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NEMĚLO TO CHYBU 
Prvního října ráno - počasí, že by psa nevyhnal. A my jsme po deváté hodině vyhnaly naše druháčky, třeťáky, 
čtvrťáky a páťáky do ulic Žamberka. DDM Animo pro nás připravilo hru „Putování za žamberskými klíči“. 
Vyráželi jsme na cestu vybaveni teplým a podle možností voděodolným oblečením či deštníkem, svačinami a 
někteří i termoskou s teplým nápojem. Cílem bylo projít městem po určených stanovištích, získat „klíče“ a vymě-
nit je za sladkou odměnu. Pracovnice Anima připravily trasu se šesti zastávkami, na nichž čekaly historické 
postavy v dobovém oblečení se svým vyprávěním. Tématem „Putování“ bylo 90. výročí vzniku Českosloven-
ské republiky. Děti sbíraly poznatky o 1.světové válce a prvorepublikovém období, řešily skládačku, kreslily, na 
náměstí zpívaly Ach synku, synku, prohlížely staré vojenské uniformy, staré peníze a pohlednice Žamberka z dob 
minulých. Nuda to rozhodně nebyla a na počasí nikdo nedbal. Na závěr se žáci, už v teple školy, utkali v testu, 
který prověřil získané vědomosti. Odměny byly fi alové, rohaté a sladké. 
Chceme poděkovat zaměstnankyním Anima za tuhle perfektně připravenou historickou vycházku nabitou infor-
macemi a spoustou konkrétních materiálů. Připravit akci tohoto typu tak, aby zaujala děti mladšího školního 
věku, není jednoduché. Poděkování patří i studentům gymnázia, kteří na nás v tom psím počasí trpělivě čekali na 
jednotlivých zastávkách. Opravdu to nemělo chybu a těšíme se na další společný projekt.

Kolektiv učitelek 1. stupně Základní školy Žamberk, 28. října 581 

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme studentům 8.A (Adamu Vaškovi, Miku-
láši Odehnalovi, Vítovi Petrů, Davidu Novákovi, 
Alžbětě Blankové, Martinu Pavlátovi, Martinu 
Felcmanovi a Marku Ulbrychovi) a 4.B (Michalu 
Honskusovi a Adamu Tobiškovi) Gymnázia Žam-
berk za perfektní zajištění stanovišť při výukovém 
programu Žamberské klíče, který jsme pořádali pro 
ZŠ 28.října 581ve středu 1.10.2008. 
Zároveň děkujeme vedení gymnázia za ochotu a 
spolupráci s uvolněním studentů.

Za DDM Animo Lucie Kluková , zástupce ředitele

Městské muzeumMěstské muzeum
Čs. armády 472, 564 01 Žamberk, 

tel. 465 611 678, 775 709 008

vyhlašuje u příležitosti IX. ročníku vánoční výstavy
letos s podtitulem „Křehká krása vánočních ozdob“ 
výtvarnou soutěž pro děti i dospělé na téma

DŘÍV NEŽ ZVONEK ZACINKÁ...
OČEKÁVÁME: 
-  zvony, zvonky, zvonečky z keramické hlíny, moduri-

tu, těsta
-  zvonečky vytvořené z textilních materiálů (háčko-

vané, paličkované, z látky…)
- papírové zvonečky (technika libovolná - kresba 

pastelkou, malba, koláž z barevného papíru…) – 
POZOR – pouze pro děti do 6 let a mateřské školky

-  ostatní zvonky - vyšívané obrázky, vitráže, mozaiky 
a další nápady na zadané téma.

KATEGORIE:  jednotlivci – I. předškolní děti
 II. kluci a holky ze ZŠ
 III. mládež 
 IV. dospělí
 skupinové práce
Počet zvonků omezen: 
maximálně 3 kusy od jednoho soutěžícího
Nezapomeňte u každého zvonečku uvést:
jméno a příjmení autora, třídu, školu, případně název 
práce a techniku, u předškoláků (kteří nechodí do 
školky) a u dospělých adresu a telefon.
Nejlepší výtvarné práce budou vystaveny 7. – 19. pro-
since 2008 v expozici žamberského muzea a autory 
vítězných prací odměníme. 
Uzávěrka soutěže: 25. listopadu 2008 
Vyhodnocení soutěže: 
v sobotu 13. prosince 2008 v 15.30 hodin

Těšíme se na Vaši účast! 
PhDr.Marie Otavová, ředitelka MM

PODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto formou veřejně poděkovat Mgr. Tomáši Kalousovi za sebe, žáky, rodiče a učitele Základní 
školy Žamberk, 28. října 581. Za jeho působení ve funkci starosty se podařilo výrazně zlepšit prostředí a mate-
riální vybavení školy. Dokázal naslouchat a pomáhal řešit problémy, které denně přináší chod tak velké školy.

Mgr. Jaroslav Tajbr, ředitel školy

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE NA TEL.č. 465 611 037 NEBO 605 350 525 
NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA VÝŠE UVEDENÉ ADRESE.

ZVEME VÁS NA „KORÁLKOVÁNÍ“
Chcete si vyrobit z korálků nějaký šperk?
Klub Cedr přádá pro lidi s duševním onemocněním 
30.10.2008 od 10.00 do 13.00 hod. KORÁLKOVÝ DEN.
Najdete nás v Nádražní ul. čp.833, budova městského úřadu a sídlo
České pošty, vchod z boku budovy, nad kontaktním místem úřadu
práce v 1. patře. Cena? 20 - 50,- Kč za kus (dle druhu výrobku)

Lenka Charvátová, SKP-CEDR

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
DOKONČENÉ REKONSTRUKCE 

A MODERNIZACE ZÁMECKÉ BUDOVY

Domova pod hradem Žampachem
domova pro osoby se zdravotním postižením

zařízení sociálních služeb Pardubického kraje.

Slavnost se uskuteční ve čtvrtek 
16. října – zahájení od 10.00 hod.

za účasti představitelů Pardubického kraje a Minis-
terstva práce a sociálních věcí ČR. Současně Vás, při 
této slavnostní příležitosti, zveme na malé občerst-
vení.
Rekonstrukce a modernizace hlavní zámecké budovy 
na Žampachu byla významnou investiční akcí Pardu-
bického kraje v oblasti sociální péče, která zásadním 
způsobem povyšuje kvalitativní podmínky pro posky-
tování sociálních služeb v tomto pobytovém zařízení 
pro osoby se zdravotním postižením.
Více o tomto investičním záměru na www stránkách 
Domova pod hradem Žampachem:

Celková rekonstrukce zámecké budovy
http://www.uspza.cz/index_sub.php?id=10254

Grätz Luděk,PaedDr., ředitel domova


