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Vánoční turnaj ve florbalu
Dne 14. 12. 2016 se v sokolovně Fontána v Záchlu-
mí konal Vánoční turnaj ve florbalu pořádaný Mgr. 
P. Skulbaševským. Vybraní žáci a žákyně 3., 4. a 5. 
tříd byli zde reprezentovat Základní školu 28. října 
v Žamberku a podařilo se jim to vskutku dokona-
le. V prvním zápase se střetli s protivníky ze Slati-
ny nad Zdobnicí a vyhráli 4:2. Ve druhém zápase 
porazili B tým z Bohousové 10:0 a tímto si zajistili 
postup ze základní skupiny. Ve finálové skupině se 
postavili proti týmu z  Rybné nad Zdobnicí, kteří 
byli považováni jako jedni z favoritů, a dokázali je 
díky týmové spolupráci porazit 6:2. Jako poslední 
protivník – favorit turnaje – byl tým z České Rybné. 
Po úporném boji a závěrečném hvizdu se tým Zá-
kladní školy 28. října Žamberk stal vítězem turnaje 
s  výsledkem 3:1. Avšak nezůstalo pouze u vítěz-
ství v turnaji. Žák Alex Konečný se stal nejlepším 
střelcem turnaje a Ondřej Kalous se stal nejlepším 
brankářem turnaje. Žáci obdrželi věcné ceny a po-
hár.Tímto děkuji řediteli Mgr. Petru Skulbaševské-
mu za uspořádání turnaje, výbornou organizaci a 
hlavně za možnost aktivně strávit čas před Vánoci. 

Bc. Ondřej Papáček

 
 

  
 
 
 
 
 

 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 

18. ledna (středa) 2017   13:30 – 17:00  
10. února (pátek) 2017   13:30 – 17:00 

 
Dny otevřených dveří proběhnou ve stejných 
termínech ve všech budovách školy v Chocni.  
  
 
 
 

NABÍDKA OBORŮ pro školní rok 2017/2018 
 
ČTYŘLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU 
 

 Obchodní akademie  (kód oboru: 63-41-M/02) 
 zaměření:  Daně a finance 

Zahraniční obchod 
Ekonomika sportu 

 Cestovní ruch   (kód oboru: 65-42-M/02) 
 Veřejnosprávní činnost (kód oboru: 68-43-M/01) 
 
TŘÍLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM 
 

 Cukrář    (kód oboru: 29-54-H/01) 
 Kuchař - číšník  (kód oboru: 65-51-H/01) 
 Prodavač - lahůdkář  (kód oboru: 66-51-H/01) 

 
 
Obchodní akademie  
a Střední odborná škola  
cestovního ruchu Choceň 
 

T. G. Masaryka 1000, 565 36 Choceň 
 

tel.: 465 471 338, mob.: 739 048 111 
 

oachocen@oa-chocen.cz 
www.oa–chocen.cz 

spolupráci s Hasičským záchranným sborem Par-
dubického kraje – Požární stanicí Králíky ve vo-
jenském bunkru v Lichkově, kde si žamberští ha-
siči vyzkoušeli vyhledávání osob v  zakouřených, 
členitých a těžko přístupných objektech. V srpnu 
se jednotka zúčastnila tradičního výcviku na vod-
ním díle Pastviny, kde si žamberští dobrovolní 
hasiči ve spolupráci s Vodní záchrannou službou 
ČČK Pastviny vyzkoušeli záchranu tonoucích, 
skoky z jedoucího člunu a rozšířili si vědomosti 
v první zdravotnické pomoci. Strojníci se pravi-
delně zúčastňovali kondičních jízd se zásahovou 
technikou. Touto cestou bych rád poděkoval všem 
členům JSDH Žamberk za jejich práci v jednotce 
a Městu Žamberku za finanční podporu. 

Závěrem přeji všem čtenářům Žamberských listů 
pevné zdraví, hodně štěstí v novém roce 2017 a mi-
nimum setkání s  hasiči při řešení mimořádných 
událostí.
 text a foto:  Jan Kalous, 

zástupce velitele JSDH Žamberk

LSG: Přijímačky nanečisto v roce 2017
Stejně jako v minulosti (tradici držíme již od roku 2002) i letos nabízíme 
zájemcům o studium na LSG vyzkoušet si nanečisto přijímací testy. Po-
zor - tentokrát dříve než obvykle! 
Páťáci si vyzkouší celostátní test z matematiky a češtiny (didaktické testy 
připravené organizací CERMAT). 
Deváťákům pak připravíme naše vlastní testy z matematiky, českého 
jazyka a všeobecného přehledu. Ostatně – podobné to bude i u ostrých 
přijímaček. Termín: středa 25. ledna 2016 v 15:00 hodin
Přihlásit se můžete: prostřednictvím přihlašovacího formuláře na 
www.lsg.cz, mailem (lsg@lsg.cz), případně volejte 465 622 249. Dal-
ší podrobnosti naleznete na webu školy www.lsg.cz .

Máte-li chuť, přijďte! Těšíme se na Vás. 
Mgr.Vratislav Šembera, ředitel LSG

SDH INFORMUJE
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASI-
ČŮ ŽAMBERK V ROCE 2016 NEZAHÁLELA.
V  uplynulém roce 2016 byl vyhlášen poplach 
Jednotce sboru dobrovolných hasičů (JSDH) 
Žamberk v devatenácti případech. JSDH Žam-
berk zasahovala u dvanácti požárů, dvou tech-
nických pomocí, třikrát u úniku nebezpečných 
látek a jednou jednotce byl vyhlášen „planý po-
plach“. V roce 2016 byla uskutečněna dvě taktic-
ká cvičení. První taktické cvičení připravilo HZS 
Žamberk a proběhlo v Mateřské školce Sluníčko, 
druhé taktické cvičení neslo název „Tma 2016“ a 
bylo zaměřeno na dlouhodobý výpadek elektric-
ké energie v  Žamberku, při tomto cvičení bylo 
úkolem JSDH Žamberk zajistit náhradní zdroje 
elektrické energie pro klienty Centra sociální péče 
města Žamberka a Školní jídelny na náměstí Gen. 
Knopa.

Odborná příprava členů JSDH Žamberk
Všichni členové jednotky v průběhu roku absolvo-
vali čtyřicet hodin školení odborné přípravy, po-
vinné zdravotní prohlídky a nositelé dýchací tech-
niky zároveň zdravotní spirometrickou prohlídku. 
Odborná příprava členů jednotky probíhala dle 
plánu odborné přípravy vydaného Generálním 
ředitelstvím HZS ČR. V červnu proběhl výcvik ve 


