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Program kina na měsíc červen 2003 - II.pol.
17.června - úterý ve 20 hod.
18.června - středa ve 20 hod.
HODINA PRAVDY
/USA/
- kriminální
Život občas vyžaduje chování
mimo rámec předepsaných povinností. Zvláště
když jde o zločin spáchaný členem rodiny. Zachová se Robert De Niro jako otec, nebo jako
policista?
titulky
108 min.
od 12 let
60,- Kč
21.června - sobota ve 20 hod.
22.června - neděle ve 20 hod.
NEBE
/SRN, VB, USA/
- milostný příběh Cate Blanchettová a Giovanni
Ribisi jako milenci přemáhající osud ve stínu
smrtící viny. Příběh osudové lásky, která zdánlivě nemá šanci přežít.
titulky
96 min.
přístupný 50,- Kč
24.června - úterý ve 20 hod.
25.června - středa ve 20 hod.
EXPERIMENT
/SRN/
- psychothriller Co se stane, když dvacítku mladých lidí rozdělíte na dozorce a vězně a necháte
je dva týdny zavřené v podzemní laboratoři? Experiment nabízí jednoduchou, originální a
nelichotivou odpověď.
titulky
120 min.
od 15 let
55,- Kč
28.června - sobota ve 20 hod.
29.června - neděle ve 20 hod.
8 MÍLE
/USA/
- drama Filmový debut skutečného rapového
zpěváka Eminema. Částečně autobiografické
drama vypráví o hranicích, které rozdělují a předurčují naše životy a o mladém raperovi, který se
mezi nimi prodírá a snaží se je překonávat.
širokoúhlý titulky 106 min. od 12 let 50,- Kč
Pøipravujeme na èervenec:
Kruh, Láska s výstrahou, Chicago, Kluci to chtějí
taky, O Schmidtovi, Loď duchů, Kurýr, Muži
uprostřed svého kruhu, Jak ztratit kluka po 10
dnech

Viola a jarní zpívání
Dětský pěvecký sbor VIOLA při ZŠ 28. října v Žamberku se dne 4. dubna 2003 zúčastnil krajského
kola Celostátní soutěže dětských pěveckých sborů v Ústí nad Orlicí, kde obhájil své stříbrné umístění
z loňského ročníku. Abychom zazpívali také i pro „domácí“ publikum, uspořádali jsme 17. května od
19.00 hodin Jarní koncert, na kterém vystoupil jako host též Podorlický dětský pěvecký sbor z Jablonného nad Orlicí. Myslím si, že se oběma sborům v nádherné akustice kostela sv. Václava zpívání dařilo
a posluchači odcházeli, soudě podle jejich reakcí, s hezkým pocitem.
Rád bych poděkoval všem těm, kteří našemu sboru vždy ochotně pomáhají se zajištěním a s organizací koncertu. Děkuji Městskému kulturnímu podniku FIDIKO za zapůjčení piana, Technickým službám
města Žamberka za pomoc při stěhování piana, panu páterovi Kučerovi za možnost uspořádání koncertu v prostorách kostela, paní Haně Sklenkové za spoustu nádherných fotografií, svým kolegům a
kolegyním a zejména pak dětem, bez kterých by Viola neexistovala.
J.Žejdlík, sbormistr

Základní umělecká škola
Petra Ebena Žamberk
Vás srdečně zve na

Pěvecký koncert Lucie Nunové
a jejích spolužáků
ze ZUŠ Rychnov nad Kněžnou a Žamberk
ve středu 18. června 2003 v 18 hod.
v sále ZUŠ
Vstupné 20,- Kč

19. června - čtvrtek v 19.30 hod.
IDIOTI
Dánsko 1998 - Projekt 100
Režie: Lars von Trier
Vstupné: členové FK 35,- ostatní 55,- Kč

V současné době probíhá v knihovně

VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ MŠ
Mezi občany našeho města máme i příznivce naší
knihovny. Často dostáváme darem knihy a časopisy,které mohou sloužit dalším uživatelům.
I když se většinou jedná o starší literaturu, děkujeme všem dárcům.
Upozorňujeme čtenáře, že si mohou vypůjčit
spoustu pěkných knih na dovolenou.
U knih a časopisů, které si čtenáři půjčí v období
16. června až 10. července 2003, se prodlužuje
výpůjční lhůta na 6 týdnů. V období 14. až 24.
července 2003 bude v knihovně dovolená.
Přejeme všem čtenářům hezkou dovolenou.
Za MěK Hana Absolonová, ředitelka

23. června 2003 v 18.00 hod.
se v Husově sboru v Žamberku
bude uvádět středověká hra
Jana z Žatce

ORÁČ A SMRT
Přijďte se podívat na bravurní výkony

Alfréda Strejčka
a Jitky Molavcové
DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ
bude použito na opravy kostela, který byl
dvakrát postižen povodní.
Srdečně zve Rada starších
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DAŇ KRVE ZA SVOBODU VLASTI
BLAHOPŘÁNÍ

„Život je jako divadelní kus. Nezáleží na tom jak
byl dlouhý, ale jak dobře byl zahrán.“
L. A. Seneca
19. června 2003 oslaví své krásné kulaté narozeniny paní Alena Dolečková ze Žamberka.
Do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky,
elánu a osobní pohody jí ze srdce přejí manžel
Václav, dcera Alena s přítelem, syn Ladislav
s manželkou a vnoučátka Martínek a Deniska.

HOTEL V KOTLI - BORKOVI
Pro obèany •amberka a okolí
pøipravují ve dnech
26. a 27.èervna 2003

„ØÍZKOVÉ HODY“
Zájemci si vyberou ze 40 druhù øízkù
- kuøecí, zvìøinové, vepøové, rybí
Inf. na tel. è. 465 611 318, 603 27 69 53

1.FC Žamberk
- fotbalový oddíl, pořádá

12.7.2003 od 14.00 hod.
NA STADIONU
POD ČERNÝM LESEM
v ŽAMBERKU
TRADIČNÍ

PIVNÍ SLAVNOSTI!
Hraje: BLADEX, JAŠETO, 7 RYB
Bohaté občerstvení!

Před 85 lety, 21.června 1918, zahynul hrdinskou smrtí člověk,
jehož jméno se stalo symbolem legionářské tradice v našem městě B e d ř i c h H a v l e n a . Na r o d i l s e
18.května 1888 v hájence poblíž
Nové Lhoty u Čáslavi. V Žamberku
působil jako úředník okresního
berního úřadu a aktivně se zde zapojil do činnosti Sokola. Byla to
právě činnost Sokola, jeho organizace a zdravý patriotismus, které
formovaly jeho postoje a činy a které se odrazily ihned po jeho
příchodu na italské bojiště. Bedřich Havlena využil první
příležitosti a již 28.listopadu 1915
přeběhl u San Michele del Carso na
italskou stranu fronty.
Po strastiplném putování italskými zajateckými tábory, kde byli
čeští zajatci i dobrovolní přeběhlíci kázeňsky podřízeni zajatým
rakouským oficírům, se konečně
dostává do tábora Santa Maria Capua Vetere u Neapole, kde - spolu
s náčelníkem sokolské župy moravskoslezské
Janem
Čapkem
a Břetislavem Bartošem zakládá
v polovině ledna 1917 československý dobrovolnický sbor. Členem
tohoto sboru mohl být jen ten, kdo:
„uznává mravní příkaz bojovat se
zbraní v ruce za samostatný stát. „Činnost sboru byla soustředěna na prosazení požadavku
ozbrojeného nasazení českých a slovenských zajatců.
Přesto, že činnost tohoto sboru jednoznačně prokazovala odhodlání, zdatnost a bojovou
připravenost českých zajatců a přesto, že někteří italští velitelé úspěšně používali české zajatce jako průzkumníky, konzervativní italská vláda dlouho odmítala jejich vyzbrojení
a válečné nasazení. Teprve po dlouhých a složitých jednáních vedených dr.E.Benešem
a gen.M.R.Štefánikem a pod tlakem spojenců vyslovila italská vláda souhlas s vytvořením
československého vojska v Itálii. Bylo zásluhou Čs.dobrovolnického sboru, že vojsko o síle
sboru bylo vytvořeno a připraveno k boji v rekordní době. Za účasti představitelů italské vlády, zástupců dohodových mocností a gen.Štefánika došlo 24.5.1918 na Piazza Venezia v Římě
k slavnostnímu odevzdání praporů československým plukům. Při této příležitosti byla poprvé v historii na mezinárodním fóru vzdána čest písni „Kde domov můj“ jako státní hymně.
Mezi nastoupenými legionáři nechyběl ani Bedřich Havlena.
V polovině června 1918 zahájilo 58 rakouských divizí ofenzivu na řece Piavě. Vedle italských, amerických a francouzských divizí proti nim stála i divize československá. A byli to
právě Čechoslováci, kteří - stejně tak jako před rokem jejich bratři u Tarnopolu - „drželi frontu
„ a úspěšně se bránili rakouskému náporu. Italský ministr ocenil jejich chování slovy : „ se
zpěvem na rtech bili se jako lvové a svým chováním povzbuzovali naše vojáky“ . Za své bojové úspěchy však zaplatili nejdražší daň - daň krve. 69 mužů padlo. Padl i zakladatel
Čs.dobrovolnického svazu Jan Čapek. 101 muž byl raněn a další se vinou neorganizovaného
ústupu italských divizí ocitli v rakouském zajetí, kde je čekala potupná smrt provazem.
V seznamu legionářů popravených u Casa Monte v Collalto nalezneme i jména legionářů
z blízkého okolí: Rudolf Modráček z Čermné a Josef Zeman z České Rybné.
Stejný osud čekal i Bedřicha Havlenu. Odsouzen rakouským polním soudem měl být popraven 21.6.1918 u San Dona di Piave. Podle výpovědi svědků však i v hodině smrti projevil
tento žamberský občan a Sokol mimořádné hrdinství:
„Před popravou zavolali k němu kněze. Řekl mu: „Smrti se nebojím, jsem přesvědčen,
že nebude marná. Do konce roku se Rakousko rozpadne a Čechy budou svobodné.“ Došel
až k tyči pod ráhno a aniž dost málo váhal a nebo dal čas svým katanům k ceremoniím,
naskočil jako Sokol klikem levou rukou, tj. chytil se ráhna a přitáhl se k němu nahoru,
v rychlosti pak pravou rukou navlékl si oprátku na hlavu, při čemž se mu právě pro onu
rychlost smekla, s úsměvem na tváři navlékl si přes hlavu oprátku znovu a spustil se bleskurychle do visu. Oprátka zadrhla se a on - hrdina - s úsměvem v obličeji bez veškerého
smrtelného zápasu - dokonal. Utekl v pravé chvíli svým katanům.“
Smrt Bedřicha Havleny nebyla marná. Popravy zajatců naše legionáře neodradily. Svým
hrdinstvím v dalších bojích, zejména na Doss Altu, jeho smrt pomstili a přispěli tím k porážce mocnářství a vzniku republiky.
Závěrem bych chtěl podotknout, že památka našich legionářů je v Itálii stále živá. Na
všech místech jejich poprav jsou vzorně udržované pomníky, osázené květy a v Arcu se každoročně koná polní zádušní mše na jejich památku. Domnívám se, že tato skutečnost by
měla být výzvou ke zlepšení péče o pomníky ve Vojáčkových sadech.
PhDr. Kalous František
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Neděle 15.6.2003
SKŘÍTKOVA STEZKA PŘÍRODOU
Pojďte s námi na výlet! Setkáte se se skřítkem
Ekolíkem, paní PET lahví a Mámou zaječicí a ti
mají pro Vás, malé i velké, nachystáno spoustu
soutěží a zajímavých úkolů. Na konci stezky čeká
na děti diplom a na všechny sladká odměna.
Start: neděle 15.6. 13.30 - 15.30 hod.
Pivnice u Vavřičků, Žamberk.
STARTOVNÉ: 5 ks PET lahví na osobu
nebo 25,- Kč.
Tato akce byla přeložena z neděle 11.5.2003, kdy
se nekonala z důvodu špatného počasí.

Máte zájem pracovat s dětmi?

Hledáme vedoucí těchto zájmových útvarů:
-stavby papírových modelů
-hra na flétnu
-diskotance
Nabízíme dobrý kolektiv spolupracovníků,
pracovní zázemí a finanční ohodnocení.
Pokud máte sami zajímavý nápad, který byste
rádi s dětmi realizovali, rádi Vás přivítáme.

Letní brigáda

Hledáme kuchařku na letní dětský tábor, a to
v termínu 17.8. -29.8.2003.
Vhodné zejména pro učnice oboru kuchař - číšník.
Informace na telefonním čísle 465 611 666,
603 876 667 - Lucie Kluková.
Za DDM ANIMO Lucie Kluková
Klub POLABINY, s.r.o. Vzdìlávací støedisko
Mozartova 456, 530 09 Pardubice,
zøizovatel Støední odborné školy
cestovního ruchu v Pardubicích

KAM PO MATURITÌ?
Ve školním roce 2003/2004
opìtovnì poøádáme z povìøení
MŠMT ÈR s výhodou sociálních dávek
* postaveno na roveò SŠ a VŠ
JEDNOLETÁ DENNÍ POMATURITNÍ
JAZYKOVÁ STUDIA ANGLIÈTINY
intenzivní pøíprava na státní zkoušky
Informaèní materiály a pøihlášky
si vy•ádejte na pardubické adrese nebo tel
466 415 718, e-mail: Klub@pce.cz,
nebo 466 415 612, www.skola-cest-ruch.cz
Výukové støedisko •amberk
KONTAKTNÍ OSOBA:
Dagmar Všetièková, tel.465 613 467

Všichni učitelé
Základní umělecké školy Petra Ebena Žamberk
přejí svým žákům krásné prázdniny plné bohatých
zážitků a jejich rodičům děkují za dobrou spolupráci a pomoc během celého školního roku.
Přejeme i jim slunnou dovolenou
a hodně odpočinku !
PhDr. Hana Chvátilová, ředitelka

Dechový kvintet po koncertu ve státním kancléřství v Saarbrückenu

Komise pro zahranièní styky RM informuje
„HUDBA JAKO ŘEČ EVROPSKÉ MLÁDEŽE“
V letošním roce se už potřetí konalo od 1.5. do 8.5.2003 setkání mladých hudebníků z několika
evropských zemí. Letošní setkání bylo zahájeno v lucemburském Echternachu a poté pokračovalo v
německém Ottweileru, kde proběhly i předchozí dva ročníky. Vedení naší školy vybralo osm muzikantů, kteří reprezentovali nejen ZUŠ Petra Ebena, město Žamberk,ale i celou Českou republiku.
Cestu dlouhou asi 1000 km jsme urazili za 12 hod. Do Echternachu jsme přijeli ve večerních hodinách. O náročnosti tohoto setkání svědčí i to, že ještě týž den po večeři se konala první zkouška. Cílem
tohoto setkání bylo nacvičit několik skladeb z minulých let a vystoupení v Echternachu. Vyvrcholením celé akce měl být koncert ve Státním kancléřství v Saarbrückenu, což je hlavní město Sárska.
V sobotu 3.5. jsme se podívali do hlavního města Lucemburska - Lucemburku, kde jsme navštívili
mj. i hrob Jana Lucemburského. Byli jsme velice překvapeni, když jsme se tu potkali se dvěma Čechy,
kteří ale bydleli v Německu. V Echternachu jsme náš pobyt ukončili v neděli 4.5.2003. V místní základní škole jsme hráli starostovi tohoto města a místním politikům. Poté jsme odjeli autobusem na
radnici, kde jsme se setkali nejen s místními politiky, ale i ministryní Lucemburska.
Po třech dnech v Lucembursku jsme ve večerních hodinách odjeli autobusem do německého Ottweileru. K budově, kde jsme byli ubytováni v letech minulých, přibyla nová přístavba, která stála 4,5
mil. DM. Zde jsme pokračovali v nacvičování nových skladeb, které jsme, bohužel, nehráli ani na
koncertě ani nenahráli na kompaktní disk(CD).
V pondělí měl náš kvintet koncert při setkání ministrů ve státním kancléřství. Ve středu vyrazil celý
orchestr do Merzigu, kde na radnici vystoupila komorní hudba (náš kvintet a kvartet tvořený z německých hráčů). Následoval rozchod, abychom si mohli prohlédnout město. V úterý nás natáčela
televize, ale ve zprávách o nás nevysílali. Volali jsme proto
do televize, ale ani tam nám nic neřekli. Nakonec jsme ve čtvrtek odjeli do Saarbrückenu, kde měl celý tento týden
vyvrcholit. Hráli jsme zde od 18.30 hod. politikům a jejich
hostům. Setkali jsme se zde i se sportovci z Čech.
Celý týden uběhl velmi rychle. Dopoledne i odpoledne se
konaly zkoušky celého orchestru, a protože část muzikantů
byla vybrána i do komorního orchestru, zkoušelo se prakticky celý den až do pozdních večerních hodin.
Převážnou část orchestru tvořili němečtí muzikanti. Ale přijeli jsme i my, Češi, hudebníci z Lucemburska a Francie. Celkem
nás bylo asi 40 muzikantů. Naši skupinu vedl pan učitel Ladislav Tyrner, řídil Richard Heckenberger a jako překladatel jel
pan Jaroslav Rendl. Dalšími hráči byli: Michal Fogl - trubka,
Pavel Dostál - pozoun(baryton), Vlaďka Krejsová - lesní roh, David Křen - trubka a Michal Tomeš - bicí nástroje.
Již z předchozích dvou let jsme věděli, že nás čeká náročná práce. Letos to však bylo o něco jednodušší. Skladby byly
sice náročnější, ale nic jsme nemuseli nahrávat na kompaktní disk (CD). Ovšem všichni se velmi snažili, a proto se nám
podařilo splnit stanovené cíle.
Užili jsme si také hodně legrace. Při hraní i ve volném čase.
Pan Morbach, náš dirigent, vybral velice pěkné skladby, které se nám všem moc líbily. Proto jsme tam přece jeli a chtěli
bychom jet i příště, pokud se tato akce opět uskuteční.
Naše výprava před katedrálou v Lucemburku
Michal Tomeš, účastník zájezdu
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Oznámení o volbách èlenù
z øad rodièù do Rady školy
při ZŠ Žamberk, Nádražní 743.

Druhý kongres mateřských
center ČR v Praze
V dubnu t.r. se pět zástupkyň našeho centra zúčastnilo mezinárodního setkání
mateřských center (dále MC). Celý program
zajišťovala a koordinovala „Síť MC v ČR“, která napomáhá rozvoji a vzniku všech
mateřských a rodinných center v České republice. Pozvání na kongres přijali mimo jiné také
předsedkyně Rady vlády Anna Čurdová, zástupci MPSV, kanadské ambasády a místních
samospráv.
První den jsme měli možnost besedovat s
přítomnými hosty na téma „Stala se rodina
společenským problémem?“. Kongres zaštiťoval vládní zmocněnec pro lidská práva PhDr.
Jan Jařab. Diskusi podpořili svými životními
zkušenostmi a názory Tereza Boučková, Táňa
Fischerová, Zdeněk Matějček, Jiřina Prekopová, Jiřina Šiklová, Jolana Voldánová, Alena
Wagnerová, Martin Mejstřík. Diskutovalo se
o problémech týkajících se postavení rodiny v
současné společnosti, o vzájemných vztazích
v rodině, o alarmujícím snižování počtu narozených dětí, rovných příležitostech mužů a
žen a o rozvoji občanské společnosti.
Přes všechny velice podnětné příspěvky nás
nejvíce oslovil příspěvek psychologa Zdeňka
Matějčka.
Hovořil o základních potřebách dětí, o vzájemném obohacování dětí a dospělých. Z
hezkých myšlenek pro Vás vybíráme několik
životních jistot, které nám děti přinášejí. Je to
především otevřená budoucnost. Máme-li
děti, vždy se na něco těšíme, z něčeho máme
strach, stále máme něco před sebou. Děti nás
přežijí, je v nich náš genetický kód a to, co zažily v naší přítomnosti. Dále je to vzájemná
citová opora, dětí a dospělých. Toto je to pravé, na čem stojí a padá rodina. S úsměvem
potvrdil i to, co víme všichni „Máme-li děti,
určitě se nenudíme.“
V závěru prvního dne byla beseda na téma
„Postavení žen v EU.“
Druhý den se účastníci rozdělili do několika pracovních skupin, ve kterých si mohli v
úzkém kruhu s lektorem rozšiřovat své znalosti ve vybraném oboru. K dispozici byly
diskusní kroužky s tématy: Řády a neřády v
rodině, Práce s dětmi v útlém věku, Komunikace a řešení problémů, Kontakt s mým
vnitřním já, Problematika dvojčat a vícečat,
Styk s médii a vystupování na veřejnosti.
Na závěr kongresu jsme si vyměňovali zkušenosti z center ve svých městech v České
republice i v Německu.
Program kongresu byl opravdu bohatý a kdo
přijel, nelitoval. Shodli jsme se, že si každý odnášíme spoustu nových myšlenek, prohloubení
svých znalostí a odjíždíme s pozitivní energií do
další práce v rodinách i pro ostatní.
D. Jansová
MC Pohoda Žamberk

Na základě usnesení Rady města Žamberka č.
527 / 03 RM zřizuje ke dni 1.6. 2003 Radu školy
při ZŠ, Nádražní 743 dle § 17 zákona č. 564 /
1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. Rada školy (dále jen RŠ) bude mít 15 členů.
Je nezávislým orgánem, který umožňuje koordinovat zájmy mezi školou, rodiči žáků, jinými zák.
zástupci, pracovníky školy a obcí. Vyjadřuje se ke
skutečnostem, které považuje za nutné a vztahující se k práci školy. RŠ např. schvaluje výroční
zprávu školy, návrh rozpočtu, zprávu o hospodaření, vyjadřuje se ke koncepčním záměrům
rozvoje školy, ke jmenování a odvolání ředitele.
Může požádat Českou školní inspekci o inspekci.
Úplné znění zákona o RŠ je k nahlédnutí na Školském odboru MěÚ Žamberk.
Dne 14.5.2003 RM jmenovala jednu třetinu členů RŠ v tomto složení:
1. Ing. Strnad Ryan - člen RM
2. Ing. Černý David - člen RM
3. Tomanová Lucie - pracovnice odboru
školství a kultury MěÚ
4. Ing. Janotová Eva - vedoucí finančního
odboru MěÚ
5. MVDr. Popelářová Renata

Současně schválila zřizovací listinu RŠ při ZŠ
Žamberk, Nádražní 743. Volby z řad pedagogických pracovníků se konaly v 1. kole dne 22.5. a
26.5. 2003 a ve 2. kole 4. - 5.6. 2003.
Druhá třetina členů RŠ má toto složení :
1. Mgr. Leksová Marie
2. Mgr. Sklenářová Václava
3. Mgr. Maixnerová Lenka
4. Kučera Jiří
5. Lehká Lenka
Volby zbývající třetiny členů z řad rodičů byly
stanoveny na 26.6. 2003. Proběhnou v prostorách
malé tělocvičny ZŠ Nádražní 743 v 16.30 hod.
Všem dětem této školy byly předány lístky pro rodiče právě s touto informací.
Navrhovanými kandidáty jsou :
1. Lesáková Milena - ZvŠ Žamberk
2. Langerová Ladislava - soc.- právní
ochrana dětí a mládeže MěÚ
3. Muras Ivo - podnikatel
4. Dr.Novotná Petra - ředitelka PPP ÚO
5. Stehlíková Věra - vychovatelka
K nim se mohou připojit i další zájemci z řad
rodičů. Svoji kandidaturu však musí potvrdit
osobně na podatelně PÚ, Nádražní 833 (býv. budova pošty), Žamberk, a to do 20.6. 2003 do
12.00 hod. S volebním řádem, listinou kandidátů budete seznámeni přímo před samotnou
volbou. Děkujeme za Vaši účast při volbách a za
zájem o dění na této škole.
Za přípravný výbor Lad. Langerová

MATEMATICKÉ SOUTĚŽE
na Gymnáziu Žamberk

Je nás v tom množství odpadků vidět?

Je tu krásný park, ale...
Vždy jsme si mysleli, že Žamberk má velké štěstí, protože jeho střed krášlí rozsáhlý park. My,
žáci, sem chodíme cvičit nebo na vycházky, ostatní občané tu tráví chvíle oddechu a pohody. Všem
by tedy mělo záležet na tom, v jakém je stavu. Je
tomu opravdu tak?
vyzbrojili“ se igelitovými pytli a taškami. Za
půl hodiny jsme prošli úsek od vchodu z ulice
28.října po vchod do parku od „Vavřičků“. Našli
a posbírali jsme velké množství odpadků. Měli
jsme dobrý pocit z toho, že jsme alespoň trochu
pomohli uklidit a tím tak zkrášlit náš „kousek přírody“.
Ale na jak dlouho? Neměli byste se nad tím zamyslet i Vy - dospěláci? Třeba by stačilo umístit
podél cestiček několik odpadkových košů.
Žáci 2.tříd ZŠ 28.října 581 Žamberk
a jejich třídní učitelky.

Studenti školy se pravidelně účastní matematických soutěží. Letošní rok byl zvlášť úspěšný,
protože v Matematické olympiádě i Klokanovi se
ve všech kategoriích umístili na medailových pozicích. MO začíná školní částí řešením domácích
úloh. Nejlepší řešitelé postupují do okresního
kola, kde v časovém limitu řeší další příklady.
V okresním kole MO obsadili tato místa:
26 (prima) 1. místo Michaela Havlová
Radim Nesvadba
27 (sekunda) 2. místo Radek Nožka
3. místo Roman Kalous
28 (tercie) 1. místo Aleš Talacko
29 (kvarta) 2. místo Jiří Macháček
3. místo Kristýna Hrdinová
Deváté třídy mohou po úspěšném absolvování
II. kola postoupit do oblastního. Všichni 3 účastníci z kvarty získali postupové místo - Macháček,
Hrdinová, Popelář. V oblasti se neztratili a po velmi dobrém výkonu Tomáš Popelář zůstal o 2 body
za nejlepším a Kristýna Hrdinová o 3 body.
Úspěch v této soutěži závisí určitě na přípravě, ale
nezbytná je i momentální pohoda.
Matematický Klokan je mezinárodní soutěž,
kdy žáci různých zemí ve stejný den řeší stejné
úlohy. Během 60 - 90 min. řeší 24 kratších příkladů založených na logické úvaze i vyžadujících
určité matematické dovednosti. V okresním měření sil dosáhli studenti gymnázia těchto
výsledků:
kat. Benjamín (6., 7. tř.) 1. místo Radek Nožka
kat. Junior (1.,2. roč.) 1. místo Zdeněk Barnet
kat. Kadet (8.,9. tř) 2. místo Tomáš Popelář
kat. Student (3.,4. roč.) 3. místo Jakub M(ller
Charakter úloh této soutěže klade důraz na logické myšlení a podobá se příkladům přijímacích
zkoušek např. Masarykovy Univerzity Brno. Domníváme se, že 60 minut věnovaných řešení úloh
Klokana je přínosem nejen pro matematické talenty. Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a
přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.
J. Hovorková a D. Nožková
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ZO Sdru•ení zdravotnì posti•ených v •amberku
zve všechny své členy, jejich rodinné příslušníky a ostatní spoluobčany na zájezd

PO ORLICKÝCH HORÁCH
odjezd z Masarykova náměstí
ve středu 9.července 2003 v 7.00 hod.
(návrat 17.00 - 18.00 hod.)
Přihlášky včetně zálohy přijímá od 30. června do
4. července 2003, v běžné pracovní době, na
podatelně MÚ (bývalá budova pošty) pí I. Nunová.
Cestovné a vstupné pro členy: 100,-Kč,
pro ostatní: 140,-Kč.
Marek Rybár, místopředseda organizace

Sportovní hry zdravotnì posti•ených
v •amberku.
Sedmý ročník her zdravotně postižených občanů skončil 24.května 2003 za nádherného
slunečního počasí, bohužel za nejmenší účasti.
Chyběl i zakladatel těchto her p. Jaroslav Charfreitag, p.Hladík, dlouholetý předseda místní
organizace svazu invalidů, a diabetici, kteří odjeli na ozdravný rekondiční pobyt do Dobrušky.
Tentokrát naše „sportovky“ navštívil starosta
města p.Mgr.Tomáš Kalous a vedoucí odboru sociálních a zdravotních věcí pí Bc. Dagmar
Ducháčková. Závodilo se v hodu granátem na
vodorovný obdélníkový cíl, v hodu míčkem na plechovky, v hodu kroužkem na svislou tyč, v hodu
šipkami na kruhový terč, srážení kuželek zavěšenou koulí a ve střelbě ze vzduchovky.
V kategorii žen se na 1.místě se 187 body umístila pí Jiřina Kratochvílová, 2.místo se 175 body
obsadila pí Jaroslava Hájková, na 3.místě se 160
body se umístila Bc.D.Ducháčková, která, jako
host, rovněž soutěžila.
V kategorii mužů obsadili 1.místo p.Jiří Šimek
s 307 body, 2.místo p.Václav Vodička s 300 body
a 3.místo p.Milan Doskočil s 243 body.
Výbor děkuje Radě města za podporu a p.Janu
Kulhánkovi za bezplatné poskytnutí prostranství
v Autocampu Pod Černým lesem, kde sportovní
hry pravidelně pořádáme.
Výbor ZO SPCCH

POZVÁNKA NA VÝLET
S KLUBEM ÈESKÝCH TURISTÙ
„TEPLICKO - ADRŠPAŠSKÉ SKÁLY“
Zahajujeme první část seriálu výletů skalními
městy, který připravuje Ing. Jiří Kulich. Odjíždíme v neděli 22. 6. 2003 vlakem z nádraží v 5.43
hod. Středně náročná trasa vede Adršpašským
skalním městem (vstupné 40,- Kč) - odtud po žluté a modré - Vlčí rokle - výstupy žebříky mezi
skalami až na vrcholky (200 m) - Teplice n. Met.
Doporučujeme pevnou turistickou obuv a občerstvení na cestu.
Návrat do Žamberka do 20.00 hod.
Další informace najdete na vývěsce KČT nebo
u vedoucího výletu.
Petr FRIML, předseda KČT

Volejbalový oddíl žen Sokol Žamberk pořádá
v sobotu 28.června 2003

TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC
VE VOLEJBALE
- prezentace od 9.00 - 9.30 hod.
- startovné Kč 80,- Kč/ za dvojici
- občerstvení a hodnotné ceny zajištěny
Registrovaným hráčům povolen start pouze do výše krajských přeborů. Všichni
příznivci volejbalu jsou srdečně zváni.
Za oddíl: Lucie Malá

MISTROVSKÁ UTKÁNÍ
25.4. dorost
S.Kameničky - 1.FC ŽA 2:1
(b.Fišer)
26.4. ml.žáci
ŽA - Holice
0:2
st.žáci
ŽA - Holice
0:0
dorost
Horní Jelení - ŽA
0:3
(b.Machovič 3x)
muži
Loko Pardubice - ŽA
1:0
1.5. dorost
S.Prosetín - ŽA
2:1
(b.Machovič)
muži
S.Dobříkov - ŽA
2 :0
3.5. ml.žáci
ŽA - Sezemice
4:1
(b.Cvik 2x, Macháček, Kovář)
st.žáci
ŽA - Sezemice
2:2
(b.Krejsa, Andrš)
dorost
ŽA - Jablonné n.O.
3:2
(b.Machovič 2x, Kratochvíl)
muži
ŽA - M.Třebová
1:0
(b.Menzel)
8.5. dorost
ŽA - H.Újezd
4:2
(b.Šponar 3x, Čermák)
muži
ŽA - Česká Třebová
3:1
(b.Starý,Huška,Menzel)
10.5. ml.žáci
Svitavy B - ŽA
4:0
st.žáci
Svitavy B - ŽA
3:0
dorost
Lekva Skuteč - ŽA
1:0
muži
Lekva Skuteč - ŽA
7:4
(b.Koukol,Musil,Pavelka,vlastní)
18.5. ml.žáci
ŽA - Letohrad
0:2
st.žáci
ŽA - Letohrad
0:1
dorost
S.Zámrsk - ŽA
4:1
(b.Čermák)
muži
Heřm. Městec -ŽA
2:2
(b.Musil 2x)
24.5. ml.žáci
Dolní Újezd - ŽA
6:2
(b.Kovář, Mach)
st.žáci
Dolní Újezd - ŽA
1:1
(b. Vémola)
dorost
ŽA - Městečko Trnávka 0:1
muži
ŽA - Prachovice
2:0
(b.Musil 2x)
31.5.ml.žáci
ŽA - M.Třebová
1:3
st.žáci
ŽA - M.Třebová
0:1
dorost
S.Miřetice - ŽA
2:3
(b.Čermák, Franke,Pavelka)
muži
J.Holice - ŽA
4:2
(b.Starý, Pavlík)
Za fotb. odd.: Jiří Šámal

Okresní přebory jednotlivců 10. a 11. 5. 2003
Bilance:
1.místo - Adéla Štruncová ve st.žákyních
Jan Hlaváč v kat.děti
Podolánová-Štuncová v dorostenkách
2.místo - Šimon Fiala v ml.žácích
David Vítek v kat.děti
Pavel Rojek v mužích ve čtyřhře
J.Šmirous-M.Havel v mužích ve čtyřhře
3.-4.místo - A.Hrubešová v dorostenkách
E.Hovorková - A.Hrubešová
v dorostenkách
Výsledky 4. kola mistrovských zápasů
- 17. a 18.5.2003
DOSPĚLÍ: TOSK A - Perštýn Pardubice B 6 : 3
Bodovali: Ra.Neugebauer, A.Hrubešová, P. Rojek, Tajbrová-Hrubešová, Neugebauer-Malý a
Rojek-Dostál. TC Chrudim - TOSK B
9:0
DOROST: TC Nové Město n.M. - TOSK A 8 : 1
Jediný bod získal Adam Jindra výhrou nad
P.Šafkou. TOSK B - SB Světlá n.S.
2:7
Bodovali: L.Galád a Knop-Galád
ŽACTVO: Lokomotiva Trutnov - TOSK A 5 : 4
Těsná porážka v nejvyšší oblastní soutěži, rozhodoval až závěrečný debl chlapců, ve kterém
prohráli Jirásek s Galádem 7:5 ve třetím setu.
Body získali: J. Jirásek, K. Podolánová, A. Štruncová a čtyřhra dívek.
TOSK C ml. - LTC Hradec Králové
6:3
Bodovali: Š.Fiala, J.Opletal, I.Stehlíková,
B.Vítková, debl dívek a Fiala-Opletal
Loko Čes.Třebová - TOSK D ml.
0:6
O hladké vítězství se postarali: D.Vítek,
R.Bečička, Pa.Krčmářová, E.Jansová a chlapecký i dívčí debl.
TOSK E elévové - LTC Vys.Mýto
4:3
Bodovali: D.Vítek, J.Ramba, Vítek-Ramba a rozhodující mix vyhráli D.Vítek-K.Novotná.
Odložený zápas 3.kola východočeské Kadet Tour
žactva: TOSK A - LTC Pardubice
1:8
Jediný bod získala Adéla Štruncová.
-mcva-

ŠACHOVÝ PŘEBOR ŽAMBERKA ŽÁKŮ
1. Tomáš FELCMAN
ZŠ 743
10,0 (48,00)
2. Petr HYNEK
ZŠ 743
10,0 (46,00)
3. Ondřej MAZURA
ZŠ 743
8,5
4. Filip MLÍČKA
ZŠ 743
7,5 (30,50)
5. Josef LORENC
ZŠ Letohrad 7,5 (26,75)
6. Michael MATĚJÍČEK ZŠ 743
6,0
7. Jakub VARGA
ZŠ 581
4,5 (12,75)
8. Martin LANCMAN
ZŠ 743
4,5 (11,75)
9. Adam LORENC
MŠ Letohrad 4,5 (9,75)
10. Tomáš ZÁŘECKÝ
ZŠ 581
2,0
11. Aňa DOMOROSLAVA ZŠ 743
1,0
12. Pavel PRAŽÁK
ZŠ 743
0,0
Šachový přebor Žamberka žáků se uskutečnil
8.5.2003 v restauraci V Kotli za účasti 12 mladých
přívrženců královské hry. O umístění v popředí
rozhodlo až velmi dramatické poslední kolo. Přeborníkem Žamberka pro rok 2003 se zásluhou
lepšího pomocného hodnocení stal Tomáš Felcman ze ZŠ 743. Pochvalu ale rozhodně zaslouží
všichni účastníci tohoto přeboru, bojovali nekompromisně do vyčerpání všech možností,
zároveň nezapomínali na pravidla šachové etiky.
Velké sympatie si získal šestiletý Adam Lorenc,
který se umístil na velmi hezkém 9. místě, přestože zatím navštěvuje mateřskou školu.
Velmi hodnotné ceny (dostalo se na každého
žáka) poskytla Kolpingova společnost Žamberk.
Děkujeme!
Ivan Belobrad, Miloš Mazura

