ŽAMBERK V ČÍSLECH 2008

VYDÁVÁ MĚSTO ŽAMBERK V DUBNU r.2009 NÁKLADEM 2 450 ks
ZA PODPORY FIREM:
ELEKTRO CHLÁDEK - p.Zdeněk Chládek, JEHLA – p.Zdeněk HLAVATÝ,
OBUV – p. Skalický, CA GLOBUS TOUR, Klenoty –Hodinky, p.Libor Kainek
Tiskárna KERSCHBAUM

Fotografie na titulní straně: Václav Hubálek
Textové korektury: Růžena Steinerová, středoškolská profesorka, obsahové: Ing.Ivan Prchal
Návrh a grafická úprava: Vlasta Pavlousková, David Kerschbaum
Tisk: Tiskárna David Kerschbaum, Hluboká 140, 564 01 Žamberk
Distribuce: Česká pošta

Zdarma do všech rodin v Žamberku

Výtisk je neprodejný
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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
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Vážení občané,
stalo se již tradicí, že v tomto období dostáváte do rukou statistická hodnocení činnosti
jednotlivých odborů městského úřadu v Žamberku a příspěvkových organizací, škol a
společenských organizací v našem městě. Hlavním cílem vydávání této srovnávací publikace
je přiblížit práci odborů MěÚ a činnost zájmových spolků v našem městě, a tím Vám
nabídnout možnost porovnání. Letos jsme pro Vás připravili již šesté vydání a přáli bychom
si, abyste tak jako každoročně, se zájmem tuto útlou publikaci otevřeli a naši práci
vyhodnotili. A to vždy bylo a je záměrem a smyslem tohoto vydání.
Ing.Ivan Prchal, tajemník MěÚ

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
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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
Personalistika
Počet vyhlášených výběrových řízení v roce 2008 na obsazení pracovních míst MěÚ: 8
(KTAJ - domovník, KTAJ - pracovnice podatelny, SPDO, správa pozemních komunikací,
ZPZE - lesy a ZPF, ZPZE - 2x vodní hospodářství, SPDO - cestovní doklady a občanské
průkazy, REÚP - majetek města)
Počet vyhlášených výběrových řízení v roce 2008 na obsazení pracovních míst
v příspěvkových organizacích: 1
(ředitel/ka ZŠ Nádražní 743, Žamberk)
Počet vyhlášených výběrových řízení v roce 2008 na obsazení pracovních míst u městské
policie: 1 (strážník)
Počet vyhlášených výběrových řízení v roce 2008 na obsazení pracovních míst
v organizačních složkách: 2 (FIDIKO - provozář, FIDIKO - ředitel)
Podatelna
Dokumenty:
přijato a zaevidováno v podacím deníku:
přijato a zapsáno v doručovací knize:
odesláno prostřednictvím Č.pošty:
přijato prostřednictvím e-podatelny:
přijato prostřednictvím faxu:
odesláno prostřednictvím faxu:
scanování:

31 293 dokumentů (podání)
200 dokumentů (podání)
35 895 poštovních zásilek
cca 1 500 elektron.dokumentů (datových zpráv)
439 dokumentů
680 dokumentů
333 dokumentů

Úřední deska MěÚ:
vyvěšeno:

526 dokumentů

Vidimace, legalizace:
ověřeno na podatelně:
ověřeno v sekretariátu starosty:
ověřeno na REÚP:

3 418 podpisů, dokumentů
598 podpisů, dokumentů
483 podpisů, dokumentů

Výpisy z Rejstříku trestů:
Czech Point - vydáno pro občany:
pro vnitřní potřebu úřadu:
žádosti odeslané poštou s ověřením totožnosti žadatele:
Kopírování pro veřejnost:
počet žadatelů:
vybrané poplatky:

960 výpisů
201 výpisů
60

858
6 227,- Kč
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2. Odbor správní a dopravy, Nádražní 833, Žamberk
(v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru: Ing.Petra Řeháčková, tel. 465 670 220
Evidence obyvatel a matrika
Počet obyvatel v Žamberku k 31.12.2008 – 5 987, z toho 3 047 žen a 2 940 mužů
Narozeno v roce 2008 – 78 dětí, z toho 35 děvčátek, 43 chlapců
Zemřelo – 51 osob, z toho 25 žen, 26 mužů
Uskutečněno: 29 občanských sňatků a 6 církevních sňatků
25 rozvodů (alespoň jeden z manželů má trvalý pobyt na území města
Žamberka)
Počet osob přihlášených k trvalému pobytu: 124, z toho 61 žen, 63 mužů
Počet osob přehlášených v rámci Žamberka: 198, z toho 93 žen, 105 mužů
Počet odhlášených osob: 172, z toho 96 žen, 76 mužů
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu: 15 osobám
Počet obyvatel ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Žamberk k 31.12.2008 –
28 610
Občanské průkazy
Počet podaných žádostí o OP – 3 856
Vydáno OP – 4 188 – z toho : prvních OP – 420
z důvodu změny trvalého pobytu – 813
z důvodu změny rodinného stavu – 418
z důvodu odcizení – 128
z důvodu ztráty – 279
z důvodu poškození nebo zničení – 17
ztráta platnosti stávajícího OP – 440
výměna OP – 1 622
Skartováno OP – 3 630
Vydáno OP bez strojově čitelné zóny – 27
Vystaveno Potvrzení o OP - 415
Uloženo na pokutách – 27 000 Kč
Cestovní doklady
Počet podaných žádostí o cestovní pas (CP) – 1 166, z toho 85 o CP bez biometrických údajů
Vydáno CP – 1 793 – z toho: s biometrickými údaji – 1 035
bez biometrických údajů – 85
Počet žádostí o zápis dětí do cestovního dokladu - 302
Ztraceno CP – 33
Odcizeno CP – 12
Počet skartovaných CP – 834
Uloženo na pokutách – 4 600 Kč
Evidence řidičů a řidičské průkazy
Celkem evidováno řidičů k 31.12.2008 – 19 436
Vydáno ŘP – 1 966
Počet řidičů, kterým byl vydán ŘP poprvé – 465
Počet vydaných mezinárodních ŘP (vzor Ženeva) – 53
Počet vydaných mezinárodních ŘP (vzor Vídeň) – 55
Počet vydaných Průkazů o profesní způsobilosti řidiče – 1 416
Počet ŘP vydaných výměnou za cizozemský ŘP – 14
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Počet vydaných potvrzení o ztrátě, odcizení ŘP – 190
Počet vydaných karet řidiče do digitálního tachografu – 185
Počet vydaných karet vozidla do digitálního tachografu – 4
Výdej dat z registru řidičů – 660
Počet zaevidovaných přestupků v kartě řidiče (záznam bodů) – 2 306
Počet zadržených ŘP – 34
Počet vybodovaných řidičů (dosáhli 12 bodů) - 22
Autoškoly
Počet autoškol ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Žamberk – 8
Správní řízení na úseku autoškol – 9
Zkoušky z odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění:
Počet žadatelů – 526
Neprospělo – 142 = 27 %
Prospělo – 384 = 73 %
Zkoušky z odborné způsobilosti – vybodovaní řidiči:
Počet žadatelů – 5
Neprospělo – 2 = 40 %
Prospělo – 3 = 60 %
Taxislužby a stanice měření emisí
Počet provozovatelů taxislužby ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Žamberk –
3
Správní řízení na úseku taxislužby – 19
Počet provozovatelů stanic měření emisí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Žamberk – 6
Správní řízení na úseku stanic měření emisí – 2

Evidence vozidel
Celkem evidováno vozidel k 31.12.2008 – 33 128
Počet provedených změn v registru vozidel – 9 844
Registrace vozidel – přihlášení – 3 800
Trvalé vyřazení vozidel z provozu – 686
Dočasné vyřazení vozidel z provozu – 653
Trvalý vývoz vozidel do zahraničí – 50
Vystavení duplikátů a druhopisů technických průkazů – 236
Výdej dat z registru vozidel – 1 034
Výjezdy vozidel do zahraničí - 29
Správní řízení – počet schválení technické způsobilosti dovezených vozidel – 563
- počet schválení technické způsobilosti přestavěných nebo jednotlivě
vyrobených vozidel – 12
Silniční hospodářství
Vydáno správních rozhodnutí na úseku silničního hospodářství (zvláštní užívání, uzavírky,
sjezdy) – 89
Vydáno stavebních povolení – 32, souhlasů s ohlášením stavby - 21
Vydáno 95 stanovení místní nebo přechodné úpravy dopravního značení.
Vyjádření v oblasti silničního hospodářství 26
Dále byly prováděny kontroly dopravního značení silnic II. a III. třídy
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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 – 397
Postoupeno nebo odloženo – 48
Zastaveno řízení – 27
Vyřízeno v blokovém řízení - 46
Řešeno příkazním řízením – 115
Počet odvolání – 15
Udělen zákaz činnosti (spočívající v zákazu řízení motorových vozidel) – 41
Přestupky spáchané mladistvými – 4
Uloženo na pokutách – 984 000 Kč
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3.Bydlení
Stavební úřad, Masarykovo nám.166, Žamberk
(v rámci správního obvodu PO II)
Za stavební úřad: Roman Šťovíček, 465 670 341
rozhodnutí
územní řízení
stavební řízení, spojené úz.+stavební
ostatní rozhodnutí
kolaudační rozhodnutí
povolení nebo nařízení odstranění staveb
rozhodnutí celkem

Žamberk obce PO II
13
21
30
26
0
90

39
26
98
37
1
201

Rozhodnutí celkem Žamberk + obce

291

odvolání + stížnosti

Žamberk obce PO II

počet odvolání proti správnímu řízení
stížnosti řešené stavebním úřadem

opatření

2
4

2
7

Žamberk obce PO II

územně plánovací informace
územní souhlas
souhlas s provedením ohlášení stavby

18
50
33

19
068062
46

kolaudační souhlas
souhlas se změnou užívání stavby

4
13

11
14

opatření celkem

118

170

Opatření celkem Žamberk + obce

288

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

26
34
40
67
19

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

138 900,0,2 000,491,-

školení

počet dnů
11
1
1

SZ, správní řízení a ostatní
školení řidičů, BOZP
ZOZ
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0
55
65
118
27

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

CEMA o.s. Žamberk, Nádražní 22
Předsedkyně sdružení: Ing.Dana Hubálková, tel. 465 614 555
www.pohoda.org
Sdružení usiluje o posílení hodnot a role rodiny, úlohy rodičů, rodičovské výchovy,
smysluplného využívání volného času, zvýšení soběstačnosti sociálně znevýhodněných
skupin obyvatel a jejich začlenění.
Sdružení má 17 členů. Rada sdružení má 9 členů. Členem se může stát každý, kdo souhlasí se
stanovami, posláním a cíli sdružení. Dále pak zaplatí členský příspěvek 50,-Kč/rok. Účastní
se setkání a aktivně se podílí v rámci svých možností na činnosti a rozvoji sdružení. Bližší
informace lze najít ve stanovách. Stanovy jsou k dispozici v Rodinném centru.
Sdružení provozuje Rodinné centrum Pohoda, Klub bez klíče, Domov pro ženy a matky
s dětmi v tísni a Dům na půl cesty.
Do Rodinného centra Pohoda přicházejí především maminky a tatínkové na rodičovské
dovolené, pečující o děti předškolního věku. Vítány jsou i děti s babičkou nebo dědečkem.
Centrum je otevřeno denně od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin, pravidelně zde nabízí
program pro děti i dospělé.
Mimo tento pravidelný program v centru proběhlo 39 jednorázových akcí.

Počet návštěvníků

dospělí
170

1809
Počet evidovaných návštěv
Počet
návštěv
jednorázových
400
neevidovaných akcí
Prázdninová družina
10

děti
226
1912
400
56

Prázdninová družina - návštěvnost
Letní pobyt rodičů s dětmi - počet
11
zúčastněných

419
18

Do Klubu bez klíče přicházejí děti od 8let a mládež do 18let. Pro pobyt v Klubu bez klíče není
podmínkou členství ani jiná forma registrace, mohou se podílet na činnostech v Klubu a
ovlivňovat je, mohou se a nemusí zapojovat do připravovaných činností. Návštěvy v Klubu jsou
bezplatné, děti mohou přicházet a odcházet kdykoli v pracovní dny, v rámci otevírací doby tj.
od 12h do 17:45h.
V Klubu proběhlo během celého roku 33 aktivit.
Počet návštěvníků

261 chlapců a 114 dívek

Návštěvnost celkem
Průměrná denní návštěvnost

6 110
35,5dětí

Průměrný věk

12,4 let

Do Domova pro ženy a matky s dětmi v tísni nejčastěji přicházejí maminky s dětmi, které
ztratily dosavadní bydlení. Někdy jsou to ženy bez dětí, které nemají kam jít. Z důvodu domácího
násilí do našeho Domova přichází asi polovina žen. V Domově je k dispozici devět pokojů pro
maminky s dětmi a jeden pokoj pro ženy (jednu nebo dvě) bez dětí. Pro jednu maminku s dětmi
nebo ženu je určen ještě tzv. krizový pokoj.
Využití služby azylový dům

Využití služeb
azylového domu
Využití služeb krizové
pomoci

Ženy

Děti

35

61

20

26

Do Domu na půl cesty přicházejí mladí lidé ve věku 18 – 26 let, kteří potřebují pomoc se vstupem
do samostatného života. Kapacita DPC je 8 míst.
Pracovníci DPC podporují mladé lidi v tom, co si sami určí, a pomáhají jim, s čím konkrétně
potřebují, a to dle nabídky služeb DPC. Je to zejména pomoc s hledáním zaměstnání,
vlastního bydlení, vyřizování soc. dávek, hospodaření s penězi, zvládání domácích prací apod.
Mladí lidé zůstávají v DPC tak dlouho, jak potřebují, převážně jeden rok.
Sdružení je členem:

Sítě MC v ČR a Místní akční skupiny Orlicko
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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 2007/ 2008:
Kolik žáků – 505
Z toho: 349 v hudebním oboru
85 v tanečním oboru
49 ve výtvarném oboru
22 v literárně – dramatickém oboru
Z toho dojíždějících - 143
Počet vystoupení na soutěžích - 15 soutěží:
- do krajských kol postoupilo 12 žáků či souborů
- do národních kol pak:
Akordeonový kvartet (P.Břízová, N.Divoká, I.Jeník, Š.Skala) – získali 1. místo
Akordeonista Ivan Jeník - získal 2. místo
Houslista Michal Neugebauer - získal 3. místo
Recitátoři Michele Fulierová a Mikuláš Suchodol – místa se v národním kole
neudělují
Počet veřejných vystoupení – 140 - nejvíc v historii školy
z toho:

29 koncertů v sále školy
12 koncertů v divadle
14 výchovných koncertů pro MŠ, ZŠ, SŠ
28 vystoupení tanečního oboru
11 vystoupení literárně-dramatického oboru
7 vystoupení dechovky
krajkářská přástva
6 vernisáží
6 vystoupení pro seniory
20 zájezdů učitelů a žáků – z toho 6 zahraničních

Počet zaměstnanců - 25
Novinky a zajímavosti:
Škola pracovala jako pilotní pro vznik a ověřování RVP ZUV a v průběhu školního roku
vytvořila svůj školní vzdělávací program.
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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, školní
vzdělávací program)
 Základní školu speciální (10 letá docházka, vzdělávací programy pomocné školy,
přípravného stupně PŠ a rehabilitační program PŠ)
Ve školním roce 2008/09 navštěvuje školu 90 žáků v 12 třídách. S některými žáky pracují
asistenti pedagoga . Téměř 80 % žáků dojíždí z přilehlých i vzdálenějších obcí. Ve škole je
zaměstnáno 28 pedagogických a 6 nepedagogických pracovníků na plné i částečné úvazky.
Součástí školy jsou 3 oddělení školní družiny. Žáci mohou navštěvovat kulturní kroužek.
V roce 2008 ukončilo na naší škole základní vzdělání 16 žáků, 8 bylo přijato na střední
odborná učiliště a 7 na odborná učiliště.
Stěžejní aktivity školy:
 Vánoční 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)
 MČR v běhu na lyžích -3.místo
 MČR ve florbale – 4.místo
 MČR v lehké atletice – skok daleký – 1.místo, běh na 60 m – 2.místo, skok do výšky –
2.místo, běh na 1 500 m – 2. a 3. místo, skok do výšky – 2.místo, skok daleký – 2.místo
 MČR v tenise – v kategoriích 1.,2.,4. místo
 Účast na výtvarných soutěžích regionu i v rámci republiky
 Pobyty - podzimní ozdravný pobyt Neratov
- letní a zimní ozdravný pobyt v Neratově
- lyžařský a snowboardový výchovně vzdělávací pobyt v Dolní Moravě
- Týden bez domova, Dokážu to - Go – prožitkový pobyt v rámci programu
prevence kriminality
- cykloturistika

13

Gymnázium Žamberk, Nádražní 48, Žamberk
tel.: 465 612 763, e-mail: gyzamb@gyzamb.cz, www.gyzamb.cz
Ředitel: RNDr.Milan Lipenský
Na Gymnáziu Žamberk probíhá výuka v celkem 12 třídách, souběžně ve 4 letém a 8 letém
studiu. Školní rok 2008/2009 zahájilo 360 studentů, z nichž je dlouhodobě 1/3 ze Žamberka a
2/3 dojíždí z široké spádové oblasti. Škola dlouhodobě spolupracuje se školami v zahraničíMinkema College (Nizozemí), Rice Lake High School (USA), Gymnázium Spišská Stará Ves
(Slovensko). Jsou vytvořeny podmínky pro bohatou mimoškolní činnost. Významných
úspěchů dosahuje basketbal, pěvecké sbory Corale a Korálky, již tradiční celoměstskou akci
se stalo Majáles. Škola organizuje pravidelné exkurze a zájezdy v tuzemsku i do zahraničí.
Pravidelné jsou i zájezdy do divadel v Pardubicích a Hradci Králové.

Střední odborné učiliště obchodu, řemesel a služeb, Zámek 1,
Žamberk, tel. 465 614 225, e-mail : zamek@zamek.zamberk.cz
Ředitel: Ing.Eduard Dvořák

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
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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
Počet tříd: ................................... 18
Počet oddělení školní družiny: ......... 3
Počet žáků: ................................. 461/228
1.-5.r……………… . 258/121
6.-9.r ......................... 203/107
Z toho dojíždějících žáků: ............ 148
Celkem z 21 obcí: Líšnice – 40 žáků; Helvíkovice –28; Lukavice – 19; Dlouhoňovice - 13;
Nekoř – 9; Kunvald - 8
Průměrný počet žáků na třídu: ........ 25,6
Průměrný počet žáků na učitele: ..... 17,8
Průměrný počet zam. hodin na žáka76,3 omluvených...... 0,27 neomluvených
Zápis: zapsáno 59 dětí, u 11 z nich povolen odklad začátku povinné školní docházky
Statistika prospěchu a chování

Vyznamenání
Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitele školy
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
2. stupeň z chování
3. stupeň z chování
Neprospěli
Neprospěli po opravných
zkouškách

1. - 5. ročník
Ch
D
101
94
16
17
5
1
1
1
1

6. - 9. ročník
Ch
D
21
32
10
14
1
3
17
3
6
3
1
5
7
4
6

- Výuka cizích jazyků: anglický jazyk – 334 žáků; německý jazyk – 89 žáků; francouzský
jazyk - 32 žáků
- Nepovinné předměty: zájmová tělesná výchova, sborový zpěv, náboženství, ruský jazyk
- Pedagogičtí pracovníci: 30 učitelů; 3 vychovatelky; 4 na mateřské dovolené
- Pěvecký sbor Viola; sbormistr Mgr. Jaromír Žejdlík – oslava 20.výročí založení, návštěva pěveckých sborů z Litvy a SRN, vánoční turné v Coburgu (SRN), 4x vystoupení v Žamberku
a okolí
- Mažoretky: vedoucí Mgr. Ludmila Krčálová; celkem 13 vystoupení na soutěžích,
přehlídkách a společenských akcích
- Cheerleaders : vedoucí Hana Marešová; 8 vystoupení na společenských akcích
Zájmové kroužky:
dramatický – Mgr. Renata Vaňousová; keramický – Mgr. Regina Kohoutová
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Získané projekty:
Město Žamberk – mládežnické projekty (7): 94 000,- Kč
Pardubický kraj:
20 000,- Kč
Lesy ČR:
52 400,- Kč
Příspěvek sdružení rodičů (SRPDŠ):
77 000,- Kč
Dary sponzorů:
294 000,- Kč
Partnerství s Oberschulle Dr. Otto Rindt Senftenberg v SRN:
návštěva 23 žáků a 2 učitelů v Senftenbergu
Znalostní soutěže: 12x pořádaných školou
10x účast v okresním kole: olympiáda v anglickém jazyce - Věra
Danielová 2. místo; přírodovědná olympiáda – Jan Vágner 1. místo, Jiří Štěpánek 2. místo
1x účast v krajském kole
Sportovní soutěže: 6x pořádaných školou
8x účast v okresním kole: přespolní běh – Patrik Černohous 2. místo,
družstvo starších chlapců 1. místo; dopravní výchova – mladší žáci 1. místo
2x v krajském kole: dopravní soutěž – mladší žáci 2. místo
Celoškolní akce:
-

Velikonoční švihadlo

-

Vánoční pálka

-

Noc s Andersenem

-

Dvorní slavnost

-

Sportovní den

-

Běh naděje ve spolupráci s Městem Žamberkem

Školní projekty: podílejí se všichni žáci, jsou rozděleni do skupin podle zájmu, nerozhoduje
věk dítěte
-

Den Země

-

Naše město se zaměřením k 90. výročí vzniku ČSR

-

Adaptační pobyt žáků 6. tříd na začátku školního roku

Další aktivity:

- Časopis „Soudníček“
- Prodej školního mléka
Naše priority:
- Výuka cizích jazyků – anglický, německý, francouzský a ruský; v jedné skupině
maximálně 15 žáků
- Výuka informatiky – 46 počítačů pro žáky s připojením na internet (28 v počítačové
učebně, 18 v multimediální učebně + interaktivní tabule); v odborných učebnách fyziky a
chemie jsou počítače pro učitele s napojením na dataprojektor)
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Základní škola Žamberk, Nádražní 743
Ředitel: Mgr. Roman Pospíšil, tel. 465 614 434
www.zsnadrazni-zamberk.cz zs@zs.zamberk.cz
Ve školním roce 2008 / 2009 probíhá výuka podle ŠVP a programu Základní škola
Třídy : 12

Žáci : 253

Pedagogičtí pracovníci: 20

Dívek : 121

Chlapců : 132

Nepedagogičtí pracovníci: 6

Vyznamenání 1. pololetí školního roku 2008/2009 : 1. stupeň – 72, 2. stupeň – 29
Výuka cizích jazyků : anglický, ruský
Nepovinné předměty: konverzace Rj, cvičení z matematiky
Zájmové útvary: keramika I. – Mgr. Jana Starenková, keramika II. – Mgr. Marie Švecová,
gastronomický – Ing. Ivana Vokálová, míčové hry – Jiří Kučera, výtvarný – Jan Polanský,
novinářský – Mgr. Lenka Mikysková a Ing. Ivana Vokálová, přírodovědný I. – Mgr. Alena
Hiršová, přírodovědný II. – Jiří Kučera, šachový – Ivan Belobrad
Opravy a rekonstrukce:
V období konce hlavních prázdnin začala probíhat celková rekonstrukce ,,nové“ budovy školy
( oprava střechy, výměna oken, zateplení obvodového pláště, malování tříd a chodeb ).
Rekonstrukce se zdařila za plného provozu školy, kdy výuka nebyla nijak omezena.
Získali jsme vybavení další počítačové učebny pro 25 žáků, u všech počítačů je připojení
k internetu. Probíhá postupné zařizování tříd novým žákovským výškově nastavitelným
nábytkem.
Akce pořádané školou:
Slavnost dýní, Chlapské odpoledne, Škola nanečisto, Přehlídka SŠ a OU, Vánoční jarmark,
Den otevřených dveří, Velikonoční výstava, Den Země, Sportovní den, kurz v běhu na lyžích
pro 5. ročník, kurz sjezdového lyžování pro 6. a 7. ročník, cyklistický kurz pro 8. ročník,
turistický kurz v Chorvatsku pro 9. ročník, příp. další akce.

17

Školní jídelna, nám.Gen.Knopa 433, Žamberk
Ředitelka: Marta Kacálková, tel. 465 612 775, 731 579 656, výdejna soud 465 613 533.
e-mail : reditelka@jidelna.com www.jidelna.com
Zřizovatel : Město Žamberk
V roce 2008 bylo ve školní jídelně uvařeno 275 890 obědů. To je nárůst proti roku 2007
1 748 obědů. Svačinek pro děti z MŠ Sluníčko bylo uvařeno 26 063.
ZŠ Nádražní 743
ZŠ 28.října 581
Speciální ZŠ
Gymnázium
MŠ Sluníčko
MŠ Helvíkovice
Pracovníci škol a škol. zař.
Ostatní strávníci

počet obědů 2008
32 414
59 053
10 240
39 371
15 340
3700
24 909
90 864

srovnání s rokem 2007
- 16,5 %
-1%
+5%
+ 0,5 %
+ 2,5 %
- 8,5 %
-2%
+ 9,5 %

Průměrný počet uvařených obědů za rok 2008 na 1 den ve školním roce je 1285, nejsilnější
měsíc byl listopad s prům.počtem 1413 obědů na 1 den, nejslabší měsíc byl únor s počtem
1120 obědů ( jarní prázdniny).
V měsících červenec a srpen se průměrně vařilo 399 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 454 obědů denně.
2. výdejna při ZŠ 28.října s počtem míst u stolů 76, průměrně se v této výdejně vydalo
390 obědů denně.
3. výdejna MŠ Sluníčko, průměrně se v této výdejně vydalo 75 obědů.
Celkem školní jídelnu navštěvuje 1590 strávníků, dalších asi 300 strávníků má školní jídelna
ve firmách v blízkém okolí, kterým ŠJ jídlo dováží.
Mimo školní a závodní stravování jídelna připravila 28 akcí v rámci doplňkové činnosti.
O značně náročný provoz jídelny se stará 23 zaměstnanců.
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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 2008/2009 je zapsáno 104 dětí.
O výchovnou práci se stará 8 učitelek, provoz MŠ zajišťují 2 uklízečky a 1 provozář. Kvalitní
stravování poskytuje v plném rozsahu školní jídelna, která se nachází přímo v budově.
Od roku 2006 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.solnou jeskyni, knihovnu, městský úřad, záchrannou službu, hasičský sbor,
policii, …
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
- angličtina pro nejmenší
Zřizovatelem mateřské školy je město Žamberk
Stravné činí 28,50 Kč/den, školné 250,-- Kč měsíčně, děti v posledním ročníku MŠ školné
neplatí.
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MŠ ČTYŘLÍSTEK, MŠ Tylova 1244, Žamberk, tel. 465 613 405
Ředitelka: Hana Marešová, tel. 465 611 630
Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk
Tylova 1244, 564 01 Žamberk, tel. 465613405
je 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 2007/2008 chodilo do MŠ 104 dětí. 1. září 2008 odešlo do 1. tříd ZŠ
27 dětí. Pro školní rok 2008/2009 je zapsáno 112 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. 2007/2008: 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 250,-- Kč/měsíc, stravné 26,-- Kč/den. Úplata za školné se netýká dětí v posledním
ročníku MŠ a dětí s odloženou školní docházkou.
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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

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
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PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513
ELOKOVANÉ PRACOVIŠTĚ ŽAMBERK, MASARYKOVO nám. 61
Příspěvková organizace Pardubického kraje školské poradenské zařízení
Ředitelka: PhDr. Petra Novotná, telefon, mobil, fax: 465 525 555, 465 611 023, 776 611
695, objednání 465 521 296, e-mail: info@pppuo.cz, web: www.pppuo.cz
Otevřeno: úterý, čtvrtek, pátek : 8:00 – 15:30 hod.
POSKYTOVANÁ SLUŽBA / ČINNOST:
Poskytujeme komplexní péči o zdravý psychosociální rozvoj dětí od 0 – 26 let, kde
zajišťujeme psychologické a speciálně-pedagogické služby pro děti, rodiče a učitele.
Zaměřujeme se na diagnostiku a nápravu poruch učení (dyslexie, dysgrafie atd.), poruch
chování, porozvodové poradenství, intervenční poradenství lidem s dětmi v těžkých životních
situacích, šikanu, agresivitu. Realizujeme programy ve školách na posílení sociálních vztahů
ve třídách, které umožňují lehčí začlenění dětí s problémy. Součástí naší práce je rovněž
integrace znevýhodněných dětí ve školách a škol. zařízeních a následná pomoc při vytváření
individuálních vzdělávacích plánů. Služba je bezplatná, není potřeba žádné doporučení, je
nutné se objednat. Vzhledem k šíři poskytovaných služeb se více dozvíte na webových
stránkách.
KOMU JE SLUŽBA URČENA (cílová skupina):
děti, mládež do 26 let, rodiče, školy, školská zařízení, pedagogičtí pracovníci
CENA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY: bezplatné služby
ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ: není potřeba žádné doporučení, nutné telefonické nebo osobní
objednání
POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY / ČINNOSTI:




















Psychologické poradenství pro děti a rodiče
Terapeutická činnost (závislosti, osobní krize, šikana, poruchy příjmu potravy, psychosomatické
potíže…)
Poradenské a terapeutické vedení rodin v krizi (včetně porozvodové péče)
Odborná péče pro děti se specifickými poruchami učení, chování, včetně integrace na MŠ, ZŠ, a SŠ,
vřazování dětí do spec. tříd a škol
Kariérové poradenství
Zjišťování předpokladů pro školní docházku
Logopedická péče a diagnostika vad řeči
Návštěvy školských zařízení, preventivní programy, konzultace
Péče o nadané děti včetně integrace
Organizace seminářů, přenášek pro učitele a rodiče
Spolupráce se sociálními odbory MÚ, s lékaři a Policií ČR, aj.
Zajišťování odborné praxe studentů VŠ a VOŠ
Preventivní programy ve školách
Metodické vedení výchovných poradců a metodiků prevence
VTI – metoda videotréninku interakcí ve školách a v rodinách
Poradenská činnost
Terapeutická činnost
Prevence sociálně patologických jevů
Metodická činnost

 Diagnostická činnost
Počet speciálně pedagogických vyšetření v roce 2008 na pracovišti v Žamberku: 71
Počet psychologických vyšetření v roce 2008 na pracovišti v Žamberku: 358
Počet realizovaných programů ve školách a šk. zařízeních v roce 2008 ve školách v Žamberku a
okolí: 16
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6.Sociální péče
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Nádražní 833, Žamberk
Vedoucí odboru: Mgr. Dagmar Ducháčková, tel. 465 670 230
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v roce 2007
Agendy ve správní obvodu PO II a PO III
(v závorce jsou pro srovnání uvedena data z roku 2007)
Oddělení sociálně-právní ochrany
- počet rodin, se kterými bylo pracováno:

604 (552)

- počet soudních jednání:

304 (356)

- počet návštěv v rodinách, školách apod.:

2 091 (1 463)

- počet návštěv dětí v ústavu:

291 (157)

- počet dětí v pěstounské péči:

21 (25)

- počet osvojených dětí:

0 (1)

Oddělení sociálních služeb a pomoci
1. Dávky pro zdravotně postižené a staré občany:
- počet vydaných rozhodnutí a oznámení:
2 467 (2 973)
- částka vyplacená na příspěvek na provoz mot. vozidla: 4 830 815 Kč pro 763 klientů
(4 637 911 Kč pro 742 klientů)
- částka vyplacená na příspěvek na úpravu bytu: 184 005 Kč pro 4 klienty
(318 443 Kč pro 11 klientů)
- částka vyplacená na příspěvek na zakoupení vozidla:
1 609 900 Kč pro 22 klientů
(1 799 900 Kč pro 20 klientů)
- částka vyplacená na zakoupení zvláštních pomůcek:
974 248 Kč pro 33 klientů
(588 000 Kč pro 31 klientů)
- částka vyplacená na příspěvek na individuální dopravu: 97 500 Kč pro 16 klientů
(119 904 Kč pro 19 klientů)
- částka vyplacená na příspěvek na péči:
51 997 000 Kč pro 792 klientů
(43 893 000 Kč pro 760 klientů)
2. Dávky hmotné nouze:
- počet vydaných oznámení a rozhodnutí:
- celkový počet vyhodnocených dávek:
- částka vyplacená na příspěvek na živobytí:

560 (821)
916 (1 128)
1 530 711 Kč/520 vyplacených dávek
(1 675 520 Kč/639 vyplacených dávek)
- částka vyplacená na doplatek na bydlení:
244 483 Kč/174 vyplacených dávek
(380 260 Kč/292 vyplacených dávek)
- částka vypl. na dávky mimořádné okamžité pomoci: 31 215 Kč/30 vyplacených dávek
(26 350 Kč/32 vyplacených dávek)
- počet návštěv v rodinách apod.: 366 (346)
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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
SEZNAM POSKYTNUTÝCH PEČOVATELSKÝCH ÚKONŮ KLIENTŮM
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2008
všem klientům Pečovatelské služby (v DPS i v terénu)
Název pečovatelského úkonu
Pomoc při osobní hygieně
Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Dovoz nebo donáška jídla
Běžný úklid a údržba domácnosti
Sezónní úklid
Velký úklid
Běžné nákupy
a pochůzky
Praní a žehlení osobního prádla
Doprovod
Jednoduché ošetřovatelské úkony
Taxi služba
Údržbářské práce
Pomoc při běžných úkonech

Počet/doba trvání pečovatelského úkonu
218
129
13 768
186,3 hodin
315,6 hodin
60,9 hodin
1 329
397,5 kg
25,2 hodin
879
694
28,2 hodin
118,4 hodin

POŘÁDANÉ AKCE V ROCE 2008
Únor:
Písničky pro radost - vystoupení dětí ze speciální školy
Březen:
Velikonoční besídka
Přednáška pana doc. MUDr. Vladimíra Paličky, CSc. o osteoporóze
Duben:
Maškarní ples
Beseda s Ing. Ivo Tomanem – hejtmanem Pardubického kraje
Květen:
Výroba dekorací s účastníky rekvalifikačního kurzu „Pečovatelka“
Výlet do Velkých Losin – zámek, muzeum papíru, lázně
Červen:
Opékání buřtů – vítání léta
Malý koncert flétnistů – ZUŠ Petra Ebena v Žamberku
Koncert žáků ZUŠ Petra Ebena v Žamberku
Září:
Opékání buřtů a soutěžní odpoledne – loučení se s létem a přivítání podzimu
Říjen:
Veletrh poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území města Žamberka
Přednáška zástupce jednatele pobočky Bílého kruhu bezpečí o.s. Pardubice p.Bc. Romana
Češky o nástrahách stáří
Vystoupení dětí z pěstounské rodiny z Líšnice
( Šťastný domov o.s.), možnost výroby dekorací, tašek a dárků
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Taneční zábava spojená s módní přehlídkou (hudba: pan Toman z Kunvaldu)
Listopad:
Mikulášské posezení
Prosinec:
Vánoční vyrábění
Vánoční posezení a vystoupení ZUŠ Petra Ebena v Žamberku
PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ A SPOLEČENSKÁ ČINNOST
Pravidelná kondiční cvičení se zdravotní sestrou
Pěvecký kroužek
Bohoslužby
Klub důchodců
Kulturní vystoupení (besídky místních škol, besedy, přednášky, koncerty, výstavy)
Společenské akce (maškarní zábavy, velikonoční, mikulášské a vánoční posezení; opékání
buřtů, olympiáda seniorů, pyžamové zábavy, vyhlášení nejhezčích balkónů).
V prosinci 2008 bylo 93 klientů v Domě s pečovatelskou službou, v terénu 84 klientů

Akce Sboru pro občanské záležitosti , Nádražní 833, Žamberk
Předsedkyně SPOZ: Anna Stejskalová, tel. 608 650 011
.Vítání občánků
5
Diamantové svatby
0
Zlaté svatby
1
Stříbrné svatby
0
Osobní návštěvy jubilantů
35
Písemné gratulace
14
Předávání maturitních vysvědčení
0
Předávání výučních listů
0
Předávání vysvědčení žákům 9.tříd
0
Sjezdy rodáků
0
Osamělí důchodci - jarní + podzimní + vánoční setkání 1
Návštěva v domovech důchodců + LDN
0
Zasedání komise
4

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
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7.Kultura
Městský kulturní podnik – Fidiko, Nádražní 39, Žamberk
Pověřená vedením: Alena Urbánková, tel.465 614 583
Kino
Promítáme filmy, které jsou v celorepublikové distribuci, tituly se snažíme naprogramovat
v co nejmenším časovém odstupu od české premiéry filmu (často novinky promítáme dříve
než okolní větší města). V lednu 2008 byl nainstalován systém zvuku „dolby surround“.
Kino uvedlo: 128
filmových titulů (188 film.projekcí, 9.011 diváků)
z toho
5
film.představení v rámci Dětského film.festivalu (1.112 diváků)
6
film.představení pro školy (11 projekcí, 2.196 diváků)
5
film. představení se neodehrálo pro neúčast diváků
Průměrná návštěvnost na odehrané filmové představení (bez školních představení a
dět.festivalu) je 33 diváků, průměrná návštěvnost na školní představení je 200 diváků)
Nejvyšší návštěvnost
Václav (ČR)
5 projekcí 971 diváků
Nejkrásnější hádanka (ČR) 6 projekcí 874 diváků
Bathory (ČR)
2 projekce 593 diváků
Divadla a koncerty
Nejvyšší návštěvnost jsme zaznamenali na hvězdně obsazeném představení Víš přece, že
neslyším, když teče voda (P.Nárožný, K.Fialová, L.Švormová, V.Vydra) 354 diváků, velký
úspěch měla moderní hra Klicperova divadla Ten třetí.
Jako každoročně v jarních měsících jsme uspořádali Žamberské jarní slavnosti (6 představení
velmi kvalitních amatérských souborů).
Dále jsme uvedli cestopisnou přednášku, několik koncertů (varhanní, swingový, vážná
hudba), pohádky pro děti (za oponou divadla). Celkem 2.100 diváků.
Školní divadelní a koncertní představení
Pro základní a mateřské školy a pro gymnázium jsme připravili 11 titulů ( 18 představení,
3.300 diváků).
Orlická Brána
Zorganizovali jsme druhý ročník festivalu Orlická brána (tentokrát jako mezinárodní
multikulturní festival), který ovšem svými velmi vysokými náklady a poměrně malou
návštěvností přispěl k nevyrovnanému rozpočtu (cca 1.800 diváků).
Pronájmy
V roce 2008 si naše divadlo pronajalo 27 různých subjektů, v rámci pronájmů se zde
uskutečnilo 47 různých představení, která navštívilo celkem 8.422 diváků.
Filmový klub
Pro Filmový klub jsme promítali tak jako každoročně každých 14 dní film podle výběru
a požadavků členů klubu. Tradiční besídka klubu se tento rok pro nezájem nekonala.
Spolek divadelních ochotníků Diviš
V tomto roce DS Diviš nastudoval hru Slovanské nebe v režii Ivy Šrámkové
a Setkání v poušti v režii Lenky Semrádové.
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Další činnost
Podíleli jsme se na organizaci akce Talent 2007, Běhu Naděje, připravili jsme tradiční
rozsvícení vánočního stromu, v předsálí divadla jsme zorganizovali pět výstav amatérských
výtvarných umělců, technicky i organizačně jsme zajišťovali všechny akce, které zde
v pronájmu pořádaly různé subjekty.
Shrnutí
V roce do Divišova divadla za kulturním zážitkem vstoupilo celkem 22.833 diváků a
posluchačů + cca 2. 300 návštěvníků akcí mimo Divišovo divadlo.
17. září 2008 byl ze své funkce ředitele MKP Fidiko odvolán pan Vilém Kout.
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Městská knihovna, Nádražní 743, Žamberk
Ředitelka: Hana Absolonová, tel. 465 614 663
Městská knihovna v Žamberku je organizační složkou města.
V roce 2008 pracovaly v knihovně jako knihovnice 2 absolventky knihovnické školy a na
úseku práce s mládeží 1 absolventka VŠ obor speciální pedagogika.
Do knihovny přibylo a bylo zpracováno 2 250 svazků knih.
Mimo tyto knihy bylo nakoupeno a zpracováno 738 knih pro okolní knihovny, které spadají
pod středisko Žamberk.
Nákup těchto knih financuje Pardubický kraj.
V roce 2008 se do Městské knihovny zaregistrovalo 1 213 čtenářů, z toho 397 do 15 let.
Knihovnu navštívilo 19 857 návštěvníků.
Bylo uskutečněno 75 621 výpůjček, z toho 29 443 naučná literatura dospělým a 3 883 naučná
literatura dětem, 32 938 krásná literatura dospělým a 9 357 krásná literatura dětem. Výpůjčky
periodik 20 275 svazků. Došlo k značnému nárůstu výpůjček v dětském oddělení, zejména
naučné literatury.
Prostřednictvím meziknihovní služby se půjčilo 67 svazků od jiných knihoven a 5 svazků jme
zapůjčili jiným knihovnám.
Uskutečnili jsme 39 souborů s 2 470 svazky pro knihovny obvodu Žamberk. Pro tyto
knihovny jsme uspořádali 1 aktiv a jedno školení k výpočetní technice.
Všech 14 okolních knihoven bylo navštíveno a po celý rok jim byla poskytnuta metodická
pomoc a konzultace.
V knihovně Pastviny a Kameničná proběhla revize s pomocí pracovnic Měk.
Bylo uskutečněno 64 kulturních akcí.
Zapojili jsme se do celonárodní výzvy: Celý národ čte Čapka, kdy knihovnu navštívily děti ze
všech škol a probíhala beseda o knížce: Čtení o pejskovi a kočičce. Děti namalovaly obrázky,
ty byly vystaveny v prostorách knihovny. Vydařil se i večer s Andersenem, kdy proběhly
besedy. K této akci jsme pro děti vyrobili záložky.
V říjnu v týdnu knihoven proběhl Literární maraton, kde regionální spisovatelé předvedli své
nejnovější knihy. Tato akce byla doplněna četbou jednotlivých ukázek za přispění člena
ochotníků ze Žamberka.
Pro děti ze škol jsou připravovány úkoly, kdy v rámci vyučování jsou seznamovány s
možností vyhledávání různých informací.
V roce 2008 též proběhla soutěž o nejpilnějšího čtenáře v dětském oddělení. Byl rozšířen
počet počítačů pro uživatele knihovny.
1 počítač slouží čtenářům k vyhledávání v síti internet. Na 3 počítačích je nainstalován on-line
katalog, který slouží k vyhledávání knih, které vlastní Městská knihovna. Tento on-line
katalog je umístěn i na webových stránkách knihovny a čtenáři si mohou jednotlivé knihy
vyhledávat i doma. Čtenářům je umožněna i bezplatná rezervace knih, které jsou momentálně
půjčeny. Čtenářům je rovněž poskytována bibliograficko-informační služba, což využívají
zejména studenti a účastníci různých soutěží.
Půjčovní doba je každý den, z toho 1x do 19 hodin, 2x do 18 hodin a 2x do 17 hodin.
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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: 3,0
Příspěvek zřizovatele na provoz : 1.751.396,- Kč
V grantových projektech a od donátorů získáno: 154.000,- Kč
Příjmy ze vstupného a vlastního prodeje: 93.269,- Kč
V roce 2008 uspořádalo muzeum celkem 7 výstav, šest základních a jednu putovní. Rok
2008 přinesl řadu významných kulturních výročí, která byla zakomponována do nabídky
výstav, článků, přednášek a doprovodných programů.
Připomněli jsme si 310. výročí narození vynálezce zemněného bleskosvodu V.P. Diviše, 150.
výročí ukončení činnosti proslulé hvězdárny barona Parishe,150. výročí narození spisovatelky
Terezy Svatové, 100. výročí zřízení tkalcovny Žid a spol. - dnešní továrny Rieter cz, 135.
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů a uplynulo právě 60 let od vynuceného odchodu
rodu Parishů ze Žamberka. Byla zařazena také samostatná výstava k 90. výročí vzniku
samostatné Československé republiky s názvem Naši prezidenti ve filatelii.
Prioritní postavení měly z hlediska bohatosti nabídky výstav i doprovodných programů
Svátky dřeva. Jejich VIII. ročník nesl ústřední téma práce kolářů, kočárníků, zhotovitelů saní
a karoserií. Svátky dřeva vzbudily zájem 1850 návštěvníků. Žamberské muzeum se zapojilo
již podruhé do celostátního festivalu muzejních nocí, jeho expozice byly netradičně
nasvíceny a ozvláštněny přítomností kouzelníků, kouzelnic a orientálních tanečnic.
Nejvýznamnějším počinem roku 2008 byla pro žamberské muzeum realizace dlouhodobé
zápůjčky celkem osmi velkých rodových portrétů majitelů z rodu Parishů, které doplnily
stálou expozici muzea a daly ji nový punc. Toto oživení expozic přineslo příležitost
informovat návštěvníky o rozkvětu panství a velkostatku za jednotlivých majitelů.
Stálou expozici muzea a domku P. Diviše si přišlo v roce 2008 prohlédnout celkem 6.863
návštěvníků. Z toho do muzea jich přišlo 6.012 a do domku P. Diviše zavítal celkem 851
návštěvník.
V roce 2008 muzeum předložilo celkem 4 grantové projekty. Tři z nich Pk a jeden MK ČR.
Z dotací Pk byly získány prostředky na náročné restaurování obrazů s výjevy z oper a
divadelních her ve výši 30. 000,- Kč a od MK ČR na týž projekt 45. 000,- Kč. Na VIII. ročník
Svátků dřeva jsme získali dotaci Pk ve výši 20.000,- Kč. V grantových projektech tedy
muzeum získalo v roce 2008 celkem 95.000,- Kč. Na základě 2 darovacích smluv a dalších 6
smluv o zabezpečení reklamy muzeum získalo 59.000,- Kč.
V roce 2008 využilo možnost studia celkem 73 badatelů, bylo předloženo zhruba 350
publikací, předmětů a archivních souborů. Byly realizovány výpůjčky celkem 631 předmětu
ze sbírkového fondu žamberského muzea pro 26 subjektů. Žamberské muzeum si naopak
zapůjčilo 352 předměty od 35 zapůjčitelů.
V roce 2008 bylo zakonzervováno a zrestaurováno celkem 66 předmětů - truhlice, komody,
šperkovnice, dřevěné části stolních hodin, dřevěné rámečky. Kompletním zrestaurováním
prošel nově získaný střelecký terč i relikviáře. Byly vyčištěny předměty z kovu, kůže a
dřeva – brusle, rychtářské právo, příbory, hasičská trumpeta, raznice na modrotisk a
část předmětů ke zpracování mléka. Byl rovněž zakonzervován nábytek z expozice
v domku Prokopa Diviše. Byly provedeny retuše vybraných rámů a vyčištěny některé
dopravní prostředky – kočárky, saně, lyže. Náročným restaurováním prošla dvě protějšková
plátna – portréty malíře Franka ztvárňující panského úředníka a dámu v bílé toaletě.
Z prostředků PK a MK byla náročně zrestaurována čtyři rozměrná plátna s výjevy z oper a
divadelních her.
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Muzeum uspořádalo celkem 4 přednášky - prof. PhDr. Josefa Haubelta, PhD. – V.P. Diviš
– teolog, filozof a vědec, dále Martina Patřičného - Dřevo krásných stromů, Jiřího Fogla
– Největší kniha světa - Codex gigas a Mgr. Marie Hrudkové na téma - Planety jiných
sluncí. Přednášky byly doplněny videoprojekcí a byly uskutečněny na půdě žamberského
gymnázia a muzea.
V roce 2008 muzeum obohatilo sbírkový fond celkem o 74 předmětů, z nich70 bylo získáno
darem a 4 koupí. Do muzejní knihovny přibylo celkem 9 nových odborných publikací.
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INFORMAČNÍ STŘEDISKO MĚSTA ŽAMBERKA. Kostelní 446
tel. 465 612 946, e-mail: info@orlicko.cz
Vedoucí: Zdena Kroulíková
Přepočtený počet pracovníků : 2
Příspěvek zřizovatele : 307.000,- Kč
Na grantových projektech získáno : 72.000,- Kč
V roce 2008 využilo služeb informačního střediska v Žamberku celkem 7.108 návštěvníků,
z toho 533 cizinců. Informace o městě, okolí a konaných akcích u nás hledalo 2.205
návštěvníků. Ostatními žádanými službami bylo vyhledávání dopravních spojů, informace o
jiných místech kraje, prodej zboží a vstupenek, faxování, kopírování, internet pro veřejnost a
informace o možnosti ubytování ve městě.
V roce 2008 jsme zpracovali 1.838 e-mailových a telefonických dotazů.
Tyršovu rozhlednu navštívilo 4.482 příznivců. Již druhým rokem se v jejím okolí konal
festival Orlická brána a prvním rokem se v její blízkosti uskutečnil festival JAM ROCK.
Prezentace v roce 2008:
Informační středisko v roce 2008 prezentovalo město na veletrzích cestovního ruchu v Brně
(Regiontour), v Praze (Holiday World), v Hradci Králové (Infotour), v polské Poznani (Tour
salon). Městské propagační materiály putovaly také na další veletrhy cestovního ruchu –
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 oslavilo v roce 2008 10 let své činnosti.
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II.BEZPEČNOST, INFRASTRUKTURA, ÚŘAD
1.Bezpečnost
MĚSTSKÁ POLICIE ŽAMBERK, Nádražní 833, 564 01 Žamberk
mobil: 775 580 581, policie@zamberk-city.cz
Velitel: Patrik Lauterbach

Celkový počet odhalených přestupků 584

 Projednáno domluvou ………………………….… 612
 Postoupeno správnímu orgánu ………………….... 101
 Projednáno pokutou ………………………………. 336
 Uloženo na pokutách ………………………….321 700,-Kč
Rozdělení přestupků:
 Silniční provoz ………………………………….. 427
 Přestupky na úseku alkoholismu …………………. . 3
 Přestupky vyplývající z vyhlášek obce ……..…….. 81
 Přestupky proti veřejnému pořádku ………….…… 28
 Přestupky proti občanskému soužití ……………….18
 Přestupky proti majetku …………………………....49
 Jiné zákony………………………………………….6
Další činnost v číslech:
 Poplatky za parkovací automaty …….………… 424 000,-Kč
 Příjem z pronájmu LIDARu………………………29 000,-Kč
 Dechové zkoušky na alkohol……………..………84, z toho 26 pozitivních
 Odchyt toulavých psů …………………………... 51
 Úklid kadáveru (uhynulých zvířat) ………………8
 Doručování písemností…………………………....55
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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. Filip Perout
Zpráva o bezpečnostní situaci se týká územní působnosti Obvodního oddělení Policie České
republiky Žamberk (Žamberk a 16 okolních obcí, včetně rekreačních středisek Pastviny a
České Petrovice) za období od 1.1.2008 do 31.12.2008.
V průběhu uvedeného období zde bylo šetřeno celkem 200 trestných činů, přičemž byl v 90
případech zjištěn pachatel - průměrná objasněnost činila 45%. V porovnání s předchozím
rokem 2007 došlo k poklesu páchání trestné činnosti a nárůstu objasněnosti. Z celkového
počtu trestných činů bylo 52 krádeží vloupáním, kdy se podařilo objasnit necelých 16 %,
avšak na začátku roku 2009 byl u dalších 17 těchto případů dodatečně zjištěn pachatel
(objasněno 48 % případů). V případě násilné trestné činnosti došlo ke spáchání 11 případů a
10 z nich bylo objasněno - průměrná objasněnost činila necelých 91%. Za uvedené období
bylo řešeno v tzv. zkráceném přípravném řízení 12 trestných činů z celkového počtu, což
znamená, že pachatel je ve velmi krátké době postaven před soud a je mu vyměřen trest.
V průběhu roku 2008 šetřeno 267 přestupků, z nichž 47 bylo vyřešeno blokovou pokutou a 65
z nich bylo oznámeno příslušnému úřadu k projednání. V roce 2008 došlo k 92 dopravním
nehodám, přičemž 3 nehody byly způsoby pod vlivem alkoholu a ve čtyřech případech došlo
k těžkému zranění účastníků.
Ve dvou případech došlo k úmrtí v souvislosti s pracovním úrazem a v jednom případě došlo
k utonutí mladého muže v Pastvinské přehradě.
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ODBOR PRÁVNÍ, Nádražní 833, Žamberk
( v rámci správního obvodu PO III.)
Vedoucí odboru: JUDr.Jitka Kubová, tel.465 670 215
Přestupková agenda – 148 přestupků
- uloženo na pokutách
102.600,00 Kč
- zaplaceno
47.000,00 Kč
- 6 není v právní moci
12.000,00 Kč
- 6 není vykonatelných
12.000,00 Kč
- ostatní výkon rozhodnutí
32.600,00 Kč
Přestupky projednávané na základě veřejnoprávních smluv: 23 – odměna 48.300,00 Kč
(2.100,00 Kč za jeden přestupek)
Obecně prospěšné práce – 6 odsouzených z roku 2007 + 10 odsouzených v roce 2008
z toho:
- 3x přeměněno na vazbu
- 5x odpracováno celkem 1100 hodin
- 5x nenastoupili k výkonu
- 2x pracují
- 1x začne v roce 2009.
Vymáhání pohledávek za rok 2008
- PRAV
54.000,00 Kč
- Městská policie
139.500,00 Kč
- SPDO
447.000,00 Kč
Celkem
640.500,00 Kč.
Vyřizování stížností v roce 2008
Podáno 7 stížností na nesprávný úřední postup, všechny byly shledány jako neoprávněné.
Poskytování informací v roce 2008
- podáno 12 žádostí, z toho 10 vyřízeno, 2 odloženy pro nezaplacení nákladů
Výroční zpráva byla předložena radě města v souladu se zákonem do 31.03.2009.
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2. Odbor obrany a krizového řízení, Nádražní 833, Žamberk
Vedoucí odboru: Ing.Vladimír Fikejs, tel. 465 670 218
1. Jednání BR a KŠ
* Bezpečnostní rada (BR) jako koordinační orgán pro přípravu na mimořádné události a
krizové situace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (dále „ORP“) jednal 3 x
v roce 2008. M.j. byly řešeny otázky protipovodňové připravenosti území, varování obyvatel,
havarijní a krizové plánování a stav připravenosti složek IZS a krizových orgánů.
* Krizový štáb (KŠ) ORP jako pracovní orgán pro řešení mimořádných událostí a
krizových situací (členové se převážně rekrutují z městského úřadu) provedl nácvik činnosti
v 11/2008 na téma „Únik chlóru při dopravní nehodě automobilové cisterny“.
Připravenost a součinnost daných územních orgánů a složek v této oblasti je hodnocena
pozitivně.
2. Povodňová prevence
* Rozhodujícím úkolem bylo zpracování podkladů a předložení žádosti o poskytnutí
dotace na výstavbu protipovodňových opatření podél řeky Divoké Orlice v části Žamberka
(státní orgán zatím o přidělení dotace k 31.3.2009 nerozhodl). V případě přidělení dotace
městu budou občané o chystané stavbě informováni.
* Počátkem roku byli požádáni obyvatelé v záplavovém území města o zpracování
povodňového plánu nemovitosti podle vodního zákona a o předložení povodňového
dotazníku, včetně požadované pomoci. Osloveno bylo 242 majitelů obytných staveb a
požadované dokumenty a spolupráci s městem navázalo 53 % občanů.
* Bylo naplněno pískem dalších 150 tandemových pytlů a je tak připraveno ke stavbě
ochranných hrází (celkem pak 450 pytlů).
* Nadále probíhá dobrá spolupráce a součinnost s Povodím Labe, s.p.
3. Informovanost obyvatelstva
Informování obyvatel o hrozbě nebo již o vzniku mimořádné události je základním úkolem
města. K tomuto využíváme různé prostředky m.j.:
a) Infokanál Žamberk – zasílání hromadných zpráv SMS na mobilní telefony zájemců. Do
této služby je zařazeno 52 občanů – zájemců. I přestože je tato služba pro občany zdarma a
v jejich zájmu, počet svědčí o určitém nezájmu z řad občanů. V běžném životě obdrží
uživatelé zprávy o dění ve městě a o vývoji počasí v případě nutnosti pak tísňové informace o
vzniku, vývoji situace a pokyny k činnosti. Další zájemci se mohou hlásit na odboru obrany.
b) Informační panel – velkoplošný panel (zobrazí 1 SMS zprávu) instalovaný na budově
Centra sociálních služeb (penzion). Za běžné situace zde můžete najít informace o vývoji
počasí či běžném dění ve městě a v době hrozby povodní o stavu na toku a přehradě Pastviny,
o vývoji povodňové situace a pokyny pro občany.
4. Prostředky pro likvidaci následků
Město k 31.12.2008 disponovalo těmito prostředky využitelnými i občany při likvidaci
následků mimořádných událostí a havárií:
a) odvlhčovač vzduchu (vysoušeč) – 3 ks (kapacita: 2 ks -24 l/24 hod. a 1 ks 46 l/24 hod.)
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. 465 670 218).
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5. Jednotka PO
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města ktg. II má 21 členů s pohotovostí do 5 min. a
dojezdovou vzdáleností do 10 min. Velitelem jednotky je Milan Červ a zástupcem Jiří
Chládek. Jednotka provedla 15 zásahů za rok, z nich největší byla účast na likvidaci požáru
kravína v Líšnici. Z celkového počtu výjezdů byla třetina uskutečněna v Žamberku (z toho 4
požáry). Varující skutečností byly 2 požáry ve výškových domech (paneláky) v ul. Pionýrů,
které vznikly neopatrností uživatelů bytů. Toto je zároveň i apelem pro všechny uživatele
bytů k dodržování protipožárních zásad.
Jednotka byla v r. 2008 financována na provozní činnost částkou 177 tisíc Kč.
6. Certifikace činnosti úřadu
V r. 2007 získal úřad certifikaci dle ISO/IEC 27001 – bezpečnost informací při výkonu
veřejné správy, kterou v r. 2008 potvrdil dozorovým auditem. Navíc městský úřad získal
certifikát jakosti podle normy ISO 9001. Oba tyto certifikáty potvrzují kredit činnosti úřadu a
zaměření v přenesené působnosti (státní správa) i samostatné činnosti ve prospěch klientů /
občanů správního obvodu ORP Žamberk.

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
Celkem 222 událostí
Technická pomoc 101
Dopravní nehody
66
Požáry
44
Nebezpečné látky
3
Planý poplach
6
Taktické cvičení
2
Spotřebováno: 200 l pěnidla
130 kg sorbentu
50 ks rohoží
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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
Za uplynulý rok došlo na odbor ŽPZE celkem 3 244 podání a dalších písemností a odesláno
bylo celkem 6 533 písemností. Vyřízeno bylo 854 případů formou správních rozhodnutí a 1
387 formou vyjádření a souhlasů. Dále bylo schváleno 36 plánů chovu a lovu I. a II. Zbývající
část doručených písemností byla různá hlášení zasílaná k dalšímu zpracování podle
příslušných zákonů a evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů a dále pozvánky na
místní šetření nebo jednání, korespondence se stavebními úřady, Českou inspekcí životního
prostředí, Ministerstvem životního prostředí apod.
Přehled provedených činností rozdělených podle jednotlivých oblastí svěřených odboru
ŽPZE k výkonu státní správy:
- ochrana ovzduší
Na tomto úseku bylo vydáno 28 správních rozhodnutí, 44 sdělení ve věci záloh na poplatek
pro střední stacionární zdroje znečištění a 2 0 9 v y jádření (převážně k souhrnným
stanoviskům odboru k územnímu nebo stavebnímu řízení). Byl řešen 1 podnět na porušování
zákona o ovzduší a uděleny 3 pokuty. Mimo jiné byl zpracován roční výkaz o poplatcích
vyměřených za znečišťování ovzduší pro střední stacionární zdroje ve správním obvodu ORP
Žamberk za rok 2007. Dále byl vypracován návrh OZV města Žamberka o vyhlášení
městských zón se zvláštními požadavky na druh paliva pro malé spalovací zdroje
znečišťování ovzduší,
- odpadové hospodářství
Vydáno bylo 50 správních rozhodnutí, 211 vyjádření o dalších opatřeních, dále bylo
zpracováno 516 evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů a provedeno 17
kontrol, prošetřeny byly 4 podněty poukazující na porušování zákona o odpadech nebo
podezření ze spáchání přestupku (tzv. „černé skládky“) a bylo zajištěno předání opuštěného
autovraku k ekologické likvidaci. Zpracovány byly 2 výkazy Českého statistického úřadu.
Dále bylo zpracováno 188 ročních hlášení o evidenci odpadů za rok 2007 předaných za
provozovny původců odpadů a zařízení pro využití autovraků ze správního obvodu ORP, dále
byla zpracována oznámení o údajích o zařízeních a dopravcích odpadů. Výstupem byly 3
výkazy zaslané ministerstvu životního prostředí a Krajskému úřadu Pardubického kraje,
- myslivost
Vydáno bylo 25 rozhodnutí, z toho 4 o ustanovení myslivecké stráže, 7 souhlasů a 22
loveckých lístků. Byly provedeny 2 kontroly mysliveckého hospodaření. Schváleno bylo 36
plánů chovu a lovu I. a II.. 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 211 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 76 správních rozhodnutí, z toho 35 o povolení ke kácení stromů a 4
registrace VKP. Dále bylo vydáno 62 vyjádření, 1 závazné stanovisko k zalesnění pozemků o
výměře do 0,5 ha, 230 vyjádření do souhrnných stanovisek k vlivu záměrů na zákonem
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chráněné zájmy. Provedeno bylo 43 kontrol a udělena 1 pokuta za nepovolené kácení dřevin.
Orgán ochrany přírody a krajiny zadal vypracování 2 odborných posudků z hlediska vlivu
záměru na krajinný ráz. Organizačně bylo zabezpečeno značení vyhlášených památných
stromů. K této činnosti byla doručena 2 odvolání, z nichž 1 bylo vyřešeno autoremedurou a 1
předáno krajskému úřadu k odvolacímu řízení.
-ochrana zemědělského půdního fondu
Vydáno bylo 162 správních rozhodnutí a souhlasů s odnětím ZPF, 153 vyjádření k územně
plánovací dokumentaci a stavebnímu řízení. Provedeny byly 4 kontroly. Zpracován byl
rovněž výkaz Českého statistického úřadu.
- rostlinolékařská opatření
K omezení šíření zaplevelení byly provedeny 3 kontroly spojené s řešením odstranění
závadného stavu. Byla vedena evidence 9 trvalých stanovišť včelstev.
- státní správa lesů
Vydáno bylo 49 správních rozhodnutí a 70 závazných stanovisek a 116 vyjádření včetně
souhrnných stanovisek. Provedeno bylo 27 kontrol a vydána 2 rozhodnutí o udělení pokuty.
Dále byl zpracován statistický výkaz Českého statistického úřadu. Vlastníkům lesů byly
průběžně vydávány lesní hospodářské osnovy. Zpracovány byly rovněž podklady a zaslány
žádosti Krajskému úřadu na 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.
- ochrana zvířat proti týrání
Na základě 2 zaslaných odborných posudků OVS byla vedena 2 správní řízení o udělení
pokuty za týrání zvířat a uděleny 2 pokuty.
- rybářství
V rámci obvodu obce s rozšířenou působností bylo vydáno 199 rybářských lístků, 1
rozhodnutí o rybářské stráži, 2 sdělení vyžádaná v rámci součinnosti správních orgánů.
- vodoprávní úřad
Vodoprávní úřad vydal 256 vodoprávních rozhodnutí, 243 vyjádření, 36 potvrzení z hlediska
ochrany vod. Bylo provedeno 25 závěrečných kontrolních prohlídek vodních staveb. Řešen
byl 1 podnět na porušení zákona o vodách, 3 hlášení o úniku nebezpečných látek do vnějšího
prostředí. Provedeny byly 3 kontroly a uložena 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 pro veřejnou
potřebu.
Přehled činností odboru ŽPZE v oblasti výkonu samosprávy
- odpadové hospodářství města Žamberka
V březnu 2008 byla provedena předběžná veřejnosprávní kontrola Krajského úřadu
Pardubického kraje na prověření podmínek pro přidělení dotace na Pilotní projekt „Pytlový
sběr na tříděné obaly v Žamberku“.
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V srpnu 2008 byly provedeny dvě kontroly Státního fondu ŽP ČR na projekty realizované
v rámci Operačního programu Infrastruktura, podporované z prostředků ERDF, včetně
spolufinancování ze Státního fondu ŽP ČR, na Sběrný dvůr v areálu TS Žamberk a Centrum
nakládání s odpady v Dlouhoňovicích.
V říjnu 2008 byla provedena průběžná veřejnosprávní kontrola Krajského úřadu
Pardubického kraje na využívání přidělené dotace v oblasti ŽP na akci Centrum nakládání
s odpady v Dlouhoňovicích.
Byly zajišťovány úkoly samosprávy v odpadovém hospodářství a ekologická osvěta. Za tím
účelem bylo vyřizováno 9 žádostí o mládežnické projekty ekologické (MPE), 10 vyúčtování
projektů (MPE), dále byla organizována soutěž v třídění odpadů pro školy, 5 výběrových
řízení pro účely související s OH města, byly připraveny a předloženy 3 žádosti o dotace
(SFŽP a KÚ) a byla zpracována 2 vyúčtování dotace. Dále bylo vypracováno a odesláno 13
hlášení, statistik, dotazníků, připraveny podklady pro 15 smluv pro OH města, 24 podkladů
pro RM, 27 podkladů pro fakturaci, 6 vyjádření a 45 článků do Žamberských listů, časopis
Moderní obec a web města. Dále byl připraven návrh rozpočtu pro OH města na základě
skutečného vývoje nákladů a příjmů v předešlých letech a v roce 2008 a plněny další činnosti.
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4. ODPADY
Technické služby s.r.o., Zemědělská 1052, Žamberk
Tel. 465 612 987, tel./fax: 465 613 304, e-mail: ts.sro@orlicko.cz
Ředitel: Vrkoč Ivan, tel. 602 407 529

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 2008
1/ množství směsného komunálního odpadu uložené v popelnicích a velkoobjemových
kontejnerech činilo 1 337,04 t
2/ množství objemného odpadu z mobilního sběru na jednotlivých stanovištích a sběrného
dvora činilo 259,57 t
3/ množství ostatních odpadů činilo:
-

pneumatiky 5,42 t
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III. Příjmy a výdaje, majetek města, hospodářský rozvoj
1. Finanční oddělení, Masarykovo nám.166, Žamberk
Vedoucí finančního odboru: vz Hana Matějíčková, tel.465 670 320
Příjmy a výdaje Města Žamberka v roce 2008
Skutečnost v tis.
Kč

Skutečnost v Kč
přepočtená na 1
obyvatele

Daňové příjmy

68 715

11 477

Nedaňové příjmy

14 200

2 372

Ukazatel

Kapitálové příjmy

46 147

7 708

101 790

17 002

0

0

Příjmy města Žamberka celkem

230 852

38 559

Provozní výdaje

173 027

28 900

30 759

5 138

9 574

1 599

213 360

35 637

17 492

2 922

Přijaté dotace
Úvěry přijaté v roce 2008

Kapitálové výdaje
Uhrazené splátky přijatých úvěrů
Výdaje města Žamberka celkem
Rozdíl příjmů a výdajů
Zdroj: Finanční odbor

Počet obyvatel k 31. 12. 2008: 5 987

Výdaje Města Žamberka v roce 2008
Celkové výdaje ve vybraných oblastech
přepočítané na jednoho obyvatele
Zemědělství, lesní hospodářství
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

Z toho
Z toho
V Kč na
%z
provozní investiční
V tis. Kč
1
celkových výdaje
výdaje
celkem obyvatele výdajů
celkem
celkem
1 637
273
1,20
1 637
0
1 004
168
0,74
1 004
0

Záležitosti pozemních komunikací, doprava

7 805

1 304

5,73

3 443

4 362

189

32

0,14

189

0

Vzdělávání

17 899

2 990

13,14

8 566

9 333

Kultura, církve a sdělovací prostředky

14 306

2 390

10,50

11 381

2 925

Tělovýchovná a zájmová činnost dětí a mládeže

6 344

1 060

4,66

5 127

1 217

Zdravotnictví

1 318

220

0,97

118

1 200

Sociální služby - penzion

3 692

617

2,71

3 692

0

20 551

3 433

15,09

11 910

8 641

Ochrana životního prostředí, péče o vzhled města

6 845

1 143

5,02

6 845

0

Nakládání s odpady

4 651

777

3,41

4 330

321

Bezpečnost a veřejný pořádek, požární ochrana

4 883

816

3,58

3 621

1 262

45 107

7 534

33,11

43 609

1 498

136 231

22 754

100

105 472

30 759

Odvádění a čištění odpadních vod

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Všeobecná veřejná správa a služby
Celkem
Zdroj: Finanční odbor

Počet obyvatel k 31.12.2008: 5 987

41

Ukončené investice v roce 2008
Celková cena
tis. Kč

Název investiční akce
CNO

8 802

Rekonstrukce bytového fondu - HČ - Správa budov

1 693

Zhodnocení budovy ZŠ 743 - učebna

123

Rekonstrukce PO III.

824

Zhodnocení tenisového areálu

201

Chodník od polikliniky k divadlu

151

Zpevněná plocha u stadionu

586

Chodník U Plusu

34

Veřejné osvětlení

359

Doskočiště u Penny marketu

82

Traktor na koupaliště

105

Cisterna - hasiči

5 156

Komunikace u koupaliště

182

Oplocení okolo tenisového areálu

136

Parkoviště Pod Černým lesem

2 923

Parkovací automat

149

Ozvučení divadla

1 532

CELKEM

23 038

Ostatní ukazatele roku 2008
Množství,
částka v Kč

Ukazatel
1. Počet povolených VHP

77 ks

Místní poplatek z VHP

1.183.146,-

Odvod výtěžku z provozování VHP za předcházející rok

662.943,46

Správní poplatek z VHP

937.000,-

2. Počet vydaných známek pro psy

66 ks

Nově přihlášení psi

56 ks

Majitelé osvobození od poplatku

38 držitelů

3. Objem půjček poskytnutých občanům z Fondu rozvoje bydlení

212.733,93

4. Počet přijatých nálezů

49 ks

- z toho předáno majitelům

18 ks

Zdroj: Finanční odbor

Obchodní společnosti s majetkovou účastí Města Žamberka
Účasti ve společnostech

Vloženo
městem v
tis. Kč

Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s.

54 414

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

350

TS Žamberk s.r.o.
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Poliklinika Žamberk spol. s r.o.
Bytové družstvo U Jatek, Žamberk
Zdroj: Obchodní rejstřík na internetu - výpis k 31. 12. 2008
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60

25

240

303

51

50

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
52
1
22
3
4
21
5
166
75
735
155
58
40
40
353
102
453
Kč 120.000,-Kč 108.000,--

Oddělení památkové péče
Správní řízení na úseku pam.péče:
vydaná závazná stanoviska k obnově kulturních památek:
vydaná závazná stanoviska k zamýšlené stavbě, stavební změně,
nebo k udržovacím pracím na nemovitostech v městské
památkové zóně Žamberk, Letohrad a Jablonné n. O.:
zastavená řízení usnesením:
Vyjádření na úseku územně plánovací dokumentace:
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38
2
6

Vyjádření k plánovaným stavbám na území s archeologickými nálezy: 18
Vyjádření k návrhům na prohlášení (zrušení) předmětů za kulturní památky: 10
Vybrané činnosti spojené s přejímanými žádostmi o příspěvek na obnovu kulturních
památek:
žádosti o příspěvek z rozpočtových prostředků Pardubického kraje: přejato 26
žádosti o dotaci z MK ČR: přejato 8
žádosti o příspěvek města: přijato 7
Počet podaných žádostí o státní příspěvek na obnovu KP ve vlastnictví města
Žamberka: 2
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Oddělení GIS (geografických informačních systémů)
- průběžné doplňování 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 (informačího systému katastru nemovitostí) na mapovém
serveru města Žamberk
- zpracování pasportu místních komunikací města Žamberka
- zpracování podkladů pro rozhodovací procesy veřejné správy
- poskytování podkladů projektantům v souladu se zák. č. 183/2006 Sb.
- vytvoření informativních pasportů a jejich umístění na web města Žamberka
- zpracování cenové mapy města Žamberka
- každodenní využívání nástrojů mapového serveru zaměstnanci úřadu
- mapový projekt pro veřejnost - odkaz na stránkách města Žamberka
Oddělení územního plánování
Počet dokončených územně plánovacích dokumentací v roce (včetně změn) 2008....8
Počet rozpracovaných územně plánovacích dokumentací (včetně změn) .... 11
Počet obcí v rámci PO3, které obdržely dotaci na pořízení územně plánovací dokumentace
z prostředků Pardubického kraje v roce 2008 6, v hodnotě 463.000 Kč
Počet podaných žádostí o státní a zahraniční finanční výpomoc v rámci odboru 6 v hodnotě
35.882 mil. Kč
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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 s platným ŽO
počet živnostenských oprávnění
Z toho
- koncesovaných
- vázaných
- řemeslných
- volných
počet registrovaných zemědělských podnikatelů

Stav k 31.12.2008
5 088
6 805
247
401
2 191
3 966
591

REGISTRACE
počet nově vydaných živnostenských listů
počet nově vydaných koncesních listin včetně rozhodnutí
počet výpisů z ŽR jako průkazů živnost. oprávnění
počet oznámených změn
Z toho - změn živnostenských listů a koncesních listin
- změn údajů o provozovně
počet zrušených ŽO 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. - 31.12.2008
206
34
498
882
248
520
166
972
71
110
14

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

období 1.1. - 31.12.2008
42
41
155
145

SANKCE
počet zrušených ŽO z moci úřední
počet uložených pokut
celková výše uložených pokut

období 1.1. - 31.12.2008
12
52
52.900,-- Kč
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2
423.435,-- 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 9 akcí
- z toho 1 v Žamberku, 8 v cizině
- do Žamberka přijelo v jejich rámci 88 hostí
- od nás vycestovalo 179 občanů (převážně mládeže) do SRN, Rakouska a Itálie
Nejvýznamnější akce:
4. – 11. 5. 2008 Mezinárodní týden hudby v rámci Evropského týdne – Ottweiler
Mezinárodní akordeonový orchestr - 5 účastníků (P. Břízová, N.Divoká,
I.Jeník, Š. Skala, E.Steffková)
16. – 18.5. 2008 Účast dechovky ZUŠ na mezinárodním setkání dechovek v německém
- Thumu – 3 vystoupení – Thum, Oberwiesental
48 účastníků – L.Tyrner , J.Rendl + 46 hráčů
22. – 25.5.2008 Setkání současných a bývalých starostů měst Evropského svazku měst
Püttlingen + oslava 40 let vzniku města spojením Püttlingenu a Köllerbachu
5 účastníků - starosta T.Kalous s manželkou, J.Žejdlík, bývalý starosta
M.Chvátil + H.Chvátilová
30.5. – 1.6.2008 Účinkování dechovky ZUŠ na oslavách 35 let vzniku rekreační oblasti
Senftenberger See - 2 vystoupení – slavnostní akt v amfiteátru Grosskoschen
- samostatné vystoupení v neděli 1.6.
46 účastníků – H.Chvátilová, L.Tyrner + 44 hráčů
14. – 15.6.2008 První část oslavy 10 let od podepsání partnerské smlouvy s rakouským
Senftenbergem – v Senftenbergu
Starosta T.Kalous, bývalý starosta M.Chvátil, 4 členky komise pro
zahraniční styky
Akordeonový kvartet ZUŠ, E.Steffková, K.Steffek
Přijetí na radnici, koncert akordeonového kvarteta na mši v kostele
Večerní koncert na slavnostech slunovratu - 13 účastníků
20.-22.6.2008
Účast dechařů ZUŠ na práci mezinárodního orchestru příchozích
v sárském Mettlachu – zkouška a 2 vystoupení
14 účastníků – L.Tyrner + 13 hráčů
27. – 29.6. 2008 Účinkování sboru Viola na Peter und Paul Marktu v německém
Senftenbergu – 2 vystoupení
38 účastníků
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18. – 28. 7.2008 Mezinárodní tábor mládeže – Itálie – Fresagrandinaria
10 účastníků – 8 mládežníků + A.Němcová, L.Smolová
10. – 12. 10. 2008 Druhá část oslav 10. výročí podepsání partnerské smlouvy
s rakouským Senftenbergem – 88 účastníků za Senftenbergu
5/ Další aktivity
Komise opakovaně iniciovala úpravu vnitřního prostoru kruhového objezdu před Konzumem.
Po dohodě se SOU a PŠ Žamberk bylo provedeno osázení kruhu. O možnost umístit do
středu maketu Divišova bleskosvodu se dále jedná.
Komise přišla s návrhem zlepšit vzhled prostoru před městskou knihovnou, zakomponovat
židli přátelství do ztvárnění našich partnerských vztahů. Součástí areálu by bylo i hřiště na
pétanque.
V rakouském Senftenbergu byla při návštěvě naší delegace v rámci oslav 10. výročí
podepsání partnerské smlouvy umístěna orlice, ukazující křídlem směrem na Žamberk a
určující i vzdálenost mezi městy. Autorem návrhu a realizace byl Ing. Stanislav Cukor.

ŽIFA
ŽAMBERSKÁ ASOCIACE MEZINÁRODNÍCH KONTAKTŮ
Žamberk International Friendship Association, www.orlicko.cz/zifa
Předsedkyně: Jana Fialová, tel. 608 630 670
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IV. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - Spolková činnost
DÁMSKÝ KLUB ROSALIE, Pod Radnicí 147, Žamberk
Vedoucí: Zdenka Kroulíková
e-mail: dkrosalie@ic.cz, zdenka.kroulikova@tiscali.cz
www.dkrosalie.ic.cz
Na grantových projektech získáno : 0,- Kč
Ve druhém roce své činnosti dámský klub uspořádal 21 akcí, které oslovily 509 zájemců.
Mezi hojně navštívené a úspěšné akce patřil taneční večer a komorní ples. Dále byl velký
zájem o japonský večer s ochutnávkou, astrologickou přednášku pí Dvořákové a zájezd do
divadla Lávka v Praze na představení Čtyři dohody.

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ŽAMBERKU
Předseda: Miroslav Vondřich, Hluboká 98, 564 01 Žamberk, tel. 465 614 843
Členská základna místní organizace má 220 členů včetně spádových obcí města Žamberka.
Pro členy i širokou veřejnost v roce 2008 připravil 11 členný výbor organizace roční plán
činnosti, ve kterém byly realizovány (dle finančních možností) následující akce:
 v období od října do března 11x zájezd do krytého plaveckého bazénu v České
Třebové
 sportovní hry „O pohár starosty města Žamberka“
 účast na Okresních sportovních hrách
 3-5 kulturně-poznávacích zájezdů
 ozdravný rehabilitační pobyt – rekondice – Podlesí na Vysočině
 účast sportovní akce „Běh pro zdraví“ dříve Běh Terryho Foxe
 v říjnu jsme se podíleli přípravou akce na „Týden SPCCH“
 v říjnu jsme se zúčastnili I.ročníku Veletrhu sociálních a doprovodných služeb
 připravili jsme dvě členské schůze
Organizace úzce spolupracuje s odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, s Centrem pro
zdravotně postižené Pardubického kraje - detašované pracoviště v Žamberku, výbor se schází
na svých jednáních 12x ročně.
Naše organizace je závislá na finanční podpoře města, neboť nemůže vykonávat žádnou
výdělečnou činnost a nebyla by schopna některé projekty realizovat.
Cílem organizace je sdružovat občany se zdravotním hendikepem pro zlepšení jejich
životních a psychických podmínek, vytvoření praktických návyků při rehabilitačních
cvičeních, využívání nových možností a zkušeností. Připravené projekty umožní zdravotně
postiženým snadnější integraci mezi zdravé spoluobčany a zbaví je pocitů méněcennosti a
nemohoucnosti.
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MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
Předseda: Martinec Josef, 28.října 1017, 564 01 Žamberk, tel. 608 022 949
Jako každoročně pořádáme začátkem roku zahrádkářský ples,který je známý bohatou
reklamní tombolou a květinovou výzdobou, kterou zajišťujeme s naším dlouholetým členem
přítelem Novotným. Udržujeme dobré vztahy s organizací ČZS Česká Rybná a Kostelec nad
Orlicí. Máme také družbu se zahrádkáři ze Senftenbergu. Dle počasí a zájmu provádíme jarní
postřiky ovocných stromů a též zajišťujeme pro naše členy i veřejnost sadbové brambory.
Tradičně organizujeme, podle zájmu členů organizace, jeden až dva zájezdy ročně. Naše
hlavní činnost spočívá ve zpracování úrody jablek našich členů i zájemců z okolí na mošt.V
roce 2008 jsme zpracovali 703q jablek.
Jak jistě všichni víte, snažíme se vybudovat moštárnu ve svém vlastním objektu, který
vlastníme v Orlických kasárnách. Zde se pomalu rozbíhá rekonstrukce objektu uhelné kotelny
na moštárnu. Máme zpracovánu stavební dokumentaci, zajištěn stavební materiál na část
oplocení, na vybudování přízemí,ve kterém bude technologická část. Podle finančních
možností a hlavně podle přístupu našich členů k dobrovolným brigádám chceme ještě v tomto
objektu dobudovat společenskou místnost. Ještě něco málo k téměř hlavní činnosti. Naší
členové obhospodařují zemědělskou půdu ve čtyřech osadách. Tři osady jsou na pronajatých
pozemcích. Pozemek, na kterém je "Sad míru", si členové odkoupí od pozemkového fondu a
města Žamberka.

Územní organizace svazu diabetiků České republiky v Žamberku
Předseda: Miroslav Vondřich, Hluboká 98, tel. 465 614 843
Členská základna má v současné době 51 členů, z toho 22 mužů a 29 žen. V čele organizace
je sedmičlenný výbor a 1 člen revizní komise.
Uspořádali jsme 10 přednášek, 1 rekondici v Janských Lázních, účastníme se a jsme
spolupořadateli zájezdů do krytého plaveckého bazénu v České Třebové, podíleli jsme se na
akci „Mezinárodní den diabetu“ a na I.ročníku Veletrhu sociálních a doprovodných služeb.
Uspořádali jsme společné vycházky za poznáním našeho města a blízkého okolí. Pro zájemce
objednáváme fruktózový cukr, proužky do glukometrů a zdravotní ponožky pro diabetiky.
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Dětský pěvecký sbor Viola, umělecký vedoucí: Jaromír Žejdlík
Vánoční koncert v kostele sv. Jiří v Kunvaldu
Vánoční koncert v kostele sv.Bartoloměje v Jablonném nad Orlicí
Nahrávání nového CD
Jarní festival pěveckých sborů Klášterec nad Orlicí
Krajské kolo soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů v Holicích
(stříbrné pásmo)
20 let Violy – Divišovo divadlo Žamberk
Koncert v kostele nanebevzetí Panny Marie v Neratově
Koncert v kostele svatého Václava v Žamberku
Koncert na Hoře matky Boží v Králíkách
zájezd do Liberce
přivítání prvňáčků
THE SEPTEMBER KONCERT
(koncert u příležitosti vzpomínky na události v New Yorku )
Vystoupení pro hosty z Rice Lake (USA) ve vestibulu školy
Adventní koncert v Orlickém Záhoří
Koncertní zájezd do Coburgu ( SRN)
Děti dětem (koncert v kostele svatého Václava)
Koncert na výstavě betlémů v Rychnově nad Kněžnou
Vánoční vystoupení v Albertinu
Vánoční koncert v kostele svatého Václava
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SPORTOVNÍ VYŽITÍ
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

METEORS Baseball Team Žamberk
Vedoucí: Milan Džurban, Havlíčkovo náb.1391, 564 01 Žamberk
tel. 724 975 308, meteorsbaseball@seznam.cz
„Baseball jsou nejrychlejší šachy na světě“ E. Hemingway
počet členů : 24 - žáci 15
- kadeti 6
- trenéři 3
trenéři : Milan Džurban
Martin Mozer
Roman Moskva
trénink : pondělí 17:00 – 19:00 hod
pátek
17:00 - 19:00 hod
hřiště : Meteors field (Havlíčkovo nábřeží –za stodolami)
v zimním období - tělocvična „U žirafy“
Chceš hrát BASEBALL ? Přijď mezi nás!
HLEDÁME ZÁJEMCE o baseball, pro práci s mládeží v našem týmu (asistent trenéra,
trenér).

TJ Sokol Žamberk
Adresa : Tyršova 534, 564 01 Žamberk
Starosta : ing.Břetislav Havel, tel. 721 209 058.
Místostarosta : Michal Belobrad
Hospodářka : Ivona Procházková
Náčelnice : Marie Mihulková
Předseda odboru sportu : Václav Tobiška
Jednatel : Jakub Mrákava
Celkový počet členů : 210
(Muži - 95, ženy - 49, dorostenci - 9, dorostenky 7, žáci - 30, žákyně - 20)
Oddíly :
sportovní - stolní tenis 19 členů
orientační běh - 39 členů
volejbal muži - 12 členů
volejbal ženy - 11 členů nohejbal - 17 členů
florbal - 10 členů
šachy - 21 členů
mariáš - 7 členů
atletika - 21 členů
všestrannosti - rekreační volejbal 15 členů
oddíl borec - 12 členů
cvičení rodičů s dětmi - 30 členů
KOUPALIŠTĚ A AUTOCAMPING POD ČERNÝM LESEM V ŽAMBERKU
Tel. 465 614 755, e-mail: kemp@orlicko.cz, www.autocamping.cz
provozovatel – JAN KULHÁNEK
TELEFONNÍ SEZNAM MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ŽAMBERKU
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v Žamberku ooooo

platnost od 01.04.2009
Kancelář starosty (KSTA)
starosta
1. místostarosta
2. místostarosta
asistentka
kultura, vzdělávání, sport
Redakce Žamberských listů
Kancelář tajemníka (KTAJ)
tajemník
vedoucí kanceláře
mzdová účetní
Oddělení informatiky
vedoucí oddělení
informatik
informatik
Podatelna, informace, spisovna
administrativní pracovník podatelny
administrativní pracovník podatelny
administrativní pracovník spisovny
informace
Odbor právní (PRÁV)
vedoucí odboru
referent – přestupky, volby
Odbor obrany (OBR)
vedoucí odboru
Odbor správní a dopravy (SPDO)
vedoucí odboru
referent – přestupky v dopravě
referent – přestupky v dopravě
referent – správa pozemních komunikací
pokladní
Oddělení správní
vedoucí oddělení, evidence obyvatel
referent – matrika
referent – občanské průkazy
referent – občanské průkazy
referent – cestovní doklady
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 – kontrola, majetek, poplatky
referent – kontrola, majetek, poplatky
referent – správce rozpočtu
referent - účetnictví
referent - účetnictví
referent - účetnictví
Oddělení školství
referent – rozpočty škol
Odbor – Živnostenský úřad (ŽIV)
vedoucí odboru
referent – kontrola
referent – správní

Jméno, příjmení

Č.dv.

Č. telefonu

Budova

Jiří Dytrt
Petr Andrle
Ing. Ryan Strnad
Kamila Borovičková
Zuzana Žváčková
Vlasta Pavlousková

202
202
202
202
47
108

465 670 301
465 670 302
465 670 302
465 670 300
465 670 281
465 670 305

Radnice
Radnice
Radnice
Radnice
Nádražní
Radnice

Ing. Ivan Prchal
Mgr. Radomíra Křenová
Kateřina Prokopcová

36
35
21

465 670 201
465 670 200
465 670 202

Nádražní
Nádražní
Nádražní

Zdeněk Vanický
Ladislav Tarant
Jiří Nosek, DiS.

31
31
31

465 670 203
465 670 204
465 670 205

Nádražní
Nádražní
Nádražní

465 670 211
465 670 211
465 670 212
465 670 211

Nádražní
Nádražní
Nádražní
Nádražní

Irena Nunová
Iveta Víšová
Olga Svitáková
Blanka Janovcová
JUDr. Jitka Kubová
Hana Borovičková

37
38

465 670 215
465 670 216

Nádražní
Nádražní

Ing. Vladimír Fikejs

39

465 670 218

Nádražní

Ing. Petra Řeháčková
Ing. Marcel Klement
Daniela Kohoutová, DiS.
Kateřina Vrabcová
Olga Krsková

2
17
18
5/1
5

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

Nádražní
Nádražní
Nádražní
Nádražní
Nádražní

Edita Pálková
Petra Šulcová
Dominika Šimánková
Ing. Simona Chmelíková
Bc. Ivana Keprtová

19
16
9
9
8

465 670 221
465 670 222
465 670 223
465 670 224
465 670 226

Nádražní
Nádražní
Nádražní
Nádražní
Nádražní

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

4
4
4
4
5
5/1

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

Nádražní
Nádražní
Nádražní
Nádražní
Nádražní
Nádražní

(zastupuje H. Matějíčková)
Hana Matějíčková
Iveta Dytrtová
Robert Charfreitag, DiS.
Jitka Krčmářová
Blanka Kodytková
Olga Janečková

201
201
201
205
204
204
204

465 670 324
465 670 324
465 670 325
465 670 320
465 670 323
465 670 322
465 670 321

Radnice
Radnice
Radnice
Radnice
Radnice
Radnice
Radnice

Ladislava Papáčková

48

465 670 282

Nádražní

Mgr. Roman Hájek
PhDr. Zdeněk Hirš

11
12
12

465 670 250
465 670 253
465 670 256

Nádražní
Nádražní
Nádražní
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referent – registrace
referent – registrace

Jaroslava Osmíková
Milena Červinková

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (SOCZ)
Mgr. Dagmar Ducháčková
vedoucí odboru
Oddělení sociálně-právní ochrany
Bc. Světla Temnyáková
vedoucí oddělení, opatrovnice
referent – opatrovnice
Lenka Fišerová, DiS.
referent – opatrovnice, NRP
Pavla Moravcová, DiS.
referent – kurátor pro mládež, př. na výživu
Hana Petrů
referent – kurátor, drogový koordinátor
Eva Janebová
Oddělení sociálních služeb a pomoci
Miroslava Trulíková
referent – příspěvek na péči, mimoř výhody
referent – dávky v hmotné nouzi
Věra Richtrmocová
referent – dávky v hmotné nouzi
Petra Bečková
referent – příspěvek na péči
Nicol Žďárková
referent – příspěvek na péči
Monika Břízová, DiS.
referent – příspěvek obč. starým a zdr. post.
Šárka Špačková, DiS.
Odbor regionálního rozvoje a územního plánování (REÚP)
Ing. Jiří Šmok
vedoucí odboru
manažer dotací
Mgr. Šárka Strnadová
referent – majetek města
Ivana Hečková
referent – majetek města
Iva Malinová, DiS.
referent – investice města
Ing. Vladimír Fabián
referent – správce lesů
Josef Syrový
Oddělení územního plánování
Martin Mimra
vedoucí oddělení, rozvoj města
referent – územní plán
Melanie Holubová
referent – památková péče
Marta Krčálová
referent – památková péče, operátor GIS
Jana Neumannová, DiS.
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
referent – odpadové hosp., ochrana přírody
Bc. Alena Hovádková
Oddělení životního prostředí
Ing. Hana Cukorová
vedoucí odd. – myslivost, rybářství, stromy
referent – ochrana přírody
Jana Divoká
referent – lesní hospodářství, ZPF
Bc. Milan Faltus
Oddělení vodního hospodářství
vedoucí oddělení – vodní hospodářství
Ing. Pavel Schöps
referent – vodní hospodářství
Jana Moravcová
referent – vodní hospodářství
Ing. Petra Kosková
Informační středisko Žamberk
vedoucí IS
pracovník IS

Kateřina Šípková
Kateřina Bubnová, DiS.

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

Josef Syrový
Stanislav Grim
Marta Houdková
Věra Prokopcová
Jana Foglová

14
14

465 670 252
465 670 251

Nádražní
Nádražní

22

465 670 230

Nádražní

23/24
23/25
23/25
26
26

465 670 231
465 670 234
465 670 232
465 670 233
465 670 235

Nádražní
Nádražní
Nádražní
Nádražní
Nádražní

30
28
28
28
27
27

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

Nádražní
Nádražní
Nádražní
Nádražní
Nádražní
Nádražní

105
207
106
106
104
104

465 670 331
465 670 338
465 670 330
465 670 332
465 670 336
465 670 336

Radnice
Radnice
Radnice
Radnice
Radnice
Radnice

207
207
206
208

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

Radnice
Radnice
Radnice
Radnice

209
209
209

465 670 341
465 670 342
465 670 343

Radnice
Radnice
Radnice

45
46
46

465 670 260
465 670 262
465 670 270

Nádražní
Nádražní
Nádražní

43
44
44

465 670 266
465 670 267
465 670 269

Nádražní
Nádražní
Nádražní

41
42
42

465 670 263
465 670 264
465 670 268

Nádražní
Nádražní
Nádražní

IS
IS

465 612 946
465 612 946

Kostelní
Kostelní

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