
9www.zamberk.cz

ZE SPOLEČNOSTI
BLAHOPŘEJEME
24.dubna 2016 oslaví své životní 
jubileum členka výboru SPCCH 

paní Ing. Dagmara Topičová. 
Milá Dano, dovol nám, abychom ti veřejně po-
děkovali za práci, kterou pro organizaci obětavě 
vykonáváš. Velmi si toho vážíme a děkujeme. U 
příležitosti tvého životního jubilea ti přejeme pev-
né zdraví, osobní i pracovní spokojenost, elán a 
nadšení, se kterým pro členy akce nejen připra-
vuješ, ale ve většině případů i vedeš. Ať si ještě 
dlouhá léta velkým přínosem pro naši organizaci!

Za výbor Marek Rybár, předseda organizace

JUBILANT ZDENĚK KOLÁŘSKÝ (*1931)
29. dubna 2016 se dožívá významného životního jubilea 
ak. sochař a medailér pan Zdeněk Kolářský.
Výtvarný talent prý zdědil po pradědovi z matčiny strany, 
který byl lidovým řezbářem. Pracovní důvtip, zručnost a 
dovednost po otci, který v Kostelci nad Orlicí pokračoval 
v rodinné tradici provaznického řemesla. Z. Kolářský stu-
doval na Střední průmyslové škole sklářské v Železném 
Brodě a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. 
Jeho všestranné nadání, náruživé zaujetí a láska k vlast-
ním artefaktům ho provázejí až do současnosti. Je au-
torem řady pamětních desek na žamberských budovách 
(Petr Eben, Josef Knop, Jiří Faltus, Pavel Kohn – Kubín, 
Božena Štúrová-Kuklová…), vytvořil návrhy a realizoval desítky žamberských výročních medailí 
(Město Žamberk, Albertinum, Muzeum, Sbor dobrovolných hasičů…). Vytvořil obřadní stůl (1994), 
pultek (1995) a bronzovou zlacenou křtitelnici (2003)v kostele sv. Václava nebo pamětní zvonek 
Jan Křtitel a kostelní zvon (2001). Podle jeho návrhu byl realizován obřadní řetěz města Žamberka 
z bronzu, stříbřený a zlacený (2003).
S jeho rozsáhlou tvorbou se můžete seznámit prostřednictvím několika autorských katalogů či ve 
výpravné monografii „Mezi orlem a pannou“ z roku 2011. 
Žamberské městské muzeum připravilo na letošní muzejní sezónu panelovou výstavu grafických 
listů z fotografií Taťány Binkové, věnovanou medailím a pamětním deskám významných místních 
osobností (od 24. dubna do 23. října 2016) při celkové prohlídce muzea zdarma. Jeho práce z mu-
zejního depozitáře budou vystaveny v rámci kolektivní výstavy Výtvarný Žamberk v září 2016. Ka-
binet medailí ak. sochaře Zdeňka Kolářského je k zhlédnutí v Městském muzeu v Lanškrouně, 
v novém zámku v Kostelci nad Orlicí a nově i ve Východočeském muzeu v Pardubicích.
Dovolujeme si autorovi, jehož dílo je již natrvalo spjato se Žamberkem, popřát pevné zdraví, tvůrčí 
myšlení a pracovní zaujetí, podporu a pochopení jeho blízkých, hodně elánu, osobního štěstí, spo-
kojenosti a pohody do dalších let. 

Vlaďka Šulcová

srdečně zveme 
NA VÝSTAVU OBRAZŮ 

Eduarda Landy, která potrvá do 29.4.2016
 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
22.4. 18:30 h. Monodrama pro věčné stu-

denty a žáky pod vedením svérázné učitelky. 
VYUČOVÁNÍ DONY MARGARITY, 

hraje Eva Přibylová, 
vstupenky v předprodeji v kavárně, 

vstupné 80,- Kč,
rezervace nutná tel. 778 066 063.

Kavárna DVA SVĚTY Žamberk 
a Fotoklub OKO Ústí nad Orlicí 

a město Ústí nad Orlicí Vás srdečně zvou 

na výstavu fotografií
KLOBOUKY A KLOBOUČKY
Výstava bude zahájena vernisáží 
a přehlídkou přírodních klobouků

z dílny Jany Zamazalové 
30. dubna 2016 ve 14:00 hod.

Otevřeno: Po – Pá 8:00 – 19:00 hodin
So – Ne 10:00 – 19:00 hodin

Výstava potrvá do 5. června 2016

Kavárna DVA SVĚTY, Masarykovo náměstí 90, Žamberk
     a

Fotoklub OKO Ústí nad Orlicí a město Ústí nad Orlicí

Vás srdečně zvou  na výstavu fotografií

KLOBOUKY A KLOBOUČKYKLOBOUKY A KLOBOUČKY

Výstava bude zahájena vernisáží a přehlídkou přírodních klobouků,
z dílny Jany Zamazalové, 30. dubna 2016 ve 14:00 hod.

Otevřeno: Po – Pá   8:00 – 19:00 hodin
                 So – Ne 10:00 – 19:00 hodin

Výstava potrvá do 5. června 2016

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR 
BERLÍNSKÉ OPERY V ŽAMBERKU 

Na pozvání dětského pěveckého sboru Vio-
la navštíví ve dnech 9.-12. května naše měs-
to Kinderchor der Staatsoper Unter den 
Linden z Berlína, se kterým jsme navázali 
spolupráci při návštěvě Litvy v  roce 2013 
a u kterého jsme byli na návštěvě   loni 
v červnu v Berlíně.
Jedná se o špičkový dětský sbor, který 
účinkuje nejen na operním podiu ( La Bo-
hème, Tosca, Turandot, Boris Godunov, 
Piková dáma, Růžový kavalír, Carmen), ale 
pořádá také spoustu samostatných kon-
certů v chrámech i v koncertních síních. To 
především od roku 2007, kdy vedení sboru 
převzal pan Vinzenz Weissenburger. O kvali-
tách sboru svědčí také přední umístění na 
světových soutěžích ( 2013 Litva - zlatá 
medaile v mezinárodní soutěži „Siauliai Can-
tat“, 2014 Německo -1. cena v pěvecké sou-
těži ve Výmaru a další). Sbor také hodně ces-
tuje do zahraničí, často vystupuje v baltských 
zemích, Polsku, v  loňském roce byl například 
na úspěšném turné ve Vietnamu. V Žamberku 
mladí němečtí zpěváci vystoupí jako host Jar-
ního koncertu pěveckého sboru Viola ve středu 
11.května 2016 v kostele svatého Václava od 
18.00. Všichni jste srdečně zváni. Nenechte si 
tuto hudební lahůdku ujít… .
 Jaromír Žejdlík, sbormistr 

PODĚKOVÁNÍ
Dne 29.března 2016 odešla od nás navěky 
paní Stanislava Brabcová ze Žamberka. Dě-
kujeme všem, kteří nám pomohli zmírnit náš žal 
nad ztrátou nejbližšího člověka. Děkuji děvča-
tům z Domácí péče na Poliklinice v Žamberku 
i pracovnicím Sociální služby Penzionu v Žam-
berku. Velmi jsme ocenili vnímavou a citlivou 
pomoc Daniela Janaty a zaměstnanců jeho 
pohřební služby při zařizování posledního roz-
loučení .

Za zarmoucenou rodinu Irena Musilová, dcera

OZNÁMENÍ
Římskokatolická farnost v Žamberku pořádá 
na sobotu 16. 4. 2016 od 8:00 – 11:30 hod.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
za účelem poskytnutí materiální pomoci 
potřebným občanům po celé republice pro-
střednictvím Diakonie Broumov.
Co vše můžete darovat?
l Letní a zimní oblečení (dětské, dámské, 

pánské);
l Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, zá-

clony;
l Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte 

odřezky a zbytky látek);
l Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skle-

ničky – vše nepoškozené a zajištěné oba-
lem pro přepravu;

l Peří, péřové i vatované přikrývky, polštáře, 
deky, spací pytle;

l Veškerou nepoškozenou obuv;
l Plyšové hračky, knihy.
Věci, které vzít nemůžeme! 
l Ledničky, televize, počítače a jinou elekt-

rotechniku ;
l Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky;
l Znečištěný a vlhký textil, matrace, koberce.
Prosíme, noste vše čisté a použitelné do 
KAPLE Marie Bolestné (za kostelem). 
Děkujeme za ochotu pomáhat potřebným. 

Za římskokatolickou farnost 
P. Oldřich Kučera

Služby pro sluchově postižené občany 
budou v Centru soc.péče v Žamberku 

poskytovány od 8 do 11:45 hodin 
ve čtvrtek 19.4. 2016. 

AUDIOHELP z.s.středisko pro sluchově 
postižené Ústí n.Orl. 

Ved. střediska: Král Vladimír


