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Druhý kongres mateřských
center ČR v Praze

V dubnu t.r. se pět zástupkyň našeho cent-
ra zúčastnilo mezinárodního setkání
mateřských center (dále MC). Celý program
zajišťovala a koordinovala „Síť MC v ČR“, kte-
rá napomáhá rozvoji  a  vzniku všech
mateřských a rodinných center v České repub-
lice. Pozvání na kongres přijali mimo jiné také
předsedkyně Rady vlády Anna Čurdová, zá-
stupci MPSV, kanadské ambasády a místních
samospráv.

První den jsme měli možnost besedovat s
přítomnými hosty na téma „Stala se rodina
společenským problémem?“. Kongres zaštiťo-
val vládní zmocněnec pro lidská práva PhDr.
Jan Jařab. Diskusi podpořili svými životními
zkušenostmi a názory Tereza Boučková, Táňa
Fischerová, Zdeněk Matějček, Jiřina Prekopo-
vá, 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 naro-
zených 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 vzá-
jemném obohacování dětí  a  dospě lých. 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 za-
žily v naší přítomnosti. Dále je to vzájemná
citová opora, dětí a dospělých. Toto je to pra-
vé, 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 několi-
ka pracovních skupin, ve kterých si mohli v
úzkém kruhu s lektorem rozšiřovat své znalos-
ti  ve vybraném oboru.  K dispozici  byly
diskusní kroužky s tématy: Řády a neřády v
rodině, Práce s dětmi v útlém věku, Komuni-
kace 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 zku-
šenosti 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 od-
nášíme spoustu nových myšlenek, prohloubení
svých znalostí a odjíždíme s pozitivní energií do
další práce v rodinách i pro ostatní.

D. Jansová
MC Pohoda Žamberk

Oznámení o volbách èlenù
z øad rodièù do Rady školy

při ZŠ Žamberk, Nádražní 743.

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 škol-
ství. Rada školy (dále jen RŠ) bude mít 15 členů.
Je nezávislým orgánem, který umožňuje koordi-
novat zájmy mezi školou, rodiči žáků, jinými zák.
zástupci, pracovníky školy a obcí. Vyjadřuje se ke
skutečnostem, které považuje za nutné a vztahu-
jící se k práci školy. RŠ např. schvaluje výroční
zprávu školy, návrh rozpočtu, zprávu o hospoda-
ření, 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 Škol-
ském odboru MěÚ Žamberk.
Dne 14.5.2003 RM jmenovala jednu třetinu čle-
nů 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 pedagogic-
kých 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 ro-
diče 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. bu-
dova pošty), Žamberk, a to do 20.6. 2003 do
12.00 hod. S volebním řádem, listinou kandidá-
tů  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

Studenti školy se pravidelně účastní matema-
tických soutěží. Letošní rok byl zvlášť úspěšný,
protože v Matematické olympiádě i Klokanovi se
ve všech kategoriích umístili na medailových po-
zicích. 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 účast-
níci z kvarty získali postupové místo - Macháček,
Hrdinová, Popelář. V oblasti se neztratili a po vel-
mi 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 pří-
kladů založených na logické úvaze i vyžadujících
určité matematické dovednosti. V okresním mě-
ření 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 lo-
gické myšlení a podobá se příkladům přijímacích
zkoušek např. Masarykovy Univerzity Brno. Do-
mníváme se, že 60 minut věnovaných řešení úloh
Klokana je přínosem nejen pro matematické ta-
lenty. Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a
přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

 J. Hovorková a D. Nožková

Je tu krásný park, ale...
Vždy jsme si mysleli, že Žamberk má velké štěs-

tí, protože jeho střed krášlí rozsáhlý park. My,
žáci, sem chodíme cvičit nebo na vycházky, ostat-
ní 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 pří-
rody“.

Ale na jak dlouho? Neměli byste se nad tím za-
myslet i Vy - dospěláci? Třeba by stačilo umístit
podél cestiček několik odpadkových košů.

Žáci 2.tříd ZŠ 28.října 581 Žamberk
a jejich třídní učitelky.

Je nás v tom množství odpadků vidět?


