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  ZPRÁVY Z RADNICE
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
A ÚŘEDNÍCH HODIN
Od 1.10.2007 došlo ke změně provozní doby 
a úředních hodin Městského úřadu v Žamberku

Provozní doba MěÚ:
Pondělí  8:00 – 11:00  12:00 – 17:00
Úterý  8:00 – 11:00  12:00 – 14:00
Středa  8:00 – 11:00  12:00 – 17:00
Čtvrtek  8:00 – 11:00  12:00 – 14:00
Pátek  8:00 – 11:00  12:00 – 14:00

Úřední hodiny:
Pondělí  8:00 – 11:00  12:00 – 17:00
Středa  8:00 – 11:00  12:00 – 17:00
Čtvrtek  8:00 – 11:00

Mgr. Radomíra Křenová, vedoucí kanceláře tajemníka

Starosta města zve občany na

mimořádné 7. zasedání MZ, 
které se uskuteční

16.října 2007 od 16.00 hod.
v zasedacím sále MěÚ III. poschodí, 

Nádražní ul., čp.833 v Žamberku.

Na programu jednání:
- finance města
- investice města 

Podrobnosti najdete na plakátech a úřední desce.

Město Žamberk

VYHLAŠUJE DRAŽBU NÁJMU BYTU 
– I. kolo

dle „Pravidel pro pronajímání bytů 
v majetku města Žamberka“

Adresa bytu: Žamberk, ul. Dukelská – číslo bytu: 1
Velikost bytu: 1+2, nadzemní podlaží: 1
Podlahová plocha vč. sklepa: 65,09 m2

Základní měsíční nájemné: cca 2 150,- Kč
Vratná kauce na byt: 10 000,- Kč
Vyvolávací cena: 100 000,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Prohlídka bytu je možná v pondělí 22.10. 2007 

od 14.00 do 14.25 hod.

DRAŽBA SE BUDE KONAT 
ve čtvrtek 25. října 2007 ve 13.15 hod. 

v jednací síni MěÚ Žamberk 
(budova radnice - přízemí)

Poslední možnost podání přihlášky do dražby: 
středa 24.10.2007 do 13.00 hod.

na MěÚ v Žamberku (budova radnice) k rukám 
pí Kamily Borovičkové, č. dveří 203 
(zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy přihlášky do 
dražby i příslušná pravidla, která dále můžete zís-
kat na internetových stránkách www.zamberk.cz 
(„městský úřad“ – „formuláře“) 

(podrobné informace: www.zamberk.cz, 
úřední deska města)

Platby za pronájem 
hrobového místa 

Upozorňujeme občany, že platební poukázky (slo-
ženky) za pronájem hrobového místa, zaslané Tech-
nickými službami Žamberk s.r.o., se po jejich obdržení 
platí v pokladně na finančním odboru Městského 
úřadu v Žamberku, číslo dveří 204, budova radnice, 
Masarykovo náměstí 166, Žamberk.

Ing. Eva Janotová, vedoucí finančního odboru MěÚ

Soutěž ve sběru druhotných surovin pro žamberské školy
Město Žamberk vyhlašuje pro školní rok 2007/2008 
soutěž ve sběru druhotných surovin pro školy, před-
školní zařízení a speciální školy, které mají sídlo v 
Žamberku.
Cílem soutěže je vychovat děti k třídění odpadu zave-
dením trvalého systému separování ve školách, zajis-
tit aktivní účast většího počtu obyvatel i domácností 
na třídění, zvýšit množství separovaného odpadu ve 
městě a snížit množství využitelných složek odpadu 
ukládaných bez využití na skládku.
Děti ze škol mohou sbírat papír, nápojové kartony 
a použité drobné elektrospotřebiče.
Podrobná pravidla soutěže i přihláška jsou zveřejně-
ny na www.zamberk.cz , případně lze o ně požádat 
na e-mailu: a.hovadkova@muzbk.cz , nebo získat na 
Odboru životního prostředí a zemědělství (ŽPZE) Měú Žamberk. V průběhu soutěže bude vedena eviden-
ce množství nasbíraných druhotných surovin (papíru, nápojových kartonů a použitých drobných elektro-
spotřebičů). Nasbírané množství se bude během soutěže připočítávat škole k jejím předešlým dosaženým 
výsledkům. Tato evidence bude každý měsíc aktualizovaná a bude přístupná na internetových stránkách 
pořadatele www.zamberk.cz. Průběžné výsledky budou také zveřejňovány v Žamberských listech.
V celkem čtyřech kategoriích budou pro děti ze žamberských škol připraveny hodnotné ceny.
Soutěž bude probíhat celý školní rok 2007/2008 a do 20.června 2008 obdrží každá přihlášená škola poš-
tou celkové vyhodnocení s případnou pozvánkou na slavnostní předání cen. 
Do 30.června 2008 budou předány výhercům soutěžní ceny.

Za odbor ŽPZE Bc.Alena Hovádková

Použité zářivky 
do popelnice nepatří
Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru 
se směsným komunálním odpadem, protože z nich 
mohou při rozbití unikat nebezpečné látky. 
Občané Žamberka mohou bezplatně odkládat vyřazené 
zářivky ve Sběrném dvoře v areálu TS ŽAMBERK s.r.o. v 
ulici Zemědělská. Zpětný odběr všech použitých elek-
trozařízení zajišťují kolektivní systémy EKOLAMP, Asekol 
a Elektrowin, které k tomu opravňuje zápis do Seznamu 
výrobců elektrozařízení vedeného ministerstvem život-
ního prostředí. Kolektivní systémy již druhým rokem 
smluvně zajišťují celý proces, to znamená od vytvo-
ření sítě sběrných míst (s využitím sběrných dvorů) až 
po předání zpětně odebraných elektrozařízení firmám, 
které se specializují na jejich ekologické zpracování a re-
cyklaci. Cílem je separovat elektrozařízení, jež obsahuje 
využitelné či nebezpečné látky od ostatního odpadu, 
který končí na skládkách nebo ve spalovnách. 
Zpětný odběr použitých výrobků jako jsou zářivky, 
úsporné žárovky, televize, fény, ledničky a další zařízení 
je financován jejich výrobci a dovozci a vztahuje se i na 
staré vyřazené elektrospotřebiče, za které nebyl při jejich nákupu zaplacen recyklační příspěvek. Ten se od 
srpna 2005 uvádí při prodeji nových výrobků odděleně od ceny. 
Systém zpětného odběru a ekologického zpracování elektroodpadu však nemůže fungovat bez aktivního 
a vstřícného přístupu spotřebitelů. „Každý, kdo odevzdá třeba jen jednu nefunkční zářivku na místě k 
tomu určeném, to znamená v místě zpětného odběru nebo při nákupu nového výrobku přímo v pro-
dejně, přispěje k ochranně životního prostředí“. 
Na základě smlouvy o spolupráci, kterou Město Žamberk uzavřelo s kolektivním systémem EKOLAMP v letoš-
ním roce, byly do Sběrného dvora v Zemědělské ulici umístěny speciální kovové kontejnery, do kterých mo-
hou zdarma odkládat použité světelné zdroje nejen občané, ale i firmy a podnikatelé, kteří elektrozařízení 
používají či shromažďují při své podnikatelské činnosti (prodejny, elektromontážní firmy, menší podniky, 
instituce apod.). 

Za odbor ŽPZE Bc.Alena Hovádková
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Nový dům na Masarykově náměstí v Žamberku
Ve druhé polovině roku 2006 začaly stavební práce na volné parcele v severním koutu náměstí T. G. Masaryka 
naproti budově radnice. V současné době je již hotov plášť objektu a stavební činnost se přesunula do vnitř-
ku domu. Místo bylo donedávna využíváno jako zahrádka a nacházela se na něm také kolna a garáž. Parcela 
byla dlouhodobě nezastavěná a z paměti současníků se povědomí o její zastavitelnosti zcela vytratilo. Jak k 
tomu došlo, když nárožní parcela na náměstí vždy patřila ve městě mezi nejcennější místa?
Pokud se podíváme na urbanistické poměry staré části města, je zřejmé, že při založení Žamberka bylo vy-
měřeno obdélné náměstí s devíti až desíti parcelami v delších stranách a se čtyřmi a pěti parcelami v kratších 
stranách. Z koutů náměstí směřovaly od severozápadu k jihovýchodu hlavní komunikace, středem západní 
strany náměstí byla vedena ulička ke kostelu. 

Nejstarší dějiny nárožní parcely proti nynější radnici jsou až do závěru 16. století zahaleny tajemstvím, které 
se nepodařilo odkrýt ani při archeologickém výzkumu, který proběhl v souvislosti se zakládáním nynější no-
vostavby. Problémy dějin Žamberka, který můžeme zařadit do kategorie menších poddanských měst, znáso-
buje i dlouhodobé rozdělení města mezi dva majitele. Radnice a rychta se nacházely v severní půlce západní 
fronty náměstí. V námi sledovaném místě nejspíše existoval měšťanský dům anebo správní objekt druhé z 
polovin města. Podle údajů dr. Eduarda Alberta a P. Karla Chotovského v knize Paměti žamberské zde prav-
děpodobně do r.1717 existovala městská šatlava. Vysvětlit, proč zrovna takovýto objekt stál na náměstí, když 
byl obvykle umístěn do dvora radnice anebo někam do boční uličky, je nesnadné. Nejspíše to bylo provizorní 
využití staršího domu v městském majetku. V r. 1750 byly na místě šatlavy postaveny panské masné krámy. 
Obchod masem byl velice lukrativní a vrchností i městskými orgány byl z hygienických i daňových důvodů 
pečlivě sledován. Samostatné budovy masných krámů se středovou chodbou a postranními kobkami jed-
notlivých krámků se ve středověkých městech stavěly velice brzy. U nás jsou nejlépe dochované středověké 
masné krámy v Českých Budějovicích a v Plzni. Ve východních Čechách nalezneme budovy masných krámů v 
nárožích náměstí v Jičíně a v Novém Městě nad Metují. V obou případech byla v jejich patře posléze umístěna 
radnice. V r.1810 celý Žamberk vyhořel včetně masných krámů a ty již v původní podobě nebyly obnoveny. 
Uvolněné parcele bylo úředně přiděleno číslo popisné 158 a byla určena k zastavění, ale dům zde nebyl 
vystavěn ani poté, co byla r.1827 připojena k sousednímu domu čp. 146. Žamberk tak získal urbanisticky 
pochybnou zajímavost v zahrádce na náměstí.
Závěrem jen připomeňme, že podle nerealizovaného projektu úpravy náměstí v Žamberku z r.1946 od Ing. 
arch. dr. Ladislava Machoně měla být tato parcela zapojena do terasy, zaslepující ulici Pod radnicí. Z terasy, 
ukončené sloupovou stěnou, mělo při radniční frontě dolů směřovat schodiště, ukončené u sochy na pylonu 
(pozn.red.dekorativní věžovitá stavba, obyčejně ve tvaru komolého jehlanu). 
Teprve nyní na volné parcele rychle vyrostl jednopatrový dům v tradičních formách. Jeho architektonické 
řešení úzce navazuje na stávající objekt čp. 146 a nezvýrazňuje svou polohu na nároží. Nový dům tak klidně 
ukončuje celou severní frontu náměstí a nekonkuruje protější budově radnice. 

Ing. Jiří Slavík

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY 
z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka 

na rok 2008

Zájemci o finanční příspěvek z rozpočtu příjmů 
a výdajů města Žamberka na podporu spolko-
vého života a volnočasových aktivit již mohou 
podávat žádosti na rok 2008. 

PODMÍNKY JSOU STEJNÉ 
JAKO V MINULÉM ROCE:
• Žadateli o příspěvek mohou být nestátní ne-

ziskové organizace – především občanská 
sdružení a výjimečně i jiné právnické a fyzické 
osoby působící v oblasti mládeže, tělovýchovy 
a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, kul-
tury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví ve městě 
Žamberku nebo zabezpečující tyto aktivity pro 
občany Žamberka.

• Žádost se podává na předepsaném formulá-
ři (stejném jako loňský rok). V žádosti musí být 
povinně uveden zejména účel, na který budou 
prostředky použity, požadovaná výše příspěv-
ku, identifikace žadatele a musí být doloženy 
podklady potřebné pro posouzení žádosti, 
především projekt využití příspěvku včetně 
předpokládaného přínosu pro činnost žada-
tele. Žádosti lze stáhnout z webových stránek 
města www.zamberk.cz , sekce „Městský úřad 
- Formuláře“, odbor finanční („Žádost o po-
skytnutí příspěvku z rozpočtu města Žamberk 
- sportovní činnost“ pro sportovní organizace 
nebo „Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpoč-
tu města Žamberk - mimosportovní činnost“ 
pro ostatní organizace), příp. požádat o zaslání 
na e-mailech r.charfreitag@muzbk.cz nebo fi-
nancni@muzbk.cz .

• Žadatel je povinen předložit doklad potvrzu-
jící jeho řádnou registraci (doklad o registraci 
občanského sdružení na ministerstvu vnitra, 
zřizovací listinu apod.) a musí prokázat řádné 
vedení účetní evidence. 

• Žádost o příspěvek se podává písemně ve 
dvojím vyhotovení do 31. října 2007 (v ka-
tegorii mládežnických projektů až do 31. ledna 
2008). Vyplněnou žádost lze odevzdat na poda-
telně MěÚ nebo přímo na příslušném odboru 
MěÚ, případně může být zaslána poštou.

• Žádosti budou posuzovány v souladu s Pravidly 
pro poskytování příspěvků na podporu spolko-
vého života a volnočasových aktivit z rozpoč-
tu města Žamberka, která jsou zveřejněna na 
www.zamberk.cz v sekci „Pravidla“.

• Je ve vlastním zájmu každého subjektu, aby 
žádost o příspěvek podal včas, protože žádosti 
zasílané během roku, tj. po schválení rozpočtu 
města na rok 2008, nebude již možné uspoko-
jit.

• Vyúčtování příspěvku poskytnutého na rok 
2007 se odevzdávají do 31. ledna 2008 odbo-
ru finančnímu MěÚ a odboru školství a kultury 
MěÚ (mládežnické projekty).

Ing. Eva Janotová, vedoucí finančního odboru
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6. září 2007 ve 13.00 hod. navštívili naši organizaci - Správu budov Žamberk s.r.o. členové Rady města v čele 
s panem starostou Mgr. Tomášem Kalousem. Důvodem návštěvy byla prohlídka dokončené stavby Provoz-
ního zázemí a symbolické uvedení tohoto objektu do provozu. Prohlídce byl dále přítomen projektant pan 
Ing. Miroslav Stejskal, zhotovitel stavby pan Jaroslav Ševčík za firmu Rekos Ševčík s.r.o. a zástupci vedení 
Správy budov.
Po prohlídce a z následné diskuze členů Rady města s realizátory této akce vyplynul názor, že výstavba toho-
to objektu byla provedena v dobré kvalitě, citlivě situována k areálu Správy budov a spolu s nově vybudo-
vaným dětským hřištěm vytvořila architektonicky příznivý přechod z bytové sídlištní výstavby se sportovně 
odpočinkovým zázemím sídliště k průmyslovému objektu kotelny.
Záměr výstavby provozního zázemí, které bude využíváno jako garáže, skladové prostory a dílny, byl vypra-
cován již v r.2005 a schválen Valnou hromadou společnosti. S ohledem na některé připomínky občanů ze 
sídliště a přilehlých rodinných domů o omezení bývalého dětského hřiště jsme po dohodě s vedením města 
ustoupili od zahájení stavby v r.2005 a zahájili ji až v červenci 2006. V tuto dobu již Rada města rozhodla o 
výstavbě nového dětského hřiště na sídlišti U polikliniky. Projekt hřiště vypracovaný rovněž Ing. Miroslavem 
Stejskalem řešil návaznost a propojení obou staveb, zejména u hřiště s asfaltovým povrchem. Proto harmo-
nogram výstavby v r. 2006 byl zaměřen na tu část objektu, která bezprostředně navazovala na hřiště. Postup 
stavebních prací umožnil výstavbu hřiště v plánovaném termínu.Část objektu Správy budov tvořící součást 
hřiště byla finálně dokončena včetně venkovní omítky. Hřiště bylo v loňském roce dokončeno a předáno 
veřejnosti k užívání. 
V r.2007 byla dokončena vnitřní část stavby, provedena zbývající venkovní omítka, oplocení, vydlážděno ná-
dvoří a dokončeny terénní úpravy. Při této příležitosti děkuji Radě města za vytvoření příznivých podmínek 
pro realizaci stavby. Dík patří projektantovi Ing. Stejskalovi, firmě Rekos Ševčík s.r.o., p.Ševčíkovi a jeho pra-
covníkům, subdodavatelům, zejména fě Elektrokomplet p. Hermanovi, fě Vencl servis p.Venclovi, fě Unikovo 
p.Svobodovi, fě Stilmat a dalším. 
Jsem rád, že touto akcí financovanou z vlastních zdrojů Správy budov Žamberk s.r.o. jsme zhodnotili majetek 
společnosti a že stavba přispěje k efektivnějšímu hospodaření v oblasti bytového fondu a tepelného hospo-
dářství.  

Jan Martinec, ředitel, Správa budov Žamberk s.r.o.

Náš minirozhovor 
11.září 2007 se uskutečnila kontrola České in-
spekce životního prostředí v Hradci Králové v 
lesích města Žamberka. Zeptala jsem se správce 
městských lesů Josefa Syrového:

ŽL: „Jak často jsou kontroly ze strany ČIŽP prová-
děny?“
JS: „Jedná se o periodickou kontrolu v intervalu pěti 
let u lesních majetků nad 50 ha.“
ŽL: „Na co byla kontrola zaměřena?“
JS:“ Kontrola byla zaměřena na dvě části: hospodář-
skou evidenci, plnění desetiletého hospodářského 
plánu, evidenci uznaného sadebního materiálu pro 
zalesnění (listy o původu dřevin), evidenci ochra-
ny lesa proti hmyzím škůdcům, zejména kůrovci, a 
ochrany škod způsobených zvěří okusem, loupáním, 
vytloukáním parůžků srnčí zvěře.Včasnost zpracová-
ní dřeva po větrné kalamitě Kyril.
Druhá část byla zaměřena na fyzickou kontrolu v 
lesních porostech, tzn.na stav zalesnění, zpraco-
vání a asanaci kůrovcem napadené dřevní hmoty, 
potěžební úpravu porostů (nátěr odřených stromů 
a kořenových náběhů prostředkem Sanatex, úklid 
potěžebních zbytků apod.).Na ochranu les. kultur 
proti zvěři používáme chemické repelenty u jeh-
ličnatých dřevin, listnaté, jako např. buk, chráníme 
oplocením.“

ŽL: „Jak dlouho kontrola trvala?“
JS: „U nás se jednalo o jeden den, u větších lesních 
majetků trvá i déle.“
ŽL: „Jak kontrola dopadla?“
JS: „Až na zanedbatelné škody způsobené zvěří, asi 
dva smrčky odřené od vytloukání a několika stromků 
poškozených bočním okusem srnčí zvěře, nezjistila 
kontrola žádné závady.“
ŽL: „Pokud by se zjistily nějaké závady, do jaké 
výše může být pokuta uložena a hlavně za co?“
JS:“Pokud by se zjistily závady například na úseku 
ochrany lesa, včas nezpracovaná kalamitní dřevní 
hmota napadená kůrovcem, nebo neevidované ků-
rovcem napadené stromy, mohla by se pokuta ve 
správním řízení vyšplhat až na 100 000,- Kč.
Za porušení zákona o lesích, například nedodržení 
výše těžby dřeva podle lesního hospodářského plá-
nu nebo osnov, může být za nepovolenou těžbu dře-
va udělena pokuta až 1 000 000,- Kč.“
ŽL: „Naše čtenáře by jistě zajímalo, na jak velké 
rozloze se lesy v majetku města Žamberka roz-
kládají?“
JS: „Počátkem 90.let byl městu vrácen historický ma-
jetek 76 ha lesů, po roce 2000 předalo Ministersvo 
obrany městu vojenskou střelnici na Popluží o výmě-
ře 3 ha, která se v roce 2002 převedla na lesní půdu 
a zalesnila, 0,50 ha lesa město koupilo od soukromé-
ho vlastníka spolu se stavebními parcelami na Alber-
tinu.V současné době nám Lesy ČR převádějí asi 0,60 
ha na stráni za hotelem Kotel, takže v současné době 
město Žamberk vlastní 80 ha lesa.

Děkuji za rozhovor. 
Ptala se Vlasta Pavlousková

Informační středisko ŽAMBERK
Nabízí v prodeji k 675. výročí

- kalendář „E.Landa“ na rok 2008
- jednolistový kalendář 2008 Žamberk a okolí
- nový pohled Žamberka - historický k 675.výročí
- výroční turistickou známku k 675. výročí města
- hrnky s motivem historického Žamberka
- obálky s logem oslav
- otisk razítka - logo oslav

dále v prodeji:
- knihy: Východní Čechy N, Na obzoru Orlické hory, 

Pohádky z Orlických hor (1.-3.díl)
- velký výběr pohledů
- turistické známky (5 druhů)

Kontakt: tel.: 465 612 946, email: info@orlicko.cz
Za IS Zdenka Kroulíková, vedoucí

PENÍZE (MOŽNÁ) 
TAKÉ PRO VÁS...
Ministerstvo kultury – odbor médií a audiovi-
ze vyhlašuje výběrové dotační řízení v oblasti 
kinematografie a médií pro rok 2008.

Dotace jsou určeny na podporu veřejně prospěš-
ných projektů přispívajících k šíření hodnotné 
audiovizuální kultury, prohlubování odborných 
znalostí, obhajobě etických a humanistických 
hodnot, ochraně lidských práv, rozvoji demo-
kracie, toleranci a harmonickému soužití v mul-
tikulturní společnosti a k podpoře menšinových 
skupin obyvatel. 
Uzávěrka pro podání přihlášek do výběrového 
dotačního řízení je 15. prosince 2007. 

Podrobnosti včetně formulářů: www.mkcr.cz 
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DOTACE Z EU 
PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Neziskové organizace mají nyní jedinečnou mož-
nost zapojit se do velkých partnerských projek-
tů, které se budou ucházet o dotace z evropských 
fondů. Máte nápady a nemáte kapacity pro jejich 
realizaci? Pak jste na tom stejně jako velká část nezis-
kových organizací v Pardubickém kraji. Koalice nevlá-
dek Pardubicka, která sdružuje neziskové organizace 
působící v Pardubickém kraji, proto připravuje SPO-
LEČNÉ projekty, které na principu partnerství spojí 
síly více neziskových organizací v kraji. SPOLEČNÉ 
projekty by měly mít větší šanci uspět v konkurenci, 
protože budou připraveny a řízeny profesionálním 
týmem Koalice nevládek Pardubicka a budou zasa-
hovat větší území a širší cílovou skupinu. SPOLEČNÉ 
projekty jsou jedinečnou šancí pro menší organiza-
ce, které nemají kapacity na zpracování projektů,
Realizací SPOLEČNÝCH projektů získají neziskové 
organizace zkušenosti s evropskými fondy, budou 
moci odborně rozvinout své zaměstnance, přijmout 
nové pracovníky pro realizaci rozvojových projektů 
či zkvalitnit způsob řízení svých organizací. Získají 
také příležitost navázat spolupráci s domácími i za-
hraničními neziskovými subjekty a získají významný 
a prestižní zdroj příjmů. Koalice nevládek Pardubic-
ka nyní hledá další náměty na projekty, které by 
mohly být realizovány jako SPOLEČNÉ. Hledá také 
neziskové organizace, které se chtějí zapojit do pří-
prav SPOLEČNÝCH projektů. Míra zapojení závisí na 
ochotě a schopnostech každé organizace.
Získat podrobné informace a zapojit se do přípravy a 
realizace SPOLEČNÝCH projektů se můžete na inter-
netových stránkách www.spolecne.eu.

Kontakt: Karel Borovička, 774 412 476
e-mail: borovicka@spolecne.eu 

Ing. Karel Borovička, manažer projektu Společně!, 

DEN REKVALIFIKACE
V rámci již III. ročníku Týdne vzdělávání dospělých, 
který pořádá Krajský úřad Pardubického kraje, se v 
prostorách Úřadu práce v Ústí n.O. 6.listopadu 2007 
od 13.30 do 16.30 hod.uskuteční Den rekvalifi-
kace. Pro zájemce budou zveřejněny informace o 
možnosti rekvalifikace, nabídky kurzů a poradenství 
k dané problematice. Informační a poradenské stře-
disko vám poskytne informace o možnostech celo-
životního vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních i o 
možnostech studia na středních, vyšších odborných 
a vysokých školách. Zájemci o výše uvedené aktivity 
budou mít možnost individuální konzultace s odbor-
nými pracovníky úřadu práce. Dovolujeme si vás také 
upozornit, že se dne 5.12.2007 pořádá na SOŠ tech-
nických oborů v České Třebové Přehlídka pracovních 
a vzdělávacích příležitostí. Podrobné informace bu-
dou zveřejněny v tomto periodiku příští měsíc.
Mgr. I. Vernerová, ved.í odb. poradenství Úřad práce v Ústí n.O.í

OZNÁMENÍ O SBĚRU ŽÁDOSTÍ
Všem výrobcům, řemeslníkům a drobným podnika-
telům našeho regionu oznamujeme, že Certifikační 
komise pro udělování značky „ORLICKÉ HORY origi-
nální produkt®“ domácím výrobkům z Orlických hor 
a Podorlicka v letošním roce naposledy zasedá 23.10. 
2007! Certifikační zásady a kritéria včetně žádosti v 
elektronické podobě získáte na webových stránkách 
regionálního koordinátora projektu www.pohoda-
venkova.cz nebo na www.domaci-vyrobky.cz.
Certifikované výrobky budou v závěru roku mimo 
jiné společně prezentovány v Katalogu výrobků Or-
lických hor a Podorlicka !!! 
Příjem žádostí nejpozději do 20.10. 2007:
 MAS POHODA venkova, Val 26, 518 01 Dobruška 
 Kontaktní údaje : mas.pohoda@val.cz
 nebo mobil +420 602 114007 

Luboš Řehák, regionální koordinátor značení DV v O.h.

ŽAMBERANÉ PIJÍ OPĚT ČISTOU VODU!
Bylo to těžké období trvající více než 15 let. Začalo po sametové revoluci počátkem devadesátých let, kdy při 
prověrce stavu životního prostředí na Žambersku, po desítky let trvající éře reálného socialismu, bylo zjiště-
no závažné znečistění zdejších podzemních vod. Město Žamberk sice v současné době odebírá podzemní 
vodu ze tří více než 100 m hlubokých vrtů situovaných v údolí Rokytenky v Panské dolině (vrt SK-23A), na 
soutoku Rokytenky s Divokou Orlicí v Polsku (vrt V-3) a výše po toku Divoké Orlice pod čerpací stanicí po-
honných hmot Benzina (vrt V-4), ale i do těchto hloubek v minulosti pronikly odmašťovací prostředky na bázi 
chlorovaných uhlovodíků (lidově nazývaných trichlor a perchlor), používané ve zdejších průmyslových závo-
dech. Jedná se o chemikálie těžší než voda, a proto pronikly puklinovým systémem ve zdejších „opukách“ až 
k jejich bázi, kde se po dlouhá desetiletí v hloubkách mimo naše běžné pozorování shromažďovaly. Přitom 
jeden gram těchto látek dokáže znehodnotit až 100 000 l podzemní vody a na Žambersku se do podzemí 
dostaly tuny těchto látek! Investice několika desítek milionů korun a léta trvající sanační práce především v 
tehdejších firmách ZEZ Žamberk a Elitex Žamberk přinášejí své ovoce. V roce 2007, poprvé po mnoha letech, 
mají vodohospodáři důvod ke spokojenosti. Jakost vody se vrátila do původních příznivých hodnot a ne-
bezpečné chemikálie jsou detekovány již pouze ve stopových koncentracích. Pro Žamberany velmi příznivá 
zpráva, ale současně i memento! Naše město je velmi bohaté na přírodní podzemní vodu a do budoucna 
bude vody pro jakýkoliv rozvoj města dostatek. O zachování příznivé jakosti se však musíme přičinit všichni a 
s látkami nebezpečnými pro podzemní vodu zacházet zvlášť opatrně. Sběr a řádná likvidace odpadů, čištění od-
padních vod, mytí aut v myčkách, ale i obyčejný pořádek kolem našich nemovitostí či na veřejných prostranstvích 
je tím nezbytným krokem, který musí činit každý z nás! 

RNDr. Svatopluk Šeda

 Policie ČR informuje
Vážení čtenáři, na úvod tohoto článku upozorňuji řidiče na stále přetrvávající problematiku dodr-
žování pravidel z.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Účastníci provozu se často dopouš-
tějí přestupků porušením základních povinností řidičů dle § 5 uvedeného zákona (užít vozidlo, které splňuje 
technické podmínky, věnovat se plně řízení vozidla, přizpůsobit jízdu technickým vlastnostem vozidla ...atd). 
Je třeba si uvědomit, že porušením daných pravidel vystavujeme v nebezpečí nejen sami sebe, ale i ostatní 
účastníky silničního provozu. Následky jsou v některých případech nenahraditelné. Je třeba brát na zřetel, že 
podzimní čas s sebou nese různé „nástrahy“ při řízení motorových vozidel, jako je déšť, spadané listí, mlhy... Zá-
věrem k problematice bezpečnosti a plynulosti silničního provozu upozorňuji, že nezřídka policisté dokumen-
tují dopravní nehody zaviněné řidiči, kteří před jízdou požili alkoholické nápoje, popř. řídili motorové vozidlo 
bez řidičského oprávnění. Tímto jednáním se řidiči vystavují nebezpečí trestního stíhání za trestné činy řízení 
motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d trestního zákona (trestem je odnětí svobody až na 
jeden rok nebo peněžitý trest nebo zákaz činnosti) a ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 trestního 
zákona (trestem je odnětí svobody na šest měsíců až na tři léta nebo zákaz činnosti). Následně Vás ve zkratce 
seznámím s některými oznámenými případy z minulého měsíce na katastru města Žamberka.
-     8. září 2007 bylo oznámeno poškození květináčů v ul. Albertova.
- 10. září 2007 policisté přijali oznámení o krádeži předního kola z osobního vozidla se vzniklou škodou 

1 100,- Kč v ul. Nádražní.
- 18. září 2007 byla oznámena krádež jízdního kola ze sklepní místnosti v hodnotě 13 100,- Kč v ul. Pionýrů. 
-  21.září 2007 byla oznámena krádež dalšího jízdního kola se škodou 10 100,- Kč ze sklepní místnosti v 

ul.17.listopadu.
-  26.září 2007 policisté přijali dvě oznámení o krádeži jízdních kol s celkovou škodou 40 100,- Kč. 
-  27. září 2007 bylo přijato oznámení poškození lavičky v parku. Následně bylo přijato oznámení odcizení 

osobních dokladů a věcí z nezajištěného osobního vozidla.
K výše uvedeným případům, zejména k případům krádeží kol žádáme všechny občany, kteří by mohli přispět 
k objasnění a zjištění pachatelů, aby se obrátili na OOP ČR Žamberk, popř. na linku 158. Závěrem tohoto 
článku přeji všem motoristům a ostatním účastníkům silničního provozu bezproblémový pohyb po místních 
komunikacích a hodně kilometrů bez nehody.

npor. Robert Tomáš,vedoucí oddělení
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INFORMACE
MO Svazu postižených civilizačními chorobami 

PLÁN AKCÍ v říjnu 2007
16.10. – od 14.00 hod. 

Společná vycházka členů SPCCH a členů DIA klubu 
Zámeckým parkem v Žamberku. 

Sraz účastníků u kašny na Masarykově nám.
Za akci zodpovídá: Miroslav Vondřich

17.10. – od 14.30 hod.
Členská schůze v restauraci Na Kopečku

od 15.00 hod. přednáška Mgr.D.Ducháčkové,
ved. odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ

Za akci zodpovídá: Miroslav Vondřich

18.10. – od 14.00 hod. 
Návštěva městského a hasičského muzea 

v Žamberku
Sraz zájemců na Masarykově nám.

Za akci zodpovídá: Miroslav Vondřich

20.10. – od 8.00 hod. 
(odjezd autobusu v 7.30 hod. z Masarykova nám.)
KONDIČNÍ PLAVÁNÍ v krytém plaveckém bazénu 

v České Třebové.
Za akci zodpovídá: Marek Rybár

23. 10. 2007 v 7.30 hod.
KUDOWA ZDRÓJ 

NÁVŠTĚVA STŘEDISKA MOŘSKÉ MIROKLIMY
Za akci zodpovídá: Marek Rybár

Na všechny akce Vás srdečně zvou
Miroslav Vondřich, předseda (tel. 465 614 843) 

a Marek Rybár, místopředseda organizace

 RLP Žamberk
VÝJEZDY ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 2007

  věk    celkem
 0-3  4-19  20-65 65 +
somatická 
onemoc.  1  5  48 52  106
traumata 1  6  20 87  34
jiné  3 12 3  18
celkem      158
 
ošetřeno, ponecháno na místě:  ..............................  68

předána na oddělení: INT /JIP .................  32/3
CHIR ......................................................................  33
ARO.............................................................................
LZS (letecká ZS ) .....................................................
Traumacentrum neurologie ......................... 11
gynekologie/ porodnice .....................................
ORL ........................................................................... 2
urologie ................................................................... 1
plicní Žamberk ..................................................... 2
TRN Žamberk ........................................................ 2
Policii  ......................................................................  4

Na LSPP ošetřeno 169 pacientů
 Za RLP Žamberk Malinová Mirka

ROZPIS - ZUBNÍ POHOTOVOST - 4. čtvrtletí 2007        nepracovní dny 8 - 11 hod.

20. - 21. 10. 2007 MUDr. Špičková Marie, Králíky 414 tel. 465 631 274
07. - 28. 10. 2007 MUDr. Špička Jan, Králíky 414 tel. 465 631 154
03. - 04. 11. 2007 MUDr. Ulman Jaroslav, Tatenice 268 tel. 465 381 212
10. - 11. 11. 2007 MUDr. Vacková Jana, Lanškroun, Hradební 227, tel.465 322 348
17. - 18. 11. 2007 MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151, tel. 465 322 907
24. - 25. 11. 2007 MUDr. Vebrová Zdeňka, Žamberk, Raisova 814 tel. 465 613 441
01. - 02. 12. 2007 MUDr. Vítková Eva, Červená Voda 333 (MOVIOM), tel. 465 626 460
08. - 09. 12. 2007 MUDr. Vojtová Eliška, Žamberk, nám.Gen. Knopa 837, tel. 465 676 821
15. - 16. 12. 2007 MUDr. Applová Hedvika, Dolní Čermná 222 tel. 465 393 266
22. - 23. 12. 2007 MUDr. Beranová Renata, Jablonné n. O., U koupaliště 149 tel. 465 642 267

24. 12. 2007 MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 17 tel. 465 324 829
25. 12. 2007 MUDr. Filipová Jitka, Lanškroun, Strážní 151 tel. 465 325 212
26. 12. 2007 MUDr. Dunglová Stanislava, Letohrad, žel.stanice ul.Tyršova, tel. 972 324 447

29. - 30. 12. 2007 MUDr. Jáňová Radmila, Mladkov 133 tel. 465 635 441
31. 12. 2007 MUDr. Jaslovská Marie, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel. 465 676 818
01. 01. 2008 MUDr.Ježáková Daniela, Letohrad, U Dvora 815, tel. 465 620 528

05. - 06. 01. 2008 MUDr. Johnová Marie, Letohrad, Šedivská 498, tel. 465 622 216
12. - 13. 01. 2008 MUDr. Jedličková Zuzana, Bystřec 182 tel. 465 642 990

Změna služeb vyhrazena !

Územní odbor ZZSPAK Ústí nad Orlicí, Hylváty 474, 
56203 Ústí nad Orlicí, tel. 456 350 790 

Rozpis pohotovostní lékárenské služby 
na druhé pololetí roku 2007 :

15.10. – 21.10.   Anna ČT
22.10. – 28.10.   Nemocniční ÚO
29.10. – 04.11.   U nádraží ČT
05.11. – 11.11.   Na Štěpnici ÚO
12.11. – 18.11.   Mellisa ČT
19.11. – 25.11.   Na Příkopech ÚO
26.11. – 02.12.   Arnika ČT
03.12. – 09.12.   Na Kociánce ÚO
10.12. – 16.12.   Anna ČT
17.12. – 23.12.   Nemocniční ÚO
24.12. – 30.12.   U nádraží ČT
31.12. – 06.01.   Na Štěpnici ÚO

Výkon lékárenské pohotovostní služby na pra-
covišti v lékárně je pro příchozí v pracovní dny v 
době 18 – 20 hod., v nepracovní dny 8 – 12 hod. 
Po této době je k dispozici PŘÍSLUŽBA POUZE PRO NE-
ODKLADNÉ POŽADAVKY nemocnic, Lékařské služby 
první pomoci či Zdravotnickou záchrannou službu ve 
všední dny do 21 hod. a v nepracovní dny do 18 hod. 

MUDr. S. Neubauer 

LSPP 
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI

má ordinaci v nové budově (oranžovo - šedá) 
Záchranné služby Žamberk.

Nachází se za budovou Polikliniky Žamberk. 

ORDINAČNÍ DOBA : 
nepracovní dny 

(sobota, neděle, svátek) 9 - 18 hod.

nově: 
LSPP nezajišťuje návštěvní službu k pacientům

Telefon: 465 322 798 nebo přes dispečink 155

V případě ohrožení života volejte 155!

Centrum pro zdravotně postižené 
Pardubického kraje

Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí
Čsl.armády 1181

PORADENSTVÍ 
PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY 

na Poliklinice v Žamberku
II. poschodí – naproti ordinaci MUDr. Dočkalové

ve dnech:
16.10., 13.11., 11.12. 2007.
Vždy od 9.00 do 13.00 hod.

Eva Jiřincová, tel. 736 149 365, 
Václav Vodička, tel. 607 129 722. foto:  Z. Vanický
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ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
Židé patří k národům, které stále zachovávají své po-
hřební rituály a tradice. Náhrobní kameny (maceny) 
jsou někdy také to jediné, co se jako důkaz jejich pří-
tomnosti na některých místech, většinou na okrajích 
měst, zachovalo. V Žamberku jsou to cenné barokní 
stély (náhrobky zapuštěné do země) z pískovce. Na 
náhrobcích se nachází bohatá ornamentální výzdo-
ba se symboly rodů, jmen či povolání, texty jsou 
i veršované. Mnohdy se jedná o neopakovatelná 
„malá umělecká díla“, která poškodil zub času. Ně-
která byla zničena lidskou rukou, v poslední době 
se na židovských hřbitovech v Čechách stále častěji 
setkáváme s vandalstvím.
22. října tomu bude rok, co byly novější náhrobky 
většinou z leštěné žuly a mramoru z přelomu 19. a 
20. století v horní části hřbitova v Žamberku pova-
leny. Zeptal jsem se p. Ing. Mojmíra Malého ze spo-
lečnosti MATANA , a.s. – správa nemovitostí Židovské 
obce v Praze, jak probíhají jednání ohledně žamber-
ského židovského hřbitova a proč se ještě nezačalo 
s opravami.
„Největší čas zabralo vyšetřování kriminální policie, 
vypracování znaleckých posudků a vyřizování celé 
záležitosti s pojišťovnou. Další jednání proběhla po 
linii státní památkové péče. Restaurátoři p. Luděk 
Špatenka z Vysokého Mýta a p. Hynek Bláha z Hrad-
ce Králové provedou do konce letošního listopadu v 
souvislosti s doplněním průzkumu nejdůležitější zá-
chranné práce na náhrobcích tak, aby nedošlo k dal-
šímu zhoršení jejich stavu přes zimní období. Hlavní 
záchranné práce proběhnou na jaře roku 2008 a v 
horizontu dalších let by se mělo pracovat na obnově 
celého židovského hřbitova.“
Mnoho Židů nepřežilo II. světovou válku a mnoho 
jich po válce opustilo republiku. Památky a židovské 
hřbitovy trpěly dlouhodobým nezájmem společnos-
ti. Měli bychom si jich proto v dnešní době o to víc 
vážit. 

Vladimír Krčmář

Poznámka red.
Židovský hřbitov není v současné době volně pří-
stupný.  Klíč je uložen v městském muzeu, vstup na 
hřbitov je možný (kromě sobot a židovských svátků) 
v doprovodu průvodce 

– tel. 465 611 678, 603 534 574.

MEDAILÉRSKÁ A SOCHAŘSKÁ TVORBA
AK. SOCHAŘE Z. KOLÁŘSKÉHO V NOVĚ VYDANÉM TITULU

Během měsíce září byl veřejnosti poprvé předložen výpravný kalendář pro rok 2008 Zdeněk Kolářský 
- Město Žamberk a jeho okolí. Ak. sochař Z. Kolářský v něm navázal na svůj předchozí projekt, který 
realizoval pro Město Rychnov nad Kněžnou a tentokrát představil v souboru fotomontáží svoji nejstě-
žejnější medailérskou a sochařskou tvorbu věnovanou Žambersku. Najdeme zde osobnosti spjaté se 
Žamberkem, Letohradem a Žampachem. Úvodní list zachycuje radnici s kašnou a avers medaile vydané 
Městem Žamberkem v r.1994. Medaile a insignie Města Žamberka se znakem města, pořízené v r. 2003, 
spočívají na vzácné listině s první písemnou zmínkou o Žamberku z r.1332. Závěrečný list pak vedle sebe 
staví medaili Města Žamberka a partnerského města Rice Lake ve státu Wisconsin v USA. Dvanáct listů se 
věnuje osobnostem, které zasáhly do mnoha oblastí lidského konání – do hudební kompozice a peda-
gogiky, medicíny, historie a diplomacie, teologie, elektrotechniky, architektury, umělecké knižní vazby i 
malířství. Nedílnou součástí fotomontáží jsou autentické archivní materiály, dopisy i články, které oživují 
připomínku prezentovaných osobností. Zcela specifické postavení má zařazení zástupce rodu Parishů 
jako rodu, který se nejvýznamněji, po téměř 150 let, podílel na utváření kulturního dění a hospodářského 
povznesení Žamberka a také v současnosti vykazuje významné kulturní a společenské aktivity. Pamětní 
desky a medaile připomínají hudebního skladatele prof. Petra Ebena, malíře Eduarda Landu, autora 
řady článků s regio-
nální tematikou Jiřího 
Mergance, umělecké-
ho knihaře Jiřího Fal-
tuse, lékařku Boženu 
Kuklovou – Štúrovou, 
generálmajora Jose-
fa Knopa, historika a 
diplomata Dr. Fran-
tiška Lützowa, kněze 
a badatele Václava 
Prokopa Diviše, zakla-
datele české chirurgie 
prof. Eduarda Alberta, 
profesora politických 
věd a diplomata JUDr. 
Josefa Korbela a Johna Marmaduka Parishe. Figuruje zde žamberské náměstí, letmo se podíváte do kni-
hařské dílny Jiřího Faltuse, k domu Žabkových v Žamberku - Polsku, k rodnému domku Prokopa Diviše, 
na Žampach, do interiéru muzea, k Albertově vile, nádvoří žamberského zámku a do kaple Nanebevzetí 
Panny Marie. Rovněž si můžete detailně prohlédnout nádherné zvony z farního kostela sv. Václava, je-
jichž výtvarnou výzdobu vytvořil ak.sochař Z. Kolářský spolu se svým synem Petrem. Zvony jsou tepa-
jícím srdcem každého města a pro Žamberk živým důkazem nebývalého lidského souručenství, dva ze 
zvonů, sv. Jan Křtitel a sv. Václav, totiž byly pořízeny z veřejných sbírek (především zásluhou pana Zdeňka 
Strnada, díky jeho nesmírně houževnaté a poctivé práci při vybírání financí, pozn.redakce). Výtvarný návrh 
kalendáře vytvořil Z. Kolářský, autorkou fotografií je Taťána Binková a texty k fotografiím napsal PhDr. 
Jan Kapusta. Námět předložil Mgr. Tomáš Kalous. Je zde užito leteckých snímků, jejichž autory jsou Ing. 
Lubomír Fait a Ing. Václav Brynda. Dokumenty k reprodukcím zapůjčili – Městské muzeum Žamberk,-
Venuše Landová, Vladimír Šmídl, David Kerschbaum, Jiří Fogl, Jiří Merganc ml., Dr.Jaroslava Köhlerová a 
ZUŠ P.Ebena v Žamberku. Celý projekt vznikl za finanční podpory České spořitelny, a.s. Kalendář je dár-
kovou záležitostí a nepochybně potěší nejenom sběratele, milovníky výtvarného umění, ale každého, 
kdo se zajímá o dějiny regionu a Žamberka.
Zakoupit si jej můžete v městském muzeu, knihovně a IS v Žamberku. 

PhDr. Marie Otavová, ředitelka MM
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17. října – středa ve 20 hod.
EDITH PIAF Francie, VB, ČR 
– životopisný, hudební  Edith Piaf byla křehká a 
drobná bytost, ale její hlas, její písně a její příběh jsou 
nezapomenutelné. Dětství prožité v nevěstinci, pou-
liční zpěv, pak sláva, tragická láska, boj s drogovou 
závislostí a chatrným zdravím…

širokoúhlý     titulky     141 min.     od 15 let     70,- Kč 

21. října – neděle ve 20 hod.
HEZKÉ SNY USA 
– romantická komedie  Gary začne svou kompliko-
vanou životní situaci řešit útěky do světa snů. Nekon-
venční komedie, která pobaví každého, kdo se aspoň 
někdy na pár vteřin zasnil, aby překonal tíhu rychle 
se měnícího světa okolo nás. Hrají Gwyneth Paltrow, 
Penélope Cruz, Martin Freeman, Danny deVito.

titulky     94 min.     přístupný     55,- Kč 

24. října – středa ve 20 hod.
TEN VEČER USA 
– drama  Těžce nemocná žena vzpomíná na jeden 
víkend před 50 lety, kdy potkala svou jedinou životní 
lásku. Její dcery se snaží vyrovnat s blížící se smrtí, 
ale i poskládat střípky z matčina i svého života. Nato-
čeno podle scénáře Michaela Cunninghama.

širokoúhlý     titulky     117 min.     od 12 let     60,- Kč

27. října – sobota ve 20 hod.
28. října – neděle ve 20 hod.
MR. BROOKS USA 
– thriller  Earl Brooks (Kevin Costner) je výborný 
manažer, milující otec, který se v noci mění v nekom-
promisního vraha. Nezůstávají po něm žádné stopy a 
vyšetřující inspektorka (Demi Moore) je v koncích. Ná-
hodný svědek jedné z vražd informace nepředá poli-
cii, ale na oplátku chce, aby se mohl vražd účastnit…

titulky     120 min.     od 15 let     55,- Kč 

31. října – středa ve 20.00 hod.
HAIRSPRAY USA 
– hudební  Středoškolačka Tracey je trošku víc než 
plnoštíhlá, ale to ji nebrání v tom, aby milovala tanec 
a nestyděla se to předvést svému okolí. Svižný retro 
snímek nabitý energií, jedna hudební pecka za dru-
hou, John Travolta v roli tělnaté matky…kdo neviděl, 
neuvěří.

širokoúhlý    titulky     117 min.     od 12 let     65,- Kč

FILMOVÝ KLUB

18. října – čtvrtek v 19.30 hod.
VOLVER Španělsko 
– komedie  Volver znamená „vrátit se“ – a režisér 
Pedro Almodóvar se vrací do kraje svého dětství La 
Mancha. Volver je příběh o přežití: všechny ženské 
postavy filmu se snaží přežít s obdivuhodnou od-
vahou, projevující se v situacích tragických i komic-
kých, groteskních i dojemných.

širokoúhlý      titulky    120 min.     od 15 let 
pro členy FK 35,- Kč, ostatní 55,- Kč

 DIVADLO
20. října – sobota v 19.30 hod.
Spolek divadelních ochotníků Diviš Žamberk

Bosé nohy v parku 
(Neil Simon)

V důsledku pochvalných kritik vděčných diváků 
a pro neutuchající zájem těch, kteří o hře pouze 
slyšeli a chtějí ji také vidět, SDO Diviš uvádí reprí-
zu americké konverzační komedie o novomanžel-
ském páru a jeho velmi neobvyklých manželských 
začátcích.To vše v režii Ivany Šrámkové.

Vstupné: 70,- Kč

30. října – úterý v 19.30 hod.
Klicperovo divadlo Hradec Králové

Balada pro banditu 
(Milan Uhde – Miloš Štědroň)

Legendární muzikál, divácky nejúspěšnější před-
stavení v historii hradeckého divadla. Příběh na 
motivy Olbrachtova románu „Nikola Šuhaj Loupež-
ník“, nádherné, dnes už zlidovělé písně, láska i zrada 
dvojice milenců – v tom je neopakovatelné kouzlo 
pro všechny citlivé diváky. Režie Karel Brožek

Vstupné: 190,- Kč

 VÝSTAVA
Od 22. října do konce listopadu 2007

bude v předsálí Divišova divadla 
probíhat výstava obrazů

Zdeňka Přívratského 
Ke zhlédnutí během provozní doby 

kanceláře Divišova divadla 
a vždy před každým představením.

 KONCERT   6 NaChodníku
DIVIŠOVO DIVADLO
26. října – pátek v 19.30 hod. Vstupné: 60,- Kč

Bylo nebylo… Ale bylo!
Bylo září dvoutisícího šestého roku a sourozenci Tomáš (piano/
zpěv/hudba) a Lucie (zpěv) Peterkovi zatoužili (tedy jedna zatoužila 
a druhý se podvolil) zkusit hudební projekt založený na autorském 
šansonu. Jen tak, pár písniček s oslovenými (a sourozenci uznávanými) muzikanty Petrem Záleským (klarinet/
saxofon/hudba) a Ondřejem Tučkem (bicí)…. Základem repertoáru měly být dvě, již hotové, písničky. Jedna kom-
pletně z hudební dílny Tomáše a druhá otextovaná přímo pro Lucii náchodským básníkem MVDr.Pavlem Bělob-
rádkem, které by díky živým muzikantům dostaly nový kabát a možná i výraz. Jak to tak bývá, když se něco podařit 
má, zasáhl osud a do cesty přivál ještě „všeumějícího profesora“ Milana Poutníka (kontrabas / texty / hudba), který 
všechny vlastně překvapil. Jednak tím, že hraje na kontrabas, pak tím, jak ho ovládá, a do třetice i tím, že začal 
psát úžasné texty. Texty takové, že i ostřílení páni muzikanti táli jako jarní sníh. A což teprve duše dívčí, ta plesala 
jako Popelka na zámku. Kratičkou epizodní roli sehrál v tomto seskupení také Oldřich Bohadlo. Výborný kytarista, 
jemuž kvůli přeplněnému pracovnímu diáři a otcovským povinnostem nebylo souzeno setrvat. (Přesto s láskou 
vzpomínáme!). Ale protože asi bylo dáno, že nás má být právě šest, jednoho dne se objevil nejvtipnější houslista ve 
střední Evropě Tomáš Lhotský a kruh se prozatím uzavřel. Jelikož jsme vesměs Náchoďané (nebo alespoň slušně 
domestikované naplaveniny) a protože jsme původně zkoušeli v České Skalici a drancovali aparát kapele Ondry 
Tučka, připadali jsme si trochu jako bez domova… Odtud tedy název seskupení, nic víc, nic míň.

Na koncert 6NaChodníku - originálního projektu náchodské skupiny založeného na originálním au-
torském šansonu zve do Divišova divadla Městský kulturní podnik - FIDIKO Žamberk. 

Vilém Kout, ředitel MP FIDIKO
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Ze společnosti
VÍTÁME…
 Vítám Tě na svět, děťátko malé,
 tátova pýcho a mámino ště stí,
 děťátko sladké, živote nový,
 kytičko rozkvetlá na rozcestí.

6. října 2007 jsme přivítali v obřadní síni radnice do 
života a mezi občany našeho města tyto nejmladší 
ratolesti:
Matěje Jaroše, Terezku Lotovou, Gabrielu Víšo-
vou, Nelu Jedličkovou, Lucinku Janouškovou, 
Martina Lainze, Vojtíška Krajčíra, Ivu Petráňovou, 
Veroniku Lotovou, Víta Kalouse, Nikolu Novot-
nou a Natálii Bubníkovou.
Malým občánkům přejeme šťastný a spokojený život 
plný lásky a sluníčka. 

Za SPOZ Lucie Charfreitagová

VZPOMÍNÁME....
10. října 2007 jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí 
paní Jaroslavy Koudelkové ze Žamberka, 
naší spolupracovnice, kterou jsme měli rádi 
a často na ni vzpomínáme. 

Bývalý kolektiv zaměstnanců firmy LINA Žamberk

Vážení spoluobčané, sestry a bratři!
Náboženská obec CČSH v Žamberku 
Vás všechny srdečně zve do Husova 
sboru v ul.Českých bratří v Žamberku 

na vzpomínkovou bohoslužbu,
která se bude konat 

1. listopadu 2007 v 18.00 hod.
Obřad vykoná Mgr.Ervín Kukutczka, 

za doprovodu varhan zazpívá ženský pěvecký sbor.
Přijďte důstojně vzpomenout památky 

svých drahých zemřelých. 
Srdečně zve Rada starších a farář E. Kukutczka

Duo ťuk 
se ve dnech 13. – 15.9. účastnilo Mezinárodního 
finále autorské Porty 2007. 
Píseň Racek se ucházela o ocenění v nejužším vý-
běru společně s dalšími 12 písněmi.

V těchto dnech se Duo ťuk nachází v nahrávacím stu-
diu a připravuje nové CD – Čtrnáctá komnata. Jaro-
slav Moravec s Lucií Nunovou vám ho nabídnou při 
rozsvěcení vánočního stromu a na slavnostním křtu, 
který proběhne v prosinci. 

BV

Cema o.s. informuje
DÁMSKÝ KLUB
V příjemném relaxačním prostředí rodin-
ného centra v Žamberku proběhla 26.9. 
přednáška o klasické masáži s praktický-
mi ukázkami masáže šíje a zad (viz foto). 
Účastnice byly velice nadšené, samy si pod 
odborným vedením paní Vaňousové ma-
sáže vyzkoušely. Už nyní se těšíme na další 
setkání s ní.

POZVÁNKA NA ŘÍJEN
29.října 2007 - Zájezd 
Divadlo Lávka Praha, Čtyři dohody

POZVÁNKA NA LISTOPAD
7.11. 2007 – beseda na téma „Vztah k jídlu spolu s přípravou a ochutnávkou rostbífu“ 
Písečná , od 18 hodin, počet míst omezen (12 osob), hlaste se do 5.11.2007 u Z.Kroulíkové v IS 
(tel. 465 612 946), kde Vám budou poskytnuty bližší informace, vstupné 80,-Kč.
28.11. 2007 - Předvánoční čajová besídka - Přednáška s ochutnávkou vánočních čajů, přednáší Hubert 
Hátle- Praha, Rodinné centrum Pohoda od 18.00 hod., vstupné 95,-Kč.

Za Dámský klub Rosalie Zdenka Kroulíková (zdenka.kroulikova@tiscali.cz)

Zprávy z Centra sociální péče
– penzionu pro důchodce v Žamberku
Je po prázdninách a přišel podzim ve své krásné barevnosti a 
s příjemným „babím létem“. Mnoho našich babiček se podílelo 
na prázdninové péči o svá vnoučata. Penzionem občas zněly 
dětské hlasy.
Děti nás potěšily ale i po prázdninách. DDM Animo v Žamberku 
instaloval u nás soutěžní výstavu výtvarných děl dětí pod ná-
zvem „Žamberk mýma očima“. Takto nám děti přiblížily známá a 
milovaná místa našeho města. Na kresbách a malbách jsme po-
znávali dominantu města kostel sv. Václava, Tyršovu rozhlednu, 
rodný dům Prokopa Diviše, morový sloup se všemi detaily soch, historickou radnici a mnoho dalších budov. 
Ředitelka Anima paní Alena Němcová předala dětem drobné předměty jako ocenění jejich uměleckých děl.
U příležitosti oslav 675. výročí od první písemné zmínky o Žamberku se koncem září 2007 konala ve spole-
čenské místnosti penzionu přednáška pana RNDr. Zdeňka Šulcka CSc. na téma „Geologická minulost Žam-
berka“ a přednáška JUDr. Zdeňka Jašky na téma „Nejstarší písemné zmínky o Žamberku“. O přednášky byl 
velký zájem našich spoluobčanů nejen z penzionu, ale i z města. Oběma přednášejícím patří dík, uznání a 
obdiv.
Děkuji představitelům města, že nám nechali opravit a vylepšit cestu v parku za naší budovou.
Mám také jednu smutnou zprávu. Vandalové nám zničili okrasné bílé květináče a květiny v nich. Jsou lidé, 
kteří nám nosí jablíčka, hrušky, švestky a dokonce i houby, protože naši obyvatelé již nemohou vylézt na 
strom ani dojít do lesa. Jedni nám pomáhají a proč jiní nám chtějí ubližovat? 

Za obyvatele Penzionu Zdena Dvořáková 

4. října 2007 položením květin4. října 2007 položením květin
u pamětní desky v Žamberku – Polsku, u pamětní desky v Žamberku – Polsku, 
byla uctěna památka  byla uctěna památka  
zpravodajské  skupiny BARIUM. zpravodajské  skupiny BARIUM. 
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DDM                  informuje
VEČER BROUČKŮ – 19.10.2007
Po roce opět zveme všechny broučky a berušky všech 
věkových kategorií do večerního Zámeckého parku. 
Na cestu si posvítíte svou lucerničkou a její světlo 
vám pomůže při plnění lehčích i těžších úkolů.

• S sebou: lampión, pro zájemce vuřty a chleba
• Teplý čaj zajištěn
• Start: 17.45 – 18.30 hodin – branka naproti DDM 

ANIMO
• Vstupné děti: 30,- Kč

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Jelikož bude DDM ANIMO z technických důvo-
dů (přestavba počítačové učebny) od 22.10. do 
28.10.2007 uzavřen, nebude probíhat program 
uvnitř budovy o podzimních prázdninách. 
Přesto jsme pro vaše děti připravili:

TÁBOROVÉ DOZVUKY - ČT 25.10. – NE 28.10. 2007
• Pro všechny minulé, přítomné i budoucí táborníky 

od 10 let
• Říčky v Orlických horách – Chata Perla
• Program: prožitkové hry pro „starší“ venku i ve-

vnitř, večerní i noční „akcičky“
• Cena: 1 130,- Kč /v ceně zahrnuto: ubytování, stra-

va, doprava, pojištění, pedagogický dozor, potře-
by na program/

• Odjezd: ČT 25.10. v 10.00 hodin od Divišova diva-
dla v Žamberku

• Příjezd: NE 28.10. v 11.00 hodin k Divišovu divadlu 
v Žamberku 

• minimální počet účastníků: 20! 
Přihlášky 
přijímáme OBRATEM v DDM ANIMO Žamberk osob-
ně či telefonicky (465 611 666, 603 876 667) 

PC ARENA
Pro děti, mládež i dospělé – práce na PC, přístup na 
internet, síťové hry/zatím CS 1.6, Lineage II, Age od 
Empires II/, hry po internetu, vhodné pro pokročilé 
i začátečníky/možnost instruktáže/. V nejbližší době: 
rychlejší internet a nové síťové hry dle vašich poža-
davků.

Otevřeno:
PO 14.00 – 18.00
ÚT 16.00 – 18.00
ST 13.00 – 18.00
ČT 14.00 – 18.00
PÁ 13.00 – 18.00
Super cena: 10,- Kč/hodina

VOLNÁ MÍSTA V ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH
 Španělština – od 12 let, 

 ÚT 16.00 – 17.30 hod. DDM
 Angličtina I – pro děti z 1. – 3. třídy, anglicky hrou, 
PO 13.15 – 14.15 hod. DDM

 JA Mičuda – pro holky a kluky z 1. – 5.třídy, zákla-
dy aerobiku a další pohybové aktivity, 

 ÚT 14.45 – 15.45 hod. Fit studio Šárka
 Break dance pro začátečníky – od 8 let, moderní 
tanec, ST 18.00 – 19.30 hod. tělocvična u Žirafy

 Šachy – od 1.třídy, ÚT 15.30 – 16.30 hod. DDM (za-
čátečníci), ÚT 16.30 – 18.00 hod. DDM (pokročilí)

 Skate klub – od 6 let,  ÚT 17.00 – 19.00 hod.
 Skatepark (podzim, jaro, léto)

 Letečtí modeláři – od 9 let, výroba balzových 
modelů, letecká škola, PÁ 15.00 – 18.00 hod. DDM

 Taj-či pro začátečníky - dospělí,
 ÚT 17.30 – 19.00 hod. Obecní úřad Helvíkovice
Podrobné informace o všech zájmových útvarech 
získáte v DDM ANIMO, 28.října 713, Žamberk, 
telefon 465 611 666, 603 876 667, 
www.animo.zamberk.cz 

Za DDM ANIMO Lucie Kluková

Cema o.s. informuje...
RC POHODA
Rodinné centrum Pohoda Vás zve na

BURZU DĚTSKÉHO ZBOŽÍ
Výběr zboží:  17. – 19.10. 8 – 18 hodin
Prodej zboží: 22. – 24.10. 8 – 18 hodin
Výdej: 26.10. 8 - 18 hodin 

Do prodeje přijímáme pouze čisté a zachovalé pod-
zimní a zimní dětské, chlapecké a dívčí oblečení, 
obuv, sportovní potřeby, těhotenské oblečení, hrač-
ky. Oblečení pro dospělé se nepřijímá! Manipulační 
poplatek za každý vybraný kus je 2,-Kč. 
Při prodeji velký výběr vždy asi ze čtyř tisíc kusů vy-
braných věcí. Velké věci jako kočárky apod. do pro-
deje přijímáme pouze po dohodě, nebo lze u nás 
vystavit inzerát i s fotografií. Cena inzerce 20,-Kč/ 1 
měsíc. Do Azylového domu pro matky s dětmi rádi 
přijmeme kočárky, polštáře, deky, ručníky, utěrky, 
tepláky, přezůvky, dětské povlečení a školní potřeby. 
Bližší informace na tel. čísle 465 614 555. 

VĚCI DO CHARITY NEPŘIJÍMÁME!
Burza se koná v prostorách RC Pohoda – Nádražní 
č.p. 22, Žamberk, tel.: 465 614 555 ( budova bývalé 
školy „U Pešanů“ ).

Rodinné centrum Pohoda Žamberk 
Vás zve na kurz 

„TIFFANY VITRÁŽE“
Konat se bude 

31. října od 18.00 hodin 
v prostorách Pohody.

Pod vedením Jany Gajdošové 
si vyrobíte šperk a zrcátko. 

Vstupné na 3 hodinový kurz je 150,-Kč. 
Počet míst je omezen – hlaste se telefonicky 

na číslo: 465 614 555.

Program v Klubu bez klíče:
od 16. října do 26. října

Burza – v Klubu zavřeno

od 29. října do 2. listopadu

STRAŠIDELNÉ DÝNĚ
Za RC Eva Chládková

POTŘEBUJETE PORADIT 
s úvěrem či hypotékou?

Naše kancelář Vám standardní službu 
poskytne zdarma.

Nabízíme pomoc např.
- poradenství při ukončení fixace úrokové sazby 

Vašeho stávajícího hypotečního úvěru
- analýzy Vašich pojistných smluv apod.

Kontakt: Ing. Petr Novotný, tel. 774 288 088.

Společný rekreační pobyt 
partnerských zařízení
Domov pod hradem Žampachem 
a DSS ALIA Bardejov
Ve dnech 16.9. – 21.9.2007 se uskutečnil společný 
rekreační pobyt partnerských zařízení Domov pod 
hradem Žampachem a Domov socialnych služieb 
Bardejov (Prešovský kraj, Slovensko). 
Pobyt byl v letošním roce organizován slovenským 
zařízením a proběhl v překrásném prostředí Západ-
ních Tater – Roháčích (středisko Oravice). 
Celkem sedmnáct účastníků pobytu tak strávilo pří-
jemný a programem bohatý týden zaměřený zejmé-

na na turistiku a pobyt v přírodě, součástí programu 
byl ale i výlet lodí po vodní nádrži Orava, návštěva 
termálního koupaliště nebo prohlídka lidových sta-
veb. A aby byl dojem účastníků úplný, došlo i na 
ochutnávku tradičních slovenských jídel. 
V příštím roce se pobyt uskuteční z iniciativy Domo-
va pod hradem Žampachem a bude pravděpodobně 
směrován do oblasti Orlických hor…

Bc. Jaromír Fabián, 
ved. sociální péče domova (účastník pobytu)
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Přivítali jsme americký podzim...
Homecoming – aneb škola trochu jinak
Celý minulý týden byl ve znamení homecomingu 
– jedné z nejoblíbenějších událostí celého roku. Jde 
o týden ve smyslu zábavy a společných aktivit. Kaž-
dý den studenti nosili oblečení na dané téma (barvy 
podle ročníků, řecké oblečení, pruhovaný den, oblí-
bený sportovní tým a školní barvy –modrá a zlatá). 
Během oběda soutěžili v hrách jako pojídání želé, 
jízdě na dětských kolech, atd. Večer se konala spor-
tovní utkání. My jsme spolu s dalšími zahraničními 
studenty utvořili tým a zúčastnili se volejbalového 
turnaje. Ale přes pravděpodobnou nepřízeň osudu 
jsme nezvítězili ☺ Celý týden vrcholí pátečním prů-
vodem a večerním fotbalovým utkáním. 
Powder puff neboli vlaječkový fotbal…
Podle ankety nejoblíbenější aktivita celého homeco-
mingu. Hry se účastní pouze dívky v týmech podle 
ročníků. Pravidla hry vycházejí z amerického fotba-
lu, ale jsou hodně zjednodušená. Vše bylo bráno se 
spoustou humoru, ale ve finále šlo opravdu do tu-
hého. 

Fall formal – pravá americká paráda
Na závěr celého týdne se konal „podzimní ples“. Viděli 
jste Pomádu? Pravý načančaný americký ples? Tak si 
to asi umíte představit. Letošní téma bylo „Pod New 
Yorskými světly“. Ples se konal ve školní tělocvičně, 
která však byla vyzdobená téměř k nepoznání – svě-
týlka, kulisy, lampy…působilo to opravdu slavnost-
ně. Volili jsme krále a královnu homecomingu, ale 
hlavně tancovali a tancovali. Jen klasickou hudbu 
byste tam těžko hledali. 
Celý homecoming se nám moc líbil a náležitě jsme 
si ho užili. Přineslo to spoustu odreagování od všed-
ních školních dnů. 

Z Rice Lake zdraví Dáša a Vendula

Z Odborného učiliště a Praktické školy Žamberk...
RUŠNÝ TÝDEN
Třetí zářijový týden strávilo více než 30 žáků prv-
ních ročníků Odborného učiliště a Praktické školy 
Žamberk na turistické základně Ráj v Kunčicích u 
Letohradu. Účastnili se pobytového adaptačního 
tábora se zaměřením na vhodné využívání a vypl-
nění volného času. Cílem bylo i ukázat nejrůznější 
možná nebezpečí drogami počínaje a možností 
úrazu konče. Pod vedením instruktorů se žáci učili 
překonávat překážky v lese, osvojovali si základy 
první pomoci a další dovednosti. Učili se vzájem-
nému soužití, správnému a kamarádskému chová-
ní vůči sobě navzájem i na veřejnosti. Absolvovali 
výcvik v airsoftu, viděli ukázky historického šermu 
a seznámili se s prací Policie ČR. Také se zúčastnili 
běhu Terryho Foxe v Letohradě. 
Přestože nebylo vždy pěkné počasí a byla i docela pěkná zima, byl plánovaný program splněn. Týden uply-
nul, ani se účastníci pobytu nenadáli. Nezbývá než se těšit na příští rok a vzpomínat na hezké chvíle strávené 
v Kunčicích. Zvláštní poděkování náleží Ladislavu Vohralíkovi z Domu dětí a mládeže z Rychnova nad Kněž-
nou, který s velkou vynalézavostí a trpělivostí zapojoval žáky do činností a her. Také ostatní vedoucí odvedli 
kus dobré práce. Děkujeme i zřizovateli základny Ráj za umožnění pobytu našich žáků.

Mgr. Ladislav Kovařík 

ZAHRADNÍ UČEBNA
V úterý 18.9.2007 byla na Odborném učilišti a 
Praktické škole v Žamberku uvedena do užívání 
zahradní učebna. Stavbu dřevěného altánu pro-
váděla firma GRIFFIN Petr Hejtmánek – tesařské, 
truhlářské a pokrývačské práce a velmi kvalit-
ním zahradním nábytkem vybavila učebnu fir-
ma VETR Jablonné nad Orlicí. 
Pod vkusnou dřevěnou stavbou bude probíhat 
jak výuka, tak i mimoškolní aktivity žáků školy 
a internátu. Zhotovením zahradní učebny chce-
me dále rozšířit možnosti spojení výuky s pří-
rodou, vědomí určité odtrženosti od klasických 
školních prostor a vyučování. Výukou v zahradní učebně chceme dále podporovat kladný přístup žáků 
ke zdravému životnímu stylu, rozšířit možnosti sportovního a relaxačního využití přestávek mezi jednot-
livými vyučovacími hodinami. 

Mgr. František Martykán

TRUHLÁŘI ZABODOVALI
Při příležitosti mezinárodního stavebního veletrhu FOR 
ARCH 2007, ve dnech 18. - 20. září 2007 v Pražském vele-
tržním areálu v Letňanech se uskutečnilo finále 11. ročníku 
soutěže učňů stavebních oborů. V kategorii truhlář po-
stoupilo do finále z regionálních kol celkem 9 dvojic. Žáci 
3. ročníku oboru truhlář Střední školy obchodu, řemesel a 
služeb ze Žamberka, Jiří Baláš a Daniel Vašátko, byli jediní, 
kteří v této kategorii reprezentovali Pardubický kraj a vedli 
si skvěle. Po součtu všech bodů obsadili výborné 3. místo.
Soutěž se skládala z teoretické části (kvízu) a praktické čás-
ti, jejíž zadání obdrželi od odborné poroty těsně před praxí. 
Podle výkresové dokumentace vyráběli květinový stolek.
Soutěž se konala pod patronací Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu a 
dalších organizací. 

Za SŠ obchodu, řemesel a služeb Zámek Žamberk Ing. Petr Stejskal

ZŠ Žamberk, Nádražní 743 
zve žáky 9. a 8. tříd, jejich rodiče a ostatní zájemce 

na PŘEHLÍDKU STŘEDNÍCH ŠKOL 
A UČILIŠŤ,

která se koná ve středu 7.11.2007 
od 14 do 17 hodin v budově školy.

Přehlídky se zúčastní zástupci asi 35 škol převážně 
z okresů UO, RK, PU, SY 

a pracovníci Úřadu práce Ústí nad Orlicí.
Antonín Mikeš, ZŠ Nádražní Žamberk
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Mistrovství České republiky 
v agility 15. – 16.9.2007
Třetí zářijový víkend se stal Žamberk dějištěm XVI. MČR v agi-
lity. Akce proběhla v areálu pod Černým lesem na tréninko-
vém hřišti Fotbalového klubu. Na jehí organizaci se podílela 
celá naše ZKO Žamberk společně s Klubem agility ČR a spřá-
telenými agiliťáky ze ZKO Vysoké Mýto, kterým tímto moc 
děkujeme, neboť by nebylo v našich silách, co do počtu or-
ganizátorů, zajistit plynulý průběh celého mistrovství. Taktéž 
děkujeme všem našim členům, kteří obětovali celý víkend 
zajištění této vrcholné akce.
První účastníci se začali sjíždět již v pátek a většina z nich se 
ubytovala v sousedícím kempu. Během náročného víkendu 
se tu představilo 64 týmů v kategorii SA (nejmenší psi do 
výšky 34,99cm), 53 týmů kategorie MA (středně velcí psi o 
výšce 35 – 42,99cm) a 77 týmů kategorie LA ( psi vysocí přes 
43cm). Každý startující tým se předvedl po oba dny ve dvou 
bězích, z toho jeden byl v jednotlivcích a druhý v družstvech, 
mistrem republiky se pak stal ten, kdo dokázal potvrdit své 
kvality v obou dnech, neboť výsledky se sčítaly jak v jednotlivcích, tak v družstvech. V sobotu se ještě navíc 
běžel prestižní závod CACIAg, jehož vítěz v každé velikostní kategorii se stává čekatelem titulu Mezinárodní 
šampion agility (pro obdržení titulu je nutno splnit podmínky dané mezinárodní kynologickou organizací 

FCI). Běhalo se na dvou par-
kúrech, kde se při stavbě ná-
ročných tratí střídaly dvě finské 
rozhodčí, a to Hannele Lumme-
ranta a Ritva Heralla, hlavním 
rozhodčím byl pan Zdeněk Spo-
lek, který je zároveň předsedou 
Klubu agility ČR.
Naše ZKO zde měla také počet-
né zastoupení, a to v kategorii 
LA Danu Vítkovou s border ko-
lií Dumby Miveko (majitelkou 
Dumby je o.s. Fitmin a Dana s 
ní běhá a pečuje o ni v rámci 
jejich Dětského kroužku) a Evu 
Vrkočovou s královskou pudlicí 
Armina Bílý Bohém. V kategorii 
MA Ondřeje Vrkoče s manches-
ter terierkou Agility Černá irupe. 
V kategorii SA Zuzku Vítkovou s 
kavalírem king charles spanie-

lem Focusem Akumulator, Lukáše Nováka s malým kníračem Arnym Katka z hor, Blanku Keprtovou také s 
malým kníračem Artem od Komáří vížky a znovu Evu Vrkočovou, tentokrát s toy pudlicí Helenkou Zámek. Do 
konečných nedělních součtů se však dokázali v jednotlivcích zařadit pouze Lukáš s Arnym na celkovém 33. 
místě, Blanka s Artem na 34. místě ( oba v SA) a Eva s Arminou na 44. místě (v LA). Ve družstvech pak pouze 
Ondra s Agility, kteří se svými spolubojovníky obsadili 7. místo. Ovšem to nejlepší nakonec! 
Po velmi tuhém boji se mistryní republiky v kategorii LA stala Dana Vítková s Dumby Miveko. Byl to pro 
nás všechny nezapomenutelný zážitek. Po sobotním běhu byly holky na 5. místě. V neděli pak závodníci star-
tovali dle svého umístění v sobotu, takže Dana s Dumby nastupovaly na start páté od konce, běh dokončily s 
čistým štítem a tím se ujaly průběžného vedení. Myslím, že nikdo z nás ani ve snu nedoufal, že tento výsledek 
vydrží až do úplného konce a že týmy, které se umístily před nimi, nezvládnou zaběhnout trať bez chyb, 
neboť to byla opravdu silná konkurence v podobě budoucích a dřívějších reprezentantů naší republiky na 

Mistrovství světa. Dano a Dum-
by, ještě jednou gratulujeme 
a děkujeme za opravdu adre-
nalinový zážitek! Tento úspěch 
však není jediným. O ten další 
se postaral v závodě CACIAg ka-
tegorie MA Ondra s Agility, kdy 
se jim podařilo porazit všechny 
konkurenty a stát se tak držiteli 
čekatelství titulu Mezinárodní 
šampion agility. V tomto závodě 
ještě z našich startovali: Dana s 
Dumby, bohužel nedokončily, 
Eva s Arminou si doběhly pro 24. 
místo a s Helenkou nedokončily.
Dospělí agiliťáci už mají vrchol 
sezony za sebou a teď už nás jen 
čeká vrchol pro mládež, kterým 
je Mistrovství České republiky 
mládeže, proběhne 27.-28.10. v 
Třeboni a za naši ZKO se chystá 
též početná výprava nejmlad-
ších agiliťáků. Budeme jim držet 
pěsti! 

B.K. za žamberské agiliťáky

 SPORT
17. ŽAMBERSKÝ NO+BL DUATLON 
V sobotu 22.září 2007 se v Zámeckém parku konal 
již 17.ročník žamberského duatlonu. Závod byl sou-
časně přeborem Pardubického kraje. Uspořádala jej 
firma NO+BL Žamberk ve spolupráci s DDM Animo.
Závodu se zúčastnilo 127 závodníků v kategoriích od 
žactva po dospělé. Počasí závodu přálo. Bylo pěkné 
slunečné „babí léto“.
Tratě závodu:
 žactvo 1 km běh - 3 km kolo - 1 km běh
 dospělí 5 km běh - 20 km kolo - 3 km běh
Závod v běhu probíhal v přední části parku u zámku, 
závod žáků na kole se jel parkem po silnici do Lukavi-
ce, závod dospělých přes Letohrad do Písečné a zpět.
Pro zajímavost. Start závodu je závislý na vlakovém 
jízdním řádu, aby se závodníci na vlakovém přejezdu 
v Lukavici nepotkali s vlakem. Letos měl vlak 5 minut 
zpoždění, tak i start závodu byl o 5 minut posunut. 

Výsledky dospělých závodníků Žamberka (v zá-
vorce pořadí v kategorii):
  5.  (3)  Fajfr František 1:03,02
 16.  (1)  Vařeka Martin 1:06,29
 29.  (15)  Strnad Tomáš 1:10,31
 32.  (1)  Fikejz Vladimír 1:11,00
 37.  (7)  Suchodol Josef 1:13,39
 38.  (8)  Novotný Luděk 1:14,01
 41. (1)  Talacko Aleš 1:14,59
 48.  (4)  Skalický Jiří 1:17,28
 49.  (2)  Zářecký Jan 1:17,30
 53.  (22)  Bříza David 1:18,34
 56.  (24)  Doleček Martin 1:19,05
 60.  (18)  Vařeka Karel 1:20,05
 62.  (6)  Koblížek Jindřich 1:20,48
 68.  (9)  Šmídl Jan 1:24,46
 80.  (12)  Šafář Stanislav 1:33,46
 83.  (13)  Strnad Josef  1:44,08
Výsledky žáků:
  1.  (1)  Kotyza Tomáš 0:17,27
  4.  (3)  Exler Libor 0:18,06
  8.  (4)  Cvik Adam 0:18,56
 18.  (9)  Mikyska Tomáš 0:21,11
 21.  (11)  Kavka Petr 0:21,56
 24.  (6)  Jedličková Veronika 0:22,41
 29.  (16)  Zámečník Petr 0:24,27
Výsledky štafet:
 1.  Moravec – Morávek 1:02,53
 3.  Křikava – Schreiber 1:23,28
 4.  Šembera – Novotný 1:23,42
Podrobnější výsledky na internetu: www.noblza-
mberk.cz
Velmi pěkný byl závod MINI DUATLON předškoláků a 
mladších školáků. Tento závod úspěšně moderovala 
a řídila pí Lucie Kluková z DDM ANIMO.
V. Kalous – hl. rozhodčí                Ing.T. Strnad – ředitel závodu
 

Na stupních vítězů:
1. Miloš Kratochvíl, SKP Pardubice - celkový vítěz

2. Ondřej Moravec, SKP Jablonex
3. František Fajfr, Žamberk
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Mistrovství ČR v požárním sportu – Plzeň 2007
Ve dnech 14.-16.září 2007 proběhlo v Plz-
ni na stadionu Štruncovy sady Mistrovství 
České republiky družstev Sborů dobro-
volných hasičů SH ČMS v Požárním spor-
tu. Mistrovství se zúčastnilo celkem 16 
družstev mužů a 16 družstev žen, z toho 
vždy 15 vítězů krajských postupových kol 
a jeden obhájce loňského mistrovského 
titulu.
Mistrovství se taktéž zúčastnili - závodník 
ze Žamberka Václav Mikyska, hostující za 
SDH Radimovice (Liberecký kraj) a závod-
nice Vlasta Michalovičová, která hájila bar-
vy SDH Chválenice (Plzeňský kraj). 
Vynikajícího úspěchu zde dosáhly právě 
reprezentantky Plzeňského kraje, které ve své kategorii dokázaly vybojovat celkové prvenství a obhájit tak 
loňský mistrovský titul. Chválenické ženy letošním vítězstvím získaly mistrovský titul již popáté v řadě za 
sebou a po sedmé celkově. 
V ženské kategorii si chválenická děvčata již v první disciplíně, v běhu na 100 m s překážkami, vybojovala 
náskok 1,35 s, který se jim ve štafetě 4x100 m s překážkami podařilo zvýšit na 3,19 s. Poslední disciplína, 
požární útok, se sice děvčatům nevyvedl podle jejich představ, přesto dosažený čas 28,31s znamenal 5.místo 

a minimální časovou ztrátu na jejich největší konkurentky, děvča-
ta SDH Kvasiny, které v této disciplíně obsadily 3.místo. V celko-
vém hodnocení chválenické hasičky zvítězily s náskokem 1,79 s 
před družstvem SDH Kvasiny z kraje Královéhradeckého a třetími 
ženami z Moravského Berouna z kraje Olomouckého. V přebo-
ru jednotlivců v běhu na 100 m s překážkami se Mistryní České 
republiky pro rok 2007 stala Monika Sedlatá z SDH Kvasiny před 
chválenickou Vlastou Michalovičovou a třetí Pavlou Švaříčkovou 
opět z SDH Kvasiny.Vítězem mužské kategorie se stalo družstvo 
SDH Radimovice, za které běžel již zmiňovaný Václav Mikyska. 
SDH Radimovice si vítězství zajistilo v poslední disciplíně požární 
útok s nejlepším časem dne 26,31 s. V přeboru jednotlivců v běhu 
na 100 m s překážkami se mistrem České republiky pro rok 2007 
stal v novém českém národním rekordu 15,99 s Michal Staněk z 
SDH Havířov-město, 2.místo obsadil Martin Kulhavý z SDH Radi-
movice a 3.místo Jan Vachata z SDH Pňovice.
Za Pardubický kraj na Mistrovství republiky soutěžilo družstvo v 
kategorii žen SDH Kamenec, které skončilo na 12.místě. V katego-
rii mužů SDH Široký Důl, které obsadilo 9.místo.

-šm-

FOTBAL
Výsledky mistrovských utkání 22. -23.9.2007
Mladší žáci: 1.FC Žamberk - Litomyšl 1:7(Grof )
Starší žáci: 1.FC Žamberk - Litomyšl  0:4
Dorost B: Dolní Dobrouč -.FC Žamberk  5:0
Dorost A: Letohrad -1.FC Žamberk  2:0
Muži: 1.FC Žamberk - Dolní Újezd  3:2

(Ulvr 2, Pavelka)
Výsledky mistrovských utkání 29. -30.9.2007
Mladší žáci: 1.FC Žamberk - Lanškroun 1:2 (Grof )
Starší žáci: 1.FC Žamberk - Lanškroun  0:7
Dorost B: 1.FC Žamberk - D. Čermná  0:3
Dorost A: 1.FC Žamberk - Moravany  1:2
Muži: 1.FC Žamberk - -Moravany  2:0 

- kor-

LYŽOVÁNÍ
Lyžařský přespolní běh v České Třebové
V České Třebové byl v neděli 30.září zahájen pod-
zimní seriál lyžařských běžeckých závodů na velmi 
náročné trati „Na Horách“.
Výsledky žamberských závodníků:
11. Strnad Tomáš muži A 9 km 41,43
5. Novotný Luděk muži B 9 km 43,19
11. Koblížek Jindřich muži C 6 km 31,51

-vkal-

Jste dospělý / dospělá a neumíte plavat?
Snadno lze tento nedostatek napravit!

Dožeňte, co jste zmeškali,
 nikdy není pozdě začít znovu..... 

Volejte na tel. 606 427 760 
a tento Váš nedostatek bude odstraněn. 
Na příští dovolené si zcela určitě zaplavete ! 

KANOISTIKA
Jedličková Zuzka a Paďourová Klára nejlepší v 
Sezemicích
Závody v Černožicích a Sezemicích byl zahájen pod-
zimní blok závodů rychlostní kanoistiky. Čeká nás 
ještě Liberec a mistrovství republiky v maratonu v 
Týně nad Vltavou. Na pramicích fa NO+BL se zúčastní 
Krumlovského maratónu.
15.9. – závody v Černožicích n.Labem
Výsledky žamberských závodníků do 6.místa:
3. Jedličková Veronika K2 2 km 3. MK1 2 km 
  3. MK1 500 m 3. K2 500 m
3. Stejskal Jakub MK1 2 km 3.MK1 500 m
3. Jedličková Zuzana K1 200 m 3. K1 500 m
5. Prachař Daniel MK1 500 m
6. Kubíček Patrik MK1 2 km 5.MK1 500 m
16.9. – závody v Sezemicích
Výsledky žamberských závodníků do 6.místa
2. Jedličková Veronika MK1 500 m 
3. K2 500 m 
 6. MK1 2 km
6. Stejskal Jakub MK1 500 m
1. Paďourová Klára K2 500 m 4. K1 500 m 
 3. K1 5 km
1. Jedličková Zuzana K1 500 m 1.K1 5 km
6. Exler Libor K2 500 m
6. Paďour Jiří C1 5 km -vkal-

Kanoistické závody v Liberci
V sobotu 22.září 2007 se kanoistický oddíl zúčastnil 
závodů v Liberci. Konaly se za velmi pěkného počasí 
na malé přehrádce uprostřed města.
Výsledky:
11. Stejskal Jakub  MK1 2 km 4. MK1 
  500 m 5. K2 2 km

8. Stejskal Filip  K1 500 m 3. K2 500 m
  7. K1 5 km
3. Jedličková Zuzana  K1 500 m 3. K2 500 m
  6. K1 5 km
4. Paďourová Klára K1 500 m 3. K2 500 m
  8. K1 5 km
2. Paďour Jiří C1 500 m 3. C1 5 km
4. Jedlička Václav C1 500 m 2. C1 5 km

ŽAMBERSKÁ KANOISTIKA MEZINÁRODNĚ

Zdislava Paďourová – závod olympijských nadějí v 
polské Bydgoszti – 21. – 23.9.2007 Naše závodnice 
Slávka Paďourová reprezentovala ČR na junior-
ském závodě v Polsku. Startovala ve třech závodech. 
V semifinále na K2 500 m se umístila se svou partner-
kou Braunerovou z Kojetína na 5.místě v čase 2,33 
min. V dalším závodě na K1 500 m dojela v semifiná-
le na 4.místě v čase 2,09 min. Dokázala zde porazit i 
svoji reprezentační kolegyni – talentovanou Andreu 
Doktorovou.Nejlepšího výsledku dosáhla v kategorii 
K2 1 000 m, kde s Braunerovou zajely 9.místo v čase 
4,12min.
Zuzana Jedličková – závod Trofeo Medaglia v italské 
Savoně – 29. – 30.9.2007. Další naše závodnice Zuzka 
Jedličková reprezentovala ČR na mezinárodních zá-
vodech v italské Savoně. Odcestovala mikrobusem 
na cestu dlouhou 1 250 km společně s výpravou z 
Ostrožské Nové Vsi. Po 17 hodinách dorazili do pří-
stavu v Savoně, kde o víkendu probíhaly závody. I v 
době závodu byl v přístavu silný provoz, takže v pro-
storu závodiště byly dost velké vlny. Při cestě domů 
navštívili Janov a Benátky. Startovala na kajaku K1 na 
tratích 200 m a 2 km. V obou závodech získala 4.mís-
to. Závodu se zúčastnilo 26 klubů z Itálie, Francie, 
Maďarska, Rumunska, Slovinska a České republiky. 

 -vkal-

Zveme Vás na 
REKONDIČNÍ PLAVÁNÍ 2007

Svaz postižených civilizačními chorobami a Územní 
organizace svazu diabetiků v Žamberku zvou své čle-
ny, jejich rodinné příslušníky i ostatní spoluobčany na 
plavání do krytého plaveckého bazénu v Č. Třebové, 
které se uskuteční vždy od 8.30 do 9.45 hod.

v sobotu: 20.10., 03.11., 24.11., 08.12.2007.
Odjezd autobusu je v 7.30 hod. z Masarykova ná-
městí v Žamberku se zastávkou u Divišova divadla, 
U silnic (naproti Penny), dále po zastávkách auto-
busu, nádraží ČD a v Dlouhoňovicích.

Ing. M. Hlaváč

Místní skupina Českého červeného kříže 
v Žamberku oznamuje, že 25.10. 

KONČÍ SBĚR ŠATSTVA. 
v Dukelské ulici

Za ČČK Zdena Dvořáková
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HLEDÁ PRACOVNÍKY 
pro středisko Letohrad 
NA OBSAZENÍ POZIC:

 PROJEKTOVÝ MANAŽER 
    V OBORU STROJÍRENSTVÍ
Náplň práce:  příprava a řízení realizace zakázek 
komunikace se zákazníky a výrobními středisky                      

Požadujeme: SŠ,VŠ vzdělání strojírenského směru
Práci s PC, AJ podmínkou   
Globální myšlení s důrazem na konečný cíl
Samostatnost, komunikativnost, organizační schop-
nosti

Nabízíme: samostatnou a odpovědnou práci v dyna-
micky se rozvíjející firmě
Kontakt:  životopisy zasílejte na adresu-
                 SV metal spol.s r.o.,Divec 99, 
                 50003 Hradec Králové
                 nebo nebo na e-mail:jobs@svmetal.cz, 
                 tel: 495 433 189

 SVÁŘEČ
Požadujeme:   svářečské osvědčení minimálně 
                         CO2-ZK 135 W01 (dříve Z-M1)
                         strojírenské vzdělání
                         manuální zručnost
                         spolehlivost     
                

 ZÁMEČNÍK - FRÉZAŘ - SOUSTRUŽNÍK
Požadujeme: strojírenské vzdělání,  manuální zruč-
nost, spolehlivost 
 
Nabízíme:  samostatnou práci v dynamicky  rozvíje-
jící se firmě 

Kontakt: životopisy zasílejte na adresu-
               SV metal spol.s r.o.,Orlice 292, 
               56151 Letohrad
               nebo na e-mail: vaskova@svmetal.cz ,
               tel: 465 620 402

PŘIJMEME ŘEZNÍKA 
DO PRODEJNY PLUS

MASO –UZENINY Procházka Žamberk, spol.s.r.o.
NABÍZÍME:

dobré platové podmínky
nové a pěkné prostředí

POŽADUJEME:
zodpovědnost, pracovitost, spolehlivost

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
KONTAKT osobně nebo 

na tel. 465 320 387, 603 934 761.

SV metal spol. s r.o.  Divec 99,  
500 03   Hradec Králové
specialista na zpracování  
tenkých plechů

 

 

16.10. a 27.11. 2007.
 

 PRODÁM zděný byt 3+1 (balkon, půda, sklep k 
dispozici) v osobním vlastnictví v centru Žamberka. 
Cena dohodou.               Kontakt: 605 133 656
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AUTOŠKOLA TRANS Žamberk 
 provádí výuku skupin A , B, B+E
 kondiční jízdy držitelů řidičského 
 oprávnění a školení.

Kontakt: 465 613 414, 603 769 235

NEJRYCHLEJŠÍ, NEJLEVNĚJŠÍ, 
NEJKVALITNĚJŠÍ

AUTOŠKOLA V ŽAMBERKU

TRHY NA MASARYKOVĚ NÁM.  

30.10.2007
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Restaurace Na Kopečku 
v Žamberku

PŘIJME -  SERVÍRKU – ČÍŠNÍKA
PRAXE V OBORU  NUTNÁ

Kontakt tel. – 605 574 671.

malířská a natěračská firma

PETR MALEČEK
tel.: 737 164 272

provádí veškeré 
malířské
a natěračské práce

rozši uje nabídku: 
THAJSKÁ  MASÁŽ 

REFLEXNÍ TERAPIE 
tel. 732 467 878 

HOLISTICKÁ AROMAMASÁŽ 
tel. 736 760 769 

SHIA-TSU  MASÁŽ
poradna pé e o zdravý život 

tel. 607 755 631 
i nadále nabízí osv d enou: 

 Havajskou masáž, Regenera ní masáž,
Masáž horkými kameny 

dárkové poukázky
Martin Št pánek tel. 732 467 878

Vrchlického 161, Žamberk 

Uzávěrka ŽL č. 18
22.10. do 10.00 hod. 

vyjdou 1.11.2007

Žamberk,
Masarykovo nám. 171

tel.: 465 612 436

Roman Býček
Havlenova 10
564 01 Žamberk

tel. 465 612 770
604 662 876

Roman Býček
Havlenova 10
564 01 Žamberk

tel. 465 612 770
604 662 876
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