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Zápis do Mateřské 
školy Šluknov pro 

školní rok 
2021-2022

Zápis do Mateřské školy Šluk-

nov, p. o., proběhne 

úterý 4. 5. 2021 

od 10:00 do 17:00 hodin 

v budově Svojsíkova 352, 

 (místo konání platí pro všech-

na pracoviště). 

Detailní informace naleznete

na webových stránkách

www.skolka-sluknov.cz

Leden je měsíc plný ledu. Na Tři krále za vesnicí bloudí sněhem kolední-
ci... A došli až k nám do školky. Kašpar, Melichar i Baltazar nám vyprávěli 
svůj příběh a spolu s nimi jsme se vydali za betlémskou hvězdou, která nás 
dovedla k Ježíškovi. Tři králové donesli Ježíškovi dary a nám přivedli paní 
Zimu (foto vlevo, více uprostřed listu). A to byl čas nejen zimních radová-
nek, ale také experimentování. 

Odbor sociálních věcí pomůže s registrací 
k očkování proti COVID-19

Město Šluknov nabízí pomoc seniorům starším 80 let s registrací 
k očkování proti nemoci COVID-19, kteří nemají možnost se sami 

přihlásit do Centrálního rezervačního systému, případně nemají 
nikoho z blízkých osob, kdo by je mohl přihlásit, 

se mohou obrátit s žádostí o pomoc na Odbor sociálních věcí 
(kancelář č. 5, přízemí) Městského úřadu ve Šluknově.

Co budete potřebovat k registraci:
občanský průkaz
průkaz zdravotního pojištění
adresu 
telefonní číslo, na které vám ze systému přijde potvrzovací SMS 
zprávy
registrovat se můžete, i když nemáte vlastní telefon
e-mail (pokud jej máte)
preferované očkovací místo 
Kontaktní pracovníci Odboru sociálních věcí: 
Bc. Miloslav Šulc + 420 412 315 371, + 420 777 483 227, 
Bc. Hana Sokolová + 420 412 358 411, + 420 731 411 508
PONDĚLÍ a STŘEDA od 9:00 do 11:00 hodin nebo na základě telefo-
nické domluvy.
Registrace je také možná na webové stránce https://crs.uzis.cz, 
případně na bezplatné telefonní lince 1221.

Betlémské světlo, symbol přá-
telství a míru, je plamínek zapa-
lovaný každoročně před Vánoci 
v betlémské jeskyni, v níž se podle 
tradice narodil Ježíš Kristus.
Zpravidla bývá nejprve letecky 
dopraven do Vídně, odkud se dále 
šíří většinou po železnici, díky 
skautům, do řady míst v mnoha 
evropských a také několika ame-
rických zemích. 
I v letošním roce se přes ztížené 
podmínky a situaci podařilo roz-
voz uskutečnit. V sobotu 19. 12. 
2020 jsme převzali betlémské 
světlo od rumburských skautů 

Betlémské světlo ze Salzburgu až do nejsevernějšího města ČR
a vydali se ho rozdávat ve Šluk-
nově na nádraží, před zámek a na 
náměstí. Počasí nebylo zrovna 
příznivé, ale teplý čaj či upřímná 
radost lidí nás vždy zahřála a po-
těšila. Lidé měli možnost přinést 
si vlastní lucernu či od nás dostat 
sklenici se svíčkou. 
Věříme, že v nadcházejícím roce 
se podělíme s ještě více lidmi 
o tento malý plamínek naděje. Le-
tos ho určitě bylo potřeba více než 
kdy jindy.

Kateřina Vybíralová a Monika 
Phamová - Gurmán, 

skautky ze Seveřanu Šluknov

Tři králové přivedli paní Zimu

Pokračování na str. 11
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Rok 2020 je již za námi. Pro mnohé 
z nás to byl rok, na který jistě nebu-
deme vzpomínat v dobrém. Pande-
mie koronaviru prakticky sevřela 
celý svět do kleští a životy mnohých 
z nás se změnily k nepoznání. Bo-
hužel životy mnoha lidí tato pande-
mie navždy ukončila. 
Základní potřeby obyvatel však 
musí být zajištěny i v době pande-
mie a nejinak tomu bylo i z pohledu 
Hasičského záchranného sboru 
České republiky. Požáry, dopravní 
nehody či jiné mimořádné událos-
ti se dějí i přes šířící se pandemii. 
Sbor tudíž musel reflektovat naří-
zená opatření, tedy zejména ome-
zit na maximum styk s veřejností 
i kontakty uvnitř sboru. Hasiči 
z jednotlivých směn se tedy mezi se-
bou stýkali jen omezeně, aby nedo-
šlo k případnému šíření viru a tím 
k ochromení jednotky. 
Dovolte mi tedy představit řečí čí-
sel uplynulý rok z pohledu stanice 
Šluknov. V roce 2020 jsme zasa-

Někteří z občanů města si již všimli, že na louce za rybníkem Zezulák vy-
rostly pilířky pro připojení na elektriku. Dovolte mi o tomto říci několik vět.
Město Šluknov už v době zpracování nového územního plánu v roce 2009 
vědělo, že postupný úbytek vhodných parcel pro výstavbu rodinných domů 
(dále jen „RD“) jednou přejde k jejich nedostatku. Byly tudíž hledány mož-
né lokality pro jejich začlenění v územním plánu pro budoucí parcelaci, 
kde se budou moci stavět rodinné domy, a byly vyřešeny i všechny inženýr-
ské sítě. Vhodná lokalita se nakonec vytipovala v prostoru zrušeného plánu 
jižního obchvatu města a dostala název JIHOZÁPAD.
Po schválení v územním plánu byla vypracována územní studie, která zá-
kladním způsobem řešila členění jednotlivých parcel, komunikací a mož-
nosti napojení inženýrských sítí. Celá lokalita by měla obsahovat skoro 60 
RD s výměrou pozemků 800 m2. Pro 1. etapu zástavby této lokality čítající 
29 RD byla vypracována projektová dokumentace pro územní řízení a ná-
sledovně i pro stavební povolení a jedná se o louku nad rybníkem Zezulák.
V roce 2019 byla provedena překládka vysokého napětí tak, aby jeho 
ochranná pásma nezasahovala do připravovaných stavebních parcel a na 

JIHOZÁPAD Šluknova je lokalitou pro budoucí výstavbu rodinných domů

Bc. Michal Bušek

Rok 2020 z pohledu profesionálních hasičů

hovali celkem u 196 mimořádných 
událostí. Z toho bylo 52 požárů, 
32 dopravních nehod, 29 úniků 
nebezpečných látek, 62 technic-
kých pomocí (nejčastěji popadané 
stromy, případně otevření bytů), 15 
záchran osob a zvířat (z toho jsme 
byli 7x požádáni o použití AED) 
a 6 planých poplachů. Z dlouhodo-
bého hlediska se jedná o průměrný 
počet zásahů (v roce předešlém jich 
bylo 199).
V nadcházejícím roce jsou pláno-

vány investice do budovy hasičské 
stanice, aby se zlepšilo zázemí pro 
místní jednotky profesionálních 
i dobrovolných hasičů. Věřím, že to 
bude ku prospěchu všech občanů.
Závěrem Vám přeji, ať je pro Vás 
rok 2021 plným pevného zdraví, 
soudržnosti, lásky, štěstí a víry, že 
zase bude život v pořádku.

npor. Petr Kocián, DiS., velitel sta-
nice Šluknov HZS Ústeckého kraje

konci roku 2020 pak byly položeny 
rozvody nízkého napětí včetně při-
pojovacích pilířků a trafostanice.
A co nás čeká dále? Bohužel mu-
síme čekat – v současnosti na 
stavbu nové automatické tlakové 
stanice (ATS) u vodojemu na Kří-
žovém vrchu, která bude schopna 
tlakovat naplánovaný vodovod na 
potřebný tlak. Je uzavřena smlou-
va o spolufinancování se Severo-
českou vodárenskou společností 
s termínem do konce roku 2021. 
Po dokončení této stavby bude 
možné vybudovat ostatní infra-
strukturu, aby byly parcely při-
praveny pro zájemce o stavbu RD. 
Bohužel nemůžeme s určitostí 
říci, že v rozpočtu města budou na 
rok 2022 schváleny kompletní fi-
nance pro dokončení této náročné 
akce, ale věřím, že s možnou do-
tací se akce dotáhne se vším, co je 
plánováno – dešťová a splašková 
kanalizace, vodovod, (plynovod), 
veřejné osvětlení, komunikace 
i chodníky.
Bohužel je z tohoto zřejmé, že do-
končení nebude dříve než na přelo-
mu 2022/2023.

vymezení 1. etapy lokality JIHOZÁPAD v ÚP Šluknov

fotografie hotových výkopů pro připojení elektrické energie s vymezením plo-
chy 1. etapy

návrh komunikací, chodníků a sjezdů na jednotlivé parcely



Vážení a milí spoluobčané,
jak všichni víme vzhledem k vývoji epidemiologické situace byl nouzový 
stav prodloužen do 14. února. Domnívám se, že většina z nás si uvědo-
movala, že se situace po vánočních svátcích jen tak rychle nezlepší a prv-
ní měsíce v novém roce budou náročné. A je to tak. Vidíme, že podobně 
složitá situace je v téměř celé Evropě i ve světě. Zkrátka každá pandemie 
má svou délku trvání, ale věřte, že přijde doba, kdy počet nemocných za-
čne klesat a celková situace se zlepší. To vše záleží i na každém z nás, jak 
k této složité situaci přistupujeme. Více než kdy jindy se projevuje naše 
míra ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči sobě, svým nejbližším a všem 
kolem nás. Vnímáme, kolik z našich známých onemocnělo, kdo se uzdra-
vil bez následků, kdo bojoval o život a kdo nás, bohužel, opustil. O to více 
máme všichni zájem na tom, aby tato zvláštní a nepříznivá doba co nej-
dříve skončila. Aby děti mohly chodit do školy, aby se postupně otevřely 
zavřené provozovny, abychom mohli bez omezení cestovat, aby se zejmé-
na zdravotnickým zařízením od náporu nemocných ulevilo, abychom 
mohli navštěvovat seniory a své známé bez obav. Přeji nám všem, aby to 
bylo co nejdříve.
Práce na radnici v době nouzového stavu
I v této složité době se na radnici pracuje ve stejném režimu jako před 
nouzovým stavem. Všechny odbory se věnují svým činnostem tak, aby se 
práce pro město a ve městě nezastavila. Pouze z důvodu nařízení vlády 
jsou omezeny úřední hodiny pro veřejnost ve dnech pondělí + středa, 
vždy dopoledne od 9 – 11 hod., odpoledne od 13 – 16 hod. V případě 
potřeby vyřídit si nutné záležitosti je možné i mimo tyto dny po předchozí 
domluvě s příslušným úředníkem. Dodržování hygienických opatření je 
na radnici samozřejmostí. Dezinfekce veškerých prostor budovy a slu-
žebny Městské policie se provádí každodenně s cílem zabezpečit v co 
nejvyšší míře bezpečné prostředí pro zaměstnance i občany, kteří se na 
úřad dostaví. Kolegové ze sociálního odboru začali pomáhat s registrací 
do systému na očkování seniorům, kteří nemají možnost zaregistrovat 
se sami. Ať již důvodu, že nemají počítač, nebo by nezvládli registraci sa-
motnou, nebo nemají příbuzné, kteří by jim s tímto pomohli. Informace 
o kontaktech naleznete v tomto čísle novin. 
Zimní údržba města
V lednu jsme byli obdařeni sněhovou nadílkou, kterou jsme tu po ně-
jaký čas neměli. O významu dostatečného množství sněhu pro přírodu 
a stav podzemních vod nelze vůbec pochybovat. Ze sněhu se letos rado-
valy děti, které si sáňkování a bobování mohly užít opravdu dostatečně. 
Spad velkého množství sněhu a několikadenního sněžení bylo pochopi-
telně náročné pro technické služby, které zajišťují údržbu a úklid města. 
Existuje plán zimní údržby, kde je město rozděleno do tří lokalit. První 
lokalita se odklízí jako první v pořadí (náměstí, prostor u ZŠ, MŠ, hasi-
čárny, Policie ČR, autobusový terminál a další). Třetí lokalita, kterou 
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tvoří okrajové části města, se uklí-
zí jako poslední. Je tedy zřejmé, že 
sníh nelze odklidit v krátkém čase 
najednou v celém katastru měs-
ta. A tak jako v každém roce, tak 
i letos, jsme zaznamenali několik 
požadavků a připomínek ze strany 
občanů, které se týkaly nedosta-
tečného odklízení sněhu. Toto bylo 
posléze napraveno. Pravdou je, že 
s technikou na odklízení sněhu jez-
dí několik nových řidičů, pro které 
byla tato situace novou pracovní 
zkušeností. Prosím touto cestou 
veřejnost o pochopení a věřím, že 

Foto: Dagmar Pálková, Jitka Schneiderová

Eva Džumanová

získané zkušenosti uplatní řidiči při další práci v údržbě a úklidu města. 
Současně se omlouvám, pokud neodklizený sníh způsobil někomu po-
tíže. Každoročně se občas setkáváme s požadavkem občanů, abychom 
zajistili i odhazování sněhu, který se vlivem průjezdu techniky hromadí 
po obou stranách komunikace a také u branek, garáží a vchodů u sou-
kromých nemovitostí. Z pohledu města je důležité, aby byly průjezdné 
komunikace, ale v žádném případě nejsme schopni zajistit, aby zaměst-
nanci technických služeb ještě odhazovali sníh od vstupů do domů a ga-
ráží. Převážná většina občanů včetně mé osoby si odklízí sníh z výše uve-
dených míst sama. Bereme to jako samozřejmost. Výpomoc s úklidem 
města nabídli místní zemědělci a firmy. Vzhledem k epidemiologické 
situaci se nemocnost nevyhýbá ani zaměstnancům technických služeb, 
proto byla nabídka zemědělců a firem využita. Dovolím si touto cestou 
všem poděkovat za pomoc a rovněž i zaměstnancům technických služeb 
za práci při zajištění úklidu města v souvislosti se spadem sněhu a obča-
nům za shovívavost. My, trochu dříve narození, pamatujeme zimy, které 
trvaly několik měsíců, a sněhu bylo tolik, že nebyly vidět ani ploty mezi 
pozemky. A také jsme to všichni zvládli. Uvidíme, zda nám následující 
zimní měsíce přinesou další sněhovou nadílku.
Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám všem zejména pevné zdraví. Opa-
trujte se v tomto zimním období a vězte, že příští číslo novin vyjde v břez-
nu a to už budeme všichni očekávat příchod jara. A to je pozitivní.
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Pokračování: Sedmdesát let mateřské školy ve Svojsíkově ulici

Mateřská škola v Žižkově ulici ve Šluknově
Samotný počátek historie MŠ v Žižkově ulici je datován do roku 1974. 
V tomto roce započala výstavba moderních budov mateřské školy Pozem-
ními stavbami Děčín v úzké spolupráci s národním podnikem Benar. Vznik 
školky byl spojen s velkým nárůstem potřeby pracujících obyvatel Šlukno-
va (a jeho přilehlého okolí) o péči o jejich malé děti. Provoz mateřské školy 
byl zahájen již v září 1977.
První záznamy do kroniky MŠ zapsala paní ředitelka Marie Hodboďová. 
Ta se zmiňuje o četných závadách novostavby, nedostatečném vybavení 
a nutnosti následných oprav a úprav. Práce narušovaly již zahájený provoz 
mateřské školy.
V dalších letech byla navázána spolupráce s BSP SNB z VB, místního od-
dělení ve Šluknově, která spočívala zejména v zajišťování různých akcí, 
v drobných opravách a údržbě školy.
Paní ředitelka Hodboďová zde působila až do roku 1990. Od školního roku 
1990-1991 nastoupila do funkce ředitelky mateřské školy paní Miloslava 
Poláčková, která zde od ledna 2003, po sloučení školky s tou ve Svojsíko-
vě ulici, působila jako zástupkyně pro odloučené pracoviště. Od školního 
roku 2006-2007 zastávala funkci statutární zástupkyně paní Ivana Bene-
šová, následně pak od roku 2017 paní Ivana Ilková. Nyní tuto funkci vyko-
nává Kristýna Čurgaliová.
V průběhu samostatné existence až do roku 2009, tj. do posledního zázna-
mu v kronice mateřské školy v Žižkově ulici, zde pracovaly paní učitelky: 
Miloslava Poláčková, Iva Foučková, Zdena Zmrzlíková, Jana Kellerová, 
Jana Zíková, Eva Matulíková, Jiřina Tajčmanová, Eva Procházková, Hana 
Kleinerová, Hana Vyšohlídová, Jaroslava Jaburková, Jana Hubená, Pavlína 

Zpracovala: Mgr. Jana Korečková, ředitelka MŠ
Pokračování příště

Přinášíme Vám, milí čtenáři, informace z brožurky o historii mateřské školy, 
která vznikla k významnému výročí, a protože je jen málo výtisků, nemuseli 
byste se o těchto informacích vůbec dozvědět.

Švábová, Světlana Mikulášková, Pavlína Šimonková, Jana Vacíková, Mar-
tina Pavlíková, Hana Píšová, H. Meissnerová, Ivana Benešová, Květa Rai-
chartová, E. Durasová, M. Hrabalová, Jana Kacafírková, Jana Butalová, 
Ivana Ilková, Věra Vtípilová, Jitka Nevrlá, Dana Tichá. V kronice školky 
jsou uvedena i jména některých provozních zaměstnankyň: V. Knoblocho-
vá, M. Kurucová, Z. Koucká, L. Čupcová, J. Šeligová, Miluška Kašparová, 
Jana Zelená, L. Bieliková, paní Červinková, Z. Kaucká, Jitka Králová, Erna 
Žďánská, Markéta Loukotková. 

Mateřská škola v Království
Pamětníci jistě vzpomenou i na mateřskou školu v Království (foto vlevo 
dole). Ta fungovala ve svém počátku pod vedením paní Květy Raichartové 
jako dětský útulek. Teprve od září roku 1975 je datován vznik školy ma-
teřské, kterou vedla paní ředitelka Sokolová. Paní Květa Raichartová zde 
působila jako učitelka.
Ve školním roce 1985-1986 došlo opět ke změně v dětský útulek a následně 
bylo v lednu 1991 rozhodnuto o změně z dětského útulku zase na mateř-
skou školu.
V průběhu let zde působily paní Květa Raichartová, Věra Mišechová, Ivana 
Ganišinová, Pavlína Marešová a paní Pelikánová. Kronika uvádí i jména 
několika provozních zaměstnankyň. Podle těchto záznamů zde pracovaly 
paní Marie Mansfeldová, paní Bernardová, Vlasta Vítová, Alena Kuberová, 
Marie Semerádová, Alena Buchcarová a Eva Trunečková.
Poslední zápis v kronice MŠ v Království z roku 1995 hovoří o malém po-
čtu docházejících dětí do mateřské školy, následném zrušení a stěhování 
školky do Šluknova.

Mateřská škola a jesle podniku BYTEX

Mateřská škola a jesle vznikly pro potřeby zaměstnanců podniku Bytex.
Dnes jsou oba objekty v soukromém vlastnictví.
V jednom z těchto objektů dnes nalezneme malý penzion Jungmannova, ve 
druhém dnes žije rodina Bradova.
Bližší informace se nám, bohužel, dohledat nepodařilo.
Přikládáme tedy alespoň fotografie budov.
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Tak nám první pololetí uteklo jako 
voda. Žáky jsme téměř neviděli a už 
je máme hodnotit. U většiny z nich 
však máme dostatek podkladů ke 
klasifikaci. Hodnotili jsme jak prá-
ci v období prezenční výuky, tak 
práci při distanční výuce (online 
nebo v papírové podobě) a zejména 
přístup žáků ke vzdělávání. U před-
mětů, které byly pandemií značně 
omezeny (tělesná výchova, hudeb-
ní výchova) jsme většinou vycházeli 
ze známek z počátku školního roku 
a byli jsme velmi tolerantní. Vzhle-
dem k tomu, že v průběhu pololetí 
žáci získali dostatek známek, mohli 
jsme je hodnotit známkou i na vy-
svědčení tak, jak jsou naši žáci i ro-
diče zvyklí.
Slovní hodnocení jsme používali 
spíše v průběhu distanční výuky, 
kdy hrálo velkou roli tzv. formativ-
ní hodnocení. Při něm žák dostane 
podrobnou zpětnou vazbu, ve které 
ho učitel upozorní na chyby, které 
dělá, a navrhne způsob nápravy. 
Pokud se žákům něco nepodařilo, 
tak pokud chtěli, měli vždy příleži-
tost to napravit. V závěru distanční 
výuky byly povoleny individuální 
konzultace. Mnoho žáků zejména 
z prvního stupně je využilo k dou-
čování, které vedly většinou naše 
asistentky nebo i paní učitelky. 
Někteří žáci z druhého stupně také 
využívali individuálního doučová-
ní nebo vypracovávání úkolů pod 
dohledem asistentek. Další si do-
mluvili schůzky s vyučujícími, aby 
se nechali přezkoušet a vylepšili si 
výslednou známku. 
Za to, že známky na tomto vy-
svědčení jsou obdobné, ne-li lepší 

Předávání vysvědčení na základní škole

než v jiných letech, bych chtěla 
poděkovat:
dětem, které neztratily vůli plnit 
úkoly, i když bylo často těžké najít 
motivaci k učení,
rodičům, kteří nám byli velmi 
nápomocni, s menšími dětmi pl-
nili úkoly a u větších žáků alespoň 
dohlíželi na to, že úkoly zpracují 
samostatně,
učitelům, kteří se snažili k žákům 
přistupovat individuálně a neztrati-

li chuť hledat nové způsoby a meto-
dy, které by žákům distanční výuku 
zpestřily a učivo ještě více přiblížily.
Bohužel většina našich žáků si ne-
mohla ocenění své práce, tedy své 
pololetní vysvědčení, vyzvednout 
v řádném termínu. Známky viděli 
pouze ve webové aplikaci Bakaláři, 
stejně jako jejich rodiče. Na předání 
výpisu vysvědčení si musí počkat, 
až jim bude umožněna prezenční 
výuka.

Pouze žáci prvního a druhého 
ročníku dostali své vysvědčení ve 
správný čas. Je dobře, že alespoň 
jim byla dopřána ta sváteční chvíle, 
při které byl oceněn jejich přístup 
k výuce. Naučit se číst, psát a po-
čítat je nesmírně těžké a žáci těch-
to ročníků měli situaci mnohem 
komplikovanější, než bývá obvyk-
lé. Takže si všichni zaslouží velkou 
pochvalu, i když jim třeba všechno 
ještě nejde úplně dokonale.
Přeji všem našim žákům (ale i jejich 
rodičům), aby hlavní část druhé-
ho pololetí strávili ve škole spolu 
s námi, a aby závěrečné předávání 
vysvědčení proběhlo již obvyklým 
způsobem.

Mgr. Renata Sochorová, ředitelka
více foto na str. 10
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A jaké jsou hlavní masopustní dny 
a na jaké dny vychází letos?

11. února 2021 – tučný čtvrtek, kdy se má pít 

a jíst co nejvíce, abyste měli sílu po celý rok

14. února 2021 – masopustní / taneční neděle, 

kdy začíná ta největší masopustní zábava a veselí

16. února 2021 – masopustní / maškarní úterý, 

kdy veselí a masopust vrcholí a chodí maškary.

Čas adventní i vánoční je za námi. Za námi je i 2. únor – Hromnice, den, 
kdy končí prohlídky betlémů. A už tu je masopust, nejbláznivější a nejvese-
lejší doba v roce. Před druhou světovou válkou byla tato doba „převlékání 
se“ velice oblíbená.
V Knize „Unsere Heimat, svazek II“ je tato doba připomínána takto: 
„O masopustní neděli, pondělí a úterý je v našich končinách svět postaven 
na hlavu. Všude, hlavně v katolických oblastech, je přestrojování velmi ob-
líbené. V těchto dnech od odpoledních hodin až dlouho do noci se to na ulici 
hemží maskami zcela jednoduchými až po nádherné a nákladné převleky. 
I ve Šluknově se v tyto dny obcházely připravené světnice, kterým se říkalo 
„Lichtgangstuben“, do kterých se chodilo za světlem. Majitelé těchto osvět-
lených míst se na tyto dny těšili po celý rok. Každá společnost, např. karba-
níků, kuželkářů, společenství baráčníků či přátel na tento den spořily po celý 
rok. Největší světnice, vyklizená dílna či sál v továrně je slavnostně vyzdoben 
a září květinovými girlandami, hady z barevného papíru a ověnčenými lam-
pami. Společné sváteční jídlo, pivo, káva, uzenina a pečeně, koláče a koblihy 
se starají o žaludky a náladu. Lidoví muzikanti tuto náladu a radost ještě 
zvětšují. Masky táhnou od jedné světnice ke druhé, tancují, škádlejí se, jedí 
a pijí a za veselého povyku odcházejí na další místo. V každé hospodě ve měs-
tě je vidět a slyšet stejné veselí. Vyvrcholením celého masopustního řádění je 
ples v největším sále.“
V novinách Mitteilungen des nordböhmischen exkursion Club z roku 1890 
vyšla tato zpráva: „Neobyčejně dlouhý masopust ve Šluknově byl ukončen 

V letošním roce to bude již pět let, 
co jsme navrátili tradici masopus-
tu do našeho města. Zpočátku byl 
Šluknovský masopust hlavně o za-
bijačkových hodech, Folklorním 
souboru Lužičan, který nám po-
máhal s maskami a masopustním 
veselím, a pohádce pro děti. Během 
let se však vyvinul v opravdu vel-
kou akci, do které se zapojují malí 
i  velcí Šluknováci ze všech koutů 
města. Tradice masopustních hodů 
zůstala zachována, ale masopustní 
průvod nám narostl do úctyhodné-
ho štrůdlu. A jak probíhá náš ma-
sopust? Ráno a celé dopoledne se 
střídají dětičky ze školek a školní 
družiny v Domě kultury, aby všich-
ni uviděli masopustní pohádku 
a také se dozvěděli, co takový maso-

Masopustní veselí bývalo ve Šluknově ukončeno 
Honem na divého muže

„Honem na divého muže“. Průběhu napomohla nejen pěkná výprava a účast 
nebývalého množství lidí, ale i krásné počasí. Nejstarší lidé vyprávěli, že 
při žádném dřívějším „Honu na divého muže“ se nesešlo tolik návštěvníků 
z blízka i daleka, jako tentokrát. Večer následoval ve Střeleckém domě ob-
vyklý společenský ples.“

Helga Hošková

Jak Šluknov ožívá v masopustním duchu
pust obnáší a proč se slaví. 
Odpoledne zastupitelé města pře-
dají před zámkem pomyslný klíč 
od města a město se tak dostává 
do područí masopustních straši-
del. Všechny masky se vydají spo-
lečným průvodem skrz zámecký 
park k jednotlivým obchodníkům. 
Ti vítají masky vždy s dobrotami či 
něčím ostřejším a tím si zajistí bla-
hobyt na následující rok a také ma-
sopustní tanec. Průvod prokládají 
masopustní scénky v podání diva-
delního souboru Kvítko, hudbu za-
jišťuje pan Engler ze ZUŠ Šluknov 
se svými žáky, vystoupení Charita 
Šluknov a ten správný masopustní 
šmrnc tomu dodávají krásně oděné 
děti ze školní družiny a školek. Celé 
město ožije v masopustním duchu. 

Zámecká hala se zaplní k prasknu-
tí lidmi, kteří si rádi pochutnají na 
masopustních dobrotách a také si 
poslechnou ladné tóny harmoniky.
V letošním roce, bohužel, maso-
pustní tradici po pěti letech přeru-
šíme. Můžete si však hostinu uspo-
řádat doma. 
Přípravy na tento masopustní čas 
nám přináší velkou radost, protože 
společné úsilí nás všech, kteří se na 
masopustu podílíme, nás alespoň 
jednou v oce všechny spojí. A to je to 
největší kouzlo masopustního času. 
Možnost se sejít a společně slavit. 
Slavit to, že se vzájemně máme, že 
máme tu možnost dopřát si maso-
pustní pochoutky, zastavit se a jen 
tak být. Opatrujte se všichni a vyu-

žijte letošní pauzu k výrobě tohoto 
nejbláznivějšího masopustního 
kostýmu, protože v roce 2022 si vše 
vynahradíme a bude se Vám hodit. 

Text: Mgr. Andrea Kadlecová,
foto: Jiří Fišer
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Masopust byl ve Šluknově v historii 
spojen s velkými slavnostmi Honu 
na divého muže. Vznikla rovněž 
pověst O honu na divého muže, 
kterou sepsal ve své knize „Historie 
Šluknova“ Ing. Boris Trantina (na 
fotografii), jež čerpal ze tří kronik 
– kronika Josefa Fiedlera, kronika 
Roberta Lahmera a kronika Jiřího 
Vlčka. 

Šluknovské pověsti 
„Hon na divého muže“

Za časů, kdy Berkové z Dubé mí-
vali své panství v našem výběžku, 
sídlil jeden velmož z tohoto rodu 
na hradě Tolštejně. Správcem 
hradu byl jistý Knaut, muž hrubý 
a neurvalý, kterému se ostatní 
služebnictvo raději klidilo z cesty. 
Drsný správce se však zamiloval. 
Oblíbil si mladou a hezkou komor-
nou zámecké paní. Marně však 
usiloval prosbami, lichocením, 
ba i hrozbami získat si její přízeň. 
Posléze, puzen záští, která vzápětí 
vystřídala lásku, zosnoval pomstu 
za odmítnutí, jehož se mu dosta-
lo. Ve vhodné chvíli uzmul hradní 
paní cenný šperk a ukryl ho v truhle 
mladé komorné. Hradní paní šperk 
postrádala. Knaut obvinil z kráde-
že čeleď a podrobil všechny svršky 
a příbytky služebnictva důkladné 
prohlídce. Marně se komorná osp-
ravedlňovala. Zavržena svou paní, 
byla uvržena do hradního žaláře. 
Drsným zacházením, výhružkami 
i chlebem a vodou snažil se hradní 
správce zlomit odpor nebohé ko-
morné. 
Jednoho dne, rozlícen opětným od-
porem vězněné komorné, vyběhl 
z žaláře pro zbraň, jíž by ukončil její 
život. V chvatu zapomněl žalářní 
kobku uzamknout, komorná vyu-
žila příležitosti a podařilo se jí utéci 
z žaláře i z hradu. 
Štvaná strachem z pronásledova-

Ing. Boris Trantina: Šluknovská pověst Hon na divého muže
telů, prchala lesem, prodírala se 
houštinami, až unavená a vysílená 
dorazila po celodenním útěku do 
okolí Šluknova. Mladý řemeslník 
Pavel ji nalezl omdlelou v lese u ces-
ty, ujal se jí a odvedl si ji domů. Jeho 
matka měla sice výhrady k přivan-
drovalé neznámé, ale komorná si 
ji svou pracovitostí získala, takže 
nenamítala nic, když se s ní syn 
po čase oženil. Když se za nějakou 
dobu manželům narodil syn, bylo 
štěstí uprchlé komorné úplné. Jen 
občas vzpomněla s obavami na po-
mstychtivého správce. 
Uběhlo několik let. Po krajině se 
rozšířily hrůzné zvěsti o řádění ne-
známé příšery. Zdivočelá postava, 
oděná v cáry zvířecích kůží, pro-
bíhala okolními lesy, přepadávala 
pocestné a ubíjela je strašlivým dře-
věným kyjem. Ať již pověst zveliču-
je nebo mu přičítá na vrub všechny 
neobjasněné zločiny té doby, udává, 
že v jednom dni utloukl tento „divý 
muž“, jak příšernou bytost nazýva-
li, tři dospělé a čtyři děti. 
Jednou mladý řemeslník Pavel 
odcestoval za obchodem a v den, 
kdy se měl vracet, vyšel mu synek 
naproti před městské hradby. Zlá-
kán lesním potůčkem, usedl, aby 
si pohrál a počkal na svou matku, 
která ho následovala. Tu se rozhr-
nuly větve houštiny, vyrazila z ní 

strašlivá postava v kůžích, zarost-
lá dlouhými vlasy a vousy, a před 
zraky zděšené matky uchvátila dítě 
a odnášela ho do hloubi lesa. Matka 
s křikem následovala příšeru až na 
lesní mýtinku, kde se netvor chystal 
ubít hošíka kyjem. Bez dechu vrhla 
se matka proti zabijákovi, v němž 
s hrůzou rozpoznala zarostlého 
správce Knauta. Zběsilec pustil 
dítě a obrátil smrtonosný kyj proti 
matce. Leč v té chvíli opodál pra-
cující dřevorubci, přivoláni křikem, 
vběhli na mýtinu a vrhli se na zlo-
syna svými sekyrami. Ten mocným 
vzmachem kyje odrazil jejich útok 
a dal se na útěk. 
Vyděšená matka, chráněná dřevo-
rubci, doběhla do Šluknova, v němž 
právě prodléval na návštěvě velmož 
Berka se svou loveckou družinou. 
V malé chvíli jeho družina posílená 
o ozbrojené měšťany a řemeslníky 
vyrazila za hlaholu loveckých rohů 
k pozoruhodnému lovu – honu na 
divého muže. Dřevorubci přived-
li lovce až na mýtinu, psi chytili 
vzápětí stopu, družina vyrazila za 
nimi a pěší ozbrojenci se rozvinuli 
v řadu, pročesávajíc les. Divý muž, 
napaden smečkou psů, hledal zá-
chranu v útěku, až klopýtnutí přes 
kořen a pád přivedly ho pod oštěpy 
a tesáky lovců. 
Tak se vysvětlila i záležitost s ukra-

deným šperkem. Po útěku komor-
né zlotřilý správce dál terorizoval 
čeleď a okrádal svého pána, až se 
jeho krádeže a podvody prozradily. 
Z obavy před trestem uprchl z hra-
du, potloukal se po lesích a vybíjel 
si svou nenávist i zášť k lidem na 
nebohých pocestných.
Pán z Dubé odškodnil ukřivděnou 
komornou bohatým darem a potě-
šen dopadením dlouho hledaného 
zlosyna i jako uznání za statečnost 
šluknovských dřevorubců a měšťa-
nů daroval městu přilehlý les i s kop-
cem, nazývaným později „Kopec 
divého muže“ (nyní Vlčice).

Kniha „Historie Šluknova“, 
napsal Ing. Boris Trantina

PRANOSTIKY

Únor bílý – pole sílí.
Sněhový únor – sílí úhor.
Únorová voda – pro pole škoda.
Únor – úmor: kdyby mohl, umořil 
by v krávě tele a v kobyle hříbě.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, 
nechal by v krávě zmrznout tele.
Netrkne-li únor rohem, šlehne oca-
sem.
Když v únoru mráz ostro drží, to 
dlouho již nepodrží.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji 
březen zahustí.
Když tě v únoru zašimrá komár za 
ušima, poběhneš jistě v březnu ke 
kamnům s ušima.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě 
v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen 
sněhuláky.
V únoru sníh a led – v létě nanesou 
včely med.
Teplý únor – studené jaro, teplé 
léto.
Co si únor zazelená – březen si hájí; 
co si duben zazelená – květen mu to 
spálí.                                                     (net)

Ptáci začínají zpívat, na konci února přilétají první stěhovaví ptáci, odlé-
tají havrani a také si můžete všimnout, že kvete líska obecná a nápadnými 
květy rozkvétá dřín.
Srncům rostou parůžky, jeleni je naopak začínají shazovat a v těle samic 
spárkaté zvěře se vyvíjejí mláďata, která hned po narození budou schopna 
samostatně běhat.
V teplejších oblastech začíná honcování zajíců a párování koroptví, začí-
ná kaňkování (období páření) vyder a rysů, probíhá říje vlků a kaňkování 
lišek.
Také víme, co dělají lesníci, kteří se zabývají udržením a zvelebením lesů 
a plným využitím jejich užitků ve prospěch vlastníků i společnosti. Dal-
ším cílem lesnictví je pak produkce dříví. Lesníci pokračují ve sběru šišek 
smrku, borovice a modřínu, v případě potřeby sbírají ještě semena jasanu 
a akátu. Kontrolují skladované osivo pro jarní síje a uskladněné šišky jeh-
ličnanů před jejich odesláním k luštění do semenářských závodů. Ve škol-
kách na určených plochách vysévají březové semeno na sníh, připravují 
se na jarní zalesňovací práce a pokračují v prořezávkách mladých listnáčů 
a v těžbě listnáčů. Lesníci jako ochránci lesa pokračují v ochraně kultur 
proti okusu zvěře a v kontrole oplocenek, vyhledávají a zpracovávají stro-
my napadené nastojato lýkožroutem smrkovým, začínají kácet první sérii 
lapáků na lýkožrouta smrkového.
Kontrolují škůdce přezimující v hrabance a počet vajíček některých škůd-
ců. Z nich lze odhadnout množství aktivních škůdců v nadcházející sezóně.
Co dělají myslivci? Přikrmují zvěř, která je po zimě v horší fyzické kondici 
a má vyčerpány tukové zásoby energie, dále loví lišky a černou zvěř indivi-
duálním způsobem lovu.
Myslivost se dotýká mnoha oborů a věd - biologie, nauka o zbraních (stře-
lectví), chov zvěře, lovectví, kynologie...                                                              (net)

Co se děje v lese v únoru?
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Masopustní pranostiky
Masopustní úterý
Masopust na slunci – pomlázka v Senci.
Konec masopustu jasný – len krásný.
Krátký masopust – dlouhá zima.
Na ostatky lužky – budou jabka, hrušky.
Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc.
Bude-li příjemné povětří (v masopustní úterý), bude dosti hrachu. 
Teče-li v úterý masopustní voda kolejem, bude úrodný rok na len.
Bude-li v úterý masopustní nebo ve středu Popeleční vítr aneb vichr, 
tehdy celý půst větrný bude. 
Masopust na mrazu – někdo přijde k úrazu. 
Je-li rybník na masopustní úterý zamrzlý – čeká nás neúroda po celý 
rok.
Popeleční středa
Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok. 
Suchý půst – úrodný rok. 

Masopust 2020 v DK Šluknov.                                                                 Foto: Jiří Fišer

Maska „Slaměný“ - jedna z tra-
dičních masopustních masek, foto: 
Matěj Baťha, Creative Commons

Masopust je třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi 
a postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů 
(6. ledna), má pevné datum, tak jeho konec na Popeleční středu (Škaredou 
středu) je závislý na datu Velikonoc a kočí tak v rozmezí od poloviny února 
do počátku března. Popeleční středa je tedy svátkem pohyblivým bez pev-
ného data. Stanovení závěrečného dne Masopustu, tj. masopustního úte-
rý, den před Popeleční středou, je tak trochu matematicko-astronomická 
úloha.
Datum Masopustu si můžete vypočítat sami…
V kalendáři si vyhledáte datum, kdy je měsíc v úplňku poprvé po jarním 
dnu (21. březen). Velikonoce potom ten rok začínají v pátek po takto zjiš-
těném prvním jarním úplňku. Datum Popeleční středy se vypočte takto: 
Velikonoce, odečteme 40 dní a v tomto týdnu tak získáme datum Popeleční 
středy, Masopustní úterý je 1 den před Popeleční středou. 
První úplněk po prvním jarním dnu v roce 2021 připadá na neděli 28. břez-
na, následující pátek, tedy 2. dubna, začínají Velikonoce, od tohoto dne 
si odečteme 40 dnů, Popeleční středa v tomto týdnu po odečtení 40 dnů 
vychází tak na 17. února, Masopustní úterý 16. února a Masopustní neděle 
14. února. 
Masopustní zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských slovanských 
oslavách konce zimy. Podobně se slaví i v jiných slovanských zemích, třeba 
v Rusku se tento svátek nazývá maslenica a figurují v něm i některé podob-
né postavy jako v českém masopustu, například kobyla nebo medvěd.  
V původním smyslu jde o „opuštění masa“ (slovo karneval pochází nejspíš 
z italského carne levare, „dát pryč maso“). Masopust pak představoval ob-
dobí hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly 
taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem toho-
to období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se zabijačkou a hostinou. Po-
slední tři dny, tedy o masopustní neděli, v pondělí a úterý, které jsou zvány 
ostatky, končiny, fašnak či přímo masopust, se konají různé rituální úkony, 

Masopust byl oficiálním svátkem hodování

průvod masek, scénické výstupy 
a končí taneční zábavou. 
V současném slova smyslu je však 
význam karnevalu obecný a nevá-
zaný na určité období. Jde o taneč-
ní zábavy, hýření, lidové zábavy 
v maskách, maškarní bály. Nejzná-
mějším tanečním karnevalem ve 
světě je karneval v Rio de Janeiru, 
dalším známým v Santa Cruz de 
Tenerife. 
Masopust byl pro lidi v minulosti 
oficiálním svátkem hodování, bě-
hem kterého bylo třeba se dosyta 
najíst. Pak následoval dlouhý čty-
řicetidenní půst. V době masopus-
tu se na královském dvoře konaly 
hostiny, ve městech tancovačky, 
na vesnici vepřové hody. Těm, kdo 
se slávy nezúčastnil, se posílala 
bohatá výslužka, kdysi na Moravě 
zvaná „šperky“ a v Čechách „zabi-
jačka“. Výslužka většinou obsaho-
vala ostatky, huspeninu, klobásy, 
jelítka, jitrnice, ovar a škvarky. Ma-
sopust končil v noci před Popeleční 
středou, kdy ponocný zatroubil na 
roh a rychtář všechny vyzval k roz-
chodu. Druhý den (na Popeleční 
středu) se naposledy konzumovaly 
mastné rohlíky s kávou nebo mlé-
kem, dopoledne byla ještě povolena 
kořalka. Oběd však byl už přísně 
postní, což většinou bývala čočka 
s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupi-
ce a pečené brambory. 
V některých regionech je součástí 

oslav obřadní průvod masek, který 
obchází s muzikou vesnice. Tento 
akt konají zvlášť vypravené sku-
piny lidí ve specifickém ustrojení 
a se specifickým chováním, mající 
dlouhou tradici. Mnohde se vybírá 
do košíku kořalka, vejce, slanina, 
koblihy nebo Boží milosti. Ty jsou 
později společně konzumovány 
v hospodě během večerní zábavy. 
Na Hlinecku jsou doloženy popisy 
masopustních obchůzek a masek 
z konce 19. století, v některých 
vesnicích se konají spontáně po 
několik generací v téměř nezmě-
něné podobě do dnešních dnů. Pro 
svoji jedinečnost byly v roce 2010 
Vesnické masopustní obchůzky 
a masky na Hlinecku zapsány na 
Seznam světového nehmotného 
kulturního dědictví UNESCO. Za masky se většinou převlékají muži. Tra-
diční masopustní masky na Hlinecku se dělí do dvou skupin:
Na Červené (pěkné) a Černé (škaredé). K Červené maškaře patří masky 
strakatého (rovněž zvaného laufr), ženušky a čtveřice turků. Černou maš-
karu tvoří postavy rasa s kobylou, Židů, kominíků a slaměných, někde 
i medvědář s medvědem. 
Co jednotlivé masky dělají?
Každá maska má určitou roli a také své místo v řazení průvodu. Kobyla 
vždy průvod vede a ras ji zezadu popohání, za nimi jdou strakatý se ženou 
a turci, poté následují kominíci, slamění a židi, všichni doprovázeni de-

chovkou. U každého domu požádá 
strakatý se ženou pána nebo paní 
domu o dovolení pro maškaru tento 
dům navštívit a zároveň se optají, 
jaké písničky chtějí zahrát. Muzika 
hraje, turci tančí a ostatní maška-
ry si rozeberou obyvatele domu 
a ostatní přihlížející a dají se „do 
práce“. Rasové nabízejí kobylku 
hospodáři „do tahu“ i „do chovu“ 
a ptají se po zdravotním stavu všech 
hospodářských zvířat. Jestliže je 
hospodářských zvířat ve stavení 
málo, dojde na zdravotní prohlídky 
samotných obyvatel domu. Komi-
níci si hledí vymetání kamen a ko-
mínů hospodyňkám, ale především 
mají za úkol každého, kdo se jen 
okolo mihne, máznout pro štěstí na 
tvář mazadlem připraveným z vy-
metených sazí. V tomto zkrášlová-
ní přihlížejících jim pomáhají ještě 
kobylky a slamění. Maska slamě-
ného má důležité poslání; podle 
mytologie plodnosti si každá hos-
podyně utrhla ze Slaměného stýblo 
slámy pro dobré vyvedení hus, a jí 
samotné přispělo k utužení zdraví 
a plodnosti pořádné vyválení se se 
Slaměným, nejlépe v závěji sněhu. 
A nakonec židé, ti mají za úkol ob-
chodovat, nabízejí rozličné služby 
jako stříhání, holení, a potom mají 
na prodej různé potřebné i nepo-
třebné zboží.

Sepsala: Jitka Schneiderová 
(zdroj: wikipedie)
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Nový vyhlídkový altán bude trvanlivější, zvýší se bezpečnost na vyhlídkové 
plošině a přístupovém schodišti. Vzhledově se altán přiblíží historickému 
stavebnímu slohu. Grafika: Projekční ateliér FORWOOD

Nový altán určený pro umístění na vrchol Mariiny skály u Jetřichovic vzniká 
v dílně dodavatelské firmy.                                                                 Foto: Tomáš Salov

Nová konstrukce altánu určeného pro vrchol Mariiny skály v současné 
době vzniká v dílenských prostorách stavební firmy Hantych s.r.o. Po vy-
tvoření ocelové nosné konstrukce jsou nyní vyráběny a osazovány dřevěné 
truhlářské prvky. Dílenské prostory by altán měl opustit zhruba v polovině 
února, na vrchol skály, kde proběhne jeho montáž a dokončovací práce, má 
být po částech vynesen vrtulníkem. 

Loňský rok byl pro nás všechny 
nový, jiný, možná obtížnější… 
Kostka Krásná Lípa je několik let 
zapojena do projektu POMPO II. 
- Potravinová a materiální pomoc, 
kdy je pomoc poskytována zejmé-
na nejchudším rodinám, matkám 
samoživitelkám, opuštěným seni-
orům, zkrátka lidem s nízkým pří-
jmem. Tak tomu bylo i v loňském 
roce, kdy se výrazně zvýšil zájem 

Potravinová a materiální pomoc – významný pomocník v nelehké době
o potravinovou a materiální po-
moc. Vydáváme trvanlivé základní 
potraviny, základní hygienu, po-
třeby pro novorozence až do věku 
dvou let a v loňském roce byly za-
řazeny dále inkontinentní pomůc-
ky. Tyto komodity byly v mnoha 
případech nápomocné k zajištění 
základních životních potřeb v kri-
zových situacích klientů sociálních 
služeb, ale také pro ostatní potřeb-

né žadatele ve výběžku. Celkem 
bylo v rámci tohoto projektu v roce 
2020 podpořeno 388 osob, jen pro 
srovnání v roce 2018 bylo podpoře-
no 296 osob. V regionu jsou i další 
poskytovatelé této pomoci. Dopro-
vodným programem této pomoci je 
poradenství např. sociální, finanč-
ní. Spolupráce klientů se sociální-
mi službami je zaměřena na řešení 
nepříznivé sociální situace, ve které 
se klient nachází. 
Projekt je financován z pro-
středků Fondu evropské pomo-
ci nejchudším osobám (FEAD) 
prostřednictvím Operačního pro-
gramu potravinové a materiální 
pomoci a státním rozpočtem Čes-
ké republiky.

Spolupráce s Potravinovou 
bankou v Ústeckém kraji z. s.

Kostka Krásná Lípa spolupracu-
je s Potravinovou bankou Ústec-
kého kraje, která je odběratelem 
potravin s končící expirací od ob-
chodníků. Posláním Potravinové 
banky je boj proti hladu a plýtvání 
s potravinami. V loňském roce bylo 
podpořeno celkem 369 osob z toho 
243 dětí. Celkem se rozdalo, roz-
neslo a rozvezlo 5 215 kg potravin. 

Kromě podpory konkrétních rodin 
jsou potraviny vítaným pomocní-
kem i v rámci volnočasových aktivit 
s dětmi, kdy se děti učí potraviny 
zpracovávat, vařit a péct. Potravi-
ny pomohly i na dětských táborech 
a adaptačních pobytech. Tyto akti-
vity předchází rizikovému chování 
a rozvíjí funkční gramotnost. Velmi 
si této spolupráce ceníme.
Děkujeme Potravinové bance za 
spolupráci.

Bc. Ilona Weinerová, 
Kostka Krásná Lípa, p.o.

Altán na Mariinu skálu vzniká, 
zatím jej sestavují v dílně

Současný altán na Mariině vyhlídce pochází z roku 2006, kdy byl obno-
ven po požáru dřívější vrcholové chatky v roce 2005. Vstup do altánu byl 
uzavřen v roce 2018 poté, co byla konstatována rozsáhlá hniloba nosných 
trámů. Vzhledem k nemožnosti snadné opravy poškozených nosných částí 
Správa Národního parku zvolila vytvoření trvanlivější konstrukce, bude 
se jednat o ocelovou konstrukci obloženou dřevěnými prvky. Vzhledově se 
altán přiblíží historickému stavebnímu slohu využívaném v regionu pro 
podobné stavby. Návrh konstrukce vytvořil varnsdorfský projekční ateliér 
FORWOOD, stavbu realizuje stavební firma HANTYCH s.r.o.               (net)
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Předávání vysvědčení na naší základní škole

Ředitel školy: 
Mgr. Renata Sochorová 

(tel. 736 633 581)
ul. T. G. Masaryka 678, Šluknov 

- hlavní budova a ředitelství
 (tel. 412 386 395) 

ul. Žižkova 722, Šluknov - první stupeň 
a školní družina (tel. 412 386 406) 
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Pokračování ze str. 1

Leden je měsíc plný ledu
Pozorovali jsme lupou sněhové vločky, sledovali jsme, jak se nám  roz-
pouštějí v dlaních a co z nich zbylo. Porovnávali jsme sklenice plné pitné 
vody, čistého i špinavého sněhu a nikdo z nás neměl chuť ani na vodu, 

 Text a foto: Hana Princová, foto: Irena Staníková

která vznikla po roztání čistého sněhu. Přeci jen v ní sem tam nějaké to 
smítko plavalo. Poslouchali jsme, jak si povídají rampouchy a sami jsme 
přišli na to, proč nám v ruce tají a mění se na vodu. A samozřejmě nemohli 

chybět ani sněhuláci. Jak ti sněhoví, tak ti „školkoví“, které jsme vytvořili 
například z povlaků na peřiny, z obručí, nebo z pytlů, ve kterých jsme se 
ve sněhuláky proměnili sami. Neopomenuli jsme ani koulovanou, byla ta 
sněhová i papírová. Pamatovali jsme i na ptáčky v zimě. Některé z nich už 
poznáme, víme, jak se jmenují, sypeme jim do krmítka a vyrobili jsme jim 

lojové dobroty. Paní Zima nás snad ještě neopustí a my se budeme moci ze 
sněhu radovat i v únoru...
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V minulém čísle Šluknovských no-
vin jsem napsala, že nový zákon 
o odpadech nebyl přijat. Několik 
dní po této informaci došlo k jeho 
přijetí i přes nesouhlas Senátu a byl 
podepsán prezidentem republiky. 
O tom, jak kvalitní je tento zákon, 
lze polemizovat, avšak je tu a je nut-
né ho respektovat a plnit. 
Co zásadního pro obce a jejich ob-
čany se v novém zákoně objevilo? 
Například to, že obec zaplatí na 

Co nového nás čeká v roce 2021 v oblasti odpadů
skládce za odpady výrazně více než 
doposud. Nyní se jedná o cenu za 
skládkovné + 500 Kč poplatek, kte-
rý se však od 1. 1. navyšuje o 300 Kč 
a každým rokem poroste.  
Stát se tak snaží dosáhnout snížení 
komunální složky odpadů ukládané 
na skládky a navýšení třídění odpa-
dů. Poplatek na skládce by mohl 
zůstat 500 Kč, ale pouze v případě, 
že produkce odpadu bude nižší než 
200 kg na osobu a rok. Tento limit 

se bude každým rokem snižovat. 
Město Šluknov však tuto podmín-
ku rozhodně nesplňuje. Produkce 
v roce 2019 byla cca 350 kg a v roce 
2020 ještě výrazně vzrostla. 
Poplatek na skládce bude do roku 
2029 ještě narůstat, a to až do výše 
1.850 Kč. Předběžnými výpočty 
bylo zjištěno, že odpady by město 
Šluknov mohly stát ročně až 27 
milionů korun místo stávajících 9. 
To je částka, která výrazně ukrojí 
z našeho rozpočtu. Město Šluknov 
se bude snažit, aby k takovému ná-
růstu nedošlo. 
Z tohoto důvodu je nutné například 
omezit množství odpadů ukláda-
ných do sběrného dvora na 500 kg 
pro domácnost a rok. Pro nadli-
mitní množství budou několikrát 
do roka přistaveny kontejnery na 
objemný odpad na veřejných pro-
stranstvích. O termínech přistave-
ní budou občané informováni ve 
Šluknovských novinách a na webo-
vých stránkách města. Chceme tak 
zamezit zneužívání sběrného dvo-
ra občany okolních měst a možná 
i z Německa, kteří sem svůj odpad 
předají prostřednictvím osob s tr-
valým pobytem ve Šluknově. 
Jistou možností by mohl být také 
přechod z poplatku za 1 fyzickou 
osobu na poplatek za 1 nádobu. 

Domácnost si tak bude moci sama 
stanovit, jak velkou nádobu chce 
užívat a jak často ji chce vyvážet. 
A tak si zaplatí jen za to, kolik od-
padu sama skutečně vyprodukuje 
a dobře vytřídí. S tím ruku v ruce je 
také nutné ze strany města rozšířit 
služby v oblasti třídění odpadů. 
Rok 2021 tak bude rokem plným 
příprav, rozborů, zjišťování a vytvá-
ření takového systému a podmínek 
odpadového hospodářství, které 
budou příznivé jak pro občany, tak 
pro město jako celek. 
Na kom však bude nejvíce záležet, 
budou sami občané. Je jenom na 
Vás, jaké chcete město mít. Zda 
utratit miliony za odpady nebo se 
pokusit s tím něco udělat. 
Zkuste si, třeba i jen na pár týdnů, 
doma kvalitně třídit odpad a sami 
tak zjistit, kolik toho zbyde do čer-
né popelnice. Budeme rádi, když 
se nám se svými úspěchy pochlu-
bíte. 
V tuto chvíli to není o tom kdo 
z  koho, ale o tom, že v tomhle vla-
ku jedeme všichni společně a jen 
dobrou spoluprací s tím můžeme 
něco udělat. 
Věřím ve Vaše pochopení i vztah 
k  městu i přírodě.
Krásný nový rok 2021!

Božena Naňáková

Kam s odpadem, který nepatří do 
kontejneru na tříděný odpad?
Obecně lze říci, že pokud se nejed-
ná o elektroodpad, baterie, světelné 
zařízení, nebezpečný a objemný 
odpad nebo o odpad, se kterým se 
musí nakládat zvláštním způsobem 
(např. zbytky léčiv), lze ho odložit 
do nádob na směsný odpad. 
Kam s použitými světelnými 
zdroji (běžná žárovka, úsporná 
žárovka, kompaktní zářivka)?
Zpětný odběr vysloužilých světel-
ných zdrojů probíhá pomocí ná-
dob k tomu určených. Tyto nádoby 
můžete nalézt na vašem obecním 
úřadě, prodejnách elektro nebo 
sběrném dvoře. Seznam sběrných 
míst http://ekolamp.cz/cz/sberna-
-mista
Na těchto místech se odebírají line-

EKO okénko: Jak správně třídit?
ární a kompaktní zářivky, halogeni-
dové, sodíkové a směsné výrobky, 
světelné zdroje s LED diodami. 
Do zpětného odběru však nepat-
ří běžné žárovky, ani reflektorové 
a halogenové žárovky, proto je je-
jich místo v popelnici se směsným 
odpadem. 
Kam s vyjetým olejem nebo bar-
vou? 
Obaly s technickými oleji, barvami, 
ředidly a jinými chemickými látka-
mi odevzdejte na místa určená ke 
sběru nebezpečných látek, většinou 
do sběrného dvora. Oleje se sbírají 
také na místech zpětného odběru, 
což mohou být čerpací stanice a au-
toservisy. Lepší je nechat si olej vy-
měnit v servisu. Ve většině případů 
je toto uvedeno na etiketě výrobku.  

(net)

Svoz pytlů s tříděným odpadem se uskuteční 1. března 2021. 
Sváženy budou žluté pytle s drobným plastem a PET lahvemi, 
oranžové pytle s nápojovými kartony a zelené pytle s drobnými 
kovy např. plechovkami od potravin, od krmení pro domácí zví-
řata, plechovky od piva apod. Pytle s vytříděným odpadem při-
pravte na obvyklou trasu den předem, tj. v neděli 28. února 2021. 
Mapa svozové trasy je k nahlédnutí na stránkách města Šluknova 
– Vše o odpadech. 
Upozorňujeme na to, že žluté, oranžové a zelené pytle s jiným 
odpadem nebudou sváženy. Pytle na tříděný odpad obdržíte na 
MěÚ ve Šluknově, odbor rozvoje a životního prostředí, nám. 
Míru 1 nebo v Technických službách Šluknov spol. s r. o., Císař-
ský 378, Šluknov. 
Kalendář s vyznačením svozů pro rok 2021 si můžete vyzved-
nout v recepci, pokladně, sekretariátu a odboru rozvoje a život-
ního prostředí MěÚ ve Šluknově a také v Technických službách 
spol. s r. o. v Císařském. 

Za ORŽP Božena Naňáková

Svoz
 tříděného odpadu
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Hraběcí bylo katastrální obcí, ke 
které náležely ještě tyto osady: 
Leopoldsruh-Leopoldka, Klein-
schönau-Malý Šenov a Johanne-
sberg-Janovka. Původně tyto nivy 
náležely k panství Lipová a byly 
obhospodařovány poplužním dvo-
rem Šenov. Začátkem 18. století 

Jak vznikla obec Hraběcí

Staré Hraběcí, škola 

Staré Hraběcí, deska padlých

Staré Hraběcí, kaple

se ukázalo, že tyto dvory jsou již 
zastaralé a panstvo tudíž počalo 
hledat jiné cesty k uspokojování 
svých hospodářských zájmů. A tak 
se na základě těchto úvah začaly 
poplužní dvory všude rušit. Po-
zemky se začaly parcelovat – dělit. 
Tento vývoj se dá i na příkladu obce 

Hraběcí dobře doložit. 
Informace o vzniku obce Hraběcí 
nám poskytne pozemková kniha 
z roku 1740, uložená v archivu Li-
toměřice, ve které jsou uvedeny 
zpětně pozemky se jmény jejich 
majitelů. V roce 1714 bylo „věr-
ným poddaným“ prodáno hned 12 
pozemků hraběnkou Salmovou, 
což je předpokladem, že v témže 
roce došlo k založení obce. Jelikož 
v pozemkové knize je uveden pou-
ze prodej pozemků, nelze určit, kdy 
bylo započato s výstavbou. 
Ale už o několik málo let později, 
v roce 1718, existuje první jmen-
ný seznam obyvatel. Jsou v něm 
uvedena nejen čísla domů, ale též 
povolání obyvatel i výměra daní. 
Na základě zápisů z dalších knih, 
které se nacházejí též v litoměřic-
kém archivu, bylo možné tato čísla 
domů porovnat. Z toho vyplývá, že 
nejstarší domy z roku 1714 jsou se-
skupeny ve dvou řadách směrem k 
obci Knížecí. Domy směřující na jih 
k Brtníkům byly postaveny později. 
Hraběcí mělo od samého počátku 
vlastního rychtáře-soudce, kterým 
byl Zacharias Neumann. Ten roku 
1715 získal od hraběnky Salmové 

první stavební parcelu, na které 
později stál hostinec „Zum alten 
Gericht – U staré rychty“ s číslem 
popisným 1 (viz. přiložený obrázek 
- dole vlevo). Dle kronikáře Josefa 
Fiedlera byla v roce 1878 vysvěcena 
kaple, ale již 1843 je zakreslena v 
mapách.
Je však jisté, že na pozemku pozděj-
ší obce Hraběcí bydleli lidé už před 
rokem 1714. Rodiče jmenované-
ho sudího Zachariase Neumanna, 
Christopher a Veronika Neuman-
novi, žili jako sedláci v pozdějším 
domě čp. 10.
Dolní část obce, ke které patřilo čp. 
11 – škola, byla vystavěna v letech 
1714 až 1718, horní část s domy čp. 
18 až 32 pak v letech 1724-26. 
S obcí Hraběcí jsou neodmyslitel-
ně spojena dvě jména: Hraběnky 
Marie Agnes, provdané Salmové, 
rozené Slavatové, a jejího manžela 
Franze Wilhelma, starohraběte von 
Salm-Reifferscheid.
Pozn.: Teprve až po vzniku obce 
Nové Hraběcí dostala výše uvedená 
obec přízvisko Staré Hraběcí. 

Text a foto: Helga Hošková,
překlad z Unser Niederland 

č. 1/2021
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Také kroniky a kronikáři se mohou 
mýlit …
V lednovém vydání Šluknovských 
novin bylo v článku paní Helgy 
Hoškové „Události z kroniky Ji-
řího Vlčka: rok 1966“ uvedeno, 
že: „10. února 1966 přepadli něko-
likrát trestaní dvacetiletí mladíci 
Krůta a Žďánský vrátného ve Varn-
sdorfu.“ Do Šluknovských novin 
byla převzata přesná citace ze jme-
nované kroniky a nejednalo se tak 
o chybu. Skutečnost, že i kroniky 
a kronikáři se mohou mýlit, pak do-
svědčil sám pan Žďánský, pamět-
ník citovaného incidentu, kterému 
se tímto za nesprávné uvedení jeho 
jména redakce omlouvá (jednalo se 
správně o Žďárského, pozn. redak-
ce). 
Náprava byla poznámkou uvedena 
i v kronice Jiřího Vlčka.

n KOUPÍM stará auta a motocykly 
do roku 1989 nebo jen náhrad-
ní díly. Dále veškeré dobové věci 
jako hračky Ites a další vše spoje-
né s touto dobou. Rychlé a solidní 
jednání. Č. tel. 725 828 534

ŘÁDKOVÁ
INZERCE

SPOLEČEN-
SKÁ KRONIKA

n Rozloučili jsme se s:
panem Karlem Malaníkem
paní Hanou Žákovou
panem Ladislavem Paříkem
panem Miroslavem Salačem
panem Karlem Frýdou
panem Miroslavem Středou
panem Zdeňkem Maličem
panem Janem Štíchou

n Přivítali jsme nové občánky:
Erika Karalu
Báru Smržíkovou
Nelu Billou
Pavla Mansfelda
Matěje Bilého
Kailu Zajacovou

n Jubilantům budeme opět 
gratulovat dodatečně a poté 
je zveřejníme. 

Děkujeme za pochopení.

VZPOMÍNKY

Dne 6. února uplynuly již 3 roky, 
kdy zemřel p. Antonín Sedlák. Můj 
milý, v mém srdci a vzpomínkách 
žiješ dál. Tvůj úsměv, laskavost, 
tvoje slova a hlavně láska, kterou 
jsi mi do posledních dnů prokazo-
val. Takové bohatství každý nemá. 
Navždy s láskou tvoje Martina, syn 
Tomáš, přítelkyně Jana.

PODĚKOVÁNÍ

Máme pro Vás skvělý recept na kysané zelí. Účinky kysaného zelí jsou nedo-
cenitelné. Posiluje imunitní systém a pomáhá při dietě.

Ráda bych poděkovala členkám 
Sboru pro občanské záležitosti 
a městu Šluknov za blahopřání 
a dárek k mým 75. narozeninám. 
Velmi mne to potěšilo.
S přáním pevného zdraví všem

Krista Neuwirtová

Dne 27. února 
oslaví své 65. na-
rozeniny naše ma-
minka a babička 
Iva Boháčková. 
Hodně zdraví, 

lásky a spokojenosti přejí manžel 
Béďa, synové Béďa a Jirka s man-
želkami a vnoučata Kubíček, Otí-
ček, Matýsek a Jiříček.

Poctivá zelňačka s uzenými žebry
Ingredience pro 5 porcí:

Únorové kuchařčino okénko

BLAHOPŘÁNÍ

Vážení čtenáři,
vzpomínky, blahopřání i poděko-
vání jsou uveřejňovány zdarma. 

Vážení hudební přátelé,
v těchto únorových dnech (9. 2. 
2021) se dožívá významného život-
ního jubilea pan Karel Vychytil. 
(1951). Tento hudebník, skladatel, 
textař a hlavně výborný kytarista 
a zpěvák v jedné osobě rozdává po 
několik desetiletí hudební radost 
celé mladé generaci ve Šluknov-
ském výběžku a nejen tam, již od 
konce 60. let minulého století. Jak 
já říkám od ponku (Desta n. p. 
Rumburk) až po Led - Zeppelin, 
které má rád a bravůrně je interpre-
tuje. Jako skvělý muzikant, který 
ovlivnil desítky mladých muzikan-
tů a vychoval svého syna Tomáše 
(výborného kytaristu). Prošel mno-
hými hudebními formacemi od big 
–beatu počínaje u Oldy Fridricha 
v garáži ve Varnsdorfu. Později ve 
Vilémově u Snake, naposledy tak 
při zakládání dlouhotrvající kapely 
Množiny (změněna v několika ná-
zvech, ten poslední Surový Štefan). 

Nechci zde vyjmenovávat všechny 
hudební formace, kterými Karel 
prošel a svým muzikantským umem 
je ovlivnil, ale mohu s nadsázkou 
tvrdit, že se postavil do dlouhé 
řady rumburských kulturních veli-
kánů (p. M. Lošťák, M. Ledvinka, 
prof. T. Vtípil a jiní, kteří ovlivnili 
mladou generaci v celém našem re-
gionu na dlouhá léta). Díky podpo-
ře celé své rodiny (manželka Jana) 
svou hudební káru může a hlavně 
musí táhnout dál. 
Co dodat za přání do dalších let? 
Hlavně zdraví a štěstí, dobrý výběr 
kvalitních a nadšených muzikantů  
kolem sebe  a s přáním, až pomine 
ten prevít Covid-19 tak se těším na 
koncert se všemi muzikanty kteří  
dosud prošli Tvým hudebním živo-
tem.

Do dalších hudebních a tvůrčích 
let Ti ze srdce přeji radost ze hraní 

Petr Houdek, 
sedlák a muzikantský kamarád.

OMLUVA

Masové koule v kysaném zelí
Ingredience pro 4 porce:
3 stroužky česneku
1 ks vejce
0.5 lžíce mléka
1 ks cibule
4 lžíce kysané smetany
hladká mouka
400 g mletého masa
120 g vařené rýže
750 g kysaného zelí
Postup přípravy:
Mleté maso smícháme se studenou 
podušenou rýží, přidáme vajíčko 
a koření. Nejlépe rukama řádně 
promísíme. Ze směsi rukama vy-
tvoříme středně velké koule asi 
o průměru 4 cm.
Do pekáčku dáme pokrájené kysa-
né zelí (nejlépe domácí nebo ze sáč-
ku), zalijeme teplou vodou a dusí-
me asi 15 - 20 minut. Do dušeného 
zelí přidáme vepřové koule, přiklo-
píme pokličkou a znovu dusíme 1/2 
hodiny. Pak koule opatrně obrátíme 
a dusíme ještě 20 minut. Hotové 
koule opatrně vyndáme a  odložíme 
do tepla. 
Uděláme jíšku, přidáme k ní na-
drobno nakrájenou cibuli a rozře-
díme mlékem. Takto upravenou 
jíšku povaříme, dochutíme v prs-
tech drcenou majoránkou, utřeným 
česnekem a zakysanou smetanou. 
Vrátíme masové koule a ještě chvíli 
prohřejeme.

800 g uzených vepřových žeber
300 g brambor
500 g kysaného zelí
2 lžíce másla
1 velká cibule
2 lžíce hladké mouky
1 lžička mleté sladké papriky
sůl a pepř, mletý kmín
180 g zakysané smetany
Postup přípravy:
Žebra zalijte vodou, osolte a povař-
te asi 1,5 hodiny doměkka. Slijte, 
maso nechte trochu vychladnout 
a pak ho oberte. Oloupané bram-
bory pokrájejte na kostičky a uvařte 
v osolené vodě doměkka – kdybyste 
je vařili spolu se zelím, kvůli jeho 
kyselosti by zůstaly tvrdé.
Ve velkém hrnci rozehřejte máslo 
a dozlatova na něm opečte najemno 
pokrájenou velkou cibuli. Zasypej-
te moukou a asi minutu míchejte. 
Poprašte paprikou a kmínem a za 
stálého míchání přilijte naběračku 
vývaru. Postupně zapracujte dal-
ší dvě naběračky a pak celý vývar. 
Podle množství vývaru dolijte vo-
dou na zhruba 1,5 litru tekutiny.
Přidejte scezené pokrájené kysané 
zelí a asi 20 minut povařte. Vmí-
chejte brambory, obrané maso 
a čerstvě mletý pepř.
Podávejte se lžící kysané smetany 
a čerstvým chlebem.                       (net)

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 26. ledna to byl rok, kdy nás 
navždy opustila naše milá a hodná 
maminka paní Monika Hlávková.
S láskou vzpomínají dcera Ilona 
a syn Radek s rodinami.
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Výchozím bodem je obec Brtníky. Malý okruh čítá cca 8 km, velký okruh 
cca 12 km.

Po delší době nádherná zima vybízí k výletům do přírody, 
máme pro Vás skvělý tip

Z Brtníků se vydejte po zelené turistické značce, která Vás dovede k bývalé-
mu zámečku Šternberk, dnes přestavěnému k turistickým účelům. Odtud 
dojdete k nedaleké Soví vyhlídce. Je to nádherné místo, kde se před Vámi 
otevře zasněžená členitá krajina ponořená do ticha a svých zimních snů. 
Budete-li vytrvale pokračovat v putování dál, dovede Vás cesta k prvním 
mimořádně krásným ledopádům zvaným Opona. Na této trase ovšem nej-
sou přitažlivé jen ledopády rostoucí s každým chladným ránem, ale i  velké 
množství zajímavých míst, která vybízejí k zastavení, prohlédnutí či od-
počinutí. Po cestě totiž minete i Velký pruský tábor (velký skalní převis) 
a Brtnický hrádek. I ten Vám poskytne nezapomenutelnou podívanou. 
Po chvíli se cesta stáčí a Vy můžete pokračovat po zelené značce směrem 
k Turistickému mostu, nebo se vrátit do Brtníků údolím Vlčího potoka 
(značená cyklotrasa číslo 3033). Při návratu touto trasou můžete vidět 
ještě další krásné ledopády – Betlém, Varhany, Vlčí stěnka, Velký ledový 
sloup a Křepelčí stěnka. 
V případě, že byste se vydali směrem k Turistickému mostu (velký okruh), 
čekala by Vás dobrodružná cesta Kyjovským údolím po červené značce. 
Zamrzlé meandry vlnící se říčky Křinice dokáží v člověku probudit fantas-
tické představy. Příjemná cesta Vás plynule navede k Jeskyni víl. Není to 
obyčejná jeskyně. Pokud se podíváte dovnitř, okamžitě pochopíte a oně-
míte úžasem nad mocí přírody, která dokázala vykouzlit neopakovatelné 
a velmi křehké ledové poklady schované před zraky těch, kteří zůstávají se-
dět v teple doma. Obdobné úkazy můžete spatřit i v jeskyni nazvané Vinný 
sklep. Dále pokračujeme do Kyjova, odkud nás značená trasa zavede zpět 
do Brtníků. 

Cesta za „Brtnickými ledopády“

Voda prosakující pískovcovým podložím a stékající po skalách se při 
teplotách pod bodem mrazu mění v led. Ten postupně v malých vrstvách 
přirůstá a vytváří nádherné ledové útvary připomínající zmrzlé ledopády, 
sloupy, opony apod.
Intenzita tvorby ledopádů závisí na průběhu počasí. Největší útvary 
vznikají v období déletrvajících mrazů a bohaté sněhové nadílky, naopak 
během mírných zim je ledová výzdoba chudší, případně i zcela chybí.
Žlutavé až hnědočervené zbarvení ledopádů je způsobeno přítomností 
látek rozpuštěných v mrznoucí vodě, které vznikají rozkladem odumřelých 
zbytků rostlin. 
Při zimních toulkách za ledopády dodržujte prosím několik základ-
ních pravidel:
Na přístupových cestách se pohybujte s nejvyšší opatrností – často bý-
vají zledovatělé!
Dbejte o vlastní bezpečnost a nevystupujte pod ledopády!
Během výletů se držte značených tras.
Neničte ledovou výzdobu.
Dodržujte pravidla Návštěvního řádu NP.

www.ceskesvycarsko.cz, www.npcs.cz

Jak vznikají ledopády?

Foto: Helena Landová, Klub českých turistů
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Od 29. ledna 2021 vstoupí v plat-
nost nová pravidla pro lezení v Ná-
rodní přírodní rezervaci Kaňon 
Labe. Nová pravidla nahradí stá-
vající úpravu z roku 2017 a budou 
v platnosti příštích deset let. Nej-
významnější změny nastaly zejmé-
na ve vymezení míst, kde je možné 
lézt celoročně a kde naopak pouze 
sezónně. Současně byly upraveny 
termíny pro sezónní lezení tak, aby 
došlo ke přiblížení k úpravě plat-
né pro blízký Národní park České 
Švýcarsko. Naopak žádné změny 
nepřináší nové rozhodnutí v oblas-
ti pravidel lezení na pískovcových 
skalách a zásad chování lezců, ti si 
nadále musí počínat tak, aby lezec-

Nová úprava pravidel pro lezení v NPR KAŇON LABE

Domácí zvířata

Domácí mazlíčci v přírodě NP 
i mimo něj volně pobíhat nesmějí. 
Musíte je mít plně pod kontrolou, 
nejlépe na vodítku. Často mají skry-
té lovecké pudy a mohou předsta-
vovat ohrožení jak pro volně žijící 
zvířata, tak pro ostatní návštěvníky.

kou činností nebo v souvislosti s ní 
nedocházelo k poškozování skal 
nebo okolní přírody.
Spolu s vyhlášením Národní pří-
rodní rezervace Kaňon Labe v roce 
2010 vstoupil v platnost zákaz 
provozování horolezectví na celém 
jejím území. Aby zde lezectví, které 
v oblasti má více jak stoletou tradi-
ci, mohlo být nadále legálně pro-
vozováno, vyhrazuje Správa NP 
České Švýcarsko pro tuto činnost 
místa, a to ve spolupráci s Českým 
horolezeckým svazem.
„Těší nás, že lezci svým pochopením 
pro pravidla pomáhají chránit jak 
neživou, tak i živou přírodu,“ říká 
Pavel Benda, ředitel Správy Ná-
rodního parku České Švýcarsko, 
a dodává: „K nastavení pravidel 
jsme došli v úzké spolupráci s ho-
rolezeckým svazem a věříme, že 
budou lezeckou komunitou nadále 
široce akceptována.“
Jan Pleticha, předseda Oblastní 
vrcholové komise Labské pís-
kovce: „Jsme rádi, že se podařilo 
vyjednat povolení na dalších deset 
let, navíc s rozšířením území, kde je 
možné lézt v průběhu celého roku, 
za to patří Správě NP velké podě-

kování. Spolupráce bude samozřej-
mě pokračovat, Správa NP může 
počítat s naší pomocí i při ochraně 
hnízdišť sokola stěhovavého a čápa 
černého.“
Nová úprava lezeckých pravidel 
rozčleňuje NPR Kaňon Labe do 
šesti dílčích segmentů, ve třech 
segmentech je možné lézt celo-
ročně, ve třech v období od 1. čer-
vence do 31. ledna. Kritériem pro 
časové omezení lezecké činnosti 
zde byla známá stabilní hnízdiště 
zvláště chráněných druhů ptáků, 
zejména sokola stěhovavého.
Národní přírodní rezervace Ka-
ňon Labe byla vyhlášena v roce 

Motorová vozidla

NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO
Jízda motorovým vozidlem je na úze-
mí národního parku možná pouze 
po silnicích a místních komunika-
cích (např. silnice Hřensko - Vysoká 
Lípa). Vjezd na komunikaci od infor-
mačního střediska Saula k rekreač-
ním objektům Na Tokáni je možný 
pouze s platnou povolenkou k vjez-
du. Parkování motorových vozidel je 
možné na parkovištích v obcích nebo 
na menších odstavných plochách na 
hranici národního parku.

CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE
Na území CHKO Labské pískov-
ce je zakázáno vjíždět a setrvávat 
s motorovými vozidly a obytnými 
přívěsy mimo silnice, místní komu-
nikace a vyhrazená místa. 

Parkování

Parkování motorových vozidel je 
možné na parkovištích v obcích nebo 
na menších odstavných plochách na 
hranici národního parku. Parkujte 
tak, aby byl vždy možný případný 
průjezd vozidel záchranné služby, 
hasičů, policie a strážní služby.

Drony

Používání dronů, ostatních bez-
pilotních letadel a modelů letadel 
na celém území národním parku, 
s výjimkou zastavěných území a za-
stavitelných ploch, zakazuje zákon 
o ochraně přírody a krajiny. Důvo-
dem tohoto opatření je zabránění 
rušení živočichů, především ptáků, 
ale také zajištění klidu návštěv-
níků národního parku. Na všech 
značených turistických trasách 
vstupujících do národního parku 
jsou instalovány informační tabule 
upozorňující návštěvníky na tento 
zákaz.

Nocování

NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO
Nocování je na území národního par-
ku České Švýcarsko zakázáno, s vý-
jimkou míst vyhrazených k tomuto 
účelu. Takovým místem je v současné 
době pouze Kemp Mezní Louka. 

CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE
Na území CHKO Labské pískovce 
je s výjimkou národních přírodních 
rezervací možné takzvané bivako-
vání, tedy jednoduché přespání, po 
kterém nezůstanou v přírodě patrné 
stopy. Oheň je samozřejmě tabu.

2010 v pravobřežní části Labské-
ho údolí mezi Hřenskem a Děčí-
nem. Národní přírodní rezervace 
jsou nejvyšším stupněm ochrany 
mezi maloplošnými chráněnými 
územími, omezení pro návštěvní-
ky včetně lezců jsou zde obdobná 
jako například v klidovém území 
národního parku.
Pohyb na území národní přírod-
ní rezervace je omezen pouze na 
značené turistické cesty, lezení je 
přípustné pouze na vyhrazených 
místech a pro přístup ke skalám 
mohou lezci využít pouze vyhraze-
ných přístupových cest.

Zdroj web: npcs.cz

Odpadky

Odpadky odnášejte k likvidaci zpět 
domů. Pokud můžete a je to přija-
telné z hygienického hlediska, od-
neste prosím z přírody i odpadky, 
které případně najdete.

Národní park má svá pravidla, 
některé Vám přinášíme
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Správa železnic se pustila do opti-
malizace výpravních budov. Ta se 
dotkla i hlavního nádraží ve Varn-
sdorfu, které jde ze dvou třetin k 
zemi. Do budovy se pustily těžké 

Dvě třetiny hlavního nádraží ve Varnsdorfu jdou 
k zemi, Správa železnic nemá pro budovu využití

stroje.
Státní organizace pro tak velkou 
budovu nemá využití. Nádraží ve 
Varnsdorfu patřilo ještě dva roky 
dozadu k nejvíce zpustlým v České 

Zatímco sportovci nuceně odpočí-
vají, vedení sportovních kubů nebo 
okresní svazy i vyšší řídící orgány 
se dostávají do období, kdy končí 
jejich funkční mandáty a je třeba 
svolat příslušné valné hromady 
a ustavit nová vedení. Pokud by se 
tak nestalo, hrozilo by, že organiza-
ce nebude nikdo zastupovat, nikdo 
nemůže svolat žádné jednání, nikdo 
nemůže vydávat nebo schvalovat 
rozhodnutí, organizovat soutěže 
a hlavně nikdo nemůže hospodařit 
s financemi. Legislativa, občan-
ský a hospodářský zákoník fungují 
stále, ekonomická pravidla rovněž 
a hrozil by tak naprostý kolaps.
SK Šluknov tento problém vyřešil 
již v listopadu, kdy byl korespon-
denčním hlasováním na dalších 
pět let zvolen nový výkonný výbor, 

Život v SK Šluknov se úplně nezastavil
změny jsou zapsány ve spolkovém 
rejstříku Ústeckého soudu, takže 
klub funguje bez legislativních pro-
blémů dál.
Obtížnější je situace v Okresním 
fotbalovém svazu v Děčíně, jehož 
výkonný výbor má mandát do února 
letošního roku, a musí zmíněný pro-
blém řešit urychleně. Nijak nepo-
mohla aféra nejvyšších představitelů 
Českého fotbalového svazu v závěru 
roku 2020 a i když se domníváme, 
že na okresech a v soutěžích, které 
okresní svazy řídí, vše probíhá v po-
ctivém duchu, bude třeba situaci ve 
fotbale řádně prodiskutovat a určit 
způsob, jak a s kým pokračovat dál. 
Protože ale kvůli omezujícím opat-
řením není možné svolat valnou 
hromadu s obvyklým průběhem 
a řádnou osobní diskusí, Děčínský 

fotbalový svaz přišel s návrhem, aby 
delegáti oddílů a klubů hlasovali ko-
respondenčně o prodloužení man-
dátu stávajícího výkonného výboru 
OFS do doby, kdy bude možno svo-
lat novou, tentokrát mimořádnou 
valnou hromadu, která bude mít 
obvyklý průběh s možností fyzic-
ké přítomnosti delegátů, na které 
proběhnou řádné volby výkonného 
výboru a budou přijaty odpovídající 
dokumenty.
Náš sportovní klub zřejmě čeká 
obdobná procedura ještě jednou na 
jaře, protože bez schválení valnou 
hromadou nelze uznat návrh roz-
počtu na stávající rok a provádět 
činnosti podle stanov organizace. 
Zkušenosti ale již máme, takže 
všechno může opět proběhnout bez 
problémů.             Ing. Milan Kořínek

republice. Téměř sto metrů dlou-
há budova, jenž je tvořena ze dvou 
„věží“ a střední části, prošla rekon-
strukcí z jedné třetiny až v loňském 
roce za téměř pět milionů. Zbylá 
část výpravní budovy půjde k zemi. 
„Budova je pro potřeby Správy že-

leznic značně naddimenzována. Její 
velikost je poplatná době, kdy slouži-

la jako pohraniční stanice a posky-
tovala prostor mimo jiné také celním 
orgánům,“ uvedl mluvčí Správy že-
leznic Marek Illiaš.
Místo po budově by mohlo nahradit 
nové parkoviště, které v současné 
době nádraží chybí. Smlouvu na 
demolici podepsala Správa železnic 
se společností STRABAG Rail a.s. 
Celá akce by měla vyjít na více než 
25 milionů korun s DPH.

„Správa železnic se zhruba před 
dvěma lety obrátila na město, zdali 
nechce dlouhodobě prázdný objekt 
využít. Po zvážení všech okolností 
jsme museli nabídku odmítnout. 
Sami máme ve městě několik budov, 
pro které hledáme využití,“ řekl sta-
rosta Roland Solloch.

Tomáš Secký DiS.
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Náměstí republiky tzv. „Malé náměstí“ - zde kdysi stávala pum-
pa s pitnou vodou, jelikož v domech nebyla voda zavedena

Náměstí republiky - dům dnes již neexistuje

Ulice T. G. Masaryka (dříve Gotwaldova, zvaná „Nádražní“) pohled směrem k náměs-
tí Míru

Ulice Smetanova - dům vlevo kadeřnictví, vedle něj velký dům bývalý sirotčinec, po válce 
sloužil jako školní jídelna s družinou

Ulice T. G. Masaryka pohled směrem ke Střední lesnické škole
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Než se letos rozhodnete vzít si do-
volenou, měli byste vědět, že novela 
zákoníku práce přinesla od 1. ledna 
v této oblasti mnohé změny. Jaké 
jsou ty nejdůležitější? Mění se výpo-
čet dovolené, pravidla jejího krácení 
i samotné podmínky vzniku práva 
na dovolenou.
Novela zákoníku práce zrušila do-
volenou za odpracované dny a nově 
přísluší všem zaměstnancům dovo-
lená za kalendářní rok nebo její po-
měrná část, případně i dodatková 
dovolená. Do konce roku 2020 měl 
zaměstnanec právo na dovolenou 
za kalendářní rok či její poměrnou 
část pouze za předpokladu, že spl-
nil podmínku odpracování alespoň 
60 dnů v daném roce. V případě 
nesplnění této podmínky měl právo 
na dovolenou za odpracované dny. 
V praxi kvůli tomu vznikala nespra-
vedlnost, kdy zaměstnanec, který 
odpracoval zmíněných 60 dnů a je-
hož pracovní poměr u zaměstnava-
tele trval celý kalendářní rok, měl 
právo na dovolenou za kalendářní 
rok. V případě, že by stejný zaměst-
nanec odpracoval pouze 59 dnů, 
byť by jeho pracovní poměr u za-
městnavatele trval celý kalendářní 
rok, měl by právo na dovolenou za 
odpracované dny, tedy pouze v roz-
sahu několika dnů.
Vedle zrušení dovolené za odpraco-
vané dny nahrazuje novela zákona 
podmínku výkonu práce v rozsahu 
60 dní v kalendářním roce výkonem 
práce po dobu alespoň čtyř týdnů 
v rozsahu stanovené nebo kratší tý-
denní pracovní doby.
Do konce roku 2020 byla dovole-
ná poskytována ve dnech, nově je 
tomu v hodinách. V hodinách mo-
hou zaměstnanci rovněž svou do-
volenou i čerpat, avšak s omezením 
na nejméně půlden dovolené. Navíc 

Vaše dovolená ponovu
je to možné pouze se souhlasem za-
městnance nebo na jeho žádost. To 
neplatí, pokud čerpá zbývající část 
dovolené, která je kratší než polovi-
na směny.
Pokud zaměstnanec pracuje u za-
městnavatele celý rok, náleží mu 
nejméně čtyři týdny dovolené. 
V případě týdenní pracovní doby 
v rozsahu 40 hod, kdy zaměstnanec 
pracuje osm hodin denně pět dní 
v týdnu a má nárok na dovolenou 
v rozsahu čtyř týdnů, může čerpat 
160 hodin dovolené. Takový za-
městnanec bude čerpat celodenní 
dovolenou v rozsahu osmi hodin. 
Naopak u zaměstnance, který od-
pracuje opět 40 hodin týdně, avšak 
každý den v jiném rozsahu, je den 
dovolené počítán v rozsahu tolika 
hodin, které měl v tento den skuteč-
ně odpracovat.
Zaměstnanci, který nepracuje u za-
městnavatele po celý rok, ale již 
u něj odpracoval čtyři týdny, pří-
sluší poměrná část dovolené. Ta se 
stanoví jako podíl 1/52 z celkové 
dovolené za každý celý odpracova-
ný týden.
Novela zákoníku práce rovněž 
zmírňuje postih neomluvených za-
meškaných směn. Do 31. prosince 
2020 bylo možné zaměstnanci, 
který měl neomluvenou absenci, 
zkrátit dovolenou o jeden až tři dny. 
V současné době je to pouze o počet 
neomluveně zameškaných hodin.
Na základě písemné žádosti lze 
převést dovolenou, na kterou za-
městnanci vzniklo právo v daném 
kalendářním roce, do dalšího roku. 
Je to však možné pouze u té části 
dovolené, která přesahuje zákon-
nou minimální délku čtyř týdnů.
Překážky v práci nově nejsou důvo-
dem pro krácení dovolené, ale za-
počítají se v omezeném rozsahu při 
splnění zákonných podmínek pro 
účely dovolené jako výkon práce. 
Jedná se například o rodičovskou 
dovolenou, karanténu či dočasnou 
pracovní neschopnost, která ne-
vznikla v důsledku pracovního úra-
zu nebo nemoci z povolání.
Novela zákoníku práce umožňuje 

zaměstnanci na jeho žádost čerpat 
dovolenou i ve svátek, a to za před-
pokladu, že by v tento den pracoval.
I nadále platí, že na termínu do-
volené se sice můžete se svým za-
městnavatelem dohodnout, avšak 
podle zákoníku práce je to právě 
on, kdo má rozhodující slovo. Z to-
hoto pravidla platí jedna výjimka, 
kterou je dovolená bezprostředně 
navazující na skončení mateřské 
dovolené. Nezapomeňte se proto 
se svým zaměstnavatelem domluvit 
na termínu dovolené s dostatečným 
předstihem.

Související články na dTest.cz
 Co nového čeká české spotřebi-
tele v roce 2021
 Jak se změnily cestovní návyky 
Evropanů během koronakrize
 Jaká máte práva při zrušení zá-
jezdu kvůli onemocnění covid-19
 Neférové cestovní kanceláře ob-
cházejí sporný Lex Voucher
 Nedostatky zájezdu reklamujte 
co nejdříve
 Cestovní pojištění v dobách ko-
ronaviru
 Buďte obezřetní při půjčování 
aut a karavanů v zahraničí

www.dtest.cz

Policie ČR - Šluknov 
412 386 333, 974 432 751, 158

Městská policie 
412 315 361, 602 881 677, 156

Hasiči 
412 386 150 (jednotka SDH) 

nebo 950 437 011 (jednotka HZS 
Šluknov), 150

Ústředna MěÚ Šluknov 
412 315 300

RIC (Šluknovský zámek)
412 332 711, 739 593 014

Dům kultury 
412 386 219, 731 411 504

DPS 412 358 411
MŠ Žižkova 412 386 214

MŠ Svojsíkova 412 386 260
Městská knihovna 

412 386 968
Stadion 730 511 156

Technické služby 
412 386 202

Dětský lékař MUDr. Vejl 
412 386 283

MUDr. Prejzek 
412 386 274

Lékárna Herba 412 386 515
Lékárna, nám. Míru 

412 386 626
Česká pošta 954 240 777

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA

Předplatné dTestu s sebou přináší tyto výhody:
 každý měsíc nové vydání časopisu dTest přímo do Vaší schránky,
 zdarma přístup do databáze tisíců testů na www.dtest.cz,
 peníze vložené do předplatného se Vám mohou vrátit už během 
jediného nákupu,
 přednostní servis spotřebitelské poradny pro předplatitele,
 praktické dárky pro předplatitele,
 mobilní aplikace dTest zdarma.
 bonus: zdarma praktická brožura vzorů pro řešení spotřebitel-
ských problémů v hodnotě 200 Kč.
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Zednické práce
- podřezávání domů
- stavby a rekonstrukce komínů
- fasády a zateplování domů
- obklady a dlažby
- malířské práce
- kamenické práce
- sádrokartonářské práce
- JÁDROVÉ VRTÁNÍ
(10mm-500mm)

Adrian Ucrainschi, tel. 774 186 101, a.ukrajinsky@seznam.cz
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Technické služby Šluknov 
nabízí pro občany města Šluknov 

omezenou nabídku prodeje dřeva. 
Cena za traktorový vlek (5-6 m3 dřeva) 

je stanovena 
na 1 600 Kč s DPH včetně dopravy. 

Jedná se převážně o lipové dřevo, které je možné 
si prohlédnout na kompostárně ve Šluknově 

(ul. Tovární 1088). Jedná se o celkové množství 
cca 40 m3 dřeva.

Dále je možné využít akční nabídky 
na certifikovaný suťový recyklát, 

vhodný pro vyrovnání pozemků. 
Jedná se o směs hlíny a drcené suti.

Rádi vyřídíme Vaše objednávky a případné dotazy 
na tel. 412 386 202.


