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PODĚKOVÁNÍ
K letošní Noci kostelů se přihlásilo v ČR 1.341 
kostelů a náš kostel sv. Václava v Žamberku 
byl jedním z nich. Během odpoledne a večera 
proběhl plánovaný program, část byla určena i 
pro děti. Děkuji otci Oldřichovi za vstřícnost, i 
všem farníkům, kteří se dlouhodobě na přípra-
vě a průběhu této akce podílejí. Není jich málo, 
a bez jejich práce a času by se akce neusku-
tečnila.
Děkuji Petru Buryškovi, Věře Patočkové a Janu 
Dostálovi za hudební produkci v čase volné 
prohlídky kostela, kdy bylo možné i nahlédnout 
do farní kroniky. I když v den, kdy probíhala Noc 
kostelů, byl Žamberk kulturou víc než nabitý, 
rockové oratorium Eversmiling liberty, v podá-
ní oblíbených Coralí, si množství svých poslu-
chačů přesto našlo. Děkuji tomuto sboru a jeho 
sbormistryni Ivě Mimrové, že se opakovaně za-
pojují do programu Noci kostelů, velkoryse, bez 
jakýchkoli nároků. Letošní benefiční koncert byl 
ve prospěch kostela sv. Václava, který čeká ná-
kladná oprava střechy. 
Díky vstřícnosti rodiny Parishů i zámecká kaple 
Nanebevzetí Panny Marie vítala své návštěvní-
ky. Mohli si v klidu prohlédnout nádherný pro-
stor a zároveň se ztišit a zaposlouchat do tónů 
klavírních skladeb. Děkuji PhDr. Haně Chvá-
tilové, Mgr. Janu Hajičovi a studentu Šedovi, 
že nám toto umožnili. V neposlední řadě dě-
kuji Sboru dobrovolných hasičů v Žamberku a 
anonymnímu sponzorovi, že jsme mohli dětský 
program zakončit hasičskou pěnou, která měla 
u dětí velký ohlas, neméně se pobavili i dospělí. 
Otevřené dveře kostelů mají symbolizovat naše 
otevřená srdce. Kéž by k tomu tato Noc svým 
dílem přispěla. Krásné dny letošního léta přeje

Marie Jägerová 

Vážení spoluobčané, 
v úterý 21. června 2016 se v dopoledních hodi-
nách uskutečnilo jednání starosty Žamberka se 
starosty okolních obcí na téma „Obchvat města 
Žamberka a modernizace silnice v  návaznosti 
na přivaděč od D 35“. Tohoto jednání byli také 
přítomni zástupci ŘSD, Státní údržby silnic, 
Krajského úřadu, projekční kanceláře, děkan 
Dopravní fakulty Jana Pernera z Pardubic a já, 
jako jeden z  pěti občanů Žamberka, kteří od 
r.1996 napomáhají řešit a z vlastních zdrojů fi-
nancovat vlastní projekty.  Starostové obdrželi 
námi vypracovanou studii obchvatu. 
Organizátor přítomným žádný materiál k  pro-
jednávání nepředal. V úvodních 45 minutách Jiří 
Dytrt (dále jen JD) sdělil, proč obchvat nedopo-
ručit. 
Jako důvody uvedl: 
1) Obavy, že Žamberk dopadne jako Vamberk, 
a bude „mrtvé město“. Opak je pravdou. Ná-
městí bude využíváno jako životem pulzující 
střed města, nikoli jako tranzitní trasa kamionů, 
přes kterou je nebezpečné přejít. 
2) Obchvat má navazovat na silniční tepny re-
publiky. Zde se jedná o neznalost nebo úmysl 
pana starosty, neboť v navržené studii je přiva-
děč od D 35. V r. 2007 byl pro Žamberk a okolí 
zpracován komplexní návrh dopravy zadava-
telem - Krajským úřadem Pardubického kraje. 
Žamberk se k této věci nevyjádřil, ani ji nepřipo-
mínkoval. V tomto případě nekonal. 
3) Město může v  budoucnosti přijít o mýtné. 
Výběr mýta – v tomto má JD pravdu, za před-
pokladu, že v  těsné blízkosti našeho města 
povede dálnice a dopravci ji za účelem snížení 

nákladů budou objíždět přes Žamberk. Naopak 
nebyl sdělen žádný argument pro - např. centru 
Žamberka se odlehčí od značného dopravního 
zatížení, které v r.2009 JD prosazoval.  Dnes je 
opačného názoru i přesto, že došlo proti r.1995 
v  r.2010 k  navýšení počtu průjezdu vozidel o 
37%, z toho bylo 1.055 vozidel těžké dopravy 
za časový úsek 24 hodin. 
K  městu Vamberku – hodnocení obchvatu 
jeho obyvateli Vám sdělím v příštím vydání ŽL.
Závěrem - po hodině jednání jsem požádal sta-
rostu JD o možnost nahlédnout do zápisu této 
schůzky. Bylo mi odpovězeno, že zápis nedě-
lají. Konstatoval jsem, že je to politováníhodné. 
Ptám se – proč nebylo konáno od r. 2009 na 
přípravě projektové dokumentace, jak pro 
územní řízení, tak pro stavební povolení? Kde 
došlo k pochybení? Žádám tímto pana starostu 
o písemnou odpověď.
Odpoledne jsem se zúčastnil Zastupitelstva 
města Žamberka. Po hodině ztraceného času 
jsem velmi zklamaný odešel. Důvodem mého 
odchodu bylo jednak nepřipravené jednání za-
stupitelstva, dále zastupitelé si vědomi, že 21. 
červen je nejdelším dnem v roce, a tak se roz-
hodli (jistě ne všichni), že odpracují celou odpo-
lední směnu až do konce (jednání končilo v cca 

22:00 hod.). Zprostředkovaně mám informaci, 
že pro město nic neudělali s výjimkou mediál-
ního zviditelnění. Dnes jsou v zastupitelstvu dva 
tábory, které vystupují trvale proti sobě, a proto 
jim nezbývá  prostor na jejich práci pro město 
a jeho občany. Obě strany musí ustoupit a najít 
společné body. Příklad si mohou vzít z jedná-
ní zastupitelů na Moravě, kde projekty v zájmu 
obyvatel jsou schvalovány bez ohledu na poli-
tickou stranu. Umí si sednout k jednomu stolu, 
ať se jedná o politiky zprava nebo zleva, vedení 
či opozice. Obě strany musí najít kompromis 
v jednání. Vedení města se musí naučit standar-
dům, jakými jsou například pořadí projednávání 
- upřednostnit důležité body na úvod zasedání, 
zastupitelům včas předat potřebné podklady, 
informovat je o důležitých jednáních v období 
mezi zasedáním zastupitelstev, zveřejnit kon-
takty na zastupitele a především si uvědomit, 
že práci pro kterou byli zvoleni, musí vykoná-
vat s potřebnou odpovědností a cílem zvelebit 
naše město. 
Žamberk je krásné město. Zpětnou vazbu 
máme od tuzemských i zahraničních návštěv.  
Naše město si zaslouží, aby o něj bylo pečová-
no, ale také v něm dobře hospodařeno. 

                                 Vladimír Šmídl

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Ve čtvrtek 9. června proběhlo v Městské knihovně za přítomnosti starosty Jiřího Dytrta tradiční slav-
nostní pasování žáků prvních tříd na čtenáře. Děti jako vstupenku přinesly obrázky svých oblíbených 
literárních hrdinů, ze kterých bude poté v čítárně uspořádána výstava. Ještě před složením slibu 
byly děti „přezkoušeny“ ze znalostí pohádek a dětských knih. Přesvědčily nás i o tom, že se umí ke 
knížkám dobře chovat a pečovat o ně. Nejlepší čtenáři z každé třídy poté přečetli Slib čtenáře, který 
děti skládaly do rukou pana starosty. Na památku si všichni prvňáčci odnesli knihu Kláry Smolíkové 
Knihožrouti, která byla letos vydána v rámci celostátního projektu Knížka pro prvňáčka. Pasování v 
žamberské knihovně se zúčastnily čtyři první třídy z obou základních škol, celkem 88 dětí.

INFORMACE Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

LETNÍ UZAVÍRKA KNIHOVNY

V době prázdnin bude knihovna uzavřena od 4. do 13. července. Přijďte si včas vypůjčit 
knihy a časopisy na letní dovolenou – v novinkách naleznete severské detektivky, fantasy literaturu, 
cestopisy, romány pro ženy, válečnou literaturu, historické romány, komiksy, dětské knihy a další 
žánry. Letos si opět můžete na dovolenou zapůjčit i turistické mapy a cyklomapy. Novinky i celý 
knižní fond naleznete na wwww.knihovnazamberk.cz v sekci KATALOG. 

Přejeme všem čtenářům krásné prožití léta! Ing. Jana Hlaváčová, ředitelka knihovny


