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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

BLAHOPŘEJEME
17.06. Anna Kolářová 92 let
18.06. Květuše Kecová 92 let
06.06. Anna Šponarová 90 let
06.06. Jindřiška Kovářová 89 let
02.06. Jaroslav Lesák 86 let
06.06. Marie Dvořáková 85 let
29.06.  Jindřich Němeček 85 let
11.06. Miroslav Lipenský 84 let
14.06. Miroslav Černý 84 let
04.06. Božena Bezperátová 83 let
11.06. Karel Jedlička 81 let
13.06. Jaroslava Hottmarová 81 let
15.06. Věra Harapátová 81 let
24.06. Ladislav Jireš 81 let
25.06. Jan Jirásek 81 let
11.06. Eduard Vodrážka 80 let

VZPOMÍNÁME
17.04. Marta Dostálková 89 let
 17. listopadu 1321
07.05. Josef Cabalka 78 let
 U Kunvaldu 417

Bc. Ladislava Papáčková, DiS., evidence obyvatel

ZE SPOLEČNOSTI
BLAHOPŘEJEME
„Umění žít, je vědět jak vychutnat malé radosti 
a unést těžká břemena“

Dne 1.června 2017 oslaví 
své významné životní jubileum 

naše bývalá kolegyně paní Jarmila Kalousová. 
Milá Jarmilo, dovol nám, abychom Ti k tomuto 
jubileu popřáli pevné zdraví, veselou mysl a hod-
ně štěstí do příštích let.

Tvoji bývalí kolegové a kolegyně z radnice

DĚKUJEME
V květnu t.r. jsme oslavili zlatou svatbu. Příjemné 
překvapení nám milou návštěvou připravili sta-
rosta města pan Jiří Dytrt a předsedkyně SPOZ  
paní Mgr.Bronislava Havlíková, za což jim velmi 
děkujeme. 

Manželé Zdeňka a Miloslav Paříkovi ze Žamberka

Děkuji paní MUDr. Horové, MUDr. Jirešové, per-
sonálu Honlova domu OÚL Albertinum v Žamber-
ku, sestřičkám z domácí péče za jejich práci a dlou-
hodobou starostlivost o pana Josefa Cabalku. Dále 
děkuji pani Zdislavě Králové a P.Oldřichu Kučerovi 
za duchovní podporu.Děkuji kolektivu zaměstnan-
ců pohřební služby pana Daniela Janaty za jejich 
citlivý přístup a pomoc při zařizování posledního 
rozloučení. V neposlední řadě děkuji všem přáte-
lům a známým za projevy soustrasti a květinové 
dary. Velmi si toho vážím.

Marie Venclová, přítelkyně

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR Z LOTYŠSKÉ DUNDAGY V ŽAMBERKU 
Na pozvání dětského pěveckého sboru Viola navštíví ve dnech 17.-21. června naše město Dět-
ský pěvecký sbor základní a střední školy z partnerského města Dundagy. Sbor byl založen v 
roce 1967 a za padesát let své bohaté činnosti se zúčastnil mnoha soutěží, kde vždy dosahoval 
vynikajících výsledků. Sbor také několikrát vystupoval na Lotyšském tanečním a pěveckém fes-
tivalu, který je jednou z největších amatérských a pěveckých událostí tohoto druhu na světě a je 
také důležitou součástí lotyšského kulturního života. Koná se jednou za pět let.
Od roku 2004 vede sbor současná sbormistryně – paní Dace Smite. Sbor se účastí všech vý-
znamných kulturních a společenských událostí v Dundaze a právě pod jejím vedením se také 
třikrát zúčastnil již zmiňovaného Lotyšského pěveckého a tanečního festivalu. V roce 2015 
také sbor dostal příležitost, aby vystoupil v televizní soutěžní show “Lai top”, kterou v konku-
renci dalších tří sborů vyhrál. 
V Žamberku vystoupí lotyšští zpěváci jako host Jarního koncertu pěveckého sboru Vio-
la v úterý 20. června 2017 v kostele svatého Václava od 18.00. Všichni jste srdečně zváni.  
Nenechte si tuto hudební lahůdku ujít…                                                 Jaromír Žejdlík, sbormistr

KONCERTKONCERT
úterý 20. 6. 2017 od 18 hodinúterý 20. 6. 2017 od 18 hodin

VIOLA Žamberk

vstupné dobrovolné

kostel sv. Václava v Žamberku

sbormistr Jaromír Žejdlík

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY
(Dundaga, Lotyšsko)

sbormistr Dace Šmite

STŘÍBRNÁ SVATBA
Dne 6. května 2017 oslavili dvacet pět let 

společného života 
manželé Václav a Hana Pospíškovi. 

Za město Žamberk jim v prostorách obřadní síně 
radnice k významnému výročí popřál místosta-
rosta Ing. Bc. Oldřich Jedlička. Manželům Pospí-
škovým přejeme do dalších společných let mnoho 
zdraví a lásky.

Za SPOZ Lucie Charfreitagová

VZPOMÍNÁME
„Čas letí, ale vzpomínky zůstávají“.
Dne 4.června 2017 by oslavil 80 let 
pan Ludvík Dlabka. 
Vzpomeňte na něho společně s námi. 
Děkujeme. 

Manželka Božena a děti Ludvík a Pavel, 
děti s rodinami

VZPOMÍNÁME
Dne 5.června 2017 vzpomeneme 
4.výročí úmrtí paní Vlasty Šreflové.
Kdo jste ji znali, věnujte jí společně 
s námi tichou vzpomínku. Děkujeme. 

Manžel Václav a děti s rodinami

VZPOMÍNÁME
Dne 25.května 2017 uplynuly tři roky 
od úmrtí paní Zdeňky Šafářové ze 
Žamberka. Kdo jste ji znali, věnujte jí 
tichou vzpomínku. Děkujeme. 

Manžel Josef,
 Marie, Iveta a Josef - děti s rodinami

VÝZVA Z MĚSTSKÉHO MUZEA

Prosím občany ze Žamberka a blíz-
kého okolí, pokud máte po svém 

předkovi deník, nebo větší soubor fotografií, či 
zápisků z I. světové války, poskytněte je, prosím, 
k  zapůjčení nebo k  prostudování, posléze k  pří-
padnému využití na výstavu „I. světová válka 
v  Žamberku“, která se bude konat v  Městském 
muzeu od 25.6. do 27.8. 2017. Volejte prosím na 
telefon 420 465 611, 420 604 885 155, nebo pište 
na e-mail hazmuka@muzeumzamberk.cz

Mgr. Petr Hažmuka, ředitel MM v Žamberku 


