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ŽAMPAŠSKÝ
INFORMAČNÍ
OBČASNÍK

Vážení spoluobčané,

PF 2020

jménem obecního zastupitelstva i jménem svým Vám přeji hlavně hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti, splnění vašich přání a snů a mnoho elánu k jejich uskutečnění.
Těším se na společná setkávání při různých příležitostech a akcích.
Současně chci poděkovat všem, kteří se různou měrou zapojují do života a kultury obce,
věnují svůj čas dětem, činnosti ve spolku dobrovolných hasičů….
…a na tomto místě bych chtěl především poděkovat Dramatickému souboru Pancíř,
který pobavil, oživil, osvěžil a nasytil nejen naše žaludky, ale i duše
a přeji všem jeho členům i členkám spoustu elánu, chutě a síly do další činnosti
Michal Vaňous, starosta obce
Přílohou přikládám příspěvek Dramatického souboru Pancíř
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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2020:
Placení poplatků
Od 1. 1. 2020 sněmovna schválila nová pravidla o místních poplatcích. Na základě toho
zastupitelstvo obce Žampach schválilo 20. 12. 2019 nové obecně závazné vyhlášky k místním
poplatkům.
• poplatek ze psů: 200 Kč/ za každého psa (podrobnosti ve vyhlášce č.1/2019)
• poplatek z pobytu: 2 Kč/lůžko a den (podrobnosti ve vyhlášce č.3/2019)
• poplatek za „odstraňování odpadů“ : 600 Kč/ osobu (osvobození a úlevy dle vyhlášky č.2/2019)
Tento poplatek platí za kalendářní rok každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt nebo se
v obci dlouhodobě zdržuje a každá fyzická osoba, která vlastní v obci stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci. Od tohoto poplatku mají úlevu ve výši 300 Kč děti do 15 let a studenti, kteří
předloží potvrzení o denním studiu (nesmí však podnikat ani nesmí být v trvalém ani vedlejším
pracovním poměru).
Úplné znění vyhlášek naleznete na úřední desce obce http://zampach.imunis.cz/edeska/
Vyhlášky a kalendář svozu odpadů jsou dostupné na webových stránkách obce Žampach www.obeczampach.cz .

Platit poplatky lze od 10. února do 30. června.
Místní poplatky (poplatky za odpady a ze psů) budete moci uhradit bankovním převodem nebo v hotovosti
v kanceláři OÚ v úředních hodinách nebo po domluvě s L. Škopkovou kdykoliv v dopoledních hodinách
(mimo středy).
Údaje potřebné pro bankovní převod:
Číslo účtu obce:
13424611/0100
variabilní symbol:
100xx – Žampach, 200xx – Hlavná ( xx= číslo popisné, u čísla evidenčního
9x)
příklady: Žampach čp. 61 = v.s.10061, Hlavná 34 = v.s.20034, Žampach
č.ev.4 = v.s.10094,Hlavná č.ev.1 = v.s.20091
do poznámky:
příjmení a adresu bydliště/rekreačního objektu, uvést jaký poplatek platíte
(např. Pancířová, Žampach11, 2x odpady a 1x pes).
V případě, že nebude poplatek uhrazen včas (tj. nejpozději do 30. června), bude vyměřen „platebním
výměrem“ a poplatek může být navýšen až na trojnásobek.

Vyzvednutí samolepky EKOLA 2020
Samolepky EKOLA 2020, které je třeba vylepit na sběrné nádoby, budou vydávány až po provedení
úhrady poplatku. Svozová firma EKOLA bude vyvážet popelnice bez platných samolepek pouze do
31. března. Na popelnicích ponechte jen samolepku EKOLA 2020, staré odstraňte.
Při vyzvednutí samolepek je nutné nahlásit změnu v počtu a velikosti popelnic na komunální odpad. Počet
nádob nemá v současné době vliv na výši poplatku za odpady. Majitelé rekreačních objektů nebo objektů,
které se nenachází v blízkosti „svozové trasy“ musí nově navrhované stanoviště projednat v kanceláři OÚ
(svozové místo musí být zaevidováno v elektronickém systému EKOLY).
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Novinky v tomto roce:
•

Kontejner na kov – plocha u Konzumu

•

Svoz odpadu celoročně po 14 dnech (od 1. 4. 2020)

•

V případě zájmu bude možné pořídit nádoby na BIOODPAD a svážet tento odpad po hlavní
trase svozu (případní zájemci ať se hlásí na obecním úřadě či na email
skopkova.zampach@centrum.cz).

•

Sběr jedlých olejů – bude zajištěn v rámci svozu směsného komunálního opadu. Oleje
umístěné v plné /pokud možno čiré/ PET lahvi o objemu min 1,5litru musí být viditelně
označeny (nesmazatelným fixem) názvem „Žampach“ a odloženy na (k) popelnici při svozu
komunálního odpadu.

O přesném termínu zahájení „nových“ služeb budete informováni.

Sběrná místa
Komunál

Plasty/Náp.
kartony

Papír

Sklo

Kov

ano

ano

ano

ano

ano

U obecního úřadu

ano

ano

ano

Parkoviště naproti bytovce (poblíž č.p. 31)

ano

ano

Točna

ano

ano

Poblíž autobusové zastávky Hlavná škola

ano

Hlavná Žampach

Sběrné stanoviště
U Konzumu

ano

ano

Kontejner na plasty a kryté úložiště pro pytle s plasty je pouze u Konzumu, ostatní stanoviště pro
plasty jsou pouze svozová místa.

Termíny svozu
•

Komunál – jednou za 14 dní v úterý (popelnice přistavte o den dříve – svoz probíhá od
ranních hodin)

•

Plasty – jednou za měsíc ve středu (pytle ukládejte na stanoviště o den dříve). Pytle s plasty
mimo svozový termín lze uložit ke Konzumu do krytého úložiště nebo kontejneru na plasty.

•

Nebezpečný odpad a elektroodpad – 21. dubna a 15. září

•

Bioodpad – kontejner - předpokládané termíny cca 16. dubna - 25. května a 15. října - 23.
listopadu. O přesných termínech budete informováni.

Přesné termíny svozu naleznete v kalendáři v příloze občasníku.
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Informace k jednotlivým složkám

Bioodpad lze na vlastních pozemcích a v
domácnostech likvidovat způsobem „Domácího
kompostování“.

Pytle s plasty musí být řádně zavázané a nesmí být
roztržené. Žluté pytle na plasty si občané mohou
vyzvednout v kanceláři OÚ. Plastové obaly
sešlapávejte, aby zabraly co nejméně místa.

V letošním roce bude občanům nabídnuta možnost
pořízení popelnice (plastové hnědé) na bioodpad.
Nyní ještě probíhají se společností EKOLA jednání
o konkrétním zajištění této služby a možnosti
pořízení nádob.

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Odpady a my

PLASTY

Komunální odpady lze odkládat do kovových nebo
plastových popelnic o objemu 120 nebo 240 litrů
nebo do silných černých igelitových pytlů (síla
materiálu min. 0,06mm). Do pytlů neodkládejte
těžký, ostrý a jakkoliv nebezpečný odpad. Pytle s
komunálním odpadem musí být ukládány na určená
stanoviště nebo lze využít kontejner u Konzumu.
ELEKTRO ODPAD
Spotřebiče vracejte prostřednictvím zpětného
odběru v elektroprodejnách. V obci Žampach není
sběrný dvůr, proto je možné spotřebiče zlikvidovat i
v rámci svozu nebezpečného odpadu 2 x ročně.
Baterie /monočlánky je možné též vhodit do
označené sběrné schránky umístěné ve vstupní
chodbě OÚ v době úředních hodin (pondělí 16.00 –
18.30h) nebo v prodejně Konzumu.
NEBEZPEČNÝ ODPAD
Tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné, mají
nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví
lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či
odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady
nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Jedná
se např. o: Barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje,
pesticidy, léky a domácí chemikálie. Když si nevíte
rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na
jeho etiketu, vždy by měla být na jeho obalu
informace, jak s daným obsahem naložit. Staré léky
můžete vrátit do jakékoliv lékárny.

Podle návrhu nového zákona o odpadech vzroste
poplatek za ukládání „komunálního“ odpadu
z nynějších 500 až na 1850 korun za každou tunu
uloženou na skládku. Navýšení této částky by mělo
probíhat v letech 2021 – 2029. Stát se tímto snaží
zastavit ukládání odpadu na skládky a zvýšit podíl
tříděného odpadu.
Pro naši obec zvýšení této částky znamená mnohem
větší výdaje z rozpočtu obce. Vyzýváme proto
občany k většímu třídění odpadu, aby obec nebyla
v příštích letech znovu nucena zvyšovat poplatek za
odpady. V tomto roce se částka za odpady zvýšila
ze 400 na 600 Kč pro dospělého a z 200 na 300 Kč
pro dítě. Je pravda, že skok je to výrazný, ale
musíme si uvědomit, že tuto částku obec
nezvyšovala minimálně 7 let.

BIOODPAD
Svoz bioodpadu bude zajištěn přistavením
kontejneru na bioodpad pronajatým od EKOLY
České Libchavy. Kontejner bude přistaven na již
používané 3 stanoviště (u prodejny Konzum, u
Obecního úřadu a na veřejném parkovišti u
Domova pod hradem) na jaře a na podzim.

Pokud se zaměříme více na třídění odpadů z našich
domácností, podaří se nám snížit množství
komunálního odpadu a tím i snížit cenu za ukládání
na skládku. Od roku 2021 bude mít obec možnost
požádat o slevu na komunální odpad a to pouze
pokud prokáže, že v předešlém roce vytřídila min.
35% „využitelného“ odpadu.
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Z následující tabulky je patrné, jaké množství
odpadu jsme zatím schopni v naší obci vytřídit.
Z celkového množství vyprodukovaného odpadu je
za loňský rok 15% vytříděného (plasty, papír, sklo).
Toto procento se může zvýšit např. správným
tříděním bioodpadů do hnědých popelnic.

Pojďme se všichni v tomto novém roce pokusit
snížit množství komunálního odpadu na minimum
pečlivějším tříděním. Pokud budete mít v třídění
ještě nějaké nejasnosti či dotazy, rádi na obci
uspořádáme setkání na toto téma, nebo vám rádi
osobně poradíme.

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ
Pro kvalitnější evidenci psů budou při placení
poplatků za psa požadovány tyto údaje: majitel,
rasa, rok narození, jméno psa, číslo čipu a
fotografie.
Údaje
můžete
zaslat
na
skopkova.zampach@centrum.cz.
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa proti
vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený
mikročipem.
Číslo
mikročipu
musí
být
zaznamenáno v dokladu o očkování psa (pas,
očkovací průkaz). Štěňata musí být označena
mikročipem nejpozději v době prvního očkování
proti vzteklině, tedy nejpozději v půlroce věku.
Povinnost nechat psa očipovat se nevztahuje na
majitele zvířat s čitelným tetováním, které bylo

provedeno před 3. červencem 2011. Cena za
čipování se bude pohybovat okolo 500 Kč.
Těm, kteří toto nařízení nesplní, hrozí pokuta až do
výše 20 tisíc Kč.

Volné pobíhání psů
Množí se stížnosti na volné pobíhání psů. Prosíme o
lepší dohled nad nimi.
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PŘÍPRAVA STAVEBNÍCH AKCÍ, OPRAV, ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ
Chodník a zárubní zeď
u čp. 27 Žampach
Koncem roku 2018 byla firmou Laboro Ateliér
z Chocně dokončena projektová dokumentace pro
stavební řízení a Městský úřad Žamberk vydal
stavební povolení. Současně byla podána dotační
žádost přes místní akční skupinu MAS Orlicko ke
spolufinancování z fondů EU.
Na tuto stavební akci obec obdrží dotaci
z prostředků EU – Evropský fond pro regionální
rozvoj – Integrovaný regionální operační program,
registrační
číslo
projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010210.
Výběrové řízení na zhotovitele stavební akce bylo
vyhlášeno až v průběhu roku 2019, do výběrového
řízení se přihlásil pouze jeden dodavatel, který však
(z důvodů „neobdržení“ dostatečně podrobné
projektové dokumentace pro výstavbu) odstoupil od
smlouvy. V průběhu ledna 2020 bude tedy
vyhlášeno nové výběrové řízení na dodavatele
stavby.

Dopravní bezpečnost
V obci je současně připravován projekt pro řešení
dopravního značení a zvýšení „dopravní
bezpečnosti“ na místních komunikacích a
komunikace III.tř. ve správě Pardubického kraje.
Dle návrhů od občanů byla svolána schůzka
s Policií ČR a sepsána žádost k řešení situace, nyní
je nutné vytvořit konkrétní návrhy včetně výkresové
dokumentace a v místech kde jsou „bezpečnostní“
rizika, budou navržena – pokud dojde k dohodě se
Správou a údržbou komunikací Pardubického kraje
- nová řešení.

Rybníček na Žampachu
V roce 2019 musela být k již dříve vytvořené
dokumentaci provedena aktualizace a koncem roku
2019 byla podána žádost na Městský úřad Žamberk
(legalizace stávající vodní plochy a žádost o
stavební povolení) a současně ve spolupráci se
společností Axiom Engineering Pardubice podána
nová dotační žádost. V projektu je zahrnuto

vyčištění rybníčku, odebrání usazenin, oprava hráze
a úprava břehů včetně porostů. Předpokládané
celkové náklady jsou ve výši 750 tis Kč, přičemž
dotace by měla být ve výši minimálně 60 %
nákladů.

Oprava sportovního hřiště
(tenisového kurtu)
V roce 2019 byla provedena oprava oplocení,
přístupové schodiště a zpevněná plocha pod WC a
byla zde osazena WC buňka od firmy Ekodelta.
V roce 2020 bude zhotoveno částečné zastřešení
terasy (pergola) u objektu zázemí.

Oprava a údržba komunikací
V roce 2020 je plánována odkládaná oprava místní
komunikace na Hlavné mezi čp. 32 - 39 – 40. (na
tuto opravu bylo požádáno o dotaci z programu
POV Pardubického kraje)
Opravy havárií jiných úseků komunikací budou
řešeny dle požadavků a dle skutečné potřeby a
rozhodnutí zastupitelstva obce – tak, aby
komunikace byly sjízdné.

Projekt výstavby nové komunikace
v úseku mezi objekty Žampach
čp. 18 a čp. 44
Obec objednala u projekční firmy Sella&Agreta
projekt pro výstavbu nové komunikace - na žádost
majitelů přilehlých nemovitostí z důvodu velmi
špatného stavu stávající obslužné cesty. Projektová
dokumentace pro stavební povolení byla dokončena
v r. 2018, v roce 2019 byly vyřešeny smlouvy o
smlouvách budoucích k pozemkům.
Nyní však tento projekt ještě „brzdí“ nedokončený
nový územní plán (v původním ÚP jsou na těchto
plochách komunikace nepřípustné).
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Údržba zeleně a ploch v obci

se strojem. Posekanou trávu je však také potřeba
shrabat a uklidit.

Údržba zeleně je prováděna jednak dodavatelsky =
osekávání příkopů u komunikací a travnaté plochy
u hřiště za prodejnou je zajištěna traktorem
s mulčovačem od obce Písečná, k sekání a údržbě
ostatních obecních ploch je třeba zajistit brigádníky
(formou placené dohody o provedení práce). Obec
má k dispozici motorový křovinořez a stroj DAKR
FD-3 s mulčovačem a se zametacím kartáčem –
v případě potřeby je možné provést zácvik na práci

Také je v obci potřebné zajistit údržbu chodníků,
autobusových zastávek, ploch v místech třídění
odpadů, a i dalších drobných a sakrálních staveb.
Proto žádám spoluobčany – pokud se najde
někdo, kdo bude mít zájem si trávu posekat a
usušit nebo bude ochotný (za úplatu) údržbu
ploch provádět, ozvěte se a domluvíme se.

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
V roce 2016 zastupitelstvo schválilo zadání změny
č. 1 Územního plánu Žampach (ÚP Žampach).
Bohužel tuto změnu se s projektantem nepodařilo
dovést do zdárného konce. Jelikož původní ÚP
z roku 2009 jež nevyhovuje dnešním legislativním
požadavkům, rozhodlo zastupitelstvo o pořízení
nového ÚP. Do nového ÚP budou zapracovány
veškeré požadavky, které měly být součástí změny
č. 1 a i nové žádosti, které byly na obci podány.
K územnímu plánu obce musí být současně
vypracována studie z hlediska řešení odpadních
vod. U každého objektu (případně stavebních
pozemků) musí být stanoveno – jak budou
„likvidovány“ odpadní a dešťové vody. Toto řešení

musí mít návaznost na aktualizaci Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. Námi
navržené řešení nemusí být schváleno, jelikož bude
projednáváno na odborech životního prostředí MěÚ
Žamberk a Krajského úřadu Pardubického kraje.
Dokud nebude schválen nový ÚP, musí být nově
navrhované stavby či rekonstrukce v souladu
s platným ÚP z roku 2009.
Na zpracování územního plánu bylo současně
provedeno výběrové řízení na zhotovitele a na
začátku tohoto roku byla uzavřena smlouva se
společností SURPMO a.s. Hradec Králové, cena
zakázky je cca 299 tis Kč.

PRODEJNA KONZUM ŽAMPACH
V minulých letech výrazně rostl tlak na dotování
ztrátových obchodů na vesnicích a v malých
městech. I na Žampachu je obchod ztrátový a
každoročně obec hradí dotaci ve výši od 100 do 150
tis Kč. Výpočet ztráty a požadovaná dotace dosáhla
v roce 2018 částky 209 tis. Kč, za loňský rok to
byla částka 229 tis Kč.

Pro částečné krytí těchto nákladů využívá obec
dotačního programu z Pardubického kraje. Z
Programu obnovy venkova je možné čerpat 50 %
z uhrazené částky za minulý rok, maximálně však
100 tis Kč.
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SDH ŽAMPACH - HLAVNÁ
Nový rok zahájili hasiči výroční valnou hromadou
sboru, která se nesla v duchu voleb. V hlavních
funkcích nedošlo k žádným výrazným změnám, na
postu starosty zůstal Miloš Halbrštát a Stanislav
Halbrštát bude dalších pět let vykonávat funkci
velitele sboru. Do výkonného výboru byly nově
zvoleny i zástupkyně z řad žen. V posledních letech
jsou to právě místní hasičky, které reprezentují sbor
na mnoha tradičních a netradičních závodech v okolí
(např.
v Žamberku,
Klášterci,
Říčkách,
Dlouhoňovicích apod.). Na loňské okrskové soutěži
na Šedivci se ženy umístily na 5. místě a muži
skončili na 4. místě.

Po únorové výroční valné hromadě celého okrsku,
která se uskuteční v budově obecního úřadu, čeká
sbor velká výzva. V květnu budou hasiči připravovat
okrskové závody, které bude sbor na Žampachu
pořádat poprvé. Uskuteční se 2. května na louce u
místního kravína. Přijďte hasičům a hasičkám fandit,
budou samozřejmě i závodit. Všichni jste srdečně
zváni.
Kromě této akce se můžete těšit i na tradiční setkání
na hřišti: v dubnu to bude pálení čarodějnic
s programem pro děti a na konci prázdnin vítání
podzimu. Konkrétní termíny sledujte na plakátech.
Žampašský sbor i nadále pořádá finanční sbírku na
pořízení praporu. Již se rýsují i první konkrétní
návrhy. Prapor by chtěl sbor představit na oslavách
100 let od jeho založení, které se kvapem blíží.
Pokud byste chtěli na prapor také přispět, můžete
kontaktovat jakéhokoliv člena sboru nebo přímo
pokladníka Zdeňka Halbrštáta.

Okrsková soutěž na Šedivci, květen 2019

Následně v červnu, na Okresní soutěži v Mladkově,
vybojovalo ženské družstvo krásné druhé místo.
Kromě soutěží se hasiči účastní i různých akcí a
oslav ostatních sborů, jako tomu bylo např.
15. června. V Písečné se konaly oslavy 130. výročí
založení sboru spojené se srazem rodáků. Kdo se
zúčastnil tak ví, že to byla akce opravdu vydařená.

Neodmyslitelnou součástí žampašského sboru je
zásahová jednotka. Jejím velitelem je František
Vavřín a čítá celkem 14 členů, kteří bydlí nejen na
Žampachu a Hlavné, ale i ve třech okolních
vesnicích. Naštěstí leží obec Žampach v klidném
místě a tak hasiči zasahovali v posledních letech
pouze dvakrát. Aby členové zásahové jednotky
nevyšli ze cviku, účastní se pravidelných školení a
námětových cvičení. To poslední bylo koncem
loňského roku v nedaleké Červené.
Ať jsou i nadále výjezdy této jednotky jen cvičné.
Ohni zmar!

Účast na červnových oslavách založení SDH v Písečné
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OSTATNÍ AKCE NEJEN PRO DĚTI
O akce a kulturní vyžití se na Žampachu stará
nejen Domov pod hradem, hasiči a nedávno
založený spolek, ale i další dobrovolníci.
Na začátek roku mají plné ruce práce půjčovny
šatů a kadeřnice, začíná plesová sezóna. Pro ty
menší jsou tu maškarní karnevaly. Ten žampašský
se konal 16. března v prostorách obecní knihovny
a tématem byl podmořský svět.

Ten pronesl zaklínací formuli jen díky dětem a
jejich pomoci při hledání kouzelných kamenů.

Vstupem do knihovny se děti i rodiče ocitli na dně
mořského oceánu se spoustou rybiček, chaluh a
potápěčů. Kolem proplula i ponorka. Nesměly
chybět balónky, hry a úkoly, promenáda masek a
něco dobrého na zub nejen pro ty malé. Protože to
není prostor příliš velký, je karneval připravován
pro menší děti a vnoučata místních obyvatel. I tak
se sešlo 27 krásných dětských masek.

I lampiónový průvod si našel na Žampachu své
příznivce a letos oslaví dokonce kulaté jubileum.
Ten loňský devátý se konal 9. listopadu. A kam
jinam by průvod mohl mířit než na žampašský
hrad. Úkolem dětí bylo pomoci zamknout hrad a
uložit jeho obyvatele k zimnímu spánku.
Tentokrát průvod provázeli 4 zapomnětliví skřítci
a dovedli ho až k velkému čarodějovi.

Po náročném sestupu za svitu lampiónů, který loni
vedl i přes vzdušný most, se děti s rodiči mohly
zahřát u horkého čaje v místní přístavbě.

Kdo má rád korálky a kameny, přišel si na své.
Děti si vyráběly krásné šperky nejen pro sebe.
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Účast byla opět hojná, cca 30 dětí se svými rodiči
zakrylo i chaloupku pod hradem.

Účastníci si zazpívali koledy a akci zakončili
upravenou koledou Půjdem spolu do Písečné, kam
většina také zamířila. A byla to příjemná
procházka, i když počasí vypadalo spíš podzimně.
V novém roce přišli opět přát, tentokrát „Tři
králové“. Ať už k vám zavítali ti malí doprovázení
houslemi, flétnou a bubínkem nebo ti velcí, stojí
obě skupinky za to. Tříkrálová sbírka se koná
každý rok pod záštitou Charity ČR. Letos byla na
Žampachu vybrána částka 7 544 Kč. (zdroj
https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/)

Obě akce se pořádají za finanční podpory obce.
Letos čeká organizátory již 9. ročník karnevalu a
10. lampiónový průvod na hrad. Děti se budou mít
určitě na co těšit.
Do tradičních akcí se zapsalo i předvánoční
setkávání. To loni proběhlo poslední sobotu před
Štědrým dnem na parkovišti Domova pod hradem.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU:
PONDĚLÍ od 16:00 do 18:30
Kontaktní údaje:
Obec Žampach
Žampach 11
56401 Žamberk
e-mail: obeczampach@centrum.cz
www.obeczampach.cz
•
•
•
•

tel.: 465 618 185 (v úředních hodinách)
IČ: 00279854
č.ú.: 13424611/0100 KB

starosta obce: +420 731 101 475
místostarostka obce: +420 732 388 891
účetní obce: +420 724 186 288
kancelář OÚ (Lucie Škopková): +420 705 100 330,
skopkova.zampach@centrum.cz

Vaše názory a náměty nám můžete zaslat prostřednictvím e-mailu obeczampach@centrum.cz, kontaktního
formuláře na webových stránkách obce www.obeczampach.cz, případně si Vaše podněty rádi vyslechneme na
jednání zastupitelstva obce (termíny jednání jsou vyhlašovány na úřední desce).
Pokud máte zájem dostávat informace o akcích konaných v naší obci, prosím nahlaste se na
skopkova.zampach@centrum.cz.
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