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Rumburská nemocnice začne s přestavbou a hledá
další zdravotnický personál
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo na konci ledna 2022 v rámci
úpravy rozpočtu na rok 2022 prvních 200 mil. Kč do rekonstrukce rumburské nemocnice. Minimálně taková částka by měla být investována
i v příštím roce. Kraj už má také potvrzeno, že uspěl se všemi projekty za

Co se chystá ve
Šluknovském zámku?
Kulturní vyžití ve městě ještě stále není
obnoveno, důvodem je zhoršující se
epidemiologická situace. Proto Rada
města rozhodla o zrušení kulturních
akcí pořádaných městem prozatím do
konce února. Uvidíme, jak se situace
bude vyvíjet dál. Nezbývá nám nic jiného
než si přát, aby nemocných lidí ubývalo
a mohli jsme se tak opět scházet na našich kulturních akcích, které nám již
velice chybí.
Na 25. února 2022 bylo plánované masopustní veselení ve Šluknovském zámku s průvodem masek, ani tento rok bohužel tuto akci neuskutečníme. Zároveň
byl zrušen koncert mladých akordeonistů Check Accordion Trio, což nás velice
mrzí. Náhradní termín je předběžně plánován na říjen tohoto roku.
Pokračování na str. 4

1,5 miliardy Kč z evropského dotačního programu React na obnovu přístrojového vybavení nemocnic KZ. Do rumburské nemocnice by tak mělo
přijít 150 mil. Kč na přístroje pro akutní příjem.
Pokračování na str. 3 (SLOVO STAROSTKY)

Definitivní přesun sběrného dvora do areálu
kompostárny zahájen
Po rok a půl trvající přípravě, která spočívala zejména v zajištění stavebního povolení a potřebného financování, zahajujeme v areálu kompostárny stavební práce, jejichž cílem je zřízení potřebného zázemí pro kompletní
přesun sběrného dvora do tohoto prostorného areálu.
Sběrný dvůr je dnes „rozkročen“ do dvou lokalit, kdy v kompostárně probíhá díky instalované váze odběr
jediné, zato nejdůležitější položky – objemného odpadu, a zbylé odpady jsou odebírány stále v areálu technických služeb.
Na konci loňského roku se nám podařilo uspět s dotační žádostí na zřízení sběrného dvora v areálu kompostárny, kdy byl projekt podpořen částkou 4.561.000 Kč (což je nejvyšší dotace, jakou loňský rok v tomto
programu jakékoliv město obdrželo) z rozpočtu Ústeckého kraje.
Pokračování na str. 4
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Z činnosti strážníků za uplynulý rok
Vážení čtenáři šluknovských novin, dovolte mi, abych Vás
opět po určité době alespoň rámcově informoval o činnosti
Městské policie Šluknov za uplynulý, opravdu nelehký, kalendářní rok. Činnost městské policie byla, stejně tak jako
činnost jiných institucí, do značné míry ovlivněna situací
v souvislosti s pandemií onemocnění Covid – 19. Opět jsme
zažívali legislativní smršť nejrůznějších opatření a nařízení,
ve které se značná část populace jednoduše ztrácela. Věřte,
že i strážníci při projednávání přestupků či řešení jednotlivých situací brali tuto skutečnost v potaz, a drtivá většina
přestupkových jednání byla v této oblasti projednána pouze
„upozorněním“ či domluvou. Vyjma dohledu na dodržování
„protipandemických“ opatření byl prováděn dohled zejm.
nad dodržováním veřejného pořádku, městských vyhlášek
a na dopravní situaci. Samozřejmostí byla i hlídková činnost
v okrajových částech katastru města, a to zejm. v nočních
hodinách, jakožto prevence majetkové trestné činnosti. Níže
v tabulce pro představu uvádím přehled některých konkrétních aktivit. Dovolte mi, abych Vám za kolektiv strážníků do
nového roku 2022 popřál hodně štěstí, pohody a především
pevné zdraví.
Vyskočil Vladimír, velitel MP

Černé skládky

Fotodokumentace přestupků

Černé skládky byly a jsou neustálým problémem v našem městě. Nezodpovědní občané ukládají svůj odpad na pozemky v majetku města, které
musí následně na své náklady tyto skládky likvidovat. Lhostejnost a nezodpovědnost některých občanů je žalostná. Černé skládky hyzdí vzhled
našeho města a peníze na jejich likvidaci by mohly být použity k mnohem
smysluplnějším účelům.

Občané odkládají odpad mimo popelnice přesto, že mají možnost odpad
odevzdat do sběrného dvora.

Dokumentovat a objasňovat přestupková jednání spočívající ve znečišťování veřejného prostranství pomáhá, vyjma kamerového systému, též
umisťování fotopastí.

Parkování
Občané nerespektují pravidla pro parkování vozidel. Stání na zeleni je
„ošetřeno“ vyhláškou města.

Likvidace autovraků
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Vážení a milí spoluobčané,
začátek roku je provázen chladným, mokrým a tak trochu i depresivním
počasím. Většina z nás se již velmi těší na jaro a hlavně na sluneční paprsky, které by nám všem určitě zlepšily náladu. Jarních příjemných dní se
s jistotou dočkáme, ale velmi rádi bychom uvítali zejména zlepšení epidemiologické situace, která není v těchto dnech příznivá.
Covidová pandemie přetrvává
Potvrdilo se to, co odborníci předpovídali, že se epidemiologická situace
v naší zemi po návratu dětí do škol a lidí do práce po vánočních svátcích
výrazně zhorší. A to se vyplnilo. Nemocných radikálně přibylo, mnoho rodičů muselo zůstat se svými dětmi v karanténě, na které si často členové
rodin infekci předali, a tak se promořili. Základní i mateřská škola se musely přizpůsobit stavu nemocných zaměstnanců i pozitivním dětem ve třídách. A tak nebylo výjimkou, že polovina, a někdy i více tříd, bylo uzavřeno.
Podobné problémy s vysokou nemocností a nařízenými karanténami řešili
i všichni ostatní zaměstnavatelé a zaměstnanci. Týká se to i města a našich technických služeb. Nicméně se snažíme zachovat i při personálním
oslabení běžný provoz města tak, aby se situace občanů dotkla co nejméně. Jen jsme museli z provozních důvodů některé dny uzavřít zámek pro
veřejnost, ale naštěstí v tomto období nevrcholí turistická sezóna a dopady jsou tak minimální. Z důvodu zhoršené epidemiologické situace Rada
města Šluknov rozhodla o zrušení kulturních akcí pořádaných městem do
konce února. Doufejme, že se tato covidová vlna přežene a pak již nastane
lepší období. Všichni se těšíme, až se budeme moci potkávat a bavit se bez
výrazných omezení. Až se nebudeme obávat toho, že někdo z našich nejbližších onemocní. Buďme trpěliví, určitě se dočkáme. Všechny pandemie
v historii jednou skončily.
Bude na zámku cukrárna nebo kavárna?
Jak jistě většina z Vás ví, kavárna na zámku ukončila svůj provoz. Skutečně
velkou snahou vedení města je najít nového nájemce, aby volné prostory
na zámku byly opět využity a sloužily pro potěšení občanů města a návštěvníků zámku. Abychom si mohli zajít na dobrou kávu, pochutnali si
na poctivém zákusku a dobré zmrzlině. Šluknovský zámek spolu s parkem
tvoří kulturní centrum pro pořádání akcí a je místem pro setkávání lidí.
A k tomu patří i příjemné zázemí k posezení a občerstvení. I tohoto podnikání se významně dotkla covidová krize a také krize personální. Je všeobecně a dlouhodobě známo, že sehnat slušného, pracovitého a schopného zaměstnance je mnohdy velmi těžký úkol. V současné době intenzivně
pracujeme na tom, abychom našli vhodného nájemce do prostoru bývalé
cukrárny a kavárny, a aby si návštěvníci zámku užili nejen zajímavé výstavy
a kulturní akce, ale i příjemného občerstvení.
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Plánovaná stavba pavilonu nemocnice v Rumburku
Od loňského roku je vlastníkem
nemocnice v Rumburku Krajská
zdravotní a.s. (dále KZ), jejímž
zřizovatelem je Krajský úřad Ústeckého kraje. Všichni si ještě živě pamatujeme nejistotu, kdy se nemocnice topila v dluzích, a velmi vážně
se situace řešila na všech úrovních
s tím, že v každém případě je třeba
nemocnici v Rumburku zachovat
pro téměř 55 tisíc obyvatel, kteří
zde žijí. Sled událostí nakonec vedl
k tomu, že nemocnici zakoupil kraj
a máme tak jistotu, že je zde opravdu zájem nemocnici zachovat. Již před lety bylo v plánu vybudovat nový pavilon nemocnice vedle budovy chirurgie. I v současné době byl tento plán
vyhodnocen jako velmi rozumný a začalo se rychle s plánováním stavby
i rekonstrukce nemocnice. Již na podzim loňského roku bylo vydáno stavební povolení na výstavbu nového pavilonu, který můžete vidět na fotografii z vizualizace budoucího stavu. Investorem bude Krajský úřad ÚK.
Nyní bude probíhat výběr zhotovitele a stavba by měla být dokončena na
konci roku 2023. V novém pavilonu budou umístěny urgentní příjem, JIP,
laboratoře, rentgeny, operační sály a oddělení chirurgie. Po dostavbě nového pavilonu je plánována rekonstrukce budovy současné chirurgie. Co
je ovšem velikým problémem, je zajištění dostatečného množství zdravotnického a odborného personálu. Lékařů a sester je dlouhodobý nedostatek v celé naší zemi. A to je velmi těžký úkol i pro KZ. Bez personálu
nelze jakékoli zařízení provozovat. Vedení KZ činí aktivní kroky k tomu,
aby v nemocnici pracovali lékaři a sestry v takovém počtu, aby bylo zajištěno fungování nemocnice. Starostové z výběžku se již třikrát zúčastnili
schůzky s panem ředitelem KZ, kde byli o plánovaných investicích informováni. Současně jsme byli požádáni o pomoc při zajištění ubytování pro
zdravotnický a strategicky důležitý personál nemocnice. Jedná se o možnosti přidělení bytů nebo prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů
pro personál. Starostové přislíbili součinnost s tím, že jsme si vědomi potřeby a významu zachování a působení nemocnice v Rumburku. Je to pro
všechny občany z výběžku. Zbývá jen popřát vedení KZ i Ústeckému kraji
hodně úspěchů.
Eva Džumanová

55. koncertní sezona ve Šluknovském zámku pokračuje
Ve středu 26. ledna se uskutečnil první koncert v roce 2022. Byl hned několikrát výjimečný:
1. vystoupily u nás „špičky“ českého i světového hudebního umění a to
houslista Jiří Vodička a klavírista Martin Kasík,
2. o jejich hudebních začátcích, o jejich věhlasu a o tom v jak významných
hudebních sálech všech světadílů tito umělci s velikým úspěchem účinkovali, seznámila posluchače ve skvěle připraveném a osobitém úvodním
slově paní Mgr. Marta Papežová (a pak s radostí a skromností sobě vlastní
rozdávají tito hudebníci své umění v českém maloměstě),
3. i v tuto těžkou dobu omezující veřejné akce se sešel téměř plný sál nadšených návštěvníků, kterým nedělá žádný problém prokázat se při vstupu
svojí bezinfekčností, za což jim velice děkuji.
Však to stálo za to nadšení, se kterým z koncertu odcházeli.
Teď si jen musíme přát, aby se pandemická situace vylepšila natolik, abychom mohli pokračovat bez větších omezení v naší kulturní činnosti.
Na únor máme pro milovníky klasické hudby připraven další koncert. Vystoupí flétnista Jan Ostrý s klavírním doprovodem Silvie Ježkové. Uslyšíme díla L. van Beethovena, F. Schuberta, F. Poulence, G. Bizeta a dalších.
Koncert se uskuteční ve středu 23. února 2022 v 19:00 hodin v krásném
sále Šluknovského zámku. Vstupné zůstává stejné: 100 Kč pro dospělé,
50 Kč pro mládež a seniory.
Těšíme se na vaši hojnou návštěvu a přejeme vám opět mnoho krásných
zážitků z krásné hudby.
Za výbor KPVH Božena Bortníková, foto: kultura-hranice.cz

měsíc
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Kontejnery na objemný odpad
v roce 2022
Kontejnery na objemný odpad budou
v roce 2022 umístěny ve dnech 23. dubna (sobota), 23. července (sobota)
a 24. září (sobota) na těchto stanovištích:
Císařský - p.p.č. 1020/1 - „U Konzumu“
u kontejnerů na tříděný odpad od 8:00 do
10:00 hodin;
Šluknov – p.p.č. 1547/5 - mezi ulicemi
Sokolská a Svatopluka Čecha u parkoviště od 11:00 do 13:00 hodin,
Království – st.p.č. 374/1 – dřívější Vlachovka (od kostela směrem na Jiříkov)
od 14:00 do 16:00 hodin.
Termíny svozů jsou vyznačeny také
v ekologickém kalendáři, který obdržíte
na Městském úřadě ve Šluknově a Technických službách, spol. s r.o. v Císařském.
ORŽP, Naňáková

Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů
Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů s tříděným odpadem – se uskuteční
v pondělí 7. března 2022. Sváženy budou žluté pytle s drobným plastem
a PET lahvemi, oranžové pytle s nápojovými kartony a zelené nebo šedé
pytle s drobnými kovy např. plechovkami od potravin, od krmení pro domácí zvířata, plechovky od piva apod. Pytle s vytříděným odpadem připravte na obvyklou trasu den předem, tj. v neděli 6. března 2022. Mapa svozové

trasy je k nahlédnutí na stránkách města Šluknova – Vše o odpadech.
Upozorňujeme na to, že žluté, oranžové a zelené nebo šedé pytle s jiným
odpadem nebudou sváženy. Pytle na tříděný odpad obdržíte na MěÚ ve
Šluknově, odbor rozvoje a životního prostředí a recepce, nám. Míru 1 nebo
v Technických službách Šluknov, spol. s r.o. Císařský 378, Šluknov.
ORŽP, Naňáková

Definitivní přesun sběrného dvora do areálu kompostárny zahájen
Pokračování ze str. 1
Díky těmto prostředkům bude moci být v areálu vybudováno zastřešené
stání pro velkoobjemové kontejnery, nájezdová rampa pro osobní automobily, sklad nebezpečných odpadů a nový servisní výjezd.
Práce budou probíhat od druhé poloviny února do poloviny června tak, aby
od letních prázdnin již sběrný dvůr fungoval kompletně v novém prostředí.
Akce bude probíhat za provozu, předem se tedy omlouváme za případný

diskomfort a stísněné podmínky, které můžete pociťovat jak při odevzdávání objemného odpadu, tak zeleného odpadu. O plném zahájení provozu vás budeme v jarních měsících informovat. Na přiložené fotografii si
můžete prohlédnout vizualizaci, na níž jsou zobrazeny nové objekty, které
budou provedeny formou přístavby ke stávající administrativní budově
kompostárny.
ORŽP, Mgr. Martin Chroust

Co se chystá ve Šluknovském zámku?

Pokračování ze str. 1
Přestože masopust a koncert ve Šluknovském zámku byly zrušeny, rádi bychom vás
pozvali do zámku na další dvě nové výstavy. Od 7. února do 31. března 2022 můžete navštívit fotografickou výstavu „Náš pohled na svět“ facebookové skupiny
amatérských fotografů z celé České republiky, ve které je zastoupení fotografů i ze
Šluknovského výběžku a Děčína. Uvidíte zde fotografie různých žánrů přes krajinu,
portréty, makro nebo zvířata.
Pomalu ale jistě se nám blíží Velikonoce, svátky jara. Již od 1. března 2022 se můžete na Velikonoce naladit shlédnutím výstavy s názvem „Veselé Velikonoce vám
přeje nejen beránek“. Těšit se můžete na ukázku největší známé sbírky forem na velikonoční beránky paní Jaroslavy Holinové, členky Klubu sběratelů kuriozit. Zažijete
procházku vývojem těchto krásných pečících předmětů od začátku 19. století až po
současnost a zůstanete v úžasu stát nad šikovností starých hrnčířů a keramiků. Tuto
rozsáhlou expozici zpestří dámské kapesníčky s háčkovanou krajkou a kraslice různých zdobících technik. Nebudou chybět ani obdivuhodné velikonoční kraslice paní
Marie Lebedové ze Šluknova, která získala za svou tvorbu a celoživotní koníček ocenění a stala se tak členkou celosvětové Asociace umělců vajec. Velikonoční výstava
bude ve Šluknovském zámku k vidění do 30. dubna 2022 a výtěžek z dobrovolného
vstupného poputuje na charitativní věc „Šance pro Tomáše“, bezva kluka z Ne-

ratovic, který trpí spinální svalovou atrofií (www.tomhavlik.cz).
Dále mohu jen prozradit, že na 9. dubna 2022 již připravujeme
další akci spojenou s Velikonocemi, a to „Velikonoce na zámku“.
Bližší informace se dočtete v březnovém vydání Šluknovských
novin. Pokud se epidemiologická situace nebude zhoršovat, můžete se těšit na divadelní soubor Hraničář, který ve Šluknovském
zámku 12. března 2022 od 18:00 hodin odehraje své divadelní
představení „Rok na vsi“, na které vás srdečně zveme.
Šluknovský zámek, J. Schneiderová
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Rok 2021 z pohledu Šluknovských profesionálních hasičů
Vážení čtenáři,
čas bohužel nezastavíme a tak tu máme nový rok 2022. Ten
uplynulý bohužel opět ovlivnila pandemie a tak si pojďme společně popřát, aby ten letošní byl opravdu rokem lepším, šťastnějším.
I v době pandemie musí zajistit stát pro své občany minimálně základní potřeby. Mimo jiné je to ochrana jejich životů,
zdraví a majetku. Tyto úkoly, vedle jiných, plní také Hasičský
záchranný sbor. V našem městě sídlí profesionální jednotka
HZS Ústeckého kraje. Níže řečí čísel uvedu, jaký pro nás byl
rok 2021.
V uplynulém roce jsme zasahovali celkem u 172 mimořádných událostí. Z toho bylo 48 požárů, 18 dopravních nehod,
26 úniků nebezpečných látek, 55 technických pomocí, 20 záchran osob a zvířat a 5 planých poplachů. V celkových číslech
jde oproti roku 2020 o mírný pokles.
Bohužel jsme i vloni zasahovali u událostí, při kterých přišli
lidé o život. Takové zásahy jsou pro zasahující velmi náročné.
K našemu povolání to bohužel patří. Naopak nás vždy velmi
potěší, když při zásahu někomu pomůžeme. Vážíme si pak velmi, pokud za námi lidé přijdou a osobně poděkují. To zahřeje
na srdci i „tvrdé“ chlapy.
V letošním roce jsou opět plánovány investice do budovy
hasičské stanice. Měly by být opravena střecha a fasáda budovy. Věřím, že tím budeme mít ve městě opět další dobře vypadající objekt. Závěrem vám přeji ať je pro vás rok 2022 plným
pevného zdraví, soudržnosti, lásky, štěstí a víry, že zase bude
život v pořádku.
npor. Petr Kocián, DiS.
velitel stanice Šluknov
HZS Ústeckého kraje

AGENTURA PONDĚLÍ NABÍZÍ LIDEM S POSTIŽENÍM MOŽNOST
VYZKOUŠET SI SAMOSTATNĚ BYDLET
Agentura Pondělí nabízí od ledna 2022 lidem s postižením možnost vyzkoušet si samostatně bydlet. Program Tréninkový byt se realizuje v Rumburku, bude k dispozici lidem s postižením z rodin i z pobytových zařízení
a lze ho využít po dobu až 3 měsíců.
Člověk za pomoci asistentek zjistí, jak na tom v oblasti samostatného bydlení je. „V programu zjišťujeme např. samostatnost při chodu domácnosti, přípravě jídla, užívání léků, pohybu doma i venku. Pokud člověk zjistí,
že potřebné dovednosti má a chce samostatně bydlet, lze využít např.
naši druhou službu s názvem Podpora samostatného bydlení. Toto nabízíme jak našim stálým klientům, tak novým zájemcům, “ říká asistentka

programu Sylva Portlová. V případě vašeho zájmu nás kontaktujte na
tel. 775 554 492 či mailu stankova@agenturapondeli.cz.
Agentura Pondělí je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby
lidem se zdravotním postižením v regionu Šluknovsko.
Agentura Pondělí: Bc. Vlasta Laštůvková
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1. Zimní Schöberbergrennen 2022
Po sto letech se po Šébru opět proháněly Bugatky!
Ahoj přátelé! V neděli 23.1.2022
se uskutečnil avízovaný první
happening s názvem Zimní Schöberbergrennen. Cílem akce bylo
sdružit přátelé motorismu na jedno
pohodové víkendové dopoledne,
vytrhnout je tak ze zimní hibernace
a oslavit a propagovat bohatou historii mezinárodních motoristických
závodů dvacátých let minulého století jež dosáhly světového věhlasu
– Schöberbergrennen. Podmínka
účasti zimního závodu byla pouze
jedna – alegorické sáně s tématikou
právě meziválečného motorismu.
Trať neobsahovala destrukční skokánek, jak to mají např. na podobné akci
v Plavech. Nám jde totiž spíše o modelářký um a hlavně o zajeté časy. Odkazujeme přeci na prestižní motoristickou závodnickou událost!
V paddocku se kolem 9 hodiny sešly 3 závodní týmy a tedy 3 monoposty. Pa-

vel Bulejko zhotovil model Bugatti
Typ 32 Tank o objemu 2,0 l, jenž jel
poprvé (a naposledy) na Šébru o víkendu 29.-30. září 1923, tehdy pilotovaný hrdým čerstvým majitelem
Čeňkem Junkem (absolutní vítěz
závodu). Junkovi měli pro vůz přezdivku želva. Tým Vaška Járy sestrojil nádherný fiktivní závodní stroj
s logem R na chladiči, alias eRko,
jenž se pyšnilo funkčními historickými světlomety! Třetí tým Kuba
a Petra Tarnoczy představil krásnou
Bugatti Typ 35 snad v měřítku 1:1,
kterou ani není třeba představovat,
ale jen pro info – poprvé jela závod Schöberbergrennen o víkendu 4-5. července 1925, pilotována opět Čeňkem Junkem (a opět pro vítězství). Bugatti typ 35 byl nejúspěšnější model z dílny v Molsheimu.
Po kontrole vozů a tratě komisařem závodu Jirkou Suchardou a po defilé
týmů s monoposty pro hladové novinářské objektivy, proběhla testovací
jízda modelů na úseku cca 50m. Po testovací jízdě se jela jedna ostrá jízda
dle plánu na celém úseku tratě, tedy téměř 400m. Bylo ale shledáno, že čerstvě padající sníh zpomaluje pekelné závodní stroje na úsecích s menším
klesáním na téměř hlemýždí tempo. A tak bylo rozhodnuto zajet zbývající
dvě jízdy jen na spodních dvou třetinách tratě, kde je hned od startu přibližně 15% klesání. Všichni závodníci dali do jízdy své maximum, sníh odletoval za modely jak štěrk za závodními vozy vedle na silnici ve dvacátých
letech. Časy tak byly velice vyrovnané, nicméně celkové pořadí po sečtení
jízd znamenalo vítěztví pro Pavla, druhé místo pro Kubu a Petru a bronz vybojoval Vašek. Akci naštívilo zhruba 20 fandících diváků. Děkujeme všem
přítomným za účast a podporu!
Druhý ročník proběhne sice až příští zimu, nicméně na svých modelech
závodních Walter, Bugatti, Mercedes, Austro-Daimler, Tatra, L&K, Praga, Amilcar či snad motocyklu Böhmerland a dalších již můžete pracovat!
V roce 2023 tak budeme doufat v hojnou účast jak závodních týmů a jejich
modelů, tak i diváků!
Autor: Pavel Bulejko
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Chodíte pravidelně na preventivní prohlídky u praktického lékaře?
Prevence je nedílnou součástí péče o zdraví. I když se cítíte zdraví, neměli
byste zapomínat na preventivní prohlídky, které mohou odhalit závažná
onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelná. Zákonnou normou, která tuto
oblast zdravotní péče upravuje, je vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních
prohlídkách.

Na jaké bezplatné preventivní prohlídky máte nárok?
1. Všeobecnou preventivní prohlídku u praktického lékaře – 1x za
2 roky (děti do 3 let u praktického lékaře pro děti a dorost častěji, od 3 let
pak rovněž ve 2 letých intervalech)
V 18 letech, resp. nejpozději při dovršení 19 let se musí každý zaregistrovat
u praktického lékaře pro dospělé. Preventivní prohlídku by měl absolvovat
každý člověk, i když nemá vůbec žádné zdravotní problémy. Preventivní
prohlídka je celkovým vyšetřením a její součástí je vždy doplnění pacientovy anamnézy. U rodinné anamnézy je zvláštní důraz kladen na výskyt
kardiovaskulárních, plicních a nádorových onemocnění, poruchy metabolizmu tuků, hypertenze či diabetu. Lékař vám provede kompletní fyzikální
vyšetření (poklepem a poslechem vyšetří srdce a plíce, pohmatem štítnou
žlázu, zkontroluje stav žil a tepen na dolních končetinách atd.), změří krevní tlak a zjistí index tělesné hmotnosti (BMI). Má také orientačně vyšetřit
zrak a sluch a zkontrolovat očkování, mj. proti tetanu. Vždy je součástí
preventivní prohlídky vyšetření moči diagnostickým papírkem. Nově od
února 2021 patří do obsahu preventivní prohlídky u pacientů ve věkovém
rozmezí od 45 let do 61 let doporučení preventivního očního vyšetření (ve
čtyřletých intervalech). Součástí prohlídky je v rámci onkologické prevence zhodnocení rizik z hlediska rodinné, pracovní i osobní anamnézy. Dále
se dělá vyšetření kůže, u zjištěného podezření na riziko také vyšetření per
rectum (konečníkem). U mužů se při pozitivní rodinné anamnéze provádí klinické vyšetření varlat. Ženám od 25 let, které mají v rodině výskyt
zhoubného nádoru prsu nebo mají jiné rizikové faktory, má lékař provést
klinické vyšetření prsů a poučit je o samovyšetřování. Součástí preventivní
prohlídky je též kontrola a zhodnocení výsledků předepsaných preventivních vyšetření (resp. jejich zajištění, pokud nebyly v předepsaných termínech provedeny). Jedná se zejména o vyšetření EKG, laboratorní vyšetření
koncentrace cholesterolu a triacylglycerolů v krvi a laboratorní vyšetření
glykémie. Praktický lékař se stará i o screeningová vyšetření pro prevenci
rakoviny. Ženám má předat doporučení k provedení mamografie (od 45 let
1x za 2 roky) a ženám i mužům má zajistit screening karcinomu tlustého
střeva a konečníku (speciálním testem od 50 let 1x za rok, od 55 let 1x za
2 roky nebo screeningovou kolonoskopií 1x za 10 let). Tatáž vyšetření ale
může ženám provést, resp. dát jim na ně doporučení i gynekolog, a proto je
praktický lékař nezajišťuje, pokud má k dispozici výsledky.

2. Gynekologickou preventivní prohlídku - od svých 15 let má každá
žena nárok na bezplatnou preventivní prohlídku u gynekologa, a to 1x za
rok. Prohlídka je přizpůsobena věku ženy a tomu, zda je sexuálně aktivní.
Při preventivní prohlídce lékař doplní osobní i rodinnou anamnézu pacientky, zejména ohledně rizikových faktorů. Samotné vyšetření pohlavních
orgánů může být doplněno vyšetřením ultrazvukovým. Lékař má také prohlédnout kůži a pohmatem vyšetřit mízní uzliny v oblasti pohlavních orgánů. Součástí preventivní prohlídky po registraci u gynekologa je poučení
o samovyšetření prsů. U žen od 25 let lékař provede též klinické vyšetření
prsů, pokud mají v rodině výskyt zhoubného nádoru prsu nebo mají jiné
rizikové faktory. Při preventivní prohlídce se zároveň provádí screening
karcinomu děložního hrdla – lékař odebere vzorek tkáně z děložního čípku a odešle ho k cytologickému vyšetření do laboratoře. Od 1. 1. 2021 se
u žen, které mají negativní výsledek cytologie, provádí ve věku 35 a 45 let
screeningový test na přítomnost HPV, což je virus, který mj. může způsobit
rakovinu děložního hrdla. Gynekolog se má starat i o další screeningová
vyšetření ženy pro prevenci rakoviny. Má jí předat doporučení k provedení
mamografie (od 45 let 1x za 2 roky) a zajistit screening karcinomu tlustého střeva a konečníku (speciálním testem od 50 let 1x za rok, od 55 let
1x za 2 roky nebo screeningovou kolonoskopií 1x za 10 let). Tatáž vyšetření
ale může ženám provést, resp. dát jim na ně doporučení i praktický lékař,
a proto je gynekolog nezajišťuje, pokud z nich má k dispozici výsledky.
3. Stomatologickou preventivní prohlídku – 2x ročně hradí pojišťovna
preventivní návštěvu u zubního lékaře, preventivní prohlídky se mají konat
1x ročně s cca 11 měsíčním odstupem
Lékař při preventivní prohlídce vyšetřuje stav chrupu a parodontu, sliznice
a dalších tkání, zjišťuje anomálie v postavení zubů a čelistí, pátrá také po
přednádorových či nádorových změnách a zaměřuje se na zjišťování změn
v dutině ústní, které by mohly signalizovat jiné onemocnění. Má také pacientovi odstranit zubní kámen a poučit ho o udržování správné ústní a zubní hygieny. Těhotné ženy mají v době těhotenství nárok na dvě bezplatné
preventivní prohlídky. Mají při nich mj. být poučeny o významu prevence
stomatologických onemocnění v průběhu těhotenství, o správné hygieně
dutiny ústní, o ﬂuoridové prevenci a nutnosti sanace chrupu před porodem
a také o nutnosti zajistit zubní preventivní prohlídky dítěte – první by mělo
podstoupit už mezi 6. a 12. měsícem věku.
Na preventivní prohlídky navazují tzv. screeningové programy, které
mají odhalit výskyt onkologických onemocnění v raném stadiu, kdy
lidé nemají žádné příznaky či potíže. O jaká vyšetření se jedná a v jakém věku se podstupují, bylo již řečeno ve článku.
www.vzp.cz

„Ukliďme svět“ slaví 30 roků! A za necelé dva měsíce to vypukne!
Zbývají necelé dva měsíce do hlavního termínu dobrovolnické akce Ukliďme svět, kterou už 30. rok u nás koordinuje Český svaz ochránců přírody
(ČSOP). Termín pro jarní akce Ukliďme svět je stanoven na 26. března 2022. Po dvou letech, kdy větší dobrovolnické akce značně omezovala
pandemie Covid 19, se konečně čeká větší účast. Příroda po dvou letech
útlumu pomoc dobrovolníků potřebuje! Přihlašovat místní akce můžete
už nyní!
Organizátoři místních akcí se mohou přihlašovat na stránkách
www.uklidmesvet.cz prostřednictvím formuláře. Zároveň také mohou od
ČSOP žádat materiální i informační podporu. Žádanka o zaslání rukavic
a pytlů k úklidům bude zveřejněna pouze do 1. března. Hromadná rozesílka balíčků organizátorům proběhne cca týden před hlavním úklidem.
Místní akce Ukliďme svět lze konat během roku kdykoliv. Pokud je někdo
chystá dříve než 26. března 2022, může se na případné podpoře domluvit individuálně, pokud později, měl by si stihnout o podporu požádat do
1. března. Na konci srpna však bude možná další rozesílka materiálů určených pro podporu podzimních úklidů.
Jako každý rok, budou jarní úklidy doprovázet již tradiční fotografické
soutěže. První z nich bude „Před a po“, která spočívá ve fotodokumentaci
uklízeného místa před začátkem úklidu a bezprostředně po něm. Druhou
fotografickou soutěží bude „Fotografie z akce“, která přináší neomezenou
míru fantazie. Nejzajímavější, nejvtipnější a nejakčnější fotografie budou
mít největší pravděpodobnost výhry. Kromě toho jsme pro letošek připra-

vili také „videosoutěž“ z úklidu, o odpadcích, o recyklaci nebo jen o tom jak
třídíte u Vás doma.
Pravidla soutěží budou rovněž zveřejněna na stránkách www.uklidmesvet.
cz.
Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé
České republiky jako součást světové kampaně Clean Up the World. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky.
Akci Ukliďme svět v Česku od roku 1993 organizuje Český svaz ochránců
přírody. Do kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V letech
2017–2020 se kampaň konala společně s kampaní Ukliďme Česko. Od
roku 2021 pokračuje opět samostatně. Smyslem kampaně Ukliďme svět
není však jen samotné uklízení odpadků. Účastníci především posilují svůj
vztah k přírodě a prostředí ve svém okolí, ale také se zamýšlejí nad tím,
proč odpadky vůbec vznikají.
Kontakt: Veronika Andrlová, tel.: 773 198 015, info@csop.cz
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Na Tři krále o krok dále
My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem
vám... Spolu s Kašparem, Melicharem a Baltazarem
jsme absolvovali dlouhou cestu z Persie až do Betléma. Šli jsme za jasnou hvězdou, která nám ukazovala
cestu. I my jsme nesli dary Ježíškovi a překonávali překážky, které nám byly do cesty vhozeny. Ale protože
jsme si navzájem pomáhali, tak jsme je zdolali snadno
a rychle. V přátelství a vzájemné pomoci je totiž síla.
Tři králové šli dál svou cestou a my jsme své kroky
vedli do lesa za zvířátky. Víme, která zvířátka zimu
prospí, poznáme některé jejich stopy, víme co jedí
a jak bydlí. Naučili jsme se ptačí taneček a zahráli jsme
si pohádku o zvířátkách, která bydlela v rukavičce.
A konečně jsme se dočkali sněhu, i když jen na pár dní,
ale i tak jsme si ho užili. Na naší zahradě jsme pořádali
závody ve sjezdu na lopatách, ve školce jsme si zazávodili se Sněhuldou a jeho kamarády a spolu s nimi
jsme plnili úkoly. Některé byly jednoduché, některé
nám daly zabrat. Nakonec jsme se ale vždy dostali do
cíle, kde na nás čekala odměna. Tak doufejme, že nám
letos ještě nějaký sníh napadne a my si budeme moci
užít další sněhohrátky...
Text H.Princová
foto Irena Staníková a H. Princová
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ZŠ VYSVĚDČENÍ
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PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ NA NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

1. A
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Šluknovské domovy opět rozsvítilo Betlémské světlo
Plamínek míru a přátelství byl tento rok
bezpečně letecky dopraven do Salzburgu.
Podle novodobé tradice, která vznikla právě
v Rakousku, se každý rok zvolí jedno „Dítě
světla“, které slavnostně plamen převezme.
Tohoto ceremoniálu se účastní dobrovolní
skautští kurýři z celé Evropy, kteří mají za
úkol ho šířit dál ve svých vlastích nejčastěji
prostřednictvím vlakových drah.
Do rozdávání se zapojili šluknovští skauti
již druhým rokem. Světlo převzali od rumburských skautů a po přepravě do Šluknova
zakončili jednu z tras vedoucích po republice v našem nejsevernějším městě. Letos se světlo předávalo na náměstí
a nádraží, a to i s hudebním doprovodem. Světlo si odneslo několik desítek lidí, ať už v malých kalíšcích s čajovkou, nebo i v lucernách nevídaných
rozměrů.

Pokud jste si nestihli pro světlo zajít, určitě si příští rok s předstihem zjistěte kdy a kde bude světlo k dispozici na interaktivní mapce přímo na stránkách Betlémského světla. https://www.betlemskesvetlo.cz/
Za středisko Seveřan Šluknov
Monika Phamová

Ježíškova vnoučata rozdávala radost seniorům i v Krásné Lípě
Projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata splnil vánoční přání i pěti
seniorům v našich domech se sociální službou. Senioři převzali dárky – invalidní vozíky, relaxační křeslo, elektrický zvedák do vany, CD s koledami,
držák na TV, pohovku, koberec či klec pro andulky. Všechny dárky udělaly

velikou radost a mnohdy vehnaly babičkám nebo dědečkům slzy do očí nad
štědrostí, srdečností a lidskou solidaritou. Všem dárcům děkujeme.
Alena Jansová, osobní asistentka, Kostka Krásná Lípa, p.o.

Kostka Krásná Lípa se zapojila do vánoční sbírky
I letos se Kostka Krásná Lípa zapojila do vánoční sbírky Diakonie ČCE
s názvem Krabice od bot. Na sběrném místě v Krásné Lípě jsme díky Vám
dokázali shromáždit přes 600 krabic s vánočními dárky. Dárky byly určeny
dětem z chudých rodin. Hlavní myšlenkou vánoční sbírky je solidarita mezi
dětmi, které do krabice od bot vložili své již nepoužívané hračky, knížky,
pastelky a možná pár sladkostí. Všechny dárky byly krásně zabalené ve
vánočním papíru. Před svátky je do konkrétních rodin předali pracovníci
sociálních služeb, terénní pracovníci či pedagogové. Za poskytnuté dary
děkujeme dětem i dospělým ze ZŠ Východní Varnsdorf, ČCE Rumburk,
studentům z Gymnázia Rumburk, SZŠ a OA Rumburk, SLŠ a SOŠ Šluknov, dětem ze MŠ Sukova Rumburk, ale také řadě rodin a jednotlivců.
Dělá nám radost, že jsme mohli zprostředkovat předání vašich dárků tam,
kde skutečně potěší.
Kateřina Luňáková, Kostka Krásná Lípa
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Náš výlet za betlémy
Náš druhý výlet za betlémy nás zavedl do Jiříkova, kde jsme si venku
na náměstí udělali společný snímek
u betlému s oblečenými figurkami.
Teprve pak jsme vešli do bývalé budovy spořitelny, kde má své sídlo
místní betlémářský spolek. A zde je
instalována i výstava.
Viděli jsme betlémy z nejrůznějších
materiálů. Vystřihované z papíru
a podlepené, z kukuřičného šustí,
z perníku, ze skla, ale hlavně vyřezávané ze dřeva. Obdivovali jsme
jesličky starých již nežijících mistrů
i řezbářů současných. Například
Jaroslava Blažka a Josefa a Romana Liščákových z Rumburku nebo
pana Jaroslava Koděry z Mikulášovic. Byl k vidění i krásný vyřezávaný betlém zapůjčený z Oblastního
muzea Děčín. Obdivovali jsme torzo – zbytek města z kradeného betléma,
který kdysi ve vánoční době zdobil zdejší kostel. Podle slov pana Oldřicha
Podzimka, předsedy spolku, bude obnoven a doplněn novými figurkami.
Držíme jim palce, aby se jim dílo zdařilo. Než jsme odešli, pozvala nás paní

Podzimková na horký čaj a štolu.
Děkujeme za toto milé pohoštění.
A to už jsme se vydali k betlému
rodiny Wittgruberových. Velká
žlutá betlémská hvězda s nápisem
„Do betlému“ nám ukázala cestu.
Po několika málo metrech jsme
byli u cíle. Betlém tvořilo mnoho
figur malovaných na dřevě a kolorovaných a vše bylo osvícené.
Cestou zpět jsme se ještě stavili
u nové pamětní desky před kostelem
věnované knězi Johannu Georgu
Gottlichovi, zakladateli ovocnářství
v nejsevernějších Čechách.
Hodiny však byly neúprosné a ukazovaly, že je třeba jít na autobus.
Odpoledne jsme si pěkně užili a domluvili se s manželi Podzimkovými,
že se v listopadu 2022 přijedeme
podívat na setkání řezbářů a jiných šikovných lidí. To už totiž začne opět
doba stavění betlémů a následně opět až do 2. února – Hromnic – prohlídka tohoto krásného lidového umění.
Helga Hošková
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Rozloučili jsme se s
panem Janem Kolářem
panem Jiřím Jakubcem
panem Zdeňkem Patkaněm
paní Věrou Divišovou
paní Růženou Pavlíčkovou
panem Františkem Cinou
paní Annou Cinovou
paní Jaroslavou Rozvoralovou
paní Aloisií Bednarikovou
paní Zdeňkou Strolenou
paní Ilonou Tichou

Přivítali jsme
Damiána Pištola
Viliama Šidelku
Teodora Adámka
Bartoloměje Lakatose
Jakuba Teodora Billého
Miu Liškovou
Simonu Duždovou
Vzhledem k epidemiologické situaci
budeme jubilantům gratulovat
dodatečně a poté je zveřejníme.
Děkujeme za pochopení.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou zdravotní sestřičce od pana MUDr. Prejzka, paní Chadimové, za záchranu mého života, velice si jí vážím za její ochotu. Moc děkuji, že máme tak skvělou sestřičku.
Děkuji paní ředitelce a všem zaměstnancům Mateřské školy ve Šluknově za
hezké přání k vánočním svátkům. Moc mě to potěšilo.
Chci touto cestou poděkovat p. ředitelce MŠ a všem pracovníkům za blahopřání k mému jubileu. A zároveň všem přeji hodně zdraví a spokojenosti.
Věra Knoblochová
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům Domova pro seniory ve Šluknově, kteří se starali o naši maminku, paní Jaroslavu Rozvoralovou. Děkuji za jejich ochotu, vstřícnost a laskavost, s jakou ke své práci
a k lidem v domově přistupují. Osobní dík za spolupráci patří paní Ivetě
Krejčíkové, Petře Lindenbergové a Michaele Matulové.
Tomáš Rozvoral s rodinou

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 KOUPÍM LPgramofonové desky, i sbírku. Přijedu, tel.: 721 442 860
 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. Koupím rovněž lehce bourané vozy Škoda a VW. Rychlé a solidní
jednání, tel.: 725 828 534
 KOUPÍM garáž ve Šluknově a okolí, tel. 739 848 855

Poznávací zájezdy:
léto 2022 s Exkurzním oddílem
Varnsdorf.
Katalog najdete na www.exodvarnsdorf.webnode.cz,
nebo v IC Šluknov.
Kontakt: Mgr.Jana Hušáková 607 511 032
mgr.janahusakova@seznam.cz
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VZPOMÍNKY
Vzpomínka na naši milovanou
paní učitelku Hanu Hubáčkovou
Dne 1. ledna 2022, v den
svých 92. narozenin,
odešla z tohoto světa
naše poslední ještě žijící
kantorka, naše milovaná
paní učitelka paní Hana
Hubáčková, provdaná
Hájková. Hned po ukončení studií v roce 1948
nastoupila své první pracovní místo ve Šluknově.
A my, tehdejší třeťáci,
jsme měli to štěstí, že
jsme ji dostali jako třídní. Bydlela na Křížovém
vrchu ve vile u Vitásků,
a protože jsme si ji hned
oblíbili, nebylo nám
zatěžko pro ni cokoliv
udělat. Hlavně když byla
nemocná, nosili jsme jí
až pod střechu, kde bydlela, nákupy, dříví i uhlí.
Dokonce i psaníčka jejímu milovanému učiteli Františku Brzoňovi. Po
dvou letech odešla ze Šluknova do Tanvaldu, kde se provdala. My, její žáci,
jsme v roce 1954 ukončili šluknovskou měšťanku a rozběhli se do jiných
škol či nastoupili do práce. Naše vazby se však nezpřetrhaly a když jsme
začali pořádat třídní srazy, jezdila na ně vlakem i „naše“ paní učitelka.
Naposledy jsme se viděli 30. května 2009, kdy jí autem přivezl její syn s
rodinou. Bylo na ní vidět, jak je šťastná a my to štěstí prožívali s ní. Pak už
jí zdraví nedovolovalo cestovat a přestěhovala se do domova seniorů, kde
pracovala i její snacha. Od ní jsme se dovídali, jak se jí daří. Poslední čtyři
roky života už nikoho nepoznávala a byla odkázána jen na lůžko.
Zestárli jsme však i my, její žáci, a mnozí z nás již nežijí. Jednou se však
všichni opět sejdeme na onom světě a uspořádáme ten největší třídní sraz
se všemi našimi učiteli.
Jménem celé třídy: Hana Michalíčková - Štěpková,
Helga Ritschelová - Hošková
Dne 6. února 2018 nás navždy opustil
p. Antonín Sedlák.
V našich srdcích a vzpomínkách jsi neustále
s námi. Odpočívej v pokoji můj milý, vše je tak
jak má být. A Boží mlýny melou...
S láskou navždy tvoje Martina, syn Tomáš
a Jana.

BLAHOPŘÁNÍ
Své 50. narozeniny oslavil
dne 29. ledna
2022 Vladimír
Zeman. Hodně
zdraví,
štěstí
a životního elánu do dalších
let přeje rodina
a přátelé.

Vzpomínky,
blahopřání
i poděkování jsou
uveřejňovány zdarma.
Kontakt na
redakci:
sluknovak@
mesto-sluknov.cz
tel.: 731 411 505
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Vzpomínka na nejstaršího betlémáře a sochaře Josefa Kleina,
rodáka ze Šluknova
Prvním betlémářem ve Šluknově a v celém Niederlandu-Nizozemí, možná i v celých
Čechách, byl dřevo a kamenosochař Josef Klein, narozený v roce 1698 ve Šluknově. Byl uznávaným umělcem
a působil zde až do roku
1760. Poté odchází do Prahy, kde se v roce 1782 jeho
život uzavírá. V letech 1750
až 1760 pracoval na vnitřní
výzdobě kostela ve Šluknově
a pravděpodobně v téže době
zhotovil pro jmenovaný kostel i betlém. Jedno z jeho nejvýznamnějších děl je Sloup
Nejsvětější Trojice v barokním slohu (1751 – 1752),
který ještě dnes zdobí nám.
Míru ve Šluknově. Se svým
pomocníkem Matthiasem
Fabichem z vedlejší obce Rožany vytvářel betlémy, které
měly zajisté velikou hodnotu
uměleckou a nacházely se
pouze v domech movitějších
občanů.
O jeho 60 letém působení
nejsou žádné písemné záznamy, které by popisovaly
vývoj a péči o betlémy ve
Šluknově či v jiných obcích
Niederlandu. Lze se domnívat, že nejpozději od počátku
19. století si betlémy ve Šluk-

Sloup Nejsvětější Trojice na nám. Míru ve Šluknově, pochází z let 1751 - 1752, je
vyroben z pískovce, měří 8,8 m, autor Josef Klein

nově nalezly cestu do domovů a rychle se rozšířily i do
okolních vesnic.
Zákaz císaře Josefa II., vydaný v roce 1782, který zakazoval do kostelů a klášterů
umisťovat betlémy, způsobil
bezpochyby v celých Čechách citelné důsledky. Místo zakázaných betlémů byly
do kostelů umisťovány obrazy, představující narození
Krista nebo vánoční obrazy,
které byly vkládány do rámu
na oltáři a nahrazovaly tak
plastické betlémské stavby.
Tyto vánoční obrazy zasazované do rámů na oltářích
byly tehdy zavedeny i do těch
kostelů, které ještě jesličky
neměly.
Nejpozději počátkem 30.
let 20. století byly všechny
kostely vybaveny betlémem
s figurkami a zůstaly v nich
i vánoční oltářní obrazy. Některé z nich našly v kostele
své trvalé místo. Že zákazy
v žádném případě nepřinesly odklon od jesliček, ale
naopak jejich rozmach, se
v Niederlandu a všude okolo
potvrdilo.
Helga Hošková - překlad
článku Alfreda Kocha ze
čtvrtletníku Schönere Heimat z roku 2002, sešit 4.

Proč si zamilovat sport venku v zimě?
Ideální pro hubnutí i budování imunity!
Možná vás představa, že byste měli vyrazit ven, mírně řečeno děsí, ale ve
skutečnosti je tohle období naprosto perfektní k dosažení vašich fitness
plánů. Sportování v zimě podpoří váš imunitní systém, nabije vás energií
a posune zase o kousek blíž vašim cílům. Jaké další benefity můžete očekávat, pokud se vydáte za pohybem ven?
Dostanete ze svého tréninku maximum
To, že musíte při sportování čelit chladnému počasí, může mít obrovský
vliv na kvalitu vašeho tréninku. Vaše tělo bude totiž potřebovat větší množství energie, aby se v takových podmínkách rychleji zahřálo, což znamená
více spálených tukových zásob. Kromě toho se budete také víc snažit, aby
vám nebyla zima, což vede v konečném důsledku k větší efektivitě tréninku.
Zlepšíte své zdraví
Známe to všichni, jakmile se v médiích objeví zprávy, že se blíží chřipková
epidemie, panika je tu, protože onemocnět nechce nikdo. A právě pravidelné cvičení (obzvláště v chladnější části roku) je skvělým způsobem, jak
povzbudit imunitní systém a pomoci mu v boji s viry a bakteriemi.
Budete blíž svým cílům
Asi pro vás bude těžké s ohledem na všudypřítomný mráz uvěřit, ale zima je
skutečně skvělé období pro nastavení osobních cílů a dosažení toho, co jste
si dříve naplánovali. Chlad snižuje srdeční tep a také riziko dehydratace,
díky čemuž je jednodušší například běžet rychleji a déle. Pokud tedy trénujete na nějaké závody, máte větší šanci, že překonáte svůj osobní rekord.

Zásobíte se energií
Jak se dny krátí, spousta z nás se cítí vyčerpaná a bez energie. V takové
chvíli vypadá cesta za sportem jako totální šílenství, ale opak je pravdou.
Pravidelný pohyb vám dodá více energie na celý den a endorfiny se postarají o lepší náladu. Vyhnete se zimní letargii a krátké dny vás nedostanou.
Mráz vám může udělat dobře
Sportování venku má řadu výhod pro vaše zdraví a kondici a teď nemluvíme jen o spalování tuků a imunitě. Určitě jste už slyšeli o sportovcích,
kteří v rámci svého tréninku využívají výhod kryoterapie. Ta kromě výše
zmíněného pomáhá redukovat namožení a podráždění svalů a kloubů. Co
vy na to?
Vyzrajete na „depku“
Hodně z nás se během prosince potýká s demotivací a špatnou náladou.
Možná za to může počasí, tma nebo fakt, že Vánoce už jsou za rohem
a vy ještě nemáte nakoupeno, uklizeno a napečeno. I taková „depka“ se ale
dá vyřešit pomocí sportu, který zvyšuje hladinu serotoninu a dopaminu,
a zlepšuje tak náladu.
Nebudete pod tlakem
Zatímco v létě je většina lidí zaměřená na to, aby vypadali v plavkách dobře,
což s sebou často přináší stres a strach z neúspěchu, v zimě se hýbete jen
pro sebe a svůj dobrý pocit. Pokud ovšem potřebujete nějakou motivaci,
zkuste se zaměřit na překonání svých osobních rekordů nebo zlepšení kvality prováděných cviků.
Čerpáno z: www.zeny.cz
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AKTUALIZACE PŘEHLEDU UZAVŘENÝCH TURISTICKÝCH CEST
V ČESKÉM ŠVÝCARSKU KE DNI 20. 01. 2022
V regionu Českého Švýcarska jsou v této sezoně uzavřeny některé turistické trasy, zejména z důvodů odstraňování následků kůrovcové kalamity.
Zde je přehled z území NP České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce
a CHKO Lužické hory
Situace se stále mění, nemáme vyčerpávající přehled o stavu cest např. ve
Šluknovském výběžku nebo v Lužických horách.
V polovině října 2021 byla obnovena červená TZT v úseku pod Šaunštejnem - Malá Pravčická brána. Na trase byly vyřezány nebezpečné smrkové souše a značkaři provedli vyznačení trasy v původní podobě (tj. kolem
přístupových žebříků na skalní hrad). Vlastní hrad však zůstává z důvodu
rekonstrukce přístupu nadále uzavřen (předpokládaný termín ukončení
prací se posunul na březen 2022). V průběhu probíhajících prací na vrcholové plošině a na přístupových žebřících se počítá pouze s krátkodobými
uzavírkami. S firmou provádějící práce na hradě je domluveno, že v případě potřeby krátkodobé uzavírky budou na cestě pracovníci koordinující
pohyb návštěvníků.
České Švýcarsko (vč. CHKO Labské pískovce a části CHKO Lužické hory)
 V sobotu 15.1.2022 došlo v Edmundově soutěsce ke skalnímu řícení,
turistická cesta musela být z tohoto důvodu dočasně uzavřena, další postup
bude stanoven až po detailním geologickém průzkumu zasažené lokality
 Ve spolupráci s KČT byly vybudovány a proznačeny dvě nové obchůzné trasy (modrá TZT z Mezní Louky směr Soorgrund a zelená TZT
z Hájenek na Mezní můstek) a byla
vytipována nová obchůzná trasa
v úseku žluté TZT z parkoviště za
Doubicí směr Úzké schody (bude
proznačena na jaře 2022).
 Hrad Šaunštejn s vyhlídkami
(na červené z Jetřichovic na Mezní
Louku) je kvůli rekonstrukci uzavřen. Probíhají práce na celkové
rekonstrukci přístupu. S ohledem
na nutnost úpravy projektu (potřeba většího počtu kotevních míst
pro uchycení lávek a žebříků) byl
termín ukončení prací posunut na
konec března 2022 (jedná se o kulturní památku, navržené úpravy projektu je třeba řešit s památkáři a archeology). Hrad tedy zůstává pro veřejnost
dočasně nepřístupný.
 Červená z Hřenska směr Pravčická brána: Stezka vedoucí podél silnice
na rozcestí Tři prameny je poničena po povodních ze 17. července – nutno jít po silnici, pozor na provoz. Správa NP zadala zpracování studie, jejímž cílem je navržení komplexního řešení zajištění bezpečného přístupu
do areálu (předpokládaný termín dokončení studie: konec května 2022).
V průběhu druhého pololetí 2021 bylo třeba řešit havarijní stav přístupové
komunikace poškozené letními přívalovými dešti.
 Turistická trasa Hřensko – Tři prameny: tato trasa byla silně poškozena
letními přívalovými dešti; kromě povrchu cesty bylo silně poškozeno i podloží, včetně uložení optického kabelu pod cestou; z důvodu komplikované
komunikace s majitelem kabelu nebylo možno provést rychlou opravu této
cesty. Cílem je uvedení cesty do původního stavu do začátku jarní turistické
sezóny.
 Nově od 9/2021 je dočasně (dlouhodobě) přeložena jedna z nejfrekventovanějších turistických tras v centrální části národního parku - modrá
z Mezní Louky směr Vysoká Lípa. Současně s tím stále platí, že z ní není
přístup po žluté do Divoké soutěsky.
 Zelená značka z Brtníků na Turistický most. Uzavřena od Soví vyhlídky
do údolí Vlčího potoka (dočasně odstraněno turistické značení). Z Brtníků
do Kyjovského údolí je možno dojít po modré přes osadu Kopec a údolím
Brtnického potoka (a dále např. do Zadních Doubic a do Saského Švýcarska) nebo po cyklotrase 3033 od žluté značky spojující osadu Vlčí Hora
a Brtníky. Tato cesta vede přímo k Turistickému mostu v Kyjovském údolí.
Modré místní značení v úseku Vlčí potok, U Jezevce – Vlčí potok, U skály zůstalo a byly doplněny směrovky s novým aktuálním textem. Bohužel
v současné době zde LČR v horní části provádějí těžbu a cesta je jak pro

pěší, tak zvláště pro cyklisty obtížněji průchodná, zvláště když zaprší.
 Zelená spojka od Vlčí desky k Niedermühle (cesta přechodně uzavřena, neprůchodná). Nejbližší přechod do Saska je v Zadních Dubicích.
 Dálková modrá z Brtníků do Rynartic je přerušena v úseku Hadí pramen - Panenská jedle, vč. odbočky k Černé bráně (cesta přechodně uzavřena, neprůchodná). Náhradní trasu nelze realizovat. Okolí Panenské jedle
je nyní přístupné jen po modré a zelené ve směru Na Tokání – Panenská
jedle – bývalé Zadní Jetřichovice – Mezní Louka a naopak.
 Žlutá z Kyjovského údolí do Divoké rokle je uzavřena od začátku klidového území v Divoké rokli k odb. k Černé bráně na rozcestí s taktéž uzavřenou výše zmíněnou modrou. (cesta přechodně uzavřena, neprůchodná).
Od rozcestí Hřebec se zelenou nemá smyl po žluté sestupovat na počátek
Divoké rokle, neboť je pak nutno vrátit se stejně zpět.
 Žlutá od Vysoké Lípy na Mezní Louku je uzavřena v úseku od odbočky
pod Šaunštejnem k cyklotrase č. 3030 (cesta přechodně uzavřena, možnost obejít po červené přes Malou Pravčickou bránu).
Ve směru od Mezní Louky je u uzavřeného úseku v místě odbočení od cyklotrasy umístěna směrovka pro obchůznou trasu po červené.
 Část dálkové červené od Mezní Louky směrem na Větrovec a Malou
Pravčickou bránu (trasa přeložena souběžně se zelenou /směr bývalé
Zadní Jetřichovice/ a napojena později zpět na červenou, prodloužení cca
0,5 km). Na Mezní Louce je vedle
rozcestníku s turistickými směrovkami tabule s aktuálními přeložkami a uzavírkami tras vedoucích
z Mezní Louky.
 Je uzavřen průchod Divokou
soutěskou ve směru Mezní Louka
z horního přístaviště (žlutá). Návštěva Divoké soutěsky je možná
jen okruhem ve směru od Edmundovy soutěsky, tj. z Mezního
můstku. Odtud pěšky proti proudu
Kamenice k dolnímu přístavišti člunů v Divoké soutěsce, plavba tam
a zpět bez výstupu člunu u horního přístaviště, a zase pěšky návrat k Meznímu můstku (a dále pokračovat např. do Mezné)
 Je uzavřen průchod Pavlininým údolím po dálkové červené od koupaliště v Jetřichovicích do Studeného (nově byla uzávěra prodloužena až do
20. ledna 2022)
 Je uzavřen sestup po modré z Rynartic do Pavlinina údolí
 Je uzavřen výstup po zelené od koupaliště v Jetřichovicích směr Česká
Kamenice (tj. není průchozí cesta z Č. Kamenice do Jetřichovic, nutno volit modrou přes Filipov a Všemily)
 Je uzavřen průchod roklí Suché Kamenice po dálkové červené ve směru
od rozcestí na silnici u Hřenska směr Arnlotice, ale je průchozí kombinace:
Arnoltice – po modré do horní části Suché Kamenice a výstup po červené
do Labské Stráně a na Belvede
 V oblasti modře značené trasy Zelený kříž - Trojboká kaple - Zlodějská
cesta - Tanečnice je velmi špatná situace v důsledku těžby, často neprůchodné, bez značení.
 Nově je uzavřen úsek zelené TZT od Mezní Louky, směřující po odbočení dočasné červené do Hlubokého dolu (viz příloha). Nebezpečný úsek je
možné obejít po červené TZT a cyklotrase č. 3030. V tomto úseku je rovněž
dočasně zrušeno značení a nebude zde tedy probíhat pravidelná kontrola
nebezpečných stromů.
Situace kolem Hrazeného k severní straně směrem Šluknov je již v pořádku. Byla tam horší průchodnost nové žluté trasy v úseku Na Číhané
– Knížecí, po upozornění LČR reagovaly a situace by měla již být dobrá.
Na nové žluté značce poblíž státní hranice u Fukova byla ukončena těžba
a následně bylo doplněno turistické značení. Nejhorší situace je na modré
značce Zelený kříž – Tanečnice. K obnově poškozeného značení dojde až
v měsíci září.
Bližší údaje naleznete také na mapy.cz a na www.npcs.cz/bezpecnost.
Čerpáno z: www.ceskesvycarsko.cz
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Týraní si o pomoc mohou říct gestem.
Gestem, které může zachránit lidský život.

Je to více jak 2 roky, kdy jsme v důsledku globální pandemie uzavřeni
v domovech. Dlouhodobý pobyt v domovech nařízený restriktivními opatřeními ze strany států způsobil ve spoustě domácností velkou proměnu
mezilidských vztahů. Nutné společné trávení času v jednom prostoru podnítilo tzv. ponorku neboli dusno v domácnosti. A když k tomu připočteme
navíc stres vyvolaný covidem nebo ztrátou zaměstnání, má to neblahý vliv
na lidskou psychiku. Zastavit týrání, ukončit násilí, možná i zachránit život. To vše může dokázat ruka sevřená v pěst. Jde o nenápadné volání o pomoc. Signál, který upozorní okolí, že je něco špatně a nevzbudí pozornost
agresora, jenž může být v té chvíli nablízku. S nápadem, jak pomoci obětem domácího násilí, přišla kanadská nezisková organizace. Jeho výhodou
je, že je jednoruční, tiché, diskrétní a aplikovatelné v jakémkoliv prostředí, včetně toho virtuálního. Je to forma volání o pomoc, kterou může oběť
(dítě, dívka, chlapec, dospělá osob či senior) manifestovat na jakémkoliv
veřejném prostranství (v obchodě či v MHD), v domovech (např. když přijde kurýr či pošťák), ukázat jej sousedovi z okna nebo během videohovoru
na počítači či na mobilu. Další výhodou je absence digitální stopy na rozdíl
od písemného volání o pomoc. Pokud někdo gesto uvidí, měl by se s obětí
snažit spojit a zjistit, co potřebuje a jak jí může pomoci. Pokud se tak stane během videohovoru, může použít nepřímé otázky, ideálně takové, které
oběť pochopí, ale agresor nikoli. Pokud se rozhodne oběti zavolat po telefonu, může pokládat například uzavřené otázky, na které se dá odpovědět

ano nebo ne, takže agresor, byť bude poblíž, nepochopí, na co oběť odpovídá. Případně lze také kontaktovat některou z pomáhajících organizací.
Pokud se oběť nachází v ohrožení zdraví či života, je třeba volat policii. Ve
světě byly zaznamenány i případy, kdy byl signál použit osobou, která byla
aktuálně v pozici unesené osoby. Signál byl ukazován z jedoucího vozidla
okolním posádkám. Informace o tomto incidentu tedy policie přijala přes
tísňovou linku.
Toto gesto by se mělo prosazovat do běžného života i u nás. Usilují o to
nejen organizace pomáhající obětem násilníků, ale i česká policie, která
chce rozšířit povědomost o tom, co znamená a jak reagovat.

Jak požádat o pomoc pomocí mezinárodního gesta?
Stačí zvednout ruku dlaní směrem k potencionálnímu zachránci, skrčit
palec do dlaně a sevřít ho zbývajícími prsty v pěst. Je to naprosto smyšlené
gesto, nikoliv znak z nějakého znakového systému pro neslyšící. Zároveň
je to gesto, které mohou používat hluchoslepé osoby.

Lidská pozornost
Čím více lidí bude znát signály o pomoc, tím lépe pro celou naši společnost.
Nikdo z nás neví, zda někdy nebude potřebovat něčí pomoc. Buďte vnímaví
ke svému okolí, pozorujte lidi kolem vás a studujte jejich chování. Můžete
to být zrovna vy, kdo sice nepotřebuje pomoc, ale kdo naopak zachrání něčí
lidský život.

Kde můžete hledat pomoc?

Bílý kruh bezpečí
poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům
trestných činů
www.bkb.cz, telefon: 116 006
ROSA centrum pro ženy
specializuje se na pomoc ženám, obětem domácího násilí, a jejich dětem
www.rosacentrum.cz, telefon: 800 605 080

proFem
centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí
www.profem.cz, telefon: 777 012 555
ACORUS
pomoc osobám ohroženým domácím násilím
www.acorus.cz, telefon: 283 892 772
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Významné dny v únoru
2. únor - Hromnice
Hromnice je označení svátku slaveného 2. února, kterému v křesťanství
odpovídá svátek Uvedení Páně do chrámu. V lidovém křesťanství se Hromnice staly důležitou oslavou přicházejícího jara, podobně jako keltský
předkřesťanský svátek Imbolc. Svátek byl také spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem jak napovídá jeho název. Nejznámějším příkladem
této víry je svěcení svící, takzvaných hromniček, prováděné v tento den,
které se pak během bouře dávaly do oken a měly tak ochránit domácnost.
K Hromnicím se v českém prostředí váže nejvíce pranostik, kolem čtyřiceti. Nejznámější pranostikou je "Na Hromnice o hodinu více". Na Hromnice se tradičně sklízel betlém a někde také vánoční stromek.

doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven 14. února. Svátek Luprecalia splynul s oslavami mučednictví Svatého Valentýna a vznikl romantický
svátek, který je nyní 14. února slaven.

11. únor – Den bílého trička
Den bílého trička odkazuje na stávku zaměstnanců (11. 2. 1937) firmy General Motors, největšího výrobce automobilů na světě, s hlavním sídlem
v USA. Přestože se u nás vžil název Den bílého trička, v originále šlo spíše
o bílou košili (White Shirt Day). Zaměstnanci po celém světě v tento den
nosí bílé tričko nebo košili jako připomenutí boje za spravedlivější pracovní podmínky.
11. únor - Mezinárodní den žen a dívek ve vědě
Mezinárodní den žen a dívek ve vědě (ve zkratce MDŽD ve vědě) připadá
na 11. února. Valné shromáždění Organizace spojených národů jej vyhlásilo v prosinci 2015. Svátek má připomenout zásadní úlohu žen ve vědeckém
světě a podpořit jejich zapojení do výzkumné činnosti.

20. únor - Světový den sociální spravedlnosti
Světový den sociální spravedlnosti vyhlásilo OSN roku 2007. Připomíná
boj proti chudobě a zdůrazňuje význam lidských práv, rovnosti a vzájemného respektu.
22. únor - Den sesterství – Den zamyšlení
Den zamyšlení (anglicky Thinking day, česky dříve také Vzpomínkový
den či Den sesterství) je mezinárodní svátek přátelství, který slaví skautky
a skauti celého světa 22. února. Toho dne se narodili zakladatel skautingu
sir Robert Baden-Powell (22. února 1857) a jeho žena Olave Baden-Powell
(22. února 1889). Proto toho dne skauti přemýšlí o sobě, vzájemně si přejí,
organizují různé hry v terénu nebo se setkávají u ohňů. Některé skautské
organizace tento den využívají ke sbírce peněz na nějaký charitativní účel,
např. pro nemocnici či dětský domov v místě svého působiště. Svátek má
skautům připomínat, že je jich na celém světě hodně a že všichni jsou si
bratry a sestrami bez ohledu na barvu kůže, národnost či věk. V květnu
1926 na 4. mezinárodní konferenci skautek, jejímž tématem byl „Svět“,
navrhla zástupkyně Francie, aby byl určen jeden den v roce, kdy na sebe
budou moci všechny skautky myslet. Vybraly 22. únor, narozeniny obou
skautských zakladatelů, manželů, světové náčelnice Olave Baden-Powell
a světového náčelníka Roberta Baden-Powella. První oslava 22. února,
nazvaného Thinking Day, se v Praze konala už v roce 1927 pod názvem
„Vzpomínkový den“. Později byly oslavy přejmenovány na „Den sesterství“. Dnes užíváme přesnější název, který nezahrnuje jen skautky, ale
i skauty, neboť je to náš společný svátek: „Den zamyšlení“.

13. únor - Světový den manželství
Světový den manželství je pohyblivý svátek. Připadá na druhou neděli
v únoru.
14. únor - Den svatého Valentýna
Den svatého Valentýna se slaví v anglosaských zemích každoročně
14. února jako svátek zamilovaných. Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou stylizovaného srdce, jako
symbolu lásky.
Z komerčních důvodů se tento svátek v poslední době šíří i v kontinentální
Evropě. Českým svátkem zamilovaných je ale od pradávna 1. Máj.
Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia slaveném ve starověkém Římě. V předvečer tohoto dne byly do „urny lásky“ vloženy lístečky
se jmény dívek. Každý mladý muž potom tahal lísteček a dívka, jejíž jméno
si vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem“ v následujícím roce.
Legenda také říká, že tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma, zakazoval svým
vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat

Čerpáno z: www.svatkonos.cz, foto: www.businessinfo.cz , Rexter.cz,
digilib.k.utb.cz
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Leden našich sportovců
Kovidová opatření stále platí, ale aktivitu fotbalistů, volejbalistů a badmintonistů to zatím podstatně neomezilo. Všichni se řídí platnými pravidly, pravidelně se testují, běžně používají respirátory a odkládají je jen
v dovolených situacích. Volejbalisté a badmintonisté využili ochotu vedení Střední lesnické školy a scházejí se k tréninkům v její nové tělocvičně.
Pro volejbalistky je to ta nejlepší příprava na jarní část okresního přeboru,
badmintonisté zase mají možnost setkávat se se svými kolegy i soupeři.
Podle vyjádření trenéra Ládi Čurgaliho st. fotbalová mužstva zahájila nový
rok tréninky na svém stadionu hned na začátku ledna. Trénují fotbalisté
áčka, béčka i dorostu, ale protože se jedná o mnoho hráčů, i mezi nimi se
objevil kovid, resp. jeho varianta omikron. Mimo hru je v současnosti šest
sportovců, kteří nastoupili do karantény. Všichni věří, že se další případy
neobjeví, protože na období od 3. února do 6. února je naplánováno pravidelné zimní soustředění ve Sloupu v Čechách, kde je pro hráče už tradičně

vytvořeno známé a příjemné prostředí. Během soustředění je naplánováno
– mimo posilování fyzičky a vytrvalosti – pět přátelských zápasů se soupeři z okolí Sloupu. Soustředění by se mělo zúčastnit kolem 40 osob, hráčů
a doprovodného týmu. Před odjezdem budou všichni testováni na kovid
a o konečném počtu účastníků rozhodnou výsledky testů. Věřme, že budou
negativní.
Podle všech předpokladů začnou jarní část soutěží hráči stávajícího kádru, žádné velké odchody nebo příchody se neočekávají, jen je snaha vedení
mužstev zapojit do hry co nejvíce mladých hráčů z našeho úspěšného dorostu.
Podle posledních rozhodnutí vlády o kovidových opatřeních se situace postupně uvolňuje, povinná karanténa se krátí a tak si všichni jen můžeme
přát, aby se situace uklidnila a život nejen sportovců, ale nás všech, se co
nejdříve vrátil do normálu.
Text: Ing. Milan Kořínek

Dobrý začátek kuželkářů
Hned na začátku ledna jsme rozehráli jarní část soutěží a obě naše družstva
si zatím vedou dobře. Ve velké konkurenci se družstvo "A" v tabulce Severočeské divize nachází na pěkném osmém místě, družstvo "B" je v Okresním přeboru Libereckého kraje na třetím místě.
Dne 8. ledna 2022 jsme se zúčastnili okresních přeborů jednotlivců na
čtyřdráze v České Lípě, kde Eliška Marušáková vyhrála kategorii juniorek
a postoupila na krajské přebory do Teplic. Další člen oddílu Josef Rubanický postoupil v kategorii seniorů na krajské přebory také do Teplic. V sobotu
dne 29.ledna 2022 jsme odehráli své krajské přebory, kde Eliška vyhrála
opět svoji kategorii a v konkurenci především Ústeckých hráček, které hrají ligu žen, se stala přebornicí Severočeského kraje v juniorkách a vybojovala si postup na mistrovství České republiky soutěže jednotlivkyň, které
se bude konat v Přelouči. Josef Rubanický se v kategorii seniorů umístil
na druhém místě a postoupil na mistrovství České republiky, které se bude
konat v Praze na Žižkově. Radek Marušák vyhrál okresní přebory v hlavní
kategorii mužů a stal se mistrem okresu Děčín a zajistil si tak postup na
krajské přebory, ale bohužel pro nemoc se jich nemohl zúčastnit. Elišce
a Josefovi přejeme hodně štěstí na mistrovství republiky a co nejlepší výkony. Už těmito výsledky velmi dobře reprezentují oddíl kuželek a také Město
Šluknov.
Eliška Marušáková při své vítězné cestě

Za oddíl kuželek předseda Radek Marušák
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Zednické práce

Kontaktní adresa: Císařský 378, 407 77 Šluknov
Jednatel společnosti
email: jednatel@ts-sluknov.cz
Tel.: 412 386 202, 731 411 507
Dispečink, příjem objednávek
email: objednavky@ts-sluknov.cz
Tel.: 412 386 202, 773 949 474
Kompostárna a sběrný dvůr
Tel.: 775 284 574

- 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
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