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Z REDAKČNÍ POŠTY
Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko členů redakční rady a mohou být z kapacitních důvodů kráceny.

Děkujeme paní Lence Lockerové a Pizze-
rii Panský dům za sponzorskou podporu naší 
vlastivědné vycházky. Za krásného slunečného 
počasí jsme si připomněli historická a význam-
ná místa v našem městě. Pizza na závěr nám v 
trávě velmi chutnala. J 

Děkují žáci 2. A a 3. A 
s tř. učitelkami A. Dorčincovou a M. Hillerovou. 

Špatná zkušenost
Chceme se s Vámi podělili o zkušenost s re-
staurací IMRVERE. Dne 27.6.2016 jsme měli 
na cca 17:30 hod. zamluvená místa v této re-
stauraci. Což o to, místa byla, ale....
Po příchodu jsme si ihned objednávali večeře 
- od tataráku, topinky s vejcem a opečenou sla-
ninkou, nějaký ten salát, řízek až po játra. Když 
jsme se konečně zhruba po dvou hodinách od 
objednání dočkali, tak topinky byly připálené, 
játra tvrdá a nepoživatelná. Snad jen ten salát 
byl bez chyby. Takže, kdo máte dost času a tr-
pělivosti počkat si na nekvalitní jídlo za nema-
lé peníze, tak Vám mohu tuto restauraci vřele 
doporučit. Nechápeme, co se s touto dříve tak 
oblíbenou restaurací stalo. Vždyť ještě před ně-
kolika měsíci byla IMRVERE známá výbornou 
kuchyní za rozumnou cenu. 

Za absolventy ŽAVČ Vanická G.

Vážení spoluobčané, 
v předcházejícím vydání ŽL jsem poskytl pří-
spěvek na téma „Obchvat města Žamberka“ a 
přislíbil ohlasy představitelů sousedního Vam-
berka, kteří již mají s obchvatem zkušenost a 
mohou tak porovnávat. 
Na přívětivém jednání jsme hovořili se starostou 
a tajemníkem Vamberka na téma „mrtvé měs-
to“ - jak se projevil život ve městě po výstavbě 
obchvatu. Shodli jsme se, že tento pojem je 
velice nepřesný a zavádějící. Náměstí, kde byl 
snížen provoz vozidel je jen velmi malou částí 
celého města. Ke shodě došlo i v názoru, že i 
vedení města a samosprávné orgány (zastupi-
telstvo) mají významný podíl na tom, jak ovlivnit 
život obcí. Starosta Vamberka nám sdělil, že 
mají na náměstí přechodně uzavřený některý 
obchod. Důvodem není obchvat, ale například 
fakt, že majitelé nemovitostí mají představu o 
vyšším nájmu, než je většina podnikatelských 
subjektů schopna dlouhodobě plnit. Objevují 
se i další důvody jako nedostatek zaměstnan-
ců do obchodů a restaurací. To koresponduje i 
se současným děním v Žamberku. To, že Žam-
berk má městskou památkovou zónu, by mělo 
být důvodem k řešení dopravní situace, možná 
argumentem i pro jednání s ŘSD. 
Dnešní koalice Žamberka má ve svém progra-
movém prohlášení například: 

- Nejbezpečnější město Pardubického kraje.
- Podpoříme realizaci přivaděče rychlostní ko-

munikace R35.
- Chceme být i nadále přitažlivé výletní místo.
- Přejeme si, aby se nám zde dobře žilo. 
K těmto bodům a k jejich plnění zajisté pomůže 
zamýšlený obchvat. Jen těžko si lze představit jak 
zajistit bezpečnost občanů při provozu tranzitní 
dopravy včetně těžkých vozidel. Kamiony jistě 
nebudou tím, co napomůže k obrazu města jako 
příjemného bezpečného výletního místa. Proč 
představitelé jiných obcí usilují o odklonění tranzit-
ní dopravy z měst? Důvodem je především: 
- Plnit slib zastupitele a veřejný zájem. 
- Dlouhodobě ovlivnit život města, zejména 

jeho čistotu a bezpečnost.
- Podpořit zájmy investorů. Investuje se v ob-

lastech dobré silniční dostupnosti. Tam, kde je 
investováno, je vyšší zaměstnanost, je i vyšší 
kupní síla a zvyšuje se požadavek na služby, 
obchody a restaurace. 

Proč obchvat versus veřejný zájem a plnění sli-
bu zastupitelů se Vám zmíníme v dalším ŽL s 
tématy: 
- Struktura vedení města, například proč nesedí 

starosta a tajemník v jedné budově?
- Jak je plněno programové prohlášení koalice? 
- Výsledky hodnocení měst Pardubického kraje 

v r.2015.
- Jak realizovat obchvat, resp. jeho etapy.
Žádám pana starostu, aby si vytvořil zásobárnu 
nápadů, jak se pohybovat pohodlně a bezpeč-
ně po centru města jako chodec, ale i jako řidič, 
aby se městem dalo snadno projet. 

Hezké léto přeje Vladimír Šmídl 

Šťastný domov Líšnice ,o.p.s., 
(včelařský kroužek) 
informace o soutěži mladých včelařů Internatio-
nal Meeting of Young Beekeepers 2016, Česká 
zemědělská universita, Praha

Jiří Prachař je vítězem 
Mezinárodního setkání mladých včelařů 2016

Na to, co jsme se báli jen pomyslet, abychom 
případný úspěch nezakřikli, se stalo skutkem. 
Vše dopadlo nejlépe, jak mohlo! Jirka Prachař, 
člen včelařského kroužku Šťastný domov Líšni-
ce, o.p.s., byl vyhodnocený jako nejlepší mladý 
včelař do 15 let na IMYB 2016. 
Víme, že Jirka věnoval mnoho úsilí a času stu-
diu včelařství a včelařské praxe. Velmi dobře 
byli připraveni i ostatní účastníci, kteří byli no-
minováni z vítězů národních kol včelařských 
soutěží. O tom, že to nebylo jednoduché klá-
ní, také svědčí účast 20 zemí: Albánie, Anglie, 
Běloruska, České republiky, Francie, Irska, Iz-
raele, Kazachstánu, Libanonu, Lichtenštejnska, 
Litvy, Německa, Nigérie, Nizozemí, Rakouska, 

Rumunska, Ruska, Slovenska, Slovinska a 
Ukrajiny. Třídenní setkání mladých včelařů IMYB 
2016, jehož 7. ročník se konal v prvním víkendu 
července na půdě České zemědělské univer-
sity v Praze, se povedlo díky skvěle odvedené 
organizaci Komise pro práci s mládeží ČSV v 
čele s jejím předsedou Jiřím Cafourkem a díky 
pomoci mnoha dalších lidí, kteří se věnují práci 
se včelařskou mládeží.
V sobotu v podvečer se ve foyer Nové scény 
Národního divadla naposledy představili zá-
stupci všech 20 zúčastněných zemí a byly 
rozdány medaile a ceny těm nejlepším. S po-
těšením lze konstatovat, že závěrečnému cere-
moniálu dominovali mladí čeští včelaři.
Dovolte mi, abych pogratulovala Jirkovi 
Prachařovi, a také Janě Bíbě, lektorce naše-
ho včelařského kroužku, k úžasnému úspě-
chu! Jiří, jsme na Tebe moc hrdí a přejeme Ti 
hodně zdraví a štěstí.

Za Šťastný domov Líšnice, o.p.s.,
 Iva Kaplanová, ředitelka

Činnost včelařského kroužku podpořilo Město 
Žamberk dotací 10.000 Kč, děkujeme.

ZO SPCCH, z.s., Žamberk 

POZOR! ZMĚNA!
Doplatek na OZDRAVNÝ POBYT 

v Sezimově Ústí se vybírá 
6. ZÁŘÍ 2016 

na podatelně MěÚ Žamberk 
v době 9 -10 hod.

Výbor ZO SPCCH, z.s., Žamberk zve srdečně 
své členy i ostatní zájemce na 

POZNÁVACÍ ZÁJEZD
„JIZERSKÁ 50 JINAK“

(Železný Brod, Bramberk, Královka, Hejnice....)
25.8.2016 odjezd z Masarykova nám. v 6:30 h.
Cena: 200,- Kč, člen / 250,-Kč ostatní.
Závazná přihláška a platba: 12.8.2016 
na podatelně MěÚ Žamberk 8:00 - 9:00 hod.

Za výbor D.Topičová

POZOR ČTĚTE!!!

Klub důchodců zve všechny své členy, ale i 
ostatní důchodce ze Žamberka na 

ZÁJEZD DO KROMĚŘÍŽE,
který se uskuteční 15. září 2016.

Program: návštěva zámku a přilehlých zahrad 
a prohlídka města Kroměříže. Společný oběd 
v pivovaru Černý orel, exkurze pivovaru s prů-
vodcem.
Cena zájezdu: 300 Kč (cena zahrnuje vstup na 
zámek a zahrady, exkurzi v pivovaru).
Odjezd: 6:30h od Vavřičků, 6:45h od Penzionu, 
7:00h z Masarykova náměstí v Žamberku.
Hlásit se můžete 5.9. 2016 ve společenské 
místnosti v Penzionu.

Za Klub důchodců Zezulková D.


