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V pondělí 8. září přijal pan místostarosta Ing. Petr Novotný v obřadní síni žamber-
ské radnice účastníky Robotického campu, v rámci kterého se koná 3. ročník sou-
těže Robo RAVE. Tato akce je již tradičně pořádána pod záštitou Asociace pro mlá-
dež, vědu a techniku AMAVET, spolupracující se Střední školou obchodu, řemesel 
a služeb Žamberk. Jednou z nejdůležitějších aktivit AMAVETu je vyhledávání  
a další rozvoj mládeže s vědeckým a technickým nadáním a předseda Asociace  
Ing. Stanislav Medřický, CSc. přivezl do Žamberku 19 talentovaných studentů, kteří 
na radnici věnovali svůj podpis do pamětní knihy a přijali na uvítanou drobnou po-
zornost. Doufáme, že studenty čeká skvělá budoucnost a Žamberk bude moci být 
za několik let pyšný, že ho navštívily (třeba i světově uznávané) vědecké kapacity. 
Přejeme těmto mladým lidem mnoho úspěchů, a to nejen na poli vědy a techniky.

Petra Brůnová, kultura a propagace města

úspěšný den otevřených dveří
V rámci Veletrhu sociálních služeb, který se konal 4.září 2014, měli návštěvníci 
možnost nahlédnout do zázemí Centra sociálních služeb. Zájemci si prohlédli pro-
vozní prostory pečovatelské služby, přičemž s  největším ohlasem se setkala nová 
bezbariérová koupelna. Návštěvníci dále viděli tělocvičnu, kapli či klubovnu CSP 
a pro zájemce o bydlení v Penzionu byl otevřen ukázkový nájemní byt. Děkujeme 
všem návštěvníkům za jejich zájem a ohlasy.       Mgr. Miroslava Krajčírová, ředitelka CSP

Veletrh sociálních služeb

klienty sociálních služeb. Velmi hezký 
kulturní program připravili žáci Spe-
ciální střední školy a základní školy v 
Žamberku, skupina Kamarádi z Pen-
zionu a Barbušáci z Domova pod hra-
dem Žampachem.
Věříme, že návštěvníkům, kterých bylo 
téměř 300, Veletrh pomohl zorientovat 
se v poskytovaných sociálních služ-
bách, a že v případě potřeby budou vě-
dět, kdo jim pomůže. Děkujeme všem 
poskytovatelům za spolupráci při reali-
zaci Veletrhu.

Za dva roky se opět těšíme na setkání 
s Vámi.

Za realizační tým 
Mgr. Dagmar Ducháčková, ved.odb.SOCZ

mladí vědci byli přivítáni na radnici

Centrum sociální péče
města Žamberk

V pořadí již čtvrtý ročník Veletrhu soci-
álních služeb se uskutečnil ve čtvrtek 4. 
září 2014 v Centru sociální péče. Svoji 
činnost zde prezentovalo 29 sociálních 
a doprovodných služeb, které jsou na-
bízeny v Žamberku a blízkém okolí. Po-
skytovatelé seznamovali návštěvníky 
se svou činností nejen prostřednictvím 
informačních panelů, ale zejména od-
povídali na konkrétní otázky zájemců o 
službu. Součástí veletrhu byla také pre-
zentace kompenzačních pomůcek pro 
občany sluchově a zrakově postižené, 
měření tlaku a cukrů v krvi, návštěvníci 
si mohli zakoupit výrobky zhotovené 

rekonstrukce 
výdejny jídel na zŠ 28.října 

Žamberk podruhé...

Ráda bych doplnila článek pana Ing. 
Lukáše Berana, Ph.D. o rekonstrukci 
výdejny při ZŠ 581, který byl uveřejněn 
v minulém čísle Žamberských listů na 
str.2. Tato výdejna byla zbudována v 
roce 1982, takže se v ní stravovaly sko-
ro dvě generace dětí, a tuto celou dobu 
– 32 let se nemuselo nic vážněji opra-
vovat. Ale bohužel v loňském školním 
roce začaly problémy s průmyslovou 
myčkou a hlavně s odpady, které se 
velmi často ucpávaly, a při jejich čištění 
se zjistilo, že jsou v podlaze propadlé, 
neprůchodné. Takže vznikl havarijní 
stav a bylo tedy nezbytné přistoupit k 
celkové rekonstrukci prostoru pro vy-
dávání jídel. V polovině července začaly 
stavební práce, kdy v prvé řadě zmizelo 
zastaralé výdejní okénko. Pak přišly na 
řadu rozvody vody, kanalizace a  elek-
třiny. Výdejna dostala nový modernější 
vzhled instalací nerezových výdejních 
pultů s osvětlením. Tyto pulty a staveb-
ní práce financovalo Město Žamberk 
ze svých prostředků. Školní jídelna ze 
svých zdrojů financovala novou myč-
ku s rekuperací par včetně přívodních 
a odvodních nerezových stolů a také 
konvektomat, který bude velkým po-
mocníkem při dohřívání jídel.
Děkuji všem, kteří se na této rekon-
strukci podíleli, a to jak finančně, tak i 
pracovně. Myslím, že se nám podařilo 
vytvořit kulturnější prostředí pro stra-
vování našich dětí.

Marta Kacálková, ředitelka školní jídelny

nomInuJte osobnostI 
  na oceněnÍ kraJe

Znáte ve svém okolí někoho, kdo 
si zaslouží ocenit za své záslu-
hy v kraji? Nebo zachránil něčí život? 
Opět po roce se otevírá možnost k no-
minacím na druhý ročník udělování cen 
kraje. Až do konce října mohou občané 
i organizace posílat své návrhy ve dvou 
kategoriích: Za zásluhy o Pardubický 
kraj a Cena Michala Rabase za záchra-
nu. „Před rokem jsme se rozhodli zavést v 
kraji novou tradici a vyhlásit tyto ceny pro 
výjimečné osobnosti a obětavé zachránce. 
Jejich grafickým symbolem se na medai-
lích i skleněných plastikách stalo písme-
no D jako symbol slova Děkujme,“ uvedl 
hejtman Martin Netolický. Loňskými 
laureáty ceny Za zásluhy o Pardubický 
kraj se stali architekt Miroslav Řepa 
z Pardubic, folkloristé Yvona a Petr 
Rybovi z Dolní Čermné, kteří vedou 
folklorní soubor a pořádají Čermenské 
slavnosti, a organizátorka významných 
výstav malých grafik zvaných ex libris 
Marie Sedmíková z Chrudimi. Cenu 
michala Rabase za záchranu živo-
ta převzala studentka žamberského 
gymnázia Veronika kolafová, která 
poskytla okamžitou pomoc zkolabova-
né paní na ulici. O letošních laureátech 
těchto cen můžete rozhodnout i vy. Nad 
všemi nominacemi se během listopadu 
sejde výběrová komise složená z členů 
politických klubů Zastupitelstva. Ta se 
dohodne na užším výběru, který předlo-
ží jednání prosincového Zastupitelstva 
Pardubického kraje. Samotná ocenění 
se budou předávat u příležitosti Dne 
Pardubického kraje na jaře příštího 
roku.
kde můžete nominovat své favority?
1. Nejjednodušší je vyplnit elektronický 
formulář na webu Pardubického kraje: 
www.pardubickykraj.cz/oceneni-par-
dubickeho-kraje. Na nominační formu-
lář se dostanete také přímo načtením 
QR kódu zde na stránce.
2. Nominace posílejte také na e-mailovou 
adresu oceneni@pardubickykraj.cz.
3. Na recepci Krajského úřadu Pardu-
bického kraje na Komenského náměstí 
125 si můžete vyzvednout formulář, 
který vyplníte na místě nebo zašlete 
poštou. 

Příjem nominací do 31. října 2014.
Mgr. Kateřina Procházková Skůpová,

oddělení komunikace kanceláře hejtmana PK


