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ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s šířením 
onemocněním COVID-19 budou zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání organizovány bez osobní 
přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Žádosti je možné doručit do datové schránky, e-mailem  
s uznávaným elektronickým podpisem nebo osobně ředitelce konkrétní mateřské školy po telefonické 
dohodě od 2. května 2020 do 16. května 2020. Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, 
čestné prohlášení k očkování, které je nutné dodat spolu s kopií očkovacího průkazu, jsou k dispozici  
na webových stránkách konkrétní mateřské školy. Veškeré informace o zápisu poskytnou ředitelky MŠ:
MŠ Sluníčko: ředitelka Blanka Reková, tel. č.: 465 614 463, mobil: 737 489 747
MŠ Čtyřlístek: ředitelka Bc. Iva Pražáková, tel. č.: 465 613 405, mobil: 739 279 007

Jak vnímají karanténu žáci ZŠ 28. října
Není třeba opakovat, že současná situace změnila běh životů nás všech. Chtěli bychom 
se s vámi v tomto nelehkém období na stránkách Žamberských listů podělit o postřehy 
našich žáků a jejich rodičů. Jako první jsme vybrali slohovou práci Denise Vacka z 9. B:
Myslím si, že většina z nás donedávna nevěděla, co to vlastně ta karanténa je.  
A nikoho z nás ani nenapadlo, že by se nás snad mohla nějakým způsobem dotýkat, natož že bychom 
se v ní mohli dokonce ocitnout. Dnes už z dostupných informačních zdrojů známe definici tohoto slova, 
které je společně s pojmem koronavirus v poslední době tím nejpoužívanějším jak v médiích, tak mezi 
běžnými občany. Tato dvě slova, tyto dva pojmy ovlivnily náš život, ohrozily naše zdraví a život sám.
Když mám být upřímný, tak nejprve jsem měl radost, že nebudu muset chodit do školy, a tudíž mi 
odpadne hodně školních povinností. Tehdy jsem to ani nebral tak, že toto opatření je realizováno hlavně 
z důvodu ochrany našeho zdraví. Tuto skutečnost jsem si uvědomil až později. Vnímal jsem to jako 
takové „vložené“ prázdniny. Tehdy mi ještě nedocházelo, že učivo, které za normálních okolností probí-
ráme s vyučujícím, se budu muset učit formou samostudia, a navíc se jako deváťák budu připravovat na 
přijímací zkoušky, o kterých zatím ani nevím, kdy a jakou formou budou probíhat. A co si budeme poví-
dat, jestliže mě nikdo do ničeho vyloženě netlačí ani mě netrápí čas, tak to samostudium z mé strany 
není takové, jaké by asi mělo být. Pravdou je, že můj nynější režim je volnější, nemusím brzy vstávat, 
nehrozí mi žádná poznámka, nikdo z učitelů mě „neštve“, ale na druhou stranu doma je to už docela 
dlouhé a začínám se dost nudit. Chybí mi kamarádi, se kterými mohu komunikovat jenom přes Skype 
− a na rovinu − ty opravdové „lumpárny“ se na dálku dělat nedají. Chybí mi hokejbalové tréninky, kde 
se zažije spousta legrace, chybí mi adrenalin při zápasech a hlavně ta skvělá parta kluků! A konečně –  
i ta fyzička jde rapidně dolů. Stručně řečeno, tyto „vložené“ prázdniny nejsou „to pravé ořechové“, jak 
jsem si původně myslel. Jak se ale říká, vše špatné pro něco dobré. Řekl bych, že život se tak nějak zklid-
nil a zpomalil a je najednou více času, který trávím s nejbližší rodinou. A ono to není tak špatné, jak 
jsem si původně jako náctiletý myslel. Řeknu vám, že to jde přežít, a dokonce se u toho zažije i spousta 
legrace. Se sourozenci i s rodiči si najednou víc povídám, už jsme si stihli zahrát i nějaké ty hry a byla  
to celkem zábava.
Nevím, jak kdo, ale já osobně na současnou situaci, a to i přes veškeré nařízení a zákazy, nebudu vzpo-
mínat jen ve zlém. Samozřejmě pokud to všichni ve zdraví přežijeme. Přes to všechno bych byl rád,  
aby se vše již vrátilo do starých kolejí a život byl stejný jako dřív, se všemi radostmi i starostmi,  
které s tím souvisejí. Jako je třeba řádění venku s kamarády nebo i to „prudění“ ve školách.

Zpracovala Mgr. Renata Vaňousová.

Majáles 2020 se bohužel neuskuteční
Vážení  příznivci tradiční studentské slavnosti Majáles, milí žáci a studenti současní i bývalí,  
s lítostí musíme oznámit, že letošní 21. ročník Majálesu v Žamberku se neuskuteční. Přejeme si,  
aby  v květnu už byly školy plné studentů, i tak ale není v našich silách tuto akci uspořádat, protože 
přípravy jsou náročné a bez studentů nejsou možné.  O to více se těšíme na příští rok 2021,  
kdy se k tradici studentské májové slavnosti vrátíme!                                Za organizátory Monika Škodová

Albertinum získalo akreditaci 
ke specializovanému výcviku lékařů

Ministerstvo zdravotnictví udělilo odbor-
nému léčebnému ústavu Albertinum  
v Žamberku akreditaci k provádění speciali-
zovaného výcviku lékařů v oboru Pneumolo-
gie a Ftizeologie. 
Díky tomuto rozhodnutí mohou lékaři pracující  
v léčebném ústavu získat potřebnou specializaci  
a nedochází tak k jejich odchodu do jiných zařízení.
„Udělení akreditace je významný krok ke zlepšení 
personální situace na našem plicním oddělení 
pod vedením primářky MUDr. Márii Michalovi-
čové, která je garantem celého projektu. Díky úsilí 
zaměstnanců pod vedením ředitele Albertina 
Rudolfa Bulíčka je nastartován proces stabilizace 
personálního obsazení a zvýšení prestiže zařízení 
díky možnosti vzdělávání internistů,“ sdělil radní 
pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
Specialistů v oborech pneumologie a ftizeologie 
je nedostatek. Pro zařízení, jako je Albertinum, 
je tak důležité mít možnost si odborníky vzdělat. 
Jedná se o proces, kdy se lékaři dva roky připra-
vují pod odborným dohledem zkušeného kolegy, 
který je garantem projektu. Ministerstvo zdravot-
nictví ČR poskytuje akreditaci na 5 let s možností 
dalšího prodloužení v případě získání veškerých 
náležitostí. Těmi jsou zejména personální zastou-
pení odborníků, ale i patřičné technické vyba-
vení. Albertinu se podařilo obnovit akreditaci po 
čtyřech letech. Možnost vzdělávat lékaře měli 
v Žamberku do roku 2016, kdy přišlo zařízení  
o garanta projektu.

Tisková zpráva Pardubického kraje

Běhy naděje po celé ČR zrušeny
Vzhledem k současné situaci, která je nelehká 
a pro všechny velmi náročná, jsme se rozhodli 
letošní ročník Běhu naděje zrušit. Je nám 
velice líto, že letos nemocnici Motol nemů-
žeme pomoci tak jako v předchozích letech.  
Běhy naděje se přesouvají na příští rok.

Jana Brýnová, Skutky naděje z. s.

Správní rada Regionu Orlicko-Třebov-
sko rozhodla, že letošní ročník cyklo-
jízdy Cyklo Glacensis, který se měl konat  
15. května 2020, se ruší bez náhrady. 
Přeji Vám pevné zdraví a nezapomeňte, že 
nejlepším prostředkem, jak si uchovat radost-
nou mysl, je pohyb − optimálně pohyb na kole!

Za organizátory Jana Staňková

15 km po Divoké Orlici 
zrušeno

S lítostí oznamujeme, že letošní 49. ročník 
vodáckého závodu 15 km po Divoké Orlici  

SE RUŠÍ BEZ NÁHRADY. 
Těšíme se na všechny nadšené vodáky  

na příštím ročníku v květnu 2021!
Josef Suchodol, ředitel závodu

Běh na Rozálku 
zrušen

Tradiční dubnová sportovní  akce, 
Běh na Rozálku, 

se bohužel letos neuskuteční. 
Děkujeme za pochopení.


