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kem, byl muž z Ústí n.O. Ten, při spat-
ření policejní hlídky začal z místa kon-
troly v  Lukavici také ujíždět. Po jeho 
dopadení mu byla naměřena hladina 
alkoholu v  krvi 0,42 promile alkoho-
lu v  dechu. Všechna uvedená jednání, 
vyjma případu z  Lukavice, který bude 
jako přestupek oznámen na Městský 
úřad v Žamberku k projednání, jsou še-
třena jako přečin ohrožení pod vlivem 
návykové látky. 
Během teplého letního počasí se jako 
každoročně zaplní prostory koupališť a 
zahrádek u restaurací. Policisté se pro-
to touto cestou snaží apelovat na obča-

ny, aby nenechávali svoje osobní věci a 
cennosti bez dozoru. Právě koupaliště 
se často stávají terčem zlodějů, výjimku 
netvoří ani parkoviště a stojany na kola. 
Překážku zlodějům mnohdy netvoří 
ani bezpečnostní zámky. Je proto vždy 
bezpečnější využít chráněnou úschov-
nu kol. 
S  přicházejícími prázdninami bude 
během letního počasí jako každoročně 
posílen dohled nad dodržováním pravi-
del bezpečné jízdy. Dbejte proto svých 
řidičských povinností a vyhněte se tím 
zbytečným problémům.
 prap. Bc. Denisa Kočová

PODĚKOVÁNÍ 
MĚSTU ŽAMBERKU

Výbor oblastní Konfederace poli-
tických vězňů v Ústí nad Orlicí dě-
kuje jménem svých členů za finanč-
ní pomoc, kterou nám letos, stejně 
jako v letech předchozích, poskytlo 
město Žamberk.
Pobočka má v současné době 78 čle-
nů, z  nichž většinu tvoří pozůstalí 
bývalých vězňů. Z let padesátých je 
již pouze deset a jeden z dob norma-
lizace. Děkujeme.

Josef Lešinger – předseda pobočky

„mluvte nám do toho 5.“, další veřejná schůze Čssd
V posledních letech jsme svědky odcizení reprezentantů lidu (politiků) od řešení problé-
mů voličů. Jakoby problémy obyčejných lidí nechtěli znát a už vůbec nestojí o to, aby volič 
nějaké řešení po nich vyžadoval, nebo jim dokonce radil. Chceme jít jinou cestou - cestou 
otevřenosti a průhlednosti naší politiky. V duchu zvýšení podílu občanů na vedení města 
pořádáme pravidelné veřejné besedy s občany pod názvem „Mluvte nám do toho“. Bylo 
tomu tak i ve středu 5. června 2013, v pěkném prostředí školní jídelny, kdy občané města 
měli opět možnost besedovat se zajímavými hosty, tentokrát na téma zdravotnictví. 
Předseda MO ČSSD Petr Novotný v úvodu připomněl úspěšná témata minulých setkání 
a zároveň zhodnotil dosavadní úlohu ČSSD ve vedení města, podíl zastupitelů ČSSD na 
stabilizaci městských financí a racionalizaci investičních akcí města. Nosným tématem 
středečního setkání byla aktuální problematika zdravotnictví, budoucnosti záchranné 
služby, dostupnosti lékařské péče a plánované změny.
V úvodním slovu vystoupil poslanec Parlamentu ČR za ČSSD Ing. Miroslav Váňa. Kri-
tizoval současnou vládu a vypíchl její neodbornost, chaotičnost reforem a zdůraznil, 
že se většina veřejnosti přidává k této kritice. Pardubický kraj v minulém roce poskytl 
zdravotnickým zařízením formou takzvaných vyrovnávacích plateb přes 215 milionů 
korun. V letošním roce počítá s 97 miliony korun a špatné ekonomické situaci pěti ne-
mocnic chce čelit jejich centralizací a sloučením do jedné společnosti. Dále se slova 
ujal MUDr. Pavel Svoboda, ředitel Záchranné služby Pardubického kraje a předseda 
OVV ČSSD Pardubice. Dopodrobna vysvětlil, jak záchranná služba pracuje a proč byla 
v Žamberku zrušena pohotovost. Několikrát vyzdvihl i konkrétně činnost žamberské 
záchranné služby vedené MUDr. Prokopem, která funkci pohotovosti plně nahradi-
la. Přítomní záchranáři byli za svou práci po zásluze odměněni potleskem účastníků 
besedy. „Celkový systém lékařské péče“, podle jeho dalších slov, „ dozná v budoucnu 
zásadní změny s ohledem na restrukturalizaci nemocnic a nastavení systému následné 
péče“. Oblast zdravotnictví se bude vždy odvíjet od stavu veřejných financí a politiky 
vedení krajských samospráv. Navzdory finančním a legislativním problémům našeho 
státu záchranná služba funguje. Důležité musí být to, aby občan nebyl postižen problé-
my špatného hospodaření státu a dostalo se mu vždy náležité, kvalitní a rychlé péče.
V diskuzi občané vyjádřili také nespokojenost s délkou čekacích dob na odborná vyšet-
ření. Co přinesla ČSSD pro zdravotnictví v Žamberku, zněl další dotaz. Ing. Novotný 
uvedl, že ČSSD je součástí politického systému města poslední dva roky. Město při-
spívá na provoz  jednodenní chirurgie, přestože mohou být pochybnosti o efektivním 
využití tohoto finančního příspěvku. Na opakovanou otázku k  lékařské pohotovosti, 
MUDr. Svoboda podrobně vysvětlil, že tato služba byla neefektivní a že se nikde neu-
važuje o jejím zpětném obnovení. Účastníci byli ujištěni o záměru zachování záchran-
né lékařské služby v Žamberku i s lékařem a o dodržení dojezdového času záchranné 
služby. Přítomní občané měli kritické připomínky k počtu a hospodaření zdravotních 
pojišťoven. Padl zde dotaz na výdej léků lékaři v ordinacích a jejich propojení na far-
maceutické firmy v souvislosti s pořadem ČT2. Poslanec Ing. Váňa odpověděl, že exis-
tuje dostatečná legislativa a že lékaři nesmí léky v ordinaci vydávat. To mohou pouze 
lékárny. Na závěr poděkoval předseda Novotný všem přítomným, projevil přání, aby 
stále více občanů přicházelo na naše besedy, aby byli informování o skutečném stavu 
věcí veřejných a pozval všechny na příští setkání, které bude věnováno problematice 
školství v Žamberku.                                                       MUDr.Jiří Navrátil, místopředseda MO ČSSD

Dámy a pánové pozor!
Zveme Vás do nově otevřeného obchodu 
v Nádražní ulici (vedle Pěší zóny) v Žamberku.
Najdete u nás velký výběr dámské a pánské rif-
lové módy (zejména značky Wigoss) a oblečení 
pro volný čas, pánskou módu i v  nadměrných 
velikostech. Informace na tel. 736 541 012. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

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

DALŠÍ ROK JE ZA NÁMI
 Je to tak, aniž bychom se nadáli, další 
školní rok je za námi. Za několik málo 
dní začínají  prázdniny, na které se těší i 
naše děti z Neonku.
Děkuji touto cestou právě jim, protože 
po celý rok to byla báječná parta, se 
kterou  jsme   si užili spoustu legrace. 
Zúčastnili jsme se Mezinárodního dne 
tance v Žamberku, tančili jsme pro 
babičky a dědečky v penzionu. Svým 
tanečním vystoupením jsme chtěli po-
těšit i paní kuchařky a pány kuchaře v 
naší školní jídelně a poděkovat jim za 
to, jak se o nás v mateřské škole dobře 
starají. Také jsme zatancovali letos po-
prvé na Běhu naděje. Potom nás čeka-
la tzv. třešinka na dortu, a to účast na 
EMA 2013 v Divišově divadle. I tuhle 

PODĚKOVÁNÍ PÍ UČ. ŠÁRCE ANDROVÉ
Školní rok pomalu končí no a my se loučíme s naší paní učitelkou Šárkou Andro-
vou. Tím pádem jí chci moc, moc a moc poděkovat. Byla úžasná, hodně věcí nás 
naučila a i poučila. Musím říci, že byla prostě nejlepší a je jedna z mých oblíbených 
paní učitelek. Za to jí musím poděkovat já i celá moje třída. Společně s paní uči-
telkou jsme dokázali hodně věcí. Například když nám bylo špatně, vytáhla nám 
zázračné mandaly a hned se nám udělalo líp. Nebo nám stříkla ve třídě sprej, který 
když zavoněl, každý si ho hned chtěl koupit. Taky založila kroužek Hravě-zdravě a 
tam nás učila, jak máme dát do svého těla energii nebo jak se postarat o své tělo. 
Paní učitelko, stokrát děkujeme za vaše úúúúúúúúúúúúúžasné učení! Děkuji!

žákyně Adéla Hovádková a celá její třída 3.B

akci jsme hravě zvládli. Naše poslední 
vystoupení jsme věnovali všem našim 
kamarádům předškolákům, jejich rodi-
čům a našim paním učitelkám na naší 
již tradiční školkové slavnosti, a to na 
ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY.
Zároveň děkuji své kolegyni Míle Ka-
lousové za spolupráci nejen v Neonku. 
V neposlední řadě patří poděkování 
Vám, rodičům našich Neoňáčků. Byli 
jste vážně skvělí. 
Krásné prázdniny všem a zejména 
našim malým tanečníkům.

  Za NEONEK  Romana Grófová, 
učitelka MŠ Sluníčko


