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Slavnostní předávání výučních listů SŠ OŘS Žamberk

V úterý 20. června si v obřadní síni žamberské radnice převzalo své výuční listy osm absolventů oboru 
kuchař, 4 absolventi oboru číšník, 6 prodavačů, 6 cukrářů, tři instalatéři a po dvou absolventech oborů 
zedník a truhlář. Mnoho úspěchů při nástupu do zaměstnání i životní štěstí jim popřáli jejich třídní učitelé 
Ing. Ilona Stránská, PaedDr. Vladimír Kopal, ředitelka školy PhDr. Zuzana Pecháčková, za SPOZ Mgr. 
Bronislava Havlíková a místostarosta města Ing. Bc. Oldřich Jedlička.

Foto a text Monika Škodová

Absolventi devátých tříd slavnostně ukončili povinnou školní docházku

Ve čtvrtek 29. června přijali 
pozvání do obřadní síně rad-
nice absolventi devátých tříd 
žamberských základních škol, 
aby si převzali pamětní listy a 
slavnostně ukončili povinnou 
školní docházku. Se svými spo-
lužáky a učiteli se rozloučili žáci 
9.A a 9.B Základní školy 28. 
října 581. Vše dobré do dalšího 
studia a krásné prázdniny jim 
popřál starosta města Jiří Dytrt, 
ředitelka školy PaedDr. Hana 
Nosálová, třídní učitelé Mgr. 
Zuzana Biedlová a Mgr. Luděk 
Holeček a za SPOZ Mgr. Bro-
nislava Havlíková. Do pamětní 
knihy města se zapsalo celkem 
42 absolventů.
Úspěšní absolventi obou de-
vátých tříd Základní školy 
Žamberk Nádražní 743 podě-
kovali svým třídním učitelům 
RNDr. Ludmile Macháčkové 
a Ivanu Belobradovi a řediteli 
školy Mgr. Romanu Pospíšilovi 
opravdu originálně, připravili 
pro ně sestřih fotografií a video 
se zážitky ze školních výletů i 
třídních lavic. Prezentace poba-
vila i rodiny žáků a přiblížila jim 
kolektiv, který si jejich děti ve škole vytvořily. Žáci si odnesli pamětní list, do knihy se zapsalo celkem třicet 
absolventů, které už v září čekají nové zážitky na nových školách. Přejeme jim mnoho úspěchů, nových 
dobrodružství a zážitků!   Text a foto: Monika Škodová, kultura, SPOZ

REDAKCE ŽL UPOZORŇUJE, že stále nelze 
využívat služeb sociální sítě (Facebook, Linkedln, 
Twoo aj.), proto veškeré informace a pozvánky 
posílejte na e-mail: redakce@zamberk.eu. 
Děkujeme za pochopení. 

Pavlousková Vlasta, odp.redaktorka

Všichni členové komise pro zahraniční styky, kteří 
byli zapojeni do příprav a organizace setkání sta-
rostů měst evropského svazku ve dnech 1. – 4.6. 
2017, se zapotili. Pomohlo i mnoho nečlenů, kte-
ří zajišťovali logistiku, stravování, ubytování atd. 
Vše na jedničku, patří jim upřímný dík. Velká tíha 
těch 3 dnů však ležela na tlumočnících, kteří si ne-
oddechli ani na chvíli. Francouze měla na starosti 
Liduška Smolová, Italy Lucka Maňourová, Poláky 
Ronald Wilhelm a Němce Lída Langerová, Iva Mi-
mrová a Jaromír Žejdlík. Vše zvládli na výbornou, s 
velkou dávkou tolerance a někdy i humoru.

U Jaromíra Žejdlíka se však chvíli zdržím, protože 
toto setkání starostů nebylo jedinou jeho partner-
skou aktivitou v měsíci červnu. Od 12.6. do 16. 6. 
navštívila skupina žáků a učitelů z partnerské školy 
Dr. Otto Rindta ze Senftenbergu Základní školu 
28. října Žamberk. Každoroční výměna a Jaromír 
byl hlavním organizátorem. Hned druhý den po 
odjezdu senftenberských přijela další početná sku-
pina – tentokrát z lotyšské Dundagy. Pěvecký sbor 
z  tamější střední školy prožil u nás programem 
nabité 4 dny, navštívil Prahu a na závěr společně 
se sborem Viola koncertoval v kostele sv. Václava. 
Opět v režii a pod taktovkou Jaromíra Žejdlíka. Če-
kají ho letos opravdu zasloužené prázdniny!
Závěrečné poděkování všem je proto provázeno 
přáním vydatného odpočinku a krásného léta.
  Hana Chvátilová, předsedkyně komise
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