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Město Žamberk vyhlásilo vloni v  září 
pro všechny místní školy 7. ročník 
soutěže ve sběru druhotných surovin. 
Žáci a studenti žamberských škol, kte-
ří se zapojili do soutěže, odevzdávali 
od začátku školního roku starý papír, 
prázdné krabice od nápojů a nepotřeb-
né drobné elektrospotřebiče. Nyní, s 
koncem školního roku, byla soutěž 
ukončena a vyhodnocena. Soutěžilo se 
ve čtyřech kategoriích a o konečném 
pořadí jednotlivých škol se bojovalo do 
posledních chvil. Na prvním místě se 
již počtvrté umístila Základní škola 
Žamberk, 28. října a obhájila své pr-
venství z  loňského roku. Školy zapoje-
né do soutěže, které se umístily do tře-
tího místa, obdržely finanční odměny 
v celkové výši 48.000 Kč a nejlepším 
jednotlivcům byly předány věcné ceny. 
Náklady na sběr, převoz do výkupny 
nebo sběrného dvora a odměny sou-
těžícím byly financovány z  prostředků 
města Žamberka a také za podpory 

partnerů soutěže, společností Elek-
trowin, a.s., ASEKOL, s.r.o., a EKO-
-KOM, a.s. V rámci 7. ročníku soutěže 
bylo odevzdáno více než 78 tun papíru, 
2,5 tuny nápojových kartonů a 8,3 tun 
dosloužilých elektrozařízení. 
Proto všem patří velká pochvala i po-
děkování.

Do letošního ročníku soutěže se při-
hlásilo pět škol. K  tradičním účastní-
kům přibyla i mateřská škola Sluníčko. 
Přestože se v tomto školním roce neu-
místila na žádné z oceňovaných pozic, 
tak jistě přispěla k  lepšímu životnímu 
prostředí ve městě a ekologické výuce 
našich nejmenších. Mateřská škola 
Čtyřlístek se 112 žáky se stejně jako 
v předchozím ročníku umístila na krás-
né třetí pozici v  kategorii nápojových 
kartonů. Přeborníky jsou jistě také děti 
ze Speciální základní školy v  Tyršově 
ulici, které předaly k recyklaci více než 
3 tuny elektrozařízení.

l Základní škola Žamberk, 28.října 581
Sběr papíru dle celkového nasbíraného množství  ..................................... 1.místo
Sběr papíru dle průměru na žáka  .............................................................. 1.místo
Sběr nápojových kartonů dle průměru na žáka  ......................................... 2.místo
Sběr drobných elektrospotřebičů dle průměru na žáka  ............................. 2.místo

Finanční odměna celkem: 18.000,- Kč
l Speciální střední a základní škola Žamberk, tyršova 214
Sběr nápojových kartonů dle průměru na žáka  ......................................... 1.místo
Sběr drobných elektrospotřebičů dle průměru na žáka  ............................. 1.místo
Sběr papíru dle průměru na žáka  .............................................................. 2.místo
Sběr papíru dle celkového nasbíraného množství  ..................................... 3.místo

Finanční odměna celkem: 17.000,- Kč
l Základní škola Žamberk, Nádražní 743
Sběr papíru dle celkového nasbíraného množství  ..................................... 2.místo
Sběr papíru dle průměru na žáka ..............................................................  3.místo
Sběr drobných elektrospotřebičů dle průměru na žáka  ............................. 3.místo

Finanční odměna celkem: 10.000,- Kč
l Mateřská škola čtYřLíStEK, Žamberk, tylova 1244
Sběr nápojových kartonů dle průměru na žáka  ......................................... 3.místo

Finanční odměna celkem: 3.000,- Kč

Dětem i jejich učitelům patří velké poděkování. Školy získaly zajímavé finanční od-
měny a děti, nejpilnější sběrači, drobné dárky. Přejeme všem zúčastněným sluneč-
né prázdniny nebo dovolenou a se začátkem příštího školního roku zveme všechny 
žamberské školy do dalšího, již 8. ročníku sběrové soutěže.
Výsledky a informace o soutěži najdete také na webových stránkách města: www.
zamberk.cz v sekci Odpadové hospodářství – Krátké zprávy. 

Na foto M. Pokorné 
zleva A. Hovádková, J.Janovcová, B.Havlíková, J.Dytrt 

v SSZŠ Žamberk, Tyršova 214, která se umístila na II.místě.

VYhodnocenÍ soutěŽe ŠkoL Ve sBěru 
papíru, nápojových kartonů a elektrozařízení

Pořadí škol v 7. ročníku sběrové soutěže
Ø hmotnost 

v kg na 1 žáka

PAPÍR

1. Základní škola, 28. října 581 114,0

2. Speciální stř. a základní škola, Tyršova 214 110,0

3. Základní škola, Nádražní 743 54,0

4. Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244 31,0

5. Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen.Knopa 14,0

NÁPOJOVÉ KARTONY

1. Speciální stř. a základní škola, Tyršova 214 5,4

2. Základní škola, 28. října 581 4,3

3. Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244 2,1

4. Základní škola Žamberk, Nádražní 743 0,6

ELEKTROZAŘÍZENÍ
1. Speciální stř. a základní škola, Tyršova 214 42,0

2. Základní škola, 28. října 581 12,0

3. Základní škola, Nádražní 743 1,0

 Za odbor ŽPZE Ing. Alena Hovádková

zahradní slavnost
Tradiční dětský den jsme se letos na 
Speciální střední škole a základní škole 
rozhodli připravit trošku netradičně… 
Prostředí školy vybízelo k uspořádání 
Zahradní slavnosti. Altán na zahradě 
se rozzářil barevnými balónky, girlan-
dami a konfetami. Dobrůtky k  občer-

stvení se pekly ve školní jídelně i v do-
mácnostech učitelek. Děti s  nadšením 
soutěžily v  hodu na kuželky, v lovení 
rybiček, v  nafouknutí té největší bub-
liny z bublifuku, mravencům z pohád-
ky pomáhaly najít perličky,… Splnění 
každého úkolu doprovázelo obrovské 
povzbuzování a také odměna. Děti vy-
zkoušely koloběžky, skákání na tram-

políně, průlezky, skluzavku a houpačky 
na novém školním hřišti. Obrovskou 
atrakcí byla zkouška motorové pily a 
zejména jízda na zahradním traktůrku 
po zahradě. Nejstarší děti si připravily 
taneční vystoupení a dynamickou hud-
bou strhly nakonec každého. Zahradní 
slavnosti přálo i počasí a sluníčko do-

provázelo hlasitý dětský smích i roz-
zářené oči. Děkuji za podporu akce 
ředitelce školy Mgr. Věře Říčařové, 
kolegům ze základní i střední školy, 
zaměstnancům školní jídelny a učňům 
střední školy za pomoc při přípravě a 
organizaci.                    Mgr. Lenka Mejdrová, 

speciální pedagog SSŠ a ZŠ v Žamberku


