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Koloběžka   2.díl

Jízdním kolem se z hlediska provozu na po-
zemních komunikacích rozumí i koloběžka.

Opět vyzdvihnu to nejdůležitější ze zákona. V 
ustanovení § 58 zákona č. 361/2000 Sb. o pro-
vozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (zákon o silničním provozu) 
se uvádí:
Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy po-
užít ochrannou přílbu schváleného typu podle 
zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou 
a řádně připevněnou na hlavě.
Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komu-
nikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci 
1) jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby 
starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, 
cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.
Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít 
za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem 
svítícím dopředu 2) a zadní svítilnu se světlem 
červené barvy nebo přerušovaným světlem 
červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a sou-
visle osvětlena, může cyklista použít náhradou 
za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným 
světlem.

Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, odbor SPDO

Kolektiv SPDO MěÚ Žamberk 
zdolal Sněžku

Dne 28. května 2016 jsme v brzkých ranních 
hodinách uskutečnili výstup na naši nejvyšší 
horu Čech – Sněžku. 
V tento den také uspořádal Nadační fond Kla-
Peto již čtvrtý ročník charitativní výstup na 
Sněžku. Počasí nám přálo, bylo polojasno s 
mírným větříkem. Vycházeli jsme z Pece pod 
Sněžkou a pokračovali lesem, směrem na Rů-

žohorky (1.260 
m.n.m). 
Po občerstvení 
jsme po žluté 
značce odchá-
zeli směrem na 
Sněžku, která 
na nás čekala 
po 3,5 km. Při-
bližně 1 km pod 
Sněžkou začala 

túra se vším všudy. Zde jsme stoupali vzhůru po 
„schodech“. Cesta byla náročná, avšak zde se 
ukázal výborný kolektiv, kdy jeden povzbuzo-
val druhého. Konečně jsme se dočkali a zdolali 
naši nejvyšší horu. I přes mnohačetné turistické 
společenství jsem se rádi vyfotili s „naším“ Kra-
konošem.
Cesta zpět vedla směrem k Obřímu dolu, kde 
nás zastihla bouře s krupobitím, avšak zachrá-
nil nás Dom Šlaski na polské hranici. Po tomto 
vydatném dešti jsme se Obřím dolem dostali 
do ubytovny v Peci pod Sněžkou, unaveni, ale 
spokojeni se zdoláním naší nejvyšší hory.

text a foto Kolektiv SPDO 
Městského úřadu Žamberk

Četné žamberské zahraniční styky jsme loni rozšířili směrem na sever o lotyšské městečko Dunda-
ga. Přivítali jsme čtyři skupiny mladých i dospělých lidí, kterým se u nás velmi líbilo a kteří následně 
pozvali přibližně stejné kolektivy k nim do Dundagy. A tak ve čtvrtek 2. června 2016 odjeli do 
Lotyšska děti ze ZŠ 28. října 581, žáci výtvarného oboru ZUŠ Petra Ebena, tanečníci z ANIMA a 
stolní tenisté ze Sokola Žamberk. A s jakými zážitky se v pondělí 6. června vrátili?
Ze Základní školy 28. října se zájezdu zúčastnilo sedm žáků a dva učitelé. Kromě nádherného 
společného programu jsme měli možnost navštívit také zdejší školy. K zajímavostem lotyšského 
školství patří například to, že žáci začínají školní docházku až v sedmi letech a končí ve dvanáctém 
ročníku, ve věku 19 let. Známkuje se od 1 do 10 (nejlepší). Letní prázdniny trvají od konce května 
do 1. září, tedy 3 měsíce, aby si žáci po dlouhé severské zimě užili dostatečně letního sluníčka. 
Překvapilo nás, jak moderně jsou školy vybaveny. Na škole působí pěvecký sbor, který si pro nás 
připravil krátké vystoupení. Protože se nám jeho vystoupení líbilo, pozvali jsme jej příští rok k nám 
do Žamberka, aby vystoupil na jarním koncertu společně s naší Violou. Ta by se pak měla podívat 
do Dundagy v r.2018, což bude jistě nádherný dárek k jejím 30. narozeninám.
10 mladých výtvarníků ze ZUŠ si vytvořilo pod lotyšským vedením suvenýry s otisky bylin z 
okolí Dundagy. Nejen tvarem srdce a léčebnými účinky jim výrobky budou připomínat inspirativní 
pobyt. Cestou domů jim další estetický zážitek podala ohromná duha skrze přímořská oblaka, 
která jakoby spojila obě města...další téma pro malbu ..!
Stolní tenisté kromě vítězného přátelského zápasu a turnaje smíšených čtyřher absolvovali dra-
matický lodní výlet na nepříliš klidném moři k 6 km vzdálenému majáku, nefalšovanou lotyšskou 
večeři s uzenými rybami a dalšími místními specialitami, pojízdnou saunu, turnaj v pétanque a 
nezbytné koupání na rozmezí chladného Baltského moře a Rižského zálivu. 
Lotyšským úkolem tanečníků z Neonu bylo reprezentovat město Žamberk na poli tanečním. 
Tak jsme reprezentovali – tančili jsme na kamenné pyramidě, v přírodním parku, pod majákem na 
lidovém trhu, na zámku v srdci Dundagy, tančili jsme Českou besedu v žamberských krojích… Až 
jsme se protančili k Baltu a Rižskému zálivu… Prostě v Lotyšsku bylo krásně – je to země plná 
pohostinných a milých lidí, krásné a čisté přírody, mořských vln a čápů. Na shledanou příště, milá 
Dundago!                                   Sepsali v pořadí: H. Chvátilová, J. Žejdlík, T. Čečetka, B. Havel a L. Kluková

Žamberk v Dundaze


