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NOUZOVÝ STAV KORONAVIRUS – COVID 19
Vážení spoluobčané,
moc rád bych vám psal o běžných věcech, které se v našem městě za normálních okolností dějí. Bohužel, žádné běžné zprávy pro
vás tentokrát nemám. Nyní se nacházíme ve velmi těžké situaci, se
kterou jsme se ještě nikdy nesetkali, nikdo z nás.
Koronavirová pandemie zasáhla celý svět a Česká republika,
Ústecký kraj ani Šluknovský výběžek nejsou výjimkou. Proto mi
dovolte pár vět k této světové tragédii.
Všichni vnímáme katastrofické scénáře a průběhy epidemie
okolo nás, Itálie, Francie, ale i Španělsko a další země. Proto vás
prosím, abychom všichni s pokorou přijímali opatření, která naše
vláda v současné situaci zavádí. K tomuto mám názor, že za lehkých časů jsou veškeré složité situace, dotazy a řešení jednoduché…. před půl rokem by drtivá většina z nás na otázku, co je
více, jestli zdraví nebo peníze, odpověděla „ZDRAVÍ“. Dnes mám
trochu pocit, že se u některých odpověď mění. Bohužel.
Situace v mnoha domácnostech po celé republice se rapidně
změní, to si uvědomuji. Plno lidí, pracujících za hranicemi, bude
mít potíže. Na druhou stranu, problém se týká nejen těchto lidí
a rodin. Je plno tuzemských podniků, živnostníků a lidí, kteří se
museli podřídit stanoveným nařízením a omezením a o svoje běžné příjmy v tom důsledku přicházejí.
V tomto směru budeme muset spoléhat na pomoc státu. Stát je
povolán chránit veřejné zdraví svých občanů, stejně jako je jeho
úlohou zajistit odpovídající podmínky pro jejich práci a obživu.
V tuto chvíli postupuje pod tlakem pandemie, která bezprostředně ohrožuje obojí, životy lidí i zdroje jejich příjmů. Měli bychom
si znovu připustit stejnou otázku, jako jsem naznačil už dříve.
A odpověď by měla podle mého názoru znít také stejně: důležitější je pro nás ochrana našeho zdraví. Nepříznivým následkům
epidemie, které se projeví v našich majetkových poměrech, se
budeme muset postavit až později. Musíme to vydržet. I za cenu
nepohodlí, které s sebou zákazy a omezení ve sféře podnikání
a běžného výkonu práce nesou.
Jedna z častých otázek také zní, kde a kolik je potvrzených případů nákazy a zda o nich víme. Prosím vás, dle nařízení krajské
hygienické stanice nejsme (prozatím) oprávněni informace tohoto druhu sdělovat, pokud je vůbec dostaneme. Proto nejsme a ani
nemůžeme být konkrétnější. Na odstranění této informační bariéry neustále pracujeme. Tento článek píšu v sobotu 28.3., ve 23:00
hod, zítra již může být vše jinak. Věřím v to.
Na druhou stranu si říkám, jestli nám takováto konkrétní informace bude nápomocná. Vzhledem k reakcím, které se ke mně dostávají, o tom pochybuji. Víte, když se dozvím o nějaké infikované
osobě, ihned mě napadá a přeji si, aby ta osoba dostála brzkého
uzdravení. Z některých reakcí to bohužel necítím. Můžeme se podívat do okolních krajů a měst, dokonce i na výpovědi některých
jedinců. Velkou část infikovaných mrzí a bolí nadávky na sociálních sítí…jejich odsuzování a podobně. Proto i v tomto případě
mi dovolte, abych všechny požádal o ohleduplnost a solidaritu.
Nikdo z nás neví, jestli se v brzké době nemůže ocitnout ve stejné,
nezáviděníhodné situaci. Podporujme se, pomáhejme si a buďme
na sebe opatrní.

Co se týká našeho města, Dolní Poustevna. Zde mohu s potěšením sdělit, že se podařilo zhruba během týdne zabezpečit pro každého obyvatele ochrannou pomůcku (roušku). I v dnešní době
se stále roušky vyrábí a šijí. Naším cílem je zajistit jich dostatečný
počet tak, aby měl každý minimálně dvě. I nadále je ale vyrábět
budeme, pro případ jejich poškození. Také bych byl rád, kdybychom mohli pomoci okolním městům, jestliže to bude situace
vyžadovat. Již dnes komunikujeme se zdravotníky i okolními obcemi. V této situaci je opravdu soudržnost a podpora na prvním
místě.
Zde mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se na zabezpečení pomůcek podílejí (šičky, stříhači, hasiči, prodejci, vietnamská
komunita a spousta dalších). Bez vás bychom nic podobného nezvládli a patří vám obrovský dík!
Ochrana hranic, toto téma bylo a stále je velmi ožehavé. Po uzavření hranic pro automobilovou dopravu se nejen v našem městě vyskytl problém s ochranou „zelených“ hranic. Po upozornění
a apelu na nápravu opatření na jednání krizového štábu, jsme dosáhli opatření, která vedla a stále vedou, k zamezení ilegálního
přecházení hranic mimo vyznačené přechody. I zde si ale dovolím
být kritický. Jelikož vše je opět na ohleduplnosti lidí. Všechny tyto
prohřešky jen stěžují situaci a zvětšují riziko šíření pandemie.
Nikdo z nás neví, jak tato situace může trvat dlouho, všichni
jsme z dnešního stavu nervózní a v každém z nás je strach…více
nebo méně, ale je. Proto mi znovu dovolte, abych vás požádal
o maximální opatrnost o sebe, svých blízkých i širokého okolí. Jedině tak můžeme pandemii překonat a brzy se začít těšit ze všedních zážitků našich životů. Nechť je to co nejdříve.
Prosím vás o pečlivé sledování městských webových stránek,
úředních desek i ostatních informačních zdrojů.
Všem přeji pevné zdraví a pokud možno pohodu a klid.
Robert Holec, starosta města

DISTRIBUCE ROUŠEK
Vážení spoluobčané, v současné době pevně věřím, že již všichni z vás máte alespoň jednu roušku. Pro urychlení rozdávání jsme využili i místní
prodejce, kterým bych rád poděkoval. Od příštího týdne (od 6.dubna) bude distribuce probíhat
pouze na dvou místech, v budově městského úřadu a v hasičárně. Vše z důvodu přehledu o rozdaných ochranných pomůckách. Využít můžete také telefonních čísel, která jsou
v tomto vydání uvedena – krizový štáb.
Robert Holec, starosta města

NABÍDKA ROZVOZU NÁKUPŮ DOMŮ
Potraviny Andy nabízí seniorům dovoz nákupu až ke dveřím jejich
domu.
V případě, že máte obavy vycházet a potřebujete nakoupit, volejte na
telefonní číslo 731 479 763. Zde si objednáte, co potřebujete a potraviny
Andy zajistí dovoz potřebných věcí k vám.
Touto cestou děkuji paní Lahučké za nabídku řešení v této nelehké
situaci.
Robert Holec, starosta města
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JUBILANTI
Vážení oslavenci, vlivem pandemie, kterou celý svět nyní prochází,
jsme nuceni pozastavit naše již tradiční posezení u příležitosti oslav vašich narozenin. Chci vás ubezpečit, že ihned po skončení této virové nákazy se s vámi opět moc rád setkám a společně vše dodatečně oslavíme.
Dovolte mi, abych vám všem, zatím alespoň přes Poustevníka, popřál
všechno nejlepší, mnoho štěstí, a především spoustu zdraví.
Robert Holec, starosta města

PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Dovolte, abych každého z vás požádal o důsledné zvážení osobní
návštěvy městského úřadu. Toto píšu lehce proti své zásadě, že úřad je
otevřený kdykoli a pro kohokoli. Ale speciální situace si žádá speciální opatření. Prosím, vždy před návštěvou kontaktujte pracovníka, ke
kterému chcete jít. Společně posoudíte, zda je osobní setkání nutné. Co
se týká konání zastupitelstva města, současná opatření opravňují města,
aby zasedání odkládala, a nesvolávala je, není-li to nezbytně nutné.
V současné době nevidíme nutnost zastupitelstvo svolávat. I zde si vás
dovolím požádat o shovívavost a pochopení. Ihned po návratu do tolik
žádaného „normálního“ života všechny žádosti a záměry vyřídíme.
Robert Holec, starosta města

KONTAKTY PRO DOTAZY A POMOC
STAROSTA MĚSTA, ROBERT HOLEC
736 536 911
MÍSTOSTAROSTA MĚSTA, KAREL ŽIFČÁK
723 064 647
VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVY MAJETKU,
ZDENĚK HAUSER
602 195 961
VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ODBORU,
ZDĚNKA ŠULCOVÁ
731 572 107
POKLADNA, ZUZANA BEDNÁŘOVÁ
602 812 867
EVIDENCE OBYVATEL, ROMANA PAJEROVÁ
602 854 336
VEŘEJNÁ ZELEŇ, JIŘÍ BRŮNA
607 710 072
ŘEDITELKA ŠKOLY, OLGA DIESSNEROVÁ
606 485 140
ŘEDITEL ŠKOLY, MIREK MAREK
602 174 890
VEDOUCÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY, JIŘINA JIRMANOVÁ 728 306 354
VELITEL JSDH, JAN DIESSNER
725 066 526
ZDRAVOTNÍ SESTRA, JITKA NEDVĚDOVÁ
723 345 085
ČLEN HASIČŮ, MARTIN ČERVENÝ
606 894 558
Tyto kontakty slouží pro informovanost a pomoc v případě potřeby.
Nebojte se je použít. Jsme tu pro vás.
Robert Holec, starosta města

SVOZ BIOODPADU
Svoz bioodpadu bude v Dolní Poustevně zahájen ve středu 1.dubna
2020, dále vždy každou středu v sudém týdnu. V měsíci dubnu bude
proveden svoz všech přistavených bio popelnic ZDARMA. Služba bude
zpoplatněna od května 2020. O termínu úhrady bioodpadu a výši částky
za svoz vás budeme informovat. V případě dotazů volejte tel.č. 602 812
867 (p.Bednářová).

INZERCE
Pronajmu byt 2+1 v Dolní Poustevně. Tel. 704/021 203.

ŠIJE A POMÁHÁ CELÁ POUSTEVNA
I v této nelehké situaci dokazuje většina našich občanů, že umí přiložit ruku k dílu a je ochotna pomoci na všech frontách, ať už se jedná
o výrobu a distribuci roušek, hmotnou pomoc či jakoukoliv jinou činnost, která pomáhá v nouzovém stavu. Vám všem patří po právu veliké
uznání a obrovský dík. V tomto čísle našich novin chceme na osmé straně formou dokumentace zachytit některé momenty této výpomoci. Jelikož kapacita stránky je omezená, není možné dát sem najednou úplně
vše, a jelikož rozhodně nechceme nikoho opomenout, bude fotodoku-
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mentace probíhat i v následujících měsících. Pokud budete tedy souhlasit se zveřejněním fotografií k tomuto tématu, můžete své fotky posílat
na mail petr3kral@seznam.cz. Více fotografií naleznete na facebookových stránkách města. Ještě jednou veliký dík všem a pevné zdraví!
Městský úřad Dolní Poustevna

Projekt „Dolní Poustevna –
krizová pomoc občanům a SDH“
Město Dolní Poustevna získalo dotaci od Nadace
ČEZ ve výši 50 000,- Kč na nákup a distribuci hygienických prostředků pro občany města, respirátorů
a ochranných štítů pro jednotky SDH a pro veřejné
instituce. Hlavní zásadou prevence v době pandemie je hygiena rukou, proto Město Dolní Poustevna zřídilo výdejní místo (okno kanceláře pana místostarosty K. Žifčáka, parkoviště vedle MěÚ,
po pravé straně od bankomatu), kde si můžou obyvatelé Dolní Poustevny vyzvednout v případě potřeby zdarma dezinfekci Sanosil S003 (max.
0,5 l/domácnost), a kdo ještě neobdržel roušky, tak mu budou vydány.
Výdejní doba je v pondělí od 8:00 do 11:00 hodin a ve středu od 13:00
do 16:00 hodin. V případě potřeby volejte p. Žifčáka, tel. 728 708 488.
Iveta Malá

INFO PRO PODNIKATELE
Rádi bychom Vás informovali o tom, že jsme na našem webu vytvořili
novou stránku s názvem CORONAVIRUS – Info pro podnikatele:
https://www.masceskysever.cz/coronavirus/. Zde hodláme jako pomoc
pro občany a drobné živnostníky v našem území průběžně uveřejňovat
aktuální, užitečné a dostupné informace, které – jak doufáme - napomohou k lepší informovanosti a orientaci v současném dění. Jednotlivé
zprávy současně vkládáme na facebookové stránky MAS Český sever.
Na webu MAS jsme k dnešnímu dni uveřejnili zatím tyto příspěvky:
Půlroční moratorium na splácení úvěrů a půjček
Úvěr COVID 2 (bezúročný úvěr pro malé a střední podniky)
Informace pro OSVČ
ANTIVIRUS – program na ochranu zaměstnanosti
Dana Dudková - Kancelář MAS Český sever, z. s. Národní 486,
407 47 Varnsdorf, mobil 724 778 296
www.masceskysever.cz

Krizový štáb ORP Rumburk –
informace pro obyvatele
Na základě shody starostů Svazku obcí Sever vyšlo prohlášení z Krizového štábu ORP Rumburk, kterého jsou všichni starostové součástí.
Vážení obyvatelé Šluknovského výběžku,
chápeme vaši potřebu, být informováni o vývoji a počtu nakažených
osob virem COVID-19 na našem území. Krizový štáb ORP Rumburk
opakovaně požadoval být informován o počtu osob s prokázanou nákazou v jednotlivých obcích, bohužel tato informace je pro nás v tuto chvíli nedostupná. Docílili jsme alespoň toho, že tento náš požadavek byl
Krizovým štábem Ústeckého kraje předán Ústřednímu KŠ ČR. Denně
máme informaci KHS pouze o celkovém počtu osob s prokázanou nákazou v okresu Děčín, jsme tedy schopni vás relevantně informovat pouze
v tomto rozsahu. Prosím, vezměte na vědomí, že vzhledem k umístění
a velikosti našeho území, lze předpokládat, že výskyt koronaviru bude
potvrzován i zde. Vaše předávání si „zaručených“ informací o počtu nakažených a další spekulace na facebooku a jiných stránkách, vyvolávají
pouze paniku a strach mezi obyvateli. Tyto informace nikoho před nákazou neochrání ani nikoho nevyléčí. Jsme všichni v nové situaci a společně ji zvládneme. Vyzýváme vás k dodržování všech aktuálních nařízeních, vydaných vládou a s nimi souvisejících mimořádných opatření.
Je bezpodmínečně nutné, abyste v maximální možné míře dodržovali
nadstandardní hygienická opatření = mytí rukou, nošení roušky, dezinfekce rukou, dezinfekce povrchů. Nevycházejte na vycházky do obce,
nýbrž jen do přírody, mějte na paměti, že společně se lze pohybovat maximálně ve dvou, nákupy nechť absolvuje pouze jedna osoba z rodiny,
atd... Buďme k sobě vzájemně ohleduplní a vstřícní. Zachování klidu
a rozvahy je nejdůležitější věc, kterou je třeba udělat.
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ZNÁMKY
Na konci dubna budou v pokladně MěÚ k prodeji známky na svoz
SKO (letní období 5-10/2020).

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Pravidelný jarní svoz nebezpečného odpadu je prozatím zrušen.
O termínu jeho konání vás budeme informovat.

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
Vážení pacienti, rádi bychom vás informovali, že naše ambulance v Dolní Poustevně je již otevřena v řádných ordinačních hodinách.
Chceme vás jen poprosit o dodržování několika zásad a několik informací k tomu všemu:
1) Pokud potřebujete jen recept na dlouhodobé léky, vyřiďte to prosím přes telefon (412 397 286), e-mail (praktik.dolnipoustevna@
gmail.com) nebo naši facebookovou stránku. To stejné platí o neschopenkách a jejich prodlužování.
2) Pokud trpíte jakýmkoliv onemocněním dýchacích cest (rýma,
kašel, bolesti v krku...) nebo máte zvýšenou teplotu, nadále platí,
abyste k nám nechodili do ordinace, nýbrž se nejdřív poradili s lékařem po telefonu.
3) Odběry provádíme normálně, jak bylo zvykem.
4) Do odvolání bude v ordinaci jen 1 sestra, budou se střídat po týdnu.
5) Omezili jsme maximální počet lidí v čekárně najednou na 5 lidí,
prosíme o dodržování
Děkujeme.
ORDINAČNÍ HODINY:
Pondělí 07:00 – 12:00, Úterý 12:00 – 17:00, Středa 07:00 – 12:00,
Čtvrtek 12:00 – 17:00, Pátek 07:00 – 10:00
(Odběry krve (pondělí, středa, pátek) 06:30 – 07:00)
MUDr. Matej Tvorík
DĚTSKÝ LÉKAŘ
Lékař - MUDR.Dalibor Karbula
Dět.sestra - Jitka Nedvědová
Dolní Poustevna
PO – 11:00 – 15:00 sestra
ÚT – 07:00 -12.30 sestra
08.00 - 10.00 lékař
ČT – 07:00 – 13:00 sestra
10:00 – 12:00 lékař
PÁ – 07:00 - 13.30 sestra
Telefon do ordinace: 725 072 223, 412 397 197
Vilémov
PO - 07:00 – 10:30 sestra
08:30 – 09:30 lékař
ÚT. – 13:00 – 15:00 sestra
Telefon do ordinace: 725 072 223
Po dobu nouzového stavu v ČR ordinace bez lékaře. Akutní stavy konzultovat přes telefon -723 345 085,412 397 197,725 072 223. Děkujeme
za pochopení.
Jitka Nedvědová
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Ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Poustevna stanovuje dobu a způsob zápisu
v souladu s platnými předpisy takto:
Původně plánovaný termín zápisu 2. dubna 2020 v osobní formě SE
RUŠÍ. Zákonný zástupce podá Žádost o přijetí dítěte k základnímu
vzdělávání v době od 1. do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti v budově školy.
Jako formu doručení zvolí dle svého uvážení jednu z variant:
- datová schránka (ID b98x4m)
- e-mail s uznávaným elektronickým podpisem (reditel@zsdpou.cz)
- česká pošta (ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, Tyršova 302, 40782 Dolní
Poustevna)
- vložení do poštovní schránky u budovy 2. stupně ZŠ
Žádám zákonné zástupce, aby vyplnili svou žádost zodpovědně,
především aby uvedli funkční telefonní kontakty.
O. Diessnerová, ředitelka školy

HROZBY PO INTERNETU PRO DĚTI
Děti jsou v současné době koronavirových prázdnin každodenními
uživateli internetu a sociálních sítí. Není na tom nic špatného, ale v temných zákoutích kyberprostoru jim hrozí nebezpečí v podobě nejrůznějších podvodníků, zlodějů, vyděračů, sexuálních predátorů, kyberšikany,
hackerů, krádeží identity či podvodných nabídek. Děti nemají dostatek
zkušeností, jak se ochránit. Nestačí jim internet zakázat. To může celou
situaci ještě zhoršit. Dítě ho bude používat tajně, bude se cítit ohroženo
a nebude se svěřovat. Je proto důležité, aby děti:
1. nesdělovaly osobní údaje a přístupová hesla
2. pečlivě zvažovaly sdílení fotografií
3. věděly, že co zveřejní, těžko jde odstranit
4. nesdělovaly cizím osobám, že jsou doma samy
5. dávaly pozor na videopřenosy – mohou být nahrávány
6. myslely na to, že zpoplatněné služby, finanční nabídky a dary musí
být posouzeny rodiči
Mgr. Pavel Kramer - metodik primární prevence

Zpráva pro děti z mateřské školy
a rodiče

Ahoj děti, zdravíme vás i vaše rodiče. Doufáme, že se máte dobře, rodiče příliš nezlobíte, hezky si hrajete a společně užíváte čas. Pro zpestření volného času jsme se rozhodli, že vám budeme vkládat do záložky
„Zábava na doma“, kterou najdete pod mateřskou školou na stránkách
školy (www. zsdpou.cz), různé náměty a nápady. Podle nich můžete
s dětmi pracovat. Tematicky se zaměříme na jaro – najdete tam úkoly na
rozvoj zrakového i sluchového vnímání, jemné motoriky, paměti, grafomotoriky, pohybových, rozumových, matematických i komunikativních
dovedností, náměty na výtvarné a pracovní činnosti. Najdeme vám i adresy online stránek pro děti předškolního věku. Své připomínky, názory,
dotazy můžete psát na emailovou adresu: skolka.dpou@seznam.cz nebo
zavolat na číslo 728 306 354 (Jirmanová).
Mějte se hezky a doufáme, že se brzy uvidíme ve školce - učitelky Jiřka,
Alenka, Péťa a Týnka.

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní
SEVERNÍ STOPOU - 44. ročník – zrušeno
rok 2020/2021
Letošní 44. ročník Severní stopy se měl konat v sobotu 16.05.2020.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti
s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti
s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou
probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale
s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu
dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna
2020. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví
ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

S ohledem na současnou epidemii koronaviru oznamujeme zrušení letošní Severní stopy.
Hlavními důvody jsou:
- Celostátní zákaz pořádání hromadných kulturních a sportovních
akcí (do???)
- Uzavření hranic (do???)
- Uzavření škol (do květen / červen???)
Zrušení Stopy bylo projednáno též se starostou Města Dolní Poustevna. Budeme se snažit co nejlépe připravit příští Stopu (květen 2021).
Ing. Jaroslav Leksa, předseda KČT Dolní Poustevna

4

Poustevník

Informace pro žáky ZŠ Dolní Poustevna
a jejich rodiče
Prezenční výuka, která byla ve škole zrušena nařízením vlády od 11. 3.
do odvolání, je na naší škole nahrazena výukou „na dálku“ prostřednictvím jednotlivých aktivit či úkolů „na doma“, předávaných učiteli především prostřednictvím školního webu (www. zsdpou.cz) ve složce DOMÁCÍ VÝUKA pro jednotlivé třídy a předměty. Někteří žáci dostávají
od svých učitelů pokyny a podněty k učení doma a k samostudiu i jinou
formou (sms zprávy, společný Google, document, odkazy na on-line
procvičování, vysílání ČT aj.), ale každý vyučující již vnesl do výuky na
dálku jistý řád a nyní záleží na jednotlivých žácích, zda a jak zodpovědně
sami doma umí pracovat. Snažíme se, aby bylo možné co nejlépe ve výuce pokračovat a žáci mohli také se svými učiteli na dálku komunikovat.
Bereme to jako mimořádné opatření v mimořádnou dobu. Vzhledem
k situaci je třeba, aby každý uvážlivě využil času, kdy nemůže být ve škole,
k získávání znalostí a pokračování ve svém vzdělávání i prostřednictvím
médií, která má k dispozici. Za pomoci a dohledu rodičů dospějí děti
k určité samostatnosti a odpovědnosti, získají nové schopnosti a osvojí
si další kompetence a hodnoty, které jsou stejně důležité jako znalosti.
Pedagogický sbor děkuje všem rodičům, kteří se nelehkého úkolu pomáhat svým dětem při domácí výuce již zhostili. Věřte, že nepřenášíme
zodpovědnost za výuku na rodiče, snažíme se aktivně učit „na dálku“
a uvědomujeme si i jistá technická omezení v rodinách…vlastně se snažíme na domácí učení dívat i „optikou rodin“. Nezkoušíme, neznámkujeme, děláme vše pro to, abychom nabídli žákům i rodičům v této složité
situaci pomoc a podporu. Pochvala a povzbuzení do dalších týdnů patří
také žákům, kteří zodpovědně pracují na svém dalším vzdělávání, plní
zadané úkoly, vypracovaná cvičení zasílají učitelům e-mailem nebo se
na ně obracejí s dotazy a prosbou o pomoc. Do prázdnin je ještě daleko,
nyní je čas na práci. Motivujme tedy děti k jistým povinnostem, výkonům a zodpovědnosti, bude se jim to v životě určitě hodit! V případě
dotazů se obracejte na své učitele prostřednictvím kontaktů uvedených
na webových stránkách školy. O. Diessnerová, ředitelka školy

INVESTIČNÍ ZÁMĚRY
Rád bych vás informoval, že město nespí a stále se připravuje na investiční záměry, které byly pro letošní rok stanoveny a schváleny. Dle
dostupných informací stavební firmy stále pilně pracují, proto i naše
město připravuje výběrová řízení. Konkrétně chystáme rekonstrukci
chodníku v Nádražní ulici, resp. v jedné části rekonstrukci a ve druhé
(od mateřské školy) budeme budovat chodník nový, až k nádražní budově. Dále také připravujeme výběrové řízení na opravu hrací plochy za
národním domem, zde je potřeba rekonstrukce obvodové části hřiště.
Dalším záměrem je slibované zkulturnění našich městských hřbitovů,
parku v Horní Poustevně a městského centra na hlavní křižovatce. Zde
by měly být práce rozděleny do více let, jelikož se jedná o investici okolo
sedmi milionů korun. V rozpočtu města máme také milion korun na
nové oplocení hřbitovů, které by mělo jít mimo výše zmiňovaný záměr.
V neposlední řadě máme připravené i opravy komunikací. Částka 2 miliony korun nepokryje všechny požadavky, ale část bychom rádi letos
opravili. V součtu se jedná o investice převyšující 10 milionů korun.
Pevně věřím, že plánovaný rozpočet naplníme a v dalších letech budeme
pokračovat ve zvelebování našeho města.
Robert Holec, starosta města

Informace odboru správy majetku
Byť není současná situace ohledně pandemie koronaviru optimální, činnost odboru správy majetku pokračuje v běžném pracovním
režimu. Příprava nových projektů, zadávací řízení pro akce, na něž
byla městu poskytnuta dotace, a mnoho dalších činností, avšak s minimálním kontaktem. Nikdo z nás neví, co bude následovat, ale je
nezbytné být plný optimismu, a řešit věci s tzv. nadhledem, a samozřejmě plně respektovat daná nařízení, a především své okolí.
Koncem března budou dokončena a následně zahájena zadávací
řízení na zhotovitele celkem tří stavebních akcí, na které Město Dolní
Poustevna obdrželo dotační prostředky. První, a objemově největší akcí je rekonstrukce chodníku v Nádražní ulici. Stávající chodník
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bude od č.p. 2 (Řeznictví) až k budově nádraží nahrazen novým
chodníkem, který bude splňovat požadované technické parametry.
Předpokládané stavební náklady činí 4 mil. Kč, realizace stavby je
plánovaná počátkem května tohoto roku. Dalším projektem, jehož
realizace bude zahájena též v měsíci květnu, je rekonstrukce víceúčelového hřiště (tzv. umělky) v ulici Komenského. Bohužel, toto sportovní zařízení bylo dáno všanc všemu možnému, a výsledek je takový, jaký je. V rámci rekonstrukce bude provedena výměna dřevěného
mantinelu i sítí, úprava doskočiště s výměnou písku a instalací krytu
a další drobné opravy na sportovním zařízení. Předpokládané náklady činí částku 370 tis. Kč. Toto hřiště si údržbu plnohodnotně zaslouží, avšak po jeho rekonstrukci nastanou nová pravidla, a tento
majetek, sloužící pro občany, si budeme chránit. Zde musím podotknout, že v místě mého bývalého pracoviště ve Velkém Šenově jsme
se minimálně pět let snažili získat dotaci na podobné víceúčelové
hřiště. Co by za takové hřiště dali ve Velkém Šenově. Třetím projektem je obnova památníku obětem I. světové války v Horní Poustevně. Úprava prostranství památníku a oprava schodiště, to je cílem
projektu. Naši padlí předkové si to zaslouží. Hodnota rekonstrukce je
předpokládaná na částku 160 tis. Kč, realizace v červnu tohoto roku.
O tom, kolik bude letos uskutečněno stavebních akcí, záleží na míře
úspěšnosti na poli získávání dotací. Byť se mnoho lidí obává, že současná situace ohrozí dotační politiku, já si to osobně nemyslím. Celá
Evropská unie je založena na dotacích, a dotace jsou jedním z mnoha
nástrojů, jak řešit špatně fungující ekonomiku (investice do infrastruktury). Byly podány žádosti na rekonstrukci objektu sportovní haly, na
rekonstrukci střechy objektu bývalého učiliště, dále na opravu komunikace v části ulice Tyršova. Právě na opravu místních komunikací je
v letošním roce v rámci rozpočtu města vyčleněna slušná částka peněz. Ve finální fázi posouzení je projekt revitalizace dalších čtyř lokalit
v obci Dolní Poustevna (městský hřbitov v Dolní Poustevně a na Marketě, park v Horní Poustevně a centrální náměstíčko v Dolní Poustevně). Věříme, že budeme úspěšní, a co nejvíce akcí zrealizujeme.
Zmínili jsme se o projektech, které jsou v běhu, tj. řeší se výběr
zhotovitele, popř. je v řízení o poskytnutí dotace. V rámci přípravy
je řešen projekt cyklostezek v obci Dolní Poustevna, které propojí
centrum obce s významnými a překrásnými místy v celém správním
území města a sousedními obcemi. V rámci místní sítě cyklostezek
se jedná o Karolíninu, Filipovu, Ferdinandovu, a Rugiswaldskou (zelenou) cyklostezku. Na tento projekt navazují revitalizační opatření
v Karolínině a Filipově údolí (cestní síť, výsadba alejí, revitalizace
vodních ploch, mokřady). V rámci přípravy revitalizace Karolínina
údolí nastal posun v majetkoprávním dořešení Hraničního rybníka.
V rámci Ferdinandovy cyklostezky se nám podařilo se společností SVS a.s. dojednat odkup bývalého vodojemu Pod Ferdinandovou
výšinou. Kupní cena činí 5 000,- Kč. Jedná se o technickou památku
vybudovanou před I. světovou válkou. Naším cílem je tuto památku
udržovat a vybudovat na ní rozhlednu (Ferdinandovu rozhlednu při
Ferdinandově cyklostezce). A zde bychom rádi zapojili širokou místní
veřejnost. Soutěž o návrh Ferdinandovy rozhledny je určena pro
všechny obyvatele obce Dolní Poustevna, vyjma zaměstnanců Města Dolní Poustevna. V rámci návrhu postačí výkres s jednoduchým
popisem stavby (např. materiál, vybavení např. webkamerou atd.).
Návrhy mohou občané odevzdávat do podatelny MěÚ Dolní
Poustevna, a to v uzavřené obálce, s nápisem „Soutěž – návrh
Ferdinandovy rozhledny“, a to do 30.6.2020. Vyhodnocení provede
určená komise a první tři místa budou oceněna hodnotnými cenami
(2 500,- Kč, 1 500,- Kč, 1 000,- Kč). Vítězný návrh bude podkladem
pro vypracování projektové dokumentace rozhledny. K doplnění
uvádíme, že dvojče vítězného návrhu rozhledny bude umístěno na
vyvýšenině Hamr, při spojnici Karolínina a Filipova údolí.
Co se týče cyklostezek, vodních nádrží i rozhledny, vše je ve fázi
přípravy. Ještě nějaký rok potrvá, než dojde k realizaci. A realizace,
to je náš cíl.
Toť prozatím vše, držte se, respektujte se a opatrujte se.
Zdeněk Hauser, odbor správy majetku MěÚ Dolní Poustevna
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RADY PRO SENIORY
Jsem senior, co mám dělat?

VYHNĚTE SE KONTAKTU S DALŠÍMI
LIDMI
s dalšími lidmi velmi zvyšuje riziko nákazy. Můžete chodit
ven, na procházky i do obchodu, ale dodržujte preventivní
opatření a buďte ohleduplní k ostatním.

NEPODÁVEJTE SI RUCE
Může se to zdát nezdvořilé, ale pozdravit lze úklonou hlavy
i jinými způsoby. Klíčové je vyhnout se fyzickému kontaktu
s dalšími lidmi. Totéž platí i pro objímání se nebo polibky na
tvář apod.

OMEZTE ZBYTEČNÉ NÁVŠTĚVY
Nevystavujte se zbytečnému riziku a nezvěte si domů
návštěvy, pokud to není nezbytně nutné. Aktuálně jsou zakázány návštěvy v domech s pečovatelskou službou, v domovech seniorů a ve zdravotnických zařízeních.
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26.03.2020 – Vláda jedná o přímé podpoře pro živnostníky formou
mimořádné 15tis. měsíční podpory. Tu budou dostávat živnostníci po
celou dobu omezení jejich podnikání. Vláda dnes zároveň potvrdila, že
živnostníci starající se o školáky budou po dobu uzavření škol dostávat
denní ošetřovné ve výši 424 korun. Vláda hodlá rušit některá stávající
omezení jen za předpokladu, že je lidé teď budou důsledně dodržovat.
Podle šéfa ústředního krizového štábu Romana Prymuly se stále objevují případy setkávání lidí bez roušek – třeba stavebních dělníků. Ode dneška platí nová přísnější pravidla pro tzv. pendlery. Pokud chtějí dál pracovat v zahraničí, musí tam nějaký čas zůstat. Po každém návratu je čeká
dvoutýdenní karanténa. Výjimku mají zdravotníci nebo záchranáři. Ve
srovnání s předešlými dny včera výrazně přibylo i lidí s prokázanou nákazou. Vzrostl ale i počet provedených testů. Na některá místa stále mohou chodit i lidi bez doporučení lékařů. První potvrzený na Šluknovsku.
27.03.2020 - Nová opatření ministerstva zdravotnictví míří na péči
o nejrizikovější skupinu – seniory. Vláda i krizový štáb nabádají občany,
aby stále dodržovali všechna omezení. Zejména stále trvá povinnost mít
na veřejnosti zakrytá ústa i nos. Jedná se o možnosti prodloužení nouzového stavu. Krizový štáb ORP Rumburk - informace pro obyvatele na
webových stránkách města.
Všechny informace naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html
Kompetní zápisy jsou k dispozici na webových stránkách a budou i na
úředních deskách města.

NECHTE SI POMOCI S NÁKUPY
Abyste se nemuseli vystavovat setkání desítkami dalších
lidí v obchodech a na dalších veřejných místech, nechce si
pomoci s nákupy od rodiny, známých nebo sousedů.

VYUŽIJTE E-RECEPT
eRecepty mohou lékaři posílat e-mailem nebo na telefon,
není třeba zbytečně chodit do ordinací.

KRIZOVÝ ŠTÁB
MĚSTA DOLNÍ POUSTEVNA
Od 13. 3. 2020 se konají pravidelná zasedání krizového štábu Města
Dolní Poustevna. 27. 3. 2020 se konalo již čtvrté zasedání, ze kterého
přinášíme výpis nejdůležitějších informací.
Shrnutí týdne:
20. 3. Mimořádné opatření MZ - Zákaz přítomnost všem osobám
v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky
a jiného drogistického zboží, v čase mezi 8: 00 hod. – až 10: 00 hod.,
a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného
doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně
zajištění nezbytného doprovodu – více na webu města.
23.03.2020 – Průlomovým rozhodnutím schválila vláda většinu základních pilířů Kurzarbeitu, které pomůže nadále firmám fungovat
a uchování zaměstnanosti. Vláda jedná o ekonomické pomoci velký ekonomický balíček, který má s dopady koronaviru pomoci podnikatelům
i zaměstnancům. Ministr zdravotnictví dnes oznámil, že stát nakonec
kromě sociálních odvodů živnostníkům odpustí i zdravotní pojištění.
25.03.2020 - Zákaz shromažďování více než dvou lidí - Srocování více
než dvou lidí na jednom místě je zakázané. Na veřejnosti jsou tak povolené maximálně dvoučlenné skupinky. Zpřísněné opatření proti šíření
koronaviru - Zítra se znovu a výrazně zpřísňuje režim pro pracovníky,
kteří jezdí pracovat do Německa nebo Rakouska. Vláda rozhodla, že
kvůli riziku šíření nákazy z těchto zemí můžou vyjet pouze jednou a to
znamená, že si za hranicemi musejí sehnat ubytování.

Po stopách podniku Centroflor.
V únoru jsme se společně s Kateřinou Hruškovou, kurátorkou bižuterních sbírek Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, vydaly po
stopách poustevenského Centrofloru. Katka Hrušková je členkou řešitelského týmu projektu Design Československého skla a bižuterie v letech 1948 – 1989, zpracovává historii podniku Centroflor a dohledává
existující ukázky výroby umělých květin, které sice nejsou typickou
bižuterií, ale do sbírek jabloneckého muzea patří a v projektu nemohou chybět. Všichni víme, že Centroflor byl součástí jabloneckého bižuterního průmyslu do počátku 90. let minulého století a odbyt zajišťoval Jablonex (podnik zahraničního obchodu) v Jablonci nad Nisou.
Jablonecké muzeum dokumentovalo a dosud dokumentuje celou šíři
bižuterního a ozdobnického sortimentu zdejších podniků. Moje kolegyně chtěla navázat osobní kontakty s bývalými zaměstnankyněmi
a zaměstnanci, se kterými by mohla konzultovat nejen téma produkce, ale také prezentace na akcích jako byly Jablonecké bižuterní výstavy,
Liberecké výstavní trhy, Veletrh spotřebního zboží v Brně a další kontraktační aktivity u nás i v zahraničí..Na chaloupce jsme tedy toho jednoho zimního dne zatopily, uchystaly něco na zub a těšily se na naše
připravovaná setkání. Hned na prvním povídání s návrhářkami Dagmar
Dvořákovou, Miloslavou Jirovskou a Vlastou Mrázovou jsme zavzpomínaly na pana Chmela, který byl na začátku vzorkovny květin, atrap
a ovoce v Karlínské ulici, Ladislava Kateřiňáka, vedoucího vzorkovny
a vzorování květin v posledním období existence státního podniku,
Bedřicha Malého, který vzoroval atrapy a ovoce, na Annu Paterovou,
Vlastu Edelmannovou, Kubátovou, paní Pouchovou a další. Hovořily
jsme o vypracovaném systému vzorování kytek atrap i ovoce, kdy do
výroby a do odbytu šly kolekce návrhářů společně s detailně připravenou technologií výroby. Katka Hrušková s pamětnicemi konzultovala
i dohledaný obrazový materiál. Celé odpoledne bylo na co vzpomínat
a co připomínat. Dohodly jsme se, že se určitě musíme k tématu sejít
a třeba ve větším počtu. Snad se k nám ještě další návrhářky přidají?
Druhý den ráno jsme měly dohodnuté setkání se starostou města Dolní
Poustevna s panem Robertem Holcem a ten nás překvapil s krabicí dobře archivovaných materiálů Občanského sdružení pro zachování tradic
výroby umělých květin a ozdobných předmětů v Dolní Poustevně a ve
Šluknovském výběžku. Krabice obsahovala mnoho potřebných dokumentů, které by mohly být základem poustevenského muzea. NejvětDokončení na straně 7
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Kudy projde jehla - Mougin
Véronique
Tomas, řečený Tomi, problémový levák, palice dubová,
drzoun a šikula, je v roce 1944
ve věku čtrnácti let s celou
rodinou odvlečen z rodného
Maďarska do koncentračního
tábora. Posléze projde táborů
několik, je s ním i jeho otec,
pánský mistr krejčovský. Tomi,
který otcovým povoláním na
svobodě nepokrytě pohrdal,
v koncentráku s bezstarostností vlastní mládí předstírá, že
umí šít, aby se dostal do tepla
krejčovské dílny. Zpočátku ale
umí pouze navléknout nit do
jehly, řemeslu se tajně, riskantně a postupně učí od ostatních
dělníků v dílně. Tomiho zázračná pouť z malého, středoevropského města přes peklo
koncentračních táborů do ráje
francouzské módy je plná zákrutů historie, krásy i hrůzy,
beznaděje, naděje, vzteku i humoru.

Poslední děti na Zemi
a hrozba z vesmíru - Brallier
Max
První zimu po apokalypse
si Jack a jeho kamarádi náležitě užívají. Sáňkové katapulty
jedou na plné obrátky, jedna
koulovačku střídá druhou a na
monstrózní vánoční oslavu jen
tak nezapomenou. Pak se však
na scéně objeví nová záporačka. Je jiná než ostatní nestvůry
a velmi nebezpečná: je to totiž
člověk. Ukradne Jackovi Louisvilleský řezák, ceněnou zbraň
proti nestvůrám, a chce ho využít k uskutečnění svých temných plánů. Zastaví kamarádi
její řádění, které ohrožuje celý
svět – a nejen ten?

duben 2020

ZPESTŘENÍ ČASU
Na základě současné světové katastrofy jsme pro vás připravili příležitost trávit volný čas efektivně a možná i něco vyhrát. V novinách se
objeví příloha, kterou když vyplníte, a vše bude správně, budete moci
vyhrát zajímavé ceny. Zapojte se do soutěže. Vyplněné listy budeme vybírat do konce června a následně provedeme vyhodnocení a losování.
Šťastní vítězové budou následně oceněni.
Máš čas? Zapoj se taky!
Robert Holec, starosta města

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR
k používání některých ochranných prostředků
Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů, ve kterých podrobně informuje o používání ochranných prostředků a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID - 19. Zde je v bodech stručné shrnutí důležitých faktů:
•

Pravidelně a důkladně si umývejte a dezinfikujte ruce prostředky
na bázi alkoholu.

•

Nedotýkejte se očí, nosu a pusy.

•

Pokud kýcháte nebo kašlete, vždy do jednorázového kapesníku,
který následně zahoďte. Pokud kapesník nemáte, použijte alespoň
rukáv.

•

Pokud máte respirační obtíže, noste roušku a umyjte si ruce
po každém jejím sundání.

•

Dodržujte minimální vzdálenost osob na veřejnosti, alespoň 1 m.

•

Nošení lékařských roušek je WHO indikováno u osob s klinickými příznaky respiračního onemocnění z důvodu zamezení dalšího šíření nákazy do okolí. Řada zemí vyžaduje nošení u všech
osob.

•

Používání lékařských roušek je jistě jedno z důležitých preventivních opatření, které pomáhá omezit šíření některých respiračních onemocnění, včetně COVID – 19. Přesto pouhé používání
roušky bez dalších opatření je nedostatečné. V případech, kdy je
nošení roušky indikováno, musí být toto opatření kombinováno
s dostatečnou hygienou a častým mytím rukou.

•

Nošení roušek může podporovat falešný pocit bezpečí, proto nezapomínejte na hygienu rukou!

•

Kapacity výrobců jednorázových lékařských roušek rozhodně
nejsou dostatečné, aby každý člověk na zemi mohl roušku nosit
a denně střídat. Proto by lidé bez klinických příznaků rozhodně
neměli bezdůvodně používat lékařské roušky anebo respirátory,
ale chránit sebe, a především okolí jiným vhodným způsobem,
například látkovými rouškami pro opakované použití. Pokud
budou lidé, kteří nemusí, nosit lékařské roušky a respirátory,
existuje možnost, že jich nebude dost pro ty, kteří je opravdu
potřebují.

•

WHO doporučuje, aby lékařští pracovníci, kteří pečují v přímém
kontaktu o nakažené pacienty, používali tyto ochranné pomůcky:
ochranný plášť, rukavice, lékařskou roušku a ochranu očí.

•

WHO dále doporučuje používat respirátory (N95, FFP2 nebo
obdobného nebo vyššího standardu) pouze v případě lékařských
nebo podobných pracovníků, kteří by mohli přijít do kontaktu
s kontaminovaným aerosolem (například lékařská vyšetření nebo
zákroky jako jsou tracheální intubace, tracheostomie, bronchoskopie, kardiopulmonální resuscitace atd.)

•

Posouzení, zda použít k zakrytí obličeje „obyčejnou“ látkovou
roušku nebo šátek, lékařskou roušku anebo respirátor, závisí na zhodnocení rizikovosti prostředí, ve kterém se pohybujete, a činnosti, kterou provozujete. Nadužívání speciálních
ochranných pomůcek může mít za následek jejich nedostatek.

Válka bohů - Hartwig Hausdorf
Před dávnou dobou spolu
na naší planetě válčily cizí inteligence, které přišly z hlubin
vesmíru. Při tom je pozorovali naši dávní předkové, kteří je
pokládali za bohy. Když pak
časy strašlivých bitev bohů pominuly, začali lidé bojovat mezi
sebou. Války, na než jsou lidské
dějiny tak bohaté, trvají až do
dnešních dnů, stejně jako zásahy tajuplných, neznámých cizinců, kteří se více či méně otevřeně vměšovali do našich bojů
a kteří tak činí dodnes, občas
i se senzačními důsledky…

Další nové knihy naleznete na webových stránkách města v sekci Volný
čas - Knihovna».

duben 2020
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Dokončení ze strany 5
ším skvostem snad je Zbožíznalství výroby umělých květin. Jak by řekli
moji vnuci: super. Návštěva v současném Centrofloru byla největším
a skutečně pozitivním překvapením našeho badatelského programu.
Špatných zpráv je všude dost, a já si o výrobě, kterou se živili už moje
babičky a moji dědové, nepřeji dozvědět nic negativního. Oba majitelé
nás přivítali také trochu s napětím, ale po chvíli, kdy jsme zjistili, že
máme stejný zájem, že máme stejného „koníčka“, jsme našli i společnou
řeč. Zjistili jsme, že tihle dva nadšenci, původně IT odborníci v dnešní
řeči, dříve pracovníci výpočetního střediska, si vzali na úvěr potápějící
se privatizovaný Bohemiaflor a spláceli a zachraňovali, co se dalo. Dnes
vyrábějí převážně úklidové materiály, ale výroba květin, atrap a různých
dekoračních předmětů pokračuje dál, a dokonce se úspěšně rozvíjí.
Současní majitelé zachránili totiž to nejcennější pro výrobu: nástroje,
ne všechny, ale určitě značnou část. Z původního podniku nakoupili
ještě další stroje a zařízení například na výrobu žinylky. Za mě: díky,
díky. Obrázky dokumentují dobré uložení všech „želez“ i s dokumentací. Poslední setkání jsme si naplánovali s Ing. Slavomírem Svobodou,
posledním ředitelem státního podniku Centroflor. Bylo pro nás těžké
slyšet to, co bylo osudem téměř všech našich prosperujících firem na
začátku 90. let 20. století: firma, která za socialismu přinášela státu zisky
a malému městu zaměstnání pro ženy i muže, se privatizovala, z počátku spíše rozkradla, a pak už pomalu nebylo co zachraňovat. Aktuálně
jablonecké muzeum připravuje výstavu Československá bižuterie na
výstavách 1948 – 1989 a také stejnojmennou publikaci, která se věnuje
prezentaci bižuterních výrobků na tuzemských i zahraničních výstavách
a veletrzích. Publikace bude obsahovat i část věnovanou významným

vzorkařkám a vzorkařům z jednotlivých podniků včetně Centrofloru.
I v této souvislosti bych Vás, čtenáře, ráda požádala o spolupráci, náš
kontakt: katerina.hruskova@msb.jablonec.cz a jaroslavadoma@seznam.
cz. Napište nám vzpomínky a náměty. Případně, máte-li doma vzorky
květin, atrap a jiných ozdobnických materiálů, nafoťte a pošlete. Pokud
vše dořeší karanténa, a vše v naší republice bude zase v normálu, rády se
se všemi, kteří budou mít zájem, sejdeme na popovídání o Centrofloru
na konci dubna či začátkem května.
Jaroslava Slabá

OZNÁMENÍ MĚSTA ŠLUKNOV

Město Šluknov ruší všechny kulturní akce do konce měsíce
června, včetně Zámeckých slavností.
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, vydáním mimořádných opatření krizového štábu ČR i Ministerstva zdravotnictví ČR,
s nepříznivým vývojem a výhledem epidemiologické situace ve výskytu onenocnění COVID-19 a po pečlivém zvážení rozhodla Rada
města Šluknov na své schůzi dne 24.03.2020 o zrušení veškerých
kulturních a jiných akcí ve Šluknovském zámku, Domě kultury
i venkovních akcí, včetně Zámeckých slavností, a to do 30. černa
2020. Jedná se jak o akce, pořádané městem Šluknov jako pořadatelem, tak i o akce, pořádané jinými pořadateli v kulturních objektech
města.
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