinarie v Žamberku –
22. – 27. 8. 2007 - 50 účastníků
12. Zájezd mladých krajkářek ZUŠ na Týden paličkované krajky do Schneebergu
(BRD) – 28. 10. – 3. 11. 2007 – 7 účastnic
Další aktivity
Komise přišla s návrhem úpravy prostoru před městskou knihovnou, kde stojí židle přátelství.
Obdobně komise iniciovala i umístění makety Divišova bleskosvodu na kruhový objezd u
Konzum marketu a úpravu vnitřní plochy.
V italské Fresagrandinarii byla v rámci pobytu sboru Corale umístěna 7. 8. 2007 lavička
přátelství, kterou zhotovil Ing. Stanislav Cukor a která nese znak města Žamberka. U ní byla
vysazena česká lípa. Vznikl tak žamberský odpočivný koutek v parku.

ŽIFA
ŽAMBERSKÁ ASOCIACE MEZINÁRODNÍCH KONTAKTŮ
Žamberk International Friendship Association, www.orlicko.cz/zifa
Předsedkyně: Jana Fialová, tel. 608 630 670
Školní rok 2006-7 úspěšně absolvovaly studentky Kamila Šiffelová, Cecílie
Jansová a Pavla Ševčíková.
Březen - Výběr nových výměnných studentů na školní rok 2007-8 , kterými se staly Dáša
Hegerová a Vendula Černochová.
Květen,červen - Na pozvání ŽIFA a Gymnázia Žamberk přijely navštívit Žamberk čestné
občanky města paní Deborah Neuheisel Smith a Dorothy Pichner. Deb po celou
dobu své dvouměsíční návštěvy vyučovala na gymnáziu anglickou konverzaci.
Dorotka jezdila po návštěvách škol a institucí . Obě se hojně těšily z přízně svých
mnoha přátel a do velké míry přispěly k upevnění partnerství mezi našimi městy.
- Proběhl týdenní studijně poznávací pobyt tří členek z Rotary klubu SUNRISE,
Rice Lake. Rotariánky absolvovaly bohatý kulturně poznávací program
(návštěvy institucí a škol Pradubického kraje, Rotary Hradec Králové, atd.)
- Pozvání dobrovolníků ŽIFA a paní Deborah Neuheisel Smithové panem
velvyslancem USA R.W. Graberem na zastupitelský úřad do Prahy. Při této
příležitosti byl pan velvyslanec informován o probíhajících partnerských
projektech ŽIFA a RLIFA a zároveň byl pozván na návštěvu do Žamberka.
- U příležitosti 550. výročí založení jednoty bratrské navštívila Kunvald a následně
i Žamberk čtyřčlenná skupinka představitelů z amerického města Lititz,
Pensylvánie.Lititz se v roce 2006 stal oficiálním partnerským městem Kunvaldu.
Červenec - Proběhl již druhý týdenní jazykový tábor ŽIFA pro veřejnost, kterého se
zúčastnilo celkem 40 mládežníků a 30 dospělých.
- Do Žamberka zavítal na jednodenní návštěvu velvyslanec USA v Praze pan
Graber s manželkou, kteří mimo jiné absolvovali besedu s účastníky jazykového
tábora.
Září
- Ve spolupráci se sborem Viola proběhl již třetí celosvětově organizovaný
„happening“, tzv. September Concert, organizovaný 11. září jako vzpomínková
akce na den teroristického útoku na budovy Světového centra v New Yorku.
Říjen
- Díky spolupráci s americkou ambasádou proběhla na půdě Gymnázia Žamberk
beseda s dvěma zaměstnanci ambasády na téma vzájemná spolupráce mezi
našemi zeměmi.

TELEFONNÍ SEZNAM MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ŽAMBERKU
Jméno, příjmení
Č.dv. Č. telefonu

Budova

Kancelář starosty (KSTA)

starosta
vasistentka
Žamberku ooooo
1. místostarosta
2. místostarosta
kultura, vzdělávání, sport
Redakce Žamberských listů
Kancelář tajemníka (KTAJ)
tajemník
vedoucí kanceláře
mzdová účetní

Mgr. Tomáš Kalous
Kamila Borovičková
Petr Andrle
Ing. Ryan Strnad
Lucie Charfreitagová,
zast. Zuzana Žváčková
Vlasta Pavlousková

202
202
202
202
47

465 670 301
465 670 300
465 670 302
465 670 302
465 670 281

Radnice

108

465 670 305

Radnice

Ing. Ivan Prchal
Mgr. Radomíra Křenová
Kateřina Prokopcová

36
35
21

465 670 201
465 670 200
465 670 202

Nádražní

Zdeněk Vanický
Ladislav Tarant
Jiří Nosek, DiS.

31
31
31

465 670 203
465 670 204
465 670 205

Nádražní

465 670 211
465 670 212
465 670 211

Nádražní

Radnice
Radnice
Radnice
Nádražní

Nádražní
Nádražní

Oddělení informatiky

vedoucí oddělení
informatik
informatik

Nádražní
Nádražní

Podatelna, informace, spisovna

administrativní pracovník
administrativní pracovník
administrativní pracovník
Odbor právní (PRÁV)
vedoucí odboru
referent – přestupky, volby
Odbor obrany (OBR)
vedoucí odboru
Odbor správní a dopravy (SPDO)
vedoucí odboru
referent – správa dopravy
referent – přestupky v dopravě
referent – přestupky v dopravě
pokladní

Irena Nunová
Olga Svitáková
Iveta Víšová

Nádražní
Nádražní

JUDr. Jitka Kubová
Hana Borovičková

37
38

465 670 215
465 670 216

Nádražní

Ing. Vladimír Fikejs

39

465 670 218

Nádražní

Ing. Petra Řeháčková
David Syrový, DiS.
Ing. Marcel Klement
Ing. Klára Venclová
Olga Krsková

2
2/1
17
18
5

465 670 220
465 670 296
465 670 297
465 670 225
465 670 292

Nádražní

Edita Pálková
Petra Šulcová
Dominika Šimánková
Kateřina Vrabcová
Jana Veličková

19
16
9
9
8

465 670 221
465 670 222
465 670 223
465 670 223
465 670 226

Nádražní

Ing. Vladimír Janoušek
Ing. Vladimír Martínek
Jana Krčmářová
Jaroslava Fabiánová
Kateřina Všetičková
Josef Stejskal

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

(zastupuje H. Matějíčková)
Robert Charfreitag, DiS.

201
205

465 670 324
465 670 320

Radnice

Nádražní

Nádražní
Nádražní
Nádražní
Nádražní

Oddělení správní

vedoucí oddělení, evidence obyvatel
referent – matrika
referent – občanské průkazy
referent – občanské průkazy
referent – cestovní doklady

Nádražní
Nádražní
Nádražní
Nádražní

Oddělení dopravních agend

vedoucí oddělení, technik
referent – technik
referent – registrace vozidel
referent – registrace vozidel
referent – řidičské průkazy
referent – zkušební komisař
Odbor finanční (FIN)
vedoucí odboru
referent – správce rozpočtu

Nádražní
Nádražní
Nádražní
Nádražní
Nádražní

Radnice

referent - účetnictví
referent - účetnictví
referent - účetnictví
referent – kontrola, majetek, poplatky
referent – kontrola, majetek, poplatky

Jitka Krčmářová
Blanka Kodytková
Olga Janečková
Hana Matějíčková
Iveta Dytrtová

204
204
204
201
201

465 670 323
465 670 322
465 670 321
465 670 324
465 670 325

Radnice

Andrea Fišerová

48

465 670 282

Nádražní

Mgr. Roman Hájek
Milena Červinková
Jaroslava Osmíková
PhDr. Zdeněk Hirš
Bc. Hana Hamerníková

11
14
14
12
12

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

Nádražní

22

465 670 230

Nádražní

23/24
23/25
23/25
26

465 670 231
465 670 232
465 670 234
465 670 235

Nádražní

26

465 670 233

Nádražní

30
27
27
28
28
28

465 670 283
465 670 237
465 670 236
465 670 238
465 670 239
465 670 240

Nádražní

105
106
106
104
104

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

Radnice

Martin Mimra
Melanie Holubová
Jana Neumannová, DiS.

207
207
208

465 670 333
465 670 334
465 670 337

Radnice

Marta Krčálová

206

465 670 335

Radnice

209
209
209

465 670 341
465 670 342
465 670 340

Radnice

45
46

465 670 260
465 670 262

Nádražní

Radnice
Radnice
Radnice
Radnice

Oddělení školství

referent – rozpočty škol
Odbor – Živnostenský úřad (ŽIV)
vedoucí odboru
referent – registrace
referent – registrace
referent – kontrola
referent – správní a kontrola

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (SOCZ)
Mgr. Dagmar Ducháčková
vedoucí odboru

Nádražní
Nádražní
Nádražní
Nádražní

Oddělení sociálně-právní ochrany

vedoucí oddělení
referent – opatrovnice, NRP
referent – opatrovnice
referent – kurátor, drogový
koordinátor
referent – opatrovnice, kurátor, př.na výž.

Světla Temnyáková, DiS.
Pavla Moravcová, DiS.
Lenka Fišerová, DiS.
Eva Janebová
Hana Petrů

Nádražní
Nádražní
Nádražní

Oddělení sociálních služeb a pomoci

referent- příspěvek na péči
Miroslava Trulíková
referent – příspěvek na péči
Monika Hrdinová, DiS.
referent – příspěvek senior. a zdrav. post. Šárka Špačková, DiS.
referent – dávky v hmotné nouzi
Petra Bečková
referent – dávky v hmotné nouzi
Věra Richtrmocová
referent – příspěvek na péči
Nicol Žďárková
Odbor regionálního rozvoje a ÚP (REÚP)
Ing. Jiří Šmok
vedoucí odboru
referent – majetek města
Ivana Hečková
referent – majetek města
Bc. Radka Břízová
referent – investice města
Ing. Vladimír Fabián
referent – správce lesů
Josef Syrový

Nádražní
Nádražní
Nádražní
Nádražní
Nádražní

Radnice
Radnice
Radnice
Radnice

Oddělení územního plánování

vedoucí oddělení, rozvoj města
referent – územní plán
referent – památková péče, operátor
GIS
referent – památková péče

Radnice
Radnice

Oddělení Stavební úřad

referent
Roman Šťovíček
referent
Iveta Dušková
referent
Jitka Brůnová
Odbor životního prostředí a zemědělství (ŽPZE)
Ing. Jaroslava Červená
vedoucí odboru
referent – ovzduší
Marcela Pokorná

Radnice
Radnice

Nádražní

referent – odpadové hosp., ochrana přírody

Bc. Alena Hovádková

46

465 670 270

Nádražní

Ing. Pavel Schöps
Jana Moravcová
Ing. Simona Chmelíková

41
42
42

465 670 263
465 670 264
465 670 268

Nádražní

vedoucí oddělení – myslivost, rybářství
referent – ochrana přírody
referent – lesní hospodářství, ZPF

Ing. Hana Cukorová
Jana Kaplanová
Bc. Tereza Jungvirtová

43
43
44

465 670 266
465 670 267
465 670 269

Nádražní

Informační středisko Žamberk
vedoucí IS
pracovník IS

Zdenka Kroulíková
Kateřina Bubnová, DiS.

IS
IS

465 612 946
465 612 946

Kostelní

Obslužný personál
údržba – domovník radnice
údržba – domovník úřadu
úklid – radnice
úklid – úřadu 1
úklid – úřadu 2

Josef Kminiak
Stanislav Grim
Marta Houdková
Věra Prokopcová
Jana Foglová

Oddělení vodního hospodářství

vedoucí oddělení – vodní hospodář.
referent – vodní hospodářství
referent – vodní hospodářství

Nádražní
Nádražní

Oddělení životního prostředí

Faxová čísla: 465 670 209, 465 670 309, e-mail: podatelna@muzbk.cz

Nádražní
Nádražní

Kostelní

Radnice
Nádražní
Radnice
Nádražní
Nádražní

