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Vlna solidarity s Ukrajinou napříč českou společností stále pokračuje

Situace na Ukrajině a hlavně válka, která se odehrává prakticky za rohem,
spustila v Česku ohromnou vlnu solidarity. Ministerstva, kraje, města,
spolky, školy, soukromé firmy i jednotlivci organizují finanční a materiální
pomoc pro Ukrajince. Je to až neuvěřitelné, jak Češi v této těžké a nepochopitelné době dokáží držet při sobě a s obrovským nasazením pomáhají
lidem z Ukrajiny.
Pokud i vy chcete pomoci a poslat peníze na pomoc Ukrajině, máme pro
vás přehled oficiálních sbírek a tipy na pomoc.
ADRA
Na veřejnou sbírku je možné přispívat prostřednictvím portálu Darujme.
cz–darujme.cz/SOSADRA nebo přímo na číslo účtu 66888866/0300, variabilní symbol 500
ČLOVĚK V TÍSNI
Pomoci lze přes webové stránky Člověk v tísni (clovekvtisni.cz/darujte/)
a následně kliknutím na odkaz „Podpořte sbírku SOS Ukrajina.
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Přispět na pomoc Červenému kříži na Ukrajině lze několika způsoby.
Jedním je klasický způsob, a to zaslání peněžitého daru na číslo účtu
333999/2700, variabilní symbol 1502.
Finanční pomoc lze rovněž poslat přes webovou stránku cervenykriz.eu
a následně buď vyplněním webového formuláře či jednoduše načtením QR
kódu.
HUSITSKÁ DIAKONIE
Finanční pomoc lze posílat na transparentní sbírkový účet Husitské diakonie: 2501867242/2010, variabilní číslo 500.
Sbírka paměti národa – sbírka podporuje organizaci Come Back Alive pomáhající ukrajinským vojákům ve válce na Donbasu. Ta poskytuje

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
ŠLUKNOV
pro školní rok 2022/2023
proběhne v úterý

10. května 2022 od 9.30 do 16.30 hodin
v budově Svojsíkova 352, Šluknov.
(Platí pro všechna pracoviště MŠ – Svojsíkova 352, Svojsíkova 355,
Žižkova 1032.)
Pokračování na str. 9

hlavně technickou, školící a zdravotní podporu.
Arcidiecézní charita Praha – sbírka na pomoc Ukrajincům, kteří se
v souvislosti s válečným konfliktem
nacházejí na území pražské arcidiecéze v kritické situaci.
Velvyslanectví Ukrajiny v České republice – zastupitelský úřad Ukrajiny
v České republice vyhlásil sbírku na nákup vojenského materiálu pro armádu a tamní domobranu.
Charita České republiky – veřejná sbírka směřuje pomoc primárně obyvatelům zasažených oblastí.
Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90.
Fond humanity Českého červeného kříže – veřejná sbírka s číslem účtu
333999/2700 a variabilním symbolem 1502. Využít lze i dárcovskou SMS
a on-line platbu.

Chcete nabídnout ubytování pro lidi z Ukrajiny?
Lidé, kteří chtějí nabídnout prostor k bydlení, mohou kontaktovat přímo
Správu uprchlických zařízení, a to prostřednictvím e-mailu:
ubytovaniukrajina@suz.cz.
Nebo mohou využít portál Uprchlíci vítejte, za kterým stojí Sdružení pro
integraci a migraci.
Děkujeme. Velice si toho vážíme!

Ústecký kraj spustil Krajské asistenční
centrum pomoci Ukrajině

Ústecký kraj spustil 3. března 2022 Krajské asistenční centrum pomoci
Ukrajině (KACPU) v budově bývalého rektorátu ústecké Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně. Centrum je uprchlíkům z Ukrajiny k dispozici nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu. Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině
je místem prvního kontaktu a zároveň i informační středisko pro válečné
uprchlíky z Ukrajiny. Pomůže jim s registrací i se zajištěním ubytování.
Jeho úkolem je také shromažďovat nabídky pomoci. Na KACPU se lze
obracet s nabídkou humanitární pomoci prostřednictvím e-mailové adresy kacpu@ulk.izscr.cz nebo telefonicky na číslo 974 444 444. S nabídkami
humanitární pomoci se lze obracet též na e-mail nno@ulk.izscr.cz

Důležité informace k zápisu do
prvního ročníku ZŠ Šluknov
pro školní rok 2022/2023

V ZŠ J. Vohradského Šluknov se bude zápis do prvního ročníku konat

v pondělí 4. dubna 2022 od 12.30 do 17.00
hodin v budově ZŠ v Žižkově ulici. Ti, kteří se nebudou moci v tomto
termínu k zápisu dostavit, mohou využít dodatečného zápisu do prvního
ročníku, který se bude konat 20. dubna 2022 od 14.00 hod. v hlavní budově
školy (bližší informace k zápisu budou zveřejněny na webových stránkách
www.zssluknov.cz).
Pokračování na str. 8
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Svoz bio popelnic začíná 15. března Tříděný odpad v kontejnerech
Svoz biopopelnic bude v letošním roce zahájen 15. března 2022. Pro svoz
platí stejná pravidla jako doposud, tedy tam, kde se směsný komunální odpad sváží v pondělí a v úterý, bude svoz biopopelnic v úterý, tam kde se
směsný komunální odpad sváží od středy do pátku, bude svoz biopopelnic
v pátek.

Ukliďme Česko!
Ukliďme Šluknov!
Letos se jaro ozvalo o dost dřív než v uplynulých letech. Tak nějak přirozeně je jaro spojené s úklidem a smýčením. Doma se myjí okna, větrají
skříně. Hospodyňky se chystají na velikonoce. Doma je už čisto, okna se
blýskají ... První jarní paprsky nás lákají na vzduch do přírody. A to je panečku překvapení! Podél cest, potoků a v lesích jsou někdy naváté, jindy
záměrné odhozené odpadky. Také na vás dolehne smutek? Lítost? Vztek?
Toho, kdo tohle způsobil, za ruku už nechytneme. Technické služby, lesníci
nebo silničáři na všechen úklid nestačí. Pokud vám tedy záleží na místě,
kde žijete a chcete se tu cítit dobře, můžete pro to něco udělat. Zkuste se
zapojit do celostátní akce „Ukliďme Česko! Ukliďme Šluknov“! U nás
tuto akci zastřešuje Město Šluknov. Na městském úřadě obdržíte pytle
na odpad. Je dobré domluvit se, které místo byste rádi vyčistili, abyste se
s druhou partou nepoprali o odpadky :-). Po provedeném úklidu na Městský úřad ve Šluknově nahlásíte, kde jste pytle s odpadem nechali a pracovníci úřadu zajistí jejich odvoz. Protože je Město Šluknov „jen“ zprostředkujícím organizátorem, nestanovujeme konkrétní datum a čas. Ten si
můžete domluvit se svými přáteli nebo spolky a pak si třeba opéct buřtíky.
Město Šluknov pouze stanovilo termín jarního úklidu v rozmezí od 28.
března do 17. dubna 2022. Jediné co je dobré udělat navíc je vyfotit místo
před úklidem a po úklidu. Ať se můžete pochlubit, jak se vám povedlo vytvořit hezčí místo pro život.
Předem děkujeme všem, kterým záleží na městě, ve kterém žijí.

Třídíte? Pro někoho je tato otázka zbytečná a někdo jen mávne rukou. Tato povinnost je však ukotvena v zákoně o odpadech. Jenže
ten kdo třídí, dost často naráží na překážky. Dnes již není problém
nalézt v blízkosti „hnízdo“ s barevnými kontejnery. Problémem je
spíš to, že kontejnery na papír, sklo i plast jsou přeplněné. Někdy už
i v den, kdy proběhl svoz. Není těžké najít příčinu. Tu uvidí každý, kdo
odklopí víko kontejneru. Obzvlášť u papíru je to patrné. Je to pohodlnost
a lenost. V kontejnerech jsou nesložené nebo nesešlápnuté krabice. Pak stačí 3-4 takovéto krabice a nikdo další už do kontejneru papír nedá. Běžné je
i to, že jsou v krabicích plastové obaly, pásky nebo polystyren, které patří
do žlutého kontejneru. Podobný, i když o něco menší problém, je u plastu. Také v případě kontejnerů se sklem jsou problémy. Také do nich občas
někdo vyhodí směsný komunální odpad a to je pak snaha desítek lidí zničena, protože sklo v tomto stavu často již nelze předat do sklárny. Znečistěné vytříděné odpady se pak musí svézt jako odpad komunální. Občané
pak rozhořčeně konstatují, že třídí zbytečně. Náklady na odpad následně
rostou. Ve Šluknově je v tuto chvíli 142 kontejnerů na tříděný odpad v 33
tzv. hnízdech. Město Šluknov plánuje další rozšíření sběrné sítě, aby občanům třídění odpadů usnadnilo. Pokud tuto zákonnou povinnost plníte,
buďte ohleduplní i ke svým sousedům, kteří na kontejner mají stejné právo
jako vy.
A ještě jedno důležité upozornění. Kontejnery na tříděný odpad poskytuje
Město Šluknov „svým“ občanům a rekreantům. Nejsou tedy určeny pro
podnikatele nebo pro obyvatele jiných obcí. Kontejnery mohou využívat
pouze ti podnikatelé, kteří mají s městem podepsanou smlouvu o využití
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem.

Městský úřad ve Šluknově
Odbor rozvoje a životního prostředí
ve spolupráci s
Úsekem akreditovaných laboratoří
zajišťuje za zvýhodněnou cenu
v pondělí dne 2.5.2022
ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY

• domovní studny
určeno pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden rozbor,
studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové zdroje pro
individuální zásobování
mikrobiologický a chemický rozbor
cena včetně DPH 1050,- Kč (platba hotově při odběru), radiologický
rozbor (radon 222)
cena včetně DPH 460,- Kč (platba hotově při odběru)
• veřejné zásobování pitnou vodou – vyhl. č. 252/2004 Sb.
určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, veřejné
studny, školy apod.
krácený rozbor a odběr vzorku
cena bez DPH 1320,- Kč + 350,-Kč zvýhodněné dopravné
úplný rozbor a odběr vzorku
cena bez DPH 9000,- Kč + 350,-Kč zvýhodněné dopravné
(platba fakturou na základě závazné objednávky)
evidence objednávek do 28.4.2022:
Městský úřad ve Šluknově - Obor rozvoje a životního prostředí
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, tel.: 412 315 334, 731 411 510
e-mail: nanakova@mesto-sluknov.cz
odborné dotazy zodpoví:
AQUATEST a.s.
Úsek zkušebních laboratoří, Geologická 4, 152 00 Praha
tel.: 739 245 361, 603 432 681, e-mail: laboratore@aquatest.cz
Za ORŽP MěÚ Šluknov B. Naňáková
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Vážení a milí spoluobčané,
asi nikoho z nás ani ve špatném snu nenapadlo, že začátek roku 2022 vejde do dějin jako rok, kdy území Ukrajiny napadne ruská armáda, která
obsazuje území a města jiného státu. Příspěvek píši na konci února a netuším, jak se bude situace nadále vyvíjet do doby, kdy noviny vychází. Ale
v těchto dnech jen nevěřícně sledujeme události ve sdělovacích prostředcích a ptáme se sami sebe: „Co se to děje? Je to opravdu možný začátek
3. světové války? Ve 21. století?“ Jsme svědky migrace civilního obyvatelstva z Ukrajiny do okolních zemí, nejistoty, strachu o životy svých blízkých
a budoucnost vůbec. Jen těžko lze pochopit, že by v dnešní civilizované
Evropě měl někdo zájem rozpoutat válečný konflikt. Vždyť dobře víme,
že dopady by byly tvrdé nejen pro napadenou zemi, její obyvatelstvo, ale
i pro celou Evropu a pro každého z nás. A přesto se někdo takový našel. Bohužel. Můžeme se domnívat, že neuvěřitelně silné mužské ego, ješitnost,
sobeckost, touha po moci, po splnění svých cílů, bezcitnost, bezohlednost,
diktátorství je podstatnou příčinou vzniku války. To známe i z historie. Letos to bude 77 let, kdy skončila 2. světová válka. 77 let je v Evropě mír. Kdo
z nás chce, aby naši synové, muži, otcové museli do války? Nikdo. Většina
z nás si je vědoma ceny lidského života a věřili jsme v cestu diplomatického
řešení konfliktů. Obzvláště v dnešní době. Popravdě jsme vnímali mír jako
samozřejmost. Jako stav, kdy se válka již opakovat nebude, protože si většina z nás uvědomuje, jaké hrůzy prožívaly předchozí generace. Nyní vidíme, jak velmi křehký je mír. Jak moc ho chceme. Jak moc si přejeme, aby se
válečný stav na Ukrajině vyřešil co nejdříve a s co nejmenšími ztrátami na
životech. A jak moc nechceme, aby se válečný stav rozšířil do dalších zemí
Evropy. Většina z nás bude jistě bedlivě sledovat vývoj událostí.
Jaké investiční akce nás čekají?
I přes velmi složitou mezinárodní situaci se život a práce ve městě nezastavily. V průběhu zimních měsíců probíhala výběrová řízení, ze kterých byly
vybrány vítězné firmy, které budou plánované akce realizovat. Vysoutěžena byla akce na výměnu oken v ZŠ ul. Žižkova. Jedná se o okna budovy
směrem k mateřské škole. Kromě oken bude vyměněna i stávající zděná
část za novou. Přípravné práce budou započaty již v období konce školního
roku. Vlastní stavební práce budou probíhat v červenci a srpnu tak, aby neohrozily průběh školního roku. Tato investice je hrazena z rozpočtu města.
Další výběrové řízení se týkalo výběru zhotovitele na sběrný dvůr v areálu
kompostárny. Jak jsem Vás již v minulosti informovala, cílem je mít zařízení sběrného dvora na jednom místě, což by mělo být pro občany jednodušší
a pohodlnější. Práce již byly započaty, celkové náklady jsou cca 6 mil. Kč,
z toho dotace činí 4,5 mil. Kč. Kompletní rekonstrukce se dočká i urnový
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háj na hřbitově ve Šluknově. Jeho
technický stav je již opravdu velmi
špatný. Jedná se o místo posledního odpočinku, které si bezesporu
zaslouží opravu, aby bylo místem
důstojným. Jedná se o další dílčí
část plánované rekonstrukce hřbitova. Náklady na rekonstrukci budou činit 2,7 mil. Kč. Práce budou
započaty v květnu, dokončeny mají
být v srpnu. Prosím o trpělivost
a shovívavost návštěvníků hřbitova
v období práce. V posledních několika letech byly provedeny etapově
investice na rekonstrukci stávající
hasičské zbrojnici pod náměstím.
Budova je v majetku města a bylo nutné investovat do rekonstrukce, protože předchozí stav vůbec neodpovídal základním potřebám Hasičského
záchranného sboru. Výběrové řízení na zhotovitele proběhlo, práce budou
probíhat v měsících od dubna do září. Bude zcela opravena střecha, vyměněna dosud stará okna, veškeré klempířské prvky, hromosvod, fasáda. Náklady jsou ve výši cca 2,9 mil. Kč. A nyní se dostáváme ke komunikacím,
na jejichž opravy město investuje každý rok cca 4 mil. Kč. Zastupitelstvo v
rámci schvalování rozpočtu na další rok schvaluje i seznam komunikací,
které je třeba opravit. V letošním roce se položení nového celopovrchového
asfaltu dočká propojka mezi Královstvím a ul. Rumburskou (před Valdekem). Dále pak ul. Riegrova směrem k Technickým službám a navazující
propojka do Husovy ulice. Kompletního předláždění se dočká i středová
cesta v zámeckém parku. Ta je hojně využívána návštěvníky parku a její
povrch je nestabilní, zejména vlivem dešťů. Tato komunikace bude i o
kousek rozšířena, aby odolávala i při zatížení najíždění techniky např. při
Zámeckých slavnostech. Termín realizace všech těchto oprav je v měsíci
dubnu. Jsme si vědomi, že i další komunikace v našem městě je třeba opravit položením nového povrchu, o tom bude zastupitelstvo opět rozhodovat
v závěru roku.
Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám příjemné prožití začátku jara, ať je
k nám počasí přívětivé a obdaří nás hojností slunečných dní. Dále Vám
přeji pevné zdraví a zejména naději, aby se válečný konflikt na Ukrajině
co nejdříve vyřešil a aby jeho dopady byly vůči všem lidem co nejmírnější.
Eva Džumanová

Vnímáme paniku mezi lidmi, jsme připraveni
pomáhat zde, jak můžeme
Při poskytování sociálních služeb řešíme s klienty různá témata a právě
nyní je v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež velikým tématem válka
mezi Ukrajinou a Ruskem i jaderné zbraně. Děti jsou obklopeny těmito informacemi ze všech stran – sociální sítě, rodina, škola, kamarádi, masmédia. Samozřejmě se obrací s otázkami i na pracovníky klubu, kteří se jim
snaží poskytnout potřebné odpovědi a hlavně psychosociální podporu.
Možná je právě nyní na čase připomenout, že i rumburská charita je stálým
členem Panelu humanitárních organizací Ústeckého kraje, který je organizační, koordinační a komunikační platformou pro poskytování komplexní
péče o občana při řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Rumburská charita, i když je malým kolečkem v obrovském soukolí, kterým je
Charita ČR, je však připravena poskytnout potřebnou pomoc i osobám
z Ukrajiny, které zamíří do Šluknovského výběžku. Je nesmírně potěšující, jak se lidé dokážou semknout, uspořádají sbírky finanční i materiální
a vzdají se toho, co druhému člověku pomůže přežít i takovou krizi, jakou
je VÁLKA. Probíhající sbírka Charity ČR již pomáhá partnerovi Charitě Ukrajina. Dobře si však uvědomujeme, že je potřeba být připraven
i zde, na naší rodné půdě, kam se lidé z míst postižených válkou budou chtít
schovat.
Jsme proto připraveni nejen našim občanům v případě ohrožení, ale také
osobám z Ukrajiny, poskytnout to co máme, tedy především materiální
pomoc (oblečení, obuv, deky, nádobí, kočárky, ručníky, povlečení a mnohé

další). Někteří pracovníci jsou rovněž proškoleni v poskytnutí první psychologické pomoci při mimořádných událostech.
Bližší informace na www.charitarumburk.cz nebo na číslech 412384744,
412 384 745 nebo osobně na adrese Sukova ul. 1055/24 v Rumburku
(naproti Gymnáziu).
Email: reditel@charitarumburk.cz, www.charitarumburk.cz
Děkujeme za podporu i významným donátorům: Ústecký kraj, Město
Rumburk.
Autor článku: Martina Škodová, DiS., ředitelka
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Koncert se opět vydařil
Někdo by třeba řekl: flétna – na tu se naučí skoro každý. Ale jsou takoví
virtuosové, kteří zahrají úplně všechno a na příčnou flétnu to opravdu
není jen tak. To nám předvedl na minulém koncertě pan Jan Ostrý, který
se svým nástrojem předvádí své umění na mnoha českých i zahraničních
pódiích a předává jej studentům na prestižních hudebních školách. Právě
tak jako klavíristka Silvie Ježková opět potvrdila virtuositu českých interpretů klasické hudby.
Jen musím politovat, že nabídky těchto profesionálních koncertů využívá
dost málo šluknovských obyvatel. Naše město je stranou od koncertních
sálů a divadel kam se musí za kulturou dojíždět, ale Šluknovský zámek je
na tak vysoké kulturní úrovni, že si umělci předávají informace o skvělé
akustice a nástroji – klavíru, že jsem zahrnuta nabídkami k jejich účinkování u nás. Vybírají repertoár, který pohladí duši začínajícího i náročného
posluchače. Žádný posluchač nemusí mít strach, že by odcházel z koncertu

„rozladěný“, a navíc vidět, jak se krásná hudba vytváří rukama vynikajících umělců, je opravdový zážitek.
Proto vás zvu na další koncert. Tentokrát nás navštíví dvě cembalistky.
Litevská umělkyně žijící střídavě v České republice – Giedré Lukšaité –
Mrázková a Petra Žďárská. Své nástroje si přivezou s sebou a tak ve Šluknově uvidíme poprvé hru na dvě cembala.
Koncert se uskuteční ve středu 23. března 2022 v 19:00 hodin v sále Šluknovského zámku.
Program koncertu 23. března 2022: J. S. Bach, J. A. Štěpán, F. W. H.
Benda, J. Haydn, L. Koželuch.
Vstupné zůstává zatím stejné 100,- Kč, důchodci a mládež 50,- Kč.
Ještě jednou vás srdečně zvu a přeji všem krásný zážitek s krásnou hudbou.
Za výbor KPVH Božena Bortníková

Šluknov opět oživí loutkový soubor Rolnička
Milí přátelé našeho tradičního šluknovského loutkového divadla,
s velkým potěšením Vás srdečně zveme na naše představení Kašpárkova
kouzelná kniha, které pro Vás chystáme na neděli 13. března od 15 hodin.
Konečně! Po dlouhé době Vám zahrajeme pohádku, a to nejen my z Loutkového souboru Rolnička, ale také děti z Kvítka si pro Vás chystají své vystoupení. Zatímco pro některé ostřílené mladé herce a herečky to bude již
klasika, pro některé z nich to bude vytoužená premiéra, přestože do Kvítka
přišli se již začátkem školního roku. Věřím, že z chystaného představení
jste nadšení stejně jako my, že přijdete a naše nováčky podpoříte potleskem.
Tak tedy v neděli 13. března na Vás čeká nachystaný hlavní sál - 1.patro
Domu Kultury ve Šluknově, začínáme v 15 hodin, proto přijďte i dříve, DK
je pro diváky otevřen již od půl třetí. Pro jistotu a více informací se podívejte i na náš facebook ( www.facebook.com/LoutkovySouborRolnicka ).
Těšíme se na vás!
Za LS Rolnička a DDS Kvítko
Karolína Fráňová
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Šluknovský zámek se probouzí zpět ke kulturnímu životu
Konec února je pryč a s tím i konec omezování počtu návštěvníků na kulturních akcích. Pokračovat můžeme také v plánování a uskutečňování
kulturních akcí, které už můžeme v plném rozsahu pořádat. V polovině
března bychom se také měli dočkat odložení respirátorů a díky tomu si už
i akce v zámku užít bez jakýchkoli omezení. Již v minulém čísle Šluknovských novin jsme Vás informovali, že se v zámku 1. března 2022 otevře
velikonoční výstava „Veselé Velikonoce vám přeje nejen beránek“. Je to
pro nás historicky první výstava zaměřená na Velikonoce. Zapůjčila nám
ji Jaroslava Holinová z Libiše, která je členkou Klubu sběratelů kuriozit,
a její sbírka čítá přes 400 pečících forem na beránky. Výstava je doplněna vrtanými kraslicemi paní Marie Lebedové ze Šluknova. Navštívením výstavy
a přispěním na dobrovolné vstupné podpoříte charitativní věc „Šance pro Tomáše“ (www.tomhavlik.cz). Výstava je v zámku k vidění do
30. dubna 2022.
Tímto ale velikonoční akce nekončí. V sobotu 9. dubna 2022 od 14:00
hodin připravujeme pro děti s rodiči „Velikonoční odpoledne“. Do zámku
zavítá Liduščino divadlo se svou pohádkou „Veselé Velikonoce aneb jak
se Honza naučil koledovat“. Dozvíte se, podle čeho se pozná nejlepší koledník. Společně si zazpíváme známé lidové písničky. Seznámíte se s líným
Honzou, panímámou a šikovnou Kačenkou. Prožijeme s nimi tři příběhy
o staročeských lidových tradicích. Po divadelním představení si děti i s rodiči mohou vyrobit velikonoční dekorace v tvořivé dílně, připravené budou
také dětské soutěže, o které se postarají děti ze školní družiny se svými vychovateli. Vstupné: 100 Kč/dospělí, 50 Kč/děti.

Chcete se vrátit v čase…?
S naší další výstavou a její vystavovatelkou se v čase vrátíme až do doby
první republiky. Ludmila Zusková, rodačka z Lán, se už před mnoha lety
rozhodla žít v tomto období. Staré časy jí natolik učarovaly, že se do nich
zamilovala celou svou osobností. Přijďte načerpat atmosféru prvorepublikové elegance! Budete moci obdivovat desítky kusů šatů, kabelek, párů
bot, rukaviček, bižuterie a větších i menších předmětů denní potřeby.
Výstava „Žiju v první republice“ bude zahájena slavnostní vernisáží
v sobotu 26. března v 16.00 hodin. V tento den se také důstojně rozloučíme s již probíhající výstavou fotoamatérů ČR „Náš pohled na svět“, která
je v zámku k vidění od 7. února. Toto krásné odpoledne nám zpříjemní hudebním doprovodem pan Patrik Engler a Vinotéka Petra Bartáčka z Rumburka.
Šluknovský zámek, Dagmar Pálková

Velcí i menší herci si zahrají ve Šluknovském zámku /
Profesionální i amatérští herci si zahrají ve
Šluknovském zámku
Naše pozvání do Šluknovského zámku přijal Divadelní soubor Hraničář z Rumburka, který vás společně s námi zve na divadelní představení
„Rok na vsi“. ROK NA VSI zachycuje mozaiku osudů v moravské vesničce Habrůvky. Společně prožijeme všechna roční období, příslušné svátky
a zvyky. Ve hře se setkáme s životními osudy, radostmi i dramaty obyvatel
Habrůvek. Přijďte společně s námi prožít další z krásných večerů v našem
zámku, a to 12. března 2022 od 18.00 hodin. Vstupné: 150 Kč
O týden později, tedy 17. března 2022 od 19.00 hodin, Vás zveme na hudebně zábavný pořad s hercem panem Janem Přeučilem, který Šluknovský zámek navštíví společně se svou manželkou Evou Hruškovou. Prožijete večer plný humoru, písní a dobré nálady. Večerem bude provázet Jiří
Zbořil. Vstupné: 200 Kč
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji městu Šluknov a pracovnicím Regionálního informačního centra na šluknovském zámku za vytvoření ideálních podmínek pro výstavu mé
sbírky šperků ve dnech 3.1. až 25.2.2022. - Jmenovitě chci poděkovat paní Mgr. Andreje Kadlecové, Jitce Schneiderové, Marcele Luhové a Dagmar
Pálkové. Tyto pracovnice RIC vykonaly pro úspěch výstavy mnohem více, než bylo jejich pracovní povinností. Se zcela nevšední vstřícností mi
pomáhaly s instalací výstavy a dotvářením expozice. Město Šluknov může být pyšné na svůj krásný zámek a na jeho pracovníky. Setkal jsem se již
s mnoha pořadateli výstav a podobných akcí, ale zde jsem byl mimořádně mile vítán a podporován. Vše zde funguje naprosto skvěle. – DĚKUJI.
Mgr. Jiří Herzlík, šperkař z České Kamenice.
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Vyhodnocení participativního rozpočtu na rok 2022
Město Šluknov již popáté dalo možnost svým občanům rozhodnout o výběru akce, která bude zařazena do rozpočtu města k realizaci a uskuteční se
v tomto roce. Na výběr bylo ze 4 akcí, které je možné nyní po stránce stavební připravenosti realizovat. Letos jsme obdrželi celkem 484 hlasovacích lístků (389 hlasů elektronicky a 95 hlasů písemně).
Akcí, která obdržela nejvíce hlasů, se nakonec s výraznou převahou s 342
hlasy obdobně jako loni stala další etapa revitalizace hřbitova Království,
a sice obnova vstupní brány hřbitova. V rámci akce bude původní histo-

Pořadí projektu
1.
2.
3.
4.

rická brána kovářsky restaurována, doplněna o chybějící části a uvedena
do původního stavu. Pilíře, do kterých je brána osazena, budou zednicky
opraveny, včetně původní štukové profilace. Pokud vše půjde dobře, vše
bude hotovo již na jaře. Na přiložených fotografiích si můžete prohlédnout
současný stav brány.
V tabulce níže si můžete prohlédnout celkové pořadí hlasování. Všem hlasujícím děkujeme.

Název projektu
Obnova vstupní brány hřbitova v Království
Dokončení opravy kostelíku v Císařském
Vydláždění středové cesty v zámeckém parku
Zpevnění západního břehu Pivovarského rybníka

Počet hlasů
342
61
48
33

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

současný stav vstupní brány na hřbitov

Nejlepší je odpad, který nevzniká
Někdo se nad tímto nadpisem pousměje. Odpad přeci vzniká a vznikat
bude. Je tu přesto jedna složka odpadu, která vznikat vůbec nemusí, a tou
je bio odpad, odpad z kuchyní a zahrad. Říkáte si: „Tak to jste objevili Ameriku“. Po celá staletí se posekaná tráva, slupky, rostlinné zbytky potravin,
staré kytky dávaly na kompost. Příroda se sama postarala o to, aby se
z těchto zbytků stala úrodná zemina, která se obratem v zahradě využije.
Dokonce i popel ze dřeva je vhodné do kompostu přidat.
Město Šluknov již 8 let poskytuje občanům bio popelnice na bio odpad.
Původní záměr však byl ten, aby lidé, kteří nemají zahradu, nedávali „zelený odpad“ z kuchyně do popelnic na směsný komunální odpad, ale aby
skončil alespoň v kompostárně. O nádoby na bioodpad však měli zájem
obzvlášť lidé, kteří zahradu vlastní a tak jsou bionádoby plné trávy. Za rok
2021 jsme ve Šluknově vytvořili 302 tun naprosto zbytečného bioodpadu.
Odpadu, který by odpadem v mnoha případech ani nemusel být. Náklady
spojené s tímto svozem nádob na bioodpad se blíží čtvrt milionu. Zároveň
je nutné započítat náklady spojené s jeho zpracováním. Určitě by stálo za
zvážení, zda biopopelnici skutečně potřebujeme. Nebyl by lepší kompost
nebo kompostér?
Města a obce mohou pro své občany kompostéry zajistit. V případě, že byste i vy měli o kompostér zájem, dejte nám na Městský úřad ve Šluknově,

odbor rozvoje a životního prostředí, vědět. V případě zájmu pro vás kontejnery rádi zajistíme.
Určitě si pokládáte otázku, jak to bude s vaší slevou za nižší četnost svozu nádob na komunální odpad. Z důvodu změn „odpadářských“ zákonů
bude muset Město Šluknov přijmout nové vyhlášky, které budou reagovat
na systém obce v oblasti odpadů a věřte, že ve všech případech se domácí
kompostování vyplatí.
Vzhledem k nově přijatému zákonu o odpadech mohou obce stanovit nový
druh poplatku. Jednou z možností je poplatek za množství přistavených
nádob k objektu. Tento poplatek se mi zdá spravedlivý. Každý vlastník
nemovitosti si dle skutečné produkce odpadu zajistí potřebné množství
nádob. Ten kdo tedy dobře třídí může mít malou nádobu s nižší frekvencí
svozu. Naopak ti, kdo produkují odpadu víc, si nastaví větší počet nádob
a častější svoz. Cena se pak vypočítá podle těchto kritérií. Z poplatku však
nebude možné vyjmout ani onu zmiňovanou nádobu na bioodpad. Nestojí
za zamyšlení, jestli tedy tuto nádobu budeme skutečně potřebovat? Nebyl
by vlastní kompost případně kompostér lepším řešením? Je nutné vytvářet
bioodpad?
Za ORŽP MeÚ Šluknov Božena Naňáková
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Objevujte s námi!
Nový vzdělávací web Šluknovsko za školou
www.sluknovskozaskolou.cz
Tyto webové stránky jsou vlastně průvodcem po Šluknovsku napříč dějinami. Zachycují důležité informace z historie výběžku od pravěku přes středověk, renesanci, baroko, 19. století, 20. století až po 21. století.

A co na webových stránkách najdete?

Webové stránky Šluknovsko za školou
TISKOVÁ ZPRÁVA
MAS Český sever v rámci projektu vzdělávání MAP II. vytvořila regionální
portál o historii Šluknovského výběžku pro základní školy www.sluknovskozaskolou.cz. Prakticky to znamená, že byla spuštěna speciální webová
příručka, která má sloužit jako metodická pomůcka a zdroj informací učitelům, žákům i široké veřejnosti.
„Pracovní skupina pro regionální identitu složená z místních regionálních
odborníků, historiků, učitelů a dalších specialistů připravovala podklady
téměř 2 roky,“ vysvětluje Hana Kracmanová z MAS Český sever a dodává:
„Smyslem této aktivity je usnadnit přístup k informacím o naší regionální
historii a zvýšit povědomí o významu našeho regionu. Zároveň chceme motivovat současnou generaci i všechny zájemce z řad veřejnosti k posilování
vztahu k místu, kde žijí.“

Časovou osu, známé i doposud méně známé osobnosti dějin šluknovského
výběžku, zajímavé stavby a události, významné fenomény (jevy), bohatý
obrazový materiál – včetně historických fotografií a pramenů, interaktivní
mapu ale i badatelské úkoly a omalovánky. To vše přehledně a na jednom
místě.
Realizační tým, složený z těchto pracovitých a zapálených členů: Mgr.
Klára Mágrová, Mgr. Josef Rybánský, Mgr. Andrea Kadlecová, Mgr. Dana
Štefáčková a Hana Kracmanová, si je vědom, že se jedná o živý webový
portál, který se bude v průběhu času doplňovat jak o informace, tak o badatelské úkoly. Cílem projektu je rovněž představit www.sluknovskozaskolou.cz osobně ve školách. V dalším kroku se plánuje vydání klasické tištěné
metodické publikace.
Objevujte s námi náš krásný region a navštivte sluknovskozaskolou.cz.
MAS Český sever, z.s. spolufinancuje tento web z projektu "Místní akční
plán vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a území SO ORP Rumburk, č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704“, který je financován z ESF prostřednictvím OP VVV.
Dana Štefáčková, tel.: 702 117 891
e-mail: stefackova@masceskysever.cz

Fotogalerie z webu

Albin Hugo Liebisch - konstruktér Čechie Böhmerland, na prototypu svého
motocyklu (1925)

Rudolf Kögler při exkurzi po naučné stezce v okolí Vlčí hory

Typický objekt vz. 37 - řopík doplněný o pěchotní zákop

Zrekonstruovaný předválečný kroj
z Krásné Lípy. Stav v roce 2018
Foto: Zdeněk Šeda

Titulní strana omalovánek
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Důležité informace k zápisu do prvního ročníku ZŠ Šluknov
pro školní rok 2022/2023

Pokračování ze str. 1

Zápis je určen pro děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
K zápisu se musí dostavit i děti s odkladem školní docházky.
Pro rodiče s dětmi bude otevřený prosklený vchod budovy, kde si každý
rodič vyzvedne u asistentky registrační číslo. Toto číslo je nutné si uschovat. Pod tímto registračním číslem bude každé dítě evidováno a nejpozději
do konce dubna bude zveřejněn pod těmito čísly seznam přijatých dětí do
1. ročníku (na webových stránkách školy).

Zápis bude probíhat ve třídách v přízemí a v 1. patře nové budovy. Zde
proběhne motivační pohovor dítěte s pedagogem, který slouží pouze k orientačnímu posouzení školní připravenosti dítěte. Zároveň rodiče obdrží
žádost o přijetí, kterou vyplní. Pro tyto účely musí rodiče doložit důležité
údaje o dítěti a o obou dvou zák. zástupcích (jméno, příjmení, bydliště
a tel. kontakt), proto je nutné mít s sebou potřebné doklady k ověření údajů
(rodný list dítěte, občanský průkaz, příp. pas). Žádost je možné si stáhnout
z webových stránek školy a přinést k zápisu již vyplněnou.

Současně si zákonní zástupci budou moci vyplnit přihlášku do školní družiny, pokud o ni budou mít zájem. Ve školním roce 2022/2023 bude školní
družina v provozu od 6.00 do 16.30 hod.
Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku informováni:
• jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho
dalším rozvoji a budou upozorněni na oblasti, na které se mají s dítětem
zaměřit,
• v případě potřeby o možnosti
udělení odkladu školní docházky a zároveň o možném
vzdělávání v přípravné třídě,
která slouží k vyrovnání vývoje
dítěte.
V případě žádosti o odklad
školní docházky doloží zákonný zástupce společně s touto
žádostí v den zápisu (nebo
nejdéle do 30. 4. 2022) doporučující posouzení školského
poradenského zařízení (PPP
nebo SPC) a odborného lékaře (pediatra), nebo klinického
psychologa.
Otázkou, co musí dítě k zápisu
zvládnout, se rodiče vůbec trápit nemusí, neboť děti jsou na
zápis systematicky připravovány v MŠ, tudíž základní znalosti a dovednosti jistě ovládá.
Pokud mají rodiče přesto obavy z nástupu svého dítěte do
první třídy, bude jim v průběhu zápisu k dispozici speciální pedagožka, na kterou se mohou v případě
zájmu obrátit.
Nicméně do začátku září zbývá ještě pět měsíců, během kterých děti velmi
často udělají velký pokrok.
Z důvodu zamezení dlouhé čekací doby během zápisu prosíme rodiče,
aby svůj příchod nesměřovali pouze na 12.30 hod., ale aby k příchodu
využili celého nabízeného časového rozpětí konání zápisu.
Už se na Vás moc těšíme!
Vedení školy a pedagogický sbor

Patnáctiletí učitelé
V rámci projektu, který vymyslela naše třídní učitelka, jsme si my, žáci 9. A, měli vytvořit dvojici či
trojici se spolužákem, a následně si zkusit připravit hodinu pro žáky 4. ročníku naší školy.
My jsme se rozhodli jít jako první a vyučovat u mladších spolužáků hodinu vlastivědy.
Pár dní před zahájením našeho vyučování jsme si připravili prezentaci na téma doba kamenná. Ale
nejen to, také jsme si připravili pár jednoduchých aktivit a her.
V den, kdy jsme měli jít vyučovat, jsme sice byli trochu napjatí, ale to se pomalu ztrácelo. Když
jsme přišli do třídy paní učitelky Laštůvkové, naší bývalé třídní učitelky, představili jsme se dětem
a začali s naší prezentací.
Po odprezentování nastal čas na připravené hry. V první z nich šlo o přiřazování obrázků k textu.
Druhá z nich byla hra známá pod jménem Šibenice, která spočívá v tom, že si děti vymýšlejí slova
na dané téma a ostatní hádají, co by to mohlo být.
Děti to neskutečně bavilo, šlo jim to velmi dobře a do her se zapojily velmi rády. Na konci hodiny
pak všechny děti dostaly odměnu a mohly ohodnotit naši hodinu.
Nás vyučování samozřejmě také moc bavilo a byli jsme dost překvapeni výkony dětí. Paní učitelka
Laštůvková byla též spokojená a žáci si prý i dnes pamatují aspoň nějaké informace o době kamenné.
Daniel Šic a Jaroslav Platil, žáci 9. A

Hodnocení výuky žáků 4. třídy
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠLUKNOV
pro školní rok 2022–2023
V případě Vašeho zájmu o zápis dítěte do naší MŠ od 1. září 2022 prosíme
o prostudování následujících informací:

CO VZÍT S SEBOU K ZÁPISU?
• FORMULÁŘE – Formuláře lze předem vyzvednout přímo v MŠ v týdnu
od 25.-29. 4. 2022 od 6:00 do 16:00 hodin, nebo je možné si vytisknout
z webu MŠ: www.skolka-sluknov.cz.
• RODNÝ LIST DÍTĚTE a jeho kopii
• Vyjádření lékaře (u dětí ve věku do 5 let),
• Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte (u dětí ve věku nad 5 let)
• Doklad o totožnosti žadatele (zákonného zástupce dítěte/ rodiče/ pěstouna/...)
KOMU A KAM DORUČIT?
• Osobně nebo prostřednictvím České pošty na adresu MŠ ŠLUKNOV,
k rukám ředitelky školy, Svojsíkova 352, Šluknov – příp. do schránky s nápisem ZÁPIS (u hlavního vchodu ze silnice),
• nebo dálkově s digitálním podpisem do datové schránky školy: t86kz8q,
• nebo dálkově s ověřeným podpisem e-mailem do schránky:
reditelka@skolka-sluknov.cz
(Následně do 3 dnů od odeslání e-mailem zašlete originály na adresu MŠ
Šluknov).
Děkujeme za spolupráci!
Mgr. Jana Korečková
ředitelka Mateřské školy Šluknov

Únor bílý, pole sílí
Letošní sněhovou nadílku jsme vyčerpali během pár dní v lednu, na únor
už nezbylo vůbec nic. Všechen sníh byl vysypán na horách a pro nás už
žádný nezbyl. Přesto jsme začali pěkně zostra. Sníh, nesníh, pilně jsme
se připravovali na zimní olympiádu a ještě pilněji jsme našim sportovcům
fandili. Jezdili jsme slalom na lyžích, uspořádali jsme hokejový turnaj, trefovali jsme puky do branky a dohled nad námi drželi naši sněhuláci lyžaři,
které jsme si sami vyrobili. Nezapomněli jsme ani na olympijské kruhy
a pochodeň. Po náročném sportovním klání jsme si odběhli odpočinout do
pohádek. Spolu s Karkulkou jsme šli lesem za babičkou, trošku jsme se báli
vlka, ale stejně jsme nad ním zvítězili. S Jeníčkem a Mařenkou jsme loupali
perníčky z perníkové chaloupky a dávali jsme dobrý pozor, aby nás neviděla Ježibaba. Víme, co udělala špatně neposlušná kůzlátka a jak bychom se
zachovali my. Zachraňovali jsme Budulínka před zlou liškou, která slupla
i koblížka. S Popelkou jsme hledali úkoly v oříškách i její ztracený střevíček
a Jiříkovi jsme pomáhali plnit úkoly při záchraně Zlatovlásky. Sotva jsme
se vrátili od dvanácti princezen, tak se akorát začal chystat masopust. Vyzdobili jsme si školku, vyrobili jsme si masky, nacvičili jsme masopustní
písničky, říkadla i tanečky a užili jsme si hezké karnevalové dopoledne, na
kterém nechyběla muzika, ani legrace.
Text H. Princová, foto Irena Staníková, Kateřina
Čurgaliová, H. Princová

více foto na str. 10
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Naše společné chvíle v mateřské škole

Text H. Princová, foto Irena Staníková, Kateřina
Čurgaliová, H. Princová

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

INVESTIČNÍ AKCE, MŠE ZA UKRAJINU

STRANA 11

První letošní ucelená oprava komunikace dokončena
Letošní velmi mírná zima nám umožnila (jak díky úspoře na zimní údržbě,
tak díky samotné možnosti provádění stavebních prací) realizovat a úspěšně dokončit první letošní opravu kompletní komunikace. Nejedná se o klasickou silnici, nýbrž zejména pěšími velmi intenzivně užívanou propojku
ze Smetanovy ulice do ulice Na Příkopě, která ústí u domu s pečovatelskou
službou. V minulosti se jednalo o rozbitou cestu s téměř nulovým zpevněním, která se po každém dešti stávala velmi rozblácenou.
V rámci prací jsme tak zbudovali štěrkové lože a cestu vydláždili žulovými
kostkami – v případě pojížděné části komunikace formátovými velikosti
10x8 cm, které jsou vidění v celém centru města, a v pěší části neformátovanou dlažbou, na pěších komunikacích ve městě již rovněž několikrát
použitou.
Součástí akce rovněž bylo osazení mechanických zábran zamezujících výjezdu z parkoviště ve Smetance přes louku – původní opatření spočívající
v zatravnění původní přes louku (která se postupně stávala oraništěm zcela nehodným centra města) vyjížděné cesty se bohužel ukázaly jako neúčelné. Motoristé vyjíždějící z parkoviště mají k dispozici pohodlnou dlážděnou cestu, na kterou bychom rádi navázali v příštím roce zadlážděním
i navazující ulice ústící do Bezručovy pod kostelem. V příloze dokládáme
několik fotografii z provádění prací včetně nového stavu komunikace.
Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

hotová zástěrkovaná dlažba

původní stav komunikace při zahájení prací

vyúštění vydlážděné pěší propojky

Na Popeleční středu 2. března 2022 se
v kostele sv. Václava ve Šluknově konala mše
„DEN POSTU A MODLITEB ZA UKRAJINU“

štěrkové lože a osazení kamenných obrub
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Vodní tvrz v Království
Téměř zcela zmizelá vodní tvrz v Království ležela na okraji obce severně
od kostela v místě pozemků č. 283 a 282. Zdejší tvrz patrně vznikla v roce
1472, kdy Zikmund z Varnsdorfu získal Království s polovinou místní
rychty. Domy v sousedství pevnosti byly osvobozeny od roboty. V současné
době je v místě travnatá plocha a hospodářství. Místo je dnes však zajímavé spíše u hlediska případného budoucího archeologického průzkumu.
V okolí je vidět navážku zeminy, kde byl pravděpodobně padací most. Kolem tvrze byly vyhloubeny vodní příkopy, které se napájely vodou z nedalekých rybníků, jejichž zbytky jsou ještě dnes patrné. Teprve při stavbě selské
usedlosti č.p. 304 v roce 1816 na místě tvrze byly příkopy částečně zasypány. Pravdivost existence tvrze potvrzují i nálezy domácího nářadí (např.:
radlice z pluhů, neglazované hrnce s uhlím a další). V roce 1555 vyhubil
mor téměř veškeré obyvatelstvo osady a údajně zasáhl i držitele tvrze. Tvrz

samotná přečkala až do století následujícího, kdy ji za třicetileté války zničili Švédové (1631). Vypráví se, že posledním majitelem pozemků byl jistý
Siechert a dlouho byl pozemek patřící k pevnosti nazýván „Na Siechertově
gruntu“. Měl se rozkládat směrem k Harrachovu a ke Královce. Tvrz dnes
připomíná pouze zvlněný terén.
Milí čtenáři, mnozí z Vás jistě slyšeli nebo četli o tvrzi v Království.
Do rukou se mi dostal článek, který si dnes můžete přečíst. Nevím ale, ze
které knihy pochází. Může mi, prosím, někdo sdělit její název? Sháním
i obrázek této pevnosti. Odpovědi prosím na adresu Helga Hošková, Lužická
1093, 407 77 Šluknov, nebo na mobil 732 745 571, nebo na email:
ic@mesto-sluknov.cz
Sepsala: Helga Hošková

Zadržování vody v naší krajině Nová ortopedicko-traumatologická
Péče o krajinu může mít mnoho podob, stručný přehled najdete v každém
článku o přírodě. Naše organizace ochránců přírody při lesnické škole
vybudovala mnoho naučných stezek, letos také jednu chystáme. Ale jako
novou cestu jsme zvolili projet zadržování vody v krajině. Rozhodli jsme se
obnovit jeden z kaskády rybníčků směrem na Kunratice. Práce na obnově
hráze už začala, tak snad vše dobře dopadne, a nejen na tomto projektu.
Děkuji všem za pomoc.
Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov
Mgr. et Bc. Rudolf Sochor, ředitel školy

ambulance v Děčíně

Vzhledem k nedostatku odborných lékařů vč. ortopedů máme možnost využít služeb nové ordinace v Děčíně.
Nabízíme komplexní ambulantní péči včetně muskuloskeletální ultrasonografie a provádění ortopedických výkonů jak v lokální, tak i v celkové
anestezii.
Ambulance se nachází v budově Lékařského domu ve 3. patře.
Boženy Němcové 496/2, 405 02 Děčín II
MUDr. Pavel Vincenc
Přijímáme nové pacienty, nabízíme časné termíny ošetření.
Možno využít od 21.2.2022 aktuální nabídku akutního ošetření bez objednání :
vždy v pondělí od 7.00 do 12.00, v úterý od 12.00 – 15.00 hodin
Objednání:
Telefonicky : +420 702 087 305 - pouze sms
Email: ortopedie.vincenc@gmail.com
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CHYSTANÉ NOVINKY PRO TURISTICKOU SEZÓNU 2022
Správa Národního parku České Švýcarsko každoročně chystá, vedle běžné
údržby, řadu akcí i investic pro nadcházející turistickou sezónu. Rok 2022
bude také výjimečný zejména pro chráněnou krajinnou oblast Labské pískovce. Ta v červnu oslaví 50. výročí svého založení. K připomenutí půlstoletí existence CHKO Labské pískovce správa parku chystá dvě významné
a několik menších akcí.
První je tematická výstava na zámku v Děčíně, která bude návštěvníkům
k dispozici během června a července. Druhou akcí bude exteriérová putovní výstava velkoformátových fotografií Václava Sojky, která bude postupně umísťována na veřejná prostranství měst v regionu. Pro turisty již
byly vydány turistická známka a turistická vizitka, které budou k dostání
v regionálních informačních střediscích. Tradičně výročí doprovodí i ekovýchovné soutěže a další akce, v jejichž rámci se veřejnost bude moci i aktivně zapojit. Informace o aktuálním dění návštěvníci najdou na internetové stránce www.npcs.cz/50.
Turistická infrastruktura na území Národního parku České Švýcarsko se
letos dočká nových prvků. V počátcích turistické sezóny dojde k opětovnému zpřístupnění skalního hrádku Šaunštejn u Vysoké Lípy. Ten bude čerstvě po rekonstrukci vrcholových lávek, které předcházela sanace nestabil-

ních částí skály. Do zabezpečení a rekonstrukce správa parku investovala
zhruba 10 mil. Kč.
Nových naučných prvků se dočká také areál Rysí stezky v Mezní Louce.
Novinkou bude například zhruba 25 metrů dlouhá lávka, která umožní
návštěvníkům vystoupat nad vývratovou plochu po vichřici, odkud bude
možné mimo jiné pozorovat samovolnou obnovu lesa. Na úpravu stávajících a tvorbu nových prvků Rysí stezky plánuje správa parku v letošním
roce vynaložit zhruba 1,5 mil. Kč.
Opravy stojanů a aktualizace obsahů na informačních tabulích se letos
dočká naučná stezka Okolím Pravčické brány. Stojany budou vytvořeny
z trvanlivějšího dřeva, obsahy informačních tabulí budou více odrážet proměnu krajiny a její příčiny. Na opravu naučné stezky správa parku vynaloží
zhruba 250 tis. Kč.
Během letošního roku správa plánuje také opravy některých turistických
stezek a cest. Úprav se dočkají nižší partie přístupové cesty na Mariinu
vyhlídku, část přístupu na Vilemíninu stěnu, včetně úprav zábradlí tamní
vyhlídky, realizovány budou také opravy cesty ze Hřenska ke Třem pramenům a od Třech pramenů dále směrem k Pravčické bráně.
Tomáš Salov, Správa Národního parku České Švýcarsko

Nové lávky a zábradlí na Šaunštejně budou bezpečnější, současně i lépe
ochrání skálu před erozí působenou návštěvností. Skalní hrádek Šaunštejn
je také kulturní památkou.

Rysí stezka se dočká nových naučných prvků, největším z nich bude lávka vedoucí nad vývratovou plochu po vichřici. Vizualizace: Tomovy parky - servis
s.r.o.
Foto: Pavel Svoboda

Březen - měsíc knihy aneb pro co si rozhodně
zajít do městské knihovny
Uplynulé dva roky společenským kontaktům zrovna moc nepřály, a tak
jsme se mnozí v dobách různých lockdownů uchylovali k četbě a knihám
ještě více než jindy a městská knihovna, ač s omezenou otevírací dobou,
nám sloužila jako jejich zdroj.
A protože březen je měsíc knihy, pojďme si dát několik tipů, co v městské
knihovně rozhodně nepřehlédnout, co stojí za přečtení i teď, když se blíží
tolik vytoužené jaro a s ním spojený častější pobyt venku.
Takže zde jsou mé tipy na tento měsíc:
Cecelia Ahern - Řev
Cecelii Ahernovou jistě mnohé čtenářky znají především díky filmové
adaptaci jejího knižního debutu P.S. Miluji tě. Zfilmování se dočkala i následující kniha S láskou, Rosie. Tentokrát se jedná o soubor povídek, které
tak trochu připomínají svého času populární edici Slepičí polévka pro….
Kniha obsahuje třicet různých příběhů a všechny si přečtete jedním dechem a rozhodně vás přinutí k zamyšlení. Některé se vám možná dokonce
stanou inspirací ke změnám, které se třeba již dlouho odhodláváte ve svém
životě provést.
Petra Soukupová - Nejlepší pro všechny
Petra Soukupová se dnes, a jistě právem, už zařadila k momentálně nejčtenějším českým autorkám. Opět žádná oddechovka, ale kniha, jejíž děj vás
strhne a přinutí knihu doslova “zhltnout”. Bohužel pro ty, co mají rádi jasné konce, příběh tak úplně uzavřený není, ale tak už to přece bývá i v životě.

Každopádně osud jedné rodiny vyprávěný očima tří postav - tří generací
byste rozhodně neměli nechat jen tak ležet v regále.
Markéta Lukášková - Majonéza k snídani
Také Markéta Lukášková si už své příznivce získala. Má za sebou řadu
úspěšných knížek - Losos v kaluži, InTyMně, Panda v nesnázích, Vlaštovka
v bublině - a nyní je v místní knihovně možno půjčit i tu nejnovější Majonézu k snídani. Pokud patříte k těm, co si tak trochu drží svůj odstup a emoce
pod kontrolou, pak budete mít pocit, že příběh Emy je snad přímo o vás.
a na závěr nějaká ta oddechovka
Pokud patříte k příznivcům německé autorky Anne Jacobsové a jejích
trilogií Panský dům a Vesnické sídlo, tak vás možná bude zajímat, že
v knihovně už je kompletně dostupná její Kavárna u Anděla. Pro mne už
tedy tak trochu nastavovaná kaše, předchozí knihy se četly lépe, ale své
příznivce si asi získá a během deštivých březnových dnů po ní možná rádi
sáhnete.
To by zatím bylo z knižních tipů všechno, pokud jste dnešní knižní okénko
uvítali, můžete mi nechat vzkaz v knihovně a třeba si ho v příštím čísle zopakujeme.
P.S. Víte, že vychází nová kniha od autorky Žítkovských bohyní K. Tučkové?
Jmenuje se Bílá voda. A já už se těším, až se v naší knihovně objeví.
A. Müllerová
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Rozloučili jsme se s
panem Josefem Hasem
panem Jaroslavem Procházkou
paní Janou Drábkovou
paní Marií Zeleníkovou
paní Alenou Žemličkovou
panem Františkem Vajnarem
Manželství uzavřeli
Karel Kessler a Jitka Luňáková
Jakub Slezák a Miluše Kadlečková
Michal Zátka a Naděžda Karalová

Přivítali jsme
Jasmínu Ličartovskou
Jakuba Danka
Williama Olivera Kokošku
Vivien Hučkovou
Markuse Demetera
Ladu Vaňkovou
Martina Zelenku
Filipa Lindtnera
Jána Siváka
Rozálii Šeligovou
Teodora Žďárského

PODĚKOVÁNÍ
Moc děkujeme Radě města Šluknova, paní starostce Džumanové a paní
matrikářce Galbavé za krásný a dojemný obřad naší „zlaté svatby“ dne
19.2.2022.
Též děkujeme za dárek a nádhernou kytičku. Přejeme vám všem pevné
zdraví v novém roce 2022.
Manželé Eberhard a Libuše Sollankovi
S každým koncem roku všichni s nadějí věří, že ten následující bude určitě lepší. Pro nás tyto dny byly a stále jsou ty nejsmutnější a nejbolestnější
v našich životech. Nečekaně nás navždy opustil náš milovaný Dušan.
Nikdo nemůže být připraven na tu nekonečnou bolest, zoufale prázdné
srdce a na ty další dny bez milovaného člověka. Ani my jsme nebyli připraveni. Těmito slovy by celá naše rodina chtěla poděkovat Dušanovým
blízkým kamarádům. Důstojné a tak upřímné rozloučení „na Bohemce“
bylo tím nekrásnějším vyjádřením, co pro vás Důša znamenal. A pro naši
rodinu velikou oporou a pomocí v nejtěžší chvíli.
Děkujeme všem, kdo se přišli rozloučit, za každou kytičku, vzpomínku, za
to, že jste tu pro něj byli – opravdu vás měl rád!
Rodina Blanárova a Zezulova
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VZPOMÍNKY
Dne 2. března
2022
vzpomeneme 20. výročí
úmrtí našeho milovaného tatínka
a dědečka, pana
Jindřicha Šebka. S láskou a úctou vzpomínají a
nikdy nezapomenou děti s rodinami.
Dne 7. března by
oslavil 50. narozeniny pan Milan
Rendl.
Vzpomeňte
si,
kdo jste ho měli
rádi.
Moc nám všem chybíš „MILĎÁKU“.
Rodina Rendlova

Vzpomínka
na
tebe bolí, osud
však nevrací, co
jednou vzal.
Dne 27. března 2022 vzpom e n e m e
18. výročí úmrtí našeho milovaného tatínka, dědečka a pradědečka pana Karla Brože.
S láskou vzpomínají dcera a syn
s rodinami.

Vzhledem k epidemiologické situaci budeme
jubilantům gratulovat
dodatečně a poté je
zveřejníme. Děkujeme
za pochopení.

BLAHOPŘÁNÍ

Foto z 19.02.1972

Foto z 19.02 2022

Dne 19.02.2022 oslavili naší milí rodiče Eberhard a Libuše Sollankovi
„zlatou svatbu".Tímto jim do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky
a spokojenosti.
Dcery Zuzka a Lenka s rodinami

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 KOUPÍM LP gramofonové 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

PODHÁJSKÁ A JEDNODENNÍ
ZÁJEZDY 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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ZÁVĚR A VÝSLEDKY PRŮZKUMU K PROJEKTU
ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY A DALŠÍM
OBLASTEM PREVENCE KRIMINALITY ZA ROK 2021
Představení průzkumu a jeho cíle:
Po ukončení projektu Šluknov - Asistent prevence kriminality 2021 proběhl ve městě Šluknov průzkum zaměřený na vnímání bezpečnosti a prevence kriminality ve městě.
Cílem projektu bylo nejen získání zpětné vazby k samotnému projektu, ale
také zjistit od občanů města, jak vnímají pocit bezpečí ve městě, čím se případně cítí ohroženi a zda mají nějaké návrhy na zlepšení situace.
Z vyhodnocení dotazníků vyplývá, že většina respondentů vnímá celkovou
bezpečnostní situaci kladně. Spíše bezpečně či bezpečně (hodnocení 5-10
na 10bodové stupnici) se cítí 42 osob (tj. 70%). Méně bezpečně či ohroženě
(4-0 bodů) se cítí 18 osob (30%).
Nejvíce bezpečně se cítí občané na náměstí a ve středu města - 48% respondentů, dále pak doma a na zahradě a v příměstských částech jako jsou Císařský, Rožany, Křížový vrch.
Naopak nejvíce ohroženi se cítí na Sídlišti a v jeho okolí - 88% dotázaných,
vyjímečně pak i jinde (pěší zóna, u kostela, nádraží, okolí Penny).
12 respondentů nebo členů jejich domácnosti (7,2%) se stalo oběťmi trestných činů na území města. Jednalo se zejména o krádeže (7 případů), ve
2 případech se jednalo a napadení, 1 loupežné přepadení a 2 osoby se setkaly s domácím násilím.

Možná i z těchto důvodů se občané města nejvíce obávají přepadení a krádeží (73%). 4,8% osob se cítí ohroženo drogovou trestnou činností. Ostatními trestnými činy se cítí ohroženi jen ojediněle.
Podněty občanů k zaměření prevence kriminality:
Nejčastěji zmiňují respondenti tyto oblasti, kam by měla prevence kriminality ve městě směřovat: Sídliště a děti a mládež (shodně 23%), nepřizpůsobiví, nepracující a drogová problematika (shodně 13%).
Závěr:
Z dotazníkového šetření vyplývá, že bezpečnostní situace ve městě není lidem lhostejná. Vnímají ji tak, že nevybočuje v porovnání s ostatními městy
Šluknovského výběžku, a i když většina respondentů vnímá bezpečnostní
situaci spíše jako dobrou, určitě jsou místa a oblasti, kde se cítí buď ohroženi, nebo vidí prostor pro zlepšení a bylo by dobré se na ně zaměřit.
Konkrétně se jedná o místní Sídliště, práce policie (i když toto ovlivnit není
v možnostech města ani samotné policie) a drogovou problematiku.
Asistenti prevence kriminality jsou vnímáni převážně kladně. Dle veřejnosti by se jejich činnost měla zaměřovat do nejvíce problematické lokality
(Sídliště) a spolupracovat i v oblasti primární protidrogové prevence.
Vypracovala Bc. Petra Jelínková – sociální pracovník MěÚ Šluknov

společnost s dlouholetou tradicí hledá do svého týmu pracovníků tyto pozice:






Montér mechanik pro oddělení servisu a služeb
Obráběč kovů
Referent propagace
Údržbář energo-zařízení
Zámečník – obsluha chemicko-tepelného zpracování v provozu těžké mechaniky

Nabízíme:
Mzdové ohodnocení odpovídající Vašim znalostem a zkušenostem, zajištění podpory
a požadovaných školení, 5 týdnů dovolené, zvýhodněný tarif mobilního operátora i pro
rodinné příslušníky, možnost odpočinku ve firemním rekreačním zařízení, možnost čerpat volno nad zákonný rámec, odměny při významných životních jubileích, příspěvek při
narození dítěte, pojištění pro soukromé cesty do zahraničí, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na životní pojištění, příspěvek na stravování.
Kontaktní osoba: Petra Brzáková, tel. +420 412 351 121, e-mail: personalni@tosvarnsdorf.cz
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Významné dny v březnu
8. březen – Mezinárodní den žen

14. březen – Den pí (π)

Mezinárodní den žen (MDŽ), připadající každoročně na 8. března, je mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908.
Svátek žen byl poprvé slaven 28. února 1909 po vyhlášení Americkou socialistickou stranou. Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, mezi jeho cíle patřilo volební
právo žen, od roku 1975 pak je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.
Demonstrace žen na konci zimy, tradičně o nedělích, se nejdříve konaly
v USA na popud tamní Socialistické strany USA; velké shromáždění za
volební právo žen se konalo 8. března 1908 v New Yorku. Na první mezinárodní ženské konferenci Druhé internacionály v Kodani v srpnu 1910
prosadila německá socialistka Clara Zetkinová pořádání mezinárodního
svátku, tehdy ještě bez určení pevného data.
Datum 8. března se ustálilo až po 1. světové válce zejména pod vlivem velké
demonstrace v Petrohradě roku 1917, těsně předcházející únorové revoluci, která se konala poslední neděli v únoru dle juliánského kalendáře, což
odpovídá 8. březnu kalendáře gregoriánského. Svátek se rychle rozšířil,
jeho obsah kolísal od politického a feministického protestu po socialistickou obdobu Dne matek.

Den pí (Pi day) slaví matematici i laici po celém světě 14. března. Datum
vzniklo použitím prvních tří cifer zápisu Ludolfova čísla (π) v desítkové
soustavě (3.14). Tradičně se konzumuje kulatý koláč, jelikož anglické pie
a π jsou homofony a π se používá k výpočtu obvodu kruhu. π (nebo pí) je
matematická konstanta, která udává poměr obvodu jakéhokoli kruhu v eukleidovské rovině k jeho průměru; také je to hodnota poměru obsahu kruhu ke čtverci jeho poloměru. Její hodnota v desítkové soustavě je přibližně
3,14. Mnoho matematických, vědeckých a inženýrských rovnic obsahuje
pí, což z něj dělá jednu z nejdůležitějších matematických konstant. Konstantě se také někdy říká Ludolfovo číslo po Ludolphovi van Ceulenovi.
Spíše historické (ale např. v angličtině používané) je označení Archimédova konstanta po Archimédovi ze Syrakus.

21. březen – Světový den poezie
Světový den poezie je určen na 21. březen. Byl vyhlášen organizací
UNESCO na jejím 30. zasedání, které se konalo v říjnu - listopadu roku
1999. Jedním z hlavních cílů tohoto svátku je podpora jazykové různorodosti a zviditelnění ohrožených jazyků v místě jejich používání. Světový
den poezie si také klade za cíl návrat k tradici ústního přednesu básní, chce
zlepšit výuku poezie a obnovit dialog mezi představiteli básnického umění
a ostatních uměleckých směrů jako je divadlo, tanec, hudba a malířství.
Tento svátek by vyhlášen i s cílem podpory malých vydavatelství a vylepšení obrazu poezie v médiích. Podle generální ředitelky UNESCO Iriny Bokovové: „Světový den poezie vzdává hold mužům a ženám, jejichž jediným
nástrojem je jejich jazyk a kteří mají své sny a jednají podle nich. Unesco
uznává poezii jako cenný symbol kreativity lidského ducha...“. Světový den
poezie se slaví i v kavárnách, barech a restauracích po celém světě. Host,
který si ve vybraných podnicích objedná nápoj, za něj může zaplatit napsáním básně. V roce 2015 se této iniciativy zúčastnilo více než 1 100 podniků
ze 23 zemí světa, byly mezi nimi i některé z České republiky.

24. březen – Den Horské služby v ČR
10. březen – Světový den ledvin
Světový den ledvin je mezinárodní akce, která upozorňuje na nutnost péče
o ledviny a prevenci proti onemocnění tohoto orgánu. Tento den se otevírají dialyzační střediska a nefrologické ambulance pro preventivní vyšetření
bez objednání. Světový den ledvin vyhlašuje každoročně Mezinárodní federace pro nemoci ledvin a Mezinárodní nefrologická společnost. Světový
den ledvin probíhá vždy 2. čtvrtek v březnu.

11. březen – Evropský den mozku
Evropský den mozku je prvním dnem Světového týdne mozku. Ten začíná
11. března, ale v některých případech se toto datum posouvá. Světový týden mozku je jedinečný cyklus přednášek o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí Brain Awareness
Week (BAW) – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti
o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Týden mozku v České republice
inicioval a založil český neurovědec profesor Josef Syka v roce 1998.

11. březen – Evropský den památky obětem terorismu
Evropský den památky obětem terorismu ustanovila Deklarace o boji proti
terorismu, kterou vydal Evropský parlament r. 2005. Původním smyslem
bylo uctít památku obětí bombových útoků 11. března 2004 v Madridu
(Španělsko), při kterých zemřelo 191 lidí.

12. březen – Den vstupu do NATO
Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (Den vstupu
do NATO) připadá na 12. března. Česká republika spolu s Polskem a Maďarskem jako první země bývalého Východního bloku vstoupila 12. března 1999 do NATO. Ministr zahraničí Jan Kavan předal v americkém Independence v Missouri ratifikační listinu americké ministryni Madeleine
Albrightové. Významným dnem je od roku 2000.

Dne 1. března 1913 zahynuli v Krkonoších při závodě v běhu na 50 km
Bohumil Hanč a Václav Vrbata. Vrbata Hančovi při pokusu o jeho záchranu poskytl část svého oděvu, čímž obětoval i svůj život. Na jeho památku
je 24. březen slaven jako Den Horské služby v ČR. Horská služba České
republiky je označení horské služby, kterou v České republice vykonávají
v několika českých pohořích dobrovolníci v občanském sdružení Horská
služba České republiky, o. s. a od roku 2005 též profesionálové v organizaci
Horská služba ČR, o. p. s. Tyto organizace navazují na činnost krkonošské
horské služby, která vznikla v Krkonoších v letech 1934–1935 a v dalších
pohořích ve 40. a 50. letech 20. století.

28. březen – Den učitelů
Den učitelů je den vyhlášený k poctě učitelů. Celosvětově se slaví 5. října.
V České republice je určen na 28. března, kdy je výročí narození Jana Amose Komenského. V tento den se každoročně vyhlašují výsledky ankety Zlatý
Ámos. V roce 2011 Ministerstvo školství oznámilo, že chce, aby se Den učitelů zařadil na seznam významných dnů v kalendáři České republiky. Dne
1. března školy často také pořádají různé akce věnované Komenského životu a tvorbě. Ministerstvo školství tento den uděluje Plakety Jana Ámose
Komenského pro nejlepší učitele.
Čerpáno z: svatkonos.cz
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Jarní únava není nemoc. Někdy stačí jen doplnit ty správné vitamíny.
S příchodem jara se mnozí z nás cítí unavení, malátní a bez energie. Svou
roli v tomto určitě také hraje doba covidová, která nás v řadě věcí a činnostech ovlivňuje…
Jarní únava je spojena s biorytmy, které nás výrazně ovliňují. Organismus
totiž ze zásady vyžaduje pravidelnost. Biorytmus je vlastně rytmické střídání intenzity a charakteru životních procesů organismu. Velkými změnami tělo trpí. A přechod ze zimy do jara, změna teplot, změna času, to vše
přispívá k chaosu, který naše tělo na jaře pociťuje.

Jak se únavě bránit?
Snažte se tělu dodat vše, co mu aktuálně chybí. Zejména jde o látky, které
jsou v rámci metabolických pochodů nezbytné pro výrobu energie a silné
obranyschopnosti proti bakteriím, virům a škodlivinám v ovzduší. Je to
především vitamin C, který zvyšuje odolnost vůči infekcím a navíc je významným antioxidantem. V praxi to znamená zařadit do jarního jídelníčku
například papriky, zelí, kapustu a hlávkový salát. K boji s jarní únavou potřebujeme i vitamin A obsažený v mrkvi, rajčatech a mléčných výrobcích,
a vitamin D. Ten se za normálních okolností tvoří v kůži vlivem slunečního
záření a pokrývá zhruba 80% veškeré spotřeby. Na jaře však může být slunce ještě poskrovnu a tak je třeba pro jistotu získávat tento vitamin ve větším množství z potravy – obsahuje
jej rybí tuk, mléko, játra a vaječný
žloutek.
Jak se zdá, nejlepším lékem proti
jarní únavě je obyčejný zdravý životní styl. Strava by měla být lehká
a pestrá s dostatkem ovoce a zeleniny. S příchodem jara si ji můžeme
obohatit o některé první byliny, například řeřichu, mladé pampeliškové listy, pažitku, hrachové výhonky
apod.
Bylinky proti únavě
Vyzkoušejte několik osvědčených
bylinek, které vás nakopnou, anebo naopak zklidní stres třeba právě
z vyčerpání a z toho, že najednou
nic nestíháte.
Echinacea – kromě toho, že zklidňuje, používá se také při nachlazení a na posílení imunitního systému. Má
velmi dobré antivirové a antibakteriální účinky a proto je považována za
přírodní antibiotikum.
Ženšen – potlačuje únavu, přispívá k vyvážení imunity, chrání před volnými radikály a podporuje zlepšení paměti a koncentrace.
Guarana – nakopává, dodává energii a posiluje mysl.
Meduňka či levandule – mají uklidňující účinek především na naší psychiku, levandule ale zklidňuje i pokožku, meduňka pomáhá na usínání.
Rozmarýn a oregano – obě bylinky mají povzbuzující, osvěžující a prokrvující účinky.
Zázvor – pomyslný všelék stačí každý den ráno vylouhovat ve skleničce
horké vody a hned budete mít o něco více energie.
Minerály a stopové prvky hrají také velmi důležitou roli při přeměně
na využitelnou energii
Hořčík - je důležitý pro několik set enzymů včetně těch zapojených do

tvorby energie.
Zinek – je složkou mnoha enzymů, ale potřebují ho i hormony, např. inzulin, růstový hormon a mužský pohlavní hormon testosteron. Mírní rovněž
příznaky rýmy.
Selen – chrání organismus před volnými radikály, ale potřebujeme ho
také k dobré funkci imunitního systému, napomáhá tvorbě hormonů štítné žlázy. Jod je složkou hormonů štítné žlázy, které regulují metabolismus
a uvolňují energii.
Měď – aktivuje několik enzymů včetně adrenalinu a důležitého antioxidačního enzymu, který chrání buňky před škodlivými volnými radikály.
Mangan – hraje roli v látkové přeměně uhlovodíků a tuků. Je např. schopen aktivovat některé enzymy, které regulují chemické reakce v metabolismu. Podobně jako zinek zastavuje škodlivé volné radikály snažící se poškodit buňky.
Glukany – jsou považovány za velmi cenné imunomodulátory. Jde o polysacharidy, které se nacházejí v různých druzích hub včetně obyčejných hlív
či žampionů, a také v kvasinkových membránách. Zlepšují funkci makrofágů – to jsou imunitní buňky, které zajišťují likvidaci choroboplodných zárodků a dalších cizorodých látek. Působí i proti syndromu chronické únavy
a zesilují účinky dalších léků.
Česnek - pro jeho posilující účinky si česneku cenili již staří Egypťané.
Dokáže kromě jiného výrazně povzbudit schopnost těla bránit se infekcím
a zlepšit krevní oběh.
Karnitin – je důležitou součástí základního procesu výroby životně nezbytné energie. Jde o přirozenou součást našich buněk. Vyskytuje se v jakýchsi miniaturních elektrárnách mitochondriích. Proto karnitin užívají
sportovci nebo lidé, které čeká mimořádné vypětí. Může nám pomoci i při
zvládání jarní únavy.
Kromě vitamínů, minerálů a dodržování pestré stravy je také velmi
důležitý pohyb
Vyrazte na čerstvý vzduch, a to tak často, jak jen je to možné. Z denního
světla totiž načerpáte hormon serotonin, který je vázán na naši dobrou náladu, je také známý jako šťastný hormon, který naopak inhibuje produkci
melatoninu, což je hormon spánkový.
Co dalšího se doporučuje na jarní
únavu
Pokud potřebujete povzbudit okamžitě, dejte si jednoduše sprchu.
Střídání teplých a studených proudů vody v dopoledních hodinách
stimuluje krevní oběh a zajišťuje
dobrý průtok krve v těle. Nejlepší
je vždy zakončit sprchu studenou
vodou.
Také se doporučuje návštěva finské sauny, římské parní lázně nebo
šlapání studené vody, to vše jsou
účinné způsoby, jak z těla přirozeně
vyhnat zbytky zimní rozmrzelosti
i jarní deprese.
Také není od věci celý organismus
pořádně pročistit (jarní detoxikace), čímž metabolismus pořádně
nakopnete a získáte tak mnohem více energie.
Nemálo důležitý je rovněž kvalitní spánek.
Babské rady, jak na jarní únavu?
Oslaďte si život medem. Doporučuje se jíst jednu lžičku medu denně.
Tip: Smíchejte jednu čajovou lžičku medu a čtvrtinu lžičky soli a 300 ml
horké vody. Tímto způsobem se cukr, který med obsahuje, velmi snadno
vstřebá a poskytne vám okamžitě notnou dávku energie. Tento nápoj pijte
tak často, jak je jen potřeba.
Nakopněte se citronem.
Tip: Vymačkejte šťávu ze 4 citronů, přidejte najemno drcený 1 stroužek
česneku. Obojí smíchejte, přidejte 2 litry vařené vody, vložte do chladničky
a nechte 2 dny odstát. Než tento drink začnete užívat, oslaďte si ho trochou
medu. Následně vypijte čtvrtinu sklenice hodinku před snídaní. Tuto kúru
vydržte užívat dva až tři týdny. Uvidíte, že se budete cítit mnohem lépe.
Jitka Schneiderová, šéfredaktorka ŠN, čerpáno z netu
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Jarní sportovní sezona začíná
Můžeme říci, že letošní sportovní jaro začíná téměř bez hygienických
opatření a tak se fotbalový program vrací do zaběhnutého pořádku. První
důkladnou přípravou pro hráče Áčka, Béčka i dorostu bylo úvodní soustředění ve Sloupu. Jako vždy jsme využili spolupráce s Tratecem Vilémov
a v rekreačním středisku STAP ve Sloupu v Čechách se sešlo 35 hráčů ze
soupisky. Během prodlouženého víkendu naběhali ve skalách téměř 40 kilometrů a na dalších stanovištích posílili svou fyzickou kondici. Po náročném tréninku následovala kvalitní masáž a regenerace. Ale aby nešlo jen
o „týrání“, byly dojednány i přátelské zápasy. V pátek večer se Stráží pod
Ralskem prohra 2-1, přičemž do 80. minuty jsme vedli po výborném výkonu, ale v závěru jsme dostali dvě zbytečné branky. V sobotu pak s Jestřebím výhra 5-4, a i když po ranním tréninku přišla únava, přesto jsme zápas
v závěru otočili v náš prospěch. Druhý sobotní zápas proti Žandovu jsme
prohráli jsme 6-1, když soupeř byl jasně lepší. V neděli to bylo dopoledne
proti Loko Česká Lípa již hodně na krev a prohráli jsme 4-2. Soustředění se
povedlo a všichni ho hodnotí velice kladně.
Hráči i fanoušci netrpělivě čekají na zahájení jarní části oficiálních soutěží
a ty začínají opravdu brzy! Už v sobotu 12. března jede A-tým na Střekov,
kde od 14.30 hodin hraje s místním mužstvem. Tomu se zatím nedařilo
a v tabulce po podzimu bylo poslední a tak doufejme, že se našim vstup do
soutěže vydaří. Další sobotu, tedy 19. března, do Šluknova přijedou hráči
z Ervěnic, u kterých jsme na podzim remizovali 3.3 a na penalty pak prohráli 2:4. Zápas začíná v 15.00 a po dlouhé době se můžeme sejít na našem
stadionu.
Soutěž začíná i pro B-tým v Lipové, tady k nám k prvnímu zápasu v neděli
27. března přijede mužstvo Čechie Horní Podluží. Na podzim jsme u nich
prohráli 1:4 a tak je co dohánět.
Nezávisle na předchozím se musím zmínit o jiné věci. Z ohlasů našich příznivců z okolí je vidět, že oceňují práci našich trenérů a jejich pomocníků
i přístup rodičů k tomu, jak SK Šluknov pracuje s dětmi a mladými hráči.
V sousedních městech tolik mládežnických kolektivů nemají a pro mužstva dospělých shánějí hráče „z ciziny“, ne vlastní odchovance. Naši talentovaní mladí po začátku ve Šluknově postupují do silnějších oddílů a mají
možnost se dál rozvíjet ve vyšších soutěžích. Jen na příklad – po začátku ve
Šluknově hrál Tobiáš Svoboda za Mladou Boleslav a nyní hostuje v Brandýse nad Labem. Po dovršení dorosteneckého věku přestupuje náš Jakub

Sokol do Ústí nad Labem, ve fotbalové akademii v Jablonci nad Nisou
hraje Jozef Bartoš a v Tratecu Vilémov František Dvořák. Všichni dostali základy v mládežnických družstvech ve Šluknově a díky svému talentu
a zájmu postupují dál. Mimo to ve sdružených mládežnických oddílech ve
Varnsdorfu působí Matěj Hubáček, Pavel Dostál, Petr Abrt, Štěpán Hák,
Rostislav Landa a Martin Hladík. Tak ať se jim daří!
Text: Ing. Milan Kořínek, foto: FB SK Šluknov
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PLACENÁ INZERCE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu:
Tetra hnědá, Dominant všechny barevy a Green
Shell-typu
Araukana a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 16 – 20 týdnů. Cena 199 - 245 Kč/ks.

Prodej se uskuteční:

20.3.2022

Šluknov – náměstí u lékárny - 14.45 hodin

...................................................................................................

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

- podřezávání domů
- stavby a rekonstrukce komínů
- fasády a zateplování domů
- obklady a dlažby
- malířské práce
- kamenické práce
- sádrokartonářské práce
- JÁDROVÉ VRTÁNÍ
(10mm-500mm)

Adrian Ucrainschi, tel. 774 186 101,
a.ukrajinsky@seznam.cz
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