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při volbách. Věřím, že dají přednost 
poctivé práci a jejím výsledkům (třeba 
finanční stabilizaci města a dalším více 
či méně viditelným pozitivním skut-
kům) před sérií trestních oznámení a 
očerňování města ve sdělovacích pro-
středcích.
„Tak si myslím, pane nadporučíku, 
když tolikrát slyším, že jsem úřední blb, 
jestli vono to nakonec není pravda.“, 
zamyslel se Švejk. 
„Kušte, Švejku!“ důrazně zvolal Lukáš. 
„To máte jako ňákej Lojza Rys, co měl 
koloniál v Libni, vo něm roztrušovali, 
že krade a šidí, až mu tam lidi přestali 
chodit a šel na buben. A nebyla to na-
konec pravda. Když se stokrát omílaná 
lež stane pravdou, může to mít neblahý 
následky!“ filosofoval Švejk. 

M.Chvátil

PoděkoVÁnÍ  
mŠ v dlouhoňovicích
Děkujeme paní ředitelce Mgr. Zuza-
ně Knápkové a celému kolektivu MŠ 
Dlouhoňovice za roky, kdy se starali o 
naše děti.
Ve školce bylo vždy útulno, veselo, vo-
ňavo a čisto. Paní ředitelka se stará o 
pestrý program, a tak naše děti zažily 
nejen plavání, lyžování, pravidelná 
divadélka, ale i výlet na kozí farmu, rý-
žování zlata, lesní cesty za pokladem, 
noční přespání ve školce a další nejme-
novaná dobrodružství. Na školkovské 
zahradě vzniklo nové hřiště a mlho-
viště, které je úžasné. Děti se naučily 
vystupovat na veřejnosti při různých 
obecních akcích. V posledním roce pro-
šly pečlivou předškolní přípravou, a tak 
jsou na první třídu výborně přichystány. 
Věříme, že naše děti budou mít 
na školku ty nejhezčí vzpomínky. 
Pěkné a odpočinkové léto celému kolek-
tivu MŠ přejí rodiče předškoláků 

zábavné odpoledne pro rodiče
Dne 29. května jsem navštívila ZŠ 28. 
října v Žamberku, kde mě čekalo velké 
překvapení. U hlavního vchodu jsem 
dostala vysvědčení, na kterém byly pře-
depsány předměty jako například: ma-

tematika, dějepis, český jazyk, chemie 
a další. Mým úkolem bylo plnit úkoly 
v  každém předmětu a získat známku. 
Dýchla na mě atmosféra mých žá-
kovských let, která jsem zde trávila. 
V  učebnách na nás čekaly záludné 
úkoly. Žáci, kteří si je pro nás připra-
vili, nám pomáhali a s chutí zapisovali 
známky do našeho vysvědčení. Děkuji 
všem za příjemně strávené odpoledne. 
Velká pochvala patří hlavně dětem a 
pedagogům, kterým přeji hodně úspě-
chů v jejich dalších akcích. 

Za Sdružení rodičů Štěpánka Bodnárová.

nastala doba vysvědčení…,
a to si jistě mnozí z  nás připomenou 
dobu, kdy jsme chodili do školy a někdy 
i za školu. Některým z  nás tuto dobu 
připomenou jejich dítka, když přinesou 
vysvědčení. Nevím jak Vy, ale já jsem 
často slýchával „to když já jsem cho-
dil do školy…“ nebo „nevím co z  tebe 
bude“, já jsem si zase říkal, „no jo, už 
je to zase tady“. Mnozí z nás si vzpome-
nou na „své“ učitele i na „svou“ školu. 
O tom svědčí i to, že v mládí, když jsem 
šel se svým tatínkem po městě a po-
tkali jsme paní Habrovou, nikdy ji ne-
opomněl pozdravit: „ Dobrý den, paní 
řiditelko“.
V  mém článku je vzpomenuta doba, 
kterou už dnes pamatuje málokdo, ale 
ten, kdo v  té škole učil, tak s  velkou 
pravděpodobností učil naše rodiče a 
některé znala i naše „mladší generace“, 
jednak ze vzpomínek našich rodičů, a 
některé z nich jsme potkávali ve městě 
již v zasloužilém věku. Věřím tomu, že 
Vás zaujme i to, které školy v Žamber-
ku tenkrát byly a kdo v nich učil. 

Školy národní:
- Obecná a občanská škola chlapec-
ká: Ředitel: Josef Šlemenda, 
I. odbor, učitelé obecné školy chlapec-
ké: František Habr, Rudolf Tichý, Fran-
tišek Podhaiský, Růžena Marešová; 
učitelé na škole občanské: Rudolf Be-
ran, I. odbor, Josef Jakubec II. odbor, 
Miroslava Habrová III. odbor, Antonín 
Balcar III. odbor,
František Divíšek II. odbor, Matouš 
Vycudílek, katecheta, Alfréd Stojnek, 
učitel. něm.jazyka. 
- Obecná a občanská škola dívčí: 
Ředitelka Běla Vondrová I. odbor 
(zdravotní dovolenou), zástupce ředi-

telky: Otakar Mastný. II. odbor, učitelé 
obecné školy dívčí: Anežka Vaněčková, 
Růžena Vernerová, Alois Michal (zdra-
votní dovolenou), Jiřina Geislerová 
(zastup. učitelka);
učitelé občanské školy dívčí: Antonie 
Režná I. odbor, Josef Doleček, zást od-
borného uč., Marie Kalousová, učitelka 
domácích nauk.

Školy odborné:
- Odborná škola pro ženská povolá-
ní: Dvouletá spojená se živnostenskou 
pracovnou šití šatů.
Kuratorium školy: Předseda: Walde-
mar Mazura, starosta města, místo-
předsedkyně: Irma Pelclová ,choť vrch. 
veterinárního rady, jednatel a poklad-
ník: Otakar Mastný, ředitel, členové: 
Josef Doleček, učitel, Ignác Dovrtel, 
farář v  Klášterci/O., Benno Glükselig, 
nájemce pivovaru, Václav Habr, spedi-
tér, Anežka Mužíková, choť stavitele, 
František Návesník, správce velkostat-
ku, Adolf Pilný, revident důchodkové 
kontroly, JUC Miloslav Šíma, vrchní 
právní rada okr.spr.výboru, František 
Toušek, mistr tesařský, Božena Vaš-
ková ,odb.učitelka, Václav Zdobnický, 
oficiál berního úřadu, Jaroslav Zářec-
ký, rolník v  Líšnici. Učitelský sbor: 1. 
interní: ředitel: Otakar Mastný, ředitel 
dívčí školy občanské, Anna Houdko-
vá, odborná učitelka šití šatů, Matylda 
Vašková, odborná učitelka vaření.
2.Externí: Josef Šlemenda, ředitel chla-
pecké školy, MUDr Zlatkovič, vrchní 
okresní lékař, Antonie Režná, odborná 
učitelka dívčí občanské školy.
- Státní učebna košíkářská: Správce 
školy Václav Langer.
- Státní škola krajkářská: Marie Vogl-
tancová, odborná učitelka.

-škola živnostenská pokračovací:
1. Všeobecná škola pokračovací
2. Odborná škola pokračovací živ-
ností oděvních
Školní výbor pro obě školy:
Předseda: Waldemar Mazura, starosta 
města, pokladník: Jiří Mazura, obchod-
ník a zástupce obch. živnost. a průmy-
sl. ústředny v  Hradci Král., jednatel: 
Otakar Mastný, ředitel školy, 
členové: Adolf Weihrauch, řezbářství, 
Antonín Beran truhlář, Miloslav Ma-
reš, lékárník, Jaroslav Kalous, zástup-
ce města, František Toušek, zástupce 
městské spořitelny, Vlastimil Jireš, 
zástupce živnostenských společenstev, 
Václav Fiedler, zástupce obchodního 
grémia, Josef Thoma, zástupce min.
školství a národní osvěty, Josef Rež-
ný, Josef Stejskal, František Kalous, 
zástupci okresního správního výboru, 
Josef Mužík, stavitel, Alois Žabokrtský, 
malíř, zástupci zemského správního vý-
boru, František Podhaiský, učitel, An-
tonín Volf, truhlář, - učitelé ze živnos-
tenské praxe: Oldřich Kočí, stavitelský 
asistent, Josef Rous, mistr řezbářský, 
Josef Štefek, mistr zámečnický, Anna 
Vondrová, dámská krejčová.
Tolik výňatek z „Adresáře města Žam-
berka v roce 1928.“

Pro porovnání: 
V r. 1900 měl Žamberk 3422 obyvatel 
(tento počet zřejmě vlivem I. světové 
války klesl na 3072 r.1928) a v  témže 
roce zde již byly školy obecné a měš-
ťanské, školy odborné – košíkářské a 
v těchto školách působili: 2 řiditelé, ka-
techeta, 10 učitelů a 5 učitelek.
Zdroj: „Průvodčí po Žamberku a okolí“ 
z r. 1902. 
  J.Merganc, Žamberk

VÁŽenÁ redakce,
zasílám Vám fotografii ze srazu spolužaček z Rodinné školy v Žamberku. Posezení 
se konalo  12.6.2014 v divadelní kavárničce v Žamberku a bylo to moc milé setká-
ní. Napečené cukroví a vzorná obsluha od mladých servírek nám zpříjemnila od-
poledne, na které budeme všechny dlouho vzpomínat. Také na pana Sklenku, který 
byl velmi ochotný, a přišel nás vyfotografovat. Za krásné fotky moc děkujeme.

„Zvonivým smíchem kolem nás,
pádí ta krásná léta našeho mládí,
prchají rychle tak jako sen
a v srdci nechávají vzpomínky jen“.

  

Foto: M.Sklenka

Vaše věrná čtenářka  
Anna Stejskalová z Helvíkovic

maceŠka
hlídání dětí 

předškolního věku
Oznamujeme, že v době prázdnin 

je Maceška plně obsazena, 
ale od září se opět budeme 

těšit na Vaše děti.

Za Občanské sdružení CEMA Žamberk
 MgA. Zuzana Mitvalská


