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Připomněli jsme si 430. výročí 
narození učitele národů

 

 

 

Z důvodu rekonstrukce cest
v zámeckém parku, bude prů-
chod zámeckým parkem od
1. dubna do 2. května 2022 uza-
vřen. Brána ke křižovatce Na Špici 
(ul. T. G. Masaryka - Rumburská 
- Zámecká) bude v tomto termínu 
uzamčena a nebude možný prů-
chod. 
Děkujeme za pochopení.

Krásné a požehnané 
Velikonoční svátky 
Vám přeje redakce 
Šluknovských novin

Den učitelů je významným dnem vyhlášeným k poctě učitelů. V České re-
publice se slaví 28. března, kdy je výročí narození Jana Amose Komenské-
ho. I ve Šluknově jsme si tento den připomněli. Jak mateřskou školu, tak
i základní školu navštívila starostka města paní Eva Džumanová a tajem-
nice Městského úřadu paní Eva Baboráková a společně tak popřály a podě-
kovaly za odvedenou práci všem pedagogům i pedagogickým asistentům.

Šluknováci se mohou těšit 
na novou cukrárnu ve 
Šluknovském zámku

Od 1. května je plánováno otevření cukrárny na zámku. Návštěvníci zám-
ku i veřejnost tak budou mít opět možnost posedět v cukrárně a pochutnat 
si na zákuscích, kávě a zmrzlině. Zákazníci si budou moci zakoupit i celé 
dorty na místě bez objednání. Je pravdou, že absence podobného zařízení 
na zámku skutečně chyběla, proto jsme velmi rádi, že budeme mít návštěv-
níkům zámku opět možnost nabídnout tuto službu.             Eva Džumanová 
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Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů
Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů s tříděným odpadem se uskuteční
v pondělí 2. května 2022. Sváženy budou žluté pytle s drobným plastem
a PET lahvemi, oranžové pytle s nápojovými kartony a zelené nebo šedé 
pytle s drobnými kovy např. plechovkami od potravin, od krmení pro do-
mácí zvířata, plechovky od piva apod. Pytle s vytříděným odpadem připrav-
te na obvyklou trasu den předem, tj. v neděli  1. května 2022. Mapa svozové 
trasy je k nahlédnutí na stránkách města Šluknova – „Vše o odpadech“. 
Upozorňujeme na to, že žluté, oranžové a zelené nebo  šedé pytle s ji-
ným odpadem nebudou sváženy. Pytle na tříděný odpad obdržíte na MěÚ 
ve Šluknově, odbor rozvoje a životního prostředí a recepce, nám. Míru 1 
nebo v Technických službách Šluknov spol. s r.o. Císařský 378, Šluknov. 

Povinná informace města Šluknova
o odpadovém hospodářství včetně 

výsledků hospodaření v odpadovém 
hospodářství. 

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. ukládá v § 20, odst. 4 obcím po-
vinnost informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálko-
vý přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního 
odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech pre-
vence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou roč-
ně musí obec zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifi -
kované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz 
obecního systému.
Město Šluknov tyto informace zveřejňuje na webových stránkách města –
www.mestosluknov.cz -  Život ve Šluknově /Vše o odpadech / Základní in-
formace -  kde jsou uvedeny také „Výsledky odpadového hospodářství města 
Šluknova v roce 2021 včetně nákladů na provoz obecního systému“. 

Kontejnery na objemný odpad 
Kontejnery na objemný odpad budou poprvé umístěny již 23. dubna (so-
bota), na těchto stanovištích v uvedených časech: 
Císařský - p.p.č. 1020/1 - „U Konzumu“ u kontejnerů na tříděný odpad od 
8:00 do 10:00 hodin; 
Šluknov – p.p.č. 1547/5 - mezi ulicemi Sokolská a Svatopluka Čecha
u parkoviště od 11:00 do 13:00 hodin,  
Království – st.p.č. 374/1 – dřívější Vlachovka (od kostela směrem na Jiří-
kov) od 14:00 do 16:00 hodin. 
Do kontejnerů bude možné odkládat pouze objemný odpad jako např. ná-
bytek, koberce, další odpad z domácnosti, který se pro svůj objem nevejde 
do běžné popelnice. 

Mezi objemný odpad nepatří: elektroodpad – pračky, ledničky, vysavače 
apod. , které lze  zdarma odložit ve sběrném dvoře v režimu zpětného od-
běru elektroodpadu (tento druh odpadu není odečítán z ročního limitu pro 
sběrný dvůr), nebezpečný odpad – barvy, laky, oleje, textilie znečištěné 
těmito látkami, stavební odpad, odpady, pro které jsou ve městě rozmís-
těny kontejnery – především textil, odpady ze zahrady – větve, kořeny, 
kameny a ostatní biologicky rozložitelný odpad. 
Veškeré podrobnosti o jednotlivých druzích odpadů a o tom kam je lze ve 
Šluknově odkládat najdete na webových stránkách města Šluknova pod 
názvem Vše o odpadech. 

ZPěTNÝ ODBěR PNEUMATIK
Dle § 40a  zák. 361/2000 Sb. „Zákon o provozu na pozemních komuni-
kacích“ končí povinnost zimních pneumatik dnem 31. března. Mnoho 
vlastníků automobilů se potýká s problémem kam odložit již opotřebované 
pneumatiky.  Řešení je jednoduché. Pneumatiky lze přenechat v pneuser-
visu, kde pneumatiky vyměňujete. Většina pneuservisů má již podepsanou 
smlouvu se společností ELTMA, která od provozovatele pneuservisu pne-
umatiky zdarma odebírá. Odběr pneumatiky je zdarma. Případně uhradíte 
drobný manipulační poplatek. Pokud si pneumatiky měníte doma sami, 
můžete je odevzdat také zcela  zdarma ve sběrném dvoře v Technických 
službách Šluknov s.r.o. Císařský 378, Šluknov. Pneumatiky NEODKLÁ-
DEJTE v přírodě ani na veřejném prostranství. Jejich úklid se zbytečně 
prodraží a zároveň se tak vystavujete uložení pokuty (viz. foto).

Za ORŽP Božena Naňáková
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Starostové jednali v Dolní Poustevně
Starosta Dolní Poustevny Robert Holec v úvodu jednání přivítal v Centru 
setkávání kolegy starosty ze Šluknovska a představil rozvojové a investiční 
aktivity ve městě, které se podařilo realizovat v minulých letech. Následo-
valo vystoupení zástupců Místní akční skupiny Český sever Evy Hamplové 
a Martina Kučery, kteří zrekapitulovali minulé dotační období, kdy se do 
regionu podařilo dostat více jak 250 mil. korun na investiční i neinvestiční 
aktivity. Zároveň byly představeny i pomalu se rýsující dotační možnosti na 
další plánovací období EU 2022-2029. 
Dalším bodem jednání pak byly aktuální informace zástupců ČEZ DIS-
TRIBUCE ke stavbě nového elektrického vedení 110 kV z České Lípy do 
Varnsdorfu. Druhé vedení do Šluknovského výběžku se plánuje již téměř 
30 let a vlastní realizace je stále v nedohlednu. V současné době se řeší 
odmítavý postoj radnice Nového Boru s nadzemním vedením v blízkosti 
obytné oblasti a komplikace při přechodu Lužických hor ze Svoru do Ji-
řetína pod Jedlovou. Orgány ochrany přírody požadují podzemní kabelové 
vedení, které je významně dražší a realizace v těžkém terénu velmi složitá. 
V každém případě se opět stavba odkládá a rozvoj Šluknovska je nadále 
limitován omezenou kapacitou jediného stávajícího vedení ve směru od 
České Kamenice, které je ze šedesátých let a nutně potřebuje zásadní re-

konstrukci. Starostové požadují urychlené vyřešení problémů a co nejrych-
lejší realizaci stavby.
Ladislav Švec, ředitel oblastního závodu Ústí nad Labem společnosti Seve-
ročeská servisní, seznámil starosty se strategickými záměry v zásobování 
Šluknovska pitnou vodou. Stěžejní bude v budoucnosti centrální zásobo-
vání z přehrady ve Chřibské, která je spolu s přilehlými podzemními zdro-
ji největší a stabilní zásobárnou vody pro Šluknovský výběžek a také plní 
protipovodňovou funkci při zachycení přívalových dešťů. Dále informoval 
o snaze prodloužit vodovod ze Šluknova do Vilémova a Dolní Poustevny.
V některých úsecích však naráží na nesouhlas soukromých vlastníků po-
zemků s uložením vodovodního potrubí. Zde požádal starosty z jednotli-
vých obcí o součinnost a podporu v jednání. Dále se starostové zabývali 
analýzou likvidace odpadu a jeho shromažďování, poplatků a povinností 
obcí plynoucí z novely zákona o odpadech v regionu. Na závěr jednání 
předseda sdružení Jan Kolář předal starostovi Dolní Poustevny Robertovi 
Holcovi Milanovu cenu, která je udělována starosty osobnostem ze Šluk-
novska za mimořádné počiny při rozvoji obce a regionu. 

Jan Kolář, předseda sdružení SPRŠ

Vážení a milí spoluobčané,
dnes a denně jsme ze sdělovacích prostředků informováni o průběhu války 
na Ukrajině. Popravdě se mnozí z nás jistě domnívali, že by se mohl váleč-
ný konflikt vyřešit diplomatickou cestou. Je skutečně nepochopitelné, že 
se v dnešní době v Evropě válčí takovým způsobem, mnoho lidí se snaží
z válečné zóny utéct, umírá civilní obyvatelstvo. A tento stav se pochopitel-
ně negativně dotýká nás všech, celé Evropy i světa. Naděje umírá poslední, 
jak se říká, věřme tedy, že ukončení válečných útrap bude co nejdříve. I přes 
vážnost situace je ale třeba dál žít, pracovat, řešit problémy, které máme, 
plánovat budoucnost.
Setkání starostů Svazku obcí SEVER
Na konci března proběhlo další setkání starostů z výběžku. Hostem byl  ře-
ditel nemocnice v Rumburku pan MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH, který 
nás informoval o vývoji v nemocnici. Personální situace se řeší intenzivně, 
zejména nábor lékařů. Plánovaná výstavba nového pavilonu se zatím re-
alizovat nebude. Výběrové řízení na realizaci stavby proběhlo, ale vysou-
těžená cena byla výrazně vyšší než původní předpoklad. To bylo důvodem 
zrušení výběrového řízení. Dle informací bude vyhlášeno znovu. Tento 
proces pochopitelně prodlouží realizaci stavby. Je třeba ale podotknout, 
že v krajském zastupitelstvu je shoda napříč politickým spektrem řešit ne-
mocnici v Rumburku a investovat do nového pavilonu. Tak uvidíme. Dále 
jsme plánovali organizaci atletické Olympiády Svazku obcí SEVER, které 
se zúčastní žáci základních škol z výběžku. Předešlé ročníky byly úspěšné, 
proto chceme v této aktivitě dále pokračovat ve spolupráci se základními 
školami. A pochopitelně jsme jednací čas věnovali i uprchlické situaci, spo-
lupráci s krizovým řízením ORP Rumburk, s neziskovými organizacemi. 
Přibližný počet uprchlíků ve výběžku je cca 500 (v době, kdy vychází novi-
ny, může být toto číslo jiné). Tak jako v celé republice, tak i zde se řeší ze-
jména ubytování pro uprchlíky a uspokojování jejich potřeb. A spolu s tím 
umísťování dětí do školek a do škol. Zásadní v tomto směru jsou možnosti 
a kapacity obcí a měst. Je na místě poděkovat všem lidem, kteří pomohli
a pomáhají. Ať již finančně, materiálně, tím, že poskytli uprchlíkům ubyto-
vání, všem, kteří pracují jako dobrovolníci. 
Den učitelů
I přes vážné problémy nelze zapomínat i na věci příjemné. Jednou z nich 
je Den učitelů, kterým si připomínáme den narození Jana Amose Komen-
ského. Po dva roky, kdy jsme neměli možnost se osobně potkávat z důvodu 
covidové pandemie a nařízených opatření, jsme se letos konečně mohli vy-
pravit do mateřské a základní školy, jejichž zřizovatelem je město Šluknov. 
Alespoň kytičkou a osobní gratulací jsme poděkovali učitelkám a učitelům 
ze jejich odvedenou práci. 
Slunečného počasí využili vandalové
Zimní a nepříznivé období má jednu velkou výhodu, tou je skutečnost, 
že ubyde problémů v soužití, v ošklivém počasí se venku pohybuje mno-
hem méně osob a tím pádem je i méně konfliktních situací. S oteplením 

a slunečným počasím, na které 
se většina z nás těší, se do aktivity 
dostávají též vandalové. Bohužel 
nejspíš z dlouhé chvíle, pod vlivem 
vlastní nevědomé hlouposti či po-
třeby představit světu své kreativní 
výtvarné pojetí, někteří jednici po-
ničili fasády dvou kaplí na Křížové 
cestě u hřbitova. A to takovým způ-
sobem, že musíme zajistit a uhra-
dit fasády nové. Bohužel míst, kde 
dochází k úmyslnému poškozování 
majetku, památek, stromů apod., je 
více, jak známe z minulosti. Oby-
čejný člověk nechápe motivaci ta-
kových činů. Většina z nás vnímá 
pozitivně, když je prostředí kolem nás příjemné, uklizené a hezké. A také 
se na tom dobrovolně podílí řada našich spoluobčanů. Nicméně není žá-
doucí, abychom na tento negativní stav rezignovali. I když je to práce stále 
dokola. Něco pěkného vytvoříte, uklidíte a obratem to někdo zničí, poško-
dí. A o finančních nákladech ani nemluvě. Musím dodat, že tyto problémy 
řeší všechna města a obce. Bohužel.
Velikonoční přání
Milí spoluobčané a děti, přeji Vám všem příjemné prožití velikonočních 
svátků, které můžeme konečně prožít bez omezení. Děti se mohou vydat 
na koledu, mládenci a muži mohou pomlázkami lehce vyšlehat své milé, 
maminky, ženy, aby jim předali energii z mladých proutků. Svátky jsou ale 
zejména příležitostí, kdy se setkávají rodiny, známí, a to je moc důležité. Ať 
je tento sváteční čas pro Vás všechny klidný a příjemný.

Eva Džumanová
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Bylo nám ctí přivítat ve Šluknovském zámku manžele Jana Přeučila a Evu Hruškovou
Jana Přeučila a Evu Hruškovou jistě nemusím představovat. Každý z nás 
alespoň jednou v životě tato dvě jména slyšel. Já osobně jsem tento man-
želský pár znala pouze z televizních obrazovek, časopisů a internetu - velká 
škoda. Jednoho dne přišla nabídka od pana Jiřího Zbořila, že tato dvojice 
bude vystupovat v našem okolí a zda bychom neměli zájem o jejich vystou-
pení. Rozhodnutí bylo jasné. Setkat se s legendárním panem hercem a prv-
ní Popelkou, to bude skvělé. Manželé nás navštívili ve čtvrtek 17. března 
2022. 
Asi jako každý, tak i já měla obavy ze setkání s někým tak známým. Velice 
galantní gentleman v černém pruhovaném obleku a černým kloboukem 
na hlavě je přesně takový, jakého jsem si představovala. Po slovech „Je mi 
velkým potěšením, že Vás poznávám“ ze mě opadla veškerá nervozita. Slun-

ce v podobě Evičky Hruškové rozzářilo celý zámek. Jako by se zastavil čas
a přede mnou se objevila PRVNÍ Popelka. A co by to bylo za Popelku, která 
by za trest nemusela přebírat luštěniny? Holoubci bohužel nepřilétli, a tak 
součástí večera byla soutěž pro diváky, kteří se „utkali“ v přebírání čočky 
a fazolí. Vítězem mohl být jen jeden, ale i druhé místo získalo malou cenu 
útěchy. Krásný večer plný humoru, písní a dobré nálady podtrhlo prostředí 
naší nádherné zámecké půdy, která byla naplněna na 100% své kapacity. 
Už teď mohu prozradit, že návštěva pana Přeučila a paní Hruškové nebylo 
posledním vystoupením někoho známého u nás v zámku. S panem Zbo-
řilem zůstáváme v kontaktu a budeme pro Vás připravovat další zajímavé 
akce. 

Jaký je „ROK NA VSI“ předvedl ve Šluknovském zámku divadelní soubor 
Hraničář

Během tříhodinového divadelního představení Divadelního souboru Hra-
ničář ROK NA VSI jsme prožili s obyvateli Habrůvek celý kalendářní rok, 
od jara do zimy. Výkony jednotlivých herců, ale i souboru jako celku, byly 
dechberoucí. Herci všech věkových kategorií umělecky ztvárnili příběh 

autorů Aloise a Viléma Mrštíků. Prošli jsme si všemi ročními obdobími, 
svatbou, zrodem nového života i smrtí. Veliké poděkování patří celému 
„Hraničáři“, kteří nás v budoucnu jistě navštíví s další divadelní hrou. 

Přijďte si společně s námi užít 
Velikonoce na zámku

V sobotu 9. dubna 2022 od 14.00 hodin připravujeme pro děti s rodiči „Veli-
konoční 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.      Dagmar Pálková
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Nejen prvorepublikový prohlídkový okruh, ale i prvorepublikovou 
výstavu můžete navštívit ve Šluknovském zámku

V sobotu 26. března 2022 se Šluknovský zámek ocitl v době První repub-
liky a to doslova. V tento den jsme slavnostně zahájili téměř stejnojmen-
nou výstavu „ŽIJU V PRVNÍ REPUBLICE“ paní Ludmily Zuskové a také 
jsme se důstojně rozloučili s fotografickou výstavou „NÁŠ POHLED NA 
SVĚT“. Od ranních hodin se instalovalo a připravovalo. Panovaly rovněž 
obavy, aby do zámku někdo zavítal, když venku zavládlo slunečné jarní 
počasí. Ke zklamání naštěstí nedošlo, už půl hodiny před samotným za-
hájením byla vstupní hala plná návštěvníků. Vernisáž a dernisáž výstavy 

navštívilo 65 lidí, což je velmi pěkná návštěvnost. Výstava byla zahájena 
hudebním doprovodem pana Patrika Englera a jeho kolegyně paní Helgy 
Klinarové. Majitelka výstavy i její organizátoři byli oděni v dobových ša-
tech s veškerými doplňky jako jsou rukavičky a kloboučky, které dříve ne-
mohly chybět v šatníku žádné dámy. Tento tematický den doplnila i naleš-
těná dobová auta pana Miloše Kubisky z Vilémova, který také zapůjčil do 
expozice své prvorepublikové poklady. Prvorepublikovou výstavu budete 
moci navštívit až do 26. června 2022, každý den, včetně víkendů, od 9.00 
do 17.00 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu!

Příběhy Českého Nizozemí s Rosťou Křivánkem si můžete poslechnout 
ve Šluknovském zámku

Ač každý může studovat různé umělecké školy, tak umělcem se nemusí 
stát. Člověk se musí umělcem především narodit, a přesně takové štěstí 
měl Rostislav Křivánek, rodák z Děčína, který je skvělý spisovatel, drama-
tik, básník, liberalista a novinář. Již několikrát jsem měla tu čest „Rosťu“ 
slyšet vyprávět různé příběhy a číst jeho články například ve velmi známé 
brožuře Zážitky v Českosaském Švýcarsku. Teď budeme moci Rosťu přiví-
tat i u nás v zámku. Jeho přednášku „Příběhy Českého Nizozemí“, která 
sklízí veliké úspěchy u všech návštěvníků, si budete moci poslechnout ve 
středu 11. května 2022 od 18.00 hodin ve Šluknovském zámku. Přednáš-
ka uchu a srdci lahodící bude o pověstech, legendách, příbězích a tradicích 
našeho Českého Nizozemí. Vstupné: 50 Kč.

Dagmar Pálková

Zveme Vás na předposlední koncert této sezóny
23. března, se uskutečnil vydařený a zajímavý koncert, kde nám předvedly 
své umění profesorka Giedré Lukšaité – Mrázková a její žačka, dnes již vý-
znamná umělkyně Petra Žďárská ve hře na cembalo. O přestávce si poslu-
chači mohli prohlédnout jejich krásné nástroje určené převážně barokní 
hudbě.
Dnes zvu všechny příznivce klasické hudby na další koncert. Vystoupí
u nás již známé Bennewitzovo kvarteto. Tentokrát si dejte prosím pozor na 
den konání koncertu. Výjimečně to bude ve ČTVRTEK  21. dubna 2022 
v 19:00 hodin v sále Šluknovského zámku. Toto světoznámé smyčcové 
kvarteto vystoupí ve stejný den i pro studenty SLŠ a to ve 13:30 hodin. 
Uslyšíme dílo J. Haydna,  V. Ullmanna, B. Smetany a dalších autorů. 
Vstupné zůstává zatím stejné. 
Dále vás chci upozornit, že se 18. května 2022 uskuteční ještě jeden kon-
cert sezony 2021 – 2022. Jde o náhradní termín violoncellového koncertu 
Adama Klánského , který se měl původně konat 5. ledna.
Věřím, že vás od návštěvy koncertů neodradí třeba počasí – to bude i zítra, 

ale každý koncert je jedinečný, originální a vidět, jak se hudba tvoří, je ne-
opakovatelný zážitek. 
Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme vám krásné chvíle s krásnou hudbou. 

Za výbor KPVH z.s., Božena Bortníková
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Vydejte se s námi na turistický pochod „Severní stopou“

Šluknovský výběžek se chystá na 29. ročník pochodu 
„Jarním Šluknovskem – memoriál bratří Bienertů“

Klub českých turistů Loko Teplice, Klub českých turistů Šluknov, TOM 
Stopaři, Dalkovepochody.cz, Tonerman, město Šluknov, město Mikulášo-
vice a CDS holding tímto zvou všechny turisty, turistky, turistčata a celé 
turistické oddíly na toulky probouzející se jarní přírodou. Již 29. ročník po-
chodu „Jarním Šluknovskem – memoriálu bratří Bienertů“ proběhne ve 
dnech 14. – 18. dubna 2022. 
Přihlášky je možné odeslat do 10. dubna 2022 přes webové stránky: 
https://cdp.evizi.cz/registrace/sluknovsko.html
Vybrat si můžete z následujících tras:
14. duben 2022 „Stovka jarním Šluknovskem“ aneb „Z Boru přes 
hory, doly do Mikulek“ 
 110 km, převýšení 4500 m
Trasa: Nový Bor – Klíč – Sloup – Skalice – Slunečná – Kamenický Šenov 
– Prysk – Křížový Buk – Chřibský vrch – Kyjov – Sněžná – Vlčí hora – Hra-
zený – Tanečnice – Mikulášovice
15. duben 2022 „Z Prysku do Šluknovského výběžku“
 58 km, převýšení 2400 m
Trasa: Prysk, kiosek – Zlatý vrch – Chřibský vrch – Kyjov – Vlčí hora – Hra-
zený – Mikulášovice
 40 km, převýšení 1500 m
Trasa: Prysk, kiosek – Česká Kamenice – Prysk – Zlatý vrch – Chřibský 
vrch – Rybniště
 24 km, převýšení 1000 m
Trasa: Prysk, kiosek – Zlatý vrch – Chřibský vrch – Rybniště
16. duben 2022 „Hvězdicový pochod kolem Šluknova“ – trasy je možné 
různě pospojovat do 49 km
 13 km: Šluknov – Hrazený – Karlovo údolí – Šluknov

 10 km: Šluknov – Království – Harrachov – Šluknov
 16 km: Šluknov – Království – Fukov – Taubenheim – Královka – Šluk-
nov
 15 km: Šluknov – Nové Hraběcí – Špičák – Vebrova chata – Šluknov
 5 km: Šluknov – Císařský – Zeckelův kříž – Židovský vrch – Šluknov
Tato trasa je spojena s doprovodným programem ve Šluknovském zám-
ku, který je zároveň startovním místem. 
9.00 – 11.00 hodin - registrace účastníků
9.30 a 10.00 hodin – možnost prohlídky zámku s průvodcem
Následuje pochod kolem Šluknova
13.00 – 16.00 hodin – návrat do Šluknovského zámku
14.30 hodin – proběhne ve Šluknovském zámku za účasti starostky měs-
ta Mgr. Evy Džumanové a představitelů Klubu českých turistů slavnostní 
uvedení Ing. Františka Bienerta do celostátní síně slávy Klubu českých 
turistů. Ing. František Bienert byl zakladatelem turistiky ve Šluknově, mi-
lovníkem tohoto kraje a právě v tento den by oslavil své 111. narozeniny. 
15.00 – 17.00 hodin – program na zámku - výstava spojená s Ing. Františ-
kem Bienertem, promítání fotografi í bratří Bienertů, Bienertova svačina, 
hudba a jarmark
17. duben 2022 – zájezd na rozhledny v Horní Lužici s prohlídkou Budyší-
na a velikonoční jízda jezdců
18. duben 2022 – ukončení turistické akce „Jarním Šluknovskem 2022“, 
možnost navštívení nejsevernější evropské lorety v Rumburku. 
Další informace vám poskytne Egon Wiesner,
tel.: +420 728 254 009 nebo +420 775 873 130,
email: egon.w@seznam.cz

Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci
s Městem Dolní Poustevna vás srdečně zvou na již
44. ročník „SEVERNÍ STOPOU“ velice oblíbený 
turistický pochod s dlouholetou tradicí, který se koná 
v našem Šluknovském výběžku. 
Doba koronavirová bohužel neumožnila tuto veli-
ce pěknou turistickou akci v posledních dvou letech 
uskutečnit, naposledy byla v roce 2019 s návštěvnos-
tí 1901 lidí. Letošní ročník je naplánován na sobotu 
21. května 2022 a pořadatelé věří, že se jim na tento 
úspěch podaří po dvouleté pauze navázat. 
Motivem letošního ročníku je vilémovský kostel Na-
nebevzetí Panny Marie z let 1728-1731 a nejsevernější 
rozhledna Čech Tanečnice z roku 1886. 
Návštěvník si může vybrat z několika pěších tras 3 km, 5 km, 8 km, 15 km, 
20 km a cyklotras 20 km, 25 km a 40 km. Ta nejkratší 3 km pěší trasa je 
vhodná pro osoby se zdravotním postižením a má i bezbariérovou alterna-
tivu. Na 5 km a 8 km pěší trase budou pro děti připraveny soutěže, poslední 

dvě pěší trasy vedou částečně po území Německa. 
Startovním místem je jako pokaždé turistická chata
u nádraží v Dolní Poustevně (9.00 až 11.00 hodin, 
start delších tras již od 8.00 hodin) a cílovým místem 
areál na Čtverci v Dolní Poustevně. 
Drobné občerstvení je zajištěno na startu, v cíli bu-
dou na návštěvníky čekat stánky s občerstvením. Na 
konkrétních trasách bude možné navštívit restauraci 
na Tanečnici nebo okénko ve Vilémově na fotbalovém 
stadionu. 
Kromě hezkých zážitků na trase a zajímavých razítek 
na kontrolách obdrží v cíli každý turista pamětní list
a upomínkový předmět z keramiky. V cíli se můžete 

těšit na živou hudbu, posedět s přáteli a pochutnat si na nějakém dobrém 
občerstvení z přítomných stánků. 
Bližší informace k jednotlivým trasám se dozvíte na www.severnistopu.cz
Těšíme se na shledání!

KČT Dolní Poustevna
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Situace na Ukrajině a hlavně válka, která se odehrává prakticky 
za rohem, spustila v Česku ohromnou vlnu solidarity. Minister-
stva, 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 do-
káží 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 cerve-
nykriz.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 orga-
nizaci Come Back Alive pomáhající ukrajinským 
vojákům ve válce na Donbasu. Ta poskytuje
hlavně technickou, školící a zdravotní podporu.
Arcidiecézní charita Praha – sbírka na pomoc Ukrajincům, 
kteří se v souvislosti s válečným konfliktem nacházejí na úze-
mí pražské arcidiecéze v kritické situaci.
Velvyslanectví Ukrajiny v České republice – zastupitelský 
úřad Ukrajiny v České republice vyhlásil sbírku na nákup vo-
jenského 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 CHARITA-
SVET 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.

Vlna solidarity s Ukrajinou napříč českou
společností stále pokračuje

Sbírka na pomoc Ukrajině na ZŠ J. Vohradského
V úterý 8. března 2022 se na naší škole uskutečnila sbírka na pomoc lidem 
postiženým ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. 
Nápad uspořádat sbírku se zrodil při hodině rodinné a občanské výchovy 
ve třídě 6. A, kterou vyučuje paní učitelka Nachtmanová. 
Žáci sami však finančními prostředky nedisponují a chtěli, aby šlo skuteč-
ně o jejich přispění. Paní učitelka tedy spolu s několika žáky 6. A vymyslela 
sbírku, která by byla založena na prodeji drobného občerstvení, přičemž 
veškerý výtěžek z prodeje poputuje vybrané humanitární organizaci.
Do přípravy všeho potřebného se zapojil téměř celý pedagogický sbor dru-
hého stupně a někteří další zaměstnanci školy. Většina vyučujících připra-
vila něco dobrého na zub, na pečení se ve svém volném čase podíleli i žáci, 
někteří doma, jiní ve škole pod vedením pedagogů. Další pak například při 
hodinách výtvarné výchovy  vyráběli plakáty či kasičky. To vše se zvládlo 
zorganizovat za pouhé tři dny.
Celá akce proběhla v poklidné a příjemné atmosféře. 
Žáci a učitelé měli možnost si v úterý ráno před vyučováním (škola se vý-

jimečně otevřela o něco dříve) zakoupit něco dobrého, od slaných šnečků, 
přes dortíky, chlebíčky až po domácí muffiny, vše za symbolickou cenu
5 Kč. Na celkové přípravě, samotném prodeji i následném úklidu se podíleli 
žáci spolu s učiteli. Především ale všichni svým dílem přispěli na dobrou věc.
Finanční částka, která se vybrala, předčila očekávání, vybralo se 5 789 Kč, 
(zaměstnanci školy ještě mezi sebou vybrali a přidali dalších 8 710 Kč). 
Celá částka byla dle rozhodnutí žáků (mohli hlasovat, na který účet přispě-
jeme) zaslána organizaci Člověk v tísni. 
Bylo úžasné sledovat, jak žáci spolupracovali mezi sebou, nabídek na po-
moc s organizací sbírky bylo mnoho, a mne osobně nejvíce potěšilo, jakým 
způsobem se dokážeme jako škola spojit v dobře fungující tým.
Velké díky patří všem, kteří jakkoliv přispěli, a také vedení školy, které 
umožnilo sbírku uskutečnit. A samozřejmě dětem z 6. A, bez jejichž pod-
nětu by se tato akce nikdy neuskutečnila.

Mgr. Jiřina Nachtmanová
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Žáci 9.A připravili pro své spolužačky a třídní učitelku k MDŽ veliké překvapení
Covidová omezení a distanční výuka společenskému životu moc nepřála. 
Loňské jaro jsme se v naší třídě vídali jen na monitorech svých počítačů,
a tak si letos snažíme vše zameškané vynahradit. 
Třeba i společné oslavy různých svátků. 
V březnu nás potěšili Jarda, Dan a Vláďa, kteří se domluvili s paní učitelkou 
Švarcovou a obětovali své volné nedělní odpoledne, aby pro nás připravili 
pořádné překvapení. A to se jim vážně povedlo.
8. března jsme každá od nich dostala vlastnoručně upečené a zdobe-
né perníkové srdce. Měly jsme velkou radost a všechny jsme díky našim 
“mužům” měly hned hezčí den.
Děkujeme!

Mgr. Alena Müllerová

Den otevřených dveří pro předškoláky
V pondělí sedmého března proběhla na naší škole po dlouhé době první 
akce pro veřejnost. Připravili jsme Den otevřených dveří pro budoucí ško-
láky. Cílem bylo seznámit děti s prostředím školy před zápisem do prvního 
ročníku, abychom odbourali obavy z neznáma, a aby se děti k zápisu těšily.
Všichni pedagogičtí pracovníci z budovy tzv. malé školy (v Žižkově ulici) 
se zapojili do příprav i realizace. Každé dítě při vstupu do budovy obdrže-
lo kartičku. Bylo pro ně připraveno šest stanovišť s různorodými úkoly. Ve 
třídách byly připraveny různé didaktické hry, úkoly na interaktivní tabuli, 
sportovní hry, tvoření z papíru. Po splnění úkolu (vždy se podařilo) byla 
kartička orazítkována. Při odchodu si děti za orazítkovanou kartičku moh-
ly vybrat malý dáreček. Rozloučili jsme se s nimi s tím, že se na ně za měsíc 
těšíme u zápisu.
Dle reakce dětí i rodičů byla akce povedená a všem se ve škole líbilo. Mnozí 
byli překvapeni, jak to ve škole po částečné rekonstrukci vypadá, i tím, ja-
kými pomůckami a technikou je škola vybavena. 

Mgr. Renata Sochorová

Jak jsme vybírali na Ukrajinu (sbírka očima žáků 6. A)
Lucka R.
Na rodince s paní učitelkou Nachtmanovou jsme se bavili o pomoci na 
Ukrajině a vymysleli jsme, jak  bychom mohli pomoci my. 8. března 2022  
jsme začali prodávat námi vyrobené šneky a borůvkové mufiny a celkem 
celá škola vydělala 5 789 Kč.
Nikča H.
Byl to normální obyčejný den do té doby, než byla  „rodinka“. Paní učitelka 
nám vyprávěla, jak jedna škola realizovala podobnou akci, a nás napadlo, 
že by to šlo zrealizovat, a tak jsme začali plánovat. 
Eli a Míša začaly psát myšlenku na papír, pak jsme se připravovali a pak se 
to stalo! Vyšlo to! Byl to skvělý pocit, že děláme dobrou věc. Přišli jsme do 
školy a připravovali jsme dobroty na prodej, byl tam velký ruch.
Danča K.
Vzniklo to tím, že jsme si povídali, jak pomoci lidem a náhodou nás napadlo 
nějak podpořit obyvatele Ukrajiny. A tím to začalo! Paní učitelka řekla, že 
se zeptá paní ředitelky. Po víkendu jsme v pondělí místo doučování šli do 
kuchyňky péct. Dělali jsme pizza šneky a byly tam i mufiny, sušenky, párky 
v těstíčku, linecké, buchty. Každý kousek stál 5 Kč, až na odznáček. Ten byl 
za 10 Kč.
Byla jsem šťastná, že se to vůbec uskutečnilo, potom nervózní, jak to vyjde, 
ale jinak jsem měla velikou radost. Vybralo se 5789 Kč.
Eliška I.
Ve středu o rodince jsme si povídali o válce na Ukrajině a najednou jsme 
dostali nápad, že by naše škola mohla udělat sbírku. Nejdříve Pepa vzal 
nějaký papír, že prý se máme podepsat. Ale na takový papír se pan učitel 
Pánek nechtěl podepsat. A tak jsme začali vyrábět velký papír, kde na jed-
né straně bylo, o co se jedná, a na druhé straně se podepsali učitelé, kteří
s tím souhlasili. A o dějepise jsme to dodělali. V pátek jsme se rozdělili do 
skupin a v pondělí odpoledne jsme šli do kuchyňky, kde jsme vařili. V úterý 
ráno jsme s Michalem, Dančou, Honzou, Matějem a Leou šli do školy už 
před sedmou hodinou. A pekli jsme šneky. Potom jsme šli připravovat náš 
stánek. To ráno se mi moc líbilo, mám z toho dobrý pocit. 
Nakonec se vybralo 5789 Kč. 

Matěj S.
Měli jsme rodinku s paní učitelkou Nachtmanovou a bavili jsme se o pomo-
ci Ukrajině a měli jsme vymyslet jak pomoci Ukrajině. A já, Míša, Danča, 
Lucka, Eliška a Sofi jsme to vymysleli. A paní učitelka řekla, že něco po-
dobného dělali i na druhých školách. V úterý jsme se domluvili, že každá 
třída něco upeče. Naše třída upekla pizza šneky. Rozdělili jsme se do týmů, 
já jsem byl s Luckou, Kačkou a Leou. Koupil jsem si deset šneků, dva muf-
finy a tři chlebíčky. Naše třída vyprodala celý tác šneků, vybralo se necelých 
6 tisíc, tralala!
Franta M.
Měli jsme hodinu občanské výchovy a celá třída jsme se bavili o válce na 
Ukrajině. Napadlo nás, že bychom mohli pomoci na Ukrajině a naše třída  
se domluvila, jestli by nešlo prodávat naše výrobky a vše, co bychom pro-
dali, tak by se použilo jako příspěvek na Ukrajinu. A paní učitelka řekla, že 
to zkusí domluvit do zítra, ale naše třída byla tak nadšená, že jsme začali už 
o další hodině. Vzali jsem čtvrtku a napsali jsme nadpis: Sbírka pro Ukra-
jinu. Šli jsme za paní učitelkou a zrovna jsme potkali paní ředitelku a paní 
učitelka jí to na chodbě řekla. Druhý den jsme šli do školy a paní učitelka 
řekla na zeměpisu, že to domluvila a řekla nám, kdy se ta akce bude konat. 
Byli jsme rádi, že to vyšlo. A už byl den, kdy se ta akce konala. Přišel jsem 
do školy a viděl jsem náš stánek a pak stánky dalších tříd a byl jsem rád, že 
to vyšlo a šel jsem si koupit pizza šneky a bábovku. Měl jsem radost, že to 
učitelé prodávali a jsem rád, že dohromady jsme vydělali 5 789,-.
Dominik P.
Spojili jsme se, pracovali jsme mezi sebou. Vymyslela to naše 6. A  a vyšlo 
nám to! Bylo to super, byl jsem rád, že nám to vyšlo.
Sofie P.
O rodince jsme mluvili o tom, jak můžeme pomoci, a pak navrhli ten nápad 
na sbírku. Mně to připadalo jako dobrý nápad.
Nejvíce se zapojili Pepa, Michal, Danča, Eli M. a Eli I. Když jsme se domlu-
vili na vaření, tak jsem se zapojila. Vařit neumím, takže jsem nevěděla, jak 
to dopadne. Naštěstí jsem kuchyň nezapálila. V ten den, kdy se měly věci 
prodávat, tak jsem přišla do školy později a už bylo skoro všechno vyproda-
né. Vybrali jsme velkou částku peněz, líbilo se mi to.
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Informace k zápisu ukrajinských dětí pro rok 2022-2023 se dočtete na 
webových stránkách Mateřské školy Šluknov

https://www.skolka-sluknov.cz/cz/materska-skola-aktuality

Příběhy našich sousedů
My, Tereza Polívková, Marie Juppová a Jindřiška Chudobová, žákyně 9.A, 
jsme se zapojily do akce Příběhy našich sousedů. Posledního půl roku jsme 
na svém projektu usilovně  pracovaly.
Nejprve jsme s panem Vyšohlídem (vedoucím naší skupiny) museli najít 
nějakého pamětníka, který by byl ochotný se s námi podělit nejen o své 
vzpomínky, ale i o své soukromí. Naštěstí se nám povedlo najít pana Josefa 
Adama, který nám svůj příběh vyprávěl. 
Poté  jsme musely napsat scénář a podle něho pak sestříhat rozhovor, který 
jsme nahrály. Namluvily jsme hlasy do videoreportáže, vše se muselo vejít 
do pětiminutového videa. 
To vše probíhalo  pod dohledem pana učitele Martina Vyšohlída.
V úterý 22. března jsme se v Rumburku zúčastnily slavnostní prezentace 
videoreportáží škol ze Šluknovského výběžku. Moc jsme si to užily, a mys-
líme si, že je to dobrá zkušenost i zážitek na celý život. 

Tereza Polívková

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post 
Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart 
víceletých gymnázií. Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpo-
mínky, digitalizovat fotografi e, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit 
rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Cílem projektu 
je zpřístupnit žákům informace z oblasti moderních dějin v zajímavé au-
tentické formě, předat zkušenosti a uchovat vzpomínky pamětníků. Mimo 
to žáci dostanou příležitost vyzkoušet si práci dokumentaristy. Projekt také 
podporuje mezigenerační spolupráci.  Naše škola se tohoto projektu opa-
kovaně účastní. Poděkování patří žákyním za vzornou reprezentaci školy, 
M. Vyšohlídovi za jejich vedení, a zřizovateli – městu Šluknov za podporu 
zapojení školy do této aktivity.

Mgr. Renata Sochorová

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?

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠLUKNOV
pro školní rok 2022–2023

• FORMULÁŘE – Formuláře lze předem vyzvednout přímo v MŠ v týd-
nu 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/ pěs-
touna/...)
KOMU A KAM DORUČIT?
• Osobně nebo prostřednictvím České pošty na adresu MŠ ŠLUKNOV,
k rukám ředitelky školy, Svojsíkova 352, Šluknov – příp. do schránky s ná-
pisem 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

proběhne v úterý 10. května 2022 od 9.30 do 16.30 hodin v budově Svoj-
síkova 352, Šluknov. (Platí pro všechna pracoviště MŠ – Svojsíkova 352, 
Svojsíkova 355, Žižkova 1032.)
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Jaro už je tu
Vypadá to, že jaro chce napravit to, co se zimě ne-
povedlo. Zatímco se zima předvedla spíše jako pro-
dloužený podzim, jaro se hned od začátku ukazuje
v celé své kráse. Na obloze ani mráček, vzduch voní 
jarem, sluníčko už hřeje, zpívají ptáci, kvetou kočič-
ky i první jarní kytičky. A my jsme se pustili do po-
znávání různých řemesel a vesmíru. Se zedníkem 
jsme stavěli domy podle plánů, s panem pošťákem 
jsme psali a roznášeli dopisy. Panu detektivovi jsme 
pomáhali hledat stopy a ztracené předměty podle 
daných indicií. S pekařem jsme pekli koblížky a ko-
láčky a se švadlenkou jsme přišívali knoflíky. Zjistili 
jsme, že každá práce je nám platná a že bez práce 
nejsou žádné koláče. Poté jsme nasedli do rakety
a letěli jsme. Proletěli jsme celým vesmírem, zasta-
vili jsme se na každé planetě, obletěli jsme naši nej-
větší hvězdu - Slunce, potkali jsme pár meteoritů
a poznávali jsme i některá souhvězdí. Nakonec jsme 
se rozloučili s letošní nepovedenou zimou a námi vy-
roubené Moraně jsme zazpívali a zamávali. Tak dou-
fejme, že tu další zimu bude Morana vládnout lépe
a my si užijeme poctivou sněhovou nadílku. Teď 
už ale Moranu na trůně vystřídala královna Vesna
a hurá za sluníčkem...

Text H. Princová, foto: Irena Staníková, Kateřina Čurgaliová a H. Princová
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Foto: Klára Štěpánková

Foto: Jitka Schneiderová

Den učitelů je významným dnem

4. dubna proběhl zápis do prvního ročníku ZŠ Šluknov
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VÝZNAMNÉ DNY

Významné dny v dubnu
7. duben – Den vzdělanosti
V sobotu 7. dubna si připomeneme Den vzdělanosti, který je významným 
dnem České republiky. Dne 7. dubna roku 1348 založil český a římský král 
Karel IV. pražskou univerzitu jako první z vysokých učení ve střední Ev-
ropě. Existence univerzity byla velmi důležitá pro české školství. Založení 
Karlovy Univerzity je symbolem rozkvětu vzdělanosti, jejíž význam má
7. duben připomínat.

15. duben – Velký pátek
V křesťanském kalendáři je Velký pátek pátkem před Velikonocemi, sou-
část Svatého týdne a velikonočního tridua. Velký pátek je pro věřící dnem 
Ukřižování a dnem smutku nad Ježíšovou smrtí, připomínají se události 
umučení Páně, snětí z kříže a uložení do hrobu. Nekonají se mše, odhalu-
je se a uctívá kříž, zpívá se a jsou čteny texty. Lidová vyprávění přisoudila 
tomuto dni tajuplnou moc, věřilo se, že na Velký pátek se konají rejdy nad-
přirozených bytostí, kouzla a čáry, země se otvírá, aby vydala své poklady 
ukryté v hlubinách. S tímto dnem byla spojena víra v magickou sílu země
a v zázraky. Říká se, že na Velký pátek v noci kvete kapradí. V tu dobu se 
sbírá, suší a připravují se z něj léky proti veškerým nemocem. K očištění 
těla a příbytků od nemocí a nečistých sil pomáhaly nejrůznější praktiky. 
Velmi rozšířeným zvykem bylo koupání v proudící vodě, jenž měla do chví-
le, než se jí dotkly první sluneční paprsky, léčivou moc. Děvčatům mělo 
mytí ve vodě dodat krásy a zbavit je pih. V našich zemích se traduje pověst, 
že se na několik hodin otevře hora Blaník a rytíři se vyjíždějí podívat, zda 
zemi nehrozí nebezpečí. Nekonaly se žádné práce na poli, protože na Velký 
pátek se nesmělo hýbat se zemí. V České republice byl Velký pátek slaven 
jako státní svátek do 50. let dvacátého století. Debata o obnovení Velkého 
pátku jako státního svátku probíhala v Česku periodicky kolem oslav Veli-
konoc. Od roku 2016 je Velký pátek opět státním svátkem.

18. duben – Velikonoční pondělí
Velikonoční pondělí je nejvýznamnějším dnem Velikonoc, který následuje 
po neděli Zmrtvýchvstání Páně. Je to český státní svátek.
V našem prostředí je spojeno s nejrůznějšími tradicemi a zvyklostmi, které 
lze zařadit k přechodovým rituálům končící zimy a nastávajícího jara. 
V českých zemích i na Slovensku je zvykem chodit s pomlázkou. Pomlázka 
je z několika, většinou 6–12, nejčastěji vrbových proutků pletený šlehací 
nástroj, se kterým chlapci chodí na koledu a mrskají děvčata z okolí. Šle-
hání přes hýždě doprovází odříkávání různých koledních říkanek. Veliko-
noční mrskání děvčat jim má předat část jarní svěžesti vrbového proutí 
(Mrskut a mrskání jsou názvy zažité především na Moravě, kde má zvyk 
velmi silnou tradici. V jiných regionech je možné se setkat s odlišnými vý-
razy pro totéž, např. šupání, vyšupat). Odměnou za pomlázku jsou barev-
ná nebo malovaná vajíčka. Chlapec, který přišel do domu jako první, býval 
nejvíce obdarován. Jeho pomlázkou potom hospodyně vyšlehala domácí 
zvířectvo, aby se pomladilo.  K velikonoční hostině patří i vařená vajíčka
a nejrůznější pokrmy z vajec. Významnou součást jídelníčku tvoří veliko-
noční nádivka, podávaná se salátem z hořkých bylin. Na stole nesmí chy-
bět ani mazanec sypaný mandlemi nebo velikonoční věnec zdobený vejci
a pentlemi, upečený z podobného těsta jako na vánočky. Dříve se jedla
i sladká krupičná kaše ochucená medem, omaštěná a sypaná skořicí nebo 

tlučenými křížalami či strouhaným perníkem. Odpoledne se mládež ba-
vila různými hrami s vykoledovanými vejci. Časté bylo koulení vajíček do 
důlku, podobné hře v kuličky, jiným zvykem bylo „sekání vajec“. Jeden 
hráč držel vejce v dlani s malou mezerou mezi palcem a ukazovákem, za-
tímco jiný se snažil hodit krejcarem tak, aby se do vejce ve škvíře zasekl. 
Pokud se to povedlo, získal vejce, v opačném případě přišel o krejcar. Děv-
čata házela vejce do výšky, vyhrála ta, jejíž vejce vyletělo nejvýš a při dopa-
du jej chytla a nerozbilo se….

22. duben – Den Země
Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. 
Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách 
jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním 
pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ni-
čení životního prostředí. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969, 
kdy především John McConnell začal volat po vzniku Mezinárodního dne 
Země a v rámci těchto snah vytvořil i vlajku Země. První Den Země byl 
slaven v San Francisku. Tato oslava byla pravděpodobně zamýšlena nejen 
jako ekologicky zaměřený svátek, ale i jako levicově orientovaný happe-
ning bojovníků proti válce ve Vietnamu.
Kampaň s tímto svátkem spojená si kladla za cíl přenést otázku ekologie 
do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat 
odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato akce měla velký ohlas 
zejména mezi studenty. Pro první oslavu dne 22. dubna 1970 byl zvolen 
den 100. narozenin Vladimíra Iljiče Lenina.
OSN začala tento svátek slavit o rok později (1971). V roce 1990 se k Ame-
rice připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země.
Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země 
se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé 
planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.

23. duben – Světový den knihy a autorského práva
Světový den knihy a autorského práva vyhlásilo UNESCO roku 1995. Byl 
stanoven na 23. dubna, což je výročí úmrtí Miguela de Cervantese, Wil-
liama Shakespeara a Gacilase de la Vegy roku 1616. Světový den knihy
a autorského práva se slaví ve více než 100 zemích světa na všech 6 konti-
nentech. Má povzbuzovat k tomu, aby lidé objevili radost a požitek z četby 
knih.

24. duben – Mezinárodní den skautů a skautek
Mezinárodní den skautů a skautek slavíme na sv. Jiří, tedy 24. dubna. Tento 
den chodí mnoho skautů a skautek na veřejnosti ve skautském kroji.
Sv. Jiří je patronem skautů a jeho svátek je jeden ze dvou velkých skaut-
ských svátků. Tím druhým je Den zamyšlení. 

25. duben – Světový den malárie
25. duben je Světovým dnem boje proti malárii. Malárie (italsky „špatný 
vzduch“; česky rovněž nazývaná bahenní zimnice) je jedno z nejvýznam-
nějších infekčních onemocnění. Ročně malárii podlehne více než milion 
nemocných, z čehož většina jsou děti mladší 5 let, a většina žije v tropické
a subsaharské Africe. Podle odhadů mohla malárie zabít až polovinu lidí, 
co kdy žila.                 www.svatkonos.cz

foto:  living.iprima.cz, primanapady.cz
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Modré světlo na Wildbrettstrasse
Od severního svahu Jitrovníku se táhne do Šluknova cesta zvaná Wild-
brettstrasse (v překladu Wildbrett znamená zvěřina). Dávná cesta, po kte-
ré jel na koni i císař Josef II. A právě o této cestě vypráví tato pověst.
Po dlouhý čas se na jmenované cestě objevovalo hořící modré světlo. Ale 
nebylo tam bezpečno ani jindy, jelikož tam dosti často strašilo. Důvod byl 
prostý. Jistý muž z Jiříkova zde zahrabal své čarodějnické knihy, které mu 
kdysi daroval sám čert. Z počátku z nich majitel měl velikou radost, ale po-
stupem času se mu zdály hrozivější a hrozivější. Všechny pokusy zbavit se 
jich však ztroskotaly. Dal je tedy do kamen, kde shořely. Když však chtěl
z kamen vyndat popel, najednou povstaly z popela. O to děsivější se mu 

knihy zdály a už ve svém domě nenacházel klid. Proto je jedné temné bouř-
livé noci odnesl do lesa a na Wildbrettstrasse je zahrabal. To jej vysvobodi-
lo, knihy se už nevrátily. Ale přece jen nezmizely docela. Každý večer z nich 
vyšlehával oheň a děsil osamělé poutníky. Teprve když kněz Kaspar nad 
nimi pronesl modlitbu, už se oheň neobjevil. Čerti tak nad kouzelnickými 
knihami ztratili svou moc. 
Pověsti Josefa Wagnera vyšly tiskem v Mitteilungen des Nordböhmischen 
Excursions-Club.

Helga Hošková

Vydali jsme se do Jiříkova, kde se odhalovala pamětní deska místním betlémářům 

Rádi jsme přijali pozvání pana Oldřicha Podzimka, předsedy betlémář-
ského spolku, a vydali se v pátek 25. března 2022 do Jiříkova. Zde se před 
bývalou spořitelnou, kde mají betlémáři své zázemí, sešlo asi 60 lidí, aby se 
zúčastnili odhalení pamětní desky místním betlémářům.
Byli jsme mile přivítáni nejen předsedou spolku, ale i starostou Jiříkova pa-
nem Michalem Majákem, který vyzdvihl záslužnou práci Spolku betlémá-
řů a přislíbil další podporu města v jejich činnosti. O umělcích betlémářích 
hovořila zasvěceně paní Ester Sadivová. Akci doprovodil dvěma písněmi 
nově založený pěvecký sbor Polyhymnia, který přítomné pozval do budovy, 
kde jsme si vyslechli další skladby. 
Pan Podzimek nás pozval do místnosti, ve které je umístěno torzo bývalého 
kostelního betlému, který byl v roce 1992 z kostela sv. Jiří ukraden. Chlév, 
který se jako jediný zachoval, chtějí Jiříkovští opravit a zhotovit další chy-
bějící prvky krajiny. Betlém už sice nebude doplněn dřevnými vyřezávaný-
mi postavičkami a zvířátky, ale figurkami malovanými na papíře. Hotové 
dílo bude jistě krásné a zajímavé. A my nadšencům držíme palce. 
Ve velice příjemné atmosféře se pak přítomní mezi sebou bavili a poznáva-
li, ochutnávali připravené pohoštění a prohlíželi si stálou výstavu betlémů. 
Vydali jsme se ještě na hřbitov, abychom si vyfotografovali pamětní tabuli 
zde pohřebných betlémářů, jejichž hroby se však nedochovaly. I zde jsme 
byli mile překvapeni krásně upraveným a čistým místem posledního odpo-

Upečme si Jidáše, tradiční velikonoční pečivo
Jidáše jsou velikonoční pečivo z kynutého těsta různých tvarů. Různé tvary 
jidášů mají připomínat provazy, na kterých se oběsil Jidáš, jeden z dvanácti 
apoštolů, který Ježíše zradil. Věděli jste, že v podanských dobách byly jidá-
še obřadní pečivo, které symbolizovalo hojnost a plodnost?

Jidáše se jedly na Zelený čtvrtek před východem slunce. Potíraly se medem, 
aby byly prospěšné zdraví a měly chránit před hadím ušknutím a bodnutím 
sršní, vos a včel. Nesměl být ale kupovaný, aby ochranná moc fungovala. 
Podle lidových tradic mohou mít také tvar různých zvířátek a přivolat tak 
jaro. 

Máme pro Vás recept

činku zemřelých s vydlážděnými cestičkami a čistými hroby, které město 
udržuje, protože jejich původní majitelé byli po válce odsunuti. 
Přejeme jiříkovským, aby jejich společné počínání vždycky končilo úspě-
chem.
Vraceli jsme se domů s pocitem, že i v dnešní době se zdaří mnohé, spojí-li 
se lidé a jdou-li za svým cílem. 

Helga Hošková

Suroviny
 500 g prosáté polohrubé mouky  100 g prosátého moučkového cuk-
ru  100 g másla  200 ml smetany (používám více než 30%) 
 3 žloutky vajec od slepic z volného chovu  (1 vejce na potření, nebo 
můžete použít zbylé bílky)  kostka čerstvého droždí  citronové kůra
z 1 citronu  špetka soli  Na pomazání upečených jidášů:
 med a máslo podle chuti a počtu lidí
Postup
Krok 1
Nejprve příjde na řadu kvásek. Do misky nadrobím droždí, přidám lžíci 
moučkového cukru a vytvořím kašičku. Přidám 3 lžíce polohrubé mouky, 
promíchám a přiliji smetanu pokojové teploty. Uvařím vodu, kterou naliji 
do hrnce a dám ho na dno vypnuté trouby. Na mřížku dám misku s kvás-
kem a nechám 15 min dokud nezdvojnásobí svůj objem. 
Krok 2
Na vál proseji mouku, cukr, nakrájím máslo pokojové teploty, přidám špet-
ku soli. Vytvořím důlek do kterého dám žloutky a kvásek. Rukama pořádně 
prohnětu až vznikne tuhé těsto. Toto těsto má dobrou konzistenci, je lepka-
vé, ale z prstů jde dobře sundat a nemusím ani přidávat tolik mouky na vál. 
Krok 3
Vypracované lesklé těsto dám do velké mísy, přikryji utěrkou a dám na tep-
lé místo kynout 1 hod. 

Krok 4
Vykynuté těsto ještě prohnětu a rozdělím na 12 dílů (12 dílů má připomínat 
12 apoštolů:) ). Z dílků vyválím dlouhý váleček a zamotávám do typyckých 
tvarů viz fotky. 
Krok 5
Na plech s pečícím papírem dám jidáše a potřu je rozšlehaným vajíčkem 
nebo zbylým bílkem. Peču na 170 °C asi 25 min, dokud nejsou na povrchu 
zlatavé. V průběhu příp. potírám znovu, pokud je potřeba. 
Krok 6
Před tím, než se do jidáše zakousneme, potřeme jej rozehřátým máslíčkem 
a medem. Těsto samo o sobě není moc sladké. Dobrou chuť!

Čerpáno z: www.ceskazceska.cz



Přivítali jsme
Lucii Bílou

Katarinu Sivákovou
Denise Mika

Valentýnu Maškovou
Leylu Patkaňovou
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Městská knihovna Šluknov
Půjčovní doba:

pondělí 8.00 - 12.00    12.30 - 16.00 h  
středa  8.00 - 12.00 12.30 - 16.00 h 

Adresa:
T. G. Masaryka 638, 407 77 Šluknov

č. t.: 412 386 968
e-mail: knihovna@mesto-sluknov.cz

Vzpomínky, 
blahopřání

i poděkování jsou uveřejňo-
vány zdarma.

VZPOMÍNKY

PODěKOVÁNÍ

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

ŘÁDKOVÁ INZERCE

 KOUPÍM stará auta a motocykly do roku 1989, nebo jen náhradní díly. 
Dále veškeré dobové věci jako hračky Ites a další předměty, spojené s touto 
dobou. Rychlé a solidní jednání. Č. tel. 725 828 534

 KOUPÍM garáž ve Šluknově a okolí, tel. 739 848 855

Dne 21. dubna 2003 nás navždy 
opustil pan Miloš Skácel. Ty jsi byl 
ten nejlepší brácha pod sluncem, 
naším ochráncem i vrbou. Děku-
ji, bráško. Chybíš nám, Košilko! 
Vzpomínají sestry Alena a Jarmila. 

Dne 25. března 2022 tomu bylo 15 
let, co nás navždy opustil manžel, 
tatínek, dědeček a kamarád pan 
Jaroslav Judytka. S láskou a úctou 
vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka a děti s rodinami a kama-
rádi. 

Ráno, když 
slunce zemi 
n a v š t í v i l o , 
Tvoje srdce 
se navždy za-
stavilo. To, že 
čas rány hojí, 
je jen pouhé 

zdání. Dne 12. dubna 2022 vzpo-
meneme 10. výročí úmrtí pana Ji-
řího Marka. S láskou vzpomíná 
manželka a bratr s rodinou. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Přestalo tlou-
ci srdce tvé 
znavené, ne-
bylo z ocele, 
ani z kamene.
Bolestí znave-
no - přestalo 
bít, už nebylo 

léku, jímž by mohlo dále žít.
Dne 21. dubna 2022 to bude 7 let, 
co nás navždy opustila naše milova-
ná babička a prababička paní Jana 
Martincová. S láskou a bolestí
v srdci stále vzpomínají vnučka 
Jana s rodinou.
Kdo jste ji znal - vzpomeňte s námi.
Láska a vzpomínka nám v srdci zů-
stala - ta totiž smrti nezná.

Město Šluknov se nachází v opravdu malebné přírodě, což je zřejmé již při 
příjezdu od Rumburku, ale i při procházkách jeho ulicemi a parky. Nachá-
zíme zde opravdové skvosty nejen architektury, ale také řadu sakrálních 
památek. Opravdu zajímavá a krásná je Křížová cesta ve Šluknově se všemi 
jejími zastaveními, kapličkami i Getsemanskou zahradou. O to, aby krása 
tohoto místa mohla plně vyniknout, se již několik let stará Spolek Němců
a přátel německé kultury, jehož členové uklízí jak v kapličkách, tak i v jejich 
okolí. I letos se tento spolek o úklid postaral. Posbírali odpadky podél cesty, 
vymetli listí z kapliček, shrabali staré listí, trávu i větvičky. Navíc se nabídli 
s umytím oken v kapličkách i úklidem jednotlivých zastavení. Velmi všem 
děkujeme za odvedenou práci a za jejich osobní zájem a snahu o to, aby 
Křížová cesta ve Šluknově byla pěkně upravená.

Eva Džumanová a kolektiv zaměstnanců ORŽP

Chtěli bychom poděkovat panu Viktorovi Pepelovi za dvě zdarma krásně 
strávené soboty a to 28.2.2022 a 12.3.2022. Pro naše postižené děti uspo-
řádal dny s prohlídkou statku a hipoterapií. Děti si tyto dny náramně užily. 
Rodiny Novákova, Soukupova a Mrkvičkova. Děkujeme.

    Jaroslava Mrkvičková Mladá Boleslav

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu:
Tetra hnědá, Dominant všech barev a  Green Shell-typu 

Araukana a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 16– 20 týdnů. Cena 199 - 245 Kč/ks.

Prodej se uskuteční:
24.4.2022

Šluknov – náměstí u lékárny - 14:45 hodin
...................................................................................................

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00 - 16.00 hodin, tel. 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

Prodej slepiček

Rozloučili jsme se s
panem Ludvíkem Šimurdou

paní Jiřinou Novotnou
paní Kristou Otáhalovou

paní Martinou Jurečkovou

Od měsíce dubna začaly opět členky Sdružení pro občanské záležitos-
ti gratulovat jubilantům jménem města Šluknov a Ti jenž oslavili své 
narozeniny v lednu až březnu, mohou také očekávat jejich návštěvu. 
Dodatečně gratulanty zveřejníme. 
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Den plný pohádek v Domě 
kultury ve Šluknově,

zveme Vás na 28. ročník 
divadelní přehlídky

Milí přátelé našeho tradičního šluknovského loutkového 
divadla,
s velkým potěšením Vás srdečně zveme na 28. ročník di-
vadelní přehlídky, a to již v neděli 10. dubna. Přivítat Vás 
přijde nejprve v 9:30 divadlo Matýsek, poté nás potěší Ště-
pánčino divadlo a po jistě dobrém nedělním obědě Vám za-
hraje divadlo z Dolní Poustevny Pomněnka a se Smolíčkem 
dorazí divadlo Na Cestě. Na našich přehlídkách sice sama 
Rolnička nevystupuje, ale letos se opět moc nehrálo a tak 
výjimečně zařadíme mezi velká divadla i naše děti z Kvítka.
Mezi pohádkami si malí i velcí návštěvníci mohou vyzkou-
šet jak se vodí loutky, vyřádit se ve fotokoutku, namalovat si 
třeba Kašpárka a spoustu dalších aktivit. Vstupné si držíme 
10 Kč na jednu pohádku a při zakoupení celodenní vstu-
penky dostanete i medaili na památku.
Tak tedy v neděli 10. dubna Vás čeká nachystán hlavní sál 
- 1.patro Domu Kultury ve Šluknově, začínáme již v 9:30 
dopoledne. Těšíme se na vás!

Za LS Rolnička a DDS Kvítko, Karolína Fráňová

Ruina domu ve Šluknově, co s ní bude dál?
Již řadu let chodíme či jezdíme okolo zříceniny, kdysi obytného rodinného 
domu ve Šluknově v ulici Edvarda Beneše a říkáme si, kdy se asi tento dům 
zhroutí? Po několika vichřicích, které se za poslední dobu prohnaly Šluk-
novem, ke zhroucení skutečně došlo. A tak Technické služby Šluknov dne 
11. února odstranily zřícené části objektu, které zasahovaly do komunika-
ce, a zabezpečily dům tak, aby jeho současný stav neohrožoval své okolí. 
Na to, co bude s domem dál, jsme se zeptali vedoucího Stavebního úřadu 
ve Šluknově pana Ing. Maška, který již řadu let vede řízení k tomuto domu. 
Již koncem 90. let vyzval stavební úřad vlastníky domu k provedení udr-
žovacích stavebních prací tak, aby se zlepšil jeho stavebně technický stav. 

Současný stav je vyústěním dlouhodobého neplnění povinností vlastníka, 
jak ukládá § 154 stavebního zákona, tedy udržovat stavbu po dobu její exis-
tence tak, aby nedocházelo ke znehodnocení a co nejvíce se prodloužila její 
uživatelnost. Bezprostředně po odstranění části domu stavební úřad pro-
jednal s jedním ze současných spoluvlastníků jak dále postupovat při úpl-
ném odstranění. Spoluvlastník přislíbil, že s dalšími spoluvlastníky zajistí 
požadavky stavebního úřadu, kladené stavebním zákonem, a zbývající část 
odstraní. Orgán státní památkové péče MěÚ Rumburk již vydal závazné 
stanovisko, ve kterém souhlasí s odstraněním stavby. Zbývá vyřešit zástav-
ní práva, která se váží na předmětnou nemovitost. 

Redakce ŠN
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V bezpečí domova v každém věku 
Hospitalizace, umístění, stěhování, léčebna… většinou je přání našich 
klientů opačné, a to zůstat doma a zvládnout péči o sebe nebo své blízké.
A v tu chvíli hledají odpovědi na další otázky. Je možné zůstat doma? Jak 
to zorganizovat, co zvládne rodina, co přátelé? Na co potřebujeme někoho 
dalšího, jaké službě můžeme zavolat?  A když ten telefon zazvoní v Kostce, 
většinou je o jednu starost méně. 
Asistentky naší služby Osobní asistence pečují v dohodnutých časech o lidi 
se sníženou soběstačností, kteří vyžadují pomoc z důvodu věku, zdravotní-
ho postižení nebo onemocnění. Poskytujeme takovou péči, aby klient mohl 
bezpečně a důstojně žít doma, být se svými blízkými. Podporujeme ho

v zachování si jisté míry soběstačnosti a pomáháme v činnostech, které ne-
zvládá. O péči se většinou dělíme s rodinou a blízkými, co zajistí asistentky 
domlouváme vždy předem. Také podporujeme klienty v udržení si přátel-
ství a aktivit běžného plnohodnotného života. Poskytujeme poradenství
a pomoc s řešením záležitostí, půjčujeme kompenzační pomůcky. Službu 
poskytujeme ročně stovce klientů jak v domech se sociální službou v Krás-
né Lípě, tak i v domácnostech ve výběžku. 
JUDr. Miloš Hanzlíček, tel.: 777925302,
hanzlicek@komunitnicentrum.com

Retrostipendia pro studenty
Ve Výběžku více jak 10 % dětí nedo-
končí základní školu, další skupina 
opustí střední školu a učiliště pár 
měsíců po začátku výuky. Jejich ces-
ta vede do evidence Úřadu práce, 
rekvalifi kace není víceméně mož-
ná, pracovní uplatnění minimální. 
To se snažíme měnit jednak sociální 
prací, ale také podporou studentů
k dokončení studia. V roce 2021 
jsme podpořili 29 studentů na růz-
ných oborech a školách ve Výběž-
ku, a to celkem částkou 251tisíc 
Kč. Z toho devět úspěšně dokončilo 
střední školu nebo učiliště, čtyři opustili program z důvodu neplnění pod-
mínek. Aktuálně podporujeme 18 studentů. Do programu se může přihlá-
sit student před začátkem i v průběhu studia, pokud alespoň jeden z jeho 

rodičů má pouze základní vzdělání. 
Následně student spolupracuje
s poradcem, dokládá absenci a vý-
sledky ve čtyřech vybraných před-
mětech. Každý měsíc jsou studen-
tovi proplaceny účty za pomůcky 
nebo náklady na bydlení ve výši 
1000 Kč nebo 1500 Kč. V případě 
studijních úspěchů je pro studen-
ta připraven bonus za vysvědčení 
ve výši 2000 Kč. Retrostipendijní 
program zajišťujeme ve spolupráci
s Člověkem v tísni a Nadací Alba-
tros.

Termín, do kdy přijímáme nové přihlášky, je 30. 4. 2022.
Kateřina Luňáková, tel.: 775441238, lunakova@komunitnicentrum.com

Víte, že...
ve Šluknově je od 1. dubna otevřena nová Kavárna La Stella? Najde-
te ji v ulici Tyršova 684 a navštívit ji můžete denně od 10.00 do 17.00 
hodin. 

Pomáhejte přírodě stylově
Pořiďte si něco hezkého pro sebe či vaše blízké a přispějte na ochranu příro-
dy. Vše v jednom kroku! Pomůžete zachovat vzácné ekosystémy národních 
parků, lesy, louky a domov pro divoká zvířata. Příroda je totiž to nejcenněj-
ší, co můžeme předat našim dětem.
O co vlastně jde?
Českou republiku lemují nádherná místa, kde příroda hraje hlavní roli. Po-
řád tu najdeme svěží lesy, majestátní zvířata, obsypaná borůvčí nebo prů-
zračné horské potoky. Aby to tak bylo i dál a mohli jsme tato místa ukazovat 
našim dětem a vnoučatům, je potřeba je společně chránit. Protože to, co 
investujeme do přírody, se nám v budoucnu vrátí. 
Jak na to?
Vaši pomoc nechceme jen tak. Připravili jsme pro vás několik produkto-
vých řad s originálními motivy divoké přírody. Ať už si pořídíte nový kou-
sek do svého šatníku, nebo třeba hrneček na ranní kávu, část peněz vždyc-
ky půjde vybranému národnímu parku. Přidáte se do vlčí smečky Českého 
Švýcarska nebo se zatouláte mezi rysy v Krkonoších?

Co je naším cílem?
Chceme, aby se v českých národních parcích dobře žilo divokým zvířatům, 
která tam přirozeně patří. Aby se po lesích proháněli jeleni, mezi kameny 
v potocích proplouvali lososi a na stromech houkaly sovy. Chceme zdravé 
lesy plné vzrostlých stromů, dostatek potravy pro všechny zvířecí obyvatele 
a louky se záplavou květů.
www.ceskeparky.cz
Produkty, jejichž koupí podpoříte přírodu, můžete zakoupit i v Regionál-
ním informačním centru ve Šluknovském zámku. V prodeji máme hrnky, 
termosky, trika pánská, dámská i dětská, nákrčníky nebo rybičku LOSOS. 
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Vzpomínáme 140. výročí narození architekta Hanse Richtera
V rodině chudého tkalce v Království u Šluknova čp. 161 se narodil
14. dubna 1882 chlapec, který dostal jméno Johann, ale brzy mu nejen 
matka říkala Hans. První umělecké dojmy získal u svého dědečka, který byl 
dirigentem malé vesnické kapely. V Rumburku se vyučil zedníkem a zde 
začal u žáka T. Hansena i své praktikum. Ve vzdělání pak pokračoval na 
Státní průmyslové škole v Liberci. V letech 1910 – 1915 studoval na Umě-
lecké akademii v Drážďanech, když předtím pracoval jako technik na jedné 
ze zakázek v Ústí nad Labem. Jeho učiteli byli m. j. Paul Wallot, German 
Bestelmeyer a Cornelius Gurlitt, významní architekti tehdejší doby. 
Po ukončení studií byl několik let zaměstnán pod Oskarem Kramerem jako 
architekt na saském ministerstvu financí. Práce úředníka jej však neuspo-
kojovala, a tak si v roce 1918 otevřel v Drážďanech v ulici Sedanstraße 24 
svoji vlastní kancelář, ve které navrhoval průmyslové stavby, rodinné vily 
a sídliště. 

Jeho první charakteristickou stavbou je vodárna ze železobetonu v Drážďa-
nech-Hellerau z roku 1925. O rok později následovala tovární budova pro 
Hilleho závody v Drážďanech-Reick a tkalcovna hedvábí továrníka Schin-
dlera v Krásné Lípě. V Drážďanech-Pieschen bylo dle jeho návrhu vybudo-
váno sídliště s obchodní sítí, dálkovým vytápěním a centrální prádelnou. 
V letech 1929 – 1938 s ním na výstavbě sídliště v drážďanské čtvrti Tra-
chau pracoval architekt Hans Waloschek a architektonická firma Rudolf 
Schilling & Julius Gräbner. Uplatnil zde moderní prvky architektury, které 
však byly tehdejším vládnoucím politikům trnem v oku. A tak se stalo, že 
výstavba velkosídliště byla zastavena a jemu i jeho společníku Waloschko-
vi bylo při uskutečňování jejich dalších tvůrčích návrhů kladeno do cesty 
co nejvíce překážek. Teprve v letech 1934/35, po přepracování původních 
podkladů jinými architekty, byla povolena dostavba plánovaných domů. 
Toto sídliště, zvané „Richterovo“, je v ulici Kopernikus Straße v Drážďa-
nech-Trachau, a stejně jako vodárna, jsou dnes zařazeny mezi národní kul-
turní památky. 

Richterovo sídliště - výstavba v letech 1928-1939 (Drážďany-Trachau)

V roce 1931 vyhrál soutěž na stavbu dvanáctiposchoďového obchodního 
domu pro město Drážďany, který však, stejně jako společný návrh se socha-
řem Carlem Albikerem na vybudování pomníku hudebnímu skladateli Ri-
chardu Wagnerovi v Lipsku, nebyl nikdy uskutečněn. Své první vily posta-
vil v Severních Čechách. V Ústí nad Labem, Rooseveltově ulici, je to dům 
obchodníka Franze Hellera, ve Varnsdorfu vila továrníka Arno Plauerta
a vila Martina Eltise v ul. T. G. Masaryka a v Krásné Lípě známá Palmeho 
vila zvaná „Palmovka“, ve které je umístěn Domov se zvláštním režimem. 
Ke spolupracovníkům v jeho kanceláři náležel Herbert Schneider, se kte-
rým v roce 1942 realizoval v Drážďanech tovární vilu v ulici Zwickauer 
Straße. Před osudovou únorovou nocí roku 1945 bydlel v Drážďanech

vila Josefa Franze Palmeho z roku 1929, v současné době je zde Domov se 
zvláštním režimem (Krásná Lípa)

vila Carla Augusta Dittricha, v současné době pouze torzo vily (Krásná 
Lípa)

v ulici Semperstraße 15. Po skončení 2. světové války, ve které přišel při 
náletu z 12. na 13. února 1945 o svůj veškerý majetek, se jako architekt jevil 
už jen příležitostně. 
Po krátkém pobytu ve své rodné vesnici v Království se v roce 1946 přestě-
hoval do ulice Heynahtsstraße 9. 
Richter se během svého dlouhého tvůrčího života zúčastnil mnoha soutěží. 
Získal např. 1. místo za návrh rozšíření středu města a lázeňskou budovu
v Teplicích-Šanově. I některé jeho další vítězné práce byly zakoupeny
a realizovány. Jeho největším úspěchem byla přestavba městské čtvrti Nor-
malm ve Stockholmu – hlavním městě Švédska. Na návrh saského minist-
ra kultury se stal členem rady akademiků. 
Jeho poslední velkou prací byla v letech 1952-54 vnitřní přestavba veš-

vila Franze Pietschmanna z roku 1928, v současné době je vila po kompletní 
rekonstrukci v soukromém vlastnictví (Šluknov)

kerých místností (v roce 1945 
vyhořelé) budovy „Lidová scéna-
-Volksbühne“ v Berlíně na náměs-
tí Rosy Luxemburgové. Přestože
i pak vyhrál několik soutěží, nedo-
stal v Drážďanech už nikdy příle-
žitost k uskutečnění svých plánů. 
Tento muž s nezdolnou vůlí, který 
byl představitelem hnutí „nová věcnost – neue Sachlichkeit“ v Drážďa-
nech, kam jej zavedla hudební atmosféra a z jehož prací jsme jmenovali 
jen některé, zemřel 10. prosince 1971 a je pochován na hřbitově v Drážďa-
nech-Tolkewitz. Jeho hrob však nezůstal zachován. 
Na tohoto významného muže vzpomeneme v Království při setkání rodáků 
dne 13. srpna 2022.
Více se o architektu Richterovi dozvíte na českoněmeckých webových 
stránkách 
www.hans-richter.eu

Helga Hošková
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Den otevřených dveří v bývalé dětské ozdravovně 
v Jetřichovicích

V sobotu 26. března 2022 jsme vyrazili do Jetřichovic na prohlídku býva-
lé dětské ozdravovny, v níž se konal jakýsi den otevřených dveří. Krásná 
budova v nádherném prostředí NP České Švýcarsko má nového majitele, 
který chtěl seznámit širokou veřejnost se svými plány do budoucna. Jestli 
se vše podaří, tak za pět let by měla být budova i její areál přebudovány na 
hotel. Plán je to smělý. Zcela jistě pro jeho realizaci bude potřeba nejenom 
dostatek finančních prostředků, ale také odhodlání a sil. Přiznám se, že 
bych si uměl představit situaci, kdy by budova sloužila sociálním účelům 
(např. dům seniorů, dům s pečovatelskou službou, dětská ozdravovna), 
ale jakákoliv záchrana areálu je fajn. Majiteli držím palce, ať se mu jeho 
plány povedou zdárně realizovat. 

Text: Jan Hodničák, foto: Klára Štěpánková

CESTA POD KOLIŠTěM OPěT OTEVŘENA
Červeně značená turistická trasa po úbočí Koliště na Jetřichovicku je od 
18. března 2022 opět otevřena. Z bezpečnostních důvodů ji Správa Ná-
rodního parku České Švýcarsko musela uzavřít v září loňského roku poté, 
co zde došlo k rozsáhlému skalnímu řícení. Po dočištění skalního svahu
a sledování, zda nedochází k dalším pohybům skalních bloků, geolog sprá-
vy parku konstatoval, že návštěvníkům žádné další bezprostřední nebezpe-
čí nehrozí a že je možné dočasnou uzavírku zrušit.
Návštěvníci pohybující se po turistické trase místo řícení poznají zejména 
podle suti ležící na tělese pěšiny. V následujících týdnech správa parku ne-
chá zpevnit hrany cesty, provedeny budou i další drobné úpravy. O skalním 
řícení správa parku informovala zde: https://www.npcs.cz/skalni-riceni-u-
-koliste-turisticka-trasa-uzavrena

Červeně značená turistická trasa po úbočí Koliště (na mapě vyznačeno ješ-
tě s uzavírkou) je od 18. března 2022 opět průchozí pro návštěvníky. Ma-
pový podklad: www.mapy.cz 

Lokalita, kde k řícení došlo. V příštích týdnech bude provedeno zpevnění 
hran pěšiny a další úpravy. Bezprostřední nebezpečí dalších řícení po do-
čištění a kontrolách svahu již nehrozí, místo je pro návštěvníky průchozí. 

Čerpáno z: www.npcs.cz
foto: Miroslav Rohlík
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Už se hraje o body
K prvnímu mistrovskému utkání na jaře 2022 jeli naši fotbalisté do Střeko-
va. Protože Střekovu se vůbec nedaří, bylo cílem Šluknova vyhrát a získat 
první tři body. Zápas se hrál za pěkného počasí, ale nerovný povrch míst-
ního hřiště a silný vítr dělaly všem hráčům problémy se zpracováním míče
a přesnými přihrávkami. Naši přesto úkol splnili a brankami Jana Halam-
ky, Ládi Čurgaliho ml. a dvěma góly Ondřeje Schneidera vyhráli 4:1.
O týden později  proběhlo první utkání jara na domácím hřišti se spojeným 
mužstvem Ervěnic – Jirkova. Před jeho začátkem se hráči i fandové napo-
sledy rozloučili se svým kamarádem Dušanem Blanárem, který nás neče-
kaně opustil. Vlastní zápas, na který se příznivci těšili, ale moc pohledný 
nebyl. Bylo v něm – tak jak je s tímto soupeřem obvyklé - příliš  emocí, ost-
rých soubojů a nervozity, což se odrazilo i v tom, že padly tři červené karty. 
Dvě pro Šluknov, jedna pro hráče Ervěnic. Takže jedinou dobrou zprávou 
z této soboty jsou tři body, které zůstaly doma, za výsledek 1:0, který bran-
kou z penalty zajistil Patrik Záruba.
Další týden vyjelo naše Áčko do Neštěmic, kde ho čekal vedoucí tým tabul-
ky. Naši hráči se snažili a bojovali, ale své příležitosti neproměňovali a tak 
nakonec prohráli 1:5. 
Po třech jarních kolech je v tabulce 1. A třídy Šluknov na sedmém místě
s jednatřiceti body a příští zápas hraje 2. dubna doma s Libouchcem, který 
je zatím na devátém místě, a o týden později jede do Proboštova, který drží 
třetí místo tabulky.
B-tým v Lipové odehrál ke dnešku jediný zápas a to doma s Horním Podlu-
žím a nepovedlo se mu odčinit podzimní porážku, protože prohrál 0:1
a v tabulce okresního přeboru je na 9. místě.
Mládežnická družstva zatím soutěže nerozehrála a tak jim do budoucna 
držme palce!

Hrají i kuželkáři
První družstvo kuželkářů SK Šluknov, hrající Severočeskou divizi, odehrá-
lo už předposlední kolo ročníku 2021/22. Protože padla většina omezují-
cích opatření a soutěž se hraje především v zimních měsících, podařilo se 
po několika letech sehrát úspěšně celou soutěž. A naši si nevedou vůbec 
špatně. Jenom pro příklad – v posledním utkání porazili v českolipské ku-
želně, která je jejich „domácím“ působištěm, Lokomotivu Liberec jedno-
značně 8:0, když na dráhu nastoupili Václav Kořánek, Jan Sklenář, Franti-
šek Tomík, Radek Marušák, Petr Vajnar a Eliška Marušáková. Po 21 kolech 
jsou na 6. místě z dvanácti účastníků, přičemž rozdíl mezi 3. a 9. místem je 
pouhých pět bodů, takže konečné umístění se ještě může změnit.
B-družstvo svou soutěž – krajský přebor Libereckého kraje – také poma-
lu končí. Je odehráno už 21 kol a zbývá kolo poslední. Naši kuželkáři ale 
mají ještě jeden zápas k dobru, protože utkání se Skalicí C bylo odloženo. 
Dosažené výsledky se střídají, někdy se daří, někdy méně, i tak jsou v tabul-
ce čtvrtí a v posledním utkání v sestavě Petr Tichý, Věra Navrátilová, Jan 
Marušák a Anita Morkusová porazili družstvo Skalice B jednoznačně 6:0.

Text: Ing. Milan Kořínek
foto: FB SK Šluknov
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Zednické práce
- podřezávání domů   - stavby a rekonstrukce komínů
- fasády a zateplování domů  - obklady a dlažby
- malířské práce    - kamenické práce
- JÁDROVÉ VRTÁNÍ   - sádrokartonářské práce
(10mm-500mm)

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

Kompostárna + Sběrný dvůr 
Po 8.00 – 12.00 12.30 – 14.00

Út 8.00 – 12.00   12.30 – 16.00 

St 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00

Čt 8.00 – 12.00 12.30 – 14.00

Pá 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00

So 8.00 – 12.00 12.30 – 14.00

Telefon – kompostárna: 775 284 574

Sběrný dvůr: 412 386 202 , 773 949 474 

www.ts-sluknov.cz
www.mesto-sluknov.cz

EKOLOGICKÝ KALENDÁŘ 2022
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Komunální odpad KontejneryBio odpad Pytle s PET lahvemi a nápojovými kartony 2022
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