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1. Údaje o akci: 
Priorita Č.  3  Rozvoj lidských zdrojů Opatření  3.2 Podpora sociální integrace 

v regionech 
Podopatření   

NUTS II  SEVEROVÝCHOD Kraj  Pardubický 

Konečný uživatel  Domov pod hradem Žampach, Žampach 1, 564 01  Žamberk 

Číslo smlouvy  CZ.04.1.05/3.2.10.1./1832 

Název akce  ÚSP Žampach – ZAHRADA ŽAMPACH – Veřejné aktivity 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

     
Převzal   Podpis  Datum 
 
 
 



2. Popis naplňování účelu akce1

Celý projekt „ZAHRADA ŽAMPACH – Veřejné aktivity“ probíhal ve 3 etapách, a to od 1. 11. 2005  do 
31. 10. 2007. Od 1. 11. 2007 pokračuje udržitelnost projektu dle odst. 2 článku II smlouvy o financování 
ze SROP.  

  

Skutečným záměrem celého projektu bylo vybudování významného centra společenského, 
sportovního, kulturního a výchovně-vzdělávacího dění se širokou nabídkou opakujících se i 
jednorázových aktivit, které přispějí významnou měrou k sociální integraci a zintenzivnění kontaktu 
klientů s obyvateli obce, návštěvníky areálu a dalšími partnery akcí. 
 
Celý projekt sestává ze čtyř klíčových akcí:  
1) Vánoční koncerty (prosinec) 
2) Pochod přes tři hrady (květen) 
3) Zámecká slavnost (červen) 
4) Letní hudební festival (červenec) 
a několika dalších podpůrných akcí, jako je Jarní JARMARK v dubnu, kdy jsou prezentovány výrobky  
našich dílen,(keramické, svíčkařské, tkalcovské) nebo Bartolomějská pouť, která se letos bude konat  
21. srpna.  

Jako první klíčová akce v tomto období udržitelnosti projektu, se 2. prosince 2009 uskutečnil 
v zahradním altánu zámeckého parku Živý betlém, který již tradičně secvičili zaměstnanci domova 
s jeho obyvaleli. Anděl na houpačce všem zvěstoval novinu o narození spasitele a ani letos nechyběl 
průvod venkovanů a Tří králů, kteří přinesli Ježíškovi v jesličkách dary. Celým areálem zněly koledy, 
které si s chutí zazpívali spolu s účinkujícím pěveckým souborem „Nová doba“ z Kunvaldu i 
návštěvníci. Večer pak pokračoval 1. vánočním koncertem v zámecké kapli sv. Bartoloměje, na 
kterém vystoupil Pěvecký sbor „Č.A.S.“ z Dolní Dobrouče v čele se sbormistrem Stanislavem 
Pecháčkem. Dne 5. 12. 2008 na 2. vánočním koncertu  vystoupil pěvecký souboru „Corale“ ze 
žambereckého gymnázia, kteří zde koncertují již po několikáté a ani tentokrát nebyl problém naplnit 
celou kapacitu kaple. Těchto předvánočních akcí se zúčastnilo celkem 738 návštěvníků, z toho 66 
účinkujících, 88 uživatelů služeb DPH Žampach a 7 zdravotně postižených mimo DPH. Po celou dobu 
konání akce bylo zajištěno občerstvení a bohatá nabídka výrobků z dílenských center aktivit domova. 

Jarní turistická sezona byla zahájena dne 8. května 2010, kdy proběhla 2. klíčová akce „Pochod přes 
3 hrady“. Tu pořádá DPH ve spolupráci s hlavním organizátorem KČT Sopotnice. K rozšíření došlo v r. 
2007, kdy vzniklo na Žampachu druhé startovní místo. Celkově se  letos zúčastnilo 4.605 účastníků 
pěších i cyklotras, z toho naší kontrolou jich prošlo asi 780, 411 turistů se zaregistrovalo přímo na 
trasách se startem i cílem na Žampachu, z toho 35 uživatelů služeb Domova pod hradem. Kromě tras 
pro turisty, jsme  v areálu domova připravili i doplňkový program pro rodiče s dětmi a k celkové 
atmosféře všem hrála hudební skupina Horizont z Písečné. 

Na sobotu 5. června 2010 jsme návštěvníky pozvali na  „Zámeckou slavnost a den otevřených 
dveří“ letos s podtitulem „ Den střední Evropy“, kterou navštívilo celkem asi 360 dospělých i dětí, 
z toho 34 účinkujících, dále pak 50 našich uživatelů a 35 zdravotně postižených návštěvníků akce 
z jiných partnerských zařízení v regionu a z řad veřejnosti. V tuto první sobotu v červnu již tradičně 
navštěvují naše klienty jejich rodiče a rodinní příslušníci, dárci, sponzoři, zástupci Pardubického kraje. 
Letos to byli navíc ještě zástupci některých velvyslanectví států střední Evropy a také další návštěvníci 
z řad veřejnosti, kteří přijeli strávit odpoledne v příjemném prostředí zámeckého parku domova. Tento 
den je rovněž oslavou „Dne dětí“ a proto byla i letos připravena řada soutěží a atrakcí pro děti různého 
věku, letos právě byly formou zábavných stanovišť prezentovány všechny státy střední Evropy. Na 
zámeckém nádvoří vystoupily děti z tanečního souboru NEON MINI  a NEON DVK ze Žamberka, 
taneční skupina GINKO při našem domově,“Vltava“ soubor žáků Speciální základní školy v Ústí nad 
Orlicí a další. Po zbytek odpoledne hrál pro malé i velké k tanci i poslechu DJ Mike. Po celou dobu 
akce bylo k dispozici bohaté občerstvení a velký výběr výrobků z našich center (keramika, svíčky, 
koberce, proutěné výrobky).  

Dne 10. července 2010 se konal Letní hudební festival pod hradem Žampach. Letos to byl již 7. 
ročník a  tentokrát se nesl „nejen v rytmu ROCK´N´ROLLU“. Na pódiu v altánu našeho zámeckého 
parku se vystřídala desítka kapel z blízkého okolí, ale i z Prahy, Litoměřic nebo Hořic, za všechny 

                                                
1 Dle odst. 2 článku II smlouvy o financování 



skupina The Fribbles z Prahy nebo Wasabi ze Žamberka. Nechyběl ani další doprovodný program: 
Lachtaní divadlo, ohňová show aj., který trval až do pozdních nočních hodin ku spokojenosti všech 
zúčastněných. Letošního festivalu se zúčastnilo celkem 437 návštěvníků, z toho 67 účinkujících, 35 
uživatelů služeb DPH a 17 zdravotně postižených návštěvníků akce. 

LHF byla poslední klíčovou akcí, která spadá do tohoto monitorovacího období, ale v sobotu 21. srpna 
2010 se bude konat v prostorách zámeckého areálu Domova pod hradem Žampach další 
z podpůrných akcí tradiční Bartolomějská pouť s kulturním programem, prezentací výrobků center 
domova, občerstvením a hudbou k tanci i poslechu.   

Přestože doba udržitelnosti projektu již vypršela, budeme i nadále pokračovat v pořádání všech 
klíčových akcí a jistě průběžně přibudou i další akce, kterými chceme prezentovat Domov pod hradem 
Žampach a jeho malebné okolí jako zajímavý cíl turistických výletů  pro co nejširší veřejnost. 

V současné době již probíhají přípravy na Vánoční koncerty a Živý betlém, které proběhnou v 1. 
prosincovém týdnu letošního roku. 

 

Publicita a informování o akcích je prováděno průběžně na stránkách Domova pod hradem Žampach 
www.uspza.cz . Před každou akcí, která je v rámci udržitelnosti projektu pořádána, jsou vylepovány 
informační plakáty v okolních městech a obcích – Ústí nad Orlicí, Letohrad Žamberk, Písečná, 
Hnátnice, Dolní Dobrouč. Na všechny akce upozorňují poutače v okolí areálu domova. Před i po každé 
akci posíláme příspěvky do Orlického deníku, kde informujeme o konání a následně i o průběhu akcí. 

Každoročně také navštěvují alespoň některé naše akce reportéři OIK TV Česká Třebová se svou 
kamerou. Tentokrát to bylo u příležitostí Předvánočních koncertů a Živého Betléma. Tímto byla tato 
akce  propagována na kabelové televizi, která je dostupná v domácnostech a firmách na 
Ústeckoorlicku. VIDEOSEKVENCE: Živý betlém a první koncert na Žampachu - 3.12.2009 

Na LHF opět zvala návštěvníky Ústí nad Orlicí profuková plachta, umístěná ve středu města Ústí nad 
Orlicí. 

Další formou propagace jsou také osobní pozvánky, které rozesíláme na vybrané poštovní i e-mailové 
adresy.  
 
Z těchto akcí nejsou generovány žádné příjmy. 

Udržitelnost nově vzniklých pracovních míst skončila 15. 8. 2008. 
 
 

3. Zajištění udržitelnosti akce vzhledem ke stanoveným cílům 
 

Ukazatel Typ ukazatele2 Jednotka  Smlouva Skutečnost 
Počet podpořených osob (klientů), kteří se 
zúčastnili kurzů zaměřených na soc. integraci výstup Osoba 119 208 

Úspěšní absolventi kurzů-klienti služeb v oblasti 
sociální integrace výstup % 70 100 

Počet vytvořených hrubých pracovních míst  výstup Osoba 1,5 1,5 

Programy v oblasti sociální integrace výstup kus 1 1 

     

Zdůvodnění v případě nesplnění smlouvy 

 

 

                                                
2 Uveďte, zda se jedná o ukazatel sledující výstupy, výsledky či dopady 

http://www.uspza.cz/�
http://www.uspza.cz/soubory/2009120063.wmv�


4. Dodatek ke smlouvě 
  

Smlouva byla změněna dodatkem                        x Ano           Ne 
Dodatek č. 1 Datum uzavření dodatku 14.11.2005 

Důvod dodatku  

  

Smlouva byla změněna dodatkem                        x Ano           Ne 
Dodatek č. 2 Datum uzavření dodatku 18.4.2007 

Důvod dodatku  

  

Smlouva byla změněna dodatkem                        x Ano           Ne 
Dodatek č. 3 Datum uzavření dodatku 26.6.2007 

Důvod dodatku  

  

Smlouva byla změněna dodatkem                        x Ano           Ne 
Dodatek č. 4 Datum uzavření dodatku 26.5.2008 

Důvod dodatku  

 

5. Multiplikační efekt – realizace navazujících akcí/projektů  
 

Jsou realizována navazující 
akce/projekty � ANO       x� NE    

     

Popis navazujících aktivit     

 

 

 

 

 

 



6. Rizika ohrožující akce:  
 

Rizika nejsou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Přehled kontrol po ukončení akce 
 

Název kontroly Fyzická INTERIM Číslo kontroly 115/1832 
Výsledek kontroly pozitivní 
Nápravná opatření splněna nápravná opatření nebyla uložena 
 

Popis nápravných opatření  
 

Název kontroly Fyzická INTERIM Číslo kontroly 198/1832 
Výsledek kontroly pozitivní 
Nápravná opatření splněna nápravná opatření nebyla uložena 
 

Popis nápravných opatření  
 

Název kontroly Fyzická INTERIM Číslo kontroly 275/1832 
Výsledek kontroly pozitivní 
Nápravná opatření splněna nápravná opatření nebyla uložena 
 

Popis nápravných opatření  
 

Název kontroly Fyzická EX-POST Číslo kontroly 382/1832 
Výsledek kontroly pozitivní 
Nápravná opatření splněna nápravná opatření nebyla uložena 
 

Popis nápravných opatření  
 

 

 

 



 

Prohlašuji, že :  
- je nakládáno s majetkem pořízeným z programu SROP s péčí řádného hospodáře a tento 

majetek je řádně veden v účetnictví konečného uživatele 
- účel projektu je stále naplňován 
- jsou dodržována pravidla pro publicitu 
- uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ludmila 

Maťátková 
   6  19.8.2010 

Vypracoval  Podpis  Počet stran  Datum 
PaedDr. Luděk 

Grätz 
   6  19.8.2010 

Schválil  Podpis  Počet stran  Datum 

 
 
 
 
 
 
8. Seznam příloh: 
 

- Počty účastníků 
- Programy akcí 
- Výstřižky z deníků 
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