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Město Žamberk vydává i pro rok 2021 kalendář, 
který si budete moci již brzy zakoupit v informačním středisku!
Tentokrát má kalendář pouze nástěnnou variantu ve formátu A3. A jaký bude? Pro rok 2021 jsme oslo-
vili pana Jiřího Fogla, uměleckého knihaře, místního patriota a sběratele pohlednic. Pan Fogl mi umož-
nil nahlédnout do své bohaté sbírky a vybrat pro městský kalendář celkem 14 historických pohledů 
na Žamberk. Věříme, že vám kalendář udělá radost, případně bude pěkným dárkem pro vaše blízké. 
Srdečně děkujeme panu Jiřímu Foglovi za jeho ochotu zapůjčit pohlednice ze své sbírky!

Monika Škodová, redaktorka

Křest nové lodi 
na ZŠ Žamberk, 28. října 581
Během prázdnin vyrostl v prostorách školní družiny  
ZŠ 28. října nový herní prvek – loď. Bylo tak završeno více 
než dvouleté úsilí o zlepšení prostředí družiny, o zajištění 
dostatečně velkého herního prvku, který by mohli žáci 
využívat během venkovních aktivit ve školní družině. 
Když se nepodařilo získat dotaci od Ministerstva život-
ního prostředí ČR, rozhodl jsem se požádat Radu města 
Žamberka o možnost přesunutí finančních prostředků v rámci rozpočtu školy na vybudování herního 
prvku. Rada s mým návrhem souhlasila, a tak bylo možné vejít ve spolupráci s firmou Hřiště.cz a pustit 
se do příprav a samotné realizace. S tou nám velmi pomohl odbor REUP (Ing. Lenka Fránková, Ing. David 
Vacek) a Technické služby Žamberk. Všem bych chtěl touto cestou moc poděkovat. Díky skvělé spolu-
práci byla loď začátkem září zhotovena a ve čtvrtek 24. září mohl také proběhnout slavnostní křest za 
přítomnosti pana starosty Oldřicha Jedličky a paní místostarostky Zděnky Šebkové. Pro tuto příležitost 
se našemu pěveckému sboru Viola výborně hodila známá písnička Kocábka, kterou jsme si společně rádi 
zazpívali, a pak spolu s publikem vybrali z dětských návrhů názvu lodi ten nejlepší – Družinka (autorkou 
je Annabela Bothe z 1. A), aby ji mohl následně pan starosta slavnostně pokřtít. Přeji kolegyním i dětem 
z družiny, aby si novou krásnou loď hezky užily, a jsme moc rád, že heslo naší školy „Jsme na jedné lodi“ 
dostalo zase o něco konkrétnější rozměr.  Mgr. Jaromír Žejdlík, ředitel školy

Za odbor REUP připojím investiční náklady prezentované akce, které zahrnují výkopové a přípravné 
práce, dodávku a montáž herního prvku a realizaci dopadové plochy ze štěpky: 354 800 Kč vč. DPH.
Zbývá jen popřát dětem, ať se jim na lodi bezpečně a příjemně „pluje“ a plavba je stále baví. 
Příznivý vítr do plachet!  Ing. Lenka Fránková, vedoucí REUP

Veřejné projednání návrhu Veřejné projednání návrhu 
Změny č. 4  Územního plánu Žamberk Změny č. 4  Územního plánu Žamberk 

– pozor změna termínu– pozor změna termínu

Město Žamberk v současné době pořizuje Změnu 
č. 4 Územního plánu Žamberk. Veřejné projednání 
návrhu této změny se mělo původně konat 6. října 
2020. 
Z důvodu doplnění obsahu změny bylo zahá-
jeno nové řízení a veřejné projednání návrhu 
se bude konat dne 21. října 2020 v 16:00 
hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 
Žamberk (Nádražní 833, 2. patro). 
Projednávaný návrh je vystaven na adrese  
www.zamberk.cz (odkaz „Úřední deska“, sekce 
„Projednávání územních plánů“), a to do 13. října 
2020.
Návrh Změny č. 4 ÚP Žamberk je vystaven 
k veřejnému nahlédnutí také na Městském úřadu 
v Žamberku v kanceláři odboru regionálního 
rozvoje a územního plánování (budova radnice, 
Masarykovo nám. čp. 166, I. patro, číslo dveří 
207). Doporučujeme využít úřední dny: pondělí  
a středa 8:00−11:00 a 12:00−17:00 hodin a čtvr-
tek 8:00−11:00 hodin, příp. telefonickou dohodu  
na č. tel. 465 670 333.
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného 
jednání může každý uplatnit své připomínky. 
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného 
jednání mohou vlastníci pozemků a staveb 
dotčených návrhem řešení, oprávněný inves-
tor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky, 
ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle 
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva  
a vymezit území dotčené námitkou. K později uplat-
něným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Martin Mimra, oddělení územního plánování

Město Žamberk vyhlašuje Město Žamberk vyhlašuje 
nájem bytu nájem bytu 

pro příjmově vymezené osoby pro příjmově vymezené osoby 
dle „Pravidel pro pronájem bytů 
pro příjmově vymezené osoby“

Adresa bytu: Žamberk, ul. Velký Hájek čp. 1528
Velikost bytu: 1 + 1 s kuchyňským koutem 
Nadzemní podlaží: 1, byt č. 2 
Podlahová plocha: 57,72 m2

Základní měsíční nájemné: cca 4 300 Kč, vratná 
záloha na nájemné: 5 000 Kč před převzetím 
bytu. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu 
určitou maximálně dvou let.
Prohlídka bytu je možná v pondělí 19. října 
2020 od 13:30 do 14:00 hodin. Veřejné losování  
o přidělení bytu proběhne ve čtvrtek 22. října 2020 
ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského 
úřadu Žamberk, budova radnice, Masarykovo 
nám. 166.
Poslední možnost podání žádosti: 
středa 21. října 2020 do 13:00 hodin 
na MěÚ Žamberk (budova radnice) k rukám 
Kamily Borovičkové, sekretariát starosty (zde 
jsou také k vyzvednutí tiskopisy žádosti, které 
dále můžete získat na internetových stránkách  
www.zamberk.cz („Městský úřad“ – „Formuláře“).


