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Vážení a milí přátelé,
Pro nás všechny byl rok 2021 náročný a těžký. To platí jak
pro každou osobu ve společnosti, tak i pro práci v Charitě
Šluknov a zvlášť pro komunitní práci. Hodně aktivit, na
které jsme si v posledních letech už zvykli, nebylo možné
zrealizovat, například oslavu Mezinárodního dne Romů
nebo vystoupení našich hudebníků ve škole, ani nebylo
možné ve větší skupině zpívat nebo tancovat. Ale přesto
jsme využili čas mezi různými lockdowny a omezeními a
podařilo se nám s Vaší pomocí a účastí, spoustu aktivit
uskutečnit. O několika takových aktivitách pojednává tento
list.
Chci Vás také upozornit na zprávu jedné paní, která
prodělala COVID a skoro na něj zemřela. A dále prosím
věnujte pozornost pozvánce na očkování bez rezervace,
které bude p Červeným křížem, které bude probíhat
koncem ledna nebo začátkem února na sídlišti a. Doufejme,
že se v roce 2022 situace už uklidní a těšíme se, že se
uvidíme a budeme moci opět spolupracovat!
Dr. Eva Habel, ředitelka Charity

Hudebna
Kvůli COVIDu bylo veřejné využívání naší hudebny hodně

se pracuje v nahrávacím studiu. Doufáme, že po novém roce

omezeno, část roku se nemohlo společně hrát ani zpívat.

to bude už více rozvolněné a budeme moci společně dělat

Přesto se zde scházely celkem tři kapely: Trio Gitano, Gipsy

naši hudbu.

Luboš a Duo Brothers, které nám také pomáhaly opravovat

Ke konci roku jsme natočili video s romskou písničku „Te

hudebnu.

naroven“ (Ať nepláčou), na kterou se můžete podívat na

Ke konci roku se přidala kapela Gipsy Kulík, která dost často

youtube https://www.youtube.com/watch?v=LI1VtY4uokI

hraje a je známá v Šluknovském výběžku. Kapela si už

nebo charitním facebooku

natáčí i své písně, a tak nám pomáhala a učila nás, jak

https://www.facebook.com/charitasluknov.
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Pohádkový les
Moc jsme doufali, že navzdory pandemii budeme moci

Odpoledne se nám všem líbilo a také se nám vydařilo počasí

realizovat jednu z nejoblíbenějších aktivit: „Pohádkový les“.

a už se těšíme na další rok .

Příprava trvala dlouho: s dobrovolníky jsme si vyrobili masky

Jestli budete mít chuť se zúčastnit a pomoci s přípravou a

Pohádkových bytostí, plánovali jsme program a soutěže, a

realizací, budeme moc rádi. Akce by mohla být ještě větší a

také jak to všechno zorganizujeme. Den předtím přišlo pět

hezčí pro Vaše děti. Děkujeme všem, kteří pomáhali!

žen, s kterými jsme pekly naše tradiční záviny a české
buchty. Zároveň jsme připravili a balili všechny věci, které
byly potřeba. Některé vyznačily trasu v Karlově údolí, kde se
akce odehrávala.
V den akce, 3. září, jsme se tedy sešli v Komunitním centru,
kde jsme se převlékli, namalovali a zabalili všechny věci,
rekvizity, odměny pro děti a pohoštění do auta, s kterým
kolega vyjel napřed.
Poté jsme společně už namalováni a převlečeni vyrazili i my
Pohádkové postavy do Karlova údolí, kde už na nás čekalo
pár lidiček. Pak jsme si ještě před zahájením udělali společné
foto a poté už šel každý na své stanoviště a připravili jsme si
své soutěže a zahájili oficiálně Pohádkový les. Celkem bylo
vytvořeno 14 stanovišť pro děti a rodiče. Byla tam Maková
panenka, která ztratila korále, a děti jí je pomáhaly najít.
Beruška se ptala, jestli děti vědí, co do lesa nepatří a jak
bychom se měli v lese chovat. Byl tam i Zapomětlivý
kouzelník, kterému se podařilo zvířátka a zvuky zvířat
pomíchat a šikovné děti mu pomáhaly přiřadit zvuk ke
správnému zvířeti. A další a další úkoly musely být vyřešeny.
Všem se to podařilo a na konci trasy, na ně čekal už
připravený Grinch  (pohádková postava kolegy Cíny)
s odměnou a pohoštěním.

Exkurze do škol
Během roku jsme absolvovali pár exkurzí do škol. Cílem
bylo, dát mladým příležitost poznat různé školy a povolání a
motivovat je k dalšímu vzdělávání.
Dvakrát jsme byli ve Sklářské školce v Novém Boru, ze které
byli všichni nadšeni. Mládež si mohla vyzkoušet foukat sklo
a také vidět obrovskou pec. Lidé tam byli vážně ochotní,
ukázali nám vše, co se zde vyrábí a mladí si to také mohli
vyzkoušet. Ukázali nám i postupy práce, jak z horkého skla
vyrobit vázy, skleničky a těžítka. Také nám předvedli, jak se
tu vyrábí dřevěné formy např. na vázu nebo těžítko. Dále si
děti vyzkoušely, jak se hotový výrobek odřízne tedy „puká“.
Další povolaní, které mladí mohli vidět a taky si vyzkoušet,
bylo: malování skla, broušení skla, rytí skla, ale i truhlařina.
Mladí byli nadšeni, když sklář vyrobil krásného anděla a
chtěli to vidět znovu.
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Měla jsem COVID
Z počátku jsem měla zvýšenou teplotu, domnívala Poté jsem poznala co COVID vlastně je. Zažila jsem
jsem se, že to je jen obyčejná „chřipečka“. Dětem jsem tam úmrtí dvou žen. Jedna zemřela po týdnu, strašně
nic neříkala, ale všimly si, že mi není dobře. Děti se se trápila, nemohla dýchat, i když byla připojena k
hned domnívaly, že mám určitě COVID, šly mi koupit přístrojům.

Druhá

paní

zemřela,

když

jsem

už

test a vyšel mi pozitivní. Já jsem tomu nechtěla věřit, a odcházela domů. A pak tam byla ještě jedna paní
tak šly a koupily mi ještě jeden a opět vyšel pozitivní. z Rumburku, ta chtěla zemřít, protože jí zemřel manžel
Já jsem byla tvrdohlavá a řekla jim, že to vyležím a že na COVID, ale také i dcera, takže zůstala úplně sama.
to nic není.

Já jsem se také trápila, je to ukrutná bolest. Už jsem si

Ale další dny mi teplota stoupala na 40°C a špatně se myslela, že to taky nezvládnu, ale byla jsem každý den
mi dýchalo, zeslábla jsem tak, že jsem nemohla dojít v kontaktu s dětmi, které mě uklidňovaly, že to
ani na WC. Po dalším naléhání rodiny jsem si nechala zvládnu. Ale můžu vám říct, že tuhle nemoc nepřeju
zavolat záchranku, která mě přepravila do nemocnice ani tomu nejhoršímu nepříteli.
DC (autorka je nám známa)

v Děčíně.

Očkování na Sídlišti
Jeden den v únoru či březnu bude možnost se očkovat bez registrace pracovníky Českého červeného kříže
přímo na Sídlišti. Přesný termín bude na našich stránkách či letácích.

Taneční soubor Čercheničky
Děti se hodně těšily, že by mohly v roce 2021 opět tancovat,
ale pandemie nám toho moc nedovolila. Vytvořili jsme
jeden malý soubor, abychom mohli vůbec cvičit. A na konec
mohla

děvčata

vystupovat

na

čtyřech

akcích:

V

Integrovaném centru ve Vilémově, v Lipové na soutěži
Evropská cena obnovy venkova, v Domově pro seniory
Krásné Lípě a na naší akci Setkání se sousedy.
Budeme doufat, že v novém roce můžeme taneční soubor
rozšířit a zavítají k nám také noví tanečníci.

Školka na sídlišti
Zjistili jsme, že spousta malých dětí nedostala místo
v mateřské školce, a proto jsme se rozhodli, že nabídneme
jedenkrát v týdnu program pro školkové děti. Aktivity se
odehrávaly venku, vždy jsme přivezli stoličky a židličky, hry a
materiál na malování a vytváření. Cvičili jsme různé věci,
které děti nutně potřebují umět, když nastoupí do
předškolní třídy. Například barvy, čísla, formy, jména
zvířátek a části lidského tělo. Moc to děti bavilo a
samozřejmě jsme taky hrály a sportovaly. Určitě v roce 2022
s těmito aktivitami budeme pokračovat a budeme se těšit
na účast i Vašich dětí.
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Co chystáme v roce 2022?
Určitě budeme pokračovat s aktivitami, které byly popsány v tomto komunitním listě nebo které jsme dělali už před
pandemií jako např.: hudba, tanec, oslavu Mezinárodního dne Romů, Pohádkový les, setkávání v naší zahradě u pece a
pomoc při hledaní práce atd. Dále plánujeme video, ve kterém představujeme recepty z naší kuchařky a vedeme rozhovory
s jejich autory. Plánujeme CD a knihu s romskými písničkami. Rádi bychom jeli opět na jeden víkendový pobyt a udělali
exkurze do jiné komunity. V letních měsících připravujeme pravidelnou „letní kavárnu“ na sídlišti, kde se můžeme společně
scházet a povídat si.
Těšíme se na Vaši účast – čím více lidí pomáhá, tím větší a krásnější každá akce může být.
Podrobnější program zveřejníme v únoru 2022.

Kontakty
Jan Cína, tel.: 734 799 080 - hudebna, zaměstnávání
Roxana Kovačová, tel.: 704 605 770 - babinec, taneční soubor, zaměstnávání, lékařská péče
Martin Šeda, tel.: 734 328 986 - knihovna, zaměstnávání
komunitniprace@charitasluknov.cz

Jaké další aktivity nabízí Charita Šluknov?
Klub Ambrela

Sociální služba pro rodiny s dětmi

pro děti od 6 do 12 let

od pondělí do čtvrtka od 8 do 17, v pátek dle dohody

od pondělí do čtvrtka od 12,00 do 17,30

Tyršova 720, Šluknov

T. G. Masaryka 611, Šluknov (naproti Základní škole)
Bary Ambrela

Sociální bazar

pro mladé od 11 do 26 let

úterý a čtvrtek od 9 do 11 a od 14 do 16 hod.

od pondělí do čtvrtka od 12,30 do 19,00,

Tyršova 720, Šluknov

v pátek dle dohody
Tyršova 720, Šluknov (bývalý internát Lesnické školy)
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