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Rekonstrukce výdejny jídel  ZŠ 28. října Žamberk
drobné stavební úpravy, kompletní vý-
měnu stávajících instalací a nové úpravy 
povrchů stěn a podlah. Vzhledem k hy-
gienickým nárokům byl na podlahy apli-
kován epoxidový protismykový povrch. 
Také stěny byly upraveny epoxidovaným 
strukturovaným nátěrem. V místech, 

kde žáci čekají na výdej jídla, byl na stě-
nách použit marmolit, který byl zvolen 
pro svou vysokou odolnost vůči mecha-
nickému poškození. Snad bude dětem v 
„novém“ prostředí chutnat. 

Ing.Lukáš Beran, Ph.D., vedoucí REÚP 

Budova bývalé Speciální školy 
se vrací do majetku města

Téměř před třemi lety nastartova-
la vyhláška ministerstva školství 
změny, které se dotkly Speciální 
základní školy a Odborného učiliště 
v  Žamberku. Vyhláškou se zpřísni-
lo přijímání žáků ke speciálnímu 
vzdělávání, ale zároveň dochází k 
přirozenému úbytku počtu dětí ve 
školách. 
Pardubický kraj, jako zřizovatel 
obou škol, proto rozhodl o jejich 
sloučení a následovalo jejich sestě-
hování do budovy v  Tyršově ulici. 
Zastupitelstvo Pardubického kraje 
schválilo v polovině letošního roku 
bezúplatný převod uvolněné budo-
vy bývalé Speciální základní školy 
na město Žamberk. Pardubický kraj 
tak navýšil majetek našeho města o 
částku téměř 25 mil. Kč. 
Byla tak splněna podmínka, která 
byla uvedena ve smlouvě, když v 
roce 2008 naopak město Žamberk 
převádělo bezúplatně tuto budovu 
na Pardubický kraj. Ve chvíli, kdy 
budova přestala sloužit pro potře-
by krajského školství, byla podle 
smlouvy převedena zpět Žamberku.
Pardubický kraj a město Žamberk 

se dohodly, že v dotyčné budově 
č.p. 550 bude zachováno na základě 
smlouvy o výpůjčce pracoviště Pe-
dagogicko-psychologické poradny 
v Ústí n.O. V přízemí budovy bude 
umístěn depozitář městského mu-
zea a v prvním patře vznikly prosto-
ry pro školní družinu Základní školy 
28. října v Žamberku. 
Získáním této budovy tak město 
vyřeší dvě palčivé záležitosti – chy-
bějící prostory pro muzejní sbírky 
a nedostatečné prostory pro děti v 
družině na „dolní škole“. 

Jiří Dytrt, starosta města

Vážení spoluobčané,
vážení řidiči,

v  dnešním článku se budu věnovat 
pojmu a významu dopravní značky a 
oblasti „Obytná zóna“. Jak již všichni 
víme, i u nás v Žamberku máme něko-
lik těchto obytných zón, „které rostou 
jak houby po dešti“. Pro všechny účast-
níky silničního provozu zde platí práva, 
ale i povinnosti.
Dle ustanovení § 39 zákona č. 361 
/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu) je 
„Obytná zóna“ zastavěná oblast, jejíž 
začátek je označen dopravní značkou 
„Obytná zóna“ (č. IP 26a) a konec je 
označen dopravní značkou „Konec 
obytné zóny“ (č. IP 26b). Touto do-
pravní značkou se označují části obce, 
kde je nutné zmírnění intenzity doprav-
ního provozu.
Řidiči, co se týče provozu v  obytné 
zóně, zdůrazňuji: 
l Je zde nejvyšší povolená rychlost  

20 km/hod.
l Hry dětí na pozemní komunikaci 

jsou v obytné zóně dovoleny. Chodci 
smějí užívat pozemní komunika-
ci v  celé její šířce. Řidič musí dbát 
zvýšené opatrnosti vůči chodcům, 
které nesmí ohrozit; v  případě nut-
nosti musí zastavit vozidlo. Chodci 
(i hrající si děti) ale musí umožnit 
vozidlům jízdu.

l Stání je dovoleno jen na místech 
označených jako parkoviště.

V  neposlední řadě bych kladl velký 
důraz na skutečnost, že při vjíždění 
z obytné zóny na jinou pozemní komu-
nikaci musí dát řidič přednost v jízdě 
vozidlům jedoucím po pozemní komu-
nikaci. 
Abych tuto skutečnost vysvětlil, na 
konci obytné zóny se neumísťuje do-
pravní značka „Stůj, dej přednost v jíz-
dě“ (č. P 6) nebo „Dej přednost v jízdě“ 
(č. P 4), ale znamená to, že při výjezdu 
z obytné zóny (na křižovatce) se musí 
dát přednost v jízdě vždy a všem. 
Například tedy, když ke křižovatce 
přijíždí řidič vozidla, který má označe-
nu vedlejší pozemní komunikaci, tak i 
tomuto řidiči musí dát přednost v jízdě 
řidič vjíždějící z  obytné zóny na jinou 
pozemní komunikaci. Jestliže je ale 
na konci obytné zóny z  nějakého dů-
vodu (delší vzdálenost od křižovatky) 
umístěna dopravní značka „Stůj, dej 
přednost v  jízdě“ nebo „Dej přednost 
v  jízdě“, platí zde ustanovení o jízdě 
křižovatkou. 

Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, odbor SPDO

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zveme Vás na zasedání zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 

16. září 2014 od 15:00 hod. 
v zasedacím sále MěÚ III. poschodí, Nádražní ul.833 

na programu jednání:
finance l majetek města l různé

Podrobnosti najdete na plakátech a na úřední desce.   

VYHLAŠUJEME PŘEDPLATNÉ ŽAMBERSKÝCH LISTŮ 
na rok 2015 pro NOVÉ ZÁJEMCE.

Ti z Vás, kteří máte zájem o předplatné Žamberských listů, hlaste se prosím, do 
15. října 2014 v pracovní době v redakci ŽL osobně nebo na tel. č. 465 670 305 
nebo na e-mailu: redakce@muzbk.cz. Stávající předplatitele vedeme v evidenci, 
předplatné je automaticky prodlužováno, zrušení předplatného osobně, nebo 
telefonicky, nebo e-mailem, rovněž do 15. října t.r. 

děkuji Vám za pochopení a spolupráci. 
Vlasta Pavlousková, odp.red.

Od 1. září se žáci na základní škole 28. 
října mohou těšit z nové výdejny jídel. 
Rekonstrukce proběhla během letních 
prázdnin. Výdejna obědů slouží nejen 
pro žáky a učitele ZŠ, ale částečně i pro 
veřejnost. Změny se dočkala nejen za-
staralá výdejna, ale nový vzhled získal 

i prostor jídelny. Rekonstrukce spočí-
vala v instalaci nové myčky a záměně 
elektrických trub za moderní řešení ve 
formě konvektomatu, spolu s  tím byl 
instalován i nový nerezový výdejní pult 
s příslušenstvím. Tyto změny si vyžádaly 

SOUTěŽ VE SBěRU DRUHOTNÝCH SUROVIN 
pro žamberské školy - 8. ročník

Město Žamberk vyhlašuje pro školní 
rok 2014/2015 již 8. ročník soutěže ve 
sběru druhotných surovin pro školy, 
předškolní zařízení a speciální školy, 
které mají sídlo v Žamberku.
Cílem soutěže je vychovat děti k třídění 
odpadu zavedením trvalého systému 
separování ve školách, zajistit aktivní 
účast většího počtu obyvatel i domác-
ností na třídění, zvýšit množství separo-
vaného odpadu ve městě a snížit množ-
ství využitelných složek odpadu ukláda-
ných bez využití na skládku. Děti ze škol 
mohou sbírat papír, nápojové kartony 
a použité drobné elektrospotřebiče. 
Podrobná pravidla soutěže i přihláška 
jsou zveřejněny na www.zamberk.cz 
v sekci Odpadové hospodářství – Krátké 
zprávy, případně lze o ně požádat na e-
-mailové adrese: 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 elektrospotřebičů). 
Nasbírané množství se bude během 
soutěže připočítávat škole k  jejím pře-
dešlým dosaženým výsledkům. Tato evi-
dence bude každý měsíc aktualizovaná a 
bude přístupná na webových stránkách 

města www.zamberk.cz. Průběžné vý-
sledky budou také zveřejňovány v Žam-
berských listech. Od minulého ročníku 
soutěže je možné předat starý papír 
v kterékoli výkupně druhotných surovin 
na území města Žamberka. Papír od 
škol a jejich žáků vykoupí za smluvní 
ceny nejen Jaromír Plundra, v  provo-
zovně U Velorexu, ale také společnost 
Recycling – kovové odpady, a.s., která 
má v  bývalých Orlických kasárnách 
Žamberk svou pobočku. 
Soutěž bude probíhat celý školní rok 
2014/2015. Do 10. června 2015 budou 
vyhlášeny a zveřejněny celkové výsled-
ky soutěže a školy obdrží případnou 
pozvánku na slavnostní vyhodnocení. 
V  celkem čtyřech kategoriích budou 
pro děti ze žamberských škol připra-
veny hodnotné ceny. 

Za odbor ŽPZE Ing. Alena Hovádková


