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Viola vystoupí na Smetanově Litomyšli
Dětský pěvecký sbor Viola Základní školy 28. října 581 v Žamberku oslaví své  
30. výročí opravdu velkolepě. V rámci 60. ročníku Mezinárodního operního festivalu 
Smetanova Litomyšl se v úterý 26. června v 18:00 hodin na zámeckém nádvoří litomy-
šlského zámku uskuteční projekt Zpěváčci kraje mého. Šest nejlepších dětských sbo-
rů Pardubického kraje společně s brněnskou Kantilénou, Kühnovým dětským sborem  
a Komorní filharmonií Pardubice představí pod taktovkou Jakuba Kleckera v hodino-
vém programu hudbu starých mistrů (Vodňanský, Lasso, Monteverdi), českých klasiků 
Smetany a Dvořáka, dvě části skladby Tchikidan současného francouzského skladatele 
Etienna Peruchona i písně Jaroslava Ježka. V druhé polovině koncertu zazní pásmo  
26 lidových písní – Ta naše písnička v úpravě Jiřího Temla.
Pro Violu je účast na tomto koncertu velkým vyznamenáním, ale současně to pro sbor znamená  
rovněž spoustu práce při nácviku tak náročného repertoáru. Zvýšili jsme počet zkoušek a nacvičujeme 
také prakticky každý víkend. Všem zpěvákům patří za jejich práci můj velký dík. Věřím, že naše úsilí bude 
odměněno krásným a neopakovatelným hudebním zážitkem. Předprodej vstupenek na Smetanovu 
Litomyšl začíná 7. března 2018 v 10 hodin.                                                      Za pěvecký sbor Viola Jaromír Žejdlík

Rada města Žamberka v souladu se 
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškol-

ním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou 
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích vyhlašuje

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
na pracovní místo 

ŘEDITELE/ŘEDITELKY
Mateřské školy SLUNÍČKO, Žamberk

se sídlem: nám. Gen. Knopa 433, 
564 01 Žamberk

Předpokládaný nástup 
na pracovní místo: 01.08.2018

Požadavky:
z odborná kvalifikace a předpoklady pro  

výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu  
s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedago-
gických pracovnících a o změně některých  
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

z znalost školských předpisů a školské proble-
matiky 

z občanská a morální bezúhonnost
z zdravotní způsobilost
z organizační a řídící schopnosti.
K přihlášce přiložte:
z úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším 

dosaženém vzdělání 
z přehled o průběhu předchozích zaměstnání
z strukturovaný životopis v českém jazyce
z koncepci dalšího rozvoje mateřské školy 

(max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce 
z výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
z lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti 

pro výkon činnosti ředitele/ředitelky mateř-
ské školy (ne starší 2 měsíců)

z písemný souhlas se zpracováním osobních 
údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Písemné přihlášky včetně příloh 
doručte nejpozději do 15.3.2018 na adresu: 

Jiří Dytrt, starosta města
Masarykovo nám. 166, 

564 01 Žamberk. 
Telefon: 465 670 300, 

e-mail: starosta@zamberk.eu
Obálku označte: 

„NEOTVÍRAT – KONKURS ŘEDITEL/KA MŠ“.

SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk
Zámecká 1, 564 01 Žamberk

přijme do hlavního pracovního poměru

VEDOUCÍHO ŠKOLNÍ JÍDELNY 
- KUCHAŘE, KUCHAŘKU

Nabízíme: plný pracovní úvazek, perspektivní práci  
na moderním pracovišti, zajímavé finanční ohodnocení, 
pět týdnů dovolené, zaměstnanecké benefity.
Požadujeme: vyučení v oboru, zdravotní způsobilost  
bez omezení, spolehlivost, zodpovědnost, praxe výhodou.
Možný nástup: ihned

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme 
na tel.: 465 614 225

Životopisy zasílejte na adresu školy 
nebo e-mailem na: zamek@zamek.zamberk.cz

LET OK-X045D, NEBO PO NAŠEM FÍK 3
Kdybychom vydali tiskovou zprávu, zněla by asi takto: V sobotu  
27. ledna 2018 krátce po půl desáté vypustili žáci ZŠ 28. října v Žam-
berku z příbramského letiště meteorologický balon o objemu 5 m3, kte-
rý vystoupal do výšky 34.000 metrů, kam vynesl přístroje pro měření  
vesmírné radiace. Návrat sondy ze stratosféry se očekával v okolí  
Ostravy. Sonda však vlivem silného vzdušného proudu přistála jižně od 
polského Krakova. Většina naměřených dat je neporušena a zpracovává 
se. S experimentem pomohla i katedra radiotechniky Elektrotechnické 
fakulty ČVÚT a oddělení dozimetrie Ústavu jaderné fyziky Akademie 
věd ČR. Popis celé akce byl již otištěn v minulém čísle Žamberských 
listů v článku Vypuštění meteorologického balonu – Fík 3. Aleš Dytrt 
a Jana Škopová byli zkrátka rychlejší. Přípravu i vypuštění můžete také 
zhlédnout na stránkách naší školy a na facebook.com/balonovylet. Najdete tam i novinky. Balon byl 
vypuštěn, navrácená sonda nalezena, akce skončena. Zážitky však zůstanou. Snad se zařadí mezi ty, na 
které se rádo vzpomíná i po letech. Tým balonových nadšenců naší školy tvořili žáci 9. ročníku: Barbora 

Cabalková, Zdeňka Kalousová, Štěpán Beran, Tomáš Jed-
lička, Roman Havel, Veronika Slezáková, Klára Slezáková 
a Zuzana Kalousová.
Balonový výstup do stratosféry je součástí projektu zkou-
majícího záření přicházející z kosmu a měnící se v atmo-
sféře. Naši žáci se s ním účastní vědecké soutěže. Tu pořá-
dá Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET. Svou 
práci představili v okresním kole této soutěže, které pro-
běhlo 8. února v Lanškrouně. Prezentační tým ve složení 
Barbora Cabalková, Zdeňka Kalousová a Štěpán Bednář 
si počínal natolik úspěšně, že postoupil do krajského kola.  

To proběhne 8. a 9. března v Pardubicích. Držme našim mladým palce, konkurence bude tvrdá.
Tento projekt sponzorují: Bühler CZ s.r.o., Žamberk, Dibag a. s., Helvíkovice, město Žamberk.

Mgr. Jiří Hovorka, ZŠ 28. října 581

Z našich škol


