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Je těžké vzpomínat na člověka, se kterým jsme dlouhá léta spolupracovali, kterého 
jsme si vážili, který byl vždy ochoten podat pomocnou ruku, být přítelem i přísným 
a spravedlivým soudcem. Paní profesorka Růžena Steinerová byla velmi vzdělaná 
žena, znala plynně několik světových jazyků, učila několik generací studentů nejen na 
základní škole, ale také na Gymnáziu Žamberk. Mnozí z jejích studentů teprve po letech 
pochopili, že i díky ní, na základě získaných vědomostí, mohli tyto ve svém profesním 
životě využít. 
Na pozici korektorky Žamberských listů s námi spolupracovala dlouhá léta a na 
její profesionální přístup jsme se mohli vždy spolehnout. Byla příkladem poctivosti  
a pokory. Na začátku června uplynulého roku jsme společně oslavili její významné 
životní jubileum - 90 let. Vzhledem k jejímu neuvěřitelnému elánu a chuti do života 
by nikoho z nás nenapadlo, že dne 31. prosince 2019 svůj boj o život na tomto světě 
prohraje. A tak s lítostí a bolestí v srdci oznamuji, že z tohoto světa odešla osobnost, jejíž 
životní moudrost, přehled, zejména pak její přátelská povaha bude velmi chybět.

S velkou úctou Vlasta Pavlousková

S paní Růženou Steinerovou se rozloučíme na jaře při rozptylu na místním hřbitově. 
Oznámení o rozptylu bude ve vývěskách.  M. F.

Poděkování
Na Nový rok mne zastihla smutná zpráva o smrti dlouholeté korektorky Žamberských 
listů, paní Růženy Steinerové. Paní Steinerová byla dáma velkého optimismu a elánu, 
typický byl pro ni živý zájem o věci veřejné a dění v Žamberku, trefný humor a zejména 
velká moudrost. S láskou se věnovala kultuře a (nejen) českému jazyku. Bylo mi velkou 
ctí a radostí s ní spolupracovat na žamberském zpravodaji.
Paní Steinerové byla v roce 2013 udělena Cena města Žamberka za celoživotní práci 
s dětmi a mládeží, kdy byla oblíbenou, přestože náročnou učitelkou, za mnohaletou 
spolupráci s městem v oblasti mezinárodních partnerských vztahů, překladatelství 
a jazykových korektur, ale také za pevné postoje, kterými byla příkladem nejen pro 
mladou generaci. Čest její památce.

Monika Škodová, redaktorka

Z NAŠICH ŠKOL

S Erasmem+ do Španělska
V září získala naše škola finanční grant v rámci 
mezinárodního programu Erasmus+. První setkání 
partnerských škol bylo naplánováno na listopad  
a uskutečnilo se na atraktivním místě v Baskicku 
– ve městě Ondarroa ve Španělsku. Téma, které 
bylo vybráno pro aktivity celé akce, bylo Plants/
Rostliny. Podmínkou návštěvy byly čtyři prezen-
tace, které si žáci museli připravit: Plants in Our 
Park, Plants in Our Region, Plants in My Garden  
a How Plants Help People. 
Spolupráce partnerských škol však začala už v září, 
kdy se žáci dozvěděli, že budou bydlet v rodinách, 
se kterými začali komunikovat pomocí WhatsApp 
a e-mailů. A tak bylo už před odjezdem jasné, jak 
vypadá jejich budoucí tatínek, maminka, souro-
zenci a jaké jsou zájmy rodiny.
V neděli 17. října brzy ráno se tedy čtyři žáci a dva 
učitelé vydali na cestu do vzdáleného Španělska, 
samozřejmě letecky. Do stejného místa se zhruba 
v podobnou dobu vydaly děti z Francie (Guade-
loupe), Turecka a Bulharska. Naše cesty se setkaly 
na dvoře školy v Ondarroa, kde na nás čekalo 
opravdu vřelé přivítání, stejně jako odpoledne  
na místní radnici, tentokrát starostou města. 
Něco málo o škole: Je samozřejmě v lecčem 
jiná, než jsme u nás zvyklí. I když je to také škola 
základní, děti ji navštěvují už od dvou do dvanácti 
let. Bylo zajímavé každé ráno a odpoledne pozo-
rovat množství rodičů, vyčkávajících před školou. 
Spolu se svými dětmi v klidu čekali na zaznění 
signálu, který je přesně v 9 hodin pozval do školní 
budovy. Ve škole se děti nepřezouvají a vrchní 
oblečení zavěsí na chodbách školy vedle své třídy. 
Menší mají nad háčkem napsáno jméno a fotogra-
fii, starší jen jméno a příjmení.
Každý den v odpoledních hodinách předváděly 
jednotlivé státy své prezentace o rostlinách, což 
bylo hlavním bodem setkání. K aktivitám projektu 
patří také návštěvy zajímavých míst a seznámení 
s kulturou a tradicemi země. Velmi zajímavá 
byla exkurze do Urdaibai Bird Center. Celá tato 
oblast byla vyhlášena biosférickou rezervací pro 
migrující ptáky. Děti pomocí dalekohledů pozoro-
valy ptáky přímo v hnízdech. Jiný den jsme zase 
navštívili město Guernica, ve kterém se nachází 
budova nejstaršího evropského parlamentu. Zde 
jsme také měli možnost uvidět obrovskou kopii 
obrazu Pabla Picassa - Guernica. 
A jaké je město Ondarroa? Rozkládá se přímo na 
pobřeží Biskajského zálivu a rybolov a zpraco-
vání ryb je pro ně také typické. Velmi zajímavá 
byla návštěva Marino´s Factory, kde se vyrábějí 
konzervy z tuňáka. Velký dojem na děti udělala 
návštěva velkoměsta Bilbao. Chlubí se svou 
moderní obrazárnou Guggenheim, navštěvova-
nou turisty z celého světa. Bylo pro nás nezapo-

Za Růženou Steinerovou


