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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2022:
Zastupitelstvo obce Žampach schválilo usnesením č. 6 ze dne 26. 11. 2021, že výše poplatků pro rok
2022 je následující:
 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.1/2021)
 poplatek za „odstraňování odpadů“ : 600 Kč/ osobu (osvobození a úlevy dle vyhlášky č.2/2021)
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. Sleva je poskytována pouze osobě mladší 15 let, kde poplatková povinnost
činí 400Kč.
Pro osvobození od poplatku již není možné prokázat se čestným prohlášením, pouze potvrzením o zaplacení
poplatku v místě, kde se poplatník po celý rok zdržuje nebo nájemní smlouvou.
Vyhlášky a kalendář svozu odpadů jsou dostupné na webových stránkách obce Žampach www.obeczampach.cz .

Placení poplatků
Splatnost poplatků je od 10. 2. 2021 nejpozději do 30. června příslušného roku.


POPLATKY V HOTOVOSTI je možné hradit v kanceláři obce:
o úřední hodiny: pondělí 16:00 – 18:30
o mimo úřední hodiny: 08:00 – 14:30 (po předchozí telefonické dohodě
s p. Škopkovou, tel: 705 100 330)



POPLATKY BANKOVNÍM PŘEVODEM:
o na účet obce č. 13424611/0100 Komerční banka
o Bankovním převodem je možné platit již od 1. 1. 2022.
o u platby je třeba uvést - příjmení, jméno a adresu bydliště (rekreačního objektu)
o variabilní symbol (VS):
 pro Žampach: 100xx – kde xx= číslo popisné, u čísla evidenčního 9x
 pro Hlavnou: 200xx – kde xx= číslo popisné, u čísla evidenčního 9x
Např.: variabilní symbol pro Žampach čp. 61 je VS: 10061
pro rekreační chalupu v Hlavné č.ev.1 je VS: 20091

V případě, že hradíte současně poplatek ze psa a za odpady, uveďte toto do poznámky.
Pokud nebude poplatek uhrazen včas, tj. nejpozději do 30. 6. 2022, bude vyměřen „platebním
výměrem“ a poplatek může být navýšen až na trojnásobek.
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Vyzvednutí samolepky EKOLA 2022
Samolepky EKOLA 2022, 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 2022, 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).

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Komunál

Plast /
Náp.
kartony

Papír

Sklo

Kov

Žampach

u Konzumu

kont

kont/svoz

kont

kont

kont

u obecního úřadu

svoz

kont

kont

parkoviště naproti bytovce

svoz

kont

Hlavná

Sběrná místa

točna

svoz

kont

poblíž autobus. zast. Hlavná škola

svoz

Sběrné stanoviště

kont

kont

Svoz – svozové místo pro odložení pytlů před termínem svozu
Kont – kontejner na příslušný odpad

Termíny svozu


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



Plasty – jednou za měsíc ve čtvrtek (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 – 20. dubna a 13. září



Bioodpad – kontejner - předpokládané termíny cca 16. dubna - 25. května a 15. října - 30.
listopadu. O přesných termínech budete informováni.



Jedlé oleje - 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.

Přesné termíny svozu naleznete v kalendáři v příloze občasníku.
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Informace k jednotlivým složkám
PLASTY
Pytle s plasty musí být řádně zavázané a nesmí být
roztržené. Žluté pytle na plasty a oranžové na
tetrapaky si občané mohou vyzvednout v kanceláři
obce. Plastové obaly sešlapávejte, aby zabraly co
nejméně místa.
KOMUNÁLNÍ ODPAD
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.
KOVOVÝ ODPAD
U prodejny Konzum je přistaven šedý kontejner na
kov. Patří do něho nápojové plechovky, šroubovací
uzávěry od nápojů a zavařovacích sklenic,
hliníková víčka od jogurtů, hliníkové obaly od
potravin, fólie od tavených sýrů a čokolád, kovové
nádoby od aerosolů po kompletním vyprázdnění
(spreje od laků na vlasy, šlehaček, deodorantů
apod.), další celokovové předměty (trubky, hrnce,
klíče, hřebíky, příbory, hliníkové součástky,
kancelářské sponky apod.)

také darovat prodejcům vajec, ať dále slouží.
Ruličky, plata, ale i karton a noviny můžete také
kompostovat.
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.
Úsporné žárovky do nebezpečného odpadu nepatří,
ani do směsného. Úsporné světelné zdroje buď
vraťte v elektro obchodě při nákupu nových, nebo
na sběrném místě systému EKOLAMP.
Sběrná místa (ekolamp.cz)

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.
Bioodpad lze na vlastních pozemcích a v
domácnostech likvidovat způsobem „Domácího
kompostování“.
Novinky
Během tohoto roku bude vybudováno sběrné místo
na odkládání tříděného a komunálního odpadu u
Konzumu. Záměrem této akce je zlepšit vzhled
středu obce.

Nepatří sem kombinované obaly, pokovený papír,
plechovky od barev, obaly od nebezpečných látek,
elektroodpad a baterie.
Prosím, nevhazujte kovový odpad v igelitových
taškách, či plastových sáčcích.
PAPÍR
Nově lze do kontejneru na papír vhazovat ruličky
od toaletního papíru a plata od vajec. Plata můžete
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Odpady a my
Pokud
obec
uloží
ročně
méně
než
190kg/obyvatele, dostane nižší sazbu za uložení
odpadu na následující rok. V loňském roce bylo
uloženo na skládku 49,45 tun komunálního
odpadu. (cca 170kg/obyvatele)
Z následující tabulky je patrné, jaké množství
odpadu jsme zatím schopni v naší obci vytřídit.

Z celkového množství vyprodukovaného odpadu je
za loňský rok 41% vytříděného. Což je o 3% lepší
výkon než v roce předchozím. Je vidět, že v naší
obci jsou občané uvědomělí a třídí odpad opravdu
dobře.
Obec v roce 2021 zaplatila za odpady 295 546 Kč a
v poplatcích za odpady vybrala od poplatníků
128 400 Kč.
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PŘÍPRAVA STAVEBNÍCH AKCÍ, OPRAV, ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ
Přístřešek u kiosku

Mlatová cesta k hradu

Od léta je u kiosku nové zastřešené posezení.

V letošním roce byla nově vytvořena mlatová cesta,
která propojila parkoviště u Konzumu s kamennou
cestou k hradu.

Dopravní bezpečnost - radary
V obci je připravován projekt pro řešení dopravního
značení a zvýšení „dopravní bezpečnosti“ na
místních komunikacích a komunikaci III.tř. ve
správě Pardubického kraje. Zastupitelstvo obce
rozhodlo o zpracování celkové studie, která by
komplexně řešila bezpečnost v obci. V červenci
loňského roku byly nainstalovány 3 měřiče
rychlosti. Umístěny jsou u Konzumu a při příjezdu
do obce ze směru od Hlavné a od Písečné. Tímto je
splněn jeden z bodů zajišťující v obci větší
bezpečnost.

Rybníček na Žampachu
Během letošního roku došlo k celkové rekonstrukci
malé vodní nádrže Žampach. Stavbu provádí firma
MANDYGOLD STAVBY s.r.o. Rekonstrukce
rybníčku je již dokončena s drobnými vadami a
nedodělky, který budou během února odstraněny.
Poté bude možné požádat o kolaudaci. Na tuto
stavbu obec dostala dotaci ve výši 548 000Kč od
Ministerstva zemědělství.

Oprava a údržba komunikací
V prosinci obec podala novou žádost o dotaci na
obnovu místní komunikace Podvrší. Zastupitelstvo
obce současně schválilo, pokud by dotace nebyla na
tuto stavbu poskytnuta, vybuduje novou
komunikaci z vlastních zdrojů. Nyní je požádáno o
stavební povolení a čeká se, zda bude dotace
přidělena či nikoliv.
Dále je plánována odkládaná oprava místní
komunikace na Hlavné mezi čp. 32 - 39 – 40. Na
přelomu roku byla podána objednávka na zhotovení
projektové dokumentace. Pokud se všichni účastníci
této akce domluví na výsledném řešení, bude možné
podat žádost o stavební povolení a projekt
realizovat.
Opravy havárií jiných úseků komunikací budou
řešeny dle požadavků a dle skutečné potřeby a
rozhodnutí zastupitelstva obce tak, aby komunikace
byly sjízdné.
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Údržba zeleně a ploch v obci

Cestička do Písečné

Dodavatelsky je zajištěno osekávání příkopů u
komunikací. Další travnaté plochy u Konzumu,
podél chodníku a před Konzumem byly letos
udržovány za pomoci dobrovolníků. Obec má
k dispozici motorový křovinořez a stroj DAKR FD3 s mulčovačem a se zametacím kartáčem –
v případě potřeby je možné provést zácvik na práci
se strojem. Posekanou trávu je však také potřeba
shrabat a uklidit.

V loňském roce po dohodě s vlastníky pozemků
byla vysekávána cestička do Písečné. Pokud bude
zájem, může obec zajistit vysekávání této cestičky i
v letošním roce. Nejvíce tuto cestičku „Alejí“
využívali školáci pro kratší a bezpečnější cestu ze
školy.

V obci je potřeba 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 provádět údržbu
veřejných ploch v obci, ozvěte se. Částka
120Kč/hod.

PRODEJNA KONZUM ŽAMPACH
Obec v minulých letech dotovala provoz prodejny
Konzumu v částkách od 100 do 150 tis Kč. Tato
částka však průběžně narůstá. Za loňský rok 2021
činila částka 236 215 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. V roce 2021 jsme obdrželi od
Pardubického kraje dotaci 100 tis. Kč.
Doplatek za provoz prodejny se odvíjí od tržeb
v konkrétní prodejně s přepočtem na jednoho
obyvatele. Obec tímto hradí mzdu paní

prodavačky, které bychom chtěli i v tomto roce
poděkovat za to, že v nelehkém období vydržela,
neopustila své pracoviště a poctivě vykonává
„službu“ pro občany naší obce.
Otevírací doba:
Pondělí
7,30 - 12,00;13,00 - 16,00
Úterý
7,30 - 12,00
Středa
7,30 - 12,00
Čtvrtek
7,30 - 12,00;13,00 - 16,00
Pátek
7,30 - 12,00;13,00 - 16,00
Sobota
7,30 - 10,00
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SDH ŽAMPACH – HLAVNÁ
Hasiči mají za sebou další rok opět poznamenaný
„covidovými“ regulacemi. Do těch se naštěstí
vešlo konání Výroční valné hromady za rok 2021,
která se však musela obejít bez většiny hostů.
Jeden z mála hostů, kteří 8. ledna 2022 poctili
sbor svojí návštěvou, dojal nejednoho člena
k slzám. Paní Halbrštátová předala jménem svým i
svého zesnulého manžela Stanislava Halbrštáta do
rukou starosty sboru dřevěnou vyřezávanou sochu
sv. Floriana, ochránce a
patrona hasičů, kterou
zhotovil F. Malý, řezbář
ze Sebranic u Litomyšle.
Manželům
se
při
návštěvě Polska zalíbilo,
že sbory tamních hasičů
mají sochu sv. Floriana
např. ve výklencích
hasičských
zbrojnic.
A protože v žampašskohlavenském sboru působí
již 4. generace rodu
halbrštátů, zrodila se myšlenka věnovat takovouto
sochu i místnímu sboru. Tuto krásnou ideu dotáhla
do konce za podpory rodiny paní Halbrštátová
bohužel již sama.
Rozjezd aktivit začátkem loňského roku byl velmi
pomalý. První větší akcí byl v červnu úklid
parkoviště před Konzumem a chodníků k zastávkám
s využitím obecního zametacího stroje. Přibližně o
týden později se konala odložená výroční valná
hromada za rok 2020 s následným opékáním u
kiosku.
Družstva žen i mužů prezentovali obec a sbor
v netradičních hasičských soutěžích. Kláštereckého
závodu se ženy
účastní
pravidelně. 28.
srpna se umístili
na 4. místě a
opět
si
vyzkoušeli útok
na 3 proudy s
průlezem
obávaného okénka. 18. září se uskutečnily závody
v Říčkách – ženy 3. místo a muži 4. místo. Kromě
útoku, který byl ozvláštněn např. průchodem

„futrama“, se běží i štafetový závod, kde se např. na
laně tahá pneumatika, jezdí na trakaři a po přelezení
bariéry a podlezení stolu na závěr pije pivo „na ex“.
Mezi soutěžemi se uspořádalo tradiční Vítání
podzimu na hřišti. To proběhlo 4. září v duchu
krásného letního počasí, které vynahradilo propršené
předešlé ročníky. Účast byla hojná a nejen pro děti
bylo připraveno spoustu aktivit včetně malé
šifrovačky a ukázky hasičshého auta, kde si děti
vyzkoušeli, jak hasiči dříve pumpovali vodu ručně.
Akce to byla opravdu vydařená i díky večernímu
vystoupení kapely Bonobo.
Členové sboru se
podíleli i na
různých
úklidových
akcích nejen na
Žampachu (úklid
klestí v obecním
lese),
ale
i
na Hlavné.
Hnátnické hasiče podpořili na oslavách 130. výročí
založení sboru.
Ani zásahová jednotka nezahálela. Kromě průběžné
technické údržby strojů i auta, měla v loňském roce
jeden výjezd – naštěstí šlo „jen“ o technickou pomoc
s vyčištěním silnic a odklizením spadlého stromu.
V září trénovali v Jankovicích dálkovou dopravu
vody v rámci okrskového námětového cvičení.
A koncem roku se účastnili rozvozu zdravotnického
materiálu z centrálních skladů pro DPH Žampach a
Albertinum. Zřizovatelem zásahové jednotky je obec
a právě obci byla schválena dotace pardubického
kraje (na podporu jednotek SDH obcí) na nákup
nové zásahové stříkačky, kterou zástupci jednotky
vyzvedli koncem roku u výrobce. Ať dlouho slouží.
Akce pořádané v letošním roce:
23. 4. 2022 čarodějnice na hřišti
21. 5. 2022 okrskové závody na louce u kravína
27. 8. 2022 pouťová zábava na hřišti
Ohni zmar!
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DRAMATICKÝ SOUBOR PANCÍŘ
Třetí sezóna je za námi. Opět to byl rok zvláštní
a nesnadný. Přišla neodbytná návštěva, kterou
nikdo nezval, a jak všichni víme, takové jsou
nejhorší. Pouhá přítomnost takového individua
dokáže nejen snadno utlumit entuziasmus, ale
vezme i chuť cokoliv tvořit, a nakonec rozleptá
vše, co má nějakou hodnotu. V takovém
prostředí nebylo snadné otevřít kiosek,
nazkoušet divadlo nebo dál pracovat na vzniku
krojů, nebylo snadné se scházet.
Avšak i přes několik negativ, jimž nebylo možné se
zcela vyhnout (odložení výroby dámských krojů na
rok 2022, zredukování otvírací doby kiosku kvůli
pátečním
divadelním
zkouškám,
přeložení
plánovaných repríz představení na březen 2022), lze
tuto sezónu považovat za úspěšnou a nadmíru
bohatou. Kromě již tradičních událostí (stavění
máje, koncerty kapely Bonobo, kino Pancíř,
cyklovýlet Oldy Dobeše…) proběhly, tentokrát
v bývalé škole, ještě tyto akce:
Přednáška Dr. Ing. Petra Maříka na téma Nové
teorie vesmíru a jejich využití, která pojednávala o
postupném sbližování vědy s duchovní sférou.
Malý komorní koncert a setkání
muzikoterapií Marie D. Pražákové.

s celostní

Pravidelné výtvarné kroužky pro děti vedené Ivetou
Pospíšilovou Strnadovou.

Všem zúčastněným moc děkujeme!
Samozřejmě dlouho očekávaným vrcholem sezóny
bylo nové divadelní představení „Žij, dvě piva a
skákající králíček“. Předpremiéra tohoto trochu
mystického kousku proběhla v Horním Houžovci
při křtu nového spolku Dycky Horní Houžovec (je
hezké a motivační, že jsme naší snahou o kulturní
rozvoj obce, nakazili i další nadšence).
Na Žampachu bylo opět vyprodáno a je jen škoda,
že nám vnější okolnosti nedovolily, odehrát
všechny plánované reprízy. Proto jsme se rozhodli
uspořádat ještě tři představení, z toho jedno
odehrajeme v Divišově divadle v Žamberku.
Podobným vrcholem, ačkoliv ne tak nápadným,
byla účast žampašského kiosku na již 31. ročníku
extrémního závodu Týnišťské šlápoty. Náš kiosek
měl tu čest, stát se jedním z kontrolních bodů a náš
umělecký kolega Tomáš Hynek dokonce přímým
účastníkem tohoto vyhlášeného podniku pro
dálkoplazy (130 km) a ultraběžce (65 km). A s
potěšením zde Tomášovi můžeme pogratulovat –
náš reprezentant doběhl!
A na závěr poděkování
Se službami v kiosku nám letos ochotně vypomohli
Roman a Nikola Hodovští a také Petra Musilová.
Za jejich přispění a díky jejich obětavosti, mohl
kiosek fungovat každý týden i v těchto
nepříjemných podmínkách. Díky!

Váš Dramatický soubor Pancíř z. s.

Poslední možnost shlédnout představení Žij, dvě
piva a skákající králíček
11. a 12. 3. 2022 od 19:30 v učebně bývalé školy na
Žampachu č. p. 70 (rezervace vstupenek na tel.
604 293 308)
18. 3. 2022 v 19:00 v Divišově divadle, Žamberk
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Tradice a zvyky - masopust
Znáte všechny masopustní tradice a víte co
vlastně všechno to dobré jídlo, masky a rituály,
symbolizují? Zjistěte toho o tomto rozpustilém
svátku, který je u nás trochu opomíjený, něco
víc. Chystá se totiž masopustní průvod i na
Žampachu.
Kdy začíná a končí masopust?
Celý masopust je celkem dlouhý. Začíná vždy
stejně, a to den po svátku Tří králů. Končí v úterý
před Popeleční středou. Její datum se určuje podle
pohyblivého data Velikonoc a následuje po ní
čtyřicetidenní půst. Letos vychází Popeleční středa
na 2. března a konec masopustu tak bude v úterý 1.
března. Tomuto úterku se říká Masopustní úterý.
Masopustní tradice a zvyky
Masopust má předkřesťanské kořeny. V tomto
období se konaly zabíjačky, taneční zábavy i
svatby. V dávné minulosti to byla doba, kdy lidé
měli čas se veselit, než jim zase začne práce na poli
a v hospodářství.
Nejrušnější jsou poslední tři dny před Masopustním
úterkem - říkalo se jim vostatky nebo končiny a s
hodováním, domácími zabijačkami a veselením
jsou spojené nejvíc. Všechno pak vrcholí v poslední
den masopustu, který patří tradičním obchůzkám
masek.
Tradiční masopustní masky

Hlinecku, nesmí chybět laufr, žena, turci, slaměný,
kobyla s rasem, kominíci a kramáři zvaní židi. Na
Valašsku k původním maskám patří medvěd a jeho
vodič, žid, nevěsta, voják, kobyla, žebrák a masky
různých profesí – řezníků, dráteníků, lékařů, holičů
apod. Podobné je to i na Hané, kde se navíc ještě
jako jedna z hlavních masek objevuje kohout.
Tanec s medvědem
K tradičním maskám patří medvěd, který
symbolizuje sílu. Tanec s ním neodmítla žádná
hospodyně, protože během skotačení se na ni tato
síla přenesla. Také se věřilo, že jak vysoko při tanci
hospodyně skáče, takovou bude mít úrodu.
V některých regionech má důležitou roli zase
čtveřice tanečníků zvaná turci. Ti musí při tanci
zvedat vysoko nohy, aby narostl vysoký len a obilí.
Konec masopustu: Co znamená pochovávání
basy?
Masopustní obchůzka končí obřadním rituálem, kdy
se poráží, pochovává nebo střílí některá z masek,
např. kobyla, medvěd nebo basa, zase záleží na
konkrétní oblasti. Vždycky se tím ale symbolizuje
nový začátek - pokud byli lidé rozhádaní, udobřili
se, a společně se začali připravovat na nový
hospodářský rok. A třeba známé pochovávání basy
symbolizuje i marnotratníka, na kterého se svalují
hříchy lidí z celé vesnice.

Masky v průvodech a jejich role se region od
regionu liší. Třeba v masopustních obchůzkách na
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OSTATNÍ AKCE NEJEN PRO DĚTI
I když se loňský rok zdálo, že kulturních a
společenských akcí si na Žampachu moc
neužijeme, bylo jich poměrně dost. Zde jsou ty
nejzajímavější.

Stavění – kácení máje
Teno rok netradičně kácely májku dámy. Možná se
jedná o nový žampašský zvyk. Kdo bude kácet
májku, bylo určeno losováním sirek přímo na místě.

Cyklovýlet k žampašské studánce
Byl to již druhý ročník, který pořádal místní
cyklistický nadšenec Olda Dobeš. 15. srpna po
obědě vyjeli malí i velcí cyklisté navštívit
žampašskou
studánku,
která
se
nachází
v Dlouhoňovicích. Pro tuto příležitost nechal
organizátor vyrobit pro každého účastníka na
památku parádní ponožky a na závěr výletu ještě
zajistil občerstvení v kiosku. Krásná akce, Oldo
děkujeme a těšíme se na další ročník!

Týnišťská šlápota
Tento závod, který má trasy dlouhé 130 km a 65km,
vedl v loňském roce přes Žampach a kontrolní místo
pro závodníky bylo přímo u kiosku na hřišti.
Závodníci se zde mohli nejen občerstvit a
osprchovat, ale čekala tu na ně parta podporujících
fanoušků. Nejvíce očekávaný zde byl běžec ze
Žampachu - Tomáš Hynek, který dokončil závod po
130km a v čase 29 hodin a 47 minut. Neuvěřitelné.
Tomáši, gratulujeme, že jsi to vůbec přežil.

Rozsvěcení vánočního stromku
V loňském roce byl poprvé stromek před
Konzumem obohacen o žárovičky. Zároveň
s rozsvěcením stromečku přišli dětem nadělit i
Mikuláš s čertem a andělem. Nadílka se velice
povedla, děti byly nadšené, a jelikož byly
pohromadě, nebály se čerta nic.
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Dospělá skupina obchází menší část obce, a jejich
vystoupení jsou nepřekonatelná.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka se koná každý rok pod záštitou
Charity ČR. Letos byla na Žampachu vybrána částka
10 782 Kč (vloni 2 520 Kč). Opět bylo možné potkat
na Žampachu dvě skupiny koledníků.

A kdo byl ochuzen o návštěvu těchto tříkrálových
koledníků, může se připojit k únorovému
masopustnímu veselení.
Děti obešli skoro celou vesnici a koledování a
zpívání si užívali.

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