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Slunečné úterý 13. června patřilo příznivcům Běhu 
naděje, kteří si mohli před Divišovým divadlem nej-
prve užít pestrý doprovodný program a v 16 hodin 
vyrazit na trasu dlouhou 1 nebo 3 kilometry. Do le-
tošního 21. ročníku se zapojilo celkem 144 běžců, 
chodců a maminek s kočárky. Z organizačních dů-
vodů jsme museli zrušit oblíbenou cyklistickou část 
závodu, letos bylo možné se zúčastnit pouze „po 
svých“. Na výzkum, léčbu rakoviny a volnočasové 
aktivity hendikepovaných dětí se podařilo vybrat a 
na konto celostátní sbírky odeslat částku 5.501 Kč, 
děkujeme!

Celá akce už tradičně začala malováním na asfalt, 
kde se mohly umělecky vyřádit děti z obou mateř-
ských škol. Jejich výtvory ocenil starosta města Jiří 
Dytrt, který celou akci zahájil. Jako první vystoupi-
ly mažoretky Sedmikrásky ze  ZŠ Lukavice násle-
dované dětmi z  Neonku při MŠ Sluníčko. Skvělá 
vystoupení předvedl taneční obor ZUŠ Petra Ebe-
na a taneční skupina NEON. Velký potlesk sklidily 
obě žamberské základní školy, které poměřily své 
síly v soutěžích školních týmů. Celé odpoledne byl 
otevřen stan Českého červeného kříže a záchranný 
vůz Zdravotnické záchranné služby, kde si zájemci 
mohli vyzkoušet poskytnutí první pomoci.
Běh naděje uspořádalo město Žamberk a ZŠ 28. 
října 581 Žamberk ve spolupráci s  MKP FIDIKO 
a SVČ ANIMO, Žamberk. Děkujeme všem orga-
nizátorům v  čele s  Jaroslavem Hájkem a zejména 
účastníkům Běhu naděje, kteří podpořili výzkum 
rakoviny a vyjádřili solidaritu nemocným. 

Text a foto Monika Škodová, 
kultura a propagace města

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE ŠKOL 
VE SBĚRU PAPÍRU, NÁPOJOVÝCH KARTONŮ A ELEKTROZAŘÍZENÍ

Již po desáté vyhlásilo město Žamberk vloni v září pro všechny místní školy soutěž ve sběru druhotných su-
rovin. Žáci a studenti žamberských škol, kteří se zapojili do soutěže, odevzdávali starý papír, prázdné krabi-
ce od nápojů a nepotřebné drobné elektrospotřebiče. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích a s blížícím se kon-
cem školního roku 2016/2017 byly výsledky sečteny, soupeření ukončeno a vyhodnoceno. Na prvním místě 
se umístila Základní škola Žamberk, 28. října 581, jež získala pomyslnou zlatou medaili, diplom a šek 
na 19.000 Kč. Jako druhá byla letos Střední škola a základní škola Žamberk, Tyršova 214, která obdr-
žela finanční odměnu 13.000 Kč. Třetí místo vybojovala Základní školu Žamberk, Nádražní 743, a jim 
náleží výhra 11.000 Kč. Také Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Tylova 1244 bodovala, předčila všechny 
místní školy ve sběru nápojových kartonů a odnesla si za první místo v této kategorii 5.000 Kč. Výdaje 
na sběr, převoz do výkupny nebo sběrného dvora a odměny soutěžícím byly financovány z prostředků města 
Žamberka a také za podpory partnerů soutěže, společností Elektrowin, a.s., ASEKOL, a.s., a EKO-KOM, 
a.s. V rámci 10. ročníku soutěže škol bylo odevzdáno více než 72 tun papíru, 1,5 tuny nápojových kartonů a 8 
tun dosloužilých elektrozařízení. Proto všem patří velká pochvala i poděkování.

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  1.místo
Střední škola a základní škola Žamberk, Tyršova 214
Sběr drobných elektrospotřebičů dle průměru na žáka  2.místo
Sběr nápojových kartonů dle průměru na žáka ............  3.místo
Sběr papíru dle průměru na žáka .................................  3.místo
Sběr papíru dle celkového nasbíraného množství ........  3.místo
Základní škola Žamberk, Nádražní 743
Sběr papíru dle celkového nasbíraného množství ........  2.místo
Sběr papíru dle průměru na žáka .................................  2.místo
Sběr drobných elektrospotřebičů dle průměru na žáka  3.místo
Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk, Tylova 1244
Sběr nápojových kartonů dle průměru na žáka ............  1.místo

Na školách zapojených do soutěže proběhlo slavnostní vyhodnocení, kde ředitelé obdrželi nejen finanční 
odměny, ale i děti, nejpilnější sběrači, získaly za své úsilí drobné dárky a věcné ceny.  Rodičům, dětem 
i jejich učitelům patří velké poděkování. Přejeme všem zúčastněným slunečné prázdniny nebo pohodovou 
dovolenou. Výsledky a informace o soutěži najdete také na webových stránkách města: www.zamberk.cz 
v sekci Odpadové hospodářství – Krátké zprávy.

Pořadí škol v 10. ročníku sběrové soutěže Ø hmotnost 
v kg na 1 žáka

PAPÍR

1. Základní škola, 28. října 581 108
2. Základní škola, Nádražní 743 53
3. Střední škola a základní škola, Tyršova 214 30
4. Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244 21
5. Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen.Knopa 14

NÁPOJOVÉ KARTONY
1. Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244 3,2
2. Základní škola, 28. října 581 2,4
3. Střední škola a základní škola, Tyršova 214 1,4
4. Základní škola, Nádražní 743 0,1

ELEKTROZAŘÍZENÍ
1. Základní škola, 28. října 581 14
2. Střední škola a základní škola, Tyršova 214 11
3. Základní škola, Nádražní 743 1,5

Za odbor ŽPZE Ing. Alena Hovádková

NEONEK - OHLÉDNUTÍ

Již dvanáct let se v Mateřské škole Sluníčko v 
Žamberku schází pravidelně  parta malých ta-
nečníků ve věku 5 - 6 let. Na společných schůz-
kách si kromě tancování užijí také spoustu 
legrace. Se svým vystoupením LETEM SVĚTEM jste je 
mohli vidět na Běhu naděje a v Divišově divadle na EMA 
2017. Zatančili jsme také paním kuchařkám a pánům ku-
chařům ze školní jídelny jako poděkování za vaření dob-
rot. Naše malé tanečníky   ještě do konce školního roku 
čeká vystoupení na Mezinárodním dni tance a na slavnos-
ti naší mateřské školy u příležitosti Loučení se předškolá-
ků s mateřskou školou.
Touto cestou přejeme dětem hezké prázdniny, po prázd-
ninách mnoho úspěchů ve škole. Jejich rodičům patří vel-
ké poděkování  za spolupráci po celý rok.

Za MŠ Sluníčko a Neonek napsala 
Romana Dušková uč.MŠ


