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REKONSTRUKCE 
budovy Městského úřadu Žamberk

1. etapa proběhne ve dnech 
3. června – 24. července 2019

Práce začnou ve druhém poschodí budovy 
úřadu v Nádražní ulici a budou se týkat odboru 
právního, odboru kanceláře tajemníka, odboru 
obrany a krizového řízení a odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví.

2. etapa proběhne ve dnech 
26. července – 2. září 2019

Práce budou pokračovat v prvním poschodí 
budovy úřadu. V této době bude na jeden týden 
mimořádně přemístěna podatelna do zasedací 
místnosti o poschodí výše – vše bude výrazně 
označeno. Změny se dotknou také práce Živnos-
tenského úřadu a odboru správního a dopravy. 
Agendy, které se týkají vyřizování občanských 
průkazů (OP), cestovních dokladů (CD), řidičských 
průkazů a registru vozidel, by v úředních dnech 
měly pracovat bez přerušení na svých původních 
místech, ale mimo úřední dny bude nutné provoz 
omezit nebo pozastavit, aby bylo možné provést 
stavební práce – podrobné informace o dnech, 
kdy dojde k omezení provozu, budou zveřejněny 
v prostorách úřadu i na webových stránkách 
města Žamberka.
Doporučujeme zkontrolovat platnost dokladů 
(OP, CD) před odjezdem na dovolenou. 
V případě, že budete potřebovat nový doklad, 
přijďte o něj požádat co nejdříve.
Předem vám děkujeme za pochopení situace  
a toleranci. Těšíme se na setkání s vámi i za 
těchto nestandardních podmínek, kdy doufáme, 
že neztratíte sílu, náladu ani chuť na vyřizování 
nezbytných záležitostí. Rádi vám poskytneme 
všechny potřebné informace, aby vaše cesta 
nebyla zbytečná a vše bylo řádně vyřešeno.

z	Mgr. Radomíra Křenová, 
vedoucí kanceláře tajemníka

UP OZORNĚNÍ 
na uzavírku silnice I/11

Krajský úřad Pardubického kraje upozor-
ňuje na částečnou uzavírku silnice I/11 
v délce 3,2 km v úseku od místní části 
Dolní Dvůr přes obec Helvíkovice až po 
křižovatku s místní komunikací ul. Severní 
v Žamberku. Stavba bude probíhat po 
jednotlivých úsecích v termínu 27.05.2019 
– 31.08.2019. Silniční provoz je veden 
kyvadlově po volné části silnice a je řízen 
poučenými pracovníky zhotovitele stavby, 
případně přenosným světelným signali-
začním zařízením. Na opravovaném úseku 
dojde kromě odfrézování starého a pokládky 
nového asfaltu také na opravu odvodnění 
komunikace, obnovu vodorovného značení  
a doplnění směrových sloupků.

Monika Škodová, redaktorka

Vyhodnocení soutěže škol ve sběru papíru, nápojových kartonů a elektrozařízení
Město Žamberk vyhlásilo vloni v září pro všechny místní školy 12. ročník soutěže ve sběru druhotných 
surovin. Žáci a studenti místních škol, kteří se zapojili do soutěže, odevzdávali od začátku školního roku 
starý papír, prázdné krabice od nápojů a nepotřebné drobné elektrospotřebiče. Na začátku června,  
před koncem školního roku, byla soutěž ukončena a vyhodnocena. 

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích a o konečném pořadí jednotlivých škol se bojovalo do posledních 
chvil. Nováčkem letošního ročníku byla ZŠ Erudio Orlicko se sídlem ve Velkém Hájku. A nevedli si vůbec 
špatně, naopak. Přestože se zapojili jako škola s nejnižším počtem žáků, dokázali porazit děti ze dvou 
základních škol v kategorii sběru papíru v přepočtu na jednoho žáka. Také Mateřská škola Čtyřlístek 
zaslouží uznání, vytřídili 257 kg nápojových kartonů, téměř čtvrtinu celkového odevzdaného množ-
ství ze škol. Celkově se na prvním místě umístila Základní škola Žamberk, 28. října 581, a získala diplom 
a šek na 18.000 Kč. Jako druhá byla letos Střední škola a základní škola Žamberk, Tyršova 214, která 
obdržela finanční odměnu 14.000 Kč. Třetí místo vybojovala Základní školu Žamberk, Nádražní 743,  
a jim náleží výhra 7.000 Kč. Náklady na sběr, převoz do výkupny nebo sběrného dvora a odměny soutě-
žícím byly financovány z prostředků města Žamberka a také za podpory partnerů soutěže, společností 
Elektrowin a.s., ASEKOL s.r.o. a EKO-KOM, a.s. V rámci 12. ročníku soutěže škol bylo odevzdáno 
více než 66 tun papíru, 1 tuna nápojových kartonů a 6 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 drobných elektrospotřebičů dle průměru na žáka ................................................................................1.místo
Sběr nápojových kartonů dle průměru na žáka ............................................................................................... 3.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 ...............................................................................................2.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 drobných elektrospotřebičů dle průměru na žáka ............................................................................... 3.místo

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk, Tylova 1244
Sběr nápojových kartonů dle průměru na žáka ................................................................................................1.místo

ZŠ Erudio Orlicko, š. p. o., Velký Hájek 1554
Sběr papíru dle průměru na žáka ............................................................................................................................2.místo

Na školách zapojených do soutěže probíhá během června slavnostní vyhodnocení, kdy ředitelé obdrží 
nejen peněžní odměny, ale i děti, nejpilnější sběrači, získají 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 strán-
kách města: www.zamberk.cz v sekci Odpadové hospodářství – Krátké zprávy. Fotografie ze slavnostního 
vyhlášení na ostatních školách přineseme v dalších číslech ŽL, nyní přikládáme fotografie ze Zahradní 
slavnosti na Střední škole a základní škole Žamberk, jejíž součástí vyhlášení sběrové soutěže bylo.

Pořadí škol ve 12. ročníku sběrové soutěže Ø hmotnost 
v kg na 1 žáka

PAPÍR

1. Základní škola, 28. října 581 98
2. ZŠ Erudi                         elký Hájek 1554 69
3. Střední škola a základní škola, Tyršova 214 59
4. Základní škola, Nádražní 743 40
5. Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244 24
6. Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen.Knopa 23

NÁPOJOVÉ KARTONY

1. Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244 2,89
2. Střední škola a základní škola, Tyršova 214 1,86
3. Základní škola, 28. října 581 1,68
4. ZŠ Erudio Orlicko, š.p.o., Velký Hájek 1554 1,06

ELEKTROZAŘÍZENÍ

1. Základní škola, 28. října 581 11,8
2. Střední škola a základní škola, Tyršova 214 10,4
3. Základní škola, Nádražní 743 0,8
4. ZŠ Erudio Orlicko, š.p.o., Velký Hájek 1554 0,4

z	Za odbor ZPZE Ing. Alena Hovádková


