
3ŽAMBERSKÉ LISTY

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání volby prezidenta republiky
Dle ust. § 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o 
volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, o z n a m u j i:
l. volba prezidenta republiky se uskuteční:

v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
a v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. l je volební místnost v CENTRU SOCIÁLNÍ PÉČE 
MĚSTA ŽAMBERKA v Albertově ulici čp. 357 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: Albertova, Albertovo náměstí, Betlém, Brorsenova, Draha, Družstevní, Dvořákova, Dymlov-
ská, Husovo nábřeží, Chelčického, Jeselská, Kněžství, Krátká, Lipová, Luční, Macharova, Máchova, Na 
Drahách, Orlická, Pod Černým lesem, Pod Kapličkou, Pod Sanatoriem, Pod Suticí, Polsko, Pujmano-
vé, Sadová, Spišská, Šanderova, Terezy Svatové, Tovární, U Kapličky, U Kunvaldu, U Líšnice, U Splavu, 
V Břízkách, V Zátiší, Za Kopečkem, Zkrácená. Pro volební okrsek č. 2 je volební místnost na RADNI-
CI, Masarykovo náměstí čp. 166 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Českých 
bratří, Československé armády, Do Kotle, Havlenova, Havlíčkovo nábřeží, Hluboká, Jiráskovo náměstí, 
Ke Střelnici, Klostermannova, Komenského, Kostelní, Krčmářova, Letiště, Mánesova, Masarykovo ná-
městí, Na Skalách, Na Skalce, Na Vyhlídce, Nádražní II. (čp. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 48, 51, 53, 54, 
55, 56, 76, 434, 439, 468, 500, 537, 550, 554, 596, 763, 764, 833, 935, 1389), Orlická kasárna, Park, 
Pod Radnicí, Pod Schody, Pod Skalami, Polní, Severní, Tyršova, U Koupaliště, Vrbí, Za Kasárnami, Za-
hradní, Zámecká. Ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost ve ŠKOLNÍ JÍDELNĚ na náměstí Gen. 
Knopa čp. 433 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 17. listopadu, 28. října, 
Divišova, Lukavská, Na Lindrách, Nad Muzeem, Nádražní III. (čp. 39, 174, 539, 551, 595, 1012, 1013), 
Pionýrů, Příčná, Revoluční, U Divadla, U Lukavice. Ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost ve dru-
hém patře MĚSTSKÉHO ÚŘADU, ulice Nádražní čp. 833 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu: Na Rozárce, Nad Poliklinikou, Nádražní IV. (čp. 14, 22, 26, 40, 41, 42, 43, 114, 195, 
216, 549, 556, 557, 559, 584, 638, 671, 688, 743, 751, 760, 765, 797, 798, 799, 805, 820, 821, 822, 823, 
824, 825, 826, 1010, 1011, 1559), náměstí Gen. Knopa, Ořechová, Řadová, Smetanova, U Daliborky, U 
Polikliniky, Vrchlického. Ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v MATEŘSKÉ ŠKOLE v Tylově 
ulici čp. 1244 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: B. Němcové, Březinova, Du-
kelská, Fučíkova, Kpt. Nálepky, Kyjevská, Na Výsluní, Nádražní V. (čp. 46, 77, 239, 290, 352, 511, 540, 
542, 543, 552, 568, 572, 573, 576, 577, 606, 607, 608, 614, 636, 656, 657, 658, 687, 694, 696, 697, 700, 
748, 749, 753, 754, 815, 841, 842, 847, 848, 849, 940, 945, 1135, 1138, 1139, 1403, 1490, 1499, 1503, 
1504, 1524, 1560), Nerudova, Pod Karlovicemi, Raisova, SNP, Sokolovská, Školská, Špitálka, Tylova, U 
Dlouhoňovic, U Velorexu, Velký Hájek, Zemědělská.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (plat-
ným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR, cestovním průkazem ČR). 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky do místa trva-
lého pobytu. Spolu s nimi obdrží volič informační leták s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. 
Pokud volič z různých důvodů hlasovací lístky neobdrží, budou mu vydány přímo ve volební místnosti.

Jiří Dytrt, starosta města

Dnes odpovídá zastupitel: 
Mgr. Jaromír Žejdlík
Jak se Vám daří naplňovat 
cíle Vašeho volebního programu?
JŽ: „Před třemi lety jsem vstupoval do komunální poli-
tiky za NEZÁVISLÉ s cílem napomáhat podle svých sil 
rozvoji a rozkvětu našeho města. Za tuto dobu se objevila 
celá řada témat, pro která jsem jako opoziční zastupitel 
rád zvedl ruku. Ať už to byla oprava a rekonstrukce ko-
munikací a chodníků, škol, městského muzea, knihovny 
a jiných městských zařízení. Mám radost z postupného 
rozvoje Vonwillerovy továrny a věřím, že se ji podaří na 
základě dotací z Euroregionu Glacensis kompletně zre-
konstruovat. Žamberk vůbec žije velmi bohatým kul-
turním, sportovním a společenským životem, a tak jsem 
vždy rád hlasoval pro podporu nejrůznějších projektů 
v  těchto oblastech. Je také dobře, že bude zpracovaná 
nová obecně závazná vyhláška, díky které budou regu-
lována místa, na kterých lze provozovat hazardní hry, i 
když bych, v souladu s naším programem, uvítal úplný 
zákaz výherních automatů v  našem městě. Za dobré 
považuji také to, že se podařilo upravit v jednotlivých 
částech města koeficient pro výpočet daně z nemovitosti. 
Nepodařilo se nám však prosadit, aby se výše této daně 
vrátila na původní úroveň z roku 2010.“
Co považujete za prioritu v současné době? 
JŽ: „V  současné době považuji za prioritu dokončení 
protipovodňové ochrany, jejíž současný stav musí v ka-
ždém vyvolat skličující pocity. Je také škoda, že se měs-
to Žamberk neustále nedokáže vypořádat se spornými 
kauzami z  minulosti, včetně vymáhání škod, které 
městu vznikly. Mám na mysli především onu nešťast-
nou Pěší zónu. I přes jednoznačné závěry znaleckých 
posudků, které zastupitelstvo iniciovalo, že ke škodě 
došlo a je třeba ji vymáhat, není k tomu stále u většiny 
zastupitelů vůle. Byl bych také rád, pokud by se při za-
pojení dotačních prostředků podařilo provést celkovou 
rekonstrukci zimního stadionu, i když náklady budou 
pro město i tak obrovské. Sport a kultura se však bez 
dotací a podpory neobejdou a jak ve sportu, tak v kul-
tuře má Žamberk celou řadu vynikajících úspěchů. 
V neposlední řadě bych rád podpořil další rekonstrukce 
komunikací, zelených ploch a revitalizaci Masaryko-
va náměstí. Myslím si, že by si celkovou rekonstrukci 
zasloužila i budova Základní školy 28. října, kde půso-
bím, protože je ze všech městských objektů asi nejzaos-
talejší, což může vidět každý kolemjdoucí na vlastní oči. 
Další důležitou věcí pro rozvoj města, podporu našich 
firem a příchod nových investorů bude výstavba ob-
chvatu, která je již několik let v platném územním plá-
nu, včetně přivaděče k plánované rychlostní komunika-
ci R35. Tím by se také částečně ulevilo dopravě v centru 
města, což bychom určitě všichni uvítali. 
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám na závěr 
popřál šťastné prožití svátků vánočních a do příštího 
roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a co nejméně fa-
lešných tónů.“                                       Mgr. Jaromír Žejdlík

Vážení čtenáři, v příštím roce se uskuteční komu-
nální volby, a tak nastane čas bilancování. Proto 
jsme začátkem letošního roku požádali jednotlivé 
zastupitele, aby odpověděli na dvě otázky. Každé-
mu z nich byl poskytnut v ŽL stejný prostor, stejný 
počet znaků, a protože se jedná o 21 zastupitelů  
a vydání ŽL v průběhu roku je rovněž 21, byly je-
jich odpovědi zveřejněny postupně podle číselného 
pořadí a bylo na každém z nich, zda daný prostor 
využije či nikoli. 5 zastupitelů využilo příležitos-
ti vyjádřit svá stanoviska veřejně v ŽL č. 3, 7, 8, 
9 a 21, dva zastupitelé se telefonicky do uzávěrky 
omluvili, ostatních 14 zastupitelů nabídnutý prostor 
ke svému vyjádření nevyužilo. Smutná bilance. 

Vlasta Pavlousková, odp. redaktorka

Investice města: Realizace úspor energií – Městská knihovna Žamberk

Největší letošní investiční akcí byla rekonstrukce objektu knihovny, nad kterou se nacházejí ještě učebny, 
kabinety, cvičná kuchyňka a další prostory „horní“ základní školy. Fasáda budovy a ploché střechy byly 
zatepleny, poškozená dřevěná okna nahradily plastové výplně s trojskly, došlo k dodatečné hydroizolaci 
suterénu a nepodsklepené části budovy elektroosmózou a dodatečnou venkovní izolací. Budova je nově 
vybavena systémem řízeného větrání s rekuperací odpadního tepla, který umožňuje ovládat každou míst-
nost nebo úsek samostatně s ohledem na jeho provozní potřeby. Původní osvětlení ustoupilo úsporným 
LED svítidlům, celá budova byla vymalována, investici doplnila i výměna střešní krytiny nad vstupem do 
knihovny a nový okapový systém z mědi. Zbývá doregulovat a sladit systém vytápění a řízeného větrání 
tak, aby prostředí v budově plně vyhovovalo potřebám uživatelů. Tento projekt bude spolufinancován Ev-
ropskou unií, výše dotace činí 2.653.357,60 Kč.

Celkové investiční náklady (včetně projektů, potřebných průzkumů a posudků, administrace výběrové-
ho řízení, dozorů, nákladů na vyklízení a následné stěhování knih a nábytku, demontáže a zpětné montá-
že elektronického zabezpečovacího systému) byly 8.700.000 Kč vč. DPH. 
Děkujeme zaměstnancům knihovny a základní školy za trpělivost a osobní nasazení během probíhajících 
prací. Občanům Žamberka přejeme klidné prožití vánočních svátků, odpočinek od všedních starostí 
a do nového roku 2018 hodně zdraví a štěstí.

Lenka Fránková, vedoucí odboru REUP, Šárka Strnadová, manažerka dotací, 
Jana Hlaváčová, ředitelka Městské knihovny Žamberk, Roman Pospíšil, ředitel ZŠ Nádražní 743


