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Vyhodnocení participativního 
rozpočtu na rok 2021

Město Šluknov již počtvrté dalo možnost svým občanům rozhodnout
o výběru investiční akce, která bude zařazena do rozpočtu města k realizaci 
v uskuteční v tomto roce. Na výběr bylo ze 6 akcí, které je možné nyní po 
stránce stavební připravenosti realizovat. Letos jsme obdrželi celkem 447 
hlasovacích lístků (405 hlasů elektronicky a 42 hlasů písemně).
Akcí, která obdržela nejvíce hlasů, se nakonec s výraznou převahou s 377 
hlasy stala oprava cestní sítě na hřbitově v Království. 

Zápis do Mateřské
školy Šluknov pro 

školní rok 2021-2022

Zápis  do Mateřské školy 
Šluknov, p. o., proběhne

v úterý 4. 5. 2021
od 10:00 do 17:00 hodin
v budově Svojsíkova 352,

(místo konání platí pro
 všechna pracoviště).

Detailní informace 
naleznete na webových 

stránkách

www.skolka-sluknov.cz

Pokračování na str. 2

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 – je povinné?
V letošním roce, koncem března, 
proběhne pod záštitou Českého 
statistického úřadu ve spolupráci 
s Českou poštou, za současné epi-
demické situace, sčítání lidu, domů 
a bytů v celkem 55 státech. Na na-
šem území se koná už od roku 1869 
a probíhá každých 10 let, stejně 
jako ve většině ostatních zemí. 

Koho se sčítání týká? A je po-
vinné?
Ano, sčítání je povinné, za nespl-
nění této zákonné povinnosti hro-
zí sankce až 10 tis. Kč. Sečíst se 
musí každý občan a cizinec, který 
má v České republice trvalý nebo 
přechodný pobyt nad 90 dnů. Za 
nezletilé děti a osoby, které nejsou 

způsobilé k právním úkonům, může formulář vyplnit jiný dospělý člen domácnosti. Sčítání se netýká cizinců, 
kteří jsou zde na kratší dobu než 90 dnů (například turisté), a zahraničních diplomatů. 

Šluknovské noviny 
mají nového 

grafi ka
Rádi bychom vás, čtená-
ře, informovali o změně 
grafi ka Šluknovských no-
vin. Dlouhá léta byly naše 
noviny spojené s Renátou 
Parkmanovou, která je gra-
fi cky zpracovávala, rovněž 
tak přispívala svými člán-
ky a fotografi emi. Tímto 
bychom chtěli Renátce za 
tuto dlouhodobou spolu-
práci moc poděkovat! 
Nového grafi ka Šluknov-
ských novin, paní Kláru 
Štěpánkovou - pracovni-
ci Odboru Kultury města 
Šluknov, vítáme v naší re-
dakci a přejeme jí mnoho 
úspěchů a líbivých nápadů 
při jejich tvorbě. 
Ofi ciální schránka naší 
redakce je:
sluknovak@mesto-sluknov.
cz.

Redakce ŠN

INFORMACE PRO 
RODIČE 

BUDOUCÍCH 
ŠKOLÁKŮ

Vážení rodiče,
vzhledem k opatření 
MŠMT k organizaci 
zápisů pro školní rok 
2021/2022 budou 
zápisy probíhat bez 
osobní přítomnosti 
dětí ve škole (zápis je 
určen pro děti naroze-

né v období 
od 1. 9. 2014 

do 31. 8. 2015).
Ředitelka školy sta-
novila dobu zápisu na 

období 
od 1. 4. 2021

do 20. 4. 2021. 
V tomto termínu je 
nutné doručit do ško-
ly vyplněnou Žádost 
zákonných zástupců 
o přijetí k základnímu 

vzdělávání.

Pokračování na str. 5
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Vyhodnocení participativního rozpočtu na rok 2021
Pokračování ze str. 1

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Proč se sčítáme? Co je přínosem sčítání?
Sčítání 2021 je zdrojem unikátních informací o životě v naší zemi. Jednou 
za 10 let je potřeba získat co nejpřesnější dostupné údaje od všech osob žijí-
cích na tomto území. Získaná data mohou pomoci při plánování opatření, 
aby se v Česku žilo lépe, například:
 pomáhají při řešení nedostatku volných bytů, 
 při tvorbě nabídky vzdělávání v místech, kde chybějí potřebné profese, 
 k zavedení vlakových a autobusových spojů,
 pomáhají při zajištění kapacit ve zdravotnických zařízeních, domovech 
pro seniory nebo školkách,
 při tvorbě protipovodňových opatření i hasičům při jejich zásazích. 
Sčítání nemůže být dobrovolné, protože by přineslo velmi nepřesné vý-
sledky. Nemůže být ani anonymní, neboť bez identifikace osoby by nešlo 
přiřadit k formulářům potřebná sdělení z databází státu a snížit tím počet 
zjišťovaných údajů. Zamezuje se tak rovněž tomu, aby se někdo sečetl více-
krát. V další fázi zpracování výsledků sčítání se samozřejmě zjištěná data 
anonymizují. 
Jak se sečíst?
Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021 a potrvá do 11. 5 . 2021. 
Máte dvě možnosti, jak se sečíst:
1. Sčítání online
Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn od 27. 3. 2021 do 
9. 4. 2021 na webu www.czso.cz/csu/scitani2021 nebo v mobilní aplika-
ci, kterou naleznete v Google Play i App Store pod názvem „Sčítání21“. 
S elektronickým sčítacím formulářem je sčítání bezpečné a snadné. Může-
te ho vyplnit odkudkoliv a bez kontaktu se sčítacím komisařem. Zvládne 
ho vyplnit každý, kdo používá internetový prohlížeč. Sčítací formulář je 
možné vyplnit i za další členy vaší rodiny, stačí se domluvit. Musíte však 
znát situaci v domácnosti a také požadované osobní údaje jejích členů. 
Online formulář můžete také pomoci vyplnit někomu jinému, kdo to sám 
nezvládne (babičce, dědovi, atd.). 
2. Listinné sčítání
Pokud jste se nesečetli online, musíte od 17. 4. 2021 do 11. 5. 2021 vyplnit 
listinný formulář. Jejich distribuce proběhne po skončení online sčítání. 
Listinný formulář získáte spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komi-
saře, který se dostaví do vaší domácnosti v předem oznámeném termínu
a vyčká na váš příchod před vaším domem. Oznámení s termínem návštěvy 
dostanete do schránky (případně bude vyvěšeno na nástěnce nebo na 
vstupních dveřích objektu). Nebudete zrovna doma? Termín nelze změnit, 

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 – je povinné?

V rámci akce budou dokončeny 
obrubníky cesty a celá cesta bude 
vydlážděna ze žulových odseků 
(tzv. dlažba nadivoko), tedy ve 
stejném duchu jako je proveden 
např. povrch křížové cesty ve Šluk-
nově. Realizaci předpokládáme
v jarních měsících.
V tabulce si můžete prohlédnout 
celkové pořadí hlasování. Všem 
hlasujícím děkujeme.

www.czso.cz 

ovšem komisař se vás pokusí zastih-
nout ještě jednou. Náhradní termín 
vám opět předem oznámí. 
Vyzvednout formulář si můžete také 
sami na kterémkoliv kontaktním místě 
sčítání na vybraných pobočkách České 
pošty a krajských správách Českého 
statistického úřadu. 
Vyplněný formulář v obálce odevzdá-
te nejpozději do 11. 5. 2021 na poště 
nebo ho vhodíte do poštovní schránky. 

Odpovědní obálka s logem má předtištěnou adresu a její odeslání je zdar-
ma. 
Při Sčítání 2021 se zjišťuje o polovinu méně údajů než v roce 2011. Ptát 
se bude jen na to, co nelze zjistit jinak. K výraznému zjednodušení totiž 
přispějí údaje z různých státních registrů. Povaha otázek se oproti před-
chozím Sčítáním nijak zásadně nemění. Vztahují se například ke způsobu 
bydlení, složení domácnosti, zaměstnání, vzdělání apod. Odpovědět prav-
divě na všechny otázky je povinné. U otázek týkajících se národnosti a ná-
boženského vyznání se každý může sám rozhodnout, zda údaj poskytne. 
Sčítací komisaři
Sčítací komisaři jsou speciálně proškolení zaměstnanci České pošty
a Českého statistického úřadu. Jejich úkolem je zejména roznos listinných 
sčítacích formulářů v předem oznámeném termínu těm, kteří se nesečetli 
online. Sčítací komisaři mají viditelně umístěný průkaz a mají povinnost 
se na požádání prokázat svým osobním dokladem. Vzhledem k epide-
mické situaci byly služby sčítacích komisařů upraveny tak, aby se omezil 
osobní kontakt s obyvatelstvem. Komisaři pouze předají listinný sčítací 
formulář. Při distribuci jsou vybaveni ochranou úst a nosu a dodržují veš-
kerá aktuálně platná hygienická opatření. Komisař vyčká na váš příchod 
před vaším domem. Do domů vstupuje pouze ve výjimečných případech
a jenom tehdy, pokud ho o to respondent požádá, například kvůli omezené 
pohyblivosti. Sčítací komisaři jsou ze zákona vázáni mlčenlivostí o jakých-
koliv osobních údajích a o všech jiných skutečnostech, o kterých se do-
zvěděli při výkonu své funkce. Mlčenlivostí jsou vázáni za všech okolností,
a to i po skončení sčítání. 
Je sčítání v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů (GDPR)?
Sčítání 2021 je plně v souladu s právními předpisy na ochranu osobních 
údajů, zejména GDPR. Údaje ze sčítání použije Český statistický úřad 
pouze pro zpracování a publikování souhrnných výsledků ze Sčítání. 
Všechny identifikační údaje jsou po skenování, ověření kvality a propojení 
trvale zlikvidovány, papírové formuláře jsou podle přísných bezpečnost-
ních standardů skartovány a osobní údaje v elektronické podobě bezpečně 
vymazány. 

Zde naleznete více informací. 
Infolinka ke Sčítání 2021 v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin na tele-
fonním čísle 274 056 789
Emailové dotazy zasílejte na: dotazy@scitani.cz

Pokračování ze str. 1

 

Pořadí projektu Název projektu Počet hlasů
1. Oprava cestní sítě na hřbitově v Království 377

2. Obnova vodovodního systému kašny na nám. Míru 36

3. Zřízení nových schránek v urnovém háji ve Šluknově 24

4. Rekonstrukce toalet v domě kultury 6

5. Nová (z odolnějšího materiálu) oplocení dětských hřišť ve městě 3

6. Nový záhon trvalek na Malém náměstí 1
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Vážení a milí spoluobčané,
moc bych si přála, abych svůj příspěvek mohla začít optimistickými slovy 
o tom, jak se situace kolem koronavirové pandemie zlepšuje, jak je skvělé, 
že počty nemocných i zemřelých klesají, jak se nám všem „blýská na lep-
ší časy“. Bohužel je ještě příliš brzy na takto pozitivní slova. Článek píši 
na konci února, kdy statistická čísla o počtu nově nemocných i zemřelých 
nejsou příznivá. Po vánočních svátcích jsme věřili, že do jara bude lépe. 
Člověk míní, život mění. A tak nám nezbývá nic jiného, než být nadále trpě-
liví, opatrní, ohleduplní a respektující základní pravidla prevence přenosu 
infekční nemoci. Domnívám se, že není člověka, který by neznal někoho
z rodiny či svého okolí, kdo si onemocněním Covid-19 neprošel. Někdo
s lehčím průběhem, někdo s komplikovaným a někdo skončil v nemocnici. 
O to upřímnější je mé přání směrem k Vám všem, aby Vás provázelo zdraví 
a štěstí. Ať Vás neopouští víra, že i tato situace se dříve či později zlepší, ne-
mocných začne ubývat a nemoc bude na ústupu. A pokud se Vám zkrátka 
onemocnění nevyhne, tak ať máte jen lehký průběh bez vážných následků. 
Opravy komunikací v letošním roce
I přes veškeré problémy spojené s epidemiologickou situací jsou pro le-
tošní rok naplánovány investiční akce. Pochopitelně v menším rozsahu
z důvodu omezení finančních prostředků. Ale to je důsledek, který postih-
nul všechny obce a města. Na opravy komunikací je v rozpočtu města v le-
tošním roce schválena částka cca 4 mil. Kč. Opravy jsou rozděleny do dvou 
etap. V první etapě budou opraveny celopovrchovou pokládkou asfaltu 
tyto komunikace: ulice Žižkova (od tenisových kurtů směrem do sídliště), 
Císařský – komunikace k vlakové zastávce, Království – komunikace k re-
stauraci Jitrovník, Nové Hraběcí – poslední kus neopravené městské ko-
munikace od bývalé školy ke kapli. V současné době je vyhlášeno výběrové 
řízení a uvidíme, jaké firmě bude zakázka přidělena. Druhá etapa celopo-
vrchové pokládky asfaltem je plánována u ulic Dvořákova a B. Němcové. 
Zde byla podána žádost o dotaci, kde čekáme vyhlášení výsledků nejdříve 

v dubnu. Pokud budeme úspěšní
a dotace nám bude přidělena, do-
jde k opravě obou ulic v celé délce.
V případě, že bychom dotaci ne-
obdrželi, bude přesto opravena 
celá ul. B. Němcové a spodní část 
ul. Dvořákova. Jsme si vědomi, že 
právě komunikace ve středu města 
jsou na mnoha místech ve špatném 
stavu, proto jsme se se zastupiteli
i kolegy z úřadu shodli v názoru, že 
se v následujících letech zaměříme 
zejména na opravy komunikací
v centru města. V centru města 
je nejvyšší koncentrace občanů
a právě tyto komunikace jsou nejví-
ce využívány. 
Velikonoční svátky
V letošním roce vychází Velikonoce na začátek měsíce dubna. Jsou to vel-
mi významné křesťanské svátky a pro nás jsou jakýmsi symbolem začátku 
jara. V loňském roce jsme zcela poprvé slavili tyto svátky skutečně jen se 
svými nejbližšími ve svých domovech, bez tradičního koledování dětí. Teh-
dy byl vyhlášen nouzový stav. Pro nás všechny nová zkušenost. Skutečně 
nedokáži odhadnout, zda budeme letošní Velikonoce prožívat tradičně 
se vším, co k nim patří, či nikoli. Věřím však, že si barvení vajíček, pletení 
pomlázek, pečení mazanců, velikonoční výzdobu a sváteční atmosféru ne-
necháme vzít ani v případě, že by omezení platila i na začátku dubna. Přeji 
Vám všem příjemné prožití velikonočních svátků, ať Vám jarní sluníčko 
přinese spoustu pozitivní energie a zejména přeji všem pevné zdraví.

Eva Džumanová

Starostové ze Šluknovska jednali s hejtmanem 
Ústeckého kraje

Prostřednictvím videokonference měli starostové ze Sdružení pro rozvoj 
Šluknovska v pátek 19. února 2021 možnost jednat s hejtmanem Ústecké-
ho kraje Ing. Janem Schillerem, radním pro zdravotnictví Ing. Radimem 
Laiblem, předsedou představenstva Krajské zdravotní, a.s. Mgr. Ing. Jin-
dřichem Zetkem a ředitelem Lužické nemocnice MUDr. Petrem Malým. 
Ze sestavy hostů je zřejmé hlavní téma jednání – tedy budoucnost akutní 
lůžkové péče ve Výběžku. Starostům bylo přislíbeno, že k 1. 4. 2021 dojde 
k převodu Lužické nemocnice pod Krajskou zdravotní, a.s. zatím formou 
pachtu, zpracovává se studie pro nastavení budoucího rozsahu zdravotní 
péče a připravuje se projekt modernizace nemocnice. Tak snad konečně 
světlo na konci tunelu.  Zároveň byla prodiskutována činnost a role vakci-
načního centra v nemocnici s případným zapojení obcí. Očkovací centrum 
se rozebíhá i v městské nemocnici Varnsdorf. Na Šluknovsku budou půso-
bit i mobilní očkovací týmy.
V další části starostové diskutovali s hejtmanem problematiku úspor, které 
Ústecký kraj avizuje v souvislosti s ekonomickými dopady pandemie co-
vid-19 na jeho příjmy. Pan hejtman sdělil, že například úspory v dopravě 
by měly být nalezeny jinde než v omezování spojů. V budoucnu však bude 
potřeba zrevidovat současné nastavení veřejné dopravy s ohledem na její 
využívání občany. Stejně tak se dále počítá i s podporou cestovního ruchu, 
bude se hledat i cesta k podpoře obcí na zpracování projektových doku-
mentací pro připravované rozvojové projekty. Ústecký kraj bude v budou-
cím období více využívat různých dotačních nástrojů pro vlastní investice. 
Bohužel musely být zastaveny plánované investice v nemocnicích KZ, a.s., 
neboť pro ně nebylo zajištěno dostatečné financování. Na závěr hejtman 
sdělil, že vnímá Šluknovsko jako v minulosti opomíjenou část Ústeckého 
kraje a bude se snažit toto změnit.
Starostové dále projednali činnost dobrovolných svazků obcí SEVER
a TOLŠTEJN v mezidobí jednání. Rozhodli o ocenění Ing. Jiřího Raka
z obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. Za dlouhodobou a mi-
mořádnou práci při propagaci a rozvoji cestovního ruchu v destinaci České 
Švýcarsko obdržel Jiří Rak tzv. Milanovu cenu.
Starostové rovněž projednali problematiku dofinancování sociálních slu-
žeb v regionu a z podnětu ředitelky MAS Český sever Ing. Evy Hamplové 

ustavili pracovní skupinu, která se bude věcí dále zabývat. S připravovaný-
mi programy v oblasti tzv. úspor CO

2
, komunitní energetiky atp. seznámil 

starosty manažer MAS Český sever Ing. Mgr. Marek Hartych.
Situaci vodohospodářských poměrů a schopnost zadržování vody
v krajině na Šluknovsku řešili starostové na základě průběžné zprávy
o přehledové studii, kterou představila docentka Ing. Lenka Slavíková, 
Ph.D. z ústecké Univerzity J. E. Purkyně. Na dalších jednáních starostů 
bude této důležité problematice věnován větší prostor.
Dále starostové schválili finanční 
příspěvek na zajištění XXXIII. roč-
níku mezinárodního cyklistického 
závodu Škoda Tour de Feminin. 
Startovní listina je plná, zájem 
týmů obrovský. Je připraven nový, 
divácky atraktivnější formát závo-
du. Snad bude přát štěstí a závod 
bude moci proběhnout.
Petr Semelka ze společnosti EU-
ROGREEN z Jiřetína pod Jedlovou 
následně prezentoval pro staros-
ty možnost využití elektromobilů
v komunálních službách, jejich 
ekonomickou výhodnost a vývojové 
trendy v tomto sektoru. Vzhledem
k podpůrným dotačním progra-
mům se dá očekávat významný 
nástup tzv. e-mobility v komunální 
oblasti.
Další jednání Sdružení pro rozvoj 
Šluknovska proběhne v květnu, 
pokud to umožní epidemiologická 
situace.

Jan Kolář, předseda SPRŠ
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Vývoj počtu dětí v mateřské škole
Pro ucelenou představu o počtech zapsaných dětí jsme zpracovali graf, 
který znázorňuje vývoj počtu zapsaných dětí k poslednímu dni v září da-
ného roku, a to od roku 1950 do současnosti. 
Je dobré pohlížet na graf s vědomím toho, že docházelo k postupnému 

slučování školek a mnohdy tedy 
i ke skokovým změnám. Teprve od 
roku 2003 (poslední spojování ma-
teřinek ve Šluknově) zůstává prů-
měrný počet dětí, navštěvujících 
mateřskou školu, podobný.
Data byla stažena ze statistických 
výkazů, které udávají počty zapsa-
ných dětí ke dni 30. září daného 
roku. V průběhu školního roku se 
však počty zapsaných dětí dostáva-
jí obvykle na dlouhodobý průměr.

Pokračování příště.
Zpracovala: Mgr. Jana Korečková, ředitelka MŠ

Pokračování: Sedmdesát let mateřské školy ve Svojsíkově ulici

Počet zapsaných dětí od roku 1950 do současnosti (v roce 1995 sloučení 
s MŠ v Království, v roce sloučení s MŠ v Žižkově ulici).

Zaměstnanci školy
Černobílé fotografi e zachytily zaměstnankyně mateřské školy v roce 1950, 
druhý snímek pak pracovnice školy v roce 2000.

Mateřskou školou ve Šluknově pro-
šlo od roku 2000 celkem 59 pracov-
níků a mnoho dalších praktikantek 
a brigádnic. Ve funkci ředitelky 
mateřské školy se od počátku vy-
střídaly paní Vlasta Svárovská, 
Jaroslava Sokolová, Eva Heinzová 
a v současnosti vede školu paní 
Jana Korečková.
Současné složení pedagogického 
sboru je kvalifi kováno na 97 %, od 
ledna 2021 pak vystoupá na plných 
100 %. Přesto paní učitelky dále 
systematicky pracují na svém vzdě-
lávání a čerpají mnoho nových zku-

Pokračování z únorového čísla šeností a znalostí z oblasti předškolního vzdělávání formou kurzů a dalšího 
studia, což jim umožňuje držet krok s moderními vzdělávacími trendy.
Mateřská škola by nefungovala nebýt personálu provozního, tj. údržbářů, 
uklízeček, ale i zaměstnanců kuchyně, školní jídelny, výdejny, školních asi-
stentů a chův. 

Současnost MŠ ve Šluknově
Zřizovatelem Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace, je město 
Šluknov. Mateřská škola dnes zajištuje předškolní vzdělávání dětí celkem 
ve třech budovách města, a to ve dvou historických v centru Šluknova 
v blízkosti náměstí ve Svojsíkově ulici a pak v jedné moderní budově na 
okraji města, v Žižkově ulici, v sousedství místního panelového sídliště. 
V oblasti vzdělávání škola vytváří podle Rámcového vzdělávacího pro-
gramu pro předškolní vzdělávání svůj vlastní školní vzdělávací program 
(ŠVP), který nese název „Český rok – tradice a současnost.“
Běžné třídy pro svou práci užívají stejného názvu i pro třídní vzdělávací 
programy (TVP), speciální třída má vytvořen svůj program zohledňující 
potřeby dětí, a to TVP „Není špatného počasí, pouze špatného oblečení". 
Nejmladší děti pracují v rámci TVP „Žabičky", který je přizpůsoben jejich 
věku, možnostem, schopnostem a dovednostem. 
Součástí ŠVP MŠ Šluknov jsou i programy: „Minimální program prevence 
proti sociálně patologickým jevům", „Inkluze vietnamských dětí" a „Zele-
ná školka".

Mateřská škola je v současné době 
zapojena do dotačního programu 
„Šablony II pro Mateřskou školu 
Šluknov" (z Operačního programu 
„Výzkum, vývoj a vzdělávání" pod 
záštitou MŠMT ČR, EU, ESIF), 
kterým MŠ navázala na úspěšně 
realizovaný projekt „Šablon I". 
Prostřednictvím tohoto programu 
mateřská škola fi nancuje například 
vzdělávání učitelek, akce školy, ná-
kup učebních pomůcek apod., ale 
zajišťuje i dvě pracovní pozice v MŠ, 
a to chůvu u dvouletých dětí a škol-
ního asistenta.
V roce 2020 získala škola navíc 

i příspěvek na vzdělávání cizinců v rámci rozvojového programu „Podpora 
vzdělávání cizinců ve školách", který pro období kalendářního roku 2020 
vyhlásilo MŠMT ČR.
Ve školním roce, v období od začátku září 2020 do konce června 2021, je 
škola nově zapojena do projektu známým pod názvem „Obědy do škol" 
(z Operačního programu „Potravinové a materiální pomoci“ spolufi nan-
covaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního roz-
počtu ČR).
Mateřská škola si velice cení spolupráce se zákonnými zástupci dětí, 
s místními fi rmami a společnostmi. Myslí na dobro všech dětí v mateřské 
škole. Jejich spolupráce spočívá mj. ve fi nančních příspěvcích formou 
sponzorských darů, v malých dárcích k Vánocům, v pomoci při drobných 
opravách, ve spolupráci při realizacích akcí a zajištění prostor pro akce 
školy apod.
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INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH ŠKOLÁKŮ
Tuto žádost je možné:
 stáhnout z webových stránek školy www.zssluknov.cz  (v sekci pro ro-
diče – zápis),
 vyzvednout v kanceláři školy ve všední dny v době od 8 do 14 hod. Vy-
plněnou žádost je nutné v termínu zápisu, tzn. nejpozději do 20. 4. 2021, 
doručit ředitelce školy:
 poštou na adresu školy: ZŠ J. Vohradského Šluknov, T. G. Masaryka 
678, 407 77 Šluknov,
 osobně – vhodit do schránky označené nápisem „ZÁPIS“, která je 
umístěna na levých vchodových dveřích hlavní budovy školy,
 e-mailem pouze s ověřeným elektronickým podpisem na adresu:
renata.sochorova@zssluknov.cz,
 datovou schránkou pouze vystavenou na jméno zákonného zástup-
ce.
Připravenost dítěte k nástupu do ZŠ je možné si ověřit prostřednictvím 
informativního plakátku „Co umím k zápisu do ZŠ“ umístěného na webo-
vých stránkách (v sekci pro rodiče – zápis).
Pokud se dítě neorientuje ve většině úkolů z výše uvedeného letáku, popř. 
byl navrhován odklad školní docházky učitelkami MŠ, je nutné vyplnit
i Žádost o odklad povinné školní docházky, tuto žádost je možné získat
a doručit nejpozději do 30. 4. 2021, a to stejnými způsoby jako Žádost
o přijetí… V případě podání této žádosti je nezbytné nejpozději do
31. 5. 2021 doložit doporučující stanovisko dětského lékaře a školského 
poradenského zařízení (PPP popř. SPC, pokud je tam dítě již evidováno).
V případě zájmu o umístění dítěte do přípravné třídy je nutné vyplnit Žá-
dost zák. zástupců o přijetí do přípravné třídy, tuto žádost je možné získat

a doručit nejpozději do 30. 4. 2021, a to stejnými způsoby jako Žádost
o přijetí… V případě podání této žádosti je nezbytné nejpozději do
31. 5. 2021 doložit doporučující stanovisko školského poradenského zaří-
zení (PPP popř. SPC, pokud je tam dítě již evidováno). 
S případnými dotazy se obracejte telefonicky nebo e-mailem na: 
Mgr. R. Sochorovou (renata.sochorova@zssluknov.cz, tel. 736 633 581) 
nebo Mgr. L. Líbalovou (lenka.libalova@zssluknov.cz, tel. 731 495 478).
Děkujeme za pochopení.                          Vedení ZŠ J. Vohradského Šluknov

Pokračování ze str. 1
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Distanční výuka na naší základní škole  
Šluknovskou základní školu navštěvuje více než 500 žáků (včetně příprav-
né třídy). Všichni měli povinnou distanční výuku alespoň část tohoto škol-
ního roku. Bohužel v současné době ji zase všichni mají.
V rámci zkvalitnění této výuky jsme realizovali počátkem února dotazníko-
vé šetření mezi učiteli, žáky a rodiči. 
Z dotazníku učitelů vyplývá, že zhruba 30 % žáků školy si zvolilo off-line 
verzi výuky (papírové úkoly). Přibližně 10 % žáků se do distanční výuky 
dařilo zapojit jen velmi obtížně. Naprostá většina učitelů uvedla, že časová 
i organizační náročnost přípravy a realizace distanční výuky je pro ně větší 
než při výuce prezenční. 
Žákovské dotazníky vyplňovali žáci čtvrtého až devátého ročníku. Dotaz-
ník jim byl zaslán online formou. Odpovědi vyplnilo přibližně 85 % žáků, 
kteří se účastní on-line výuky. Níže jsou uvedeny souhrny některých od-
povědí.
Žáci také měli odpovědět, jak by chtěli být hodnoceni na vysvědčení – zda 
známkou nebo slovním hodnocením. Zhruba polovina žáků chce být hod-
nocena známkou, pouze asi 10 % slovním hodnocením a zbytku je to jedno.
V závěru dotazníku měli žáci možnost libovolného vyjádření – většina
z nich vyjádřila přání vrátit se do školy, někteří současně projevili z návratu 
obavy (zda vše umí, zda nebudou přetíženi testy…).
Rodičovské dotazníky jsme nechali realizovat externí firmou, aby byla za-
jištěna anonymita respondentů. Dotazníky vyplnilo zhruba 60 % rodičů 

žáků, kteří mají online výuku. Sešlo se nám více než 200 odpovědí.
Velmi děkujeme všem žákům i rodičům za vyplnění dotazníků. Velmi nás 

těší, že devět z deseti rodičů považuje distanční výuku ze strany školy za 
dobře zvládnutou, a že většina žáků je spokojena s formou i množstvím 
zadávaných úkolů. Vážíme si Vaší spolupráce a jsme rádi za každý podnět 
vedoucí ke zkvalitnění výuky. Veškeré odpovědi jsme pečlivě zpracovali
i v rámci jednotlivých tříd, pokud někde došlo k odchylkám od požado-
vaného stavu, probrali jsme to s jednotlivými vyučujícími a mělo by dojít 
k nápravě. Pokud budete mít jakékoli další připomínky nebo podněty ke 
zlepšení, neváhejte se obrátit na jednotlivé vyučující či vedení školy.
Zároveň velmi děkujeme za milé vzkazy a poděkování vyučujícím, která 
mnozí z rodičů uvedli v závěru dotazníku. Dovolím si ocitovat jeden z nich: 
„Chtěla bych učitelům za vše poděkovat. Nedovedu si představit, jak na-
máhavé a únavné to musí být. Přeji nám všem, aby se škola vrátila do za-
jetých kolejí, ve kterých je učitel se žákem a žák s učitelem…  Toto spojení 
totiž monitor počítače nikdy nedokáže nahradit. Ještě jednou děkuji a přeji 
hodně sil a pevné zdraví.“
K poděkování bychom se rádi připojili i my. Děkujeme Vám i Vašim dětem 
za nelehkou práci v této těžké době, která bohužel stále nekončí. Přejeme 
Vám všem hodně zdraví a pevné nervy.
Společně to určitě zvládneme!     Za pedagogy ZŠ J. Vohradského Šluknov 

ředitelka Mgr. Renata Sochorová

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ POMŮŽE
S REGISTRACÍ K OČKOVÁNÍ PROTI 

COVID-19

Senioři starší 80 let, kteří nemají možnost se sami přihlásit případně 
nemají nikoho z blízkých osob, která by je  mohla přihlásit do Cent-
rálního rezervačního systému, se mohou obrátit se žádostí o pomoc 
s registrací na Odbor sociálních věcí Městského úřadu ve Šluknově 
(kancelář č. 5 v přízemí). 

Co budete potřebovat k registraci:
 občanský průkaz
 průkaz zdravotního pojištění
 adresu 

 telefonní číslo, na které vám ze systému přijde potvrzovcí SMS 
zprávy
 registrovat se můžete, i když nemáte vlastní telefon
 e-mail (pokud jej máte)
 preferované očkovací místo 
Kontaktní pracovníci Odbor 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 čas 9:00 – 11:00 hodin nebo na základě tele-

fonické domluvy
Registrace je také možná na webové stránce https://crs.uzis.cz, 
případně na bezplatné telefonní lince 1221.

pomáhá seniorům a lidem s tělesným postižením, aby mohli žít ve 
svém domácím prostředí.  Pečovatel je Vám oporou, když potřebu-
jete pomoci v péči o sebe nebo o Vaši domácnost. 
Zajišťujeme pro Vás:
pomoc při oblékání, osobní hygieně, při pohybu 
doprovod – na lékařská vyšetření, úřady apod.
zajištění jídla nebo pomoc při jeho přípravě a podání
úklid, nákupy, praní, žehlení, apod.

Na úhradu služby lze využít příspěvek na péči. Rádi Vám poradíme, 
jak si jej vyřídit.
V případě, že ze zdravotních důvodů se nemůžete osobně dostavit 
pro zjištění více informací a zajištění žádostí, může sociální pracov-
ník přijít osobně dle telefonické domluvy. 
Pro terénní zajištění sjednání pečovatelské služby je pověřená so-
ciální pracovnice Bc. Hana Sokolová,
e-mail: sokolova@mesto-sluknov.cz, 
tel. +420 412 315 316, mobil : +420 731 411 508.

Kontaktní údaje: 
Pečovatelská služba Města Šluknov, Lužická 1093, 407 77 

Šluknov,tel. 412 358 411, email: dpssluknov@seznam.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
MĚSTA ŠLUKNOV
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Kromě distanční výuky škola žije i jinou činností. Pracujeme v lese, malu-
jeme, stavíme sněhuláky, přejeme k Valentýnu, instalujeme nové zařízení
a také komunikujeme s rodiči našich studentů. Jsme v plném nasazení. 

V lesnické škole to žije!

Text a foto: David Hlinka
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Územní plánování – možnost pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov 
Město Šluknov má zpracovaný územní plán města, a to platným zněním
1. Změny Územního plánu Šluknov (dále jen ÚP Šluknov). 
Odbor rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov, jako pořizovatel ÚP Šluknov, obdržel 
několik žádostí o změnu ÚP Šluknov. Současná situace má několik aspek-
tů, které je nutné zvážit a prověřit:
1) návrhové plochy pro další výstavbu a využití území ještě nejsou napl-
něny; 
2) od účinnosti poslední aktualizace ÚP Šluknov neuplynuly ani 3 roky, 
přičemž Zpráva o uplatňování ÚP, která prověřuje aktuálnost schváleného 
ÚP, se vyhotovuje po 4 letech;
3) město Šluknov s ohledem na výše uvedené aspekty s potřebou nového 
ÚP v rozpočtu nepočítá a v roce 
2021 finance na zpracování a poří-
zení změny ÚP Šluknov nemá.
Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, 
že případná změna ÚP Šluknov 
není ze strany města finančně mož-
ná. V případě, že Zastupitelstvo 
města rozhodne o schválení pro-
věření podaných žádostí o změny 
ÚP Šluknov, lze dovodit, že ceny za 
zpracování těchto požadavků (prá-
ce odpovědného architekta, který 
má autorizaci pro zpracování ÚP) 
bude hrazena ze strany žadatelů
o změnu ÚP Šluknov, v souladu
s příslušnými ustanoveními sta-
vebního zákona. Práce pořizovatele 
– Odboru rozvoje a ŽP MěÚ Šluk-
nov pak jde na vrub města Šluknov. 
Jedná se celý proces pořízení změ-

ny ÚP – zpracování zadání změny, včetně požadavků na její vypracování, 
projednání návrhu s dotčenými orgány i veřejností, prověření aktuálnos-
ti s Politikou územního rozvoje ČR i se Zásadami územního rozvoje ÚK
a vydání schválené změny v platném znění.
Vzhledem ke skutečnosti, že v případě realizace pořízení Změny č. 2 ÚP 
Šluknov můžeme počítat s jejím schválením a účinností v roce 2022, tak 
další prověření aktuálnosti této změny připadne na rok 2026, a lze tak po-
čítat s dalším schválením a využitelnosti změněného ÚP až od roku 2027. 
Pokud tedy má kdokoliv nyní zájem na provedení změny územního plánu 
s aktuálním záměrem, je vhodné nečekat a o případnou změnu požádat již 
nyní. V opačném případě by byl Váš případný stavební záměr využitelný na 

změně v ÚP až za 6 let. 
V případě, že máte zájem o změnu 
ÚP Šluknov v co nejbližším termí-
nu, podejte prosím žádost – Návrh 
na pořízení změny Úp Šluknov, 
která je ke stažení na webu města 
Šluknov, v sekci úřad/Formuláře 
a tiskopisy: navrh_na_porizeni_
zmeny_uzemniho_planu_mesta_
sluknov_novy.pdf (mestosluknov.
cz) (pdf s možností vyplnění). Svůj 
případný záměr můžete projednat
i s pořizovatelem, a to v úředních 
hodinách MěÚ Šluknov.
S ohledem na nutnost projednání 
schválených žádostí prosím o po-
dání případných žádostí o změnu 
ÚP do 02. 04. 2021.

Bc. Michal Bušek

Od 1. dubna 2021 dochází k výrazné změně v nakládání s objemnými od-
pady ve Šluknově. 
• Nově bude možné objemný odpad předat pouze v kompostárně v ul. To-
vární  1088 ve Šluknově.
• Otevírací doba kompostárny je úterý 8:00 – 16:00; čtvrtek 8:00 – 14:00; 
sobota 8:00 – 14:00. Polední pauza je od 12:00 do 12:30.
• V kompostárně bude možné odevzdat zdarma 500 kg objemného odpadu  
za domácnost a rok.
• Při předání odpadu bude nutné se prokázat kartičkou, kterou při prvním 
předání obdržíte v kompostárně. 
• Minimálně 3 x ročně budou ve Šluknově přistaveny velkokapacitní kon-
tejnery na objemný odpad. Odpad zde může odevzdat každý občan po 
prokázání trvalého bydliště ve Šluknově (občanským průkazem). O místě
a času vás budeme včas informovat ve Šluknovských novinách, na webo-
vých stránkách města Šluknova a ve vitrínách města Šluknova. 
• Pro ostatní odpady nadále zůstává v provozu sběrný dvůr v areálu Tech-
nických služeb s.r.o., Císařský 378, Šluknov v běžných otvíracích dobách. 
Důvodem tohoto opatření je zamezení zneužívání systému odpadového 
hospodářství města Šluknova. Likvidace odpadů pouze ze sběrného dvora 
činila v roce 2020  1.080.946 Kč a odevzdalo se tam celkem 497,803 tun 
objemného odpadu. Lze se domnívat, že tento systém je zneužíván někte-
rými občany města Šluknova, kdy na svůj občanský průkaz předávají od-
pady i za občany jiných obcí, z blízkého Německa nebo od podnikatelů. Za 
tento rozmar bychom však v brzké době zaplatili všichni. 
Od 1.1.2021 je v platnosti nový zákon o odpadech, který stanovuje, že po-
platek za odpad odložený na skládce bude stanovený podle množství odpa-
du na 1 osobu v obci a rok. Do 200 kg na osobu činí 500 Kč (pozor poplatek 
+ cena 1900, takže celkem 2400 Kč za 1 tunu) V současnosti však produ-
kujeme ve Šluknově přes 350 kg odpadu na 1 osobu a rok. V budoucnu se 
dle zákona bude poplatek navyšovat a kilogramy naopak snižovat. Náklady 
se tak jednoznačně promítnou také do ceny za svoz odpadů. Snažíme se tak 
poctivé občany našeho města chránit před zbytečnými náklady a nepoctiv-
ci, kteří dosavadní systém zneužívali. 
Děkujeme za vaše pochopení.             Za ORŽP Božena Naňáková

Změna v nakládání s odpady Optimalizace nakládání s odpady  
ve sběrném dvoře ve Šluknově

Už je to pěkných pár let, kdy jsme se ve Šluknově mohli radovat z nově vy-
budovaného sběrného dvora. Ve své době převyšoval české standardy a po-
skytoval občanům města Šluknova službu na velmi dobré úrovni. Čas však 
ubíhá rychle a tak chceme-li, abychom si tento standard udrželi, je nutné 
náš sběrný dvůr „omladit“. Za přispění Krajského úřadu Ústeckého kraje 
jsme obdrželi investiční dotaci z Programu pro podporu odpadového hos-
podářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 ve výši 494.850 
Kč. Tato částka nám pomáhá spolufinancovat pořízení nových kontejnerů, 
vyhotovení projektu nebo také zakoupení hardwaru pro zkvalitnění služeb 
v připravovaném sběrném dvoře. V blízké budoucnosti plánujeme vybudo-
vání nového odpadového centra, kde občané naleznou všechny odpady pod 
jednou střechou a kde prostředky 
pořízené z podpory kraje pomohou 
opět zvednout laťku v odpadovém 
hospodářství města Šluknova. 

Za ORŽP Božena Naňáková

Kam správně vytřídit varné nebo 
laboratorní sklo?
Tyto druhy skla díky své vyšší tep-
lotě tavení nepatří do běžných kon-
tejnerů na ulicích. Pokud se Vám 
rozbije například skleněná varná 
konvice, hoďte ji do směsného od-
padu. V případě většího množství 
tohoto skla využijte sběrný dvůr.
Mohu do modrého kontejneru 
vhazovat skartovaný papír? 
Do modrého kontejneru vhazujte 
skartovaný papír stejně jako každý 
papír, který není mokrý, mastný 
nebo jinak znečištěný. Tím se myslí 

i biologické nečistoty. 
Mohu do kompostu dávat zbytky
z vařených jídel? 
Ano, ale nepatří tam například 
zbytky z masa a kostí nebo tekuté 
a silně mastné potraviny. To je totiž 
bioodpad, který může mít hygienic-
ká rizika. Do kompostu patří jaký-
koli odpad, který je schopen anae-
robního nebo aerobního rozkladu 
(např. zbytky potravin, odpad ze 
zeleně, čajové sáčky, skořápky od 
vajec, apod.). 

(net)

EKO okénko: Jak správně třídit?
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BĚŽKOUTOULKY ŠLUKNOVSKEM

Císařská magistrála

Císařský

Karlovo údolí a Stříbrnka

Karlovo údolí

Tomáš Luft

Ale hezky od začátku… Jednoho dne se na mě obrací Boženka Naňáková se 
zajímavým nápadem. Ráda by pro Šluknov zajistila  stopy pro běžkování, 
které budou strojově upravené a hledá nějakou spřízněnou duši. Jako mi-
lovník přírody, sportu a běžek obzvlášť se okamžitě chytám této zdánlivě 
bláznivé myšlenky.
Jako první krok se rozhodujeme založit skupinu  na sociální síti Facebook, 
nazvanou „Běžkotoulky Šluknovskem“ . Snažíme se pomocí sociální sítě 
lidem ukázat lokální možnosti, kde se dá v dosahu domova běžkovat a zá-
roveň si užít krásné přírody.
Naše stránky se velice rychle začínají těšit oblibě a lidé sdílejí své oblíbené 
trasy, mapky a fotečky.  Dostáváme zprávy od nadšených začátečníku, ob-
čas s dotazem na výbavu, jindy na trasu, ale také třeba jen s poděkováním 
za dobrý nápad. 
Víme, že také okolní města (Krásná lípa, Rybniště, Chřibská, Polevsko 
atd.) jdou podobným směrem a snaží se své pro své občany udělat hezké 
podmínky pro běžkování. Pobyt na čerstvém vzduchu se doporučuje, tak 
proč se u toho nesklouznout ...:-)
Mimo stránky je určitě dobré zmínit práci Zdendy Kirchnera ml., který se 
stal našim technikem a konstruktérem v jedné osobě. Svépomocí zkon-
struoval prvního stopaře (přípravek na tvorbu běžecké stopy) a začíná ak-
tivně testovat. 
Velké poděkování patří také p. Houdkovi, kterého kontaktoval Martin Hla-
dík a domluvil s  ním přístup na  jeho pozemky v okolí Šluknova. 
Krásné na tom je, že na začátku nebylo potřeba velkých investic ani spolků 
nebo jiných sdružení. Několik nadšenců se podporuje, sdílejí informace, 
nabízejí spolupráci a drží se hesla „Když se chce, tak jde vše“.
Sen se stává skutečností a datum 
11.02.2021 se zapisuje tučným pís-
mem do naší krátké historie. Šluk-
nov má první strojově připravenou 
stopu. 
Boženka Naňáková oslovila staros-
tu obce Rybniště a ten nám ochotně 
zajistil vyfrézování stopy.  Povede-
ná trasa vede od Stříbrnky směrem 
do Karlova údolí a podél bývalého 
závodiště se vrací zpět. Stopa měří 
necelých 7 km a baví snad úplně 
každého. Na trati nechybí zajímavé 
sjezdy, pohodové rovinky, ale pře-
devším krásné výhledy do zasněže-
né krajiny. 
Následný víkend se daří připravit 
druhý okruh. Zdenda Kirchner si
v sobotu ráno přivstal a v 10:00hod. 
do stop vyráží první běžkaři. Sice 
bylo potřeba si zapůjčit sněžný  skútr, ale jeho „stopař“ fungoval dokonale. 
Trasa měří necelých 12km a nachází se v oblasti Nového Hraběcí směrem 
na Císařské. Mezi běžkaři dostala název „Císařská magistrála“.

V každém případě ohlasy jsou opět velice pozitivní. Trasa je vhodná pro 
děti, ale nechybí tu ani rychlejší sjezdy, občas pro úplné začátečníky brž-
děné pádem..:-)  
Bylo pro nás milým překvapením, jak velký byl zájem o běžky z řad širo-
ké veřejnosti. Jen nás to utvrdilo v tom, že naše úsilí dává smysl. Také obě 
zvolené oblasti  (Karlák, Hraběcí) se ukázaly jako dobrá volba a nás to moc 
těší. Již nyní máme v hlavě několik změn, které nám tyto trasy ještě více 
zatraktivní. 
Bohužel, další stopy tuto zimu již nestihneme. Pomalinku se nám blíží ko-
nec února, přichází oteplení a pro nás nejspíše konec běžkování. 
V každém případě bychom rádi v této aktivitě pokračovali i v budoucnu. 
Tento rok byl rokem poznávacím a nám se podařilo zmapovat několik 
vhodných míst, kde se dá stopa připravit (Království, Doubek, okolí Par-
tyzánu).
Neskromně doufáme, že se k naší aktivitě připojí další nadšenci

z blízkých měst a vesnic a budeme 
se navzájem podporovat.  Neda-
lo mi to a zkusil jsem kontaktovat 
naše sousedy v Sohlandu (Ski-Club 
Sohland), Sohland se již desítky let 
stará o běžecké stopy, mají hezký 
lyžařský areál s malou sjezdovkou, 
skokanské můstky a hlavně hroma-
du zkušeností. Aktuálně mohu jen 
nastínit, že přišla velice pozitivní 
odpověď a určitě se zde nabízí další 
možnosti spolupráce.
Na závěr bych rád poděkoval všem, 
kdo nás nějakým způsobem podpo-
řil, moc si toho vážíme!
Měl bych také jednu velkou prosbu. 
Pokud nepatříte k milovníkům bílé 
stopy, snažte se nás prosím alepoň 
respektovat a neničte nám stopy.

Pro vás to je jen jednodušší, upravená cesta k lesu, ale právě ta cesta je pro 
běžkaře cíl.  
A nyní mám již jen poslední přání do příštích let….Let it snow!

Běžkotoulky zná asi plno lidí z TV, jedná se o oblíbený pořad, který se v létě 
věnuje cyklistice a v zimě běžkování a my se rozhodli, že si určitou nená-
silnou formou vytvoříme vlastní cestu - komunitu, která bude propagovat 
tento krásný sport.
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Únor přivolá skřivánka
Letošní zima byla plná sněhu i ledu, zimních rado-
vánek jsme si užili dosyta. Jak venku, tak ve školce. 
Skřivánka jsme neslyšeli, zato jsme si vyzkoušeli 
některé zimní sporty. Zajezdili jsme si na lyžích, na 
bruslích, na saních i na bobech a dokonce jsme uspo-
řádali i hokejový zápas. Ze sportovních klání jsme se 
přenesli do masopustních příprav. Celý týden jsme 
završili karnevalem, zpěvem, tanečkem a pohádkou, 
kterou zahrály děti dětem. Moc jsme si to užili. U po-
hádek jsme pak zůstali až do konce měsíce. S pohád-
kovými hrdiny jsme prožili nejedno dobrodružství. 
Zachraňovali jsme kohoutka, se zlatou rybkou jsme 
plnili přání rybářovy nenasytné ženy a zjistili jsme, že 
máme školku plnou kouzelných hrníčků, protože kaž-
dý navařil kopec kaše. Třem prasátkům jsme pomohli 
stavět domečky, spolu s babičkou a dědečkem jsme šli 
pro Budulínka a Popelce jsme nazdobili šaty na ples. 
Vyzkoušeli jsme si i roli z "druhé" strany. Z čarovné-
ho lektvaru jsme se zlou královnou vykouzlili jedovaté 
jablko pro Sněhurku. Ale hlavně jsme se naučili, že se 
vyplatí být dobrým člověkem, protože v pohádkách ví-
tězí dobro a zlo je vždy potrestáno. Kéž by to tak bylo
i v životě ...

Text: Hana Princová, foto: Hana Princová a Irena Staníková
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Na slovíčko s... 

... s paní Marií Lebedovou
Věděli jste, že ve Šluknově s námi již 10 let žije paní Marie Lebedová, která 
na základě svého celoživotního koníčku – tvorby kraslic ať už vánočních 
nebo velikonočních, získala za svou tvorbu ocenění a stala se tak členkou 
celosvětové Asociace umělců vajec? Já tedy ne, až do té doby, než mi před 
Vánocemi přišel email s novoročním přáním a fotografií vánoční kraslice, 
vytvořené právě paní Marií. A proto jsem ji oslovila a poprosila ji, aby se
s námi o její tvorbu a celoživotní zálibu podělila. 
Paní Marie pochází z Velkého Šenova, 30 let bydlela v České Lípě, kde vyu-
čovala na 2. stupni základní školy výtvarnou a hudební výchovu. Nyní žije 
se svým mužem ve Šluknově, užívají si svého zasloužilého důchodu, pečují 
o svůj domeček, radují se z vnoučat a paní Marie se věnuje svému koníčku.

Paní Marie, jak jste se k výrobě 
kraslic dostala, co Vás k tomu 
vedlo? 
Je to záliba, která mě chytla za sr-
díčko již v útlém věku, už jako malá 
holčička jsem pozorovala svoji ma-
minku, jak vyrábí a zdobí kraslice, 
jako malá jsem jí pomáhala a po-
stupem času jsem je i sama tvořila 
a zdokonalovala se v této činnosti. 
Vždycky jsem čekala, až nám dora-
zí velikonoční pohlednice s kresbou 
kraslic, abych načerpala inspiraci
a vyzkoušela nové nápady, které 
jsem na pohlednici spatřila. Tvořit 

kraslice mi vydrželo až dodnes, dá se tedy říci, že této zálibě se věnuji více 
jak padesát let. A stále je co se učit a v čem se zdokonalovat. Vždy si u toho 
odpočinu a odreaguji se. 
Již v úvodu jsem se zmínila, že jste členkou celosvětové Asociace uměl-
ců vajec? Jak se Vám to podařilo?
Věděla jsem, že tato skupina nadšenců a umělců vajec existuje. Rozhodla 
jsem se tedy, že některé své výrobky do asociace pošlu a vyčkám, zda se ně-
komu zalíbí. Za nějaký čas jsem byla vybrána a zařazena do členství. Člen-
kou asociace jsem čtyři roky. Je zde více jak 3000 lidí z celého světa, z České 
republiky nás je pět členů. 
I když nerada, musím se také pochlubit, že jsem v prosinci roku 2020 byla 
jako druhá Češka připsána do Enycklopedie, která s celosvětovou Asociací 
umělců vajec souvisí. Je zde zhruba 250 lidí z celého světa. 
A jaká je aktivita tohoto členství?
Kromě toho, že si se členy asoci-
ace vyměňujeme různé rady, tipy, 
názory, nápady a různé techniky 
zdobení kraslic, bývá jednou za čas 
vyhlášená hlavou asociace, kterou 
je Korejka, výzva k určité příležitos-
ti. V poslední době to byla výzva na 
vánoční kraslici, kterou bylo oslo-
veno cca 120 lidí z 57 zemí a mezi 
nimi jsem byla i já a další členka
z Moravy. Nelenila jsem, vzala jsem 
si tuto výzvu k srdci a po dvou týd-
nech práce po večerech vznikla 
vykrojená vánoční kraslice s minia-
turou uvnitř (viz foto). O to víc mě 
potěšilo, že se kraslice zalíbila a sklidila úspěch. 
Povězte nám, jakou techniku při tvoření používáte?
Kraslice frézuji, dříve žádná modelářská fréza nebyla k sehnání, proto mi 
tu mojí první vrtačku/frézku vyrobil můj manžel. Je to moje technická po-
moc a podpora a za to mu moc děkuji! Dnes je toho na trhu tolik… A tak 
jako ženy dostávají pod vánočním stromečkem zlaté prstýnky a šperky, já 
dostávám frézky. Dále pro zdobení používám vosk na sklo a někdy si také 
pohraji s barvami. 

Kde můžeme vidět Vaše kraslice, dají se zakoupit?
Veškerou moji tvorbu můžete vidět na sociální síti facebook, kde mám pro-
fil pod svým jménem. Webové stránky bohužel nemám. Kraslice nevyrábím 
ve velkém množství, nemám ráda, když se vzory opakují, každá kraslice je 
v něčem jiná, tedy originální. Tudíž nepřijímám objednávky na zásobování 
obchodů. To není má priorita. Kraslice vyrábím pro potěšení, pro známé
a kamarády, pro různé příležitosti, na různé výstavy nejen u nás v Čechách 
ale i v zahraniční. Mé kraslice jsou k vidění dokonce i v Číně nebo Dubaji 
jako doplněk k exponátům na výstavě skla. Dále jsou mé kraslice vystaveny 
v Belgii v obchodě se starým porcelánem. Tak z toho mám opravdu radost. 

Na závěr mě napadá mě otázka, kdo Vás vajíčky zásobuje? Viděla jsem, 
že netvoříte kraslice nejen z klasických slepičích vajec, ale také z vajec 
husích? 
Skořápek mám dostatek, nosí mi je známí a kamarádi. Dokonce i má ka-
marádka má líheň. Takže opravdu o skořápky nemám nouzi. 
Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám i našim čtenářům krásné Veliko-
noce.

Jitka Schneiderová, šéfredaktorka ŠN
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Velikonoce
Velikonoce jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky, každý rok při-
padají na jiné datum – na neděli následující po prvním jarním úplňku. 
V letošním roce připadá Velikonoční neděle na 4. dubna. Velikonoce mají 
připomínat zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které mělo nastat tři dny po jeho 
ukřižování. Na tyto svátky se křesťané připravují čtyřicetidenním obdobím 
nazývaným postní doba, která začíná Popeleční středou. Poslední týden 
dlouhého postního období připomíná utrpení Ježíše Krista a každý den má 
své pojmenování (viz níže). Vedle toho jsou Velikonoce obdobím lidových 
tradic, spojených s vítáním jara, které s náboženským svátkem souvisí jen 
volně. Velikonoční zvyky a tradice se různě lišily (vesnice od vesnice), dří-
ve probíhaly během velikonočního období, které trvalo šest neděl. Jejich 
úkolem bylo zbavit se všeho starého, očistit domácnost i tělo od chorob 
a připravit se na znovuzrození přírody. 

Modré pondělí - v kostelech se vyvěšovaly modré látky
Šedivé úterý – hospodyňky vymetaly pavučiny a uklízely ve svých světni-
cích
Škaredá středa – vymetaly se komíny a kdo se v tento ten mračil, zůstalo 
mu to každou středu po celý rok
Zelený čtvrtek – lidé v tento den vstávali velice časně, rodina se pomodlila, 
omyla se rosou, protože údajně bránila onemocnění šíje a dalším nemo-
cem. / Hospodyně vstávaly časně, aby zametly dům ještě před východem 
slunce. Smetí se odneslo na křižovatku cest, aby se v domě nedržely blechy. 
/ Kdo snědl před východem slunce pečivo namazané medem byl chráněn 
před uštknutím hadů a před žihadly vos. / Podle tradice, když zazněly zvo-
ny kostela v tento den naposledy, mělo se zacinkat penězi, aby se nás držely 
po celý rok. 
Velký pátek – Velký pátek je připomínkou dne smrti a ukřižování Ježíše 
Krista. 
Lidé vstávali před východem slunce a chodili se mýt do potoka, aby se chrá-
nili před nemocemi. / Někde se chlapci potápěli a snažili se ústy vytáhnout 
kamínek z vody, který pak hodili levou rukou za hlavu, to je mělo údajně 
ochránit před bolestmi zubů. / V krajích s plátenickou výrobou se předly 
pašijové nitě, pak se udělalo na šatech několik stehů jako ochrana před 
uhranutím a zlými duchy. / Košile ušitá z plátna pašijových nití chránila 
před blesky. / Na Velký pátek se také nepralo prádlo, protože by se prý na-
máčelo místo do vody do Kristovy krve. 
Bílá sobota – den, kdy byl Ježíš ukládán do hrobu.
V tento den se připravovalo a chystalo na slavné Vzkříšení a na Boží hod 
velikonoční. Pekly se mazance i velikonoční beránci, pletly se pomlázky 
z vrbového proutí nebo se vázaly březové metličky a zdobila se vajíčka. 
/ Z ohořelých dřívek se vytvářely křížky a nosily se do pole, aby bylo úrod-
né. Popelem z posvěceného ohně se posypaly louky. / V sobotu se uklízelo 
a bílilo. / Dávaly se uhlíky za trám v domě, aby jej chránily před požárem. 
Velikonoční neděle – je největším svátkem celého liturgického roku. Jedly 
se pokrmy posvěcené v kostele a každý, kdo do domácnosti přišel, musel 
být takovým jídlem obdarován. 
Na Chodsku se posvěcené jídlo jedlo v kostele ve stoje. / Ve východních 
Čechách dal hospodář kus svěceného mazance, vejce a víno poli, studni 
a zahradě, aby byla úroda, voda a dostatek ovoce.
Velikonoční pondělí – v tento den je pomlázka, velikonoční hodování nebo 
jinde nazývaný mrskut. Chlapci chodí dům od domu za děvčaty se splete-
nými pomlázkami většinou z vrbového proutí zdobenými stuhami. Šlehají 
dívky, aby byly celý rok zdravé. Za to se jim dívky odvděčí malovanými va-
jíčky. Někde je zvykem, že v úterý chodí s pomlázkou děvčata, jinde poléva-
jí chlapce vodou. V mnoha vsích bylo zvykem číhat na děvčata ráno, když 
šla do kostela.

Velikonoční symboly
Pomlázka, jedná se o spletený svazek prutů, většinou vrbových, kterým se 
na Velikonoční pondělí šlehají děvčata, aby zůstala mladá (s tím souvisí 
i vznik slova pomlázka z pomladit). 
Znáte další výrazy pro pomlázku? 
Výraz pomlázka se používá na většině území Čech, situace na Moravě a ve 
Slezsku je ale mnohem pestřejší. Z toho, že se při koledě šlehají děvčata 
spletenými proutky, vycházejí názvy jako mrskút, mrskačka a šlahačka 
rozšířené ve střední a jižní části Moravy. Pro severní Moravu a Slezsko 
jsou typické různé varianty slova šmekústr pocházejícího z německého 
Schmeckostern. Můžeme se ale také setkat i s dalšími názvy jako jsou: ta-
tar, kyčka a karabač (východní Morava a Slezsko), žila (západní Morava), 
pamihoda (Rakovnicko), důtky (Pelhřimovsko), doloženy byly i výrazy 
jako hodovačka, prut a kocar. 

Dalším velikonočním symbolem je beránek, který je v křesťanství jedním 
ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je berá-
nek, obětovaný za spásu světa.
Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsou-
zen k smrti ukřižováním. 
Bohoslužba velikonoční vigilie začíná zapálením Velikonočního ohně, 
který symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí. Od tohoto 
ohně se poté zapaluje Velikonoční svíce, která symbolizuje Zmrtvýchvstalé-
ho Krista, který zvítězil nad smrtí. Zapálená svíce se následně ponořuje do 
vody, voda se tak posvěcovala na křestní vodu.
Velikonoční vajíčko je symbolem nového života. Ve spojení s lidovou tradicí 
vznikl zvyk zdobení vajíček doprovázený řadou obřadů a pověr. Důvodem 
pojídání vajec o Velikonocích byla zřejmě i skutečnost, že vejce se nesměla 
jíst v postní době, proto lidé netrpělivě čekali, až skončí postní doba a bu-
dou moci vajíčko pozřít. 
Velikonoční zajíček je v dnešní době označován za toho, kdo o Velikonocích 
přináší vajíčka – nejlépe čokoládová. 
Toto spojení vzniklo z důvodu, že zajíc na jaře hledá v blízkosti lidských 
obydlí potravu a jelikož je plachý a lidí se straní, je mu přisuzováno i tajné 
roznášení velikonočních vajec. Bývalo také zvykem, aby kmotři zvali děti 
k tzv. honění velikonočního zajíce, to znamenalo hledání ukrytých vajíček 
v zahradě. 

Jitka Schneiderová, šéfredaktorka ŠN, text a foto z netu
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Nejznámější velikonoční koleda 
„Hody hody doprovody“, znáte ji celou?
Hody hody doprovody,
dejte vejce malovaný, 
nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný,
v komoře v koutku,
na zeleném proutku.

Proutek se ohýbá,
slepička kokrhá.
Dejte jí jísti,
dejte jí píti,
dejte jí semence,
ona snese tři vejce. 

Skoč panno do vody,
pro ty černé jahody.
Proč bych já tam skákala,
své sukýnky máchala.
Kde bych si je sušila?

U pana Víta.
Vít není doma,
jel do Berouna,
pro čtyři ovce,
pro pátého skopce,
pro šestého berana, 
snědli jsme ho do rána i s rohama.
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. 

Proč koledujeme doprovody? 
Vysvětlení významu je docela jednoduché. První neděle po Velikonocích se 
nazývala Provodní neděle nebo také provoda. Velikonoce se původně sla-
vily osm dní, od Hodu božího velikonočního (Velikonoční neděle) do ná-
sledující Provodní neděle. Tento zvyk se udržel do roku 1094, kdy synoda 
v Kostnici zkrátila počet velikonočních svátků na tři. Začátek koledy tedy 
pojmenovává původní osmidenní velikonoční hody trvající do Provodní 
neděle. Vzhledem k tomu bychom měli psát spíše do provody místo dopro-
vody, přípustné jsou ale obě verze.

Co by to bylo za Velikonoce bez veselých textů a říkanek? Připravili jsme si 
pro vás texty těch nejznámějších, které si jistě rádi připomenete a spolu se 
svými dětmi si tak zpříjemníte velikonoční svátky. 

Koledníček
Já jsem malý koledníček, 
přišel jsem si pro trojníček, 
trojníček mi dejte, 
nic se mi nesmějte.

Slepička
Kropenatá slepičko, 
jaké mi dáš vajíčko? 
Jé to bude překvapení 
nad strakaté přece není. 
říkanka pro holky…
Kropenatá slepička, 
snesla bílá vajíčka, 
obarvím je, vymaluji, 
všechny chlapce podaruji, 
pentličky si nastříhám, 
na pomlázku jim je dám.

Králíček
Běží bílý králíček, v tlapičce má ko-
šíček, 
v něm barevná vajíčka, co mu dala 
slepička. 
Koho potká, tomu praví, že mu pře-
je štěstí, zdraví, 
hezky se naň usměje, srdíčko mu 
zahřeje. 

Pomlázka
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku, 
všechny holky, které znám, 
navštívím a vymrskám. 
Než mi dají vajíčko, 
vyplatím je maličko.

Vajíčka
V ošatce mám vajíčka, 
co snesla mi slepička. 
Jsou tam krásně malované, 
nebo pěkné bílé, 
jen si vemte koledníci,
které jsou vám milé. 

Jak se slaví Velikonoce a svátky 
jara v jiných zemích?

Jiný kraj, jiný mrav, a proto se Velikonoce slaví všude na světě trochu jinak. 
Většinou se setkáváme se stejným základem – velikonoční zajíčci, barevné 
kraslice, veselá výzdoba. Přesto ale najdeme několik rozdílností, a to hlav-
ně v průběhu oslav.
Jak se slaví Velikonoce v USA?
V USA není volno na Velikonoční pondělí, ale pouze na Velký pátek. Vše 
tedy končí o Velikonoční neděli, kdy si rodiny pochutnávají na tradičních 
pokrmech mezi které patří pečená šunka, sladké brambory nebo jehněčí 
pečínka. Následně začíná lov na vajíčka, která podle pohádky schovává 
neposedný zajíček všude po domě i zahradě. Všechny domy zdobí boha-
tá velikonoční dekorace a rodiny s dětmi se věnují barvení kraslic. Mnoho 
Američanů má k těmto svátkům silný vztah a tak dodržují tradiční půst 
a pár dní před Velikonocemi chodí rodiny společně do kostela. 
Velikonoce v Anglii?
Stejně jako v Americe je hlavním symbolem Velikonoc hledání vajíček. Ma-
lování kraslic není ve Velké Británii tak rozšířené a proto se hledají vajíčka 
čokoládová. Svátky zde začínají Masopustním úterkem, který je známý 
jako palačinkový den. Tyto svátky jsou věnované dětem a proto se pořádají 
dětské slavnosti a večírky a ve školách se nosí velikonoční klobouky. Tra-
diční velikonoční pokrm mají Angličané stejný jako v Americe. 
Velikonoce v Německu?
Němci by si svátky jara nedovedli představit bez malovaných kraslic. Zá-
roveň je spojují se sportovními aktivitami jakými jsou přenášení, házení, 
koulení nebo rozbíjení vajec. Zvykem bývá, že se majitel domu pokouší 
přehodit vejce přes střechu. Člen rodiny pak chytá vejce na druhé straně. 
Hod má ochránit stavení před bleskem. 
Velikonoce v Polsku?
V katolickém Polsku si většina lidí nechává své sváteční pokrmy na Bílou 
sobotu posvětit. Mezi tradiční jídla patří klobásy, šunky a ke všemu se 
přidává křen, který slouží jako symbol zdraví a zároveň utrpení. Pečou se 
bábovky z kynutého těsta, beránci z cukru a mazurek – plochý moučník 
s různými náplněmi. Na Velikonoční pondělí se lidé polévají vodou, což jim 
má zajistit zdravý a dlouhý život. 
Velikonoce v Itálii?
Italskou tradicí je karneval, který začíná už počátkem ledna a trvá až do 
Popeleční středy. Jeho součástí jsou pestré průvody, maškarády, tance 
a hudba. Důležitou součástí karnevalu jsou masky. Největší událostí je tzv. 
smrt karnevalu. V Benátkách je např. slaměné tělo Krále karnevalu napl-
něno výbušnými žabkami a o půlnoci je spáleno na Piazza San Marco. Děti 
dostávají postavičku staré ženy, která má sedm nohou, a symbolizuje tak 
sedm týdnů půstu. V polovině postavičku rozpůlí, jednu polovinu zahodí 
a druhou si nechají do konce půstu. Tradice a oslavy Velikonoc prožívají 
lidé v Itálii velice silně, pořádají veliká procesí a modlí se. Za největší lahůd-
ku je považováno pečené jehněčí, dále pak velikonoční preclíky – zkrouce-
ný tvar má symbolizovat založené ruce při modlitbě. 
V Norsku jsou Velikonoce spojené s detektivními příběhy, kupují se knížky, 
detektivky jsou vysílány i v televizích… V Chorvatsku si přiťukávají vajíč-
kem. Vyhrává ten, komu se skořápka nerozbije. Řekové barví velikonoční 
vajíčka jen na červeno – barva symbolizuje ukřižování Ježíše Krista a jeho 
zmrtvýchvstání. V Rusku se po obdarování vejci třikrát políbí, na důkaz 
přátelství a dobé vůle. Na Filipínách podstupují na Velikonoce po vzoru 
Ježíše Krista křížovou cestu. Na hlavách mají nasazené trnové koruny a na 
závěr se nechávají přibít na kříž.

Na velikonoční svátky jsme se připravovali 
každoročně i ve Šluknovském zámku

Tvořili jsme společně velikonoční dekorace, upletli jsme si pomlázku, 
pro děti byly připravené soutěže, poslechli jsme si pohádku, hledali jsme 
v zámeckém parku velikonočního zajíčka atd. Bohužel již druhým rokem 
nesměla být tato akce skrze epidemiologická nařízení vlády zrealizována. 
Budeme doufat, že snad příští rok se tato situace zlepší a společně Veliko-
noce již na zámku oslavíme. Jitka Schneiderová, šéfredaktorka ŠN

text a foto z netu
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PODĚKOVÁNÍ
SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

n Rozloučili jsme se s:
panem Istvánem Péntekem
paní Helenou Ansorgovou
panem Janem Štíchou
paní Janou Hackovou
panem Miroslavem Pilným
paní Miluší Marešovou
paní Helenou Kroupovou
panem Josefem Prokůpkem
panem Reném Hlávkou
panem Zdeňkem Procházkou
panem Josefem Nechanickým

n Přivítali jsme nové občán-
ky:
Mariana Soukupa
Emila Běhunčíka
Viktorii Patkaňovou
Jasmínu Dvořákovou
Nelu Havelkovou

n Manželství uzavřeli
Jiří Navrátil a Eliška Navrátilo-
vá

n Jubilantům budeme opět 
gratulovat dodatečně a poté 
je zveřejníme.
Děkujeme za pochopení.

VZPOMÍNKY

Dne 25. března tomu bude 10 let, 
co nás navždy opustil náš milova-
ný tatínek Miloslav Milčínský. Kdo 
jste ho znali vzpomeňte s námi. 
Děti s rodinami.

Vzpomínka na 
tebe bolí, osud 
však nevrací, co 
jednou vzal.
Dne 27. března 
2021 vzpomene-

me 17. výročí úmrtí našeho milova-
ného tatínka, dědečka a pradědeč-
ka pana Karla Brože.
S láskou vzpomínají dcera a syn
s rodinami.

Dne 18. března 
by se náš tatínek, 
dědeček a pradě-
deček Josef Svo-
boda dožil 100 
let. Stále vzpomí-

nají děti s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Dne 28. března 
to bude 25 let, co 
nás opustila naše 
maminka, babič-
ka a prababička 
Boženka Svobo-
dová. Stále vzpo-

mínají děti s rodinami.
Kdo jste znali, vzpomeňte s námi.

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

SHÁNÍM tyto Mikov nože
s kapkovitou čepelí a pouzdra k nim.

S vysokými částkami počítám, 
určitě se domluvíme.

Dále sháním jakékoliv dokumenty 
a informace týkající se jejich výroby

a historie.
telefon:  608 426 801

email: petr.noze@gmail.com

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

Městská policie 
412 315 360, 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

MUDr. Prejzek 
412 386 274

Dětský lékař MUDr. Vejl
412 386 283

Lékárna Herba 412 386 515
Lékárna, nám. Míru

412 386 626
Česká pošta 954 240 777

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA

Tímto bych velice rád poděkoval 
člověku, který 25. 2. odpoledne na-
lezl klíče od motocyklu a nechal je
u služebny MP, ušetřil jste mi hod-
ně starostí. J. Procházka, Dolní 
Poustevna.

Víte, že před 1. světovou válkou byla ve Šluknově ustanovena rada, která 
měla za úkol zajistit zhotovení a umístění nové kamenné kašny s bronzo-
vou sochou Divého muže, kterou navrhl sochař Heinrich Scholz z Vídně? 
Proto byla kamenná kašna, která stojí dnes na náměstí Míru přemístěna 
na Malé náměstí, což si jistě někteří čtenáři pamatují. Kvůli vypuknutí 
1. Světové války však k realizaci nedošlo.                          Sepsala: Helga Hošková

Doplnění ke článku O honu na 
divého muže, který vyšel

v únorovém vydání  
Šluknovských novin

Na snímku vidíte na stole model kašny se sochou Divého muže.  Mezi pán-
ským osazenstvem stojí tehdejší starosta Johann Hermann Kindermann 
(uprostřed s bílým kapesníčkem u saka). 

řÁDKOVÁ
INZERCE
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Tradiční velikonoční beránek a mazanec nesmějí chybět na žádném 
velikonočním stole. Máme pro vás skvělé recepty.

Velikonoční beránek z tvarohového těsta
Potřebujeme: 
200 g cukru krupice, 250 g rostlinného tuku (máslo, Hera), 4 vejce, citro-
nová kůra, 
250 g měkkého tvarohu, 250 g polohrubé mouky, 1x kypřící prášek do pe-
čiva
Příprava:
Cukr utřeme se žloutky, z bílků ušleháme sníh, který dáme až na závěr, poté 
přidáme citronovou kůru a měkký tvaroh. Dále vmícháme prosetou polo-
hrubou mouku a kypřící prášek do pečiva, nakonec opatrně přimícháme 
sníh ušlehaný z bílků. Těsto nalijeme do vymazané a moukou vysypané for-
my na beránka. Pečeme v předehřáté troubě na 160 °C, přibližně 45 minut. 
Beránka si ozdobíme dle vlastní fantazie. 

Velikonoční mazanec
Potřebujeme: 
400 g polohrubé mouky, 20 g droždí, 70 g krupicového cukru, 1x vanilkový 
cukr, 2 dcl mléka, 100 g másla, 3 žloutky, špetku soli, 50 g rozinek, rum na 
namočení rozinek, vejce na potření, 50 g mandlových lupínků
Příprava:
Důležité je, aby všechny ingredience měly pokojovou teplotu. Nejprve si 
uděláme kvásek z vlažného mléka, soli, cukru a droždí, který následně za-
pracujeme se zbylými ingrediencemi – polohrubou moukou, vanilkovým 
cukrem, změklým máslem a žloutky. Nakonec vmícháme rozinky namo-
čené v rumu a necháme hodinu kynout. Poté z těsta uděláme bochník 
a dáme ho na vymazaný plech. Opět necháme vykynout. Povrch bochníku 
nakrojíme do kříže, potřeme vajíčkem, posypeme mandlemi a pečeme asi 
30 minut v předehřáté troubě při teplotě 170 °C. 

Velikonoční nádivka
Velikonoční nádivka nebo také hlavička je pokrm s dlouholetou historií. 
Podle tradice by se měla péct na Bílou sobotu. Nádivka byla obvykle prv-
ním masovým jídlem, které se konzumovalo po skončení přísného veliko-
nočního půstu. Možná i to je jeden z důvodů její velké oblíbenosti. Ale aby-
chom jí příliš nekřivdili. Správně připravená nádivka z poctivých surovin 
je doslova kulinářský zážitek – na povrchu křupavá a uvnitř krásně vláčná.
Poctivá velikonoční nádivka rozhodně není nic dietního. Patří do ní bílé 
maso, pečivo, vajíčka, mléko nebo smetana, máslo, bylinky a zelené listy, 
které hospodyňky v jarní době dokázaly nasbírat v okolí svého obydlí.
My vám doporučujeme vyzkoušet recept na výbornou nádivku s uzeným 
masem.
Potřebujeme: 
5 rohlíků, 5 vajec, 250 g libového uzeného masa, 200 ml mléka, 2 hrsti na-
sekaných bylinek (petrželka, pažitka, jarní cibulka), sůl, pepř a muškátový 
květ 
Příprava: 
Maso uvaříme do měkka a nakrájíme na malé kostičky. Rohlíky nakrájíme 
též na kostičky a namočíme do mléka. Přidáme vejce, maso, bylinky a ko-
ření (sůl, pepř a muškátový oříšek). Vše důkladně promícháme. Pečeme do 
zlatova v silikonové formě nebo pekáčku vymazaném máslem nebo tukem 
při 180 °C.

Jitka Schneiderová, šéfredaktorka ŠN
text a foto z netu
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Jarní únava není nemoc. Někdy stačí jen doplnit ty správné vitamíny.
S příchodem jara se mnozí z nás cítí unavení, malátní a bez energie. Svou 
roli v tomto určitě také hraje doba covidová, která nás v řadě věcí a činnos-
tech ovlivňuje…
Jarní únava je spojena s biorytmy, které nás výrazně ovliňují. Organismus 
totiž ze zásady vyžaduje pravidelnost. Biorytmus je vlastně rytmické stří-
dání intenzity a charakteru životních procesů organismu. Velkými změna-
mi tělo trpí. A přechod ze zimy do jara, změna teplot, změna času, to vše 
přispívá k chaosu, který naše tělo na jaře pociťuje. 

Jak se únavě bránit?
Snažte se tělu dodat vše, co mu aktuálně chybí. Zejména jde o látky, které 
jsou v rámci metabolických pochodů nezbytné pro výrobu energie a silné 
obranyschopnosti proti bakteriím, virům a škodlivinám v ovzduší. Je to 
především vitamin C, který zvyšuje odolnost vůči infekcím a navíc je vý-
znamným antioxidantem. V praxi to znamená zařadit do jarního jídelníčku 
například papriky, zelí, kapustu a hlávkový salát. K boji s jarní únavou po-
třebujeme i vitamin A obsažený v mrkvi, rajčatech a mléčných výrobcích, 
a vitamin D. Ten se za normálních okolností tvoří v kůži vlivem slunečního 
záření a pokrývá zhruba 80% veškeré spotřeby. Na jaře však může být slun-
ce ještě poskrovnu a tak je třeba pro jistotu získávat tento vitamin ve vět-
ším množství z potravy – obsahuje 
jej rybí tuk, mléko, játra a vaječný 
žloutek. 
Jak se zdá, nejlepším lékem proti 
jarní únavě je obyčejný zdravý ži-
votní styl. Strava by měla být lehká 
a pestrá s dostatkem ovoce a zeleni-
ny. S příchodem jara si ji můžeme 
obohatit o některé první byliny, na-
příklad řeřichu, mladé pampeliško-
vé listy, pažitku, hrachové výhonky 
apod. 

Bylinky proti únavě
Vyzkoušejte několik osvědčených 
bylinek, které vás nakopnou, ane-
bo naopak zklidní stres třeba právě
z vyčerpání a z toho, že najednou 
nic nestíháte.
Echinacea – kromě toho, že zklid-
ňuje, používá se také při nachlazení a na posílení imunitního systému. Má 
velmi dobré antivirové a antibakteriální účinky a proto je považována za 
přírodní antibiotikum.
Ženšen – potlačuje únavu, přispívá k vyvážení imunity, chrání před volný-
mi radikály a podporuje zlepšení paměti a koncentrace.
Guarana – nakopává, dodává energii a posiluje mysl.
Meduňka či levandule – mají uklidňující účinek především na naší psy-
chiku, levandule ale zklidňuje i pokožku, meduňka pomáhá na usínání.
Rozmarýn a oregano – obě bylinky mají povzbuzující, osvěžující a prokr-
vující účinky. 
Zázvor – pomyslný všelék stačí každý den ráno vylouhovat ve skleničce 
horké vody a hned budete mít o něco více energie. 
Minerály  a stopové prvky hrají také velmi důležitou roli při přeměně 

na využitelnou energii
Hořčík  - je důležitý pro několik set enzymů včetně těch zapojených do 

tvorby energie. 
Zinek – je složkou mnoha enzymů, ale potřebují ho i hormony, pař. inzu-
lin, růstový hormon a mužský pohlavní hormon testosteron. Mírní rovněž 
příznaky rýmy. 
Selen – chrání organismus před volnými radikály, ale potřebujeme ho 
také k dobré funkci imunitního systému, napomáhá tvorbě hormonů štít-
né žlázy. Jod je složkou hormonů štítné žlázy, které regulují metabolismus
a uvolňují energii. 
Měď – aktivuje několik enzymů včetně adrenalinu a důležitého antioxidač-
ního enzymu, který chrání buňky před škodlivými volnými radikály. 
Mangan – hraje roli v látkové přeměně uhlovodíků a tuků. Je např. scho-
pen aktivovat některé enzymy, které regulují chemické reakce v metabo-
lismu. Podobně jako zinek zastavuje škodlivé volné radikály snažící se po-
škodit buňky. 
Glukany – jsou považovány za velmi cenné imunomodulátory. Jde o poly-
sacharidy, které se nacházejí v různých druzích hub včetně obyčejných hlív 
či žampionů, a také v kvasinkových membránách. Zlepšují funkci makro-
fágů – to jsou imunitní buňky, které zajišťují likvidaci choroboplodných zá-
rodků a dalších cizorodých látek. Působí i proti syndromu chronické únavy 
a zesilují účinky dalších léků. 
Česnek  - pro jeho posilující činky si česneku cenili již staří Egypťané. Do-
káže kromě jiného výrazně povzbudit schopnost těla bránit se infekcím
a zlepšit krevní oběh.
Karnitin – je důležitou součástí základního procesu výroby životně ne-
zbytné energie. Jde o přirozenou součást našich buněk. Vyskytuje se v ja-
kýchsi miniaturních elektrárnách mitochondriích. Proto karnitin užívají 
sportovci nebo lidé, které čeká mimořádné vypětí. Může nám pomoci i při 
zvládání jarní únavy. 
Kromě vitamínů, minerálů a dodržování pestré stravy je také velmi dů-

ležitý pohyb 
Vyrazte na čerstvý vzduch, a to tak často, jak jen je to možné. Z denního 
světla totiž načerpáte hormon serotonin, který je vázán na naši dobrou ná-
ladu, je také známý jako šťastný hormon, který naopak inhibuje produkci 
melatoninu, což je hormon spánkový. 

Co dalšího se doporučuje na jarní 
únavu

Pokud potřebujete povzbudit oka-
mžitě, dejte si jednoduše sprchu. 
Střídání teplých a studených prou-
dů vody v dopoledních hodinách 
stimuluje krevní oběh a zajišťuje 
dobrý průtok krve v těle. Nejlepší 
je vždy zakončit sprchu studenou 
vodou. 
Také se doporučuje návštěva fin-
ské sauny, římské parní lázně nebo 
šlapání studené vody, to vše jsou 
účinné způsoby, jak z těla přirozeně 
vyhnat zbytky zimní rozmrzelosti
i jarní deprese. 
Také není od věci celý organismus 
pořádně pročistit (jarní detoxika-
ce), čímž metabolismus pořádně 

nakopnete a získáte tak mnohem více energie. 
Nemálo důležitý je rovněž kvalitní spánek. 

Babské rady, jak na jarní únavu?
Oslaďte si život medem. Doporučuje se jíst jednu lžičku medu denně.
Tip: Smíchejte jednu čajovou lžičku medu a čtvrtinu lžičky soli a 300 ml 
horké vody. Tímto způsobem se cukr, který med obsahuje, velmi snadno 
vstřebá a poskytne vám okamžitě notnou dávku energie. Tento nápoj pijte 
tak často, jak je jen potřeba.
Nakopněte se citronem.
Tip: Vymačkejte šťávu ze 4 citronů, přidejte najemno drcený 1 stroužek 
česneku. Obojí smíchejte, přidejte 2 litry vařené vody, vložte to chladničky 
a nechte 2 dny odstát. Než tento drink začnete užívat, oslaďte si ho trochou 
medu. Následně vypijte čtvrtinu sklenice hodinku před snídaní. Tuto kúru 
vydržte užívat dva až tři týdny. Uvidíte, že se budete cítit mnohem lépe. 

Jitka Schneiderová, šéfredaktorka ŠN, čerpáno z netu
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Z deníku cestovatele Ondřeje Landy: Křídla Tennengebirge

Následujícího rána déšť pokračo-
val a tak jsem se nakonec rozhodl 
využít tohohle pohodlí na maxi-
mum a na ten den si naplánoval 
odpočinek a intelektuální práci. 
V této výšce 1925 m nad mořem,
s alpskými velikány v pozadí, ko-
nečně přišla vhodná chvíle vrhnout 

Pokračování z lednového čísla

se na zpracování tématu “Zenové aspekty trekingu a skalního lezení”, kte-
ré už nosím tak dlouho v hlavě. Pustil jsem se tedy do toho a natočil prvních 
pár videí.
Chatu jsem opustil až navečer a krátký pochod jsem toho dne zakončil 
na samotném okraji Tennegebirge, odkud už vedl jen prudký sráz dolů
s úzkou pěšinou vedoucí až k ledové jeskyni Eisriesenwelt. Postavil jsem si 
stan, přečkal větrnou noc a pohled, který mě ráno po vysoukání se ze spa-
cáku čekal, mě víc než příjemně překvapil.
Údolí podemnou halila hustá vrstva mračen, nad níž vykukovaly jen vr-
cholky blízkých i vzdálených alpských pohoří. Vypadaly teď spíše jako ska-
listé ostrovy vystupující z huňatého bílého moře mraků. Byl to nádherný 
pohled! Mračna přitom ležela jen pár desítek metrů podemnou.
Vyšplhal jsem na nedaleký pahorek k rannímu Zazenu a nasával svěžest 
ranního horského slunce. Zbytek dopoledne jsem pak protančil na okraji 
skal a onoho mléčného moře, které se pak se sílícím sluncem začalo poma-
lu protrhávat a postupně dopřálo i lidem v údolí trošku té slunečné nálady. 
Nastaly podmínky pro sestup.

Sešup
Vydal jsem se dolů. A cesta to byla hodně příkrá. Vinula se po kamení a os-
trých skalách, místy doplněná železnými stupy, žebříky a později i pamětní 
deskou jednoho zřítivšího se turisty či horolezce. Byl to opravdu poměrně 
sešup a moje klouby tady dostaly pěkně zabrat.
Boty. Jojo. Nasadil jsem na tuhle cestu těžkotonážní výbavu. To v mém po-
dání znamená: běžecké botasky. Po tom, co celý rok prochodím v barefoo-
tech, bosky nebo v sandálech, sáhnu po něčem takovém jen zřídka kdy. To 
už musí být. 
Boty člověka značně znecitliví v jeho doteku se zemí a s krajinou a vezmou 
mu podstatnou část flexibility a obratnosti. Proto se snažím tuhle překážku 
co nejvíce eliminovat. Něco jako kotníkové pohorky jsem měl naposledy na 
nohou v roce 2014 během svého “japonského horse-baby treku” karpat-
ským obloukem. Jenže ten trval dva a půl měsíce a ne dva a půl dne, jako 
tady. Tam měla taková výbava svoje pádné opodstatnění. 
Před deseti lety jsem přitom procházel Himaláje v pantoflích a nejtěžší 
treky v Japonsku a na Novém Zélandu jsem absolvoval v sandálech nebo
v botaskách. Takže jsem už na nějaké pohorky dlouho ani nepomyslel.
No jo, ale to bylo před deseti lety! A mně už není pětadvacet. A kolena a 
kotníky už nehrají tak svěží písničku jako tehdy. Tady už po jednom dni 
spustily svůj heavy metal a já jsem dospěl k názoru, že přeci jen už jsem 
možná konečně “dospěl” do věku kotníkových bot. Tyhle ostré sestupy a 
výstupy po kamenech a skalách už nedávám tak frajersky jako dřív.No, ale 
uvidíme. Třeba je to jen výzva k lepšímu soustředění...

Jeskyně bohů
Když jsem došel k jeskyni Eisriesenwelt, dýchl na mě chlad. Odevzdal 
jsem průvodci svých povinných 12 EUR a pohroužil se do tmy. A z té tmy, 
osvícené jen starými, nejspíše olejovými lampami a magneziem, náhle vy-
koukla dvě skvostná umělecká díla přírody. Dvě vysoké ledové skulptury 
budící dojem oblých mramorových obelisků tu tiše strážily první rozlehlou 
síň jeskyně. Přiznám se, že ten výjev na mě silně zapůsobil. Víc, než dal-
ší ledové utvary a rozměrné kamenné klenby, které následovaly, přestože
i všude tam jsem si užíval to tolik typické jeskynní genius loci vsáklé do ledu 
a kamene. 
Byl to poměrně intimní zážitek, dotýkat se takhle zevnitř těchto hor, jejichž 
charakter jsem předtím mohl poznat na vrcholech. A bylo inspirující pozo-
rovat, jak se voda přizpůsobuje kameni a zároveň ho drtí. Jak tady tyhle dva 
živly vstupují do úzkého a blízkého, ale přitom ledově chladného a tvrdého 
vztahu...
“Tohle místo stvořili sami bohové jako svojí osobní galerii.”, zašeptal při-
rodní a antický člověk ve mně. Ale jen velmi potichu. Tak, aby ho rozum 

moc neslyšel... A v tu chvíli mi srdce naplnila pokora a posvátná bázeň. 
Pocity, které mi umožnily dotknout se tohohle prostoru jinak. Prožít ho 
intenzivněji a víc do hloubky. Všímat si detailů a jeho celkového charisma. 
Určitý druh pověrčivosti a mýtický pohled na věci kolem nemusejí být nut-
ně jen nástrojem klamu a zavádějícich omylů, jak si je navykla vnímat naše 
racionální kultura. Můžou být i nástrojem pro zostření vnímání a pro vta-
žení vědomí hlouběji do přítomnosti. Jsou nástrojem srdce spíše než hlavy 
a probouzí k životu vnitřní smysly a intuici. 
Něco takového rozum moc neumí. Ani rozum, ani ony strohé vědecké pří-
běhy, jimiž si popisujeme a vysvětlujeme svět. Ostatně, jak mě o tom záhy 
přesvědčily i komentáře našeho jeskynního průvodce:
“Tato síň je vysoká a široká tolik a tolik metrů. V létě a v zimě je zde tolik
a tolik stupňů Celsia. Byla objevena tímto badatelem v tolikátém a toliká-
tém roce. Jeskyně je stará tolik a tolik let, hluboká tolik a tolik kilometrů
a teď nás ještě čeká tolik a tolik schodů.” 
Jak nezáživné informace! Samá čísla a příběhy psané rozumem a stroji. 
Ty mi nikdy nebyly sto říci o přírodě a o jejích uměleckých výtvorech nic 
opravdu oslovujícího. 
Jediná informace, která mě opravdu zaujala, byla ta, že tato síť jeskyň měří 
dohromady kolem čtyřiceti kilometrů. To mi alespoň dovolilo si předsta-
vit v jak impozantním skalním chrámu se teď nalézám a jak jedinečný je 
to prostor. Oslovovala mě možnost, že tak, jak jsem se mohl dotknout té 
nedozírné šedi kamených plání na vrcholech tohohle pohoří, tak se paní 
Tennengebirge teď mohu dotknout stejně nedozírně i zevnitř. V tak obrov-
ské jeskyni jsem byl poprvé v životě.
Záviděl jsem přitom na okamžik tatíkovi svého nového kamaráda Aloise, 
který prý působil v téhle jeskyni 40 let jako průvodce a se kterým se Alois 
dostal i do těch nejzažších a nejintimnějších zákoutí. Bomba! 
My jsme s průvodcem prošli jen onu turistickou část jeskyně, kde se tvoří 
ony slavné ledové formace a která představuje zhruba kilometr z celkové 
délky chodeb. Ale beztak: Stálo to zato!

Výkyvy srdce
Vyšel jsem z jeskyně a dál sestoupal ze srázu dolů. A náhle na mě přišel 
splín. Asi se mi po onom putování horskou pustinou zas zastesklo po lidech.
A nebo se prostě stalo zas to co vždycky, když člověk sestupuje z hor zpět 
do nížin:
Hory povznáší vědomí člověka. Mají tu moc ho vnitřně pročistit a odlehčit. 
Ale když pak zas sestupuje do údolí, jakoby s nadmořskou výškou klesala 
i jeho schopnost jasného a čistého vidění a on se noří do trošku nižších, 
temnějších a zastřenějších úrovní sebe sama. 
Za ty roky sestupů a výstupů už to znám. Ale stejně mě to ještě leckdy pře-
kvapí. Najednou mi prostě srdce potemní a já mám tendenci si trošku za-
zoufat. 
Ale je to jen přechod, netřeba zmatkovat a nechávat se tou náhlou změ-
nou pohltit. Mě naštěstí zase přišla na pomoc Cesta sama. Zrovna ve chvíli 
mého mírného zazoufání jsem najednou uviděl na zábradlí nalepenou sa-
molepku s nápisem: “No spiritual surrender!” 
Páni! Díky! Další trefa do čeného! Dokonale mi to zvedlo náladu.
Ale po lidech se mi už beztak trošku stýskalo. Přál jsem si s někým milým 
popovídat anglicky a  maličko nakrmit svoje já vřelým mezilidským kon-
taktem. A už se mi tak úplně nechtělo šlapat ještě nějakých dalších třináct 
kilometrů lesem až k hotelu se zaparkovaným autem. Chvilku jsem tedy 
zvažoval, že sejdu až dolů do městečka Werfen a alespoň kousek se svezu 
autobusem. Nakonec jsem však ten hezký nápad zamítl. 
Zdálo se mi to komplikované a nejisté. A k tomu: Přece nejsem žádná baba! 
Prostě se jde! Sil mám ještě dost, tak jaképak podléhání nějakým teskným 
emočním závanům. 
Zaměřil jsem se tedy na svůj cíl a najel zapátky na onen “starej chlapáckej 
program”, který se moc neohlíží na city a prostě jde splnit ukol a naplnit 
plán. Úplně jsem přitom ale zapomněl na to, že Cesta umí splnit každé přá-
ní a naplnit každou potřebu. A dokáže uskutečnit i na první pohled kompli-
kovanou vizi, a to obvykle tím nejprostším možným způsobem...

www.ondrejlanda.cz

Pokračování někdy příště.
Text a foto: Ondřej Landa
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PRANOSTIKY PRO MĚSÍC BřEZEN
 Březen - za kamna vlezem.
 V březnu vítr břízy fouká.
 V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
 Březnové slunce má krátké ruce.
 Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát.
 Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
 Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
 Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.
 V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
 V březnu prach - jistý hrách.
 Březen bez vody - duben bez trávy.
 Na déšť březnový následuje požehnání boží. 
 Hřmí-li v březnu, tak také v červnu. 
 Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po velikonocích.
 Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku.
 Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.
 Březen hřmí – květen sněží.
 Kam se v březnu první bouřka honí, všechny ostatní jdou za ní.
 Laštovčin zobáček je krátký, ale zvlášť v březnu sladký.
 V březnu když se práší, stromy brzo raší.

Vyluštěte si jméno fi alky doplněním jmen
Poslové jara...
Jako příjemný posel jara je tato bylinka .................... - nejvoňavější z fi alek. Pěstuje se pro vůni, barvu, 
přidává se do cukroví, nápojů a kosmetických přípravků. Nálev z květů působí blahodárně na celý dýchací 
systém, je vhodný pro uklidnění nervů, zmírnění bolestí hlavy a pomáhá při nespavosti.

Zpracovala: Emília Procházková

Klára Štěpánková, net

2. 3. 1824 – narozen Bedřich Smetana, český a světový hudební skladatel
2. 3. 1969 – pohřeb Jana Zajíce, který se upálil na Václavském náměstí
2. 3. 1978 – den, kdy vzlétl do vesmíru první československý kosmonaut 
Vladimír Remek
3. 3. 1994 – v Pasově umírá Karel Kryl, český básník,písničkář,grafi k
a prozaik
7. 3. 1850 – narozen Tomáš Garrigue Masaryk, první československý pre-
zident
8. 3. 1912 – Mezinárodní den žen
15. 3. 1939 – začala okupace Československa nacistickým hitlerovským 
Německem
16. 3. 1939 – byl zveřejněn „ Výnos o zřízení  Protektorátu  Čechy a Mo-
rava“
22. 3. 1471 – zemřel Jiří z Poděbrad, husitský král a 41. český panovník; 
jediný český král, který   nepocházel z královské dynastie, ale ze šlechty
23. 3. 1887 – narozen Josef Čapek, český malíř, bratr spisovatele Karla 
Čapka
28. 3. 1946 – schváleny Dekrety prezidenta republiky Edvarda Beneše 
(Ústavní zákonč.57)
28. 3. 1592 - narozen Jan Amos Komenský, učitel národů, 
28. 3. 1914 – narozen Bohumil Hrabal, český spisovatel

Zajímavé dny a významná výročí v březnu :

Doplnění k některým datům:
Den učitelů
Den učitelů byl vyhlášen československou vládou v roce 1955 jako morální ocenění práce pedagogů. Termín, ve kterém se den učitelů slaví, se v různých 
zemích liší. U nás je určeným datem 28.březen, výročí narození Jana Amose Komenského, pedagoga světového významu, patrona českého školství
a největší osobnosti české kultury 17. století.

Mezinárodní den žen
Počátky tohoto svátku sahají hluboko do historie. Vznik svátku je spojený s mnohaletým bojem za rovnoprávnost mužů a žen. V roce 1908 se sešlo něko-
lik tisíc žen a v ulicích New Yorku, aby demonstrovaly za zkrácení pracovní doby, zvýšení mezd, volební právo, rovnoprávnost a spravedlnost. Od roku 
1975 je Mezinárodní den žen uznán Organizací spojených národů a je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen. U nás je tento svátek znám pod 
zkratkou MDŽ a jistě mnohé maminky schovávají papírová srdíčka a přáníčka od svých ratolestí.

15. březen 1939
Rokem 1938 začala prudce narůstat agresivita Německa a jeho páté kolony proti Československu. 15. března 1939 začali vojáci wehrmachtu
v šedozelených uniformách okupovat Československou republiku. Toto osudové datum symbolizuje v Českých novodobých dějinách etapu morálního 
ponížení a degradaci všech demokratických hodnot. 
16. března 1939 byl zveřejněn „Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava“.  Represivní režim přinutil občany zvykat si na mimořádně brutální
a násilnickou totalitní diktaturu. Odstraněna byla práva a svobody, cenzuře byl podroben rozhlas, tisk a národně orientované spolky a organizace. České 
vysoké školy byly uzavřeny a lidé posíláni na nucené práce do Německa. Židé, Romové, komunisti, lidé s jinou sexuální orientací a odpůrci nově nastole-
ných pořádků byli deportováni do „převýchovných“ a následně koncentračních táborů. 
Nezapomenout,  nepřekrucovat a historicky správně pojmenovat křivdy spáchané na českém národě, spojené s vyháněním českých obyvatel z jejich 
domovů – to je úkol pro historiky, učitele a všechny demokraticky smýšlející lidi.

Zpracovala: Emílie Procházková

Příprava nálevu: 
plnou lžíci sušených nebo čerstvých 
květů zalijeme 500 ml horké vody
a louhujeme 15 minut.
Čaj sladíme medem. 
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Začíná jaro, můžeme sportovat?
Můžeme, ale prakticky jen každý sám, jednotlivě. Své sporty mohou provo-
zovat za přísných hygienických opatření jen profesionální sportovci, ama-
térský sport je podle posledního nařízení vlády z 15. února 2021 extrémně 
omezen. Vnitřní zařízení – tělocvičny, posilovny, bazény, ledové plochy, 
kuželny – jsou uzavřena, aktivity jsou povoleny jen na vnějších plochách 
a to jen v maximálním počtu dvou osob společně. To fakticky znemožňuje 
společnou přípravu družstev v kolektivních sportech, ve Šluknově třeba 
kuželkářů, volejbalistek nebo fotbalistů a dalších, natož pořádání jakých-
koliv přípravných utkání. Máme obavy, že se tento stav nejvíc negativně 
projeví u dětských družstev, protože individuální příprava je nezáživná
a kolektiv spřízněných duší určitě chybí. Navíc po tak dlouhé pauze se 
může ztratit i zájem ve sportu pokračovat.
I když špičky řídících orgánů se v současnosti zřejmě nejvíc zabývají pro-
blémy jako jsou kauzy Berbra nebo Hniličky či volbou vedení ČOV, lidé na 
nižších stupních, kteří se sportovci skutečně pracují, hledají cesty, jak situ-
aci změnit a jak umožnit návrat do společné přípravy byť s mnoha podmín-
kami a povinnostmi. Právě na základě tlaku ze sportovních klubů a tělový-
chovných jednot dotlačila Česká unie sportu Národní sportovní agenturu 
k jednání s ministerstvem zdravotnictví o možnostech uvolnění protie-
pidemických opatření ve sportu
a předložit mu návrhy, jak amatér-
ský a rekreační sport provozovat.
Mimo jiné například doporučuje 
změnit možnost sportování pou-
ze dvou osob na jednom hřišti – ať 
jde o hřiště na badminton, volejbal 
nebo fotbal. Je to podivná předsta-
va, že na fotbalovém hřišti se mo-
hou pohybovat pouze dva hráči, 
když jiné opatření třeba pro obcho-
dy požaduje odstup mezi osobami 
pouze dva metry. Jsou předloženy 
návrhy, jak plochu hřiště rozdělit 
na několik sektorů, ve kterých by 
nezávisle na sobě trénovaly skupiny 
po šesti lidech, které by se nemísily 
a nebyly v kontaktu. Sportovci by 
přicházeli na trénink ve dvojicích
s požadovanými rozestupy, nápo-
je a jídlo s by přinášel každý sám
z domova a převlékání do dresů 
by se provádělo venku opět v pat-
řičných odstupech. Soutěže by se 

mohly otevřít prakticky bez omezení s tím, že účastníci by se každé tři dny 
podrobovali antigenním testům, 
které by byly zdarma, pro kluby by 
to pak nepřinášelo žádnou finanč-
ní zátěž. Podnětů je ještě mnoho, 
všechny je však musí schválit vláda 
a vyhlásit je ve svých opatřeních. 
Smůla však je v tom, že v současné 
době, kdy počet nakažených koro-
navirem prudce stoupá, vláda na 
sport resp. uvolnění opatření kvůli 
naléhavějším problémům nebude 
mít myšlenky.
A jak je to ve Šluknově? Dodržují 
se nařízená opatření, hráči všech 
oddílů trénují individuálně, ov-
šem pouhé neustálé střídání běhu, 
švihadel a domácích posilovacích 
strojů tu pravou motivaci nepřiná-
ší. Chybí společnost, kamarádi, so-
ciální kontakt a tak si všichni přejí, 
aby se koronavirus konečně zastavil 
a vše se vrátilo do přijatelných mezí.
Snad trochu pozitivní zprávou 
může být to, že Národní sportovní 
agentura začala rozesílat finance 
z dotačního programu Můj klub 
2021, ovšem  zároveň s tím vyvstá-
vá otázka, na co teď peníze použít, 
když se nejezdí na zápasy, trenéři 
netrénují, tělocvičny a vnitřní pro-
story jsou uzavřené. Kdy se běžná 
sportovní činnost znovu rozběhne, 
nikdo neví a tak budou muset být 
finance uloženy na účtech a bude se 
čekat na „hodinu H“. Předpokládá 
se, že po novém začátku bude na-
staven systém, že se nejprve dohrají 
zápasy přerušené podzimní části 
soutěží a teprve potom začne jarní 
část. To ale znamená možné pro-
dloužení soutěží až do prázdnino-
vých týdnů, a když se vrátíme k fi-
nancím, budou ubývat neskutečně 
rychle. Jaká bude situace za několik 
týdnů však dnes nikdo nedokáže 
odhadnout.

Text: Ing. Milan Kořínek
foto: z archivu SK Šluknov



STRANA 20 ŠLUKNOVSKÉ NOVINYPLACENÁ INZERCE

Název: Šluknovské noviny - periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 1x měsíčně. Vydává pro město Šluknov: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, 
IČ 00261688 v nákladu 900 ks, e-mail: sluknovak@mesto-sluknov.cz. Uzávěrka každého čísla do 25. dne v měsíci. Šéfredaktor a inzerce: Jitka Schneiderová, grafika: Klára Štěpán-
ková. Redakční rada: Ing. Milan Kořínek, Mgr. Alena Müllerová, Emília Procházková. Nepodepsané materiály jsou redakční. Povoleno MK ČR pod r. č. E 12233. Tisk: SOŠ mediální 
grafiky a polygrafie Rumburk. Názory redakce se nemusejí shodovat s názory dopisovatelů a vydavatel nezodpovídá za obsah placené inzerce. Nevyžádané rukopisy a fotografie se 
nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo externí materiály upravovat a krátit. 

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

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 185 - 229 Kč/ks.

Prodej se uskuteční:
21.3.2021

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

Technické služby Šluknov
nabízí pro občany města Šluknov

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.


