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Informace z knihovny
Kurz tance 
a společenského 
chování 
září–prosinec 2014
Informace a přihlášky: 
Hana Michaličková tel.731 305 021 
Michal Brůna tel.725 101 980 
Petra Brůnova – tel. 731 249 284
Petra.Brunova@seznam.cz. 
Cena kurzu 1.000 Kč. 

BlAHoPŘEJEME
Územní organizace Svazu diabetiků 
přeje, u příležitosti jejich narozenin, 
hodně zdraví, pohody a chutě do další 
práce paní ludmile Štěpánkové.

Miroslav Vondřich
předseda ÚO SD v Žamberku

VzPoMíNÁME

Před 115 lety se narodil 
Josef Kowalski. 

Jako člen a od podzimu 1926 předseda 
lyžařského a sáňkařského kroužku od-
boru KČST se zařadil mezi průkopníky 
sportovního lyžování v Žamberku. Jako 
nadporučík v záloze se v roce 1944 za-
pojil do vojenského odboje vedeného 
škpt. Markalousem. Byl zařazen jako 
velitel zvláštního oddílu, v květnu 1945 
jako velitel roty Žamberk. 9. května se 
účastnil obsazení kasáren a důležitých 
objektů v Rokytnici v O. h.

Pavel Svědiroh

lll

18.června 2014 
věnujte spolu s námi 
tichou vzpomínku na 
pana Augustina Šolce 
ze Žamberka. 
Od jeho úmrtí uplyne 
v tento den 1 rok. Moc nám chybíš. 

Děkují Jiřina – manželka, 
Marcela a Iva – dcery s rodinami

lll

Poslední rozloučení
V pátek 23.5.2014 jsme 
se naposledy rozloučili s 
milovanou maminkou, 
babičkou, prababičkou 
a tetou 
Boženou Pirklovou. 
Poslední sbohem jsme jí řekli v kapli 
Sv. Vojtěcha na žamberském hřbitově. 
Opustila nás ve věku 84 let.  

Babi, děkujeme za všechno !    
Rodina Pirklova

slavnostní předávání maturitních vysvědčení na radnici

Ve středu 28. května a v úterý 3. června 2014 se v obřadní síni žamberské radnice 
uskutečnilo slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům Gymnázia 
Žamberk a Střední školy, obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Celkem maturitní 
vysvědčení obdrželo 75 studentů. Vedení města, ředitelé zmíněných škol a třídní 
učitelé popřáli absolventům mnoho úspěchů v dalším studiu i životě.

 Za SPOZ Lucie Charfreitagová

ze společnosti

Jarní putovÁní
Ve čtvrtek 22. 5. 2014 uspořádala ko-
mise Sboru pro občanské záležitosti 
města Žamberka pro osamělé důchod-
ce žijící v Žamberku jarní putování. 
Navštívili jsme Tvrz Orlice v Letohradě. 
Při prohlídce tohoto objektu všechny 
zúčastněné zaujala preciznost obnovy 
objektu, vystavené historické předměty 
i nástěnné malby z 2. poloviny 16. sto-
letí. Akce se zúčastnilo 26 osob včetně 
pana starosty, 1. místostarosty a 2. 
místostarostky města Žamberka. Po 
prohlídce starosta města Jiří Dytrt po-

hovořil a zodpověděl otázky týkající se 
akcí a dění v Žamberku. Po celé odpo-
ledne výlet provázelo slunečné počasí, 
které umocnilo zážitky všech seniorů. 

V sobotu 26. května 2014 přivítala 2. místostarostka města Žamberka MUDr. Jiřina Jirešová v obřadní síni městské radnice 
rodáky, kteří se sešli u příležitosti 60 let od ukončení povinné školní docházky na ZŠ v Žamberku. Pohovořila o historii města, 
současnosti a nových projektech, které byly v Žamberku uskutečněny, a popřála rodákům mnoho zdraví do dalších let.

Informace sboru pro občanské záležitosti

V knihovně stále pokračuje soutěž pro 
dětské čtenáře LOVCI PEREL. Oproti 
loňsku značně přibylo knih - perloro-

dek, už máme v nabídce 549 titulů. 
Protože soutěž je celoroční (do pro-
since), mohou se i nyní připojit další 
zájemci. Soutěží se ve dvou věkových 
kategoriích a všichni účastníci budou 
po skončení hry odměněni. Pro čtená-
ře, kteří již perly sbírají, máme novin-
ku - 25. a 26. června od 13 do 17 hod. 
bude v knihovně otevřen KOUZELNÝ 
KRÁMEK. Zde si můžete za čtenářské 
bankovky „moriony“ (vydá vám je kni-
hovnice), získané v příslušném množ-

ství vypracováváním nepovinných otá-
zek k perlorodkám, „nakoupit“ drobné 
dárky, upomínkové předměty a hračky. 
Srdečně zveme všechny zájemce.
 Ing. Jana Hlaváčová, MK Žamberk


