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Nová urnová místa na žamberském hřbitově
Město Žamberk v současné době zřídilo nová urnová hrobová místa na žamberském hřbitově.  
O pronájem urnových míst je mezi občany dlouhodobě největší zájem a na našem hřbitově byla již 
všechna původní místa pronajata. Proto byl vybrán nový prostor, a to v široké travnaté proluce mezi 

dvěma stávajícími oddíly nového urnového háje  –  
J a K, jak je patrno z nákresu. Vzniklo tak 41 urno-
vých míst. Pronájem hrobových míst se uzavírá 
formou smlouvy o nájmu hrobového místa na 
dobu deseti let. Cena pronájmu je spíše symbolická, 
250 Kč. Provoz hřbitova je financován městem 
Žamberkem. Po uzavření nájemní smlouvy si 
nájemce dle svého vkusu a finančních možností 

pořídí náhrobek, který je jeho soukromým vlastnictvím. Rozměr hrobového místa je pevně stanoven na  
90 x 120 cm. Smlouvu je možné uzavřít na radnici v kanceláři č. 208 u Mgr. Šárky Strnadové, tel. 465 670 338.

z	Mgr. Šárka Strnadová, nákres Ing. David Vacek

Investice města: Vrbové stavby v prostoru koupaliště a školní družiny
Dlouho jsme řešili, jak pohledově „zachránit“ ocelovou štětovou stěnu v prostoru koupaliště. 
Výstavba PPO zasáhla i do areálu koupaliště a autokempu, ocelové štětovnice zde měly podle 
projektu zůstat pohledové, pouze natřené a na vrchní straně opatřené ocelovým parapetem. 
V prostoru koupaliště bylo takové řešení nepřijatelné, proto jsme se ve spolupráci s městským archi-
tektem zabývali návrhy pohledového řešení protipovodňové stěny. Nápadů bylo více - od obetonování 

a skrytí stěny do gabionů až po obklad štětovnic deskami nebo dřevem. 
Každý z návrhů měl svá pro a proti, některé by ale znamenaly nutnou  
a časově náročnou změnu stavebního povolení, jiné byly příliš složité 
nebo nákladné a další se nelíbily architektovi nebo provozovateli koupa-
liště. Nakonec zde došlo ke shodě na přírodě blízkém „zeleném“ řešení, 
které bylo rychle realizovatelné, obešlo se bez zdlouhavých správních 
řízení, není zásadně finančně náročné a v případě nalezení lepšího návrhu 
v budoucnu bude snadno odstranitelné. Řešení jsme prezentovali na 
dubnovém zasedání zastupitelstva města, které ho schválilo. Štětovnice 
jsme nechali z obou stran osázet živými vrbami, které jsou spleteny do 
souvislé stěny. Ta postupně proroste a ocelovou konstrukci zcela skryje. 
Stěnu jsme doplnili odpočinkovým altánkem, který poskytne přírodní 

stín pro hry a odpočinek návštěvníků koupaliště. V letošní sezoně ještě nebude hustota přírůstků příliš 
bohatá, věříme ale, že v budoucnu bude vnímání protipovodňové stěny minimalizováno. Práce budou 
dokončeny před letošním otevřením koupaliště.
Náklady nepřesáhnou 150.000 Kč.

Protože se nám „vrbové“ řešení zdálo vhodné i do prostoru školní družiny, doplnili jsme jím v minulosti 
upravenou zahradu (viz ŽL 7/2017 a 20/2018). Zde vrbový plot oddělí prostor zahrady od ulice a oblou-
kové opletení skryje konstrukci tunelu u pískoviště. Proutky už se zelenají, v budoucnu poskytnou dětem 
stín a soukromí pro hry a do zahrady vrátí zeleň. Školáčci by měli být do péče o tuto zeleň zapojeni 
pomocí při jejím zalévání a proplétání přibývajících proutků. Doufáme, že se jim toto řešení bude líbit  
a pomáhání je bude i bavit. Náklady: 35.000 Kč.

z	Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování (REUP)

Žamberské listy 
opět k zakoupení v bufetu na poliklinice

Bufet na poliklinice je znovu otevřen a od 
čísla 10 tu jsou opět k dostání Žamberské 
listy. A ne kterých dalších místech je možné 
městský zpravodaj zakoupit? Jedná se 
celkem o deset prodejních míst: prodejna 
pana Hýbla na Husově nábřeží, Konzum 
market, bufet na poliklinice, Turistické 
informační středisko v Kostelní ulici, droge-
rie a prodejna Potraviny-zdraví paní Vávrové 
na náměstí Generála Knopa, v trafice 
v Nádražní ulici, v bufetu U Neratovských 
v areálu OLÚ Albertinum a v obou papírnic-
tvích (Nádražní a Kostelní ulice).   

z	Monika Škodová, redaktorka

ODDÍL J ODDÍL K

VSTUP NA HŘBITOV

NOVĚ VYMEZENÁ URNOVÁ MÍSTA

Letos uplynulo již 74 let od konce druhé světové 
války v Evropě. 8. květen slavíme jako státní svátek 
Den vítězství a při této příležitosti uctili památku 
obětí druhé světové války představitelé města 
položením květin u památníku na náměstí Gen. 
Knopa (podrobný článek o osobnosti a osudech 
Josefa Knopa vyšel v ŽL 2/19). Na žamberském 
hřbitově se poklonili u pomníku rudoarmějců  
a věnec zavěsili také u pamětní desky Pavla Kohn-
-Kubína na Masarykově náměstí. Tento pilot 

židovského původu se narodil v Žamberku roku 
1913 a bojoval jako příslušník 311. československé 
bombardovací perutě RAF. Padl v březnu 1944 nad 
Biskajským zálivem a za své hrdinství byl vyzna-
menán mimo jiné i Československým válečným 
křížem. Čest jejich památce.

z	Monika Škodová, redaktorka

Den vítězství 
– vzpomínka na konec druhé světové války


