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Druhé červnové úterý letos patřilo příznivcům 
Běhu naděje. Do již 22. ročníku se zapojilo 120 
běžců, chodců a rodin s kočárky. Na podporu 
boje s rakovinou se podařilo vybrat a na konto 
celostátní sbírky odeslat 5.156 Kč.

Začátek akce již tradičně patřil dětem z mateř-
ských školek Čtyřlístek a Sluníčko, které svými 
obrázky ozdobily silnici před Divišovým divadlem. 
Za jejich výtvory je ocenil starosta města Jiří Dytrt, 
který také celou akci s doprovodným programem 
zahájil. Jako první vystoupily mažoretky z Luka-
vice se skladbou Elektrisk, po nich následovaly 
děti z Neonku při MŠ Sluníčko. S taneční sklad-
bou Červené krvinky vystoupily děti ze Základní 
umělecké školy Petra Ebena a nechyběla ani vy-
stoupení Taneční skupiny NEON. Dvě žamberské 
základní školy a Gymnázium Žamberk opět pomě-
řily své síly v soutěžích školních týmů.
V průběhu odpoledne byl otevřen záchranný vůz 
ZZS s ukázkou první pomoci a občerstvení zajisti-
li žamberští dobrovolní hasiči. U divadla byla také 
instalována mobilní horolezecká stěna, zájemci si 
tak mohli vyzkoušet své lezecké schopnosti. 
Běh naděje uspořádalo město Žamberk a ZŠ 28. 
října 581 Žamberk ve spolupráci s Městským kul-
turním podnikem FIDIKO a Střediskem volného 
času, ANIMO, Žamberk. Děkujeme všem organi-
zátorům v čele s Jaroslavem Hájkem a účastníkům 
Běhu naděje, kteří podpořili výzkum rakoviny. 
z  text a foto S. Hanáková, kultura a občanské záležitosti

Investice města
Zrušené veřejné zakázky. Vzhledem k současné situaci na stavebním trhu, kdy je nedostatek staveb-
ních společností s dostatečnou kapacitou, ceny stavebních zakázek jsou na svém maximu a dokonce 
chybí i stavební materiál, došlo k tomu, že se nepodařilo vysoutěžit zhotovitele rekonstrukce budovy 
městského úřadu a pošty čp. 833 a vestavbu osobní plošiny (viz ŽL 5/2018), rekonstrukci chodní-
ku v Hluboké ulici (viz ŽL 7/2018), rekonstrukci ulice Nad Poliklinikou a realizaci šikmých stání na 
nám. Gen. Knopa (naproti lékárně). Všechny uvedené investice budeme bezodkladně vyhlašovat znovu  
s realizací na rok 2019.
Divadelní kavárna – jaký bude její další osud? Jednou z dlouhodobě řešených otázek je další využi-
tí suterénních prostor Divišova divadla, Divadelní kavárny. Prostor, který v minulosti sloužil k bydlení  
a poté jako kavárna a restaurace, je již delší dobu zavřený. Město opakovaně vyhlásilo záměr pronájmu, 
ale z důvodu vysokých provozních nákladů o něj nebyl zájem. V roce 2016 proběhlo několik jednání  
o možném provozování s dotační podporou, to ale nakonec nebylo možné realizovat. Proto byla zadá-

na a v červnu 2017 dokončena „Studie možných variant řešení vytápění a větrání“, kdy zpracovatel na 
základě skutečných faktur a detailního zhodnocení prostor navrhl tři možné varianty řešení vytápění 
(napojení na kotelnu divadla se samostatným ovládáním a měřením, samostatný plynový kotel nebo 
tepelné čerpadlo) a rekonstrukci vzduchotechniky (nově s dnes již povinnou rekuperací) s vyčíslením 
investičních nákladů, předpokládaných provozních nákladů a návratnosti.
Rada města dne 24.8.2017 na základě výsledků uvedené studie rozhodla o zadání projektové dokumen-
tace na vybranou variantu vytápění (napojení na kotelnu divadla se samostatným ovládáním a měře-
ním). Po dokončení projektů a schválení financí do rozpočtu na rok 2018 byli na základě výběrových  
řízení vybráni zhotovitelé pro rekonstrukci vytápění a VZT. V současné době je vytápění dokončeno  
a VZT stavebně připravena, ale prozatím pozdržena, protože její detailní provedení závisí i na provo-
zovateli. Město do krásného prostoru kavárny investovalo již nemalé prostředky. Letošní rekonstrukce 
zajistí výrazné snížení provozních nákladů a vhodné vnitřní prostředí. Prostor bude připraven pro nové-
ho nájemce, který snad pomůže kavárně „vstát z popela“. Věříme, že ve spojení s Divišovým divadlem, 
které vedou skuteční „srdcaři“, by fungující kavárna/vinárna/alternativní prostor pro autorská čtení, 
výstavy, malé filmové produkce, koncerty apod. byl jistě zajímavým a navštěvovaným zařízením.
Vedení města má zájem na znovuotevření kavárny a uvítá zájemce o pronájem. Prostor není vhodný 
pro provozování restaurace s velkým množstvím smažených a výrazně aromatických jídel, protože 
kuchyně je umístěna uprostřed půdorysu v bezprostřední blízkosti sezení a ani při nejlepší vůli není 
možné tyto pachy zcela odvětrat. Záměr pronájmu bude vyhlášen radou města, sledujte úřední desku!  
www.zamberk.cz → Úřední deska → Prodeje, pronájmy, dražby.

z Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru REUP

Přejeme krásně prožité léto!
Redakce Žamberských listů přeje žáků a studen-
tům báječné prázdniny, ostatním příjemně stráve-
nou dovolenou, mnoho zajímavých zážitků, dobré 
nálady, letních setkání s přáteli a známými, mno-
ho nových poznatků, objevených míst i potřebné-
ho odpočinku!
Budeme jen rádi, pokud vám chvíle volna zpří-
jemní četba dobré knihy nebo třeba Žamberských 
listů. Ty o prázdninách vycházejí jednou měsíčně, 
nejbližší číslo tedy budete držet v rukou 1. srpna  
a následující pak 31. srpna. Budeme vás informo-
vat o dění ve městě, pozveme vás na  kulturní akce 
a připravujeme zajímavé rozhovory. 

Upozorňujeme na uzavření redakce ŽL ve 
dnech 3. a 4. července a od 6. do 17. srpna.
z  Za redakční radu ŽL Monika Škodová


