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Pomáháme si navzájem, rádi se podělíme

5

V současné době byla a stále je poptávka po ochranných pomůckách
a dezinfekčních prostředcích. Protože si musíme v této době pomáhat,
rádi jsme se o ně podělili s našimi
příspěvkovými organizacemi – ZŠ
a MŠ, a část předali do ordinace
MUDr. Prejzka. Pro potřebu dezinfekce interiéru budov a vozidel
jsme pořídili také generátor ozonu,
díky kterému jsou pracovní prostory
bezpečnější pro zaměstnance i pro
občany, kteří na radnici přijdou. Na
pořízení generátoru ozonu i dezinfekčních prostředků jsme získali nadační příspěvek ve výši 50 tis. Kč od
Nadace ČEZ, která si zaslouží naše
poděkování.
Mgr. Eva Džumanová

Dveře našich kulturních zařízení Žáci se mohou vrátit do lavic
jsou pro návštěvníky „pootevřeny“ Ráda bych Vás již informovala Nástup do školy k prezenční výuce
Teď, když čtete ve Šluknovských
novinách tyto řádky, jsou už pro
Vás opět dveře našich kulturních
zařízení otevřeny, nebo lépe řečeno
pootevřeny. Je tak za námi zvláštní
a dosud nepoznané období bez jakýchkoli kulturních akcí a běžného
provozu, a to jsme moc rádi. I když
i tahle doba nám něco přinesla
a přináší – nové situace a nové
zkušenosti, které nás zase někam
posouvají. Mnohé z mých kolegyň
a mnozí kolegové si vyzkoušeli něco
úplně jiného, než na co jsou zvyklí,
mnozí museli zůstat doma, protože mají malé děti a neměli hlídání,
a proto se do práce najednou víc těší
a víc si jí váží. A já bych jim všem –
děvčatům ze zámku, kolegyňkám
a kolegům z Domu kultury i knihovny, chtěla moc poděkovat za to, jak
ochotně a skvěle se těch nových rolí
ujali. Jitka s Dášou šily přes měsíc
každý den roušky na náš zámecký
rouškovník, dokud měly sílu a materiál – navěsili jsme jich na něj

denně i o víkendech víc jak tisíc –
a přesto byly vždy během několika
desítek minut pryč. Marcela s Evou
a Yvettou smýčily náš zámek doslova odshora dolů – víte, že na zámku
je např. 77 oken? A nejen ta už svítí
čistotou. Stejně tak Renča se místo
Pokračování na str. 2

o konkrétních podmínkách nástupu žáků do školy. Ministerstvo školství však dosud nevydalo slibovaný
Manuál, který měl vše upřesnit.
Pokud nedojde k nějakým dalším
změnám v termínech uvolňování,
tak v současné době platí, že žáci
prvního stupně mohou nastoupit
do školy 25. 5. 2020.

je DOBROVOLNÝ, i nadále bude
probíhat distanční výuka v nezměněné podobě jako dosud.
Komu je prezenční výuka určena:
pouze žákům prvního stupně
kteří nepatří do rizikové skupiny,
ani s nikým z rizikové skupiny nežijí ve společné domácnosti (toto buPokračování na str. 2

Odběrové místo pro testování na COVID-19
 Odběrové místo - PAVILON I (pavilon u bazénu),
adresa: U Nemocnice 1298/6, Rumburk.
 Provozní doba - pondělí, středa, pátek 09:00 – 11:00
hod. Provádět odběry v jiných časech není možné.
 Žádanka - je vystavena lékařem (je třeba ji vyplnit
pomocí UZIS elektronického formuláře. Každý poskytovatel zdravotních služeb, dostal od UZIS emailem
odkaz.) Nepřijímáme tištěné žádanky.
 Zavolejte na telef. číslo: 722 402 941. (Telefon bude
dostupný Po – Pá jen od 08:00 – 11:00 hodin).
Telefonicky Vám sdělí termín a čas odběru. Osobní objednání není z organizačních důvodů možné.
Pro telefonickou objednávku je potřeba nahlásit jméno,
příjmení, rodné číslo a pojišťovnu pacienta.

 Na objednaný termín a čas se dostavte na odběrové
místo (nejlépe autem), kde se prokážete dokladem totožnosti. Z auta nebudete vystupovat, odběr se provede
v autě. Pacient, který nebude objednán, nebude odebrán.
 Samotný výkon (stěr z nosu a z nosohltanu není bolestivý, pouze nepříjemný), pokud dotyčný spolupracuje, trvá do 30 vteřin max. do minuty.
 Výsledek vyšetření bude zaslán tomu, kdo vyšetření
indikoval (ošetřující lékař, hygienická stanice, zdravotnické zařízení ).
 Odběry na vlastní žádost (bez doporučení lékaře samoplátce) NEprovádíme.
Seznam odběrových míst pro samoplátce viz. odkaz:
http://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
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Dveře našich kulturních zařízení
jsou pro návštěvníky „pootevřeny“
Pokračování ze str. 1
přípravy kulturních akcí pustila do úklidu Domu kultury, naši
kolegové instalovali nové knižní
regály v knihovně a dělali údržbářské a malířské práce v Domě
kultury a v zámku, měsíce jsme
ve spolupráci s Klubem českých
turistů a kolegy z ORŽP pracovali na trasování a značení nových
turistických tras v našem městě
(po mnoha desítkách let), pracovali jsme na aktualizaci našich
propagačních materiálů – zkrátka, využili jsme tu zvláštní dobu,
kdy byla naše zařízení uzavřena,
maximálně, jak jsme mohli. Také
zámecký park se začíná probouzet
do jara, zbaven listí a zimních nečistot díky Mirkovi, Josefovi a Janě,
kteří k nám do práce nastoupili na
veřejně prospěšné práce od úřadu
práce - těch pytlů biodpadu, které
shrabali, bylo nepočítaně. A tak ty
smutné pocity, kdy člověk musí rušit smlouvy a dohody na připravené
kulturní akce, na jejichž přípravě
jsme předtím měsíce pracovali, kdy
se poprvé přeruší pořádání mnoha
již tradičních kulturních akcí včetně Zámeckých slavností, a všechna dosavadní práce byla zbytečná,
jsou nahrazeny zase jinými, souná-

ležitostí, kolegialitou, klidem, zastavením se v tom běžném shonu.
Jako bychom najeli najednou na
odstavnou kolej, ze které se teď
pomalu vracíme do stanice a stejně tak pomalu rozjíždíme zpět na
naši trasu. A tak vás všechny s velkou radostí zveme opět do našeho
pomyslného vlaku – do zámku i do
knihovny a věříme, že ten pomalý
rozjezd – s velkým ohledem na bezpečí našich kolegyň a kolegů a zejména Vás, návštěvníků – chápete.
Velmi se na vás těšíme.
S přípravou dalších kulturních
akcí je to velmi těžké. 27 akcí, připravených do konce června, jsme
museli zrušit. A protože situace
se mění ze dne na den, dodnes nevíme, zda budeme moci na konci
prázdnin realizovat např. Pivní
slavnosti, na kterých se scházejí stovky návštěvníků, zda jejich
konání budeme muset posunout,
nebo je nebudeme moci realizovat
vůbec apod. Sledujte proto naše
obvyklé informační kanály (webové stránky, mobilní aplikaci Česká
Obec, sociální sítě apod.), kde se
dozvíte aktuální informace.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Bc. Ivana Lukešová,
vedoucí Odboru kultury

Žáci se mohou vrátit do lavic
Pokračování ze str. 1
dou muset rodiče potvrdit čestným
prohlášením)
jejichž rodiče potřebují nastoupit
do zaměstnání nebo mají problém
se zajišťováním distanční výuky
Jak bude výuka probíhat:
žáci budou rozděleni do maximálně patnáctičlenných skupin,
jejichž složení bude po celou dobu
neměnné
ve skupině mohou být žáci různých tříd i ročníků
výuku ve skupině budou zajišťovat zejména asistenti pedagoga,
vychovatelé, popřípadě někteří
učitelé prvního či druhého stupně
(učitelé však jen ve výjimečných
případech, neboť ti se budou i nadále věnovat zajišťování distanční
výuky)
Co bude obsahem výuky:
žáci budou ve škole pracovat na
stejných úkolech jako žáci, kteří
zůstanou doma a budou se i nadále
vzdělávat „na dálku“
dále zde budou realizovány různé volnočasové aktivity

v žádném případě se nebude probírat další nové učivo
Pokud budou mít rodiče zájem poslat své děti do školy, budou je muset ve stanoveném termínu k této
výuce přihlásit.
Zda bude v provozu školní jídelna,
od kolika a do kolika hodin budou
školní skupiny přítomny ve škole,
bude upřesněno na základě stanoviska ministerstva školství. To nám
stanoví ve spolupráci s epidemiology i hygienické podmínky, které
budeme muset zajistit.
Žáci druhého stupně budou moci
docházet do školy pouze ke konzultacím, a to až od 8. června.
Pro získání aktuálních informací
prosím sledujte naše webové stránky.
Mgr. Renata Sochorová

Víte, že...
...v době koronaviru obhájilo naše
Regionální informační centrum
certifikát Českého systému kvality
služeb II. stupně?

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

Městská knihovna
Knihovna je pro čtenáře v omezeném provozu otevřena
od středy 6. května, jen dva dny v týdnu,
a to každé pondělí a středu s určitým omezením:
pondělí a středa - 8:00 – 12:00 hodin – vyhrazeno pro seniory starší 60 let
12:30 – 16:00 hodin – pro ostatní veřejnost
 Knihovna poskytuje pouze výpůjční služby (vrácení a půjčení knihovního fondu) a základní informační služby, ostatní služby (např.
veřejný internet, studovna) není povoleno využívat.
 Vstup do knihovny je povolen jen registrovaným čtenářům a zájemcům o registraci, a to s nasazenou rouškou a po desinfekci rukou
připraveným desinfekčním prostředkem.
 Do knihovny je povolen vstup max. 5 čtenářům najednou – ostatní musí počkat před vchodem v rozestupech minimálně 2 metry.
 Také v místnostech v knihovně je třeba dodržovat rozestupy mezi
jednotlivými čtenáři minimálně 2 metry.
 Vrácené knihy a časopisy musí být umístěna na 3 dny do skladu
(tzv. karantény), následně desinfikovány a teprve poté je možné je
znovu půjčovat.
 Sociální zařízení v knihovně nemohou čtenáři využívat.

Šluknovský zámek
V zámku je pro návštěvníky a turisty od středy 6. května
v omezeném provozu otevřen prodej v Regionálním informačním centru tzv. „přes okénko“ ve dveřích našeho „íčka“, od pondělí do pátku,
rovněž s určitým omezením:
pondělí až pátek - 9:00 – 12:00 a 12:30 – 16:00 hodin.
 Vstup je povolen jen návštěvníkům s nasazenou rouškou a po desinfekci rukou připraveným desinfekčním prostředkem.
 Prodávané knihy, brožury či letáky nemohou návštěvníci prolistovávat (to lze jen ve spolupráci s obsluhou).
 Návštěvníci musí mezi sebou udržovat rozestup minimálně 2 metry
a nemohou využít sociální zařízení v zámku.
 Zámek vč. prohlídek zámku a instalovaných výstav je prozatím uzavřen. Provoz celého zámku vč. prohlídek a výstav předpokládáme
spustit (pokud nedojde ke změně vládních opatření) od pondělí
25. 5. 2020. Podmínky, za kterých tak budeme moci provoz zahájit,
budou zveřejněny (v době psaní tohoto článku nebyly ještě upřesněny).
 Prodloužili jsme konání instalovaných výstav v zámku, a to jak výstavy „Fenomén Igráček“, která byla po slavnostní vernisáži otevřena
jen pár dní a měla být na konci tohoto měsíce ukončena (a to by byla
chyba, protože krásnou hernu si děti ještě ani neměly čas užít, je pro ně
připravena spousta Igráčků, které si mohou vyrobit i zakoupit apod.),
tak i výstavy fotografií Jana Vacy, a to do konce prázdnin. Připravujeme
i instalaci dalších dvou výstav – „Čím platily naše babičky“ a „Jiří Winter – Neprakta“ na měsíce červenec až září.

Do knihovny bez obav z pokuty
Stalo se již pravidlem, že Městská knihovna ve Šluknově každoročně v rámci
celostátních akcí „Březen - měsíc knihy a čtenářů“ a „Týden knihoven“ vyhlašuje v březnu a říjnu amnestii pro zapomnětlivé čtenáře, dlužníky. Vzhledem
k opatřením v souvislosti s koronavirovou pandemií byla ale letos v tomto čase
naše knihovna pro veřejnost uzavřena. Proto jsme se rozhodli tuto možnost
pro ty, kteří měli doma knihy již dlouho po výpůjční době už před vyhlášením
vládních opatření, posunout na dobu 30 dní od opětovného zahájení provozu
knihovny ve středu 6. května.
Až do pátku 5. června mají tedy možnost vrátit knihy zákazníci knihovny, kteří na své výpůjčky z jakéhokoli důvodu na dlouhou dobu zapomněli, bez obav
z placení pokut a zpozdného. Jedinou podmínkou je, že vrátí úplně všechny vypůjčené tituly – a bude jim odpuštěno. Jen pro úplnost – samozřejmě nebude
žádné zpozdné a penále hrozit těm, kteří nemohli své výpůjčky vrátit v době,
kdy byla knihovna zavřena z vládního nařízení. Všechny výpůjčky se od 13. 3.
automaticky prodloužily bez poplatků.
(šti)
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Vážení a milí spoluobčané,
všichni jistě sledujeme vývoj situace okolo koronaviru. Nouzový stav je prodloužen do 17. května a dochází k postupnému uvolňování vydaných nařízení. V každém případě se nacházíme v době, která je náročná pro nás všechny,
protože zkušenost s něčím podobným nám nebyla doposud známa. Nicméně jsem přesvědčena, že všechny problémy ve finále zvládneme a naše země,
Evropa i celý svět se budou postupně vracet do „normálního života“. Nebude
to jednoduché a jistě se shodneme v názoru, že určitá hygienická opatření
budeme muset respektovat po delší čas.
Nouzový stav – nová zkušenost
Několik týdnů naše země žije v režimu nouzového stavu, který vláda vyhlásila v souvislosti se šířením Covid - 19. Informací kolem této situace bylo a je
skutečně dostatek a není snad člověka, který by nevěděl, co má dělat, jaká
opatření dodržovat. Je to malý neviditelný virus a nebezpečí s ním spojené,
který dokázal miliony lidí uzavřít ve svých domovech na všech kontinentech,
a omezit je ve vzájemném kontaktu. Opatření vyhlášená vládou se dotkla
každého z nás, na mnohých místech se zastavila práce, podnikání, výuka ve
školách, možnost nakupovat, jít za kulturou nebo do restaurace. Běžný život, na který jsme byli doposud zvyklí, se skutečně velmi omezil. Uvědomili
jsme si, že ztrácíme svobodu, kterou jsme doposud vnímali jako samozřejmost, a museli jsme omezit kontakt s lidmi, což nebylo jednoduché.
Doma zůstali mnozí rodiče se svými dětmi a začali suplovat práci pedagogů. Bohužel se musel omezit kontakt příbuzných se seniory v různých zařízeních, s pacienty v nemocnicích. Omezil se provoz všech úřadů, uzavřela
se kulturní zařízení, restaurace, atd. Mohla bych zde uvést mnoho dalších
příkladů. Určitě si mnozí z nás uvědomili a začali přemýšlet nad tím, v čem
nás nouzový stav omezil. Co jsme doposud brali naprosto automaticky. Čeho
jsme si doposud příliš nevážili a měli bychom asi začít přemýšlet trochu jinak. Nakupovat jsme mohli jen v omezených obchodech. Uvědomili jsme si,
že nemusí být samozřejmostí mít doma v lednici to, na co máme zrovna chuť.
Že najednou třeba nebude možný výběr z dvou desítek druhů sýrů, pečiva,
uzenin, mléčných výrobků. Žijeme opravdu v blahobytu a najednou jsme se
cítili ohroženi z možného nedostatku. Možná jsme si uvědomili, co vlastně
nakupujeme, zda neutrácíme zbytečně za věci, které ani moc k životu nepotřebujeme. Zjistili jsme, jak důležitý je pro nás kontakt s lidmi, který jsme
museli omezit. Mobily a komunikační sítě jsou super a díky nim si vzájemný
kontakt udržujeme. Nicméně i dokonalá technika má své hranice a nenahradí osobní kontakt, podání ruky, objetí, pohlazení. Většina dětí se těší na své
spolužáky a kamarády ze školy, chlapi se těší na posezení u piva a pořádný
pokec. Známe pořekadlo, že všechno špatné je k něčemu dobré. Najednou
jsme si uvědomili, jak krásný pocit je na chvíli opustit prostor bytu a jít chvíli
do přírody. Jak skvělé bylo pro nás cestování za hranice třeba jen na nákup.
Díky pandemii jsme také zjistili, jak závislá je naše země na dodávkách léků
a materiálu ze zahraničí. Je levná pracovní síla vždy tím pravým argumentem, proč vyrábět např. léky pro naše lidi v Asii? Není vhodná doba přehodnotit tento stav, aby náš stát získal zpět alespoň v něčem soběstačnost? I za
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cenu, že to bude dražší? Mnoho lidí
získalo čas - tolik nedostatkové zboží. Rodiče a děti měli čas na sebe,
na společné hry, čtení pohádek.
Najednou jsme měli čas na svou
domácnost, na úklid, na dodělání
odkládaných restů. V rodinách se
začalo více vařit, péct domácí pečivo, o čemž svědčí nedostatek droždí.
Pochopitelně to byla zkouška vztahů, protože žijeme v neustálém shonu a stresu a spolu žít je najednou
trochu náročné. Měli jsme možnost
srovnat si spoustu věcí v hlavě a tak
trochu přehodnotit priority. Také
jsme lépe poznali sami sebe a lidi kolem nás. Právě v náročných chvílích
nejlépe poznáte, s kým můžete počítat, na koho se spolehnout, kdo naopak
propadá panice, kdo má sklony být nezodpovědný. Jak úžasně se zvedla solidarita mezi lidmi a chuť pomáhat. Šití roušek je nejlepším příkladem. Jak
neskutečně si odpočinula příroda od lidí! Jak se zlepšil stav ovzduší, vyčistilo
se moře v Benátkách tak, že tam připlavali i delfíni a medúzy. Záběry o tom
a informace jsou mnohdy fascinující. Lidstvo se chová k planetě Zemi velmi nepěkně. Všechny události jsou pro nás velkou zkušeností a věřím, že si
mnoho z nás bude více vážit svobody a možností, které jsme doposud vnímali jako samozřejmost.
Předpokládané důsledky pro město
O ekonomických důsledcích koronavirové pandemie na celém světě víme,
slýcháme o tom již dlouho ze všech sdělovacích prostředků. Protože štěstí
přeje připraveným, zajímáme se o co nejpřesnější odhady poklesu daňových
příjmů, abychom mohli přijmout opatření, díky kterým můžeme nastalou
situaci co nejlépe zvládnout. Dle předběžných informací se lze domnívat, že
pokles příjmů může dosahovat až 20 %. Z tohoto důvodu je nutné přistoupit
k úsporným opatřením v tomto roce i v roce následujícím. Je to zcela pochopitelné a věřím, že většina z Vás to vnímá stejně jako my. Musíme být v tomto
směru skutečně zodpovědní. Co se týká investičních akcí, ty byly zatím termínově posunuty. Obdrželi jsme dotace ve výši 95 % na dvě akce – rekonstrukci
a prodloužení cyklostezky v Rožanech, dokončení rekonstrukce chodníku
ul. Dr. E. Beneše (z malého náměstí směrem na Císařský). Vzhledem k tomu,
že dotace v tak vysoké výši se již zcela určitě opakovat nebudou, budou tyto
akce zrealizovány. I přes skutečnost, že se musíme chovat úsporně, je na druhé straně potřeba investovat, aby se ekonomika rozběhla. Počítáme s tím, že
minimálně dva roky budou náročné, ale věřím, že i toto nakonec zvládneme.
Milí spoluobčané, i přes veškeré problémy nesmíme zapomínat, že na světě
jsou také příjemné věci. Jaro je v plném proudu, květen je nádherný měsíc,
teplé počasí nás zve do přírody a na zahrádky. Užívejte tento čas ve zdraví
Eva Džumanová
a v pohodě.

Pan Jiří Outrata z firmy Efekta Mariánské Lázně vyrobil ochranné štíty pro pracovníky organizací a obchodů v našem městě. Tyto štíty vznikly i za Vaší
podpory, kdy přispíváte dobrovolně finanční částku na ušité roušky. Během krátké chvilky se vybralo cca 6000 Kč a všechny finanční prostředky byly použity
na výrobu štítů. Tímto děkuji firmě Efekta Mariánské lázně.
Text a foto: Michaela Řezáčová
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Zřiďte si datovou schránku a pomozte sobě i svému úřadu
Občané mohou zřizovat datové schránky na počkání a bezplatně i v době
nouzového stavu. Ministerstvo vnitra přijalo výzvu místopředsedy výboru
pro veřejnou správu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a místopředsedy ODS Martina Kupky, aby ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví
upravilo úřední hodiny na CzechPOINTech a umožnilo tak rychlé založení
datové schránky občanům, podnikatelům a neziskovým organizacím, kteří
ještě datovou schránku nemají.
K výzvě se připojila Hospodářská komora ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, ICT Unie, Asociace malého a středního podnikání, Iniciativa Podejto.cz. Speciální podporu výzvě
přislíbila společnost SYSCAE, která je připravena vybavit zdarma ochrannými štíty pracovníky CzechPOINTů.
„Doporučuji občanům, aby v plné míře využívali datových schránek a snadno a rychle si přes ně vyřizovali úřední záležitostí z domova. A pokud svou
datovou schránku dosud nemají, je nejlepší čas, aby si ji zřídili. Provozovatel
systému datových schránek již před
několika dny zjednodušil proceduru zřízení datové schránky tak,
že se může odehrát rychle, během
jedné návštěvy CzechPOINTu, a že
je kompletně bezplatné, zatímco
dosud bylo pro podnikající fyzické
osoby zpoplatněné. Platí přitom, že
v době, kdy budou občané podávat
kvůli koronavirové krizi všemožné
žádosti na různé úřady, je datová
schránka tou nejlepší úřední přepážkou bez fyzického kontaktu“ komentuje Martin Kupka.
Náměstek ministra vnitra Petr
Mlsna k tomu dodává: „Na základě výzvy pana poslance Kupky jsem
předložil za ministerstvo vnitra
ministerstvu zdravotnictví návrh,
aby se upravili úřední hodiny na
CzechPOINTech, což se také obratem stalo. Jejich otevření i v jiných
úředních hodinách, než které jsou
nyní stanoveny na pondělí a středu,
umožní rychlejší zřizování datových schránek a tím dojde výrazně
k eliminaci opakovaného fyzického
kontaktu občanů na úřadech. Je
naší povinností učinit vše, abychom
eliminovali riziko přenosu nákazy
a pomohli tak lidem i úřadům.“
Podle Zdeňka Zajíčka, prezidenta
ICT Unie a předsedy sekce podpory podnikání a digitální agendy
HK ČR, který byl před lety spoluautorem myšlenky datových schránek, už systém dávno není jen náhradou
klasických poštovních zásilek a úředních sdělení s modrými, červenými
a jinými pruhy. „Přes datové schránky se dnes občané mohou připojit k již
docela širokému vějíři služeb, které stát poskytuje prostřednictvím Portálu
občana. Přístupové údaje do datové schránky zároveň slouží jako prostředek k ověření vaší identity, a tak nahrazují úředně ověřený podpis, který pro
mnoho žádostí člověk potřebuje. Datové schránky dávají jednoduchou šanci
zaručeně odeslat ministerstvům, správě sociálního zabezpečení, úřadům
práce, zdravotním pojišťovnám i dalším institucím a úřadům různá podání
bez nutnosti navštívit podatelnu úřadu nebo poštu. V době nouzového stavu
je dokonce zdarma i zasílání zpráv z vaší datové schránky firmám, ale i občanům a neziskovým organizacím. To dnes může odstranit mnoho problémů
s věrohodným doručením i v privátní sféře,“ dodává Zdeněk Zajíček.
„Výzvu považuji v dnešní době jako záchranu pro přetížené živnostenské
odbory a odbory sociálních věcí na úřadech. Množství podání se v době krize, ale hlavně po krizi zvýší dramaticky a omezení kontaktu mezi úředníky
a žadateli je nanejvýš žádoucí a potřebné. Datové schránky jsou tu právě pro

bezkontaktní úřadování, jsou garantovány státem a jsou bezplatné. Čím více
jich bude, tím jednodušeji se může v dnešní době úřadovat, doplňuje Radka
Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR.
Osobně výzvu podporuji a jsem připraven u nás v Děčíně zprovoznit
CzechPOINTy v takovém rozsahu, aby byl zájem občanů a podnikatelů
maximálně uspokojen. Zároveň doporučím ostatním tajemníkům obecních
a městských úřadů v celé republice, aby v zájmu svých úřadů a občanů rozšířili úřední hodiny na CzechPOINTu podle místních podmínek“ uvedl k výzvě
Jaromír Zajíček, tajemník Magistrátu v Děčíně a předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.
K výzvě se připojila i Asociace malého a středního podnikání, která vidí
v masivním zřizování datových schránek také velký přínos. „Je vidět, že
se naši občané a podnikatelé rychle učí používat digitální technologie. Ještě
před několika týdny si nikdo nedokázal představit takový celoplošný homeoffice, masivní pořádání videokonferencí a využívání online úřadování. Datové schránky jsou bezpečnou a důvěryhodnou cestou jak snadno a 24
hodin denně doručovat dokumenty
vůči úřadům a od úřadů k občanům
a podnikatelům“ říká Karel Dobeš,
předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků a člověk, který se zasloužil o příchod
Evropské kosmické agentury GSA
do Prahy.
Iniciativa PODEJTO také podporuje další zakládání datových
schránek. „Na portálu www.podejto.cz nabízíme držitelům datových
schránek více než 100 formulářů,
kterými mohou podávat své žádosti
na úřady. Je to jednoduché a hojně
využívané. Rádi přivítáme na našem
portálu další spokojené uživatele datových schránek“ dodává Richard
Kaucký, šéf představenstva společnosti Software602, která PODEJTO spoluzaložila.
„Po dohodě s Hospodářskou komorou ČR jsem se s naší společností rozhodli podpořit výzvu na zakládání
datových schránek na CzechPOINTech tak, že vybavíme pracovníky
CzechPOINTů ochrannými štíty,
které začínáme vyrábět. Chceme,
aby se pracovníci CzechPOINTů
cítili maximálně bezpečně, protože
bez jejich přítomnosti na překážkách se nové schránky jednoduše
nezaloží“ říká odhodlaně Miloslav
Novák, majitel firmy SYSCAE.
Výhody datových schránek
 Ušetříte na poštovném! Zřízení i používání datové schránky je pro komunikaci s úřady zdarma.
 Nejste omezeni úřední dobou úřadu ani otvírací dobou a vzdáleností od
pošty. Můžete komunikovat s úřady přes internet z domova nebo z jakéhokoli místa na světě.
 Elektronická komunikace je rychlejší než tradiční postupy. Zpráva
odeslaná úřadu se považuje za doručenou již v okamžiku dodání do datové
schránky orgánu veřejné moci – tedy prakticky hned, kdy jí odešlete.
 Většinu úředních písemností obdržíte do datové schránky. Výjimku
představují dokumenty, které technicky nelze zasílat datovou zprávou
nebo případy, kdy konkrétní právní předpis vyžaduje jiný způsob doručení.
Datové zprávy nabízí lepší důkazní prostředky, protože odeslanou zprávu
si můžete uložit a kdykoli prokázat, co jste přesně úřadu poslali. Oproti
tomu z podacího lístku (k doporučené zásilce) nevyčtete, co bylo obsahem
dopisu. Více info na www.datovkapomaha.cz.
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Na slovíčko s...
...s Ing. Markem Kopeckým

Jste místostarostou města Šluknov. Jak dlouho v této funkci působíte?
Jako místostarosta působím od podzimu 2018, kdy mě zastupitelstvo města Šluknov zvolilo do této funkce. Čili místostarostou jsem rok a půl. Před
touto funkcí jsem již působil ve vedení města jako člen rady města 2 funkční
období.
Co má místostarosta na starosti?
Výčet činností je opravdu dlouhý. Namátkou několik z nich. Místostarosta je
hlavně pravá ruka starosty. V našem případě starostky paní Mgr. Džumanové. Zastupuji starostku v její nepřítomnosti nejen na oficiálních jednáních,
ale také třeba při různých kulturních akcích apod. Dále se účastním provozních záležitostí města jako je jednání rady a zastupitelstva města, snažím se
být přítomen na poradách vedoucích odborů na úřadě, při výběrových řízeních, výběrových komisí veřejných zakázek, komise ORŽP a dalších jednání
souvisejících s naším městem. Někdy je to složité skloubit s mou civilní prací.
Jak hodnotíte své působení ve funkci místostarosty?
Mé působení na radnici a ve funkci místostarosty musí zhodnotit někdo jiný.
Mě se spolupracuje s ostatními dobře, i když někdy máme jiný názor. Ale to je
logické a bylo by zvláštní, kdybychom se ve všem bez výhrad shodli.
Vím, že s Vaším jménem je spojena i činnost autoškoly. Jak tato epidemie
a s ní spojená opatření zasáhla autoškolu?
Máte pravdu, v současné době se věnuji už jen provozování autoškoly. V roce
2018 jsem ukončil po 19ti letech služby služební poměr u Hasičského záchranného sboru ČR a momentálně jsem OSVČ.
Co se týká součastné epidemie, ta náš obor zasáhla výrazně. Ze dne na den
jsme dostali od vlády zákaz činnosti. Dalo se to čekat s ohledem na situaci
v Itálii a Španělsku. Momentálně už můžeme učit praktickou výuku, ale teorii zatím jen v hodně omezené míře. Samozřejmě nejsme jediní se zákazem
činnosti, ještě větší problém mají například majitelé restaurací a obchodů
v Rožanech, kde převážnou část zákazníků tvoří občané Německa a najednou byly zavřené hranice. O to horší je, že není jasná predikce, kdy se hranice
znova otevřou.
Povězte nám, jak dlouho autoškolu provozujete? Jaké skupiny řidičských oprávnění můžeme u Vás získat? Kolik žáků autoškolou již prošlo? Došlo již k nějaké autonehodě? Podělíte se s námi o nějakou kuriózní historku z autoškoly?
Naše autoškola působí ve Šluknově od roku 1995, kdy ji založili rodiče, já
jsem se přidal po dosažení věku potřebného pro učitele autoškoly. Pak jsem
ve volném čase vypomáhal při svém zaměstnání. Snažili jsme se, a stále se
snažíme, naši profesi dělat poctivě a vylepšovat naše služby. Momentálně

u nás můžete získat řidičský průkaz na všechny skupiny motorek, osobní
automobil i s automatickou převodovkou, na těžký přívěs za osobák, na lesnické škole učíme traktoristy v rámci školní výuky.
Momentálně připravujeme rozšíření naší licence na skupinu nákladních vozidel s přívěsem. Do toho budujeme učebnu v naší budově.
Počet našich úspěšných žadatelů o ŘP se blíží k 5 tisícům.
Za tu dobu fungování se samozřejmě dopravním nehodám nevyhnete. Obzvlášť v dnešním provozu. Ale není jich tolik, jak by se mohlo zdát. Naposledy kolegu při výcviku nabouralo vozidlo při přejíždění z pruhu do pruhu na
kruhovém objezdu. Ale žádnou vážnější nehodu jsme zatím naštěstí neměli.
Co se týká kuriózních historek, těch je nespočet. Jedna nejčastější je, že si
lidi při řízení ve stresu pletou pravou a levou stranu. To už se často žáci smějí
sami sobě.
Dovolte mi touto cestou všem občanům Šluknova popřát v této době pevné
zdraví a nervy. Držte se, snad se vše vrátí do starých nebo alespoň do únosných kolejí.
Za redakci novin rozhovor vedla Jitka Schneiderová, šéfredaktorka

Rozšířili jsme a osvětlili jsme sportovní a dětské hřiště
Město Šluknov realizovalo stavbu „Osvětlení sportovního hřiště Budišínská, Šluknov“. Jedná se o další zkvalitnění a rozšíření areálu dětského
a sportovního hřiště u Budišínské ulice.

Stavbu realizovala firma Technické
služby Šluknov, spol. s r. o. a součástí stavby byla instalace odběrného pilířku na přívod el. energie, kabelový rozvod a instalace 6ti kusů
sloupů s 12ti kusy výbojkových svítidel o výkonu 400 W.
Hřiště může v této podobě sloužit
veřejnosti a tréninkům šluknovských fotbalistů, a to zejména v odpoledních hodinách v měsících září
– duben s max. využitím do 20 hod.
Akce byla podpořena investiční
dotací z Fondu Ústeckého kraje ve
výši 200 tis. Kč.
Text a foto: Bc. Michal Bušek

průběh realizace
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Předání sbírky do útulku pro čtyřnohé mazlíčky
Žákovský parlament ZŠ J. Vohradského ve Šluknově
vyhlásil 6. ledna 2020 veřejnou sbírku pro zvířecí útulky. Sbírka trvala do 6. března. Po tomto datu následovalo třídění, balení a příprava na předání všech konzerv,
pelíšků, hraček, kapsiček nebo granulí. Bohužel nám
současná situace a nařízení vlády neumožnilo 16. března sbírku předat tak, jak jsme měli naplánováno. Veškeré dary tak čekaly v kabinetu matematiky na den, kdy
se zase vrátíme do školy. Nyní to ale stále vypadá tak,
že se žáci druhého stupně do školy nepodívají, a proto
jsme vymysleli náhradní plán.
Ve středu 16. dubna 2020 jsem se s paní učitelkou
Gallovou a naší místopředsedkyní Lenou Bíllou vypravila do Rumburku předat sbírku do útulku pro kočky
a psy. Domluvily jsme se s paní Honsů, která před 12ti
lety založila útulek pro kočky a nazvala ho „Konečně
šťastný domov“, že bychom jí rády předaly část sbírky.
Když jsme k ní přijely, šly jsme se podívat, kde kočičky
bydlí. Na první pohled bylo vidět, že je o ně velmi dobře
postaráno. V současné době v útulku přebývá okolo 30
kočiček. Majitelka útulku nám sdělila, že nabízí vykastrování koček pro všechny, kteří na to nemají finance.
Dále nám vysvětlila, jak kočičí domov financuje, co to
obnáší za práci a jak to všechno začalo. Rozloučily jsme se s paní Honsů i kočičkami a jely dál.
Následovala návštěva rumburských záchytných kotců. Předaly
jsme druhou část sbírky a šly jsme
se podívat na pejsky, kteří v útulku
nyní přebývají.
Na závěr chceme poděkovat všem,

kteří se na sbírce podíleli. Děkujeme veřejnosti, že naši akci svými dary
podpořila. Velké „děkujeme“ patří panu Blažkovi za umožnění sběrného
místa v ZOO centru ve Šluknově. I když sbírka byla anonymní a nemůžeme dále konkrétně děkovat, přesto víme, odkud k nám přišla nemalá část
sbírky. Děkujeme tak pracovníkům Travelu Rožany za to, že mezi sebou
sbírku také podpořili.
Všem kočičkám i pejskům přejeme, aby našli svou rodinu. Ještě jednou
všem moc děkuji.
Za ŽP text a foto: předsedkyně Dominika Burdová

Zápis do školy v době koronaviru

Ředitel školy:
Mgr. Renata Sochorová
(tel. 736 633 581)
Sídlo:
ul. T. G. Masaryka 678,
Šluknov - hlavní budova a
ředitelství (tel. 412 386 395)
ul. Žižkova 722, Šluknov první stupeň a školní družina
(tel. 412 386 406)
ul. Zahradní 1080, 407 77
Šluknov - školní jídelna
(tel. 604 439 641)

V letošním roce, vzhledem k současné situaci v naší zemi, probíhal
zápis do školy značně netradičně.
Neměli jsme tentokrát možnost setkat se osobně s našimi budoucími
prvňáčky, místo nich nám musela
stačit pouze vyplněná přihláška.
Proto se také zápis nekonal v jeden
stanovený den, ale pro podávání
přihlášek jsem určila období od
prvního do dvacátého dubna. A to
zejména z toho důvodu, abychom
stihli do konce dubna ještě upozornit zákonné zástupce, kteří své dítě
k povinnému základnímu vzdělávání přihlásit zapomenou. Zákon
totiž umožňuje přijímat přihlášky
pouze do třicátého dubna.
Z matriky jsme obdrželi seznam
dětí, které mají trvalý pobyt ve
Šluknově a zároveň ve stanoveném
období dosáhnou šesti let. Těchto
dětí bylo více než padesát. Dalších
téměř třicet dětí je po loňském odkladu, tudíž se v letošním roce musí
přihlásit k základnímu vzdělávání.
Ve stanoveném termínu mělo přihlášku podanou zhruba šedesát
žáků. Počkali jsme ještě několik
dní, pokud jsme na zákonné zástupce měli telefonní číslo (když

u nás např. mají další dítě), tak
jsme je telefonicky kontaktovali.
Do pátku 24. 4. doručilo přihlášku
dalších šest rodičů. Mezi těmito
přihláškami se objevily i některé
děti, které trvalý pobyt ve Šluknově
nemají, ale hlásí se na naši školu,
nebo se do Šluknova přistěhovaly
nedávno.
V pátek 24. 4. nám dle výpisu z matriky chybělo 17 přihlášek. Zjistili
jsme, že některé rodiny se mezitím
odstěhovaly, někteří žáci nastoupí
ke vzdělávání jinam. Vytypovali
jsme kolem deseti rodin, kterým
jsme ve spolupráci s Městským
úřadem nechali doručit výzvu, aby
se jeden z rodičů dostavil do školy
podat přihlášku. Na tuto výzvu zareagovalo asi sedm rodin.
K 27. 4. tedy máme téměř osmdesát přihlášek k základnímu vzdělávání. Někteří zákonní zástupci ale
zároveň s přihláškou podali žádost
o odklad povinné školní docházky
(zatím necelých dvacet, ale k podání žádosti je čas do třicátého dubna). Současně s tím mnozí rodiče
v případě žádosti o odklad projevují
zájem o umístění dítěte do naší přípravné třídy. K těmto žádostem je

však třeba doložit další dokumenty, zejména doporučení školského
poradenského zařízení. Vzhledem
k tomu, že provoz těchto zařízení
byl z důvodu koronavirové epidemie velmi omezen, rozhodování
o odkladu a vřazení dítěte do přípravné třídy se asi značně protáhne. Pokud rodiče nedoloží všechny
potřebné dokumenty, tak dítě musí
v září nastoupit do školy.
Vzhledem k výše uvedenému nebudeme do poslední chvíle znát přesné počty žáků, kteří v září skutečně
nastoupí. V každém případě budeme otevírat tři první třídy a jednu
přípravnou.
Informace o přijetí dětí k základnímu vzdělávání budou pod kódy zveřejněny na našich webových stránkách a u vstupu do budovy školy
v Žižkově ulici v průběhu měsíce
května. Další informace sledujte
na našich webových stránkách, zde
budou koncem května uveřejněny
také informace pro rodiče budoucích školáků a předškoláků.
Těšíme se na naše budoucí prvňáčky!
Mgr. Renata Sochorová,
ředitelka školy
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Švadlenky z naší základní školy
rozdaly více než dva tisíce roušek
Zatímco učitelé tráví většinu času přípravou
distanční výuky, naši vychovatelé a asistenti
plní různorodé úkoly. Někteří z nich se zapojili
do šití roušek.
Obyvatelům města Šluknova bylo rozdáno více
než 2 000 roušek – několik set prostřednictvím
Městského úřadu, zbytek přímo. Další byly předány i občanům Rumburka.
Naše kolegyně zareagovaly také na poptávku
zdravotnických zařízení a stovky kusů roušek
putovaly do nemocnic v Turnově, Benešově,
Praze, Olomouci, Havlíčkově Brodě.
Samozřejmě podpořily i nemocnice v regionu
– Libereckou a Českolipskou nemocnici, porodnici v Děčíně a léčebnu douhodobě nemocných ve Varnsdorfu.
Nyní šijí ještě dětské roušky, abychom byli vy-

baveni v případě nástupu žáků do školy, pokud
by někdo roušku zapomněl nebo neměl na výměnu.
Máme také ušité roušky pro zaměstnance školy.
Částí materiálu na výrobu roušek přispěli další zaměstnanci školy, něco jsme obdrželi od
Charity ve Šluknově, ale naprostou většinu si
švadlenky zajišťují samy.
Za jejich činnost jim patří velký dík, neboť šitím roušek tráví bezpočet hodin i mimo svou
pracovní dobu a samy vyhledaly zdravotnická
zařízení, která roušky potřebovala.
Myslím, že i ony přispěly k tomu, že se v naší
zemi epidemii zatím daří relativně zvládat.
Mgr. Renata Sochorová,
ředitelka školy

Jaká práce počká a jaká nikoliv?
Přesto že se situace, nařízení a informace stále mění, zeptali jsme se
za Vás ředitele Střední lesnické školy a Střední odborné školy ve Šluknově p. Rudolfa Sochora před uzávěrkou tohoto čísla na tyto otázky:
Jak epidemie zasáhla chod školy?
Asi jako celou společnost. Nebyli
jsme připraveni ani my, ani žáci.
Navíc máme žáky až z dalekých koutů naší republiky, tudíž rychlé opuštění
školy i domova mládeže, bez přesné doby ukončení epidemie nebylo ideální. A to nemluvím o práci v lese, která neví, že je karanténa a tudíž nepočká.
Jinak musím poděkovat všem zaměstnancům, žákům rodičům, že jsme to
zatím dali.
Probíhá nějakým způsobem výuka?
Z počátku jsme normálně vyučovali podle rozvrhu hodin, ale vzdáleným
přístupem. Ale toto bylo náročné jak pro žáky, tak pro rodiče, tak i pro učitele. Později jsme ubrali a rozdělili předměty do více kategorií a upravili
výuku. Musím poděkovat učitelům
i žákům, že práci s počítačem zvládají. Dokonce jsme uskutečnili i video-rodičovské schůzky s velkým
ohlasem rodičů. Ale nic nemůže
nahradit výuku ve třídě a to nemluvím o praktickém vyučování. A taky
je potřeba zmínit, že máme dva
obory, kde platí jakýsi povolávací
rozkaz. Žáci a žákyně sociálního
oboru a oboru pečovatelství museli
nastoupit na pracoviště za zaměstnance, kteří byli v karanténě. Obdivuji je a dokonce nám Ústecký kraj
i poděkoval za okamžitou připravenost.
Jak probíhaly nebo budou probíhat přijímací zkoušky?
Toto je otázka, na kterou neznám
odpověď a popravdě slyším ji stokrát denně. Pro žáky devátých tříd každé pondělí jsme zveřejňovali ilustrační testy na přijímací řízení a následně
jejich správné řešení. S rodiči budoucích žáků jsme také měli živé vysílání
na Instagramu. Ale termín opravdu neznám. Podle pana ministra školství
v červnu. Bude jen jedno kolo a bez možnosti odvolání. Ale pozor je to vel-

mi zavádějící. Jedno kolo se týká pouze státní části. Má-li škola třeba další
zkoušku navíc, třeba jako my na obor bezpečnostně právní, musí budoucí
žák přijet do školy i na druhý termín a tuto další část vykonat. Našim budoucím žákům jsme toto sdělili, ale nevím, jak komunikují ostatní školy.
Jak to bude s maturitami?
Tak tady snad máme jasno, tedy pokud nenastane změna. 11. května 2020
začne výuka pro poslední ročníky, která není povinná. My jsme vypsali
konzultace a žáci se postupně zapisují. Pak proběhnou praktické maturity
a okolo 1. června se spustí státní maturity a pak školní část. Jelikož máme
tři obory, je do konce června co dělat. Do toho se 1. června 2020 zahajují
závěrečné zkoušky u učňovských oborů. Ty naštěstí jsou podle původního
harmonogramu. Vím, že příprava žáků je a bude dost omezená, ale snažíme se. Jak říkám, spolu to dáme. Důraz na slovo spolu!
Kdy zasednou žáci opět do lavic? A v jakém režimu?
Kdybych měl věšteckou kouli, podíval bych se do ní. Já pevně věřím, že
v září, ale pandemii jsem nikdy nezažil, vrací se jak bumerang, a dost lidí
kašle na prevenci. Co dodat. Je to v našich rukou, a nejen v rukou, hlavně
v hlavě.
Samozřejmě škola není jen výuka.
Musíme dál pracovat v lese, žáci
jsou doma. Tudíž pracují mistři,
kuchařky, uklízečky, učitelé, no
prostě jsme jeden tým na jedné
lodi. Do toho přestavujeme školu
v Karlově ulici. Velká rekonstrukce
probíhá v arboretu, kde opět pracují zaměstnanci. Museli jsme uvolnit ubytovnu v Království, domov
mládeže, připravit si roušky k maturitám a upravit místnosti maximálním hygienickým požadavkům,
abychom neohrozili kolegy a žáky.
Ale tak to funguje dnes asi všude.
Co dodat? Myslím, že jsme dostali
šanci se více semknout, jak doma,
tak ve svém okolí. Láska je silnější
než smrt.
Užijte si tyto jiné dny v kruhu rodiny, pokud máte tu možnost. A nezapomeňte - bude líp. Společně to dáme.
Text: Mgr. et Bc. Rudolf Sochor, ředitel školy
Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov
Foto: Mgr. Martin Chroust
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Šluknovsko, hranice mé duše
V únoru jsem opustil svou malou salaš v rumunském Banátu s jasným rozhodnutím: Po téměř deseti letech cestování po různých koutech světa a pobývání v samotě karpatské divočiny chci být zas blíže Čechám. Blíž českým
lidem, české krajině, českému člověku. Poznat více tuhle zemi a kulturu, ve
které jsem se narodil a z níž pocházím. A kde lépe začít než v místech, která
jsou mi přeci jen těmi úplně nejbližšími. Severní Čechy, oblast Lužických
hor a samozřejmě: Šluknovský výběžek. A tak jsem vzal před časem batoh,
spacák, karimatku a vyrazil jsem ze Šluknova na několikadenní velikonoční vandr.
Vandr. Pouť. Ústraní. Zas pocítit ten posilující a naplňující dotek samoty
a bezcílného toulání přírodou. Je to očišťující koupel srdce a vnitřní výživa,
která už mi tak dlouho byla třeba. Dokážu ji najít i při toulání tímhle známým rodinným krajem?

Srdce mě chytlo za srdce
Hned na prvním nocležišti za Šluknovem nacházím dobré znamení.
Ten zvláštní kámen ležel hned vedle
místa, které jsem si zvolil za lůžko.
Kus žuly téměř dokonalého tvaru
srdce. Jakou mě to udělalo radost!
Myslím, že to místo se už bude navždy jmenovat „Noclehárna u kamenného srdce“ . Nebo zkrátka:
„Místo srdce“. Nenápadné, ale
opravdu příjemné místo uprostřed pastvin s velmi dobrou energií a s výhledem na šluknovský kostel. A ona radost, kterou jsem tam našel, mě po
zbytek vandru opouštěla jen zřídka.
Po dobrém spánku vyrážím dále. Jdu a práší se mi od bot. Tráva pod
podrážkami až nepřirozeně hlasitě praská. Je vedro a dusno jako na banátských loukách koncem vyprahlého srpna.

Koronavirus a sucho
Hmmm, svět se teď točí hlavně kolem koronaviru, ale já mám pocit, že za
dveřmi a všude kolem na nás zatím čeká mnohem větší výzva. Sucho. Sucho a atmosférické změny, jejichž plné důsledky si asi jen málo z nás teď
dokáže opravdu střízlivě a prakticky domyslet.
Tahle koronavirová mánie je dost možná jen první vlaštovka a znamení
náročnějších časů. Ale snad také možnost přípravy a příležitost ke změně. Kdo ví… Rozhodně ale nemá smysl nijak se děsit. Strach není třeba.
Strach je jen opačný extrém pohodlné ignorance a zabíjí kreativitu. Ovšem
držet víčka zavřená už také nejde. Je třeba se probudit z letargie a hledat
ten správný střed. Jinak to nepůjde.
Sám nechávám strach stranou, ale je pravda, že člověk se prostě neubrání
rozpakům a soucitu, když vidí tohle „letní“ slunce v dubnu, jak hlava nehlava praží do ještě neolistěných stromů a do teprve pozvolna se probouzejících luk. Budíček v podobě heavy metalu a ke snídani bůček s bramborem. Asi tak bych si připadal na jejich místě.

Národní park České Švýcarsko
Původně jsem tam ani nechtěl. Přeci jen, chodit jen po značených cestách
a večer sedět bez ohně? Respektuji to, ano, ale není to nic pro tuláka. Takže jsem zamířil opačným směrem. Leč, nakonec jsem tam při své záměrné
bezcílnosti beztak zabloudil. A upřímně, stálo to víc než zato. Místo ohně,
hvězdy a ráno na spacáku bělostná vrstva jinovatky. Dostatečně romantická náhrada. A jako bonus bublání řeky, zurčení potůčků a hlubokým
tichem vibrující skály.
Ráno v sedm jsem potkal čápa černého. Večer v sedm čápa bílého. Ale mezitím mě rozhodně nic černobílého nečekalo. Naopak, byly to chvíle plné
různorodých odstínů zelené a plné svěžích vůní a vjemů.
Miluji, když má les svobodu. Mladé semenáčky zdravě soutěží o světlo,

a tulí se blízko jeden k druhému i ke svým mateřským stromům. Tlející
dřevo si tleje v klidu, ponechané bez úklidu a bez přehnané péče. A všude
kolem zní to hutné, až mystické ticho bujícího života.
Hltal jsem to ticho jako v novozélandské Te Ureveře a v lesních svatyňkách
v Kambodži. Jako v úpatí Himalájí a u vietnamských chrámů. Hltal jsem
ho stejně jako na těch nejkrásnějších místech dalekého světa. Ale byl jsem
přitom někde dočista jinde. A ne, že bych si byl sto úplně připustit kde...
A když jsem pak vylezl v Rynarticích na kopec a rozhlédl se kolem, už jsem
to všechno jen těžko chápal. Chvíli mi totiž trvalo než jsem byl sám sebe
schopný přesvědčit, že jsem stále v Čechách. K tomu v kraji, kterému jsem
téměř dvacet pět let říkal „doma“.

Posvátné poklady přírody
Desítky a stovky ptačích hlasů zpívaly jako zvonky z chrámových věžiček
okolních kopců a přes nekonečné vitráže oblohy slunce osvěcovalo pohádková údolí plná lesů a skal. Jejich okraje zatím, jako nějací přísní strážci
těchto posvátných pokladů přírody, lemovaly a chránily majestátní pískovcové útesy.
Slova mi uvízla v hrdle. Prostě jsem si tuhle krásu nebyl úplně schopný bez
podezření spojit se slovem Čechy. A když jsem pak vstoupil do Pavlínina
údolí, malinkaté, ale líbezné přírodní rezervace na okraji národního parku,
začal jsem si myslet, že už si ze mě opravdu někdo dělá srandu.
To jsem potřeboval deset let kultivovat svůj zrak krásami světa, abych je
teprve pak byl schopen vidět i v místech, která jsou mi nejblíž? Asi ano.
Přeci jen, odstup dává svobodu. A svoboda otevírá oči...
A já že mám tendenci hledat v Čechách nějaké ideální místo jako svoji novou základnu? Hmm, přepadá mě myšlenka, jestli za mě tuhle práci náhodou už kdysi dávno neudělalo moje vlastní narození.

Místo mého dětství
Vždyť i samotné Šluknovsko, místo mého dětství. Hezký kraj obklopený
kopci a lesy. A za nimi pak už maličká exotika. Už zas trošku jiný svět. Německý svět. Je to místo na okraji. A já miluji život na okrajích. V Japonsku
to byl šintoistický prostor na konci zapadlé horské vesnice v Naganu. Za
mnou už tam stála jen tichá svatyně a divoké štíty Japonských Alp. Nebo
můj malý podnájem na maorské pláži na východním pobřeží Nového
Zélandu. Tam zas už nebylo nic než širý, nejširejší Pacifik. A má šumická
poustevna v Rumunsku? Nikde nikdo. Divočina. Přede mnou tradiční česká pole a louky a za zády Rumunsko a hluboké bukové moře pohoří Almaž.
Předěly a hrany. Vždy jsem žil na okraji společnosti. A liboval jsem si tam,
kde končí civilizace a začíná divočina. Lákaly mě prostory doteků různých
kultur a ras.
Ale přiznám se, jestli byla a je nějaká hranice, která mě vždy lákala nejvíc, tak je to ta mezi životem a smrtí. Protože tam se zkrátka cítím nejvíc
doma. Tam někde jsem opravdu sám sebou. A i tuhle hranici nacházím
a probouzím při svých toulkách.
Ale o tom zas někdy jindy. Třeba v dalších zápiscích z některého z vandrů
napříč krásami téhle úžasné české krajiny...
Text a foto: Ondřej Landa,
www.ondrejlanda.cz
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I v době virové je třeba v našem městě investovat
Přestože současná doba není jednoduchá a její dopady na hospodaření obcí nebudou zrovna malé, bylo by určitě chybou zcela rezignovat na
nutné opravy a investice. Už jen proto, že právě obecní investice hýbou
místní ekonomikou a mohou dát i v době krize regionálním firmám práci.
A i s touto ideou byla zahájena stavební sezona roku 2020, kdy byly realizovány tři akce, o jejichž průběhu bychom Vás rádi informovali.
Již od počátku roku probíhaly práce na obnově dlážděného povrchu ulice
Smetanova. Stav této ulice trápil již dlouho mnohé z nás, avšak z důvodu dlouho plánované opravy kanalizace a vodovodu nemělo smysl komplexnější opravu provádět. Čekání se vyplatilo – nyní máme za v podstatě
symbolickou částku (město hradilo jen čtvrtinu z celkových nákladů na
obnově povrchu, zbytek uhradila Severočeská vodárenská společnost)
zcela předlážděnou celou ulici. Realizační firma KOMASTAV DS z Ústí
nad Labem provedla práce ve vysoké kvalitě a stav je s minulostí zcela neporovnatelný.

Nové dlažby se dočkala i další ulice v centru – ulička Robotnická, která
spojuje významnější ulice Karlovu a Hřbitovní. Původní dláždění již bylo
zcela rozpadlé a povrch byl tak zčásti štěrkový, zčásti jen hliněný. Nové
dláždění v obdobném duchu jako např. na náměstí Míru provedly v průběhu pouhého jednoho měsíce Technické služby Šluknov.
Na přelomu zimy a jara rovněž pokročila také realizace první části obnovy
hřbitova v Království. Na základě loňského hlasování občanů v participativním rozpočtu byla provedena obnova zeleně – skácení stávajících neperspektivních dřevin a jejich náhrada novou výsadbou. V současné době
probíhá ještě osazování obrubníků středové cesty, přičemž v další etapě
obnovy bychom středovou cestu rádi vydláždili. I zde práce provedly regionální firmy – Technické služby Šluknov, UNILES z Rumburka a stromolezec Tomáš Socha z Nového Boru.
Na str. 10 přikládáme několik fotografií včetně porovnání původního
a současného stavu.
Text a foto: Mgr. Martin Chroust

Sladovna Šluknov: pokračujeme

stav zdiva komínu před opravou (vypadlé spáry)

hlava komínu po přezdění (v pozadí architekt, zhotovitelé a zástupce investora)
Jistě již víte, že město - i my, co s nadšením na Odboru rozvoje a ŽP projekt
připravujeme, chce zachránit a obnovit provoz objektu bývalého pivovaru
ve Šluknově. Po statickém zajištění objektu v roce 2016 a opravě I. etapy
střechy v roce 2019 pokračujeme v letošním roce další částí střechy, a to
v úseku hvozdu. Dojde tak k opravě další části střechy a také obou komí-

osazení klobouku pana starého na komín sladovny

stav zdiva před opravou
nů včetně ozdobné části
zakončení – klobouku pana
starého.
Práce v letošním roce provádí firma WAKOS s. r. o.
Rumburk s příspěvkem MK
ČR v rámci Programu regenerace městské památkové
zóny Šluknov. Dále byla
podána žádost o příspěvek
Ústeckého kraje, ale zatím nevíme, jestli budeme
úspěšní. Doufáme, že se
tempo celkové obnovy bude
v blízké budoucnosti pomalu zrychlovat.
Bc. Michal Bušek
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foto
ke článku
na str. 9

Smetanova ul. - osazování obrub a příprava podkladu

Smetanova ul. - nově provedené dláždění včetně odvodnění

původní stav Robotnické ulice

Robotnická ulice - osazování obrub

Robotnická ulice - dokončení dláždění

hřbitov Království - kácení starých dřevin

Království - prostor hřbitova po dokončení kácení

hřbitov Království - nově vysazené dřeviny a obrubníky připravené k osazení

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

ZACHYCENO OBJEKTIVEM
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Aktivizace v domově pro seniory ve Šluknově

Situace v našem domově je stabilní, nicméně pro všechny velmi náročná.
I v této epidemiologicky nebezpečné době s klienty na pokojích vyrábí-

me, hrajeme hry, luštíme křížovky,
nebo si jen tak povídáme. Klientky
nám také pomáhají při šití roušek,
stříhání látky, tkalounu a navlékání
gumiček. Využíváme také hezkého
počasí a doprovázíme klienty na
vycházky do našeho parku. Pro posílení psychické pohody a pro zlepšení možnosti kontaktů s rodinami
využíváme moderní techniky a klienti se tak s rodinou mohou pomocí
videohovoru vidět a povídat si. Je to
leckdy velmi dojemné.
Tímto bychom chtěli velice poděkovat panu Filipu Zavadilovi z IT shopu Šluknov, který našemu domovu
věnoval tablet se simkartou a díky
němu můžeme tyto videohovory uskutečňovat. Je úctihodné, že i v této nelehké době se najdou lidé, kteří rádi a dobrovolně pomáhají.
Děkujeme Vám všem za podporu a věříme, že společně vše zvládneme.
Za tým aktivizačních pracovnic Mgr. Dagmar Hluchá

Domov pro seniory v době mimořádných opatření
Od 5. 3. 2020, kdy byl vydán zákaz
návštěv pro Domovy seniorů Šluknov – Krásná Lípa, p. o., se obyvatelé našeho domova ocitli téměř
v izolaci, mnozí byli zvyklí na téměř
každodenní návštěvy svých blízkých, na spoustu výletů, kulturních
akcí, vzájemného setkávání a mnoho dalších aktivit, které od tohoto
data byly postupně utlumovány
v rámci mimořádných opatření, tak
jako celý život v naší zemi.
Pro nás nastalo období shánění
dezinfekce a OOP, abychom do-

kázali ochránit naše zaměstnance
a hlavně celou naši klientelu. Začátky byly nelehké, ale v krátké době,
především díky našim zaměstnancům, kteří začali šít roušky, a celé
řadě dárců, kteří k nám roušky přinášeli, jsme mohli vzniklou situaci
zdárně řešit.
Chtěla bych touto cestou poděkovat především našemu zřizovateli
Krajskému úřadu Ústeckého kraje
za pravidelné přerozdělování OOP,
MěÚ Šluknov – roušky, dezinfekce, ochranné štíty, MěÚ Krásná

Lípa – roušky, dezinfekce, panu
Mgr., Bc. Petru Barcalovi, MBA–
roušky, nákup ovoce pro klienty,
paní Kateřině Brabcové – roušky,
vlhčené ubrousky, dezinfekce, bezdotykové teploměry, panu Liboru
Fejsákovi za dodání ochranných
štítů, Musher klub JCC – bezdotykové teploměry, paní Lence Havlíčkové, Dagmar Černé, Lucii Taiblové, Janě Bílé, Pavle Schneiderové,
pp Chalupné, Záklasníkové, Brožové a všem dalším nejmenovaným
za ušití roušek.

Dále bych chtěla poděkovat všem
zaměstnancům, stojícím v první
linii, za profesionální péči o naše
klienty.
Všem našim klientům a jejich rodinám děkuji za trpělivost a přeji
všem, aby se již brzy mohli setkávat.
Závěrem bych chtěla zmínit, že
16. 4. 2020 proběhlo testování
všech zaměstnanců organizace
s výsledkem: negativní.
Mgr. Dagmar Hluchá
ředitelka
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BLAHOPŘÁNÍ

vzpomínkY
O Z NÁ M E N Í
Z důvodu
epidemiologické situace v ČR
LNaP, a. s. Rumburk
přistupuje k rozvolňování opatření
od 4. 5. 2020:
n Místo pro odběry ve Šluknovském výběžku – Rumburk Podhájí, Šluknov, Varnsdorf – otevřeno
v plném režimu.
n Rehabilitace - v plném režimu
po předcházející telefonické domluvě na tel. čísle: 607 007 884,
412 332 535.
n Ambulance MUDr. Nová – je do
odvolání stále uzavřena.
n GIT ambulance – v provozu ST
a ČT po předcházející telef. domluvě na tel. č. 412 332 535, k výkonům (GFS, kolposkopie) musí
mít pacient proveden odběr na COVID – 19 s negativním výsledkem.
n RDG pracoviště - provoz bude
zajištěn pouze v areálu U Nemocnice (chirurgie) - provoz RDG
pracoviště v areálu V Podhájí je do
odvolání uzavřen. UZ vyšetření
denně na objednání, v ÚT pouze
STATIM. UZ prsů – ÚT v době od
11:00 – 13:00 hodin.
n Interní ambulance – v plném provozu PO, ST, PÁ od 07:00 – 12:00,
ÚT a ČT od 07:00 – 15:00 hodin.
n Oční ambulance – v plném režimu (Rumburk, Varnsdorf, Šluknov) po předcházející telefonické
domluvě od 8:00 – 12:00 hodin,
volat na tel. číslo 412 359 276
n Neurologická ambulance na poliklinice - v plném režimu po předchozí telefonické domluvě na tel.
čísle 412 334 289
n Gynekologická ambulance na
poliklinice - v plném režimu po
předchozí telefonické domluvě na
tel. čísle 412 359 543.
n Dětská střediska – Vilémov, D.
Poustevna, Rybniště – v plném
provozu.
n Ošetřovatelská lůžka – příjem
pacientů na ošetřovatelská lůžka
pouze s negativním výsledkem odběru na COVID – 19.
Prosíme o dodržování hygienických
opatření – noste roušky, do čekáren
pokud možno bez doprovodů a na
domluvený čas.
Výtěry z odběrového místa v LNaP,
a. s. - COVID – 19 - zasíláme do
Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem. ZÚ zasílá výsledky poštou na
adresu žadatele o vyšetření. Na výsledek testu je možné se informovat
na telefonním čísle 734 575 350.
Děkujeme za spolupráci a pochopení.

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

n O Velikonočním pondělí dne 13. dubna 2020 opustil tento svět člen našeho spolku pan Jiří Petrnoušek z Království.

Kdykoli mezi nás přišel, přinášel dobrou náladu. Vždycky s ním byla legrace. A to až do 27. ledna 2019, kdy zemřela jeho manželka, se kterou prožil
krásné manželství, vychovali spolu tři děti a radovali se z vnoučat a pravnoučat. Ale Jirka bez své Ingrid prostě nemohl sám žít. Ani jeho čtyřnohý
kamarád pes Amálka mu v tom nedokázal pomoct. Doslova se nám ztrácel
před očima.
Ale teď už jsou zase spolu a šťastni. A my mu to ze srdce přejeme. Na oba
budeme vždycky hezky vzpomínat.
Za Spolek Němců a přátel německé kultury Helga Hošková
n Dne 12. 5. 2020 by se dožil 80 let
pan Josef Hanuš, který, bohužel,
již není mezi námi.
S velkou láskou vzpomínají manželka Jarča, děti Jája, Pepík, Tomáš
a vnoučata.
PS: Ať ti to tam nahoře lítá!
Tvé zlaté srdce
zůstane
navždy
s námi, scházíš
nám.
Dne 17. 5. 2020
vzpomeneme 8. výročí úmrtí naší milované maminky,
sestry, babičky a prababičky paní
Jaroslavy Mištíkové.
S láskou vzpomíná dcera, synové
s rodinami a sestra.

n Dne 22. 5. 2020 to bude jeden
smutný rok, kdy nás navždy opustila naše úžasná babička paní Jana
Stejskalová.
S úctou a láskou vzpomínají děti,
vnoučata a pravnoučata.
Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí,
vzpomínky však na
Tebe, stále stejně
bolí. Dne 17. května
to bude sedm let,
kdy nás opustil milovaný manžel,
otec a dědeček pan Jiří Ducháč.
S láskou vzpomínají manželka Jana,
syn Jiří s rodinou, dcery Petra, Nikola a Tereza s rodinami. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.

PODĚKOVÁNÍ
n Rádi bychom touto cestou poděkovali těm,
kteří se i přes složitost situace, přišli 22. dubna 2020 rozloučit s panem Jiřím Provazníkem a tak ho vyprovodili při jeho poslední
cestě Šluknovem.
Za zarmoucenou rodinu Božena Zemanová

n Chtěli bychom touto
cestou poděkovat panu
Petrovi Barcalovi za
ovoce.
Děkují obyvatelé DPS
Šluknov.

Šluknovské noviny si ve Šluknově můžete zdarma vyzvednout
zde: Tabák náměstí, RIC (Šluknovský zámek), Potraviny D+S, Potraviny Eva Löwová, Dům kultury, Potraviny Nguyen Thi Hong Sídliště,
Benzinka Jiří Houdek Království, Městská knihovna.

Paní Blažena Vencláková ze Šluknova oslavila dne 2. května 2020
své 94. narozeniny.
Milá maminko, babičko, prababičko a praprababičko, tvoje rodina ti
přeje pevné zdraví do dalších let.
Máme tě moc rádi.
A také poděkování sestřičkám a celému personálu Domova „Srdce
v dlaních“ Filipov za péči a obětavost.

Dne 27.05.2020 oslaví paní Eva
Formáčková 78. narozeniny, do
dalších let Ti přejeme hodně štěstí,
zdraví, lásky a spokojenosti Jarča
s rodinou.

řádková
inzerce
n KOUPÍM garáž ve Šluknově, tel.
733 632 565.
n KOUPÍM stará auta a motocykly
do roku 1989 nebo jen náhradní díly. Dále veškeré dobové věci
jako hračky Ites a další vše spojené s touto dobou. Rychlé a solidní
jednání. Č. tel. 725 828 534
n Kadeřnictví v Rožanech nabízí své služby, děti, muži a ženy,
každého věku, střihy , barvy za výhodné ceny. Jarmila Gunther tel.
603 337 299.
Vážení čtenáři,
společenská kronika nebyla
v nejzazším možném termínu
k dispozici, doplníme příště.
Děkujeme za pochopení.
Redakce
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Poradíme s jarním úklidem zahrady Kuchařčino
... hlavně na trávník a záhonky.
Kdy začít? Půda Vám to prozradí.
Do práce přímo na zahradě nebo
záhonku se pusťte teprve když je
půda dostatečně suchá. Jinak by
mohlo dojít k nechtěnému upěchování půdy chůzí.
Její připravenost můžete vyzkoušet
jednoduchým testem: naberte hrst
zeminy a vytvořte kuličku. Následně pusťte kuličku na zem. Když se
roztříští, je půda pravděpodobně
dostatečně suchá pro práci. Zůstane-li ale kulička nedotčena, práci
na zahradě prozatím odložte.
Trávníky
Trávníky je po zimě potřeba řádně
vyhrabat, zbavit je nečistot, zbytků
listí a suché trávy. Kdo chce trávník
opravdu nastartovat pro řádný růst,
neměl by zapomenout na provzdušnění neboli vertikutaci. Pokud
v zimě trávník prorostl mechem
nebo jej napadly plísně - například
sněžná plíseň - je třeba tyto neduhy
zničit, a to nejlépe za pomoci speciálních chemických přípravků. Kdo
chce mít na zahradě opravdu kvalitní pažit, může na jaře trávník i přihnojit. Vhodná jsou granulovaná
hnojiva, která obsahují vyšší podíl
dusíku, draslíku a fosforu a živiny
uvolňují postupně.

Trvalky a keře

Odkrýváme choulostivější rostliny - stálezelené keře, stříháme trvalky, které jsme nestihli ostříhat
před zimou, vyvazujeme popínavky
a vysazujeme rostliny, které jsme
nechali přezimovat na chráněném
místě. Koncem dubna pak do trvalkových záhonů vyséváme některé
cibulnaté a hlíznaté rostliny - např.
jiřinky a mečíky. Důležitá je v tomto
období také vydatná zálivka, zejména u stálezelených rostlin, které během zimy v našich podmínkách trpí
suchem.
Živé ploty a stromky
Kdo si troufne, může se pustit i do
stříhání stromků a živých plotů.
V předjaří se stříhají především
opadavé druhy, později na jaře, po
takzvaném svatojánském růstu,

pak i neopadavé. Protože věc není
jednoduchá, je lepší ji svěřit odborníkům. Důležité je totiž dbát
na několik pravidel - například při
úpravě živých plotů je potřeba stříhat boky tak, aby byly mírně šikmé,
protože jen tak se dostane dostatek
světla i ke spodním částem rostliny a nebude od spodu sesychat.
U stromů je zase potřeba dbát na
to, aby při stříhání nezůstaly roztřepené okraje, protože by pak mohly
větve začít prosychat.
V těchto chvílích je jistě práce na zahradě tím správným odreagováním
a načerpáním pozitivní energie.
(net)

Automobilová umělecká díla
Velkého setkání Spolku Němců a
přátel německé kultury z celé republiky v květnu 2018 jsme využili
k návštěvě muzea automobilového
konstruktéra Ferdinanda Porsche
ve Vratislavicích u Liberce, kde se
tento velikán 3. září 1875 narodil.
Už od dětství se zajímal o techniku.
Ve svých 13ti letech si zkonstruoval
brusle s osvětlením, o dva roky později zhotovil generátor, aby zavedl
do svého rodného domu a do otcovy
klempířské dílny elektrický proud.
V roce 1893 odchází do Vídně,
kde roku 1899 zhotovil svůj první
dopravní prostředek – automobil
Lohner-Porsche „Mixte“ s benzino-elektrickým pohonem. V tomto voze se roku 1903 vrací zpět do
svých rodných Vratislavic a přiváží

si jím i svoji vyvolenou, aby ji představil svým rodičům. Navrhuje také
motory pro vzducholodě, letadla
a lodě. V roce 1935 představuje svůj
první Volkswagen.
V roce 2011 koupila Mladoboleslavská automobilka Škoda dům
rodiny Porscheů a nechala jej přestavět do původní podoby. Dnes je
v něm muzeum, kde se návštěvníci
mohou seznámit s životem a dílem
tohoto významného vynálezce.
Největším exponátem je jeho vůz
Porsche Lohner Semper Vivus via
iPad, zhotovený k výstavnímu účelu. V přístavbě domu, do které se
vchází přes dvůr, se nachází kavárna a prodejna suvenýrů.
1.dubna 2020 byl v Praze u BB centra u výjezdu z dálnice do Vyskočilovy ulice instalován model auta, který
má být vzpomínkou na tohoto významného konstruktéra. Automobil se skládá z jedenácti dílů, které
se pomocí hydrauliky pohybují. Na
délku měří 8 metrů, je 3,5 metru široký a je „nabodnut“ na 17 m dlouhý
„špendlík“, jako brouk.
Tvůrcem tohoto uměleckého díla,
měnícího barvu, je pražský rodák

David Černý. Tento umělec je též
autorem skulptury „Quo Vadis“,
modelu automobilu bývalé NDR
značky Trabant na čtyřech nohách,
umístěný v parku německého velvyslanectví v Praze. Má připomínat rok 1989, kdy tisíce uprchlíků
z NDR právě zde hledaly ochranu
a zároveň se loučily se svými auty.
Už netrpělivě čekáme na odchod
Coronaviru, abychom se do Prahy
mohli vypravit, kde chceme navštívit i další zajímavosti, například
Strahovskou knihovnu.
Helga Hošková

okénko

Louka plná rozkvetlých pampelišek
vybízí k výrobě domácího pampeliškového medu…
PAMPELIŠKOVÝ MED
potřebujeme:
400-450 ks rozkvetlých pampeliškových květů
2 ks citrónů s chemicky neošetřenou kůrou
2 litry vody
2 kg třtinového cukru
postup:
Pampeliškové hlavičky sbíráme
nejlépe dopoledne, jakmile oschne
ranní rosa. Na květy si dělají zálusk
i včely, proto musíme být rychlejší,
aby pampelišky měly dost nektaru
potřebného pro výrobu domácího
medu.

Natrhané květy zbavíme nečistot,
tzn., že z nich musíme odstranit
případné broučky, květy nasypeme
do velkého hrnce.
Přidáme na kolečka nakrájené citróny a pomeranče i s kůrou (odstraníme jen hořká jadérka), můžeme přidat i nějaké bylinky. Zalijeme
vodou (2 litry budou stačit) a přivedeme k varu. Povaříme cca 12-15
minut mírným varem a poté necháme vychladnout a do druhého dne
v chladu odstát.
Druhý den pampeliškový výluh slijeme přes jemné sítko (nejlépe vyložené lněným kapesníčkem nebo
utěrkou). To můžeme zopakovat
klidně 2x po sobě. K výluhu přidáme cukr a na plotně mírným varem
povaříme až do zhoustnutí. Během
varu lehce promícháme a sledujeme, jak se postupným vypařováním
vody pampeliškový med zvolna zahušťuje (cca 4 – 5 hodin).
Horký med plníme do malých vyvařených skleniček se šroubovacím
uzávěrem a uskladníme ho v chladu
a temnu.
Správná konzistence medu by měla
stékat tenkým nepřerušovaným
praménkem zvolna ze lžičky.
Tak ať se vám povede a pokud i Vy
budete mít nějaký zaručený recept,
pošlete nám ho, rádi zveřejníme!
(net)
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Události z kroniky Jiřího Vlčka: Rok 1961

 12. dubna 1961 vzlétl do vesmíru první člověk - sovětský kosmonaut Jurij Alexejevič Gagarin.
Pozn. red.: Ke svému kosmickému
letu odstartoval v lodi Vostok 1 z kosmodromu Bajkonur. Obletěl Zemi
a po 108 minutách přistál.
 Oslavy 1. máje se konaly za velké
zimy a prudkého větru.
 27. května byl členům pomocné
stráže Veřejné bezpečnosti udělen
titul „Vzorná jednotka“.
 V katastru města byl proveden
geologický výzkum. Nalezené žíly
železa, stříbra a uhlí byly velice slabé.
 Ve staré budově bývalého muzea připravili ss. Pokorný, Chudý,
Douda, Žofka, Procházka, Hergessel a Chmelík za přispění soudruhů
z Dřevotexu výstavu zaměřenou na
hrdou a bojovou cestu dělnické třídy
ve fotografiích a reprodukcích. Ve
druhé části výstavy jsou k vidění nejlepší pracovníci závodů a závazky
místních továren.
 V měsíci červnu byl v bývalé textilní továrně v Leninově ulici zřízen

sklad plynových bomb – Butagas,
čímž bylo pomoženo nejen mnoha
domácnostem.
 V malém nevyhovujícím prostoru restaurace na nádraží byla k výdeji jídel zřízena samoobsluha.
 V hotelu Beseda (dnes parkoviště prodejny D+S na náměstí) byla
otevřena prodejna polotovarů a občerstvení - na fotografii.
 Škola v Gottwaldově ulici (dnes
ul. T. G. Masaryka) uzavřela smlouvu s Československými státními
statky při pomoci na polích. V kronice školy je dále uvedeno: „Nepodařilo se získat správný vztah k manuální
práci. Zejména starší chlapci se štítí
tělesné práce.“
 Zájem žáků o činnost pionýrské
organizace na základní devítileté
škole vzrostl. Na pozemku, který
získala škola spolu s chatkou v minulém roce, byl vybudován pionýrský tábor.
 Při výuce hudební výchovy na
škole je používán magnetofon a gramofon.
 Ve třídě fyziky byla provedena
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Vážení čtenáři,
pokud máte fotografie k následujícím rokům ze Šluknova a okolí, prosíme, rádi
bychom je v novinách zveřejnili. Děkujeme.
Pozn. redakce: Předešlé
řádky jsou výpisem z kroniky města a zápisy z kroniky
školy. Můžete se proto setkat
s pojmy, názvy a výrazy, které jsou poplatné době, kdy
zápisy vznikaly.

generální oprava elektroinstalace.
Ve dvou třídách na druhém stupni
proběhlo zatemnění oken.
 Ve školním roce 1961/62 rozšířena dosavadní zvláštní škola o jednu třídu, takže je trojtřídní.
 Ačkoli v se žáci učí ve třech budovách v Gottwaldově ulici čp. 678,
čp. 722 v Tyršově ulici a v čp. 710
v Žižkově ulici, má škola nedostatek
místa, protože v hlavní budově stále
sídlí pedagogická škola. Školu navštěvuje 902 chlapců a dívek.
 Ani v roce 1961 nebyl stav pracovníků v JZD Šluknov uspokojivý.
Věkový průměr pracovníků se zvyšoval, chyběli mladí lidé. Ke konci
roku uspořádal Sbor pro občanské
záležitosti při MNV besedu s mládeží, na které zasloužilý člen KSČ
s. Cerha hovořil o podmínkách zemědělské mládeže za první republiky, za jak těžkých a nesnesitelných
okolností musela mládež pracovat.
Předseda s. Tichý konstatoval, že se
předsednictvo velice málo zajímalo
o mládež a vyžadovalo pouze práci,
což se musí urychleně změnit. Ošetřovatelka dojnic M. Zimová o své
práci řekla, že ji má velmi ráda, ale
často se setkává s tím, že mládež
v průmyslu má lepší výdělkové možnosti. Dodává, že by bylo správné,
aby děti všech družstevníků po vyjití
ze školy pracovaly v družstvu a tím
by se situace podstatně zlepšila. Diskuze byla uzavřena tím, že vezme-li
si představenstvo k srdci připomínky mladých, kteří to s prací myslí
dobře a poctivě, jistě se řady v JZD

rozšíří.
 Byla zahájena výstavba nové
automatické třídírny v lomu Severočeského průmyslu kamene v Císařském a to v těsné blízkosti nové
železniční vlečky.
 V n. p. Benar ustanovena kolektivem žen brigáda socialistické práce s názvem „Lidice“, kterou vede
s. Matějková a Nevrlá.
 Jelikož závod Topos již osm let
neplní státní plán výroby zboží, když
výrobky závodu – automatické linky
na pečivo – chrlí stovky tun zboží
denně, které je dodáváno i do zahraničí, změnilo se zásadně vedení podniku, které se opřelo o stranickou
organizaci a mladé lidi. Vývojové
středisko se z Liberce přestěhovalo
přímo do Šluknova. Pět kolektivů
začalo soutěžit o titul „Brigáda socialistické práce“, soutěží se o nejlepší
středisko, nejlepšího mistra a jednotlivce. Nově zde byla zavedena
výroba chladičů na mléko o obsahu
500 litrů. Sepsala: Helga Hošková

bolest na levé straně krku a v pravém koleni. Zcela blízko mne leží
starší žena v kaluži krve. Její rty
šeptají poslední Otčenáš. Mé ruce
jsou ulepené od čerstvé krve.
A v této válečné vřavě ztrácím vědomí. Teprve ve sklepě našeho
domu nabývám vědomí a rozpoznávám ve slabém světle žárovky
obrysy několika postav. Je to má
matka, mí tři sourozenci a naše

babička. Ležím na nějaké pryčně.
Jsem nouzově obvázán. Každý pohyb je bolestivý. Z očí se mi derou
slzy, pláču. Než opět upadám do
bezvědomí, slyším jakoby z velké
dálky babiččin hlas: „Musíme dopravit chlapce co nejrychleji do nemocnice k doktoru Riedelovi.“
Vzpomínky pamětníka přeložila
Helga Hošková,
ilustrační foto z archivu

Mé vzpomínky na nálet
Na osmý květen 1945 nikdy nezapomenu. Ačkoliv je to už 75 let,
stále se mi ty obrazy vrací. Bylo mi
tehdy necelých 14 let a vracel jsem
se od našeho rodinného lékaře.
Bylo kolem 15. hodiny. Když jsem
došel na roh lékárny v dnešní ulici T. G. Masaryka, rozezvučela se
na střeše radnice siréna. NÁLET!
Přidal jsem do kroku, abych byl
co nejrychleji doma. Bydleli jsme
v dnešní Smetanově ulici.
Když jsem doběhl na náměstí,
bylo toto veliké prostranství plné
koňských a kravských povozů naložených různými věcmi. Vedli je
utečenci ze Slezska. Starci a staré
ženy s vyjukanými dětmi a domácími zvířaty. Na všech byly vidět
nekonečné útrapy z předlouhé cesty a zármutek. V tom okamžiku se
ve vzduchu ozval ohlušující hluk.
A už bylo vidět pět bojových bom-

bardérů, které zcela nízko přelétávají náměstí. Piloti v černých kožených bundách, ještě dnes je vidím
zřetelně před sebou, střílejí bez
přestávky z kulometů do množství
lidí pod sebou. Házejí dolů bomby,
otáčejí se a vracejí. Stále znovu
a znovu. Ani v pekle to nemůže
být horší. Zranění křičí, umírající
chroptí, zvířata řvou v posledním
tažení. Motory letounů tu hrůzu
přehlušují. Ve vzduchu víří kovové, dřevěné a skleněné střepy. Je
cítit krev a pot. Čmoud ve vzduchu ztěžuje dýchání. Na několika
místech hoří. Strašně se bojím
a třesu se na celém těle. Co mám
dělat? Domů je to jen pár metrů,
jen malý kousek. Doběhnu však
jen ke sloupu Nejsvětější Trojice
a najednou ležím na břiše mrtvé
krávy. Peří z roztrhaných peřin
tancuje kolem mne. Cítím velkou
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Cítíte se oslabeni, malátní a bez energie? Máte jarní únavu

Jarní únava je termín označující fyzické a psychické vyčerpání, které se objevuje na přelomu zimy a jara. Velkými změnami tělo trpí. A přechod ze zimy
do jara, změna teplot, změna času, to vše přispívá k chaosu, který naše tělo
na jaře pociťuje. A to vede nejen k únavě a oslabení, ale může vyústit dokonce
i v deprese, rychlejšímu stárnutí buněk nebo k riziku srdečně-cévních onemocnění. Jednou z hlavních příčin je nashromáždění a usazení toxických
látek v těle způsobené například omezením fyzické aktivity během zimy,
snížením příjmu tekutin, špatnými stravovacími návyky a celkovým zpomalením metabolismu. Toxiny zatížený organismus následně projevuje známky
únavy a snížené obranyschopnosti.
Dalším faktorem může být nevyvážená strava s nižším obsahem vitaminů,
stopových prvků a dalších důležitých látek, nezbytných pro správné metabolické procesy v těle a zdraví vnitřních orgánů.
Několikaměsíční nedostatek slunečního záření a pohybu na čerstvém vzduchu, upravení biorytmu člověka během zimních měsíců v závislosti na zkrácení dne a prodloužení noci má též nemalý podíl na jarní únavě.
Komplexní programy založené na kombinaci čisticích kúr, biologicky bohaté stravě, dostatečné fyzické aktivitě a pobytu v přírodě se ukazují jako
nejúčinnější a pro tělo nejpřirozenější způsob, jak celkově zlepšit fyzickou
kondici, zbavit tělo zatěžujících látek, posílit imunitu organismu a zároveň
obnovit psychickou stabilitu.
Důležité jsou v tuhle chvíli vitamíny a všechny potřebné látky, které tělo postrádá. Také není od věci celý organismus pořádně pročistit, čímž metabolismus nakopnete a získáte tak mnohem více energie. Energii Vám nejlépe
dodají zelený ječmen a mladá pšenice. Zelený ječmen obsahuje kromě jiného
chlorofyl, který zlepšuje a napomáhá přenosu kyslíku z plic přes krevní řečiště všude tam, kde je to v těle potřeba. Tím nám dodává více energie. Mladá
pšenice obsahuje vitamíny B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12, C, E, K, betakaroten, enzymy, spoustu minerálů jako hořčík, draslík, jod, selen, vápník, zinek,
železo a další, které napomáhají obnově buněčného metabolismu, regeneraci organismu a dodávají tělu energii.
Energii vám také dodá hořčík. Dopřejte si ho v jídle nebo jako doplněk stravy.
Pokud to jen jde a současná situace tomu dovolí, vyrazte na čerstvý vzduch.
Z denního světla totiž načerpáte hormon serotonin, který je vázán na naši
dobrou náladu, je také známý jako šťastný hormon. Naopak inhibujeme produkci melatoninu, což je hormon spánkový. Vztáhněte své končetiny vysoko
ke slunci a načerpejte jeho energii a teplo.
A pokud potřebujete povzbudit okamžitě, dejte si jednoduše sprchu. Střídání teplých a studených proudů vody v dopoledních hodinách stimuluje
krevní oběh a zajišťuje dobrý průtok krve v těle. Nejlepší je vždy zakončit
sprchu studenou vodou. Také se doporučuje návštěva finské sauny, římské
parní lázně nebo šlapání studené vody, to vše jsou účinné způsoby, jak z těla
přirozeně vyhnat zbytky zimní rozmrzelosti i jarní deprese.
Jsi to, co jíš, říká se. Takže je jasné, že čím víc čerstvých potravin do těla
dostanete, tím víc „čerstvě“ se také budete cítit. Zdravé jídlo je základem
a zdrojem energie.

Nemálo důležitý je kvalitní spánek.
Pokud jste unavení, odpočívejte. Tělo Vám vždy samo napoví, co potřebuje.
A pokud je to odpočinek, dopřejte si ho. Uvědomte si, že ne vždycky můžete
stihnout úplně všechno, že ne vše je navíc nadmíru a životně důležité. Možná
snad právě odpočinek.
S jarní únavou jde samozřejmě bojovat i přírodní cestou. Vyzkoušejte několik osvědčených bylinek.
RADY NAŠICH BABIČEK
Oslaďte si život medem. Doporučuje se jíst jednu lžičku medu třikrát denně.
Můžete také začít užívat mateří kašičku. Pokud se cítíte unaveni, napijte se
něčeho, co obsahuje med.
TIP: Smíchejte jednu čajovou lžičku medu a čtvrtinu čajové lžičky soli
a 300 ml horké vody. Tímto způsobem se cukr, který med obsahuje, velmi
snadno vstřebá a poskytne Vám okamžitě notnou dávku energie. Tento nápoj
pijte tak často, jak je jen potřeba.
Jarní únava může také snížit Vaši schopnost pracovat. Nakopněte se citronem: použijte šťávu ze 4 citronů a jeden stroužek česneku, který podrtíte
najemno. Oboje smíchejte, přidejte 2 litry vařené vody, tento drink vložte do
chladničky a nechte ho odstát 2 dny. Než ho začnete užívat, oslaďte si ho trochou medu. Následně vypijte čtvrtinu sklenice hodinku před snídaní. Tuto
kúru vydržte užívat dva až tři týdny. Uvidíte, že se budete cítit mnohem lépe.
A nebojte se, „vůni“ česneku neutralizuje použitý citron.
Jarní detox neboli očista organizmu. Co Vám pomůže?
Jarní detox neboli očista organizmu patří k činnostem, které by měly být každoroční samozřejmostí. Detoxikace totiž zbavuje tělo škodlivých látek, které
se v něm usadily a mohou poškozovat zdraví. Díky očistě organizmu pocítíte
větší množství energie a pomůže vám překonat únavu. Správná detoxikace
také přispěje k posílení imunity a můžete se díky ní zbavit i nadbytečných kil.
Náš organizmus samozřejmě má samoočistné schopnosti, které obstarávají
zejména játra a ledviny, jenže potřebuje i naši součinnost - odlehčete jídelníček zařazením ovoce a zeleniny, dostatečným pitným režimem, pohybem,
ale i klidem na jídlo nebo relaxaci. Pomáhají i bylinky.
Ostropestřec mariánský - tato bylina je spojena s játry. Přispívá totiž k jejich
správné činnosti, pravdou je, že ostropestřec mariánský pomáhá i ke zdravému trávení, a tak se již po staletí řadí k bylinám, které jsou velmi vhodné
k pročištění při detoxikačních kúrách. Ostropestřec navíc napomáhá udržovat přirozenou hladinu cukru v krvi a je významný pro správnou srdeční
činnost. Přispívá také k přirozené obranyschopnosti organizmu.
Aloe vera - bylina známá po celém světě je využívaná v lidovém léčitelství
i tradiční medicíně. Z pohledu očisty těla je důležitá, protože usnadňuje detoxikační procesy v lidském organizmu a má pozitivní vliv na trávení. Zároveň má antioxidační účinky, což znamená, že bojuje proti volným radikálům,
které mohou škodit buňkám. Posiluje také obranyschopnost organizmu.
Chlorella - také tato sladkovodní řasa pomáhá tělu s detoxikací. Chlorella
pyrenoidosa je ceněna mimo jiné pro příznivý vliv na funkci jater, které jsou
důležitým orgánem odstraňujícím škodliviny z těla. Chlorella je jedním z nejbohatších zdrojů vitaminů, minerálních látek, esenciálních aminokyselin,
nenasycených kyselin a karotenoidů. Chlorella pomáhá odstranit z organizmu škodlivé látky, napomáhá posilovat obranyschopnost organizmu a pozitivně působí na trávicí ústrojí.
Kopřiva - ne každý si při pohledu na tuto rostlinu uvědomí, že jde o léčivou bylinu. Její listy však obsahují velké množství minerálních látek i vitaminů, namátkou například hořčík, karotenoidy, flavonoidy nebo vitaminy skupiny A a C.
Kopřiva také díky obsahu železa podporuje krvetvorbu, osvěžuje organizmus a má vliv na správnou činnost ledvin, čímž pomáhá při očistě těla, železo navíc snižuje míru únavy a vyčerpání.
(NET)

Bylinky proti jarní únavě
Echinacea: Kromě toho, že zklidňuje, používá se také při nachlazení a na posílení imunitního systému. Má velmi dobré antivirové a antibakteriální
účinky a proto je považována za přírodní antibiotikum.
Ženšen: Potlačuje únavu, přispívá k vyvážení imunity, chrání před volnými radikály a podporuje zlepšení paměti a koncentrace.
Guarana: Nakopává, dodává energii a posiluje mysl.
Meduňka či levandule: Mají uklidňující účinek především na naši psychiku, levandule ale zklidňuje i pokožku, meduňka pomáhá na usínání.
Rozmarýna a oregano: Obě bylinky mají povzbuzující, osvěžující a prokrvující účinky.
Zázvor: Pomyslný všelék stačí každý den ráno vylouhovat ve skleničce horké vody a hned budete mít o něco víc energie.
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Fotbalové a kuželkářské soutěže skončily nedohrané
Výkonný výbor fotbalové asociace
ČR 7. dubna konstatoval, že pokračování amatérských soutěží představuje v současné situaci i v nadcházejícím období nepřijatelné
zdravotní riziko a dohrání soutěží
není ani během letních měsíců fakticky možné a proto rozhodl všechny mistrovské a pohárové soutěže
SK Plaston Šluknov
ukončit ke dni 8. dubna 2020. Kočíslo klubu 4210351
nečné pořadí mužstev v soutěžích
Smetanova 118
zůstává podle stavu k tomuto datu.
Kluby nepostupují ani nesestupují
407 77 Šluknov
– případné výjimky určuje Soutěžkontaktní č. mob.
ní řád (jde o případy, kdy se někte724 665 190
ré z mužstev např. nepřihlásí do
fotbal@sluknov.cz
soutěže a jeho místo pak může být
nabídnuto jinému mužstvu z nižší
soutěže apod.).
Pro fotbalisty SK Plaston Šluknov toto rozhodnutí přineslo následující
stav:
A-mužstvo skončilo v 1.A třídě na 3. místě pouhý jeden bod za prvními
Dobroměřicemi a druhými Ledvicemi, což je pro nováčka soutěže výborné umístění a zasluhuje uznání. Pro budoucnost je podstatné udržet partu a výkony i přes vynucenou přestávku na stávající úrovni a pokračovat
v úspěšné reprezentaci města. Žádné velké přestupy se nechystají, kádr
zůstává stejný, navíc bude doplňován o dorostence, kteří své kategorii už
odrostli a přecházejí do kategorie dospělých. Největší starostí ale bude
najít náhradu za trenéra Aleše Galla, který nás opustil. Řešení toho všeho
přinesou nejbližší týdny.
B-tým v Lipové skončil v okresním přeboru na 11. místě ze 14 účastníků,
ale důvody takového umístění jsme už rozebírali dříve. Díky výjimečné situaci tak je dostatek času se připravit na příští ročník a hrát v něm opět
o přední umístění.
Dorostenci v 1.A třídě hráli rovněž úspěšně a skončili na 2. místě o pouhý jeden bod za dorostenci z Mojžíře. I u nich jsou všechny předpoklady
k tomu, aby v dalším ročníku opět uspěli.
Naši starší žáci v okresním přeboru obsadili 2. místo za tradičním rivalem
z Jiříkova.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

Prodej 11. 6. 2020
14:30 hodin ve Šluknově na náměstí
Kuřice černé, červené, kropenaté,
bílé /nesou bílá vejce/,
sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/,
kohoutci, Kačeny pekingské /bílé brojlerové/,
Moularden /kříženec pižmové a pekingské
kachny/, Husy bílé, Krůty /kanadské širokoprsé
brojlerové/, Kalimera /selské brojlerové kuře/,
Brojlerová kuřata, Perličky
Info a objednávky: Gallus Extra s. r. o., tel. 567 212 754, 567 214 502,
mob. 731 701 331, 734 833 158 - volejte po-pá 7:00 - 15:00 hodin
email: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz

K obdobnému rozhodnutí dospěl i výkonný výbor České kuželkářské asociace. Konstatoval, že kuželky jsou sice bezkontaktní sport, ale hráči se během utkání dotýkají společného náčiní, většina závodníků patří do ohrožených kategorií a při případném pokračování soutěží po přerušení se mladí
závodníci budou věnovat spíše školám a studijním povinostem, než sportu.
Proto došlo k usnesení ukončit kromě kuželkářské ligy všechny nižší soutěže s tím, že platí pořadí po odehraných zápasech a do příštího ročníku mají
právo účasti všechna družstva, která startovala v ročníku letošním.
Pro naše kuželkáře to znamená, že A-tým skončil v Severočeské divizi na
7. místě z 12ti účastníků, B-tým v Krajském přeboru Libereckého kraje na
4. místě z 13ti přihlášených. I za to je třeba poděkovat.
Ing. Milan Kořínek

Velkoobchod Gastro Plch s. r. o.
nabízí dovoz potravin až do domu.
Na stránkách http://gastroplch.cz
naleznete aktuální ceník, aktuální leták,
závozové dny do jednotlivých lokalit
a telefonní čísla na objednávkovou kancelář,
kde Vám rádi poradí a pomohou.
Tel: 774 222 262, 607 601 972, 602 306 250

ODDLUŽENÍ
Zpracování a podání
insolvenčních návrhů
ZDARMA!
Ing. Aleš Klaudy
insolvenční správce
Tel. +420602345300
muzik@klaudy.com
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Prodej slepiček

Zednické práce
- podřezávání domů
- stavby a rekonstrukce komínů
- fasády a zateplování domů
- obklady a dlažby
- malířské práce
- kamenické práce
- sádrokartonářské práce
- JÁDROVÉ VRTÁNÍ
(10mm-500mm)
Adrian Ucrainschi, tel. 774 186 101, a.ukrajinsky@seznam.cz

Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všech barev
a slepičky Green Shell-typu Arakauna
a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 15 – 19 týdnů. Cena 169 - 219 Kč/ks.
Prodej se uskuteční:

24. 5. a 21. 6. 2020

Šluknov – náměstí u lékárny - 14:45 hodin
………………………………………………………………
Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek- cena dle poptávky.

Info: Po-Pá 9.00 - 16.00 hodin, tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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