
www.zamberk.cz

ZPRÁVY ZE ŠKOLZPRÁVY ZE ŠKOL
Dagilélis opět v Žamberku
Ve dnech 18.-19. dubna navštíví podruhé 
Žamberk vynikající chlapecký pěvecký 
sbor Dagilélis z litevského města Šiauliai. 
Poprvé zde vystupoval v květnu 2008, kdy Viola slavila 
20 let (Viola předtím navštívila Litvu v roce 2007). Když 
jsem se od sbormistra Remigijuse Adomaitise dozvěděl, 
že letos plánuje cestu do České republiky a bude kon-
certovat také s chlapeckým sborem Boni pueri v Hradci 
Králové, nedalo mi to, abych sbor nepozval také k nám a 
neuspořádal pro žamberské publikum koncert v kostele 
svatého Václava (18.4. 2011 v 18:00hod.). A tak bude-
me mít zase po třech letech možnost slyšet špičkový zpěv 
sboru, který vyhrává nejprestižnější pěvecké festivaly 
ve své vlasti i na světě. Mezi jeho největší úspěchy patří 
například první cena na festivalu v německém Gießenu 

(1997), v italském Arezzu (1999), v Praze (2002), ve Španělsku (2003), v Římě (2004), na festivalu „Mundi 
Cantat“ v Olomouci (2006) a další. Sbor spolupracuje také s předními litevskými orchestry, rozhlasem a televizí a 
nahrál již několik hudebních CD a DVD. Určitě se je na co těšit, a tak si určitě nenechte tuto významnou hudební 
lahůdku uniknout…                                                                                                                        Za PS Viola Mgr. Jaromír Žejdlík

Soutěž „SWEETCUP 2011“, PrešovSoutěž „SWEETCUP 2011“, Prešov
Dne 17. února 2011 se naše škola SŠ obchodu, řemesel a služeb 
Žamberk, Zámek 1 zúčastnila soutěže „SWEETCUP 2011“, 
jehož pořadatelem byla SOŠ obchodu a služieb Prešov na 

Slovensku.Pořadatelská škola stanovila téma soutěže FAŠIANGY A 
TURICE. Za naši školu soutěžily žákyně učebního oboru kuchař – Ja-
drníčková Petra, Hamrlová Eliška a žákyně učebního oboru prodavač 
– Matoulková Nicole.
Velice dobře byly hodnoceny žákyně učebního oboru kuchař, které získa-
ly ocenění za nejlepší a nejnápaditější zahraniční výrobek.
Na soutěž žákyně připravovaly paní učitelky odborného výcviku. Všem 
se soutěž líbila a těší se na další ročník.

Ing. Eduard Dvořák, ředitel SŠ OŘS Žamberk

OU a PŠ ŽamberkOU a PŠ Žamberk
Tyršova 214 informuje...

Letošní rok nám na lyžařský výcvik připadl velice 
pozdní termín. Počáteční rozpaky a obava o množ-
ství sněhové pokrývky postupně vystřídalo veliké 
těšení se na možnost vycházek při skoro jarním, 
hřejícím sluníčku. Termín ve dnech 14. – 18.3.2011 
byl nakonec takřka ideální. A tak zatím co jedna 
polovina žáků sjížděla svahy sjezdovky v Českých 

Petrovicích, druhá polovina si špacírovala po okol-
ních kopcích a údolích plně vychutnávajíc možnosti 
opéct si na ohýnku první letošní párek. Pro ty, kteří 
poté nalezli ještě dostatek sil, byly pořádány krat-
ší výlety na Zemskou bránu na koloběžkách, na 
Kašparovu chatu, pohybové soutěže, večery nej-
krásnějších pyžam, maškarní a taneční. To vše pro-
loženo spoustou stolních her. Počasí se pokazilo ve 
čtvrtek, ale i tak všichni žáci vyrazili alespoň na půl 
denní vycházku po okolí. Někteří využili i večerní 
výlet do Mladkova na náměstíčko, odtud podél řeky 
ke skále u koupaliště a zpět. Páteční chumelenice 
nás zastihla až při balení a odjezdu do Žamberka, 
a tak nám konec lyžařského týdne nijak nenarušila. 

Josef Polanský, vychovatel 

Odborné učiliště a Praktická škola Žamberk
srdečně zve všechny příznivce 

lidových tradic na

VYNÁŠENÍ MORANY 
v neděli 10. dubna 2011
Sejdeme se u osla Martina 
v Betlémě v 15:30 hodin.

Poděkování
Děkuji všem rodičům z MŠ Čtyřlístek, Žamberk 
ze třídy Žabiček, kteří se podíleli na modernizaci 
umývárny a WC pro děti, ať už formou fi nanční 
pomoci, nebo provedením práce. V neposlední řadě 
mé poděkování patří panu Zdeňku Dostálovi a jeho 
pracovníkům z fi rmy IZOREAL, s. r. o. Díky Vám 
všem mají děti ve školce krásnější prostředí a mys-
lím, že nám to svými úsměvy vrací každý den. Bez 
pomoci Vás všech bych tuto realizaci sama nezvlád-
la. Velice si tohoto přístupu vážím…   
              Markéta Charfreitagová, učitelka

Krajské kolo 5. ročníku celorepublikové soutěže školních časopisů a novin
VYDÁVÁTE ČASOPIS NEBO NOVINY V TIŠTĚNÉ NEBO ELEKTRONICKÉ 
PODOBĚ PRO SVÉ SPOLUŽÁKY, KAMARÁDY?

Pokud ano, můžete ho přihlásit do krajského kola soutěže školních časopisů a novin. Stačí vyplnit přiloženou 
přihlášku a zaslat na adresu organizátora soutěže, společně s alespoň 2 čísly vašeho školního časopisu nebo novin, 
které vyšly v období let 2010 - 2011. Přihlášku si můžete stáhnout na internetové stránce, www.askcr.cz/časopis. 
Vyplněnou přihlášku, prosím, zašlete zároveň elektronicky na uvedený e-mail. Vyhlášení výsledků krajského kola 
proběhne v Chrudimi 
26. května 2011 v rámci akce „Bambiriáda 2011“ na chrudimském letním koupališti. Na vyhlášení se dozvíte, 
co byste mohli v příštích číslech svého časopisu zlepšit. Setkáte se s kamarády, kteří mají stejný zájem jako vy. 
Zároveň proběhne výstava všech přihlášených časopisů. Časopisy a noviny z období let 2010 – 2011 společně s 
vyplněnou přihláškou pošlete nejpozději do 15. května 2011 na adresu regionálního koordinátora:
Občanské sdružení Altus, Strojařů 1387, 537 01 Chrudim
Spoluorganizátoři celorepublikové soutěže: Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s., Národní infor-
mační centrum pro mládež
Organizátor krajského kola: Občanské sdružení Altus, Strojařů 1387, 537 01 Chrudim
Podpora: Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka
Mediální partneři: Deník, REMIX – regionální mix informací, Klíče pro život, Topzine.cz, Chrudimka.cz

Roman Málek, ředitel poroty soutěže v Pardubickém kraji 
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