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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
MANŽELSTVÍ UZAVŘELI
Dne 11.08.2017 ve 14:00 hod. v Žamberku:
Martin Hejčl, Rychnov nad Kněžnou
Michaela Šímová, Žamberk

ZE SPOLEČNOSTI
BLAHOPŘEJEME
Dne 31.7.2017 oslavila paní Růženka Frydrychová
své významné životní jubileum.
Za celou rodinu ti, milá maminko, ze srdce přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti .
Přeji synové s vnoučaty a pravnoučaty

Dne 12.08.2017 ve 12:30 hod. v Žamberku:
Jakub Holovský, Žamberk
Martina Dvořáková, Žamberk
Dne 12.08.2017 v 15:00 hod. v Helvíkovicích:
Jiří Matoušek, Horní Čermná
Simona Vítková, Hejnice
Bc. Petra Šulcová, matrikářka
DIAMANTOVÁ SVATBA
Dne 27. července oslavili svou
diamantovou svatbu, 60 let společného života,
manželé Jaruška a Zdeněk Festovi.

VZPOMÍNÁME
Dne 7.8.2017 uplynulo 20 let, co nás navždy opustil
pan Antonín Steiner,
profesor gymnázia v Žamberku.
V letech 1970-1990 pracoval jako pomocný dělník,
později skladník v závodu Montostav v Letohradě.
Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím,
spolu se mnou tichou vzpomínku.
Manželka
VZPOMÍNÁME
Dne 20.srpna 2017 jsme vzpomněli
30 let od úmrtí
pana Miroslava Martince ze Žamberka.
Zemřel ve věku 56 let. Celý život pracoval jako krejčí u podniku VKUS. Kdo jste ho znali, věnujte mu,
prosíme, tichou vzpomínku. Děkujeme.
„Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut“ .
S láskou vzpomínají
Jana, Mirek a Iva, děti s rodinami

VZPOMÍNÁME
Dne 4.září 2017 by oslavil své
70. narozeniny pan Miroslav Prachař.
„Čas letí, ale vzpomínky zůstávají“.
Manželka Jana, děti Pavla a Aleš s rodinami
VZPOMÍNKA
Dne 16.září 2017 vzpomeneme
14.výročí úmrtí paní Aleny Vavřičkové.
Kdo jste ji znali, věnujte jí v tento den
společně s námi tichou vzpomínku.
Děkujeme.
Synové Jindřich, Jaroslav, Karel a přítel František
VZPOMÍNÁME
Dne 16.9.2017 to bude dlouhých 29 let,
kdy nás opustil pan Bohumil Vačkář.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte si s námi.
Jana Vačkářová, Zuzka, Petr a Petr Vohník
VZPOMÍNÁME
Dne 26.9.2017 tomu bude již 5 let,
kdy nás navždy opustil
pan Miroslav Dittert.
Kdo jste ho znali, věnujte mu společně
s námi, tichou vzpomínku.
Manželka Eva Dittertová,
děti Lucie a Roman, rodiče Dittertovi

ZA IVANOU CABALKOVOU

K tomuto významnému jubileu jim osobně gratuloval starosta města Jiří Dytrt. Manželům Festovým přejeme do dalších společných let mnoho
lásky, společné radosti a pevné zdraví.
Text a foto Monika Škodová, SPOZ
BLAHOPŘEJEME
27.09.
Jiřina Zrnová
19.09.
Milena Reslová
25.09.
Milena Lesáková
15.09.
Blanka Charfreitagová
21.09.
Hana Pešková
26.09.
Marta Přerovská
21.09.
Milada Svobodová
26.09.
Marie Jelínková
17.09.
Jaroslav Svoboda
13.09.
Eva Stejskalová

Když jednoho červencového dne přišla zpráva, že v horách zahynula naše kamarádka
Ivana Cabalková, bylo to jako blesk z čistého nebe. Dolomity, které tak milovala, si ji
vzaly k sobě. Zpráva o odchodu Ivany nás hluboce zasáhla nejenom jako orienťáky, ale
především jako kamarády. Do naší žamberské orienťácké rodiny přišla před 15 lety s
dcerou Janou, která potřebovala zázemí a péči ke svému běhání. Sport jí nebyl nikdy
cizí. Hrála basketbal a na VŠ běhala na lyžích a i po lese s buzolou. V našem oddíle Ivana
patřila k nejúspěšnějším a nadšeným závodnicím a svoje zkušenosti neúnavně předávala dál. Její trenérská
práce ovlivnila desítky našich malých závodníků. Ochotně vozila děti na tréninky a závody, trpělivě je učila
základům orientace, práce s mapou a sportovnímu chování. Její nesmírná laskavost, obětavost a pracovitost pomohla vychovat řadu úspěšných orienťáků a někteří z nich dnes reprezentují Českou republiku na
mezinárodním závodním poli. Vždy dokázala ochotně vyslechnout druhé, potěšit a pofoukat bolístky. Sama
úspěšně bodovala na závodech nejen za sebe, ale i jako členka oddílových štafet a s neutuchajícím elánem
nás reprezentovala nejen na půdě domácí východočeské oblasti. Největší a upřímnou radost ale měla pokaždé z úspěchů našich žáčků a dorostu, které byly i její zásluha. Její typická výřečnost, pro kterou jsme ji
často škádlili, nám bude moc chybět. Nikdy nezkazila žádnou zábavu, vždy byla plna energie a elánu, které
rozdávala kolem sebe plnými hrstmi. Cesty autobusem na závody budou teď nezvykle tiché a nám zůstanou
jen vzpomínky. Nezbývá nám nic jiného než jen poděkovat za možnost potkat a poznat tuto úžasnou ženu
a kamarádku. Život nehraje fér… “Stále jsi naše bezva kamarádka a parťačka, nikdy na Tebe nezapomeneme! V našich srdcích žiješ a budeš žít dál“.
Tvoji orienťáci z TJ Sokol Žamberk
lll
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VZPOMÍNÁME
17.07.
Ivana Cabalková
53 let
Špitálka 1366
03.08.
Jiří Kalousek
78 let
Vrchlického 788
09.08.
Jitka Všetičková
62 let
Polsko 590
14.07.
Jarmila Bártová
96 let
Nádražní 434
Bc. Ladislava Papáčková, DiS., evidence obyvatel

Milá Ivo, dlouhá léta jsi byla pilířem naší „dolní školy“, poctivou
a oddanou učitelkou, skvělou kamarádkou a kolegyní a především
člověkem s otevřeným srdcem a obrovskou dávkou lidskosti.
Takto na Tebe budeme vzpomínat nejenom my, kolegové, kamarádi
a přátelé, ale především děti a jejich rodiče. Dokázala jsi svou práci zvládat odborně a profesionálně a nikdy jsi přitom nezapomněla
na to, že učitel je především člověk, a pokud chce mít právo někoho
vychovávat a vést, musí mít také sám vysoký morální kredit, který
jsi vždy měla. Vážíme si Tvé práce, Tvého smyslu pro spravedlnost i
Tvé statečnosti, se kterou jsi šla vždy vstříc bezpráví a křivdám. Rádi
a s lehkým úsměvem budeme vždycky vzpomínat také na Tvoji příslovečnou zbrklost, upřímnost a otevřenost, která nám bude chybět. Poslední roky jsi to na naší škole neměla vůbec jednoduché, pro nás jako kolegy
zůstává stále otevřená otázka, proč zrovna Ty jsi musela náš kolektiv opustit. Nová škola, na kterou jsi měla
od září nastoupit, přišla o učitelku s velkým srdcem, která se vždy obětavě a nezištně věnovala dětem. Nikoho by nenapadlo, že se toto léto s Tebou budeme loučit dvakrát.
Moc Ti, Ivo, za všechno děkujeme. Je zbytečné slibovat, že na Tebe nikdy nezapomeneme. Vždyť každé vlídné
slovo a každý dobrý čin, který jsi vykonala, stejně jako spousta veselých chvil, které jsme s Tebou za těch 22
let prožili, zůstanou navždy zapsány v srdcích nás všech…
Děkujeme. Přátelé a kolegové ze ZŠ 28. října 581
17. července 2017 paní Ivana Cabalková tragicky zemřela v italských horách.
Bohužel, v novém školním roce se již ke svým žákům nevrátí…

