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Sdružení obcí Orlicko obdrželo se svými partnery 
dotaci na projekt Singletrack Orlicko-Kłodzko

Monitorovací výbor Programu Interreg V-A Česká 
 republika – Polsko schválil na svém jednání 15. března 

2018 podporu projektu Singletrack Orlicko-Kłodzko, 
ve kterém je Sdružení obcí Orlicko vedoucím partnerem. 
Dalšími partnery projektu jsou polské gminy Kudowa 
Zdrój, Lądek Zdrój, Międzylesie a dále Stowarzyszenie 
Gmin Ziemi Kłodzkiej a obec Červená Voda.
Hlavním předmětem projektu je vybudování sítě sin-
gletracků, což jsou specifické jednosměrné cyklistické 
trasy široké na jedno kolo budované ve vhodném terénu, 
které cyklistům poskytují zážitek z jízdy na kole v terénu  

a zároveň zajišťují jejich co nejvyšší bezpečnost. Na české straně bude vybudováno 20 km singletracků  
v území Suchého vrchu, ostatních asi 40 km bude vybudováno na území polských partnerů.
Další aktivitou projektu je vybudování dvou parkovacích ploch na Červenovodském sedle o celko-
vé kapacitě 90 míst pro osobní automobily, které budou k dispozici nejen pro uživatele singletracků,  
ale v zimě doplní stávající parkoviště určené pro běžkaře v Lyžařské běžecké oblasti Buková hora-Suchý 
vrch. Součástí projektu je vytvoření společné mapy se zakreslením tras singletracků a speciální mobilní 
aplikace. Celý produkt bude prezentován pod společným logem.
Rozpočet celého projektu je 1.456.231 € a z toho na dotaci připadá 1.237.795 €. Rozpočet části reali-
zované Sdružením obcí Orlicko je 640.493 € a z toho dotace činí 576.443 €. Částku 64.050 € uhradí 
Sdružení obcí Orlicko prostřednictvím mimořádných členských příspěvků svých členů z řad měst a obcí 
přiléhajících katastry k řešenému území. Z pohledu časové realizace předpokládáme, že se první cyklisté 
svezou po nových trasách v létě 2020, parkoviště by pak mohla být k dispozici již pro zimní sezonu 
2019-2020.
Předseda Sdružení obcí Orlicko Petr Fiala uvedl: „Jsme rádi, že jsme v konkurenci mnoha desítek projektů 
dokázali s tímto projektem uspět. Rozšíří se tak podstatně nabídka atraktivit v našem významném území 
Červenovodského sedla a Suchého vrchu, uleví se zejména v zimě parkujícím. Kdo zná aktuální situaci v 
běžkařské sezoně, ví, o čem mluvím. Velmi si vážím členů našeho svazku, kteří zabezpečí dofinancování to-
hoto potřebného projektu, děkuji zastupitelům dotčených měst a obcí, že jeho realizaci finančně podpoří.“

Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

Ohlédnutí za Nocí s Andersenem
23. března proběhla v městské knihovně Noc 
s Andersenem. Připojili jsme se k více než 1300 
knihovnám, školám a dalším místům v ČR, kde 
si děti již po osmnácté připomínaly narození dán-
ského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. 

Spolupracujeme s oběma základními školami, a 
tak knihovnou prošlo více než 160 dětí. Děti ze 
školy 28. října si přišly poslechnout pohádku O 
princezně na hrášku, hádaly, kolik je ve sklenici 
hrášků a snažily se rozeznat pod pokrývkou hrá-
šek od kamínku nebo fazole. Pro děti ze školy Ná-
dražní jsme měli připravené úkoly na téma Rych-
lé šípy (pro starší) a Povídání o pejskovi a kočičce 
(pro mladší). Dalo by se říct, že mladší děti lépe 
znaly zadané téma. Bez problémů dokreslovaly 
chybějící věci do obrázků a odpovídaly na otáz-
ky. Vybarvit oblečení členů Rychlých šípů nebo 
je pojmenovat se zdálo těžké. Ale i mezi staršími 
dětmi se znalci našli, přispěli svým týmům body a 
zajistili jim vítězství. V rámci školní soutěže jsme 
udělili cenu knihovny za nejlepší komiks Ježek u 
veterináře Zdendovi Dostálkovi a za nejlepší po-
vídku Rychlé šípy zachraňují kočku Ivance Trejtna-
rové. Opět jsme pro školní družiny připravili An-
dersenův týden, kdy je každý den věnován jedné 
pohádce. Dodali jsme pohádkové knížky a karty 
s otázkami, které se pak odevzdávaly, a losovali se 

z nich výherci knížek. V ŠD Nádražní hrálo 57 dětí 
a vylosovaní výherci knížek jsou: Verunka Marko-
vá, Melánia Maťo a Jakub Vlašic. V ŠD 28. října 
hrálo 17 dětí, vylosovali jsme tedy 1 výherce a tím 
je Andrea Kulhavá. Děkujeme učitelkám ŠD za 
vstřícný přístup.
z  text a foto: Martina Wilhelmová, městská knihovna

Jste senior a potřebujete pomoc? Jste zdravotně 
znevýhodněn? Jste blízký či rodinný příslušník  
seniora či zdravotně postiženého?
 Potřebujete radu nebo pomoc? Jsme tu pro vás!

DOMÁCÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pro koho tu jsme?  
Pro každého, kdo potřebuje pomoc vzhledem  
ke své nemoci, handicapu, úrazu či vysokému 
věku, pro rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné osoby.
Kde služby poskytujeme?
V domácnostech klientů na území města Žamber-
ka a obcí Dlouhoňovice a Helvíkovice.
Kdy služby poskytujeme?
Provádění předem dojednané nezbytné péče a asi-
stence u klientů v jejich v domácnostech: denně  
od 6.00 do 22.00 hodin.
S čím vám můžeme pomoci?
Pomůžeme Vám s hygienou – sprchování, kou-
pání, ošetření krémem (u Vás doma nebo v bez-
bariérové koupelně se zvedákem), doprovodíme 
Vás na nákup, k lékaři, na úřad, kam si budete 
přát, pomůžeme Vám vyřídit administrativní zá-
ležitosti (pošta, úřady), pomůžeme Vám s oblé-
káním a obouváním, odvezeme Vás, kam budete 
potřebovat (osobním nebo speciálně upraveným 
automobilem se zvedacím zařízením pro vozíč-
káře), pomůžeme Vám nakoupit (pomoc s výbě-
rem zboží, s nákupním vozíkem, odnesení tašek)  
či Vám nakoupíme, můžeme Vám dělat společnost 
(povídání si, vzpomínání, trénink paměti, hraní 
her atd.), připomeneme Vám, že je čas vzít si léky. 

Když si s něčím nebudete vědět rady, poradíme, 
nasměrujeme nebo zprostředkujeme potřebné 
služby a odborníky.
Doprovodíme Vás na procházku, můžeme Vám 
asistovat při přípravě snídaně, oběda i večeře, 
ohřejeme a nakrájíme Vám jídlo, případně Vám 
je rozmixujeme a podáme, poskytneme Vám asi-
stenci při přesunu na lůžko i vozík, pomůžeme 
Vám s použitím WC, při výměně inkontinenčních 
pomůcek, pomůžeme vyprat a vyžehlit prádlo.

V případě zájmu o pečovatelskou službu 
nás kontaktujte:

Mgr. Dominika Krátká, sociální pracovnice
465 617 105, 733 644 874 

Jaroslava Maříková, vedoucí pečovatelek
465 617 103, 734 255 100 

Mgr. Miroslava Krajčírová, ředitelka
465 617 101

e-mail:  socialni.csp.zamberk@seznam.cz
csp.zamberk@seznam.cz

Po domluvě Vás navštívíme u Vás doma, kde nám 
sdělíte, co od služby očekáváte, v čem potřebujete 
pomoci a společně se domluvíme, zda a jak jsme 
schopni zajistit Vaše potřeby a požadavky.
z  Dominika Krátká, sociální pracovnice 

Centrum sociální péče
města Žamberk

SDH Žamberk pořádá sběr 
železného šrotu v sobotu 
21. dubna v 8:00 hodin.


