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mládeŽnIcké projekty – ekoloGIcké
Rada města projednala na svém zase-
dání 13. března 2014 rozdělení finanč-
ních prostředků z  kapitoly rozpočtu 
města „Mládežnické projekty ekologic-
ké“, které budou tematicky směřovány 
do oblasti odpadového hospodářství. 
Statutárním zástupcům jednotlivých 
spolků a organizací byly již odeslány k 
podpisu smlouvy o poskytnutí příspěv-
ku. Teprve poté jim budou schválené 
finanční prostředky převedeny na účet. 

a včasné podání žádosti, podíl spolufi-
nancování žadatele a také počet osob, 
které se projektu zúčastní.
Žádáme příjemce příspěvků, aby dbali 
na podmínky stanovené smlouvou, ne-
boť spolu s přijetím příspěvku se zava-
zují, že např. i vhodným způsobem bu-
dou prezentovat činnost spolku, příp. 
informovat o využití příspěvku (v Žam-
berských listech, na internetu apod.), 
aby i žamberská veřejnost mohla mít 
přehled, jaká činnost a s jakými výsled-
ky je z městských peněz podporována.

Spolek, sdružení, žadatel Název projektu Příspěvek
1. Jan Valenta, Opatovice n. Lab. Summer X Fest Tour 2014 0,-
2. Český svaz ochránců přírody, ZO Žamberk Ekologická osvěta žáků školy - EKOLUPÍNKY 8.000,-
3. Občanské sdružení rodičů a přátel OU a PrŠ Žamberk Příroda - naše budoucnost 6.000,-
4. Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK PET  - aneb Pilně Ekologicky Třídíme 10.000,-
5. Občanské sdružení CEMA Kamarádíme s přírodou 5.000,-
6. ZŠ Žamberk, 28. října 581 Přírodní zdroje, záchrana živočichů a odpadové hospodářství 8.000,-
7. ZŠ Žamberk, Nádražní 743 Ekologický projekt  - zdravý životní styl a ochrana ŽP 4.000,-
8. Mateřská škola SLUNÍČKO Ekologický projekt - chráníme přírodu 7.000,-
9. Sportovní klub Žamberk Aktivní ochrana ŽP v lokalitě působení kanoistického oddílu 3.000,-

10. Středisko volného času ANIMO Přírodovědný zájmový kroužek 4.000,-
Celkem Kč 55.000,-

                                                    Za odbor ŽPZE Ing. Alena Hovádková

Na mládežnické projekty ekologické 
bude v  souladu s  Pravidly pro posky-
tování příspěvků na podporu spolko-
vého života a volnočasových aktivit 
v  letošním roce rozděleno jednotlivým 
žadatelům z  rozpočtu města Žam-
berka celkem 55 tis. Kč. Výše přiděle-
ných financí je nejen odrazem kvality 
zpracovaného projektu, zaměřeného 
především na nakládání s odpady, ale i 
splnění podmínek „Pravidel“, správné 

projekt comenIus
V úterý 18. března 2014 přijal starosta města Jiří Dytrt v obřadní síni žam-
berské radnice zástupce delegací partnerských škol Základní školy Žamberk,  
28. října 581 v rámci projektu Comenius. 

Slavnostním aktem byli přivítáni zástupci partnerských škol z Anglie, Kypru, Ma-
ďarska, Německa, Norska a Slovinska, kteří své partnerství stvrdili podpisem do 
pamětní knihy města spolu s  ředitelkou Základní školy Žamberk, 28. října 581 
PaedDr. Hanou Štětinovou a starostou města Jiřím Dytrtem. Součástí delegace ze 
Slovinska bylo mimo jiné i 6 žáků, kteří byli celý týden ubytováni v rodinách žáků 
základní školy.                                              Foto a text Petra Brůnová, kultura a propagace města

Informace 
pro zdravotně postižené občany

Město Žamberk se podílí na plnění 
úkolů ochrany obyvatelstva při vzni-
ku živelné pohromy, havárie a dalších 
rozsáhlých mimořádných událostí.  
Aktivní a zdraví občané si jsou schopni 
pomoci sami a ochránit tak své zdraví a 
majetek. Na druhé straně je mezi námi 
i několik desítek až stovek občanů zdra-
votně postižených a přestárlých, kteří 
mají omezenou schopnost svépomoci 
a ani se nemohou spolehnout na po-
moc blízkých. V  těchto případech pak 
nastupují složky města a integrované-
ho záchranného systému a poskytují  
pomoc. Abychom však byli schopni 
poskytnout adresnou pomoc, musí-
me znát základní údaje občanů, kteří 
tuto pomoc budou potřebovat. Apelu-
ji proto na Vás, kteří cítíte, že potřebu-
jete pomoci při ochraně svého zdraví a 
majetku, a to nejen při vzniku povodní, 
ale i dalších možných hrozbách, abyste 
přímo mně na odbor obrany a krizové-
ho řízení MěÚ, Nádražní 833 (osob-
ně, telefonem 465 670 218, e-mailem: 
v.fikejs@muzbk.cz, poštou) nebo 
paní Pavlouskové nebo panu Rybárovi 
oznámili tyto údaje:
 Jméno, příjmení, rok narození, bydliště, 
rozsah omezení (krátce) a popř. i poža-
davek na pomoc.
Tyto Vaše chráněné údaje podléhají na 
úřadě zásadám bezpečnosti informací 
a budou využity pouze v případě vzniku 
mimořádné události spojené s  potře-
bou pomoci Vám, občanům Žamberka.

Ing. Vladimír Fikejs, 
vedoucí odboru obrany a kriz. řízení

oznámenÍ nálezu
17.3.2014 byly nalezeny

náramkové hodinky
(u kostela CČSH v  Žamberku). 

Info na MěÚ Žamberk.
Andrea Fišerová, tel. 465 670 282.

slovo zastupitele
Volání o pomoc
Ve chvíli, kdy jsem dokončila článek 
s  tímto názvem, mi byl doručen další 
podnět. Chtěla jsem volat o pomoc pro-
ti těm, kteří maří práci vedení města, 
mnoha úředníků a zastupitelů. Těm, 
kteří pod rouškou ochrany zájmů měs-
ta hájí jen a jen zájmy svoje. Myslela 
jsem si, že jsem se obrnila dostatkem 
nadhledu a trpělivosti, ale zasedání 
zastupitelstva 18. 2. 2014 mě přesvěd-
čilo o opaku. Po projednání nejdůleži-
tějšího dokumentu pro provoz města 
v  roce 2014 - tedy jeho rozpočtu -  na 
nás začal občan Merganc do mikrofo-
nu křičet takovou intenzitou, že mnoho 
zastupitelů sedících v jeho blízkosti ne-
zaznamenalo běžící hlasovací zařízení. 
Vůbec tedy nehlasovali, rozpočet nebyl 
přijat, mnohatýdenní práce desítek lidí 
byla zmařena a zastupitelstvo se muse-
lo sejít na mimořádném zasedání další 
týden. Na tomto zasedání pan Merganc 
ani jeho příznivci přítomni nebyli a roz-
počet byl schválen.
A v článku, na který bych normálně 
nereagovala, se dozvíte (opět od pana 
Mergance), že jsem ve svém vystoupení 
lhala, účastnila se nekalých podvodů a 
další (mnohdy nesrozumitelné) infor-
mace.
Blábol. ZUŠ opravdu do rozpoč-
tu 2014 na vlastní žádost od města 
nedostala ani korunu provozních 
prostředků, protože si úspornými 
opatřeními vystačí s  prostředky vy-
branými od rodičů. A denně všichni 
děkujeme za to, že můžeme užívat 
zmíněné nové prostory, které skvěle 
slouží dětem! 
Prosím, přijďte se podívat na jed-
nání zastupitelstva a pomozte svojí 
přítomností těm, kteří myslí na děti, 
sportovce, seniory, kulturu, školství 
a lepší život v našem krásném městě!

PhDr. Hana Chvátilová

z pracovního kalendáře 
1. místostarosty 

04.03.- porada ředitelů měst. organizací
05.03.- kontrolní den investiční akce ener-
                getické úspory na budově ZŠ 743
06.03.- jednání rady města
07.03.- kontrolní den na stavební akci re     

       konstrukce bytu v č.p. 66
12.03.- účast na výroční schůzi SPSCH
13.03.- jednání rady města
14.03.- jednání se zástupcem společnosti 

Trigad, s.r.o., ve věci využití lev-
nějších a obnovitelných paliv pro 
centrální zásobování teplem

15.03.- účast na výroční členské schůzi 
ZO ČZS Žamberk

17.03.- porada k  realizaci plánovaných 
prací na obnově městského ma-
jetku

18.03.- jednání s  developerskou společ-
ností ve věci financování bytové 
výstavby v lokalitě Velký Hájek.    

 Ing. Petr Novotný

Městský úřad Žamberk, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 
je oficiálním distributorem „Euroklíčů“ pro osoby se sníženou 
schopností pohybu. EUROKLÍČ mohou zdarma získat držitelé prů-

kazu TP, ZTP, ZTP/P , diabetici, lidé trpící Crohnovou chorobou, stomici a onko-
logičtí pacienti, kteří mají bydliště v obvodu MěÚ Žamberk. 
k čemu je euroklíč? Zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociál-
ních a technických kompenzačních zařízení (např. toalet, výtahů, svislých a scho-
dišťových plošin apod.) osazených jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze použít 
v řadě zemí Evropy, v ČR je již osazeno přes 500 míst (např. na úřadech, nádražích, 
čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.). Databázi všech osazených míst 
naleznete na www.euroklic.cz.
proč je nutné prostory uzavírat a osazovat eurozámkem? Uvedené cílo-
vé skupiny potřebují ke své hygieně vybavené a čisté prostředí, což uzavřený pro-
stor Eurozámkem lépe zajistí. Systém zpřístupňuje zařízení těm, pro něž jsou ur-
čena, a brání jejich zneužívání nežádoucími skupinami.
jak získám euroklíč? Distribucí Euroklíčů je na Městském úřadě v Žamberku, 
odboru sociálních věcí a zdrav., pověřena Mgr. Dagmar Ducháčková, budova Ná-
dražní 833, II. poschodí, č. dveří 22, tel. č. 465 670 230. Je nutné předložit občan-
ský průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli průkazů, bude 
do Evidenční karty Euroklíče napsáno krátké čestné prohlášení, že žadatel patří 
do některé z výše uvedených cílových skupin.         Mgr. D. Ducháčková, ved. odb.SOCZ


