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společenská rubrika

MANŽELStVí uZAVřELI
07.06.2014 ve 12:00 hod.
Milan Coufal, Jehnědí 17
Martina Lukeslová, Ústí n.O., 1357 

07.06.2014 ve 13:00 hod. 
tomáš Hubálek, Líšnice 251
Eliška Dittertová, Líšnice 251 

14.06.2014 v 10:15 hod. 
Lukáš Novák, Žamberk
Dana Vítková, Žamberk 
 
14.06.2014 v 11:45 hod. 
Jan Štajner, Žamberk
Hana Chlupsová, Žamberk 

21.06.2014 ve 14:00 hod. 
Remigiusz Macuga, Bielawa, Polsko
Soňa Vargová, Žamberk 

Bc.Šulcová Petra, matrikářka

BLAHOPřEJEME K VýROčí
05.07. Miluše Pořtová 92 let
12.07. Hana Faltusová 89 let
14.07. Luděk Adamec 89 let
21.07. Anna Novotná 86 let
23.07. Marie Hynková 86 let
01.07. Zdenka černohousová 85 let
07.07. Miroslav Podhájecký 85 let
29.07. Edita Nebeská 85 let
16.07. Anna Vyhnálková 84 let
25.07. Jan Goňa 82 let
31.07. Bernarda Mrázková 82 let
19.07. Karel Novotný 81 let

VZPOMíNÁME
18.05. Jaromíra Kopecká 72 let
 Klostermannova 1075
25.05. Zdeňka Šafářová 58 let
 Albertova 357
31.05. Miroslav Zeman 83 let
 28. října 1016
08.06. Marie Žabková 70 let
 Divišova 668
09.06. Josef Vychytil 89 let
 nám. Gen. Knopa 832
14.06. Dana Kašparová 84 let
 Tylova 750
14.06. Marie Kalousková 85 let
 Za Kopečkem 255
15.06. Libuše Valášková 75 let
 28. října 1019

Bc. Edita Pálková, evidence obyvatel

VZPOMíNÁME
Dne 2. července 2014 
uplynou tři roky, 
kdy nás navždy opustila 
paní Zdeňka Havlíčková 
ve věku 90 let.              Vzpomínají přátelé

lll

Dne 4. července 2014 
uplyne 10 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila 
paní Anna Kotyzová 
Mnozí z  Vás ji pamatují zejména jako 
prodavačku v prodejně „Kniha“ v Žam-
berku. Kdo jste ji znali, věnujte ji spo-
lečně s námi tichou vzpomínku. 
Děkujeme. Moc nám chybíš. 

dcera Ladislava s rodinou

lll

Dne 7. července 2014 
vzpomeneme 25. výročí
úmrtí 
pana Jaroslava Žabky 
Kdo jste ho znali, věnujte mu společně 
s námi tichou vzpomínku. Děkujeme. 

Vzpomínají manželka Hanka a děti 
Jarda, Radek a Renata s rodinami

lll

Dne 27. července 2014 
vzpomeneme nedožitých 
stých narozenin našeho 
tatínka pana Jiřího Fogla. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Jiří Fogl, MUDr. Věra Starůstková, 
Ivan Fogl

Informace z knihovny
Městská knihovna oznamuje, že v 
době prázdnin bude uzavřena v  týd-
nu od 11. do 15. srpna 2014. 
Kromě této uzavírky se výpůjční doba 
o prázdninách nemění a je otevřeno 
každý pracovní den v obvyklých časech: 

po:  8:00 – 10:45  12:00 – 19:00
út:  8:00 – 10:45  13:00 – 18:00
st, čt:  8:00 – 10:45  13:00 – 17:00
pá:   15:00 – 18:00

Přijďte si do knihovny vybrat čtení, hry 
či CD na nastávající prázdniny a dovo-
lené!

Půjčujeme:
l knihy - výběr máme z více jak 52 tisí-

ců knih
l časopisy - odebíráme téměř stovku 

titulů
l audioknihy - česká a světová litera-

tura na CD
l společenské hry - velký výběr her pro 

děti i dospělé

Vážení spoluobčané, sestry a bratři,
Náboženská obec CČSH v Žamberku 

Vás srdečně zve na
NEDĚLNí SLAVNOStNí

BOHOSLuŽBu
 do Husova sboru v ul. Českých bratří.

 Bohoslužba se vzpomínkou na 
mučednickou smrt Mistra Jana Husa 

se bude konat v neděli 
6. července 2014 od 9:15 hod.

Srdečně zve Rada starších 
s farářem E. Kukuczkou

Pasování prvňáčků na čtenáře
V pátek 6. června proběhlo v  Městské 
knihovně v  Žamberku za přítomnosti 
pana starosty tradiční slavnostní pa-
sování žáků prvních tříd na čtenáře. 
Prvňáčci do knihovny jako vstupenku 
přinesli nakreslené obrázky z  knížek, 
které již přečetli. Ještě před složením 
slibu byly děti „přezkoušeny“: pozná-
valy ukázky z knih, odpovídaly na otáz-
ky týkající se literárních hrdinů, luštily 
přesmyčky atd. Prokázaly také, že se 
dovedou ke knížkám správně chovat a 
pečovat o ně. Nejlepší čtenář z  každé 
třídy poté přečetl Slib čtenáře, který 
děti skládaly do rukou pana starosty. 
Na památku si všechny odnesly knížku 
Magdaleny Wagnerové Od A do Zet, 
která byla letos vydána v  rámci celo-
státního projektu Knížka pro prvňáč-
ka. Pasování v žamberské knihovně se 
zúčastnily čtyři první třídy z obou žam-
berských škol, celkem 81 dětí.

Ing.Jana Hlaváčová, ředitelka MK

www.knihovnazamberk.cz     tel. 465 614 663    knihovnazbk@orlicko.cz 

zo sPcch Žamberk informuje .....
Dne 19. 6. se uskutečnil další z poznávacích zájezdů pořádaných  
ZO SPCCH Žamberk. Tentokrát jsme navštívili Janské Lázně, udělali si  
zastávku na Pomezních boudách a potom jsme prošli park miniatur-

ních staveb Dolního Slezska v Kowarech. Závěrečnou tečkou byla výborná veče-
ře v Novém Městě n. Met. Tak zase někdy příště...
upozornění: SPCCH připravuje na měsíc srpen   fyzicky nenáročný zájezd do 
oblasti Adršpachu a Broumovska. 
Sledujte informace v ŽL č. 13 a informačních skříňkách.         Za výbor D.Topičová 


