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Zástupci města přivítali prvňáčky základních škol
V úterý 1. září 2020 se i v Žamberku posadili poprvé do školních lavic žáci a studenti prvních ročníků. 
Starosta města Oldřich Jedlička přijal pozvání na Základní školu Žamberk, Nádražní 743, kde letos 
otevírají tři první třídy s celkovým počtem 66 žáků a jednu „přípravku“ v počtu 15 dětí. Místostarosta 
Ivan Vrkoč přivítal prvňáčky na Základní škole Žamberk, 28. října 581, kde letos otevřeli dvě první třídy,  
ve kterých poprvé do lavice usedlo celkem 32 dětí. Místostarostka Zděnka Šebková pak navštívila první 
třídu ZŠ Erudio Orlicko, která letos přivítala 7 prvňáčků.

Všem žákům žamberských škol, včetně Žamberské akademie volného času a Základní umělecké 
školy Petra Ebena, přejeme úspěšný školní rok, pedagogům pak bystré a zvídavé studenty a všem 
společně kompletní rok strávený pohromadě na půdě školy. Monika Škodová, redaktorka

První den nového školního roku na ZŠ 28. října 581
Na zahájení letošního školního roku jsme se opravdu těšili, protože pro nás znamenal návrat nás všech 
členů kompletní školní posádky po obzvlášť dlouhé době. Ne každý se totiž vrátil do školy k prezenční 
výuce na závěr loňského roku a nalodil se tedy zpět na naši palubu po více než půl roce.
Letos jsme mezi sebou přivítali 32 prvňáčků. Slavnostní přivítání proběhlo na školním dvoře za účasti 

pana místostarosty Ivana Vrkoče. Hned od začátku 
se o nejmladší plavčíky starají naši deváťáci a jsou 
jim velkou oporou v prvních dnech jejich školního 
života. Také do ostatních tříd se k nám během 
prázdnin přidalo celkem 25 nových kamarádů.
Moc bych přál všem žákům a kolegům, aby letošní 
rok proběhl až do konce standardním způsobem − 
v budově naší školy. Přeji všem na naší lodi přede-
vším hodně zdraví, hezkých známek a veselých 
zážitků během plavby!

Mgr. Jaromír Žejdlík, ředitel školy 

Velké Losiny: náhradní termín pro ty, kteří mají zaplaceno, je 8. října 2020. 
Odjezd z Masarykova náměstí v Žamberku je v 8:00 hod. 

Pokud vám termín nevyhovuje, volejte prosím tel. č.: 739 765 298.

ZO SPCCH Žamberk zve srdečně své členy i ostatní zájemce na poznávací zájezd 
„TŘEBÍČ“ (Havlíčkův Brod, Třebíč, Křemešník…) Odjezd z Masarykova náměstí  
v Žamberku je dne 24. 9. 2020 v 6:30 hod. Cena: 200 Kč členové, 300 Kč ostatní. Závazná 
přihláška a platba: 17. 9. 2020 v restauraci Klídek (Lukavská ulice) od 16:30 hod.

Za výbor SPCCH Žamberk D. Topičová

Sbor Corale připravuje 
nové vánoční CD!

Už je tomu dlouhých pět let, co jsme vydali naše 
poslední CD. Za tu dobu už se nám nashromáž-
dila pěkná řádka nových písniček a přišel čas, 
kdy bychom je rádi zaznamenali nejen pro nás, 
ale i pro vás! Tentokrát jsme se rozhodli nato-
čit opět CD s vánočními písněmi a koledami 
a vydat ho těsně před Vánoci, abychom si ho 
mohli pořádně užít.
Natáčení bude tentokrát probíhat pod taktovkou 
dvojice zkušených studiových borců − zvukaře 
Petra Michala a hudebního režiséra Petra Novot-

ného. Oba pánové spolu už léta spolupracují  
ve studiu MKP v Českých Budějovicích, Petra 
Novotného navíc můžete znát jako hudebníka 
z kapely Pavla Žalmana Lohonky a Petr Michal 
jim už drahnou dobu dělá osobního zvukaře. Oba 
za námi v září přijedou do kina v Jablonném nad 
Orlicí, kde bude celé čtyři dny nahrávání probíhat.
Přivést na svět takové vánoční CD je ale velmi 
náročné, a to nejen co se týče přípravy či samot-
ného procesu, ale hlavně peněz. Není to jen čas, 
práce a cestovné pro oba Petry, které musíme 
zaplatit, ale i pronájem kina, výrobu grafického 
designu pro booklet alba a také lisování fyzických 
nosičů. Tohle všechno nás bude stát asi 130 000 Kč. 
A proto jsme se rozhodli obrátit na naše příznivce, 
posluchače, fanoušky a přátele a rádi bychom vás 
všechny požádali o podporu a finanční příspěvek. 
Na našich webových stránkách www.corale.cz 
si totiž můžete toto nové vánoční CD předplatit, 
čímž se vlastně stanete našimi sponzory. Nebo 
si vyberte nějakou jinou z nabízených odměn, 
výběr je opravdu široký! K zakoupení je například 
kompilace všech našich vydaných desek, dárek 
s překvapením či koncert celého sboru, kde si 
řeknete! Můžete nám ale i poslat malý obnos jen 
tak pro dobrý pocit. Podpoříte tím naše úsilí a my 
vám za to budeme moc vděční!

Další zkušenost v životě sboru Corale
Začátkem roku jsem byla přizvána ke spolu-
práci s kapelou Cross Country, která pro svůj 
velký výroční projekt hledala kromě zpěvačky 
také sbor. Za tu dlouhou dobu mého působení 
ve sboru Corale jsem už s touhle bandou zažila 
leccos, takže vím, že ji tvoří lidé, kteří se jen tak 
něčeho neleknou, jsou pro každou legraci a jsou 
to skvělí týmoví hráči. Proto nebylo pochyb o tom, 
že jsou pro tuto věc jako stvoření. Celá připravo-
vaná akce je vlastně oslavou narozenin kapelníka 
Jirky Maška a jeho manželky Zuzky a také výročí 
deseti let od založení kapely. Proto se to Maškovi 
rozhodli pojmout ve velkém stylu a připravili pro 
turné velké obsazení, kde kromě kapely a sboru 
vystupuje ještě smyčcový kvartet. Kapelu pak 
tvoří kromě Jirky (kytary, zpěv) a Zuzky (klávesy) 
ještě bubeník Honza Linhart a Ondra Škoch, 


