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Z redakční pošty
Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují 
stanovisko Redakční rady a nejsou upravovány.

Kopec patří sv. Rozálii, ale ulici máme Na Rozárce. Na 
Geodesii v Ústí nad Orlicí se tomu také podivovali. 
Asi šotek.

Teď je okolní parčík upravený, jen parcela číslo 
2344/9 se k hezkému okolí kolem rozhledny jaksi 
nehodí. Plot vylepšený ostnatým drátem, uvnitř pro-
storu zasypaný betonový násyp, kopřivy a křoviska.
A další zapomenutost. Od tohoto zarostlého bunkru 
u rozhledny, směrem ke kapli vlevo vedle pole, před 
křovím a plotem první vodárny na Rozálce, je niko-
mu nesloužící vyvýšený kanál s víkem, které není 
dostatečně zabezpečeno, a uvnitř je dost hluboký 
prostor, snad místnost. Nebo tajemná chodba???
Zdravím Vás a přikládám hezké podzimní fotky z 
našeho okolí.

Marie Dolečková, Na Rozárce .....

Poděkování

Děkujeme Evě Jansové, studentce místního gym-
názia, za uskutečnění řady zajímavých besed s žáky 
Základní školy 28.října Žamberk o svém ročním stu-
diu v Rice Lake v USA.

Učitelky anglického jazyka ZŠ 28.října Žamberk

Dne 27. října 2010 v předvečer státního svátku u příležitosti 
92.výročí vzniku samostatného československého státu byl slav-
nostně uveden do provozu sál Divišova divadla. Slavnostnímu ote-
vření přihlížela více než stovka občanů ze Žamberka a přilehlého 
okolí, kteří se již po čtyřměsíčním kulturním půstu těšili do nových 
prostor. Příjemnou atmosféru pro tento významný den dotvářel vel-
ký dechový orchestr ZUŠ Petra Ebena Žamberk, který již před sedm-
náctou hodinou vyhrával na schodišťové podestě před divadlem; 
přítomné členky Spolku divadelních ochotníků Diviš roznášely více 
než vynikající, na jazyku se rozplývající koláčky, které byly dílem 
členek spolku.
Součástí programu bylo i odhalení dřevěné plastiky žamberského rodáka Prokopa Diviše, kterou v rámci „Sochař-
ského symposia“ 10. ročníku Svátků dřeva zhotovili Martin a Milan Petrovi.
Po přestřižení pásky za přítomnosti vedení města, zástupců zhotovitelů a projektantů čekal v útrobách na náv-
štěvníky divadla nově upravený divadelní sál s novými pohodlnými sedačkami, které byly pořízeny za využití 
dotace MAS Orlicko. K umocnění pocitů z nového prostředí vyhrávala v předsálí skupina Jafar Jazz a návštěvníci 
se mohli občerstvit z připraveného bufetu. O tom, jak probíhala rekonstrukce sálu, informoval připravený přehled 
fotografi í, který bude vystaven po několik dalších příštích týdnů. Součástí výstavky je i objev pod jevištěm, o kte-
rém informovaly ŽL minulý měsíc. Úvod k večernímu programu od 18.00, kromě uvítání starostou města Jiřím 
Dytrtem a ředitelem divadla Danielem Kubelkou, obstaralo předtančení tanečního oboru ZUŠ. A následující první 
divadelní představení v novém sále neodehrál nikdo jiný než místní Spolek divadelních ochotníků Diviš, který tak 
pokřtil nová „prkna, co znamenají svět“ premiérou hry Tennessee Williamse – Skleněný zvěřinec. Hra byla ode-
hrána ve vynikajícím tempu se skvělými výkony jednotlivých protagonistů a režijní prvotina herce a režiséra Petra 
Dostálka byla více než zdařilá. Všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci pěkných chvil středečního podvečera, 
patří velké poděkování. Je velká škoda, že současně se sálem divadla nemohla být dle původního plánu pro roz-
sáhlou havárii vody a následné odstraňování škod zprovozněna také divadelní kavárna., ve které práce pokračují 
tak, aby mohla být co nejdříve předána veřejnosti k užívání. Rovněž tak se již připravují plány pro další stavební 
zásahy ve prospěch tohoto kulturního stánku.              Ing. Vladimír Fabián

INFORMACE O VÝSTAVBĚ VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY
Na jednání zastupitelstva města dne 3. listopadu 2009 byla schválena Smlouva o dílo na výstavbu víceúčelové spor-
tovní haly v Žamberku. Přímým cílem projektu je vybudovat pro město Žamberk a celý jeho spádový region více-
účelový objekt s umělou ledovou plochou jako součást infrastruktury volného času a cestovního ruchu Žamberka 
a jeho souvisejícího regionu. Projekt je realizován ve 
městě Žamberk na okraji současného areálu pro volný 
čas Pod Černým lesem v prostoru mezi fotbalovým 
stadionem, komunikací I/11 a cyklostezkou spojují-
cí město Žamberk s obcí Líšnice. Celkové náklady na 
výstavbu víceúčelové sportovní haly v první etapě ( 
tzn. bez zastřešení a bez stavebně vybudovaného 
zázemí) jsou pro letošní rok stanoveny na základě 
výběrového řízení ve výši 10 mil. Kč, přičemž částka 
ve výši 1,5 mil. Kč byla uhrazena na zpracovanou pro-
váděcí dokumentaci. Dalším předpokladem budování 
tj. zázemí, včetně rolbovny a následného zastřešení 
je podmíněno získáním cizích zdrojů. Předpokládané 
předání do užívání je dle Smlouvy o dílo naplánováno 
na přelom listopadu a prosince letošního roku. Rada města schválila fi nanční prostředky na pronájem mobilního 
chladícího zařízení, a tak by sezóna 2010-2011 měla být zajištěna nejen přírodním ledem. Předmětem projektu 
je vybudování víceúčelového objektu v Žamberku s umělou ledovou plochou včetně zázemí, ve kterém se bude 
nacházet vstupní hala, pokladna s kanceláří, šatny a umývárny pro veřejnost a sportovce, šatny pro zaměstnance, 
sociální zařízení pro zaměstnance i návštěvníky, rozvodna, strojovna chlazení s technologií, zázemí pro rolbu, 
kancelář, technické zázemí. Objekt bude využíván celoročně. Mimo období, kdy bude využíván jako stadion s 
umělou ledovou plochou, tedy zejména v letních měsících, bude využíván např. pro pořádání kulturních akcí a 
zejména pro provozování in line hokeje. Víceúčelový objekt bude sloužit několika cílovým skupinám návštěvníků. 
Předpokládá se, že stadion bude využívat veřejnost, sportovní kluby, školy a ostatní subjekty. 
   Za město Žamberk  Jiří Dytrt

Český klub nedoslýchavých HELP 
se sídlem v Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve
ve čtvrtek 18. listopadu 2010 od 8-12 hodin
do Centra sociální péče („Penzionu“),
Albertova 357 v Žamberku.
Nabízíme:

- sociální poradenství sluchově postiženým
- sociálně-aktivizační služby
- drobné opravy naslouchadel
- prodej baterií
- ukázku a prodej kompenzačních pomůcek 

pro nedoslýchavé
Na setkání se těší Vladimír Král, zástupce HELPu
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