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Děkujeme všem
našim čtenářům za
přízeň v uplynulém
roce 2021, do
nového roku 2022
vám přejeme, ať
všechny problémy
zmizí a starosti jsou vám cizí,
ať štěstí v životě
máte a ve zdraví si
každý den
užíváte hodně
lásky, radosti
a spokojenosti.
O zvelebování města v roce 2022 opět mohou rozhodovat občané
Město Šluknov připravilo i na příští rok možnost pro obyvatele města rozhodnout svým hlasováním o realizaci akce na zvelebení části prostoru ve
městě, kde žijeme. Jedná se o již pátý ročník participativního rozpočtu a v letošním roce máte možnost si vybrat ze čtyř připravených akcí.
K výběru nabízíme následující akce:
1. Vydláždění středové cesty v zámeckém parku (náhrada stávající nezpevněné cesty od zámku ke Špici povrchem ze žulové dlažby).
2. Zpevnění západního břehu Pivovarského rybníka (břeh je podemílán působením vody, je možné jej zpevnit rovnaninou z čedičového kamene).
3. Dokončení opravy kostelíku v Císařském (poslední fáze oprav – nová dlažba, oprava opěrné zídky).
4. Obnova vstupní brány hřbitova v Království (kovářské restaurování stávající poškozené brány).
Hlasujte pro akci, která se vám nejvíce líbí. Vybraná akce pak bude v průběhu roku 2022 realizována.
Hlasovat můžete do 31. ledna 2022 elektronicky na webu města Šluknov nebo formou hlasovacích lístků, které jsou k dispozici na sekretariátu
MěÚ a v Informačním centruv zámku.
Za ORŽP: Mgr. Martin Chroust

Lužické hory a České Švýcarsko spojí 130 km
běžkařských tratí díky podpoře Libereckého
a Ústeckého kraje
Ústecký kraj tuto zimní sezónu nově přispěje na běžkařské
tratě v Lužických horách a Českém Švýcarsku. Ke stávajícím
100 km udržovaných tratí v Lužických horách se přidá dalších 30 km udržovaných tratí v Ústeckém kraji.

Čerpáno z: www.ceskesvycarsko.cz
Pokračování na str. 6

V anketě o nejhezčí
vánoční strom
zvítězil ten náš
šluknovský
V předvánočním čase mohli
čtenáři na webu Děčínského deníku hlasovat v anketě
o nejhezčí vánoční strom Děčínska, kam se přihlásilo celkem 14 stromů z měst a obcí
tohoto regionu. Anketa byla
ukončena 23. prosince 2021
a tím nejhezčím stromem
s počtem hlasů 20490 se stal
právě ten náš šluknovský, za
což jsme nesmírně rádi a právem hrdí.
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Významné dny v lednu
1. leden - Nový rok

16. leden – Den památky Jana Palacha

Nový rok - svátek začátku nového roku. Podle celosvětově nejrozšířenějšího gregoriánského kalendáře připadá na 1. ledna. V noci z 31. prosince
na 1. ledna svět slaví jak konec roku a tak i začátek nového - Silvestrovské oslavy. Před Novým rokem si jednotlivci, rodiny i firmy posílají blahopřejné novoročenky s hezkým či vtipným obrázkem a s přáním zdraví
a štěstí v nadcházejícím roce. Nový rok je v ČR, ale i v dalších zemích světa,
státní svátek.

Výročí Palachova upálení. Roku 1969 se na Václavském náměstí, na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, zapálil student Jan Palach.
V roce 1990 byly schváleny nové památné dny Československa, mezi nimi
i úmrtí Jana Palacha (19. 1. 1969).
V lednových dnech pořádá pravidelná každoroční vzpomínková shromáždění u Palachova hrobu na Olšanských hřbitovech společnost JANUA, starající se v Praze o odkaz Jana Palacha a Jana Masaryka.
Dne 9. ledna 2013 vyslovila česká vláda souhlas s poslaneckým návrhem
zákona, kterým by se 16. leden (den Palachova sebeobětování) stal významným dnem České republiky jako „Den památky Jana Palacha“,
s účinností od 11. 8. 2013, 65. výročí narození Jana Palacha.

vanocni-pohoda.cz

6. leden – Tři králové
Tři králové je lidové označení pro "mudrce z Východu", kteří podle novozákonního Matoušova evangelia navštívili krátce po narození Ježíše
v Betlémě a přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu. Bible však neříká, kolik
jich bylo, i jména Kašpar, Melichar a Baltazar jim byla přisouzena až na
základě středověké legendy. V západní liturgické tradici je svátek Tří králů
ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej na Západě i Východě slaví
6. ledna. Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození
Páně, je dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí. Svátek Tří králů upomíná na okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem; dává se rozpoznat jako král všech, které zastupují
mudrcové z daleka.

www.mujrozhlas.cz

27. leden - Mezinárodní den památky obětí
holocaustu
Mezinárodní den památky obětí holokaustu připadá na 27. ledna. Byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů 1. listopadu
2005 na jeho 42. plenárním zasedání.
Tento den má připomínat utrpení přibližně šesti milionů židovských obětí,
2 milionů Romů, 15 tisíc homosexuálů a milionů dalších nevinných obětí
v době holokaustu za druhé světové války.
Datum 27. ledna bylo vybráno záměrně, jelikož 27. ledna 1945 byl Rudou
armádou osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka).
Návrh na vyhlášení tohoto dne byl podán Izraelem, Spojenými státy, Austrálií, Kanadou a Ruskem. Podpořilo jej 91 členských zemí.
www.svatkonos.cz

cs.wikipedia.org

cs.wikipedia.org
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SLOVO STAROSTKY, POZVÁNKA

Vážení a milí spoluobčané,
máme za sebou vánoční svátky a jistě jsme si všichni s končícím rokem
2021 přáli, aby byl celý nový rok 2022 lepším ve všech směrech. Je mnoho
otázek a očekávání, které máme a které nás napadají. Jaký bude nový rok
pro nás a naši zemi? Co nás čeká? Skončí už covidová pandemie? Rádi bychom měli nějaké jistoty, ke kterým bychom se mohli upnout a na které bychom mohli spoléhat. Spoléhat se však můžeme jen a pouze sami na sebe.
A možná jen na velmi malou hrstku lidí. Ale každý svým dílem přispíváme
k tomu, jak se nám bude dařit a žít v naší rodině, v naší ulici, v našem městě, v naší zemi. Přeji Vám všem v novém roce pevné zdraví, štěstí, spokojenost, aby se plnila Vaše přání a všechna Vaše rozhodnutí a životní kroky
byly vedeny rozumem i srdcem.
Rozpočet města na rok 2022
Na svém prosincovém zasedání schválilo Zastupitelstvo města Šluknov
rozpočet města na rok 2022. Jak jsem již informovala, jeho schválení
předcházela náročná příprava. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi důležitý dokument, je mu každoročně věnována patřičná pozornost. V letošním roce budeme hospodařit s objemem finančních prostředků ve výši
cca 128 mil. Kč. Z rozpočtu města jsou hrazeny např. provoz a údržba všech
budov v majetku města, platy zaměstnanců, provozní náklady základní školy, mateřské školy, veškerá údržba města, zeleně, provoz sběrného
dvora, veřejného osvětlení, odpady, investiční akce, kulturní akce, provoz
zámku, městské policie, městského stadionu, knihovny, pojištění majetku
města, podpora volnočasových aktivit, apod. To je každý rok stejné a v letošním roce jsme museli v rozpočtu zohlednit i značný nárůst cen energií
a plynu. To jsme již poznali každý ve své domácnosti. A jaké investice nás
letos čekají? Jako každý rok, tak i letos budeme investovat do školství. Na
budově základní školy ul. Žižkova budou vyměněna okna a celá stěna na
straně do sídliště. Okna jsou skutečně v žalostném stavu a o úniku tepla se
není třeba ani zmiňovat. Tato akce proběhne v průběhu letních prázdnin.
Další velmi potřebnou investicí bude rekonstrukce urnového háje na hřbitově ve Šluknově. V průběhu akce dojde ke zpevnění zídky, budou usazeny
nové schody a zábradlí, dále budou vydlážděny chodníčky, omítnuty oddíly na urny a obnovena odpočinková zóna včetně zeleně a laviček. V tomto
roce je v plánu i rekonstrukce hlavní křižovatky u Špice. Tato křižovatka je
občany vnímána jako místo s velkým rizikem nebezpečí. Úpravě křižovatky předcházela opakovaná jednání s Krajským úřadem ÚK, který je vlastníkem komunikace, dále s dopravním inspektorátem a dalšími dotčenými
orgány. Dojde k úpravě přechodu pro chodce, který bude zasahovat hlouběji do komunikace, která se tím zúží, tím se zlepší výhledové možnosti
chodců. Pochopitelně bude instalováno nové dopravní značení, osvětlení
a bude vybudován chodník podél zámecké zdi směrem ke školní jídelně. Komunikace v ulici Zahradní bude zjednosměrněna. O tom budeme veřejnost
včas informovat. Zastupitelstvo schválilo i seznam dalších komunikací,
k jejichž opravám dojde v letošním roce. Bude se jednat o komunikaci
17. listopadu od ul. Rumburská až po horní křižovatku. Vyasfaltováno

55. koncertní sezona pokračuje
Vážení a milí příznivci klasické hudby, vítám vás v novém roce 2022 a přeji vám jen to dobré, hlavně dobré zdraví a za Kruh přátel vážné hudby ve
Šluknově také krásné hudební zážitky v příjemném prostředí Šluknovského zámku.
Jistě jste zaznamenali, že se plánovaný první letošní koncert mladých
umělců neuskutečnil. Bylo to hlavně z důvodu neutěšených informací
o stavu coronavirové pandemie. V současné době je situace příznivější
a tak je čas nabídnout vám neobyčejný, přímo hvězdný koncert našich
předních umělců.
Ve středu 26. ledna 2022 v 19:00 hodin zahájí náš koncertní rok první
houslista, houslový mistr České filharmonie, pan Jiří Vodička, který patří
mezi 10 nejlepších houslistů z celého světa, a jeden z nejlepších českých
klavíristů pan Martin Kasík, který je prezidentem Chopinova festivalu
v Mariánských Lázních. O jejich úspěšných životech se dozvíte podrobněji
z úvodního slova koncertu od paní Mgr. Marty Papežové.
Vstupné zůstává stejné, 100,- Kč, senioři a mládež 50,- Kč.
Od našich umělců uslyšíme díla Leoše Janáčka, Fryderyka Chopina, Niccoló Paganiniho a Césara Francka.
Těším se na vaši hojnou návštěvu a přeji vám nevšední umělecký zážitek.
Za KPVH Božena Bortníková
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bude i přilehlé parkoviště poblíž
bývalé samoobsluhy u sídliště. Dále
dojde k položení nového povrchu
komunikace vedoucí z ul. Edvarda
Beneše směrem k technickým službám. Obě komunikace jsou v hustě
obydleném území, hojně využívané
a ve špatném technickém stavu.
Poslední větší opravy se dočká spojnice mezi Královstvím a ul. Rumburskou. Jedná se zhruba o 2,5 km
dlouhou komunikaci, u které bude
zřízeno i osm ploch pro vyhýbání.
I tato komunikace je ve špatném
technickém stavu a je využívána zejména občany Království, ale nejen
jimi.
Diskuze a dotazy na sociálních sítích k situaci na sídlišti
Na sociálních sítích probíhají mnohé diskuze a některé se týkají našeho
města a zejména problémů spojených se sídlištěm. K problematice sídliště,
které zahrnuje zejména problémy v soužití, velkého množství odpadu, užívání drog, vysokého počtu nezaměstnaných a dlužníků vůči městu, jsem se
vyjadřovala v novinách mnohokrát. Naposledy v prosincovém čísle. O této
problematice otevřeně diskutuji s občany a vím, že je potřeba se k tomuto
tématu vracet a znovu a znovu vysvětlovat. Na dotazy týkající se vyhlášení
bezdoplatkové zóny mohu sdělit pouze to, že toto opatření je již od loňského roku minulostí. Veřejnost byla opakovaně ve sdělovacích prostředcích
i ve Šluknovských novinách informována, že možnost zavést tzv. bezdoplatkové zóny je na základě rozhodnutí Ústavního soudu ČR nezákonné.
Judikát lze dohledat na internetu. Co se týče problematiky distribuce a užívání drog, toto je plně v kompetenci Policie ČR. Pokud budou chtít lidé užívat drogy a budou na to mít peníze, těžko jim v tom kdokoli zabrání. Ani já,
ani Vy, ani nikdo z radnice. Všem nám vadí poházené injekční stříkačky na
různých místech po městě, zejména v okolí škol. Ale jak tomu má město zabránit? Nemáme k dispozici žádný seznam drogově závislých a místa jejich
momentálního pohybu. Znovu opakuji, že města v naší zemi nemají efektivní a účinný nástroj, kterým by mohla v rámci zákona řešit problematiku
sociálně vyloučených lokalit tak, jak by si veřejnost představovala. Rychle
a rázně. V naší republice je 13 krajů + Praha. Z tohoto počtu mají tyto problémy jen tři kraje. Starostové z postižených oblastí dlouhodobě volají po
změně a po pomoci. Ale je nás v republice menšina, což je pravděpodobně
důvodem, proč není vůle našich zákonodárců pomoci nám, starostkám
a starostům ve městech a obcích, kde s těmito problémy musíme žít my
a naši občané.
Milí spoluobčané, přeji Vám příjemné prožití prvního měsíce nového
roku 2022.
Eva Džumanová
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Kultura znovu ožívá – tentokrát s ROKEM PRASETE
Kreativní tým Zuzany Smolové (CZ) a Petera Gaffneye (USA), sídlících
v Jižních Čechách, přiveze do Šluknovského zámku trochu jiné divadlo,
které spojuje tělo a loutky z netradičních materiálů.
Chrocht – kvík – prásk! Hledá se viník! Tak začíná celoroční skandál
v království Prasečkov zahrnující dva zloděje, jeptišku a jedno velmi královské prase. Rok Prasete je tragikomedie pro dospělé a rodinné publikum
(od 10 let) s loutkami, živou hudbou a poťouchlým podobenstvím o chamtivosti, spiknutí a tenkou čárou mezi šťastnou náhodou a naprostou katastrofou.
Přijďte 15. ledna od 19:00 hodin do Šluknovského zámku a podpořte
znovu vzlínající kulturní plamínek ohně…Potřebujeme Vás, Vaši energii
a chuť se bavit. Jsme tu stále pro Vás.
Nezapomeňte si svá místa rezervovat v Informačním centru ve Šluknovském zámku. Délka představení je 55 minut a vstupné činí 150 Kč.
Více informací o divadle najdete na: wagwingtheatre.com.

Rádi bychom vás pozvali do
Šluknovského zámku na dvě
autorské výstavy. Tou první
z nich je výstava obrazů /
akvarelů Adolfa Böhlicha,
mistra akvarelů, s názvem
„ZE
ŠLUKNOVSKÉHO
VÝBĚŽKU
DO
SVĚTA
A ZPĚT“. Tu můžete navštívit
denně, včetně víkendů, až do
31. ledna 2022.
Dále můžete na zámku do
25. února 2022 obdivovat autorské šperky Jiřího Herzlíka
z České Kamenice, který
nám do zámku zapůjčil více
než 600 druhů svých šperků
z mědi, mosazi, alpaky, bronzu, hliníku, oceli či ušlechtilých dřev, které se pyšní certifikátem „Českosaské Švýcarsko
regionální produkt“. Šperky
jsou vystaveny ve dvanácti
vzorkovnicích, které ukrývají
40 let šperkařské práce pana
Herzlíka. Součástí výstavy je
i prodejní koutek se stovkou
šperků. Srdečně vás zveme,
přijďte si výstavu prohlédnout
a jeden skvost si vybrat.

Bohužel vám musíme oznámit, že kavárna v prostorách Šluknovského zámku "Caffe zámek" od
Nového roku již neprovozuje svou činnost.

Víte že...

mladá studentka ze
Šluknova, Magdalena
Nevrlá, vydala svůj kalendář na rok 2022, vytvořený z jejich kreseb.
Tento kalendář můžete
zakoupit, a podpořit
tak nadanou studentku, v Regionálním informačním centru ve
Šluknovském zámku.
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Centrum estetické krásy ve Šluknově je místo, kde potěšíte tělo i duši
To, že ve Šluknově již třetím rokem funguje estetické centrum krásy, neví každý, je to ale veliká škoda, proto jsme se rozhodli, že Vás pozveme na chvilku dovnitř. Nechte se zlákat příjemným prostředím, krásnou
atmosférou, milým personálem. Kdy jindy, než teď, je čas na to odpočinout si, nechat starosti za hlavou

a hlavně nechat se hýčkat.
Abychom Vám zprostředkovali co nejsilnější zážitek, pozvali jsme si k rozhovoru zakladatelku salonu
Markétu Šicovou DiS.
Markéto, kdy vznikl ten nápad zrovna ve Šluknově otevřít Centrum estetické krásy. Co Vás k tomu
vedlo?
Je to již 15 let, co mnohé ženy ve Šluknově nosí mé nehty. Postupem času však vznikla poptávka po dalších
zkrášlovacích procedurách. Začala jsem tak rozšiřovat své vzdělání a zákaznicím dělat pedikúru, kosmetiku a můj bývalý salon začal navštěvovat i lékař, který vykonával různé estetické zákroky. Zájem byl
však tak velký, že původní prostory postupně přestaly stačit a vyvstala otázka, co dál? A protože Šluknov
je mé mateřské město a šluknovské ženy a muži si zaslouží tu nejlepší péči, otevřeli jsme Centrum estetické
krásy, elegance Markéta.
A jaké služby od počátku mohou klienti využít? Můžeme říci, že Vaše péče zkrášlí celé naše tělo?
Samozřejmě, nejen tělo, ale i duši. Nabízíme péči o ruce včetně modeláže nehtů, kompletní ošetření nohou
včetně gelové modeláže, kompletní ošetření obličeje (např. léčbu akné, omlazení pleti, odstranění pigmentových skvrn, to vše za podpory těch nejkvalitnějších kosmetických produktů značek Medik8, Renné
d´Essay, ME LINE, Biorepeal a Dermaheal HSR), estetické zákroky (aplikaci botoxu, dermální výplně,
korekci kontur obličeje, mezoterapeutické nitě, niťový lifting a odstranění kožních výrůstků) a externě

pak permanentní make-up (obočí, rty a oční
linky).
Ale to není všechno…od loňska nabízíte také
možnost opálit si své tělo,…
V září jsme rozšířili péči o tělo o zdravé opalování. Do zařízení jsme pořídily solárium Ergoline,
které nejen, že Vaše tělo zahalí do čokoládové
barvy, ale při opalování využívá kolagenové trubice, které jsou bez obsahu karcinogenních UVC
záření a léčí nemoci jako lupénka, akné či osteoporóza. V těchto zimních měsících jsou také ideální zdrojem nejrychlejšího a nejefektivnějšího
získání vitamínu D, který je tělu tolik prospěšný.
Tolik služeb však vyžaduje stabilní personální základnu, kolik lidí v salonu pracuje?
Od Nového roku, vzhledem k tomu, že práce
stále narůstala, jsem si na pomoc přizvala kolegyni Elišku, díky které se můžeme věnovat více
lidem. Eliška je nejnovější člen týmu a získala si
nás díky své profesionalitě, preciznosti a estetickému cítění ke své práci. Klientky se k ní velice
rády vrací a to je pro nás tím nejdůležitějším.
Dále v centru pracují pan doktor MDDr. Martin
Košumberský, který provádí estetické zákroky
a Jana Provazníková, která aplikuje permanentní make-up.
Vím, že v dnešní době je velice těžké sehnat
kvalitní a dostupnou službu. Jak je to u Vás,
přijímáte ještě nové klienty?
Dlouho tomu tak bohužel nebylo, ale nyní
s pomocí Elišky, která nabízí péči o ruce včetně
modeláže nehtů a pedikúru máme pár volných
míst. Kdo má zájem, najde nás na Facebooku:
Elegance Markéta, Instagramu: elegancemarkéta, můžete zavolat: 775 359 450, navštívit
webové stránky: www.marketasicova.myfox.cz
a nebo se na nás přijít podívat, protože centrum
stojí určitě za pozornost, najdete nás na adrese
Sokolská 1031, Šluknov (bývalé Zdravotnické
středisko). Těšíme se na Vás.
Markéto, moc děkujeme za Váš čas a přejeme Vám spoustu spokojených klientů.

Redakce ŠN
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LUŽICKÉ HORY A ČESKÉ ŠVÝCARSKO SPOJÍ 130 KM
BĚŽKAŘSKÝCH TRATÍ DÍKY PODPOŘE LIBERECKÉHO
A ÚSTECKÉHO KRAJE
Pokračování ze str. 1
Koordinaci a rozdělování prostředků na „ústecké“ části regionu bude zajišťovat obecně prospěšná společnost České Švýcarsko vedle Svazku obcí
Novoborska a Ski Polevsko na „liberecké“ straně“.
Trasy pro milovníky bílé stopy v okolí Rybniště, Doubice a Krásné Lípy doplní nově okruhy kolem Jedlové, Tolštejna a Jiřetína pod Jedlovou. K propojení přispěly kromě finančních prostředků také vzájemná koordinace
i nově postavená lávka na Šébru na trase Lužické magistrály. Od lávky na
Šébru se tak běžkaři mohou vydat hned třemi směry: na Jiřetín, Tolštejn
a dále na Rybniště. Pod Luž a na Horní Světlou po trase Lužické magistrály, na kterou navazují běžkařské tratě na německé straně v okolí Waltersdorfu. A do třetice od lávky na Novou Huť a po Kočárovce na Polevsko. Na
Práchni na Lužickou magistrálu navazuje cyklostezka Varhany na Nový
Oldřichov a Českou Lípu. Lužické hory a České Švýcarsko na pomyslném
pomezí Libereckého a Ústeckého kraje tak za dobrých sněhových podmínek propojí přes 130 km běžkařských tratí. Během prosince se setkali
všichni zástupci obcí a skútraři spolu se zástupci podniku Lesy ČR. Došlo
k dohodě, kdy na velké části udržovaných stop nebude během ledna a února probíhat těžba dřeva. Výjimku tvoří těžba nutná k likvidaci kůrovcové
kalamity.
Většina skútrů v Lužických horách je osazena GPS modulem a je tak možné sledovat aktuálně upravené tratě online. Nově je tímto zařízením letos
osazen skútr obce Rybniště. Ještě tuto zimu se přidá i skútr z lyžařského
areálu Jedlová.
Aktuální informace k zimní úpravě lyžařských tratí najdete na webu
kamzasnahem.cz v sekci Lužické hory a na facebookové stránce Lužická
magistrála. Skútry s GPS lokátorem můžete sledovat na webu bilestopy.cz.

Čerpáno z: www.ceskesvycarsko.cz, foto: www.idnes.cz

Nepojistná dávková pomoc státu v případě
problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků
za dané období v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky
pomoci v hmotné nouzi, tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně
tzv. MOP – Vyúčtování DPI.

Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je
skutečnost, že:
 žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy
u některého z dodavatelů energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
 stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně
(posuzují se příjmy a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
 je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku
životního minima a dvojnásobku nákladů na bydlení
Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou
lhůtou pro vyřízení žádosti je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné
podklady rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě neprodleně.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je
možné realizovat také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se
hodnotí v závislosti na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.

Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na
bydlení je třeba splnit tři zásadní podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem
obývané nemovitosti, popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů

na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na
bydlení
Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty
výše nákladů, které stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti
obce a počtu členů domácnosti - https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným
koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud i s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude
osobě/rodině málo peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/
rodina bydlí v některém z nestandardních smluvních vztahů k bydlení
(podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek na
bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se
tedy především lidí bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je
místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici
na portále Ministerstva práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu
práce ČR, www.uradprace.cz.
Text: npor. Bc. Michal Zavoral, DiS.
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Vážení rodiče,
od ledna 2022 se mění podmínky pro testování žáků ve školách. Testují se všichni žáci a zaměstnanci pokud nedoloží negativní antigenní test (nesmí být
starší 24 hodin) nebo negativní PCR test (nesmí být starší 72 hodin). Mění se také postup hlášení žáků s pozitivním výsledkem na hygienickou stanici.
Dále se zavádí povinnost zákonného zástupce neprodleně informovat školu v případě, že jejich dítě má pozitivní výsledek PCR testu.
Bližší informace jsou uvedeny v letáku pro rodiče, který jsme obdrželi 31. 12. 2021 z MŠMT. O uvedených skutečnostech byli zákonní zástupci informováni i prostřednictvím webových stránek školy a informačního systému Bakaláři.
Doufám, že i tato nově nastavená pravidla společně zvládneme. Jsou takto upravena proto, aby byla škola bezpečným prostředím pro žáky.
S přáním pevného zdraví v novém roce Mgr. Renata Sochorová

Co dělat, pokud je výsledek PCR testu pozitivní?
Pokud je výsledek PCR testu vašeho dítěte pozitivní, kontaktujte praktického lékaře pro děti a dorost. Následně vás bude kontaktovat krajská hygienická stanice nebo budete vyzváni k sebetrasování.
Nově platí povinnost nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu vašeho
dítěte, ať už se jedná o testování ve škole nebo například nákazu v rámci
rodiny.

Co se stane, když vyjde spolužákovi pozitivní
antigenní test?
Pokud se tak stane během pondělního testování, pozitivní dítě se již nezúčastní výuky. Ostatní ve škole zůstávají.
Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den
podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně
antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu. Pro celou
třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky u žáků
mladších 15 let, nošení respirátoru u starších 15 let, oddělená toaleta, při
jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních a děti jsou oddělené od dalších žáků.

Co bude následovat, když se vaše dítě potká ve škole
s pozitivním na covid-19?
Vaše dítě se může ve škole potkat s žákem, kterému vyšel pozitivní výsledek
PCR testu. Pokud škola předá všechny potřebné informace
krajské hygienické stanici, dostanete SMS zprávu, která bude obsahovat
číslo eŽádanky, nařízení karantény a instrukce k PCR testu.
Už není třeba sebetrasování, ani neočekávejte telefonát z trasovacího centra.
Pokud se něco nepovede nebo byl kontakt mimo školu, dostanete SMS
zprávu s výzvou k sebetrasování.
V takovém případě prosíme, využijte možnost sebetrasování, významně
tím urychlíte celý proces.
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2021 A HURÁ DO LEPŠÍCH ČASŮ!
Rok 2021 byl pro všechny složitý. V mateřské škole tomu nebylo jinak.
Naučil nás však novým věcem, obohatil nás o mnohé zkušenosti a zkoušel
naše síly, trpělivost a mnohdy bohužel i zdraví. Školka tu byla (vyjma krátkého období na jaře při celostátním uzavření škol a pak o Vánocích) stále
pro děti. A když byly v prosinci v jeden okamžik uzavřeny Krajskou hygienickou stanicí čtyři třídy z osmi, stejně paní učitelky fungovaly-třeba ze
svých domovů. Připravovaly práci pro předškoláky, komunikovaly s rodiči,
informovaly o dění ve školce.
Některé děti byly ochuzeny o besídky, jiné o zpívání u vánočního stromku
nebo v domově pro seniory. Přesto na ně v mateřince dárky čekaly, byť až
do ledna.
V mateřské škole proběhla v roce 2021 řada stavebních úprav a prací. Za
všechny jmenujme například celkovou rekonstrukci kotelny v budově MŠ
v Žižkově ulici. Školka na sídlišti se dočkala krásného nového oplocení
a koncem roku zde započaly práce na opravách zastřešení. Ve Svojsíkově
ulici došlo například k úpravě terénu školní zahrady, doplnění herních prvků a škola byla dovybavena novými technologiemi...
V průběhu roku prošla škola několika běžnými kontrolami, jak ze strany
města, z OSSZ, VZP, bezpečnostními kontrolami, a po dlouhých 9 letech
také z České školní inspekce. Všechny kontroly proběhly v pořádku, za což
jsme velmi rádi.

Dovolte, abych tímto poděkovala všem rodičům za veškerou jejich trpělivost s různými nařízeními, která nás v loňském roce potkávala, dále za
jejich výbornou spolupráci, zejména ve vzájemné komunikaci při řešení
různých (ať již covidových nebo jiných) problémů. Děkuji všem, kteří jste
pro děti v naší školce pomohli s výrobou pomůcek, s přípravou materiálu
pro dětské zkoumání či vyrábění nebo jste třeba naše děti uvítali ve svých
zahradách na návštěvě. Velice si této spolupráce ceníme.
Poděkování patří též vedení města a odborům, které jsou v úzké spolupráci
s mateřinkou. Bez nich a jejich podpory by řada věcí nemohla být realizována.
Díky i všem zaměstnancům mateřinky, ani bez nich by se fungovat nedalo. Stejné poděkování patří i všem „pomocníkům“, kteří byli ochotni i přes
veškerou epidemickou nepřízeň přijít a školce vypomoci zastupováním za
nemocné.
Doufejme, že rok 2022 je rokem návratu k normálnímu životu. Těšme se
na společná setkávání, radujme se z maličkostí všedních dní a hlavně!!!
Buďme zdrávi!
Z Mateřské školy Šluknov Vás za všechny její zaměstnance zdraví
Mgr. Jana Korečková, ředitelka MŠ Šluknov

Veselé vánoční hody, zpívejte, děti, koledy ...
Zima přišla mezi nás a s ní i čert, anděl a Mikuláš. Ani letos na nás naši
přátelé nezapomněli a tentokrát za námi přišli do školky. Zazpívali jsme
jim písničky, přednesli básničky a oni nám za odměnu darovali balíčky

plné dobrot. S našimi milými přáteli jsme se rozloučili a pustili jsme se
do vánočních příprav. Celou školkou se nesly vánoční koledy, vůně
jehličí z našich vánočních stromečků, které jsme si nazdobili, a už
jsme začali vyhlížet Ježíška, jestli
k nám i letos zavítá a zda nám pod
ty naše krásné stromečky nadělí dárečky. Jako každý rok jsme si i letos
pro Ježíška připravili malá vánoční
pohlazení, kterými jsme ho určitě
potěšili, protože pod stromečky
jsme dárečky opravdu našli. Radost
ve všech očích byla veliká. Celý měsíc jsme si opět moc užili a už se těšíme na leden, až si budeme povídat
o tom, jak jsme oslavili Vánoce doma se svými nejmilejšími.

A znovu si moc přejeme, aby byl ten letošní rok lepší než ten loňský. Šťastný
a pohodový nový rok všem přeje celá šluknovská mateřinka.
Foto Irena Staníková, Vladimíra Jeníková a Andrea Šimůnková,
text H.Princová

Více fotograﬁí na str. 10
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Stromeček pro zvířátka
se školní družinou
V sobotu 18. prosince 2021 jsme se sešli s dětmi ze školní družiny
a jejich rodinnými příslušníky, abychom se společně vypravili, již počtvrté, ozdobit vánoční stromek pro zvířátka. Skupina 42 účastníků se vydala k tradičnímu smrku na okraji lesa na Harrachově. Zvířátkům jsme stromek ozdobili mrkvemi, jablky, lojovými kuličkami
a pod něj jsme také přinesli trochu sena. Po celou dobu vládla příjemná atmosféra, při které jsme si během zdobení společně vyprávěli a ochutnávali různé dobroty, které kdo přinesl pro děti i dospělé.
V závěru jsme si popřáli krásné nadcházející svátky vánoční a rozešli se
do svých domovů s příjemným pocitem z dobrého skutku, ale ponejvíce ze
společného setkání, které je zejména v současné době velice vzácné. Těšíme se zase za rok, až se vypravíme zdobit stromeček.
vychovatelé a děti z ŠD

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

V roce 2021 se v rámci údržby dětských hřišť ve městě prováděla jejich
oprava v tomto rozsahu:
1) dětské hřiště v ulici Lužická
Na tomto hřišti se prováděla údržba dopadových ploch = kypření a dosypání požadované vrstvy, výměna dožilého dřevěného plotu za nový drátěný
s uzavíratelnou brankou (prováděla firma 2RV stavební s.r.o., Vilémov)
a nátěr všech dřevěných prvků.
2) dětské hřiště v ulici Sokolská
U tohoto dětského hřiště byly provedeny stejné práce jako u hřiště v Lužické ulici, doplněné o osazení vkusné parkové lavičky.
3) dětské hřiště v ulici Budišínská
Zde se prováděla údržba dopadových ploch = kypření a dosypání požadované vrstvy a nátěr všech dřevěných prvků.
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Vydali jsme se na návštěvu rumburského muzea
O poslední listopadové sobotě jsme se vypravili do rumburského muzea,
kde jsme byli mile přijati. Sešli se tam samí šikovní lidé, aby nám návštěvníkům předvedli své umění. Obdivovali jsme nejen řezbáře betlémových
a jiných figurek a zvířat různých velikostí, ale také dřevěné šperky manželů Havlíčkových z Mikulášovic, ženy z Krásné Lípy nabízely různé vitráže
z barevného skla do interiérů, paní Kabeláčová předváděla nádherné paličkované ozdoby na vánoční stromek.
Následně jsme si prohlédli výstavu betlémů, která jako každý rok byla jiná
a krásná. Tentokrát tam dominoval kromě stálého šluknovského betlému
s figurkami Franze
Schütze, betlém rumburského vynikajícího
umělce, řezbáře Jaroslava Blažka.
Samozřejmě jsme si
prohlédli i muzejní exponáty, ačkoliv jsme je už
viděli. Dopoledne jsme
si krásně užili a pracovníkům muzea moc děkujeme. Moc nás mrzelo, že
byly kvůli covidu zrušeny
všechny akce, na které
jsme se těšili.
Betlémářství bylo na
Šluknovsku do roku
1945 velmi rozšířené
a snad v každé domácnosti stály v době vánoční jesličky s Ježíškem.
Byly velké či malé, vyráběné rukama dětí

různého věku a z různých
materiálů, či skvostná díla
opravdových umělců řezbářů, jako třeba Franze
Rosche z Rožan, jehož chaloupka na Nové vsi vybízela
ke vstupu.
V roce 1913 založil fukovský rodák Anton Pius Ulbrich, učitel ve Šluknově,
první betlémářský spolek,
jeho členy se stali řezbáři,
stavitelé betlémů a malíři
pozadí, ale i milovníci tohoto krásného lidového
umění. Krásné betlémy
můžeme ještě dnes obdivovat v našem kostele sv. Václava, v Lipové, Varnsdorfu,
Dolní Poustěvně, Mikulášovicích, Rumburku i ve
Filipově.
Krásné a záslužné je, že
před několika lety byl založen Spolek betlémářů
v Jiříkově a je stále aktivní. Každoroční výstavu jesliček má v bývalé spořitelně na náměstí. Za zmínku stojí i Spolek betlémářů v nedalekém německém Schirgiswalde, který s jiříkovskými betlémáři spolupracuje.
Že betlémářství na Šluknovsku nezaniklo dokazuje i to, že v roce 2021 bylo
certifikováno značkou „Českosaské Švýcarsko regionální produkt“.
Helga Hošková

Vzpomínáme na Antona Piuse Ulbricha, učitele a betlémáře z Fukova

Anton Pius Ulbrich se narodil 2. dubna 1874 ve Fukově. Byl synem krejčovského mistra z Fukova a Mathildy Kümpfelové. Navštěvoval Učitelský
ústav v Litoměřicích a po ukončení studia učil na škole v Mikulášovicích
a Šluknově. Pak byl vrchním učitelem a řídícím v Království. Jeho impozantní postava mu vynesla přezdívku „dlouhý učitel“.
Anton Pius Ulbrich miloval psy a sám měl čistokrevného německého ovčáka. Byl předsedou Klubu chovatelů psů ve Šluknově a jako zkušený chova-

tel byl znám daleko za hranicemi severních Čech.
Jeho nejmilejším tématem však byly betlémy. Lásku k nim zdědil po svém
dědečkovi. Od svých čtrnácti let sám vyřezával figurky. Byl sběratelem
uměleckých figurek, navštěvoval a znal řezbáře a stavitele betlémů v celém českém Nizozemí. V roce 1913 založil ve Šluknově Spolek betlémářů
a do roku 1934 stál v čele tohoto spolku. Vlastnil velké množství cenných
betlémů (sňatkem s Annou Waldhauserovou, dcerou továrníka, se stal
zámožným mužem a mohl si dovolit vlastnit ty nejlepší figurky, které byly
v Nizozemí k dostání) a zřídil ve šluknovském muzeu zvláštní místnost
pro umělecké betlémy. Od roku 1908 vedl korespondenci s Centrální komisí památkové péče v Praze a ve Vídni. Při svých přednáškách navštívil
A. P. Ulbrich betlémáře v Krušných horách, na Chebsku, Moravě, Bavorsku a Tyrolích. V roce 1928 nabídl zájemcům prohlídku betlémářského
umění severních Čech na hojně navštěvovaných výstavách ve Šluknově
a Mimoni a v roce 1931 v České Kamenici. Své poznatky zveřejňoval v odborných časopisech.
Sbírku svých betlémářských figurek, které představovaly dějiny betlému
Šluknova až do roku 1750, prodal v roce 1931 Ottovi Hornovi z Míšně
a svůj umělecký a vzácný vánoční betlém v roce 1940 bavorskému továrníku Hippovi z Pfaffenhofen.
V posledních letech svého života byl A. P. Ulbrich velice zatrpklý, jelikož se nikdy zcela nesmířil s prodejem svého velkolepého betlému. Jeho
poslední betlém (jen úplně malý) stál v rohu místnosti v domě č. p. 327
v Rossengasse dnešní Karlova ulice ve Šluknově. Po nuceném opuštění své
milované vlasti našel útočiště v Pfaffenhofen. Později bydlel se svojí ženou
v chudobinci ve Wolfratshausen, kde 29. ledna 1952 zemřel v nemocnici
na následky těžké operace. Jeho jediná dcera Anita, provdaná Savčuková,
žila do roku 1981 v Liberci. Zemřela bezdětná v roce 1989 v Českém Dubu.
Tak skončil život jednoho z nejvýznamnějších znalců betlémů. Jeho jméno
žije ještě dnes mezi milovníky a obdivovateli tohoto nevšedního umění.
Helga Hošková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, INZERCE, INFORMACE

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Přivítali jsme
Lukáše Kiláka
Miu Sivákovou
Terezu Sršňovou
Romanu Kovačovou
Lucii Půbrdlovou
Williama Pištola
Rozloučili jsme se s
panem Josefem Dunkou
panem Jozefem Sivákem
paní Vlastou Rokošovou
paní Alenou Houdkovou
paní Vlastou Lukešovou
paní Vladimírou Pšeničkovou
paní Marií Vilitovou
panem Jiřím Šulcem
panem Dušanem Blanárem

Goldmannová Anna
Koňák Valtr
Diviš Stanislav
Michalíček František
Šolcová Hana
75 let
pp. Mišíková Jiřina
Trmalová Danuše
Nováková Jana
Hloušková Jana
Pitřík Vladislav
80 let
pp. Rybczuková Anna
Nováková Anna
Němečková Helena

Blahopřejeme občanům, kteří v
říjnu oslavili životní jubileum

86 let
pp. Henychová Jarmila
Kolomazníková Eva
Pajer Josef

70 let
pp. Polách Rudolf
Sobotková Karla
Vosková Eva

90 let
paní Lankašová Irena

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Radě města Šluknova a starostce Evě Džumanové za krásné blahopřání a dáreček k mému životnímu jubileu. Také děkuji za osobní návštěvu
paní Hlavsové. Moc mě to překvapilo a potěšilo. Přeji všem pevné zdraví
v novém roce 2022.
Ditmar Petters

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 KOUPÍM stará auta a motocykly do roku 1989, nebo jen náhradní díly.
Dále veškeré dobové věci jako hračky Ites a další předměty, spojené s touto
dobou. Rychlé a solidní jednání, tel. :725 828 534
 KOUPÍM garáž ve Šluknově a okolí, tel. :739 848 855
 KOUPÍM LPgramofonové desky, i sbírku. Přijedu, tel.: 721 442 860
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EXPERIMENTÁLNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH SOUŠÍ
U TURISTICKÉ CESTY S VYUŽITÍM TRHAVINY
V Národním parku České Švýcarsko v těchto dnech probíhá experimentální odstraňování souší
s využitím trhavin. Neobvyklá metoda by mohla najít uplatnění v těžko přístupných lokalitách
či na místech, kde by nasazení běžné lesnické techniky způsobilo neúměrné škody. Mohla by
především pomoci předejít uzavírání některých úseků turistických cest nebo urychlit znovuotevření tras v současnosti přechodně uzavřených, a to při zachování přirozeného charakteru jejich
okolí. Trhací práce provádí složky Policie České republiky, zkoušky mají být provedeny zhruba
na čtyřech desítkách souší.
Experimentální uplatnění tohoto neobvyklého postupu má za cíl ověřit, do jaké míry odstřel
simuluje přirozený rozpad souše. Pro rozpadající se smrkové souše v Národním parku České
Švýcarsko je charakteristické, že v relativně krátkém čase dvou až tří let dochází k jejich zlomení
ve výšce jednoho až tří metrů. Okamžik, kdy ke zlomení dojde, není v pozdějších fázích rozpadu
stanovitelný a proto, nejsou-li souše skáceny nebo vytěženy, představují velkou hrozbu pro návštěvníky národního parku.
Řízené odstřely souší by proto mohly ve vybraných případech být řešením bezpečnosti návštěvníků v lokalitách, které buď z hlediska bezpečnosti práce nebo z hlediska narušení přírodního
charakteru lokality nepřipouštějí jinou další možnost než dlouhodobější uzavírku cesty.
Do jaké míry v praxi připadá využívání trhavin k odstraňování souší v blízkosti turistických tras
v úvahu ukáže následné vyhodnocení přínosů i negativních vlivů.

Smrková souš pokácená s využitím trhaviny. Odstřel má za cíl simulovat přirozenou událost (např.
zásah bleskem či zlomení větrem) při současném zajištění bezpečnosti i přirozeného charakteru
okolí turistické trasy. Vysoký pahýl i ležící kmen jsou formy "mrtvého" dřeva ponechaného v lese.
Foto: Tomáš Salov

Ptáte se nás: Jaký vliv na okolí a na
volně žijící zvířata má nadměrný hluk
vzniklý použitím trhaviny?
Tato metoda je bezesporu spojena s hlukem srovnatelným např. s úderem blesku. Proto je tato (experimentální) akce také prováděna v ročním období,
které není pro živočichy až tolik citlivé. Přípravy trhacích prací jsou navíc spojené s častým pohybem osob
v lokalitě, vyšší druhy živočichů na takovém místě po
dobu přítomnosti člověka nezůstanou.
Obecně vzato živočichové snáší lépe jednorázové
či krátkodobé vyrušení než dlouhodobé nebo periodické rušení, byť o nižší okamžité intenzitě. Pokud
se metoda osvědčí, mohla by v některých případech
být upřednostněna před nasazením lesnické techniky (kterou provází škody v porostech, na cestách
a rovněž rušení hlukem) nebo před bezpečnostním
kácením s využitím lezecké techniky (spojeného často
s vysokým rizikem pracovních úrazů).
I v případě, že metoda bude vyhodnocena jako využitelná pro praxi, nelze předpokládat její "nadužívání".
Uplatnění najde spíše tehdy, kdy je žádoucí zachování co nejpřirozenějšího charakteru těžko přístupných
přírodních lokalit (kam se lesnická technika nedostane nebo by způsobila neúměrné škody) při současném zachování bezpečnosti návštěvníků tak, aby
turistická trasa např. nemusela být uzavřena do doby,
než spontánně spadne poslední souš.
Krajina národního parku a jeho okolí v současné
době prochází proměnou, která staví jeho správu
před mnoho náročných výzev. Správa parku se snaží o nacházení rovnovážných řešení tak, aby v národním parku mohly v maximální míře spontánně
probíhat přírodní procesy a současně mohlo jeho
území zůstat otevřené návštěvníkům v rozsahu co
nejbližším tomu, v jakém jej užívali před počátkem
této proměny. Tuto proměnu, tedy kůrovcovou gradaci v před zhruba 100 lety uměle založených smrkových monokulturách, si ochrana přírody nevybrala z
vlastní vůle. Byla předurčena suchem v letech 2018
a 2019, jakož i historicky daným charakterem části
lesních porostů na území dnešního národního parku.
Tato kombinace přírodních vlivů umožnila kůrovcovou gradaci v dnes již obecně známém rozsahu.
Jakmile zdejší krajina tímto složitým obdobím projde, což lze v nejbližších několika málo letech očekávat, sníží se adekvátně i nutnost lesnických zásahů
z důvodu zajištění bezpečnosti v okolí turistických
a dalších cest. Do té doby je však správa parku nucena
na řadě míst a podél několika cest rozhodovat, zda je
pro veřejnost dlouhodobě uzavřít, dočasně je vyjmout
ze sítě turistických tras či provést lesnické zásahy rozličné intenzity, které do značné míry ovlivní vzhled
a budoucí kvalitu přírodního prostředí v jejich okolí.
Právě negativní dopady posledně uvedených lesnických zásahů se správa národního parku snaží minimalizovat. Pokud se k tomuto účelu osvědčí i neobvyklé metody, ve vhodných situacích k nim přikročí.
V konkrétním případě využití trhaviny bude předcházet všestranné vyhodnocení efektivity současného
experimentálního zásahu.
Čerpáno z: www.npcs.cz
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HŘEBENOVKA ČESKÝM ŠVÝCARSKEM DOSTÁVÁ
REÁLNÉ OBRYSY
Klub českých turistů usiluje dlouhodobě o obnovu tzv. Hřebenovky, jež
vznikla v první třetině 20. století a propojila sudetská pohoří při hranici
s tehdejším Německem ve směru Praděd – Kralický Sněžník – Velká Deštná – Hvězda – Sněžka – Ještěd – Luž – Studenec – Růžák – Děčínský Sněžník – Klínovec – Aš.
KČT má zároveň v úmyslu tuto trasu postupně v budoucnu certifikovat
podle standardů. Nejen v Čechách, ale také v západní Evropě znovu vznikají zážitkové dálkové stezky pro pěší.
V regionu nejsevernějších Čech a Labských pískovců požádal Ústecký kraj
obecně prospěšnou společnost České Švýcarsko se sídlem v Krásné Lípě,
jako certifikovanou destinační agenturu, o vytyčení obdobné trasy, a to tak,
aby neprobíhala územím nejkratším možným způsobem po hřebenech, ale
aby obsáhla co nejvíce významných turistických míst. „Cílem produktu
Hřebenovka Českým Švýcarskem je zejména to, aby trasa propojila co nejvíce turistických cílů Lužických hor a Českého Švýcarska. Aby turista navštívil
nejen místa dostatečně atraktivní, byť někdy méně známá, obce a města, ale
také místa, kde se nacházejí turističtí partneři jako např. hotely a restaurace, regionální výrobci, případně další infrastruktura vhodná k odpočinku“,
říká manažerka projektu za ops České Švýcarsko, Dana Vyhnálková.

né služby, jako jsou např. průvodcovské nabídky. Nabízeny budou turistům také zážitkové balíčky, které si budou moci vytvořit dle svých představ
a přání.
Samozřejmostí bude také vydání průvodce celou trasou Hřebenovky
s informacemi o zajímavých přírodních místech, památkách, sakrálních
a stavebních zajímavostech, a také právě info o možnostech stravování,
ubytování a zakoupení si čehokoliv na trase a v její blízkosti. Vzorem jsou
dobře fungující služby tohoto druhu v zahraničí, které mnoho let osvědčují
existenci takovýchto jasně definovaných a marketingově dobře uchopených produktů, jako dobrého řešení pro spokojeného turistu, s využitím
restaurací a obsazování lůžek právě v mimosezoně. Pro skvělé fungování
bude důležité aktivní zapojení lokálních partnerů jak ze strany obcí a měst,
tak i ubytovatelů aj.
Délka Hřebenovky Českým Švýcarskem je přesně 101 km. Trasa spojuje
horské Stožecké sedlo, známé jako Šébr, přes novou lávku „cózrovka“
/pojmenovanou podle hlavního aktéra pro vybudování této lávky pana Josefa Zosera/ nad silnicí 9 v Lužických horách, kde prochází hranice Libereckého a Ústeckého kraje, až se skalním městem v Tisé na levém břehu
řeky Labe. Nejvyšším bodem na trase je hora Jedlová 774 m n.m. a nejníže

Jarní, podzimní a zimní měsíce trápí nedostatkem turistů leckoho z členů
destinačního fondu, restaurace, penziony, hotely, ale také regionální výrobce. Mimosezona je nejenom v regionu Českého Švýcarska turisty málo
využívaná a návštěvnost malá. Dlouhodobě se zvedá poptávka podnikatelů po produktu, který by přispěl ke zvýšení počtu návštěvníků právě mimo
hlavní letní měsíce a byl pro turisty vyhledávaným a zajímavým cílem.
Proto je dobrou zprávou, že byly již intenzivně zahájeny práce na tomto
turistickém projektu Hřebenovka Českým Švýcarskem. Cílem projektu je
také kvalitně připravit a proznačit dosud neznačené části trasy se strukturou infotabulí pro co nejlepší informovanost o oblasti, kterou turista právě
prochází, a o místu, kde se právě nachází. Na trase budou také vybudována
zázemí pro turisty na odpočinek a občerstvení. Trasa bude vhodná hlavně pro pěší turisty, ale také v některých úsecích se po ní budou moci svézt
i cyklisté a v zimě vyznavači běžeckého lyžování.
Díky kvalitním možnostem zázemí na trase bychom si přáli pozdržet pěšího turistu v oblasti nejenom pár dnů potřebných na rychlý přechod, ale
třeba až jeden týden, a získat tak pro ubytovatele a restaurace od turistů co
nejvíce dnů jejich přenocování a útraty. Nabídnout chceme také doprovod-

položeným místem je město Hřensko 115 m n.m. Podle slov destinačního
manažera Jiřího Raka: „Hřebenovka navazuje i na spoje veřejné dopravy,
vč. například atraktivního prostoru nádraží Jedlová ukrytého v lesích. Další významné dopravní uzly jsou Jiřetín pod Jedlovou, Krásná Lípa, Kyjov,
Jetřichovice, Mezní Louka, Janov, Hřensko, Děčín, Sněžník a Tisá. Jde
nám zejména o to, aby turista dostal plný servis včetně možnosti přechod
Hřebenovky kdykoliv ukončit a pokračovat třeba někdy příště.“
Celá Hřebenovka od Pradědu až k Aši půjde přes pět krajů Česka. Díky
tomu dokážeme zaujmout větší cílovou skupinu a produkt tak bude mít
zásadně větší podporu a propagaci.
Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko plánuje na začátek února
2022 setkání s detailním představením projektu Hřebenovka Českým Švýcarskem pro obce a města, pro subjekty a podnikatele na trase a v její blízkosti, pro širokou veřejnost. Setkání proběhne postupně na třech místech
podle oblasti a úseku trasy Hřebenovky – v Krásné Lípě, Jetřichovicích
a v Tisé. O přesných termínech budeme včas informovat.
Čerpáno z: www.ceskesvycarsko.cz

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

PŘEDSEVZETÍ

STRANA 17

Dali jste si předsevzetí? Máme návod na jejich splnění.
Novoroční předsevzetí jsou cíle a sliby, které si lidé dávají na Nový rok, aby
měli důvod se během následujícího roku snažit nějak zlepšit svůj život. Pro
většinu z nás je ale velmi obtížné svá předsevzetí splnit a sliby dodržet. Tady
je seznam věcí, které Vám mohou pomoci dosáhnout svých změn.

1. metoda - Vytváření předsevzetí a příprava
Promyslete si dobře předsevzetí, která si hodláte dát. Mohou se týkat čehokoliv, nemusí být jen velká, jako například skoncovat s kouřením a zhubnout, která si dává na Nový rok obrovské množství lidí. Dělejte si poznámky a vyzkoušejte například následující:
 Zdraví - pít více vody, přestat kouřit? Omezit smažené jídlo a fastfood?
Stát se vegetariánem? Začít více cvičit?
 Vztahy - být lepším manželem, přítelkyní, otcem, kamarádkou?
 Zaměstnání - být úspěšnější a spokojenější? Lépe si vše zorganizovat?
Přestat úkoly odkládat?
 Změnit svět? Připojit se k aktivistům? ¨
Zvolte si jeden nebo dva větší, ale zvládnutelné cíle. Prohlédněte si své
poznámky a rozhodněte se, co je pro Vás opravdu důležité. Nerozhodujte
se příliš dlouho, většinou jsou to právě věci, které si zvolíte automaticky
a podvědomě, které pro Vás mají největší význam. Vytvořte si “systémy”.
Systém je způsob, jak zvládnout i náročnější úkoly. Rozdělte si náročný cíl
na menší části, které se dají snáze zdolat. Pokud si necháte cíl předsevzetí
příliš neurčitý, snadno se na své cestě ztratíte a váš zájem bude rychle opadat. Právě tomu zabrání správně vytvořený systém.
 Např. pokud jste se rozhodli, že během příštího roku zhubnete 15 kg,
můžete do svého předsevzetí zahrnout omezení fastfoodu, limonád, čokoládových tyčinek a sladkých nápojů a naopak pit více vody. Slibte si, že do
března budete 3 dny v týdnu chodit do práce pěšky. Postupně pak přidejte
ještě dva dny týdně, kdy budete chodit cvičit. Prohlédněte si svůj seznam
a každou položku kriticky zhodnoťte. Vaše cíle by měly pokaždé splňovat
následující parametry:
Specifičnost. Znamená to, že máte systém, který vám pomůže vašeho cíle
dosáhnout. Víte přesně, co je potřeba udělat, abyste se propracovali přes
menší cíle k tomu velkému. Měřitelnost. To znamená, že až cíle dosáhnete,
změny budou viditelné. Budete se cítit jinak (lépe), protože budete zdravější nebo protože se zlepší váš rodinný a společenský život atd. Dosažitelnost. Váš cíl musí být realistický a dosažitelný.
Odměna. Dosažení cíle by mělo být pro vás opravdu důležité. S nějakým
aspektem svého života jste již delší dobu nespokojeni a máte proto silnou
motivaci ke změnám. Řekněte o svých plánech dalším lidem. Promluvte si
o svých předsevzetích a důvodech pro ně se svou rodinou a přáteli. Tento
krok je velmi důležitý!
 Požádejte ostatní o pomoc a podporu během roku, kdy se budete snažit svých cílů dosáhnout. Pokud je to možné, běžte spolu do tělocvičny
nebo třeba do obchodu se zdravou výživou. Požádejte, aby vám řekli, když
uklouznete a místo vody si dáte Coca Colu.
 Lidé, kteří se s ostatními podělí o své plány a cíle, mají větší šanci,
že skutečně dosáhnou úspěchu. Nezáleží na tom, zda je to proto, že mají
podporu, která je žene dál, nebo proto, že se obávají ztrapnění v případě,
že selžou. Vytiskněte si svá předsevzetí. Uložte si seznam cílů do počítače
nebo elektronického zařízení, které vlastníte, například do mobilu nebo
tabletu.
 Seznam si pošlete také na pracovní emailovou adresu a uložte si jej.
 Zmenšený vytištěný seznam si dejte také do peněženky.
 Jeden výtisk si magnetkami přicvakněte také na ledničku! Použijte
jasně barevný papír, aby seznam upoutal vaši pozornost a neschoval se za
lístečky s nákupním seznamem a pohlednicemi od známých.

2. metoda – Začněte plnit předsevzetí
Vytvořte si rozvrh. Mnohem důležitější než přesná uzávěrka, do kdy musíte
cíl splnit, je stanovit si rozvrh, jak se k němu dostanete. Některé cíle jsou
vlastně celoživotní změny, ve kterých budete pokračovat i poté, co dané
předsevzetí splníte.
 Například proces hubnutí nebo zlepšování vztahů s rodinou a přáteli
nemusíte “ukončit”, jakmile cíle dosáhnete. Abyste zase nepřibrali, budete
si muset uchovat zdravější životní styl, který jste si vypracovali. Abyste měli
lepší vztahy s okolím, budete muset pokračovat v tom, co jste začali pro
jejich zlepšení dělat. Zvažte následující:
 Začněte okamžitě dodržovat svůj plán. Nečekejte na inspiraci, neče-

kejte na pondělí. Nejlepší, co můžete udělat, je prostě 1. ledna začít jednat
a zaznamenávat si svoje pokroky.
 Najděte si mentora a pravidelně se s ním scházejte a hodnoťte vaše pokroky.
 Ještě lepší je najít si někoho, kdo si dal stejné předsevzetí, jako vy. Motivujte jeden druhého. Své pokroky můžete také konzultovat s lékařem nebo
osobním trenérem, kteří vám mohou dobře poradit. Připomínejte si své
cíle. Každý den vašeho rozvrhu nebo kalendáře si zapište, čeho chcete ten
den dosáhnout a kdy to uděláte – a samozřejmě nezapomeňte jít a udělat
to, ať už máte, kolik chcete práce.
 Chcete-li zhubnout, sepište si seznam jídla a plán cvičení.
 Soustřeďte se raději na pokrok, než na konečný cíl.
 Snažte se také zbavit zlozvyků, které vám dosažení cíle ztěžují.

3. metoda – Udržení nových návyků a splnění předsevzetí
Odměňte se. Dopředu si stanovte, jaký budete mít systém odměn za dosažení menších, dílčích cílů. Dopřávejte si malé radosti a po splnění velkého
cíle si nadělte “hlavní cenu” za svůj úspěch.
 Zapomeňte na větu „To nejde“ a nahraďte ji větami „Já to dokážu“.
 Dejte pravá jména výmluvám, které používáte, když se vám nechce do
práce na svém předsevzetí. Když se nad výmluvami zamyslíte, uvědomíte
si, co se za nimi skrývá a co můžete udělat, abyste překážky překonali.
 Vyvarujte se obviňování ostatních lidí nebo okolností z toho, že se vám
nedaří dosáhnout svých cílů. Pochopte svůj vlastní obranný mechanismus. Napište si seznam věcí, které děláte jen ze zvyku a které vám brání
v tom, dosáhnout toho, po čem opravdu toužíte. Pak si vedle napište další
seznam, tentokrát s věcmi, které považujete za lepší a které vás naplňují
a které byste dělali raději.
 Zahrnuje to změnu starých návyků, o kterých byla řeč v předchozím
kroku, i kdyby to měly být věci, které jste kdysi dělávali rádi. Například
pokud chcete zhubnout a s rodinou a přáteli trávíte chvíle nejčastěji v restauracích, buď si začněte vybírat podniky, kde vaří zdravěji, nebo místo
večeří a obědů podnikejte něco jiného, co vás sblíží a pobaví. Pokud selžete,
začněte znovu. Každý se někdy setká s vnějšími faktory a událostmi, které
odvedou jeho pozornost od vytyčených cílů. Použijte pondělí jako den, kdy
se dáte dohromady a začnete znova, pokud nějakým způsobem uklouznete
nebo prožijete týden, kdy se vám nic nedaří, ať už z jakýchkoliv důvodů.
 Existují dokonce i různé zájmové skupiny s názvy jako “Začnu v pondělí”, které pořádají nejrůznější akce na podporu zdravého životního stylu,
jako je například “bezmasé pondělí,” “pondělí bez stresu,” a “pondělí v pohybu”. Nebuďte na sebe příliš tvrdí, pokud se vám něco nepovede a připomínejte si pokrok, kterého jste už dosáhli. Opřete se o tým svých příznivců.
Ať už jste si jako svého pomocníka vybrali přítele nebo někoho z rodiny,
placeného kouče, terapeuta nebo někoho jiného, požádejte je o pomoc
a podporu, pokud přijdou těžké časy, kdy vám chybí motivace a kdy potřebujete, aby vás někdo popostrčil a vrátil zpátky do hry.
 Nečekejte, že všechno zvládnete úplně sami, nebojte se požádat ostatní
o rady, nápady a hodnocení, jak se vám daří. Veďte si deník. Každý den si
během následujícího roku zapište alespoň jednu věc, za kterou jste vděční,
a jednu větu o vašem postupu v dosažení vysněného cíle.
 Při psaní přemýšlejte nad: Jaké chvíle si chci z každého dne zapamatovat? Jakým směrem jste dnes pokročili nebo co jste udělali pro změnu
k lepšímu? Když si budete své postřehy zapisovat, zůstanete nohama na
zemi a udržíte si silnější motivaci pokračovat.

Tipy
 Nedávejte si novoroční předsevzetí, když máte špatnou náladu nebo
když vás tlačí čas. Dopřejte si dostatek času a seznam si promyslete. Pak
bude dosažení cílů mnohem snazší.
 Zvažte malou soutěž s rodinou nebo kamarády – může vám to pomoci, pokud je váš cíl opravdu nesnadný. Co udělá ten, kdo prohraje? Koupí
všem zdravý oběd? A co takhle skvělá rodinná dovolená na pláži, pokud
každý do července splní své předsevzetí?
 Pravidelně své cíle přehodnocujte. Je váš časový harmonogram realistický? Je opravdu možné dosáhnout cíle předem zvoleným způsobem?
Z netu www.wikihow.cz
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Otužování jako prevence nachlazení
Otužování je v poslední době hodně trendy. Do ledové vody se noří celebrity, influenceři na sociálních sítích a možná i vaši sousedé. Je otužování
opravdu zdraví prospěšné? Jaké benefity otužování přináší? Jak dlouho se
budete muset „trápit“, než se z vás stane opravdový otužilec? Sepsali jsme
vám pár tipů, které oceníte, pokud se chcete začít otužovat.
Otužování má skvělý vliv na posílení imunitního systému i psychické odolnosti. Otužilcům se vyhýbají virová onemocnění, snižuje se riziko vzniku
vysokého krevního tlaku, zlepšuje se stav alergií apod. Otužování je dlouhodobý proces, kterým se posilují především vlastnosti jako vytrvalost,
pevná vůle a trpělivost. Aby taky ne, skutečným otužilcem se člověk stává
teprve po 2 letech pravidelného otužování.

jejíž ideální teplota je okolo 15°C. Teplotu vody i délku plavání volte podle
toho, jaké úrovně jste v otužování již dosáhli. Někomu stačí se do vody jen
ponořit a hned se venku zahřát, jiný si při plavání ve studené vodě vychutnává pohled na okolní krajinu. Nebuďte ale ve vodě déle než dvacet minut.
Po pobytu v ledové vodě se rozehřejte pohybem a zabalte se do teplého suchého oblečení.

Wim Hofova metoda
Slyšeli jste již o ledovém muži, který má na svém účtu několik světových
rekordů? Podařilo se mu vylézt na Mt. Everest do výšky 6,7 km bez kyslíkové masky jen v šortkách a ponožkách. V nádobě s ledem vydržel bez sedmi
minut skoro dvě hodiny. Dokáže dechovým cvičením regulovat pH krve
a tím ovlivňovat biochemické procesy v těle. Zvládne několikanásobně
zvýšit metabolismus v klidovém režimu, regulovat a udržovat tělesnou
teplotu mimo možnosti běžného člověka. A je toho mnohem více. Jeho metoda, která má za cíl zlepšit imunitu a eliminovat zánětlivé procesy v těle,
spočívá v dýchání, meditaci a otužování v ledových podmínkách. Pokud
vás Ice Men a jeho metoda zaujali, doporučujeme navštívit tyto stránky
https://www.wimhof.cz/

Saunování nebo kryokomora

Foto: Marcela Otradovská

Pro úplné „teplomilce“
Libujete si v horké vaně, nesnesete doma teplotu méně než 26°C a od října
chodíte v péřovce? Studená voda je vaše noční můra? Ničeho se nebojte.
Máme pro vás tip na otužování vzduchem. Pro začátek bude stačit, když
budete spát při pootevřeném okně. Později můžete začít s cvičením na čerstvém vzduchu, anebo alespoň při otevřeném okně. Doporučuje se jakýkoliv pohyb na vzduchu, při kterém vám bude alespoň trochu zima. Své
oblečení přizpůsobte teplotním podmínkám a také druhu pohybu, na který
se chystáte. Jinak se oblékne běžec a jinak někdo, kdo jde venčit psa.

Holka modrooká, nesedávej u potoka
Pokud jste už vydrželi ve studené sprše alespoň tři minuty, můžete se posunout o level výš. Další metou by pro vás mělo být plavání v ledové vodě,

K metodám otužování patří samozřejmě i saunování a střídání pobytu ve
vysokých teplotách, sprchování ledovou vodou nebo setrvání v ledové lázni. V současné době se využívá rovněž „kryometoda“, kdy vás zavřou do
kryokomory s teplotou od –110 °C do –180 °C, což vašemu tělu způsobí
bezpečný šok a ono pak reaguje vylučováním tělu prospěšných látek.
Ať se rozhodnete pro jakoukoliv metodu, věřte, že budete zdravější a šťastnější. Pokud vás ani jedna z metod otužování nenadchla a přesto byste
chtěli posílit svůj imunitní systém, můžete zkusit některé doplňky stravy
na podporu imunity.

Sprchování ve studené vodě
Rozhodli jste se, že začnete s otužováním. Nemusíte se hned po hlavě vrhat
do studené řeky nebo rybníka. To se určitě ani nedoporučuje. S otužováním
se musí začít postupně. Začít můžete jen mytím studenou vodou v umyvadle. Pak postupně přidávejte sprchu. Umyjte se vlažnou až teplou vodou,
poté na sebe pusťte na pár vteřin studenou vodu a zase se vraťte k teplé
vodě. Tento postup můžete zopakovat vícekrát. Končete vždy studenou vodou. Začněte od nohou a postupujte směrem k hlavě. Každý den vydržte
pod studenou vodou o pár vteřin déle. Až se propracujete k několika minutám, máte téměř vyhráno. V zimě se doporučuje sprchovat 1–3 minuty,
v létě 3–5 minut.
Čerpáno z: www.gsklub.cz

Po odborném článku k otužování lidského těla vám přinášíme rozhovor s mou
známou Lenkou ze Šluknova, která rovněž tomuto modernímu trendu propadla.
1. Leni, co tě přimělo k tomu, začít s otužováním?
Úplně náhodou jsem se dívala na dokument o otužování s Wimem Hofem
a ihned jsem měla chuť se ponořit do studené vody.
2. Máš k sobě nějakého parťáka? A byly to stejní nadšenci nebo museli
být dlouze přemlouváni?
Ano mám. Dvě stejně praštěné kamarádky Jiřinku a Míšu, které nebylo vůbec těžké přemluvit :-)
3. Jaké a kdy bylo vaše první otužení?
Začaly jsme letos v říjnu, venku bylo asi 8°C, řekly jsme si, že zkusíme alespoň nohy a plavky si vezmeme jen, kdyby náhodou. Daly jsme to a bylo
to super!
4. Potřebovaly jste si dát něco na kuráž nebo zahřátí?
Důležité je dechové cvičení, rozhýbat a zahřát se, alkohol se při otužování
nedoporučuje. Ale pak doma čaj s rumem přišel vhod.
5. Dokážeš popsat, co dělá ledová voda s lidským tělem?
Tělo se chce zahřát, přednější mu jsou vnitřní orgány, takže na ruce a nohy
je fakt zima. Ale pak se rozlije po celém těle teplo a radost. Stojím venku
v plavkách na sněhu a je mi vedro. Prsty u nohou se mi zahřejí jako poslední. Každý to má trochu jinak.
Pokračování na str. 19
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Pokračování v rozhovoru na téma
„OTUŽOVÁNÍ“ ze str. 18
Co se při otužování děje v našem těle?
Otužováním se zvyšuje hladina leukocytů (bílých krvinek) a cytokinů (proteinů důležitých při imunitní odpovědi) v krvi. Tím se zrychluje obranná
reakce na cizorodé látky. Díky produkci endorfinů (hormonů štěstí) a adrenalinu (hormon dřeně nadledvinek), které se nám ve větší míře vyplavují do
těla, cítíme příjemný pocit po těle i na duši.
6. Jak často a jak dlouho plavete v ledové vodě?
Snažíme se minimálně jednou týdně, jak nám čas dovolí, což je málo. Jedna
z naší bandy má bazén na zahradě a je tam skoro každý den. Čas si neměříme, déle jak dvě minuty tam nejsme. Posloucháme naše tělo, nic nelámeme
přes koleno. Teď se chceme posunout kousek dál a vydržet déle. Já si udělám pár temp, ale když je led moc to nejde. Holky si raději jen tak dřepí ve
vodě.
7. Máte nějaké oblíbené místo k otužování?
Nejčastěji jezdíme do lomu v Lipové. Tam jezdíme rádi i v létě.
8. Do vody vstupujete pozvolně nebo se do ní musíte rychle ponořit?
Prostě jdeme. Ani ne moc pomalu, ale šipku tam rovněž neskáčeme.
9. Pociťuješ nějaké zlepšení tvého organismu nebo posílení tvé imunity?
Od té doby, co se otužuji, jsem nemocná nebyla. Popravdě ani před otužováním jsem nebývala často nemocná, tak nedokáži posoudit. Ale po duševní stránce se cítím lépe, lépe zvládám stres, cítím se silnější. Když je náročný den, hned píšu holkám, jestli si půjdeme zaplavat, vyčistit si hlavu...
10. Co bys poradila těm, kteří o otužování teprve uvažují?
Aby si nejprve o tom něco přečetli nebo shlédli videa či dokumenty. Ale ať
to zkusí, je to boží!
Rozhovor vedly: Jitka Schneiderová a Lenka

Jaký bude tento sportovní rok?
To si dnes nikdo netroufne předpovědět. Všichni víme, že loni nás kromě
výsledků zajímalo především to, jaká budou omezující opatření a zda se vůbec podaří všechny soutěže dohrát. Nakonec rok skončil alespoň v tomto
ohledu poměrně dobře, protože se dohrály fotbalové soutěže a i kuželkáři
své poslední zápasy hráli regulérně ještě v polovině prosince. Nepodařilo
se to ale volejbalistkám, jejichž okresní přebor se na podzim vůbec nepodařilo zahájit. Takže svůj oblíbený sport ženy i muži provozovali jen na základě dobrovolnosti a setkávali se pouze mezi sebou.
To je ale už minulost. A budoucnost, rok 2022? Tady můžeme jen vyslovit
svá přání:
 ať pandemie kovidu co nejdříve ustane, ať skončí co nejvíce omezení,
 ať se sportovci všech věkových i sportovních kategorií mohou bez problémů utkávat a bojovat o svá vítězství,

 ať se fanouškové a příznivci mohou znovu bez problémů vídat na tribunách a v hledištích,
 ať se znovu otevřou vnitřní sportoviště – tělocvičny, bazény, posilovny
a fitcentra, kde se může rozvíjet pohyb, síla i kolektivní cítění,
 ať znovu vzroste finanční podpora sportovních klubů ze strany centrálních institucí,
 a ať neustává zájem především dětí a mládeže o aktivní sportování
a intenzivní pobyt.
To všechno jsou přání, která by nás měla uvést do roku, který právě začíná.
Důležité je ale také to, abychom si uvědomili, že na jejich splnění se můžeme svým dílem podílet každý.
Ať se nám to tedy podaří!
Text: Ing. Milan Kořínek

Volejbal Šluknov
Letošní rok pro náš volejbalový oddíl nezačal nejlépe. Velké množství různých koronavirových opatření pro nás znamenalo, že jsme si volejbal zahráli poprvé v roce až v květnu, kdy jsme se sešli na antukových kurtech.
I přestože to byla velká pauza, tak jsme se sešli v hojném počtu a o to více
jsme si i možnosti sportování užili.
Na konci června jsme uspořádali losovaný volejbalový turnaj - memoriál Jiřího Ducháče. Celkem byly vylosovány čtyři týmy. Počasí nám přálo
a všichni jsme byli rádi, že jsme se mohli po delší době vidět s volejbalisty
z našeho výběžku. Na začátku září se konal již čtvrtý ročník smíšeného beach-volejbalového turnaje. I přestože ne každý pár si letos před turnajem
zatrénoval, tak kvalita turnaje byla vysoká. Devět párů si v zahřátém písku
zahrálo o medaile a ceny. Ve finále si proti sobě opět po roce zahráli Jan
Štefl mladší s Lucií Kašparovou a David Štefl se Šárkou Pelikánovou. Na
rozdíl od loňského roku se z trofeje mohl radovat první zmiňovaný pár.
I přestože to nyní vypadá, že jsme vše po koronavirové přestávce zvládli
udržet, tak tomu bohužel tak není. Letošní rok se okresní soutěž žen nerozeběhla. Pro zajímavost, byla to poslední okresní soutěž, která se hrála
v Ústeckém kraji.
Do nového roku 2022 přejeme hodně zdraví, pracovních a sportovních
úspěchů.
Za volejbalový oddíl Jan Štefl ml.

Ps. Pokud byste si chtěli zahrát volejbal s námi, tak máme tréninky dvakrát
týdně. Ve středu večer a v neděli ráno. Více informací zjistíte na stránkách
našeho města v sekci Volnočasové aktivity.
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PLACENÁ INZERCE

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

S makléřem
prodáte nemovitost
ještě výhodněji

Zednické práce

- podřezávání domů
- stavby a rekonstrukce komínů
- fasády a zateplování domů
- obklady a dlažby
- malířské práce
- kamenické práce
- JÁDROVÉ VRTÁNÍ
- sádrokartonářské práce
(10mm-500mm)
Adrian Ucrainschi, tel. 774 186 101, a.ukrajinsky@seznam.cz
Nestřílejte cenu od boku.
Poraďte se s našimi certiﬁkovanými makléři
a prodejte svoji nemovitost bez zbytečných
průtahů a za nejlepší cenu na trhu.

Ing. Martin Sivek
T 733 687 714

Realitní služby,
jaké si přejete

Eso

Název: Šluknovské noviny - periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 1x měsíčně. Vydává pro město Šluknov: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov,
IČ 00261688 v nákladu 900 ks, e-mail: sluknovak@mesto-sluknov.cz. Uzávěrka každého čísla do 25. dne v měsíci. Šéfredaktor a inzerce: Jitka Schneiderová, grafika: Klára Štěpánková. Redakční rada: Ing. Milan Kořínek, Mgr. Alena Müllerová, Emília Procházková. Nepodepsané materiály jsou redakční. Povoleno MK ČR pod r. č. E 12233. Tisk: SOŠ mediální
grafiky a polygrafie Rumburk. Názory redakce se nemusejí shodovat s názory dopisovatelů a vydavatel nezodpovídá za obsah placené inzerce. Nevyžádané rukopisy a fotografie se
nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo externí materiály upravovat a krátit.

