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Společenská rubrika
MANŽELSTVÍ UZAVŘELI
Dne 06.06.2015 ve 12:00 hod. 
uzavřeli manželství v Kunvaldu:
Karel Junk, Kunvald 
Šárka Dolečková, Žamberk

Dne 13.06.2015 ve 12:00 hod. 
uzavřeli manželství 
na městské radnici v Žamberku:
Václav Jakubec, Dlouhoňovice
Denisa Dolečková, Žamberk

Bc. Petra Šulcová, matrikářka

BLAHOPŘEJEME
05.07. Miluše Pořtová 93 let
12.07. Hana Faltusová 90 let
14.07. Luděk Adamec 90 let
21.07. Anna Novotná 87 let
23.07. Marie Hynková 87 let
01.07. Zdenka Černohousová 86 let
07.07. Miroslav Podhájecký 86 let
29.07. Edita Nebeská 86 let
16.07. Anna Vyhnálková 85 let
25.07. Jan Goňa 83 let
31.07. Bernarda Mrázková 83 let
19.07. Karel Novotný 82 let
04.07. Antonín Pecen 80 let
09.07. Ladislav Langr 80 let
13.07. Václav Šrefl 80 let
18.07. Josef Kalous 80 let

VZPOMÍNÁME
06.06. Petr Jireš 71 let
 Lipová
13.06. Jiří Hrdlička 72 let
 Nádražní 823

Bc. Ladislava Papáčková, DiS.,

VZPOMÍNÁME
Dne 16. července 2015 uply-
ne neuvěřitelných 10 let 
od skonu mojí manželky 
paní Ing.Markéty Pořické. Kdo jste 
znal tuto skvělou ženu, vzpomeňte 
si na ni s námi.                          Manžel Josef 

a děti s rodinami

VZPOMÍNÁME
„Dny plynou jak tiché řeky 
proud, jen bolest v srdcích 
trvá a nedá zapomenout“
Dne 28.července 2015 uplynou tři 
roky od chvíle, kdy nás navždy 
opustil pan Miloš Javůrek ze Žam-
berka. Kdo jste ho znali, věnujte mu 
v tento den společně s námi, tichou 
vzpomínku.                          Manželka Jiřina, 

děti Petr a Jiřina s rodinami

BLAHOPŘEJEME
V  měsíci červnu 2015 oslavila své 
významné životní jubileum naše 
bývalá kolegyně paní Jiřina Krou-
líková. Dlouhá léta pracovala jako 
učitelka na Zvláštní škole v  Žam-
berku, později na postu ředitelky 
školy. Milá Jiřinko, za všechny spolu-
pracovníky si dovoluji popřát mnoho 
dalších spokojených let, pevné zdraví 
a štěstí. Děkuji za laskavý a vstřícný 
přístup nejen k  žákům, ale i k  nám 
spoluzaměstnancům.

Mgr.Bronislava Havlíková

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, 
kdy si připomeneme 600. výročí 

mučednické smrti 
Mistra Jana Husa, se bude konat
v neděli 5.července 2015 

od 9:15 hod. 
Srdečně zve Rada starších s fará-

řem E. Kukuczkou

Náboženská obec 
Církve československé husitské 

v Žamberku
zve ekumenu i širokou veřejnost 

na pořad

MISTRU JANOVI 
S LÁSKOU 

(k poctě Mistra Jana Husa,)
který se koná 

ve středu 8. 7. 2015 
v 15:00 hod. 

v Husově sboru v Žamberku. 
Účinkuje Alfred Strejček

Vstupné dobrovolné

SETKÁNÍ RODÁKŮ
Ve čtvrtek 28. 5. 2015 a v pátek 12. 6. 2015 přivítal starosta města Žamberka Jiří 
Dytrt v obřadní síni městské radnice rodáky, kteří se sešli u příležitosti 65 
let a 55 let od ukončení povinné školní docházky na ZŠ v Žamberku společ-
ně i se svou učitelkou, paní Růženou Steinerovou. 
Starosta města pohovořil o historii Žamberka i současnosti a popřál rodá-
kům mnoho zdraví do dalších let.

ÚŽASNÉ PANÍ ŘEDITELCE 
ZUŠ Petra Ebena v Žamberku, 

PhDr. Hance Chvátilové, 
PODĚKOVÁNÍ za páteční zážitek 
12.června v Divišově divadle od těch 
nejmenších, přípravkových......
KRÁSNÉ PRÁZDNINY, PANÍ ŘE-
DITELKO, je štěstím v životě dítěte 
potkat životního učitele...           –DD-

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou děkuji panu primáři  
Dr. Markovi, paní Dr. Kvičákové, 
všem sestřičkám a ostatnímu per-
sonálu LDN OLÚ Albertina Žam-
berk. Díky za jejich vzornou péči 
a starost o mne při mém pobytu v 
léčebně. Věra Pražáková

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ 
MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ A VÝUČNÍCH LISTŮ

Ve středu 27. 5. 2015 se v  obřadní síni žamberské radnice uskutečnilo 
slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům Gymnázia 
Žamberk. Maturitní vysvědčení obdrželo celkem 34 studentů. 
V pátek 12. 6. 2015 se v obřadní síni uskutečnilo předávání výučních lis-
tů studentům Speciální střední školy a základní školy Žamberk. Výuční 
listy obdrželo celkem 32 studentů. Starosta města Jiří Dytrt, ředitelé i 
učitelé zmíněných škol popřáli absolventům mnoho úspěchů v dalším 
studiu i životě.                                                               Za SPOZ Lucie Charfreitagová

PODĚKOVÁNÍ
Vážení a milí sběratelé PET víček. Touto cestou bych Vám chtěla jménem 
žákovského parlamentu ZŠ Žamberk 28. října 581 poděkovat za Vaše nema-
lé příspěvky víček, které nám poskytujete. Původně jsme začali plastové 
uzávěry vybírat pro Barunku ze Žamberka. Výtěžek z této sbírky byl použit 
na úhradu její nákladné léčby. 
V tuto chvíli byla sbírka pro Barunku ukončena, avšak PET víčka sbíráme 
dál, neboť jsme se kontaktovali s rodiči dalšího dítěte, které naši pomoc po-
třebuje. Jde o sedmiletého Ondru z Ostrova na Jičínsku. Chlapec od naro-
zení trpí mozkovou obrnou a léčba následků jeho nemoci jde do statisíců. 
Ještě jednou srdečně děkuji, že nejste lhostejní a kouskem odpadu pomá-
háte malému dítěti a jeho rodině v nouzi. 
Více informací o Ondrovi můžete nalézt na: http://tn.nova.cz/clanek/sbira-
te-vicka-pro-nemocne-deti-navod-jak-pro-ne-ziskat-penize.html, http://
tn.nova.cz/clanek/penize-na-lecbu-vnuka-shani-deda-v-popelnicich.html
 Mgr. Marešová Hana, koordinátorka žákovského parlamentu

Duo Nos Dames vás zve na 

2. FRANCOUZSKÝ HUDEBNÍ VEČER, 
který se koná 5. 7. od 18 hod. v kostele sv. Jiří v Kunvaldu. Během večera 
zazní šansony Édith Piaf, Jacquese Brela, Francise Cabrela,Charlese  
Aznavura a jiných. Martina Forejtková (klavír, akordeon, zpěv),  
Kateřina Prokešová (violoncello, zpěv).

www.nos-dames.webnode.cz            vstupné – dobrovolné.


