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Turisté se mají v nové sezóně na co těšit

Jsme velice rádi, že po tolika letech se podařilo za přispění prostředků stát-
ního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj 
v našem městě zrealizovat turistický a orientační informační systém.

Pokračování na str. 8 

Změna v předávání objemných 
odpadů do kompostárny

Pokračování na str. 4

Od prvního dubna dochází k výrazné změně v předávání objemných od-
padů do sběrného dvora, respektive kompostárny. 
O důvodech této změny vás v úvodním článku informovala paní starostka. 
Objemný odpad bude možné předávat v kompostárně v ul. Tovární 1088 
v množství 500 kg na domácnost a rok. Při předávání odpadu bude nutné 
se prokázat odpadovou kartou. 

Nová technika pro hasičskou jednotku města
Jednotka sboru dobrovolných hasi-
čů města Šluknov převzala dne 
25.02.2021 u výrobce, společnosti 
Auto Trutnov, s. r. o., nové doprav-
ní vozidlo Ford Transit. Při splnění 
technických podmínek dotačního 
programu se jedná o devítimístný 
automobil v základním provede-
ní, umožňující přepravu jednotky 
požární ochrany na místo zásahu 
nebo přepravu osob při plnění úko-
lů na úseku ochrany obyvatelstva 
s osobními zavazadly. To zname-
ná, že nesmí být vybaveno hasící 
technologií a musí mít stále volný 
prostor pro možnou evakuaci oby-
vatel s jejich zavazadly. 
Vozidlo bylo pořízeno Měs-
tem Šluknov v celkové hodnotě 
1.381.963,- Kč, za přispění účelové 
investiční dotace Ministerstva vni-
tra – Generálního ředitelství HZS 

ČR ve výši 450.000,- Kč a investič-
ní dotace Ústeckého kraje ve výši 
300.000,- Kč. 
Dopravní automobil DA-L1Z má 
tyto základní technické parametry:
Podvozek: Ford Transit kombi 350 
Trend 4x4 s pohonem přední a zad-
ní nápravy
Motor: 2.O EcoBlue, max. výkon 
125 kW, zdvihový objem 1995 cm³
Rozměry: výška 2734 mm, délka
5 690 mm, šířka 2 059 mm Max. 
hmotnost 3 500 kg.
Mezi vybavení vozidla patří červe-
nomodré výstražné zařízení se siré-
nou s možností reprodukce mluve-
ného slova, vozidlová radiostanice, 
2 ks kapesních radiostanic, osvětle-
ní po obvodu vozidla, parkovací ka-
mera, programovatelné nezávislé 
topení, střešní nosič, celoroční pne-
umatiky.             Pokračování na str. 10

RADA MĚSTA ROZHODLA O BEZPLATNÉ 
DISTRIBUCI ŠLUKNOVSKÝCH NOVIN
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Odbor sociálních věcí MěÚ Šluk-
nov zajistil ve spolupráci s Oblast-
ní Charitou Šluknov respirátory
a roušky pro potřebné občany měs-
ta Šluknov a současně i pro další 
města a obce Šluknovského výběž-
ku, tj. Mikulášovice, Velký Šenov, 
Lipová a Lobendava. Chtěli jsme, 
aby potřební občané měli pomoc 
co nejrychleji a nejblíže svému 
bydlišti. Veškerý materiál byl dis-
tribuován Potravinovou bankou
v Litoměřicích, které tímto děkuji 
za velmi osobitý a vstřícný přístup.
PRO KOHO JSOU OCHRANNÉ 
RESPIRÁTORY FFP2 URČENY?
Pro občany, kteří z důvodů nepří-
znivé sociální situace, např. finanč-
ní, nemají možnost  si tento materi-
ál zajistit z vlastních zdrojů.
Množství respirátorů je omezené, 
proto se opravdu snažíme, aby byly 

Respirátory pro ty, kteří je potřebují
adresovány potřebné sociální sku-
pině (např. nízkopříjmoví senioři, 
samoživitelé a osoby, které reálně 
zažívají chudobu a jsou na hranici 
hmotné nouze...). Snahou je vždy 
individuální přístup v rámci dané 
sociální situace.  
Současně doporučujeme osobám, 
které jsou současně příjemci ne-
pojistných dávek hmotné nouze, 
aby se obrátily i o pomoc na Úřadu 
práce ČR a zažádaly formou dávky 
„Mimořádná okamžitá pomoc“
o zajištění respirátorů pro sebe
a rodinu.
Osoby, které využívají další sociální 
služby, např. sociálně aktivizační 
služba, se mohou obrátit i na své 
klíčové pracovníky. Víme, že i so-
ciální služby mohou pomoci se za-
jištěním respirátorů pro své klienty.

Za OSV  Bc. Marcela Tomčalová

Pečovatelská služba pomohla 
zajistit a zorganizovat očkování
u seniorů v domě DPS a pro seni-
ory žijící na Nerudově ulici. První 
dávkou vakcíny AstraZeneca byli 
naočkováni obyvatelé ve středu
03. 03. 2021.
Očkování bylo zcela dobrovolné
a celkem se očkování zúčastnilo 
přibližně 35 seniorů.
Velké poděkování patří mobilnímu 
očkovacímu týmu z Krajské zdra-

Obyvatelé „DPS“ úspěšně očkováni proti 
COVID-19

votní, a. s. - Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem.
Obyvatelé, kterým zdravotní stav 
neumožnil se akce účastnit, budou 
mít možnost při dalším příjezdu 
mobilního týmu tj. koncem března.
Ostatním seniorům, žijícím mimo 
tyto byty, nabízíme dlouhodobě 
pomoc s registrací v rámci činnosti 
Odboru sociálních věcí.

Pečovatelská služba města
Šluknov, Odbor sociálních věcí.

Řešíte problém s nedostupností 
zdravotní péče? Můžete

kontaktovat
Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Vážení spoluobčané,

jak všichni víme, nedostatek kvalifikovaných 
lékařů s volnými kapacitami je v našem regi-
onu dlouhodobý problém. Rád bych Vás proto 

informoval o spuštění webu:

https://nedostupnapece.mzcr.cz, kde můžete 
hlásit chybějící lékaře a zdravotní péči.

Ze zákona jsou za zajištění zdravotní péče zod-
povědné zdravotní pojišťovny. To, zda se o Vás 
starají, kontroluje Ministerstvo zdravotnictví. 
Odesláním stížnosti přes tento web zajistíte, 
že se o Vaší stížnosti dozví jak zdravotní pojiš-
ťovna, tak ministerstvo, které pak zkontroluje, 

jak bylo s Vaší stížností naloženo.

Proto Vás prosím, chybí-li Vám např. zubař

v dostupné vzdálenosti nebo jakýkoliv jiný lé-
kař, vyplňte oficiální stížnost na webu uvede-
ném výše, aby zdravotní pojišťovny mohly do-

stát svým povinnostem.

S poděkováním za spolupráci Robert Holec                                                                                                                      
předseda Svazku obcí Sever

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.
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 Rada města opětovně rozhodla, vzhledem k vyhlášení nouzového stavu 
a epidemickým opatřením a snahou pomoci, o prominutí nájemného za 
měsíce leden a únor 2021 v nebytových prostorech města pro podnikatele, 
spolky a neziskové organizace, kterým bylo znemožněno provozovat svou 
činnost.
 Rada tak, jako každý rok, schválila nákup knižních fondů pro měst-
skou knihovnu ve Šluknově v celkové výši 150 tis. Kč (každoročně se tak
v knihovně obnoví cca 600 knih).
 Rada jako zřizovatel základní školy schválila nejen pokračování pří-
pravné třídy, určené pro děti, kterým byl udělen odklad povinné školní 
docházky, ale kvůli převisu poptávky schválila rovněž zřízení i druhé pří-
pravné třídy v základní škole.
 Rada v rámci pomoci podnikatelům v současné složité situaci, třinácti 
z nich, s nimiž má město uzavřené dohody o třídění komunálního odpadu, 
snížila smluvně do konce června 2021 úhrady.
 Rada schvalovala také smlouvu o bezplatné výpůjčce mobiliáře (např. 
historické prapory, pušky, znak města apod.), často pocházejícího ze Šluk-
nova do prohlídkového okruhu Šluknovského zámku, kde v současnosti 
probíhá úprava části prohlídkového okruhu.
 Dále rada rozhodla, vzhledem ke stávající epidemické situaci a pro-
gnóze jejího vývoje, kdy není reálné akci s několika tisíci návštěvníky 
uspořádat, o zrušení plánované akce Zámecké slavnosti 2021 ve dnech
25. – 26. června 2021 a odstoupila od již uzavřené smlouvy na zajištění 
vystupujících umělců – neuslyšíme tak např. kapely Nebe, Elán revival, 
Čechomor, Queen revival apod.  

Zajímavosti z rozhodování rady a zastupitelstva města
 Zastupitelstvo se na svém březnovém zasedání zabývalo čerpáním roz-
počtu města za rok 2020, ve kterém město hospodařilo s příjmy po kon-
solidaci ve výši cca 151 mil. Kč a čerpalo výdaje ve výši cca 128 mil. Kč. 
Rozpočet tak, zejména z důvodu velmi opatrného hospodaření s ohledem 
na stávající situaci, skončil přebytkem a na účtech města ve výši téměř
23 mil. Kč. Město má tak určitou rezervu na hospodaření i ve složitém ob-
dobí letošního roku. V loňském roce získalo město dotace ve výši téměř 
22 mil. Kč (zejména na opravu tělocvičny, školní jídelny a budovy školy
v Žižkově ulici, na chodník do Císařského, turistický a informační systém, 
sociální i terénní práci, kulturní památky, ale i např. na zvládnutí epidemie 
COVID-19).
 Zastupitelstvo také schválilo podání žádosti o dotaci z nového dotační-
ho programu Národní sportovní agentury na komplexní rekonstrukci ob-
jektu a bezprostředního okolí tribuny na městském stadionu. Stávající vyu-
žití objektu by mělo být rozšířeno i o využití dnes prázdných prostor bývalé 
restaurace, kam by měly být přesunuty kuželkářské dráhy z nevyhovujících 
prostor za hasičárnou. Projekt počítá i s kompletním vybavením objektu,
a pokud dotace vyjde a zastupitelstvo realizaci schválí, měl by být realizo-
ván koncem tohoto a v příštím roce.
 Zastupitelstvo města rovněž schválilo rozdělení příspěvku ve výši
535 tis. Kč, který město obdrželo z ministerstva kultury na regeneraci 
městské památkové zóny – z něj by měla být opravena další část fasády 
Domu kultury (východní strana), zahájena repase některých dveří v objek-
tu knihovny a restaurována jedna z vitráží v kostele sv. Václava.

Text: Redakce ŠN

Vážení a milí spoluobčané,
začalo jaro a mnozí z nás se těší na práci na zahradách a přípravu záhonů 
na setí a sázení. S jarem přichází také období, kdy se ve větší míře provádí 
úklidové práce doma, v garážích, kůlnách a všichni řešíme kam s odpa-
dem. A právě tímto tématem bych začala.
Změna v ukládání objemného odpadu pro občany města
V současnosti je platná nová obecně závazná vyhláška, která obsahuje 
jednu změnu, a tou je ukládání objemného odpadu. Nově budou moci ob-
čané města, kteří mají ve Šluknově trvalý pobyt, ukládat objemný odpad 
zdarma v maximálním množství 500 kg na společnou domácnost za ka-
lendářní rok v městské kompostárně nacházející se v Tovární ulici. Občan 
města obdrží v kompostárně kartičku, na kterou bude moci odložit za svou 
domácnost výše uvedených 500 kg objemného odpadu zdarma. Pokud 
bude za daný kalendářní rok hmotnost uloženého objemného odpadu nad
500 kg, bude tento odpad zpoplatněn podle platného ceníku. Kartička je 
nepřenosná, platí pouze pro danou rodinu či společnou domácnost. Nově 
bude umožněno občanům ukládat objemný odpad 3x ročně do velkokapa-
citních kontejnerů rozmístěných v různých lokalitách města. A proč má 
být objemný odpad odevzdáván v kompostárně? Protože v kompostárně 
je váha, na které bude odpad zvážen a informace uložena v evidenci a na 
kartičce vlastníka. Zcela chápeme, že tato změna vyvolá u mnohých z Vás 
údiv, překvapení, proč k takovému systému vůbec přistupujeme. Je to na 
základě negativních zkušeností z předešlých let. Původní systém, kdy ve 
sběrném dvoře mohl občan, který je trvale přihlášen ve Šluknově, odevzdat 
objemný odpad zdarma bez omezení na základě předložení občanského 
průkazu, byl zneužíván. Bohužel díky tomu se zásadně zvýšil objem toho-
to odpadu, který město musí likvidovat na vlastní náklady. Cena za likvi-
daci objemného odpadu se každoročně zvyšuje. Např. v roce 2018 město 
vynaložilo 577 tis. Kč, v roce 2020 to bylo již 1,067 mil. Kč. A to je cena 
bez ostatního odpadu, jakou je suť, nebezpečný odpad, elektroodpad nebo 
bioodpad.   Jistě se shodneme v názoru, že tyto finanční prostředky by se 
daly využít úplně jinde, kde je to potřeba. Toto byly argumenty, které vedly 
k tomu, že vedení města a kolegové z Odboru rozvoje a životního prostředí 
hledali cestu, jak umožnit občanům zachovat službu, ale současně nastavit 
pravidla tak, aby se co nejvíce omezilo zneužívání této služby. Doufáme, 
že tento nový způsob se osvědčí lépe, to se ale ukáže nejdříve za rok. Je tře-
ba si připomenout a uvědomit si, že cena za ukládání a likvidaci odpadů 
se neustále zvyšuje a její radikální zvýšení nás v blízké budoucnosti čeká. 
Ovlivní to nejen rozpočet měst a obcí, ale i rozpočty domácností. S tím je 
třeba počítat. 

Zámecké slavnosti se letos konat 
nebudou
Vystoupení kapel na Zámecké slav-
nosti 2021 jsme naplánovali a za-
rezervovali již v závěru předešlého 
roku.  Doufali jsme, že epidemio-
logická situace bude lepší a akce 
se bude moci uskutečnit. Bohužel. 
Všichni vidíme, jak se situace vyvíjí. 
I přesto, že počty nově nemocných 
mají klesající tendenci, je nám všem 
jasné, že opatření se budou uvolňo-
vat jen velmi pozvolně. Domníváme 
se, že v červnu nebude možné po-
řádat veřejné kulturní akce způso-
bem, na jaký jsme byli zvyklí. Tedy 
bez omezení počtu návštěvníků
a dalších hygienických opatření. 
Kulturní akce, zejména venkovní, skutečně nelze pořádat, pokud je povo-
len jen omezený počet návštěvníků. To je možné v menších obcích, kde je 
malý počet obyvatel, ale ne ve Šluknově. Opravdu podstatné v současné 
době je, aby se situace zlepšila a nemocných a zemřelých ubývalo. 
Město Šluknov soutěžilo ceny energií na komoditní burze
Město Šluknov i letos provedlo prostřednictvím komoditní burzy v Klad-
ně nákup silové elektřiny a zemního plynu na další dvouleté období. Plyn 
i elektřina byly nakoupeny v souhrnném množství 9739 MWh zahrnují-
cím spotřebu všech objektů města, včetně Mateřské školy, Základní školy
a Technických služeb. Nákupem bylo dosaženo citelného snížení cen ko-
modit proti běžným dodavatelským cenám, u plynu o cca 30 %, u elektřiny 
o 25 – 40 % dle typu distribuční sazby. Nákup energií na burze město vy-
užívá již od roku 2013 a spolu v kombinaci s dalšími opatřeními, jako jsou 
zateplování budov, výměny oken, výměny kotlů apod., má znatelný vliv 
na provozní úspory jak nebytových objektů, tak i bytových domů a jejich 
nájemníky projevující se např. v nižších nákladech na vytápění. Samozřej-
mostí je, že nájemníci v bytech ve vlastnictví města každoročně dostávají 
vyúčtování za spotřebování energií a přeplatky jsou jim v prvním pololetí 
roku vždy vráceny. 
Milí spoluobčané, přeji Vám všem, abyste neztráceli víru v to, že se epi-
demiologická situace s covidem bude zlepšovat. A náladu nám všem jistě 
zlepší slunečné jarní dny, aktivity v přírodě a na zahrádkách. Hodně zdraví!

Eva Džumanová
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Změna v předávání objemných 
odpadů do kompostárny

Pro její získání vyplní občan při prvním odevzdání objemného dopadu 
přihlášku, na které uvede členy své domácnosti a číslo karty na ni bude 
zaznamenáno. Otvírací 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. 
Ostatní odpady bude i nadále možné odevzdávat v areálu sběrného dvora 
v Technických službách Šluknov spol. s r. o. Císařský 378, Šluknov. Zde 
bude zachován původní režim. Otvírací doba sběrného dvora je pondělí 
8:00 – 14:00 , středa 8:00 – 17:00, pátek 8:00 – 17:00, sobota 8:00 – 14:00. 
Polední pauze je od 12:00 do 12:30)
 Dalším ze způsobů, kam odevzdávat objemný odpad, budou velkokapa-
citní kontejnery umisťované minimálně 3x ročně na 3 různá stanoviště. 
U kontejnerů bude pracovník technických služeb, který od vás objemný 
odpad po předložení dokladu totožnosti (občanského průkazu, pasu) pře-
vezme. Bude se jednat pouze o objemný odpad.  Odpad odevzdávaný do 
kontejnerů nebude zaznamenáván na kartu. 
Kontejnery budou poprvé umístěny dne 28. května 2021 na těchto stano-
vištích:
Císařský - p.p.č. 1020/1 - „U Konzumu“ u kontejnerů na tříděný odpad od 
8:00 do 10:00 hodin; 
Šluknov – p.p.č. 1547/5 - mezi ulicemi Sokolská a Svatopluka Čecha u par-
koviště od 11:00 do 13:00 hodin,  
Království – st.p.č. 374/1 – dřívější Vlachovka (od kostela směrem na Jiří-
kov) od 14:00 do 16:00 hodin. 
Další plánované termíny jsou 31. července a 29. září 2021. 
Toto opatření je přechodné do doby realizace stavebních úprav v kom-
postárně, kam bude následně přestěhován celý sběrný dvůr. Vznikne zde 
nové odpadové centrum. 
O všech opatřeních a změnách se můžete dočíst nejen v místním tisku, ale 
i na webových stránkách města Šluknova vč. odkazu „Vše o odpadech“
a nově také na facebooku města Šluknova. 

Božena Naňáková, ORŽP

Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů
Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů s tříděným odpadem se uskuteční dne 
3. května 2021. Sváženy budou žluté pytle s drobným plastem a PET lah-
vemi, oranžové pytle s nápojovými kartony a zelené (nově také šedé) pytle 
s drobnými kovy např. plechovkami od potravin, od krmení pro domácí 
zvířata, plechovky od piva apod. Pytle s vytříděným odpadem připravte na 
obvyklou trasu den předem, tj. v neděli 2. května 2021. Mapa svozové tra-
sy je k nahlédnutí na stránkách města Šluknova – Vše o odpadech. 
Upozorňujeme na to, že žluté, oranžové a zelené nebo  šedé pytle s jiným 
odpadem nebudou sváženy. Pytle na tříděný odpad obdržíte na MěÚ ve 
Šluknově, odbor rozvoje a životního prostředí a recepce, nám. Míru 1 
nebo v Technických službách Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov. 
Kalendář s vyznačením svozů pro rok 2021 si  můžete vyzvednout v recep-
ci, pokladně, sekretariátu a odboru rozvoje a životního prostředí MěÚ ve 
Šluknově a také v Technických službách spol. s r.o. v Císařském. 

ORŽP

Jak jsme se v roce 2020 podíleli 
na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Město Šluknov může v roce 2020 pochlubit sbě-
rem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 
31,05 t. Na každého obyvatele tak připadá 5,49 kg vysloužilých spotřebičů. 
Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, ce-
losvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část 
dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení život-
ního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní 
systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce 
CO2 o 370,58 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 143 ks.
Nebylo nutné vytěžit 18 205,31 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množ-
ství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do 
Brna po dálnici D1 a to 681 krát.
Došlo také k úspoře 187 409,07 kWh energie. Asi stejné množství, jako 
kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 187410 krát.
Podařilo se recyklovat 17 862,06 kg železa. Toto množství recyklovaného 
železa by bylo možné použít pro výrobu 733 ks nových praček, bez nutnosti 
těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 630,46 kg mědi, což 
by postačilo pro ražbu 112082 1€ mincí, nebo 778,82 kg hliníku, který by 
stačil na výrobu 51922 plechovek o objemu 0,33 l.
Elektrowin v roce 2020 úspěšnou spolupráci ocenil město Šluknov část-
kou 4 590,00 Kč ze svého motivačního programu.

Pokračování ze str. 1

EKO okénko: Jak správně třídit?
Patří do tříděného odpadu plas-
tové obaly od kosmetiky?
V tomto případě se nejedná o žádné 
nebezpečné látky, stačí tedy, když 
zbytky kosmetických přípravků 
jako jsou mýdla, šampony, krémy 
zcela spotřebujete. Do kontejneru 
na tříděný odpad pak můžete klid-
ně prázdné obaly vhodit. 
Patří laminátový papír do papí-
ru?
Nepatří. Do papíru patří papír vše-

ho druhu, kromě polaminátované-
ho a povoskovaného. 
Kam patří CD, DVD nebo video-
kazety? 
Plastové obaly patří do plastů. DVD 
a videokazety odevzdejte nejlépe na 
sběrný dvůr. CD můžete v malém 
množství vyhodit do směsného od-
padu, ve větším množství patří na 
sběrný dvůr.  

www.jaktridit.cz
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Tisková zpráva Českého svazu ochránců přírody

Ukliďme svět!
Na Den Země i po celý rok nás příroda potřebuje!

(ČR, 8. března 2021) Hlavní úkli-
dový termín dobrovolnické akce 
Ukliďme svět, kterou v Česku koor-
dinuje Český svaz ochránců přírody 
(ČSOP), letos kvůli pandémii po-
souváme z března až na Den Země 
22. dubna. Dobrovolníci však 
mohou uklízet po celý rok. Více na 
www.uklidmesvet.cz.
Český svaz ochránců přírody
k dnešnímu dni eviduje v akci 
Ukliďme svět více než 100 jarních 
úklidů. A další stále přibývají. Uka-
zuje se tak, že i přes složitou situaci, 
která nyní světu vládne, lidé neza-
pomínají na své životní prostředí. 
Do přírody se smí, což bohužel je 
vidět i na tom, že se plní odhozený-
mi odpadky. K jejich úklidu lze vy-
užít jakoukoli individuální vycház-
ku. Stačí si přibalit s sebou pytel,
v němž posbíraný nepořádek z pří-
rody odneseme. I drobný individu-
ální úklid přírodě pomůže a i tako-
vým se můžete pochlubit na webu 
či na facebookové stránce kampaně 
Ukliďme svět! Navíc, počítáme
s tím, že postupem času bude 
možné organizovat i tradiční velké 
úklidy. Jejich organizátory chceme 
podpořit nejen metodicky, ale i tra-
dičními úklidovými pytli. A pro šéfy 
jednotlivých úklidů máme od spo-
lečnosti ALPINE PRO i pěkná trič-
ka. Všichni, kdo věří, že letos úkli-
dovou akci v rámci Ukliďme svět 
zorganizují, by si měli o zásilku pyt-
lů a tričko požádat do 10. března.
Ochránci přírody zároveň vyzývají, 
aby své úklidy na www.uklidme-
svet.cz přihlašovali i ti, kteří ma-
teriální pomoc využít nepotřebují. 
„Získáme tak přehled o skutečných 
počtech proběhlých úklidů, což 
může motivovat i další případné 
zájemce o tuto akci,“ říká k tomu 
Veronika Andrlová, koordinátorka 
kampaně z Českého svazu ochrán-
ců přírody.
Uklízet v přírodě však lze už nyní.
A aby taková vycházka spojená
s uklízením byla ještě o něco zají-
mavější, připravuje ČSOP na každý 
měsíc tematickou soutěž, v níž se 

spojuje sbírání odpadků s pozo-
rováním přírody. „V tomto týdnu 
končí zimní soutěž „Kdo zanechal 
svou stopu ve sněhu či blátě?“ a na 
konci týdne vyhlásíme další, jarní 
téma. Výherci každé soutěže se mo-
hou těšit na zajímavé odměny. Také 
informace o aktuálních soutěžích 
najdete na webu www.uklidmesvet.
cz,“ doplňuje Veronika Andrlová
z ČSOP.
Ukliďme svět je dobrovolnická úkli-
dová akce, která probíhá na území 
celé České republiky jako součást 
kampaně Clean Up the World. Je-
jím cílem je uklidit nelegálně vznik-
lé černé skládky a pohozené odpad-
ky. Akci Ukliďme svět od roku 1993 
organizuje Český svaz ochránců 
přírody. Do kampaně se každoroč-
ně zapojují tisíce dobrovolníků.
V letech 2017–2020 se kampaň ko-
nala společně s kampaní Ukliďme 
Česko. Od roku 2021 pokračuje 
opět samostatně. Smyslem kampa-
ně Ukliďme svět není však jen sa-
motné uklízení odpadků – účastní-
ci zároveň posilují vztah k  přírodě
s prostředí ve svém okolí.   
Ukliďme svět v roce 2021 podpo-
řili: Ministerstvo životního pro-
středí, Hlavní město Praha, ALPI-
NE PRO, DPD CZ, DB Schenker
a EKO-KOM. 

Autor: Petr Stýblo, Český svaz 
ochránců přírody
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Informace z mateřinky
Mateřská škola Šluknov je stej-
ně jako ostatní mateřinky od
1. 3. 2021 uzavřena. Její provoz byl 
přerušen, přesto zde však zaměst-
nanci pracují. Jedni opravují žid-
ličky, jiní natírají přístroje a trubky, 
spravují např. škrabky, ale dorazili 
k nám i stavební dělníci, kteří pro-
vádějí sanační práce, štukují a ma-
lují. Paní uklízečky i paní kuchařky 
mají zatím práce až nad hlavu.
O paních učitelkách ani nemluvím. 
Distanční vzdělávání v MŠ
Distanční vzdělávání, které je povinné pro všechny děti, které v příštím 
roce čeká škola základní, zaměstnává nejen děti a jejich rodiče, ale zejmé-
na paní učitelky. 
Aktuálně máme 78 zapsaných předškoláků. Musíme je pochválit, protože 
skoro všichni moc pěkně pracují. Poděkování za skvělou spolupráci patří 
však i jejich rodičům. Bez nich by se práce realizovat nedala.
Paní učitelky mají vždy radost, když vidí, jak se dětem práce daří a s velkým 
potěšením pak vytvářejí další pracovní listy, hry, zábavné úkoly, videa. Ta 
slouží rodičům a dětem jako návod, jak pracovat. Výuková videa zprostřed-
kují dětem například básničky, říkanky, rýmovačky, písně nebo motorická 
cvičení. Sdílené odkazy pak obsahují i pohádky nebo návodná a motivující 
videa a videa pro pobavení. Všechny činnosti jsou pečlivě plánovány tak, 
aby byly v souladu se školním vzdělávacím programem MŠ, aby pobavily 
a zároveň poučily. 

Někteří rodiče v rámci distančního 
vzdělávání volí cestu osobního kon-
taktu s MŠ a vyzvedávají si zadání 
práce přímo v mateřince, kde zís-
kají i podrobné informace k jejich 
zpracování. Jiní využívají možnosti 
práce z domova a stahují si materi-
ály z webu MŠ: www.skolka-sluk-
nov.cz. Paní učitelky jsou s rodiči 
a dětmi v kontaktu především díky 
telefonické komunikaci. Práci dětí 
sledují, vyhodnocují a zakládají jim 
do jejich portfolia.
Zápis do MŠ
Termín zápisu do Mateřské školy 
Šluknov, příspěvkové organizace 
je určen na úterý 4. května 2021,

a to v čase od 10:00 do 17:00 hodin 
ve Svojsíkově ulici č. p. 352 – nad 
náměstím. Zde bude probíhat zápis 
pro všechny budovy MŠ (tj. i pro 
budovu MŠ na sídlišti.).
Formuláře k zápisu si lze vy-
zvednout osobně v týdnu od
26.-30. 4. 2021 přímo v MŠ nebo si 
lze vytisknout z webových stránek 
školy.
Podat žádost je možné dne 
04. 05. 2021 několika různými 

způsoby, a to buď osobně, nebo dálkově doporučeným dopisem prostřed-
nictvím České pošty, a. s., anebo zasláním elektronickou cestou, a to buď 
e-mailem nebo datovou schránkou (v případě elektronicky podané žádosti 
je nutné použít buď ověřený el. podpis nebo originály následně dodat do
5 dnů od odeslání v do MŠ.) Podrobné informace k průběhu a formě zápisu 
najdete zde: https://www.skolka-sluknov.cz/cz/materska-skola-zapis-no-
vych-deti.html.
Zdravíme z mateřské školy, přejeme vám prima dny plné zábavy a brzy na 
viděnou v MŠ!

Za MŠ Jana Korečková, ředitelka školy
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Jak se žije ve školní družině 
v době „COVIDOVÉ“

Již celý kalendářní rok se naše 
společnost ocitá v omezených reži-
mech, které s sebou přinesla nová 
nemoc s označením COVID-19. 
Samozřejmě, že tato skutečnost se 
nevyhnula ani naší školní družině. 
Zpočátku to bylo náročné a to nejen 
pro nás vychovatele, ale také pro 
děti. Z důvodu hygienických opat-
ření dochází k různým úpravám 
režimu, které se dotýkají zejména 
skupin dětí, jež jsou zařazovány do 
jednotlivých oddělení školní druži-
ny. V běžném režimu jsou skupiny 
tvořeny žáky ze dvou ročníků, ale 
pakliže se zhorší situace, každá vý-
chovná skupina odpovídá jednomu 
ročníku. Je-li ještě hůře, potom jed-
no oddělení školní družiny odpoví-
dá jedné konkrétní třídě. Pro děti je 
toto náročné zejména po psychické 
stránce, protože jim chybí přiroze-
né sociální kontakty s vrstevníky
a kamarády. My se jim však snaží-
me poskytovat vyšší komfort, který 
spočívá v individuálnějším přístu-
pu k jednotlivci, protože v danou 
chvíli má výchovná skupina menší 
počet účastníků.
V letošním školním roce plníme, 
jako každý rok, celoroční projekty, 
které jsou zaměřené na obohacení 
poznatků dětí. 1., 2. a 3. oddělení 
školní družiny plní projekt „S kvě-
tinami do pohádky“, ten je zaměřen 
na poznávání některých léčivých 
bylin a rostlin, se kterými nás se-
znamují pohádkové postavy, jimiž 
jsou např. Čert Kopytník, Čaroděj 
Kostival, Princezna Mařinka a dal-
ší. Jednotlivé příběhy se zároveň 
váží k danému kalendářnímu obdo-
bí, takže děti získávají mnoho uži-
tečných informací a poznatků, kte-
ré využijí i v dalším životě. Ve 4. a 5. 

oddělení probíhá projekt „Vesmír“, 
který je zaměřen na seznámení se 
s jednotlivými planetami, sluneč-
ní a vesmírnou soustavou. Také
v tomto projektu získají děti mnoho 
užitečných informací. Projekty jsou 
plněny formou čtení, rozhovorů, 
her a soutěží. Dalším společným 
projektem, který plní všechna od-
dělení školní družiny, je projekt 
sportovní „Žijeme sportem“, tento 
je bohužel nyní ochuzen o přímé 
sportování. Ale my jsme vynaléza-
ví, takže se snažíme využívat méně 
náročné sportovní techniky, kte-
rými jsou hody do dálky, výšky, na 
cíl, procházky po okolí s plněním 
úkolů typu přelez, přeskoč, nepod-
lez. Zkrátka se nenecháme odradit
a snažíme se držet hesla „Ve zdra-
vém těle, zdravý duch“. Každý mě-
síc vybíráme minimálně jeden me-
zinárodní nebo světový den, který 
je zaměřen na ochranu životního 
prostředí, kdy jsou děti seznamo-
vány s významem těchto dnů a ná-
sledně zpracováváme výtvarná díla, 
tak jako i u dalších projektů.
Je toho mnoho co dětem nabízíme, 
ale současná situace nás v řadě ak-
tivit omezuje. Nyní jsme zavřeni 
úplně. Už teď se ale těšíme, až opět 
budeme moci společně vyrazit do 
masopustního průvodu, na spo-
lečnou Hallowenskou diskotéku, 
posedět s rodiči před Vánocemi 
nebo společně vyrazit na již tradiční 
zdobení „Stromečku pro zvířátka“ 
či „Světluškový pochod“, který na 
konci školního roku mířil ze spor-
tovního podvečeru stráveného
v kunratickém arboretu směrem 
k domovům. Uvidíme, třeba se 
poštěstí již v tomto červnu…..

Vychovatelé a děti ŠD 

Na šluknovské základní škole 
budou dvě přípravné třídy

Přípravná třída se stala důležitým mezistupněm mezi předškolním a zá-
kladním vzděláváním. Všichni vyučující v prvním ročníku velmi oceňují, 
jak se absolvování přípravné třídy odráží v připravenosti dítěte na školní 
výuku. Také rodiče kladně hodnotí přínos přípravné třídy. I z tohoto dů-
vodu stále roste  počet přihlášek. Bohužel jsme již v posledních letech ne-
mohli všechny zájemce uspokojit. Proto ve školním roce 2021/22 budeme 
otevírat i druhou přípravnou třídu.  První zůstane na hlavní budově a druhá 
bude umístěna v přízemí školní jídelny. Obě třídy jsou kvalitně vybaveny 
pomůckami a budou v nich učit plně kvalifi kované učitelky.

Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější 
začlenění dítěte do vyučovacího procesu v 1. třídě. Výuka v přípravné tří-
dě vychází ze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
s názvem „Jaro, léto, podzim, zima – celý rok je prima“. Vzdělávání je kon-
cipováno do bloků, ve kterých dochází k všestrannému rozvoji osobnosti 
dítěte. S pomocí herních aktivit, didaktických pomůcek, individuálního 
a speciálně-pedagogického přístupu se aktivizují schopnosti z oblasti 
předčtenářské, předmatematické, grafomotorické, emocionálně-sociál-
ní, řečové a prodlužuje se délka pozornosti nad vykonávanou činností. 
Přípravná třída nabízí logopedickou péči. Součástí vzdělávání je pestrá 
nabídka akcí (divadelních, hudebních, výtvarných, sportovních i preven-
tivních). Výhodou přípravné třídy je úzká spolupráce s prvním ročníkem 
na školních, mimoškolních aktivitách a projektových dnech.  Rodiče i děti 
mají možnost využít služeb našeho školního poradenského pracoviště.
Přípravná třída je určena pro děti od 5 let, ale upřednostňují se děti s odkla-
dem školní docházky. Maximální počet dětí ve třídě je 15. Výuka je časově 
ohraničená, začíná v 8 hod. a končí v 11.40 hod. Děti mohou využít ranní
i odpolední školní družinu. Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. 
Máte-li zájem o umístění dítěte do přípravné třídy, musí zákonný zástupce 
vyplnit žádost do přípravné třídy a doložit doporučení školského poraden-
ského zařízení (PPP, SPC).  Přednostně budou přijímány děti s odkladem 
školní docházky. Rozhodnutí o přijetí do PT je ředitelkou školy vystaveno 
po doložení všech výše uvedených náležitostí. Kritéria k přijetí do příprav-
né třídy jsou zveřejněna na webových stránkách školy.
Pokud se potřebujete na cokoliv zeptat, kontaktujte nás
(na tel. č. 736 633 581, 731 495 478), jsme tu pro Vás.

Mgr. Renata Sochorová a vyučující PT
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Pokračování ze str. 1

Turisté se mají v nové sezóně na co těšit
Po Šluknově a jeho okolí si můžete všimnout 31 směrovek, které nasmě-
rují i ty největší zbloudilce na místa, která hledají. Směrovky jsou velkým 
pomocníkem jak pro turisty, tak i pro občany, kteří neznají všechna místa. 
O realizaci informoval již kolega. Mgr. Martin Chroust v prosincovém čísle 
ŠN.

Mgr. Andrea Kadlecová, manažerka Šluknovského zámku

Součástí projektu bylo i vytvoření nových tabulí a propagačních materiálů, 
které právě tento měsíc dorazily do našeho skladu. První tabule si může-
te prohlédnout při vstupech do zámeckého parku. A na nové materiály si 
bohužel ještě budete muset chvilku počkat. Nicméně alespoň takto jsme 
Vám chtěli zprostředkovat naši radost z nich. Police s propagačními mate-
riály se rozrostly o český i německý leták Šluknov krok za krokem. Na pultu 
máme krásný trhací plán města s jeho největšími atraktivitami a ve stojanu 
s mapami konečně tolik vytouženou novou mapu 1:15 000 Šluknov. V ní 
najdete 23 km nově proznačených turistických tras, tipy na výlety na kole
i pěšky a všechny turistické cíle s popisem i fotografiemi. 
Jsme rádi, že alespoň tento čas, kdy jsme veřejnosti uzavřeni, můžeme vě-
novat právě na tvorbu takovýchto materiálů. Věříme, že s Vámi brzy zase 
setkáme a doufáme, že Vám nové infomateriály udělají alespoň takovou 
radost, jako nám. 

Na závěr mi dovolte, abych poděkovala kolegům z ORŽP, kterým se po-
dařilo uspět v podání projektu, všem mým kolegům, kteří se podíleli na 
tvorbě podkladů pro materiály, také firmě SAUNEO, která vše vyrobila
a dodala a TS Šluknov za odbornou montáž.   
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V letošním roce koncem března bylo pod záštitou Českého statistického 
úřadu odstartováno Sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání je povinné, za ne-
splnění této zákonné povinnosti hrozí sankce až 10 tis. Kč. Sečíst se musí 
každý občan a cizinec, který má v České republice trvalý nebo přechodný 
pobyt nad 30 dnů. Sčítání je zdrojem unikátních informací o životě v naší 
zemi. Získaná data mohou pomoci při plánování opatření, aby se v Česku 
žilo lépe, pomáhají například: při řešení nedostatku volných bytů, při tvor-
bě nabídky vzdělávání v místech, kde chybějí potřebné profese, k zavedení 
vlakových a autobusových spojů, pomáhají při zajištění kapacit ve zdravot-
nických zařízeních, domovech pro seniory nebo školkách, při tvorbě pro-
tipovodňových opatření i hasičům při jejich zásazích. Ty, kteří se nestihli 
sečíst online, čeká listinné sčítání. 
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 ná-
vštěvy dostanete do schránky (případně bude vyvěšeno na nástěnce nebo 
na vstupních dveřích objektu). Nebudete zrovna doma? Termín nelze změ-
nit, ovšem komisař se vás pokusí zastihnout ještě jednou. Náhradní termín 
vám opět předem oznámí. 
Vyzvednout formulář si můžete také sami na kterémkoliv kontaktním mís-
tě sčítání na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Čes-
kého statistického úřadu. 
Vyplněný formulář v obálce odevzdáte nejpozději do 11. 5. 2021 na poš-
tě nebo ho vhodíte do poštovní schránky. Odpovědní obálka s logem má 
předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma. 
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. 

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 
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 dozvě-
děli 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 telefon-
ním čísle 274 056 789
Emailové dotazy zasílejte na: dotazy@scitani.cz

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ POMÁHAL V NEMOCNICI V KARLOVÝCH VARECH

V měsíci únoru a březnu jsme na žádost ústředního krizového štábu ČČK 
vyjeli na pomoc do nemocnice v Karlových Varech. Sloužili jsme na kovi-
dových jednotkách, kde jsme pomáhali sestrám. Jsem rád, že děti, které
u nás vyrůstaly v oddíle a dosáhly plnoletosti, jsou schopny a ochotny pomo-
ci člověku v nouzi. Naše služba bude pokračovat po celou dobu vážné situa-
ce a jsme připraveni vyjet do celé republiky. Pokud by někdo měl zájem po-

máhat v nemocnicích, Český červený kříž nabízí kurz s kterým je možno do 
nemocnice nastoupit a pomáhat.

Moc děkuji klukům za jejich práci, velitel  Rudolf Seidl
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Do příslušenství dle příslušné vy-
hlášky 2 ks ručních svítilen včetně 
rychlodobíjení, 2 ks pracovních 
světlometů, ruční vyprošťovací ná-
stroj, lékárna typu III. (zásahový 
batoh), ruční hasící přístroje, pru-
hovaná červenobílá páska, chirur-
gické rukavice a řezák bezpečnost-
ních pásů.   
Další techniku naše jednotka získa-
la v loňském roce, díky daru Ústec-
kého kraje, při slavnostním předání 
v Ústí nad Labem dne 12.09.2020
v celkové částce 423.776,- Kč. 
Jedná se o motorovou stříkačku 
Tohatsu VE 1500 v hodnotě cca 
360 tisíc Kč a čtyři dýchací přístroje 
Dräger PSS 4000, v hodnotě jedno-
ho cca 40 tisíc Kč.
Tento dar byl předán na základě 
rozhodnutí bývalého krajského 
zastupitelstva, kdy v průběhu jeho 
funkčního období byly takto po-
stupně obdarovány všechny jednot-
ky obcí v kraji.
Jménem jednotky města děkujeme 
všem zainteresovaným za pořízení 
této moderní techniky, která zvýší 
akceschopnost jednotky a usnadní 
její práci. Doufejme, že bude co nej-
déle pomáhat našim hasičům při 
pomoci druhým a vždy je bezpečně 
dopraví nejen k zásahu, ale přede-
vším i zpět.  
Nové vozidlo nahrazuje 19 let starý 

Nová technika pro hasičskou jednotku města
Pokračování ze str. 1 dopravní automobil stejné značky, 

u kterého se shodou okolností při 
posledním výjezdu dne 12.03.2021 
projevila zřejmě neopravitelná zá-
vada na motoru a tím se i ukončila 
jeho služba u naší jednotky. Tímto 
navazuji na informaci o činnosti 
dobrovolné jednotky města Šluk-
nov v 2020, která provedla v loň-
ském roce celkem 26 výjezdů k zá-
sahům a 5 odpoledních pomocí při 
jarním rozvozu roušek pro seniory 
v katastru města. Z uvedeného po-
čtu výjezdů se jednalo o 12 požárů, 
5 úniků nebezpečných látek, 3 tech-
nické pomoci, 3 plané poplachy
a 1 prověřovací námětové cvičení. 
Naštěstí se vždy jednalo o řešení 
nepříliš složitých situací. Pouze ve 
dvou případech byl proveden vý-
jezd do okolních obcí. Nejvážněj-
ším byl zásah při požáru nočního 
klubu v Lobendavě, kde zasahovaly 
téměř všechny jednotky z výběžku. 
Objekt byl však poškozen v celém 
jeho rozsahu. Pro dokreslení, v ka-
tastru města Šluknov bylo, spolu
s jednotkou Hasičského záchran-
ného sboru, provedeno celkem
105 výjezdů. O požár se jednalo 
ve 26 případech, 9 dopravních ne-
hod, 13 úniků nebezpečných látek,
52 technických pomocí a 4 plané 
poplachy.                         Jindřich Müller,

 velitel JSDHO Šluknov

Nová 
technika 
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30. duben je den, kdy každým rokem pálíme čarodějnice.
Odkud vlastně pramení tato dávná tradice?

Tato česká tradice není jen o tom, že se 30. dubna připraví hranice, na které 
se upálí „čarodějnice“ za jásotu dětí a zvuků srkání piva či pálenky dospě-
lými. Jde o mnohem starší tradici, než si mnozí z nás myslí. A stejně jako je 
tomu i u jiných tradic, její význam se po staletí pozměnil, ale základ zůstal 
stejný dodnes. 
Vypravíme se do minulosti, abychom se o pálení čarodějnic dozvěděli něco 
více a možná díky novým vědomos-
tem rozšířili naše zvyky, které dnes 
dodržujeme o tzv. Filipojakubské 
noci. Tak se totiž nazývá noc mezi 
30. dubnem a 1. květnem, kdy 
necháváme na hranici vzplanout 
hadrovou čarodějnici. V Německu, 
Rakousku a celé Skandinávii je tato 
noc nazývána Valpuržina noc.
Její počátky sahají do dalekých dob. 
Již staří Keltové, kteří na části na-
šeho území žili od 6. století př. n. l., 
zapalovali v noci na přelomu dubna
a května velké ohně, protože věři-
li, že plameny mají nadpřirozené 
očistné účinky. Kolem zapálených 
ohňů tancovali až do vysílení, pře-
skakovali je a tyto činnosti jim 
měly přinést pevné zdraví, měly 
očistit od zlého. Keltové si vážili 
svých hospodářských zvířat, která 
jim pomáhala přežít, takže během 
této tradice nezapomněli ani na 
ně. Prováděli je okolo zapálených ohňů, čímž jim dle své víry zajišťovali 
také zdraví a dlouhý život. Zvyk pálení ohňů na našem území nepřetrval 
z dob původních Keltů, protože
v Keltských dobách jsme na našem 
dnešním území ještě nežili. Jsme 
potomci slovanských kmenů, které 
dorazily do střední Evropy a smísily 
se s dosavadním keltsko-germán-
ským obyvatelstvem až v 6. století 
n. l. Češi přijali tradici pálení čaro-
dějnic za svou až mnohem později
a podle odborníků to bylo přede-
vším díky německému vlivu. Staro-
české prameny totiž pálení čaroděj-
nic vůbec nezmiňují, ale doložené 
je, že v polovině 19. století byl již 
tento zvyk zakazován, jelikož se 
jednalo o tzv. pověrečnou praktiku. 
Pálení čarodějnic bylo zakázáno 
také během 2. světové války nacis-
tickými okupanty. Nebylo to však
z ideologických důvodů, nýbrž kvů-
li celkovému zákazu pálení venkov-
ních ohňů. Komunisté se však sna-
žili zvyk ovlivnit již přímo a to tak, 
že vyvíjeli snahu přejmenovat filipojakubské ohně na „vatry míru“. 
Zvyky a pověry našich předků o Filipojakubské noci
Tehdejší Češi věřili, že v nočním čase z posledního dubna na prvního květ-
na mají tajemné síly větší moc než jindy, a proto se vydávají mezi lidi, aby 
jim mohly škodit. Čarodějnice byly samozřejmě hlavními šiřitelkami těch-
to zlých sil. Češi proto pálili na vyvýšených místech velké ohně s figurínou 
či bez ní, aby čarodějnice a temné síly zahnali. 
Strach z čarodějnic byl posílen i vyprávěním o tom, jak se čarodějnice
o půlnoci před svatým Filipem a Jakubem setkávají na tajném místě, kde 
konzumují pokrmy z hadů, žab a dalších v našich zemích nepříliš oblíbe-
ných pokrmů. Tomuto čarodějnickému setkání se říkalo „sabat“. 

Tradovalo se také, že se natírají kouzelnou mastí, aby mohly létat na koštěti 
a k výrobě takové masti potřebovaly mimo jiné i tuk nevinného chlapce. 
Čarodějnice se také údajně dovedly proměňovat ve vlky a další zvířata. Ba-
vily se prý povídáním si o svých úspěších v trápení lidí. 
Spolu s figurami čarodějnic byla a jsou pálena i košťata, která v českých 
představách slouží jako jejich dopravní prostředek. Dříve se věřilo, že po-

pel z nich má zvláštní moc zvýšit 
plodnost, a tak se jím často sypala 
pole a záhony. 
Přeskočení přes doutnající jámy 
vzniklé vyhořením dřevěných vater 
také mělo zajistit plodnost a mládí 
těm, kteří byli dostatečně odvážní 
a kurážní na to, aby se o tento skok 
pokusili. 
Do vzduchu se házela zapálená 
košťata, jejich ohořelé zbytky se 
poté posbíraly a lidé si je nosili 
domů, neboť věřili, že je ochrání 
před zlými silami.
Čarodějnice podle pověr škodily 
nejen lidem, ale i dobytku a drůbe-
ži, a proto si lidé před práh stavení 
či před maštale umisťovali hromád-
ky větviček s trny, o které se měla 
čarodějnice poranit a utéct.
Kromě trnů se používaly také svaz-
ky stébel nebo drny s co nejvíce 
stébly, protože se věřilo, že čaro-

dějnice jsou povinny všechna stébla spočítat. Čím více stébel svazek či drn 
měl, tím spíše nestihla čarodějnice vše spočítat do svítání, kdy ztrácela 

svou magickou moc a nemohla tak 
uškodit. 
Proti kouzelnému vlivu čaroděj-
nic dle českých tradic chránil květ
z kapradí, který jste měli mít při 
sobě. Stejně tak však lidé používali 
i hostii, svěcené předměty atd. 
V předvečer pálení čarodějnic ob-
cházela mládež všechna stavení, 
jelikož na stavbu hranice bylo za-
potřebí devět druhů dřeva. Nikdy 
přitom nesměl scházet jalovec. 
Samotný oheň zapaloval ten muž 
z vesnice, který se jako poslední 
oženil.
V dřívějších dobách chodili odváž-
livci o Noci čarodějnic na opuště-
ná místa, protože právě tam prý 
bylo možné některou čarodějnici 
zahlédnout. Pro odvážlivce bylo 
zřejmě lákadlem k podniknutí ne-
bezpečné výpravy tvrzení starších, 
že během Noci čarodějnic lze nalézt 

poklady obrovské hodnoty. 
Dnešní oslavy 30. dubna se od toho, jak je slavili naši předkové, výrazně liší. 
Na ohni se sice stále pálí hadrové / slámové figury znázorňující čarodějni-
ce. Oslavy již ale nejsou o plodnosti jako spíše o rozloučení se se zimou. 
Řada lidí je také vnímá jednoduše jako další z mnoha příležitostí – najíst se 
dobrého jídla, napít dobrého pití a strávit příjemný čas s rodinou a přáteli. 
Pro děti se často sehrávají různé scénky a inscenace, kdy jsou protagonisté 
oblečeni do kostýmů děsivých čarodějnic, aby si mohly dosyta vychutnat 
tajemnou atmosféru. A dospělí si zase užívají živou hudbu, pečené klobásy 
a napěněné pivo. Každý si zkrátka přijde na své!

Text: z netu
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Tajemství českých rčení
Čeština je jazyk nesmírně bohatý a hravý. Existuje mnoho ryze čistě českých 
rčení, která ani pořádně nejdou přeložit a která tvoří nezbytnou součást čes-
kého folkloru a jsou používaná už po generace.
Být z něčeho jelen
Rčení, které poukazuje na něčí zmatenost a nedostatek důvtipu, vzniklo za 
první světové války, když čeští vojáci museli v rámci císařské armády Ra-
kousko – Uherska bojovat po boku Maďarů. Ti se během nástupu hlásili 
při vyvolání svého jména právě vykřiknutím slova :“ jelen“, což je maďar-
ský výraz pro : „přítomen“. To, že maďarština používá slovo, které zní jako 
české jméno zvířete, spolu s často nízkou inteligencí maďarských branců, 
přišlo Čechům legrační a celé se to ujalo a používá dodnes.
Kout pikle
Hovorový výraz pro to, když na někoho vymýšlíme zákulisní a nekalou věc, 
kupříkladu spřádáme jakýsi komplot. Pikle je pak množným číslem slova 
pikel, což byla malá bodná, středověká zbraň, která šla lehce ukrýt a pak 
někomu nepozorovaně vrazit do zad.
Nejslavnější pikle kuli proradní rádci v Šíleně smutné princezně.
Chytat lelky / lelkovat

Foto: www.youtube.com

Lelek je malý hnědý pták, který celý den spí a aktivní je jen k večeru, kdy 
loví hmyz. Líní lidé, kteří nic nedělají, jsou tak stejní, jako tento ptáček. Co 
se jeho chytání týče, ptáčníci věděli, že právě vzhledem k neaktivitě lelků, 
je přes den prostě chytit nemohli a tak úsloví s chytáním lelků používali
k naznačení toho, že se zabývají něčím zbytečným a nepotřebným.

čerpáno z: www.G.cz
Čtvrtým měsícem roku je duben se svými 30 dny. Jeho jméno pochází ze 
slova dub. První dubnový den je nazýván „aprílem“ ( v některých jazycích 
se tak nazývá celý duben). Na „apríla“ je fajn někoho vyvést „aprílem“, 
tedy nachytat. Ostatně vyvádění aprílem je zvykem už od 16. století. Apríl 
se v naší řeči objevuje také ve spojení s „aprílovým počasím“. V dubnu 
je vskutku počasí nestálé, proměnlivé, chvíli slunečné, pak deštivé, tedy 
„aprílové“.   
Některé zajímavé dny a významná výročí:
1. 4. – Den, kdy se lidé vyvádějí aprílem.
3. 4. 1876 – Narodil se zakladatel obuvnické firmy Tomáš Baťa.
7. 4. – Den vzdělanosti – Významný den České republiky, který připomíná 
vydání zakládací listiny Univerzity Karlovy v Praze 7.dubna 1348. Vznikla 
tak první vysoká škola tohoto druhu ve střední Evropě.
8. 4. – Mezinárodní den Romů
9. 4. 1891 – Narodil se „Král komiků“ Vlasta Burian, jeden z největších 
prvorepublikových herců                  
11. 4. 1945 – Americká armáda osvobodila koncentrační tábor Buchenwald.
12. 4. 1961 – Sovětský kosmonaut Jurij Gagarin se na palubě lodi Vostok 
1 stal prvním člověkem ve vesmíru. Pobyl v něm 108 minut, během nichž 

jednou obletěl Zemi.
12. 4. 1944 – Narodil se Karel Kryl -  český zpěvák.
18. 4. 1955 – Zemřel Albert Einstein, teoretický fyzik, jeden z nejvýznam-
nějších vědců všech dob, nositel Nobelovy ceny za fyziku.
22. 4. 1945 – Sovětsko – polská vojska osvobodila koncentrační tábor Sa-
chsenhausen.
Nejznámější vězni tábora : rakouský kancléř Kurt Schuschnigg, zajatý Sta-
linův syn Jakov Džugašvili, Georg Elsner –neúspěšně se pukusil za pomoci 
časované bomby zabít Hitlera. Mezi známé Čechy v řadách vězňů patřili 
malíř a spisovatel Josef Čapek ( byl vězněn tři roky),budoucí prezident An-
tonín Zápotocký (vězněn pět let) a režisér Juraj Herz. 
Do Sachsenhausenu byli deportováni také čeští studenti, kteří se zúčastnili 
demonstrací po pohřbu Jana Opletala.
22. 4. – Mezinárodní den Země – ekologicky motivovaný svátek , upozor-
ňující na dopady ničení životního prostředí.
29. 4. 1945 – Americká armáda osvobodila koncentrační tábor Dachau
29. 4. 1980 – Zemřel Alfred Hitchcock, britský a americký filmový režisér 
a producent, mistr thrillerů a kriminálních příběhů s vysokou uměleckou 
kvalitou.

čerpáno z: www.cs.wikipedia.org
Zpracovala: Emília Procházková

Lidové pranostiky na měsíc 
duben

1. dubna: 
Prší-li na sv. Huga, bývá mokrý máj.
Zelený čtvrtek
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Na Zelený čtvrtek hrách zasívej, na Velký pátek zemí nehýbej, na Bílou so-
botu štěpy zasazuj.
Velký pátek:
Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.
Velký pátek vláha - úrodu zmáhá.
Bílá sobota:
Když prší do Božího hrobu, bude žíznivý rok.
Když prší na Velkou noc, nebude sena moc.
Neděle velikonoční - Hod Boží velikonoční:
Na Boží-li hod velikonoční prší, sucho úrodu poruší.
Velikonoce krásné  úrodu nám dají, pakli slunce hasne, louky sucho mají.
15. dubna: 
Na světici Stázičku, zemáčky pod motyčku.
17. dubna:
Sv. Rudolf otvírá dveře i okna.
23.dubna:
Na svatého Vojtěcha v polích samá potěcha.
24. dubna: 
Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
Jiří a Marek - mrazem se zalek.
Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.
Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého Václava.
Před Jiřím sucho, po něm mokro.
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
Svatý Jiří kravám píci dává.
Jak dlouho žába před svatým Jiřím křičí, tak dlouho po svatém Jiří mlčí.
Co se před svatým Jiřím zazelená, to se po něm ztratí.
25. dubna:
Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše.
Na svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo.
Na svatého Marka lezou žabky z járka.
28. dubna:
Mrzne-li na svatého Vitala, mrzne ještě čtyřicet dní.

Čerpáno z: www.poutnik-jan.cz



STRANA 14 ŠLUKNOVSKÉ NOVINYSPOLEČENSKÁ KRONIKA, INZERCE, INFORMACE

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

 Rozloučili jsme se s:
paní Marií Steránkovou
panem Jaroslavem Parkmanem
paní Zdenkou Pocheovou
panem Romanem Vejvodou
panem Pavlem Vereckým
panem Juliem Ganišinem
panem Karlem Ottenfeldem
panem Václavem Hrabětem

 Přivítali jsme nové občánky:
Elišku Ondráčkovou
Eliáše Klimeše

 Manželství uzavřeli:
Miroslav Kulhavý a Pavlína 
Tichá

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

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

Přestalo tlou-
ci srdce tvé 
znavené,nebylo 
z ocele, ani
z kamene.
Bolestí znaveno 
- přestalo bít,už 
nebylo léku, 

jímž by mohlo dále žít.
Dne 21.4.2021 to bude 6 let, co  
nás navždy opustila naše milova-
ná babička a prababička paní Jana 
Martincová. S láskou a bolestí
v srdci stále vzpomínají vnučka 
Jana s rodinou.
Kdo jste ji znal - vzpomeňte s námi.
 Láska a vzpomínka nám v srdci zů-
stala - ta totiž smrti nezná.

Dne 21.4.2003 nás navždy opustil 
pan Miloš Skácel.
Ty jsi byl ten nejlepší brácha pod 
sluncem, našim ochráncem i vr-
bou. Díky bráško, chybíš nám,
KOŠILKO. Vzpomínají sestry Alena
a Jarmila.

Dne 7.4.2003 zemřel Jaroslav Če-
pela a dne 26.4.2011 zemřela Ma-
rie Čepelová. Vzpomínají rodina 
Bendova a Čepelova.

Dne 18. dubna 
2021  uplyne 
pět smutných 
let co nás opus-
tila  manželka, 
maminka, ba-
bička a praba-
bička -  paní 

Ludmila Kašparová. Se smutkem 
v srdci stále vzpomínají manžel Ja-
roslav, synové Jaroslav a Vladislav 
a dcera Danuše s rodinami.  Kdo 
jste ji znali a měli rádi vzpomeňte 
s námi.

Dne 2.4.2021 uplynulo 5 let, kdy 
nás navždy opustil a zarmoutil tak 
naše srdce manžel, tatínek a děde-
ček Jan Grünwald.
Kdo jste ho znali vzpomeňte
s námi. Manželka Věra a synové 
Robert a Jan s rodinami.

VZPOMÍNKY

Dne 25. dub-
na 2021 tomu 
bude 6 let, co 
nás opustil pan 
Jaroslav Ka-
dlec. S láskou 
v z p o m í n a j í 
manželka, děti

s rodinami a vnoučata.

Svoz biopopelnic v roce 2021

Svoz nádob s bioodpadem bude ve Šluknově letos zahá-
jen dne 6. dubna. Následně bude probíhat ve čtrnácti-
denních intervalech vždy v úterý (Císařský, Království, 
Rožany, Královka, Nové Hraběcí, Kunratice) a v pátek 

(Šluknov). 

Svozové dny pytlů s tříděným odpadem
a svozové dny biopopelnic  v roce 2021

Vážení cestující, 
z důvodu pokra-
čujícího plošného 
uzavření většiny 
škol dochází od 
17. 3. 2021 do 
odvolání k za-
vedení prázdni-
nového provozu 
(tj. pojedou spoje
s označením 42 až 
46 a nepojedou 
spoje s označením 
52 až 56 na níže 
uvedených auto-
busových linkách 

DÚK:

Okres Děčín: 
421, 422, 432, 
452

VÍce informací na: 
www.dopravauk.cz
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VAŘENÍM PROTI COVIDU: Dopřejte si více 
vitaminu C. Třeba v řeckém kuskusovém salátu

Vitamin C patří k vitaminům, kte-
ré se významně podílejí na udrže-
ní normálních funkcí imunitního 
systému, a protože si člověk neumí
v organismu tento vitamin vytvořit, 
je nutné ho přijímat ze stravy. Den-
ní doporučený příjem pro muže se 
pohybuje okolo 110 mg a pro ženy 
95 mg. Přijmeme-li vitaminu více, 
nemusíme se obávat předávková-
ní. S nadbytkem vitaminu C si tělo 
hravě poradí a vyloučí ho močí.
U citlivých jedinců může při dlou-
hodobém a nadměrném příjmu 
vitaminu C dojít k podráždění trávi-
cího traktu či k průjmům.
„Pro imunitu z řady vitaminů je 
vitamin C zcela zásadní. Organismus napadený infekcí spotřebuje až de-
setinásobek doporučené denní dávky vitaminu C. Většina lidí má příjem 
céčka spojený s citrusy, ale hojně ho najdeme i v šípkách, černém rybízu, 
rakytníku nebo jahodách. V zelenině jeho významné množství nalezne-
me v petrželové nati, bramborách, brokolici, růžičkové kapustě, květáku
a paprikách. „Už 50 g červené papriky nám zajistí doporučenou denní dávku 
vitaminu C,“ říká nutriční specialistka. 

Ingredience:
 70 g salátové okurky
 56 g cherry rajčat
 56 g žluté papriky
 56 g celozrnného kuskusu
(v suchém stavu)
 35 g balkánského sýru
 10 g červené cibule
 10 g bílého vinného octa
 7 g černých oliv
 5 g olivového oleje
 5 g medu
 sůl
 barevný drcený pepř
 oregáno
 zeleninový vývar na uvaření 
kuskusu

Postup: 
Kuskus pro lepší chuť uvaříme v zeleninovém vývaru. Okurku a papriku 
nakrájíme na menší kousky, cherry rajčata nakrájíme na 1/4 či 1/2 podle 
velikosti. Červenou cibuli nakrájíme najemno. Olivy na menší kousky
a balkánský sýr na větší kostky. Dresing (zálivku) připravíme z oleje, octa, 
medu, pepře a soli. Se solí šetříme, balkánský sýr je slaný sám o sobě. 
Kuskus promícháme se zálivkou, oreganem a zeleninou. Na závěr posy-
peme olivami a sýrem. Čerpáno z: www.lidovky.cz

Nezapomínejte na vitamin D, který podporuje imunitu
Většina Čechů má nedostatek vitaminu D. Ten je přitom zásadní pro imu-
nitu, obzvlášť v době pandemie covid-19. Literatura a odborné články uvá-
dějí, že nedostatkem vitaminu D trpí 60–75 procent české populace. Sou-
časná omezení způsobená situací kolem koronaviru může dodání vitaminu 
D do těla ztížit.
První cesta zisku vitaminu D je ze 
slunečního záření. Syntéza vitami-
nu D probíhá na základě proniká-
ní paprsků UVB přes kůži. Proces 
jeho produkce nenastává ihned, 
ale až po 10–15 minutách slunění. 
Všeobecně se uvádí, že slunění ale-
spoň dvakrát týdně po dobu 20 mi-
nut by mělo člověku zajistit dosta-
tečné množství tohoto vitaminu, a tělo tak získá až 90 procent z celkového 
doporučeného množství přirozenou cestou.
V současné době, kdy je pobyt venku stále omezen, je ještě těžší dosáhnout 
potřebného množství. Ideální doba pobytu na slunci je mezi 10–14 hodi-
nou, což je naprosto v rozporu s doporučením dermatologů. Postačí, když 
budeme venku i v jiný čas. Myslete ale na to, že s postupujícím věkem klesá 
schopnost pokožky tvořit vitamin D až o tři čtvrtiny, senioři nad 65 let by se 
proto měli pohybovat na slunci minimálně dvakrát delší dobu.
Další, na čem záleží, je barva kůže. Čím světlejší má člověk pleť, tím více 
vitaminu D dokáže kůže vyprodukovat. Důležité je také roční období, je-
likož v našich podmínkách je možné ze slunce získávat vitamin D pouze 
od května do října. Pak již kvůli malému úhlu dopadu slunečního záření 
na naši pokožku k tvorbě vitaminu D kůží nedochází. Používání krémů
s ochranou před UV zářením a obavy z nádorového onemocnění kůže k do-
statečné tvorbě vitaminu D příliš neprospívají. Například krém s faktorem 
SPF (Sun Protection Factor) 15 absorbuje 93 procent dopadajícího UVB 
záření, krém s faktorem SPF 30 absorbuje 97 procent. Vitamin D se tak 
netvoří. A rouška určitě nevadí, zabírá totiž jen malou plochu našeho těla.

Důležitost stavu jater a ledvin
Dalším důležitým článkem na cestě k aktivní formě vitaminu D jsou ját-
ra a ledviny. Proto musíme pečovat i o tyto orgány. Tedy nepít nadměrné 

množství alkoholu (i pivo je alkohol), omezit cukry, nepřejídat se a dbát na 
správný pitný režim.
Když nemáme dost slunce, existuje druhá cesta – vitamin D ze stravy. Ve 
stravě ho najdeme hlavně v mořských rybách – treska, tresčí játra, sleďové 
fi lety, sardinky, losos, nebo v mléčných výrobcích. A znovu připomínáme: 
konzumujte je minimálně dvakrát týdně. Když splníte příjem konzumace 
z ryb, tak získáte zhruba 5–10 procent z celkového potřebného množství. 
Buďme k sobě upřímní, tu druhou cestu nepreferovala řada lidí ani před 
Covidem. Zapátrejte ve své paměti a vzpomeňte si, kdy naposledy jste měli 
rybu nebo nějaký mořský produkt.

Jak dodat vitamin D
Podle nejnovějších výzkumů se pro aktivaci imunitních procesů v těle,
a tedy pro lepší zvládání infekce, doporučuje mít hladinu vitaminu D 100-
125 nmol/l. Jde o hodnotu, která se měří v laboratoři z krve. Lépe tak zvlád-
neme infekce. Česká populace ho má ale mnohem méně, velmi často pod 
dolní hranicí optima, což je 50 nmol/l.
K dosažení dostatečné denní dávky je třeba zkonzumovat 1 000 – 2 000 IU 
(mezinárodních jednotek) vitaminu D. Pro aktivaci imunitních procesů se 
doporučuje denně přijmout přibližně 2 000 IU. Jiné dávky jsou určené pro 
kojence, malé děti, těhotné a ženy po menopauze… Těmto lidem by měl 
doporučenou denní dávku navrhnout ošetřující lékař.
Zajímavostí je, že obézní pacienti mají potřebnou denní dávku až třikrát 
vyšší. A nyní si představte, kolik ryb či jiných potravin byste denně museli 
sníst, abyste měli příjem 1 000 IU denně. Je to například 200 gramů lososa 
a 200 gramů ementálu. Nebo také 300 gramů sardinek a jeden kilogram 
másla. To ale není reálné, denně na sluníčku taky nejsme, proto by praktic-
ky každý z nás měl vitamin D doplňovat.
Odborníci proto doporučují dodávat do těla vitamin D pomocí doplňků 
stravy z lékárny. Jak je vybrat? Rozlišujeme dva základní typy vitaminu D 
– D2 (ergokalciferol) a D3 (cholekalciferol). D3 je zhruba čtyřikrát účin-
nější než D2. K dispozici jsou kapky, tabletky, tobolky, gumoví medvídci
a další. Určitě je dobré zvolit takový preparát, který je přírodní, bez umě-
lých barviv, různých stabilizátorů a dalších přidaných látek.

Čerpáno z: www.koronavirus.mzcr.cz
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Pan Anton Rudolf, rodák z Rožan a opatrovník obce, vzpomíná
Kdysi samostatná obec Rožany měla původně šest mlýnů. Připočteme-li 
Kunzův Kostní mlýn, bylo jich dokonce sedm. Sedm mlýnských kol, napá-

jených z vod Rožanského potoka – Rosenbach, který se v Sohlandu vlévá 
do Sprévy, která se sem klikatí z Fukova, jediného místa, kde protéká čes-
kým územím. 
Vydáme-li se ze Šluknova do Rožan, je prvním mlýnem Obere Mühle – 
Horní mlýn, který sloužil k broušení kamenů. Vlastníkem byl majitel ka-
menolomu Franz Laske. Stál na pravé straně od silnice, hned za silničním 
mostem.
Další mlýn zvaný Prostřední – Mittelmühle, který stál u nynější cyklostez-
ky, patřil rodině Mildnerů. Vyráběla se zde prkna a k mlýnu patřila lisovna 
na lněný olej, kterou ještě dnes připomíná komín, na kterém dlouhá léta 
hnízdili čápi. Od doby, kdy muselo být odstraněno jejich vysoké nakloněné 
hnízdo, protože hrozilo pádem, je komín opuštěný. Zřejmě proto, že stro-
my komín převyšovaly a tito velcí krásní ptáci neměli dost místa na rozlet
a přistání. Místo Prostředního mlýna připomíná kříž u cesty. 
Půjdeme-li dál po cyklostezce, dojdeme k pomníku padlým z první světové 
války, který v roce 2014 obnovil Svaz c. k. vojenských vysloužilců zemí Ko-
runy české ve Šluknově. Naproti tomuto pomníku, přímo u potoka, je ještě 
dnes vidět volné prostranství, kde stával mlýn Lochmühle. Vlastníkem byl 
rožanský starosta Hoffmann a sloužil k mletí obilí. 
K mlýnu Teichmühle nás zavede cesta kolem bývalé továrny na prachovky, 
kterou zde postavili bratři Friesseovi z německého Kirschau. Po válce byl 
závod přejmenován na Bytex a nyní 
na jeho místě stojí nová prodejna 
Travel Free. Zde přejdeme hlavní 
silnici a za stánky Vietnamců se 
ocitneme v uličce, kde po několika 
málo metrech uvidíme jmenova-
ný mlýn, ke kterému patřilo veliké 
hospodářství a rybník. Budova už 
mnoho let slouží jako obytný dům 
rodině Posedělových. Vedle tohoto 
domu byl v roce 2019 opraven a po-
svěcen krásný kříž. 
Dojdeme-li na konec této uličky, 
stojíme opět na hlavní silnici. Po-
díváme-li se vlevo, vidíme bývalou 
restauraci „Erbchericht“ Karla 
Kunze, který vlastnil i kostní mlýn 
– Knochenmühle, který stál vpravo 
od budovy. Budova stále slouží jako 
restaurace s cukrárnou a všichni ji 
známe jako Rožanku. 
Budeme pokračovat cestou kolem 
potoka, asi po 200 metrech do-

jdeme přímo k Dolnímu mlýnu – Niedermühle. Říkalo se mu také Som-
mermühle podle jeho majitele Franze Sommera, který v něm mlel obilí. 

Budova je krásně opravena včet-
ně mlýnského kola a nese jméno 
restaurace „Starý mlýn“, který
v současnosti i svým krásným oko-
lím láká k posezení. 
Nyní už se vydáme k poslednímu 
Hraničnímu mlýnu – Grenzmühle, 
který stál skutečně až u hranic s Ně-
meckem a to na místě, kde je nyní 
prodejna potravin. Tento mlýn za 
války vyhořel a patřil k němu Hra-
niční rybník – Grenzteich. Ve mlýně 
se rozřezávaly kameny z místních 
lomů na tabule, ze kterých se vy-
ráběly náhrobky, pamětní desky 
apod.
Už je to dávno, kdy touto mojí rod-
nou vesničkou, která dostala jméno 
po zde divoce rostoucích růžích, 
zněl klapot mlýnských kol. 

Helga Hošková

Niedermühle - vlevo Niedermühle - Dolní mlýn - dnešní restaurace "Starý mlýn", kde se narodil pan Anton Rudolf. 
Říkalo se mu rovněž "Sommermühle", jejímž majitelem byl pan Franz Sommer - mlynář. 

Mittelmühle - Mildnerův mlýn s pilou nazývaný Prostřední mlýn 

Teichmühle - v popředí Teichmühle u Posedělů, nad mlýnem kostelík a za ním část Rožan Nová ves, vpravo od mlýna 
škola
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Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku 
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si dát 
při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí, například, k čemu má 
daný pozemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň plánujete starat. Předsta-
vit si, jaký bude strom v dospělosti i jaký bude mít vliv na své okolí. Každá 
dřevina má totiž specifické nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné 
jsou suchomilné, či světlomilné. To vše je při navrhování potřeba zohled-
nit. 

Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde vysazovat jedova-
té druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru druhů by měli 
věnovat také alergici. Pyly lísky, břízy, olše, či vrby jsou silné alergeny
a na jaře by si zahrady moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad tím, zda 
se výsadba do daného místa hodí z širšího kontextu. Například akát, který 
pochází ze Severní Ameriky, se v podmínkách České republiky velmi dobře 
šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny nepůvodní druhy je tedy 
nevhodné. 

Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na to, aby byly dodrženy všech-
ny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní 
předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy 
dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost 
od společné hranice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru."
Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být dostatečně široký, aby nebyla tato 
povinnost porušena. Případně si musíte zajistit souhlas vlastníků okolních 
pozemků.

Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Ucelené infor-
mace o tom, co organizace takové výsadby obnáší, včetně odkazů na fi-
nanční zdroje, najdete na webu sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáh-
nout i podrobné manuály, jak stromy sázet a jak o ně po výsadbě pečovat. 

Na webu najdete také informace o možnostech finanční podpory výsadeb.

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouží centrální registr stromů 
na webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj výsadbu může každý, 
kdo od roku 2019 vysadil stromy mimo les. Po zaregistrování se strom při-
dá na interaktivní mapu a započítá se mezi nové stromy vysazené v naší 
krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech stromů vysaze-
ných v ČR a můžeme měřit dopad společného úsilí všech, kdo sází stromy. 
Na celonárodní úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení a sá-
zení stromů. Registrace nově vysazených stromů je proto velmi důležitá. 

Skupina společností „…a máme pro Vás práci!“ se již 10 let zaměřuje na 
zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a sociálním vyloučením. Cen-
trála skupiny je v Brně, vzhledem k velkému zájmu ve Šluknovském vý-
běžku otevřela první provozovnu také ve Varnsdorfu. Zájem o zaměstnání 
ve společnostech skupiny rok od roku roste, a proto jsme již po 2 letech 
zvažovali rozšíření pracovišť do dalších měst Šluknovského výběžku, kde 
aktuálně zaměstnáváme již kolem 150 lidí.  Zaměstnanci do našich dílen 
docházejí z domovů a chráněných bydlení jako jsou např. DOZP Kytlice, 
DOZP Brtníky, DZR Krásná Lípa, Domov bez hranic Rumburk a další. 
Jedna z našich provozoven se nachází právě ve Varnsdorfu, a to v prosto-
rách bývalé polikliniky. Tuto pobočku jsme otevřeli v říjnu 2020 a zaměst-
nanci zde pracují převážně v montážní dílně.  V nejbližší době v těchto 
prostorách chystáme otevření sběrného místa pro nově vybudovanou Prá-
delnu Jiříkov.  
Prádelna Jiříkov pere již několik měsíců v prostorách bývalého Domova 
sociálních služeb Severka v Jiříkově, a kromě praní firemního prádla zde 
vznikla poptávka také od soukromých osob, což nás vzhledem k menšímu 
objemu zakázek od penzionů či hotelů samozřejmě potěšilo, a proto jsme 
se rozhodli tuto službu poskytovat 
také široké veřejnosti. 
Naší hlavní myšlenkou je pomoci 
lidem se zdravotním postižením 
získávat pracovní návyky a být ku 
prospěchu nejen sobě, ale i široké 
veřejnosti. Proto jsme rádi a těší-
me se zájmu o spolupráci právě 
i ze strany Domovů pro osoby se 
zdravotním postižením, s kterými 
vytváříme vzájemně se podporující 
a naplňující partnerství. 
My se snažíme pro naše zaměst-

nance vytvářet odpovídající prostředí, aby zaměstnanci mohli plnohod-
notně vykonávat svěřenou práci, v příjemném prostředí, a tím se postupně 
a lépe začlenit do života.
I lidé s psychickým nebo mentálním postižením potřebují najít smysl ži-
vota a zařadit se do společnosti. Navíc za vykonanou práci jsou finančně 
ohodnoceni a mohou si tak významně zlepšit svou finanční situaci.
Jak vypadá den našich zaměstnanců? Zaměstnance ze vzdálenějších míst 
ráno i dopoledne vyzvedáváme v jejich domovech a dopravujeme je do 
práce. Každý má přidělený úkol, na kterém pracuje jak samostatně, tak
i pod dohledem pracovních asistentů. Realizujeme různé ruční práce, 
montáže, demontáže, kompletace zakázek i praní prádla v naší nové prá-
delně. Všichni se již těšíme na teplejší období, abychom mohli pracovat 
na naší zahradě i zahradách našich zákazníků, kterým se staráme o jejich 
trávník či ostatní zeleň.
V letošním roce chystáme v Jiříkově úpravu vlastní zahrady a zřízení mini-
farmy, kde budou drobná hospodářská zvířata a bylinková zahrádka. 
Děkujeme za podporu všem našim partnerským domovům, firemním zá-
kazníkům i jednotlivcům, kteří o naše služby projevují čím dál tím větší 

zájem, a právě proto děkujeme na-
šim zaměstnancům za dobře odve-
denou práci, a především za jejich 
chuť pracovat a ukázat tak všem, 
že i člověk zdánlivě na okraji zájmu 
společnosti může být této společ-
nosti ještě skutečným přínosem.  

Chráněné dílny skupiny „…a máme pro Vás práci!“ 

Lukáš Michalčin, obchodní ředitel 

Anna Poledňáková,
PR koordinátorka iniciativy Sázíme budoucnost 
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Klub českých turistů ve Šluknově zahájil nový program 
rodinné turistiky.

Aktuálně a v předstihu nadšení členové klubu dali rodičům ze ŠLUKNO-
VA (později i všem návštěvníkům) příležitost motivovat děti chodit na 
výlety. Jde o časově neomezenou turistickou hru: S PASem na vandr po 

Severním království. Ale nebojte se, 
nejedná se o žádné omezování vol-
ného pohybu osob, spíše naopak. 
Zkratka PAS v tomto případě zna-
mená Poznávat Aktivně a Soutěžit 
v průběhu roku v nejsevernějším 
regionu České republiky, v Českém 
Nizozemí – takto mu říkali původní 
obyvatelé.  A prožít přitom mnoho 
krásných chvil v přírodě.
Již 14 roků mají rodiče s dětmi 
příležitost účastnit se celoroční-
ho turistického soutěžení TÁTA, 
MÁMA a JÁ na ŠLUKNOVSKU. 
Šlo o účast na turistických akcích, 
pořádaných 5-ti odbory KČT ve 

Šluknovském výběžku pro rodiče s dětmi během roku.
S pasem  S-K  se rodiny vydávají na výlety individuálně.  K 25.3. si pasy 
vyzvedlo již 52 rodin u členů KČT Šluknov.  Facebook je zatím hlavní infor-
mační tok, Informace mají předsedové odborů KČT okresu Děčín.  Slouží 
i samoobslužná nástěnka KČT Šluknov směr N. Hraběcí.  Dílčí a hlavní 
odměny jsou hezké a užitečné a památeční bude i glejt znalce SEVERNÍ-
HO KRÁLOVSTVÍ.
Severní království v loňském roce oslavilo páté výročí svého zviditelnění
v terénu. Bylo vyhlášeno Klubem českých turistů ve Šluknově jako turistic-
ký region vymezený obcemi s názvem odkazujícím na šlechtický stav nebo 
na konkrétní urozenou osobu.   Těch je v Českém Nizozemí opravdu hod-
ně. Namátkou jmenujme obce Království, Císařský, Knížecí, Panský, Staré 
a Nové Hraběcí, Královka, Harrachov, Salmov, Leopoldka...
Takovou zajímavost by bylo škoda ponechat bez povšimnutí. Proto byly
v některých těchto „državách“ Severního království roku 2015 Klubem 
českých turistů vztyčeny mezníky s vyřezávanými reliéfy. U každého z nich 
je uvedena legenda vztahující se k místu. Majitelé pasu tam najdou i potvr-
zení o návštěvě.  V blízkém okolí „mezníků“ se nacházejí také tematické 
kešky. Putování po Severním království  bezesporu patří mezi oblíbené  cíle  
návštěvníků Šluknovska.

Kromě cílů uvedených v PASu můžete navštívit unikátní křížové cesty
a poutní místa, krásné sakrální památky, zámky, rozhledny, vyhlídky... Tak 
neváhejte, protože „poklady Severního království čekají na Vás“!
Zbývá jen upřesnit, kde můžete PAS Severního království a odměny zís-
kat?  Především na akcích KČT Šluknov.
Jarní sraz turistů okresu Děčín jsme zatím přeložili na 17. 4. 2021.  
Sledujte www.kctul.cz Informace také na kctsluknov@seznam.cz,
tel. 731054028 

Helena Landová, předsedkyně KČT, odbor Šluknov
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Změnily se podmínky pro sport?
Trochu ano, ale jen pro sport indi-
viduální. Jedinou úlevou je, že spor-
tovní aktivitu můžeme provozovat
i mimo katastr naší obce nebo 
města, a že při tom nemusíme mít 
dýchací cesty zakryty rouškou nebo 
respirátorem. Ovšem tělocvičny, 
fi tcentra, bazény a další vnitřní 
sportoviště zůstávají pro amatérské 
sportovce uzavřené (podotýkám, 
že článek píšu na konci března, na 
začátku dubna už může být všech-
no jinak). V této situaci je důležité, 
jak budou pokračovat rozehrané 
amatérské soutěže v jednotlivých 
sportech. 
Ještě v únoru měli fotbalisté záměr 
nejprve dohrát podzimní části sou-
těže a plynule přejít na jarní část. 
Pandemická situace však příliš ne-
ustupuje, proto krajská a okresní 
asociace rozhodly, že se k podzimní 
části vracet nebudeme, zápasy se 
nedohrají, a pokud budou pod-
mínky, začnou se hrát zápasy jara.  
Naše Áčko by mělo teoreticky začít 
31. března na umělém trávníku ve 
Varnsdorfu s Chuderovem, zápasy 
B-týmu by měly začít v polovině 
května. Znovu říkám, že je to sou-
časný návrh, který vůbec nemusí 
být realizovaný.
Fotbalisté tak trénují individuálně, 
věnují se posilování a běhu a všich-
ni musíme doufat, že je „tento způ-
sob jara“ neotráví. Aby si trochu 
změnili životní rytmus, pustili se 
alespoň do úprav klubovny a ku-
chyňky na stadionu, kterou vyma-
lovali a vylepšili, přičemž o výmal-

Text: Ing. Milan Kořínek, foto: z archivu SK Šluknov
bu se postarali hlavně Petr Novotný a Jirka Mládek. Díky! Jak teď klubovna 

vypadá je vidět na obrázku.
Hůř jsou na tom kuželkáři. Ještě mi-
nulý měsíc předpokládali, že pokud 
nebudou moci hrát soutěž do polo-
viny května, všechny soutěže zruší. 
Jenomže virus opět zvítězil, naděje 
na podstatné zlepšení nepřišla a tak 
jejich asociace 3. března rozhodla, 
že se všechny soutěže s okamžitou 
platností ruší už teď, vítězové nebu-
dou vyhlášeni, nikdo nepostoupí, 
nikdo nesestoupí, a nový ročník 
začne ve stejném složení jako ten 
ukončený – pokud se oddíly do sou-
těže přihlásí. Zvažovala se možnost 
hrát i v letních měsících nebo dvoj-
zápasy systémem sobota – neděle, 
z oddílů po celé republice ale přišla 
zamítavá stanoviska, proto konec!
Alespoň jedna pozitivní zpráva 
– zastupitelstvo města schváli-
lo podání žádosti o dotaci na re-
konstrukci tribuny, která přinese 
zlepšení podmínek pro fotbalisty, 
rozhodčí i diváky, ale také pro ku-
želkáře, protože do prostor tribuny 
se kuželna přenese. Doufali jsme, 
že se podaří udělat čtyřdráhu, pro-
storové podmínky to ale nedovolí 
a tak se musíme spokojit opět se 
dvěma dráhami a divizní zápasy se 
budou hrát i nadále v České Lípě. 
Je to sice otázka několika let, kdy
k přestavbě dojde, ale záměr je jas-
ný a naděje na přiznání dotace je 
zatím dobrá.
Na obrázcích můžeme srovnat naši 
stávající dvojdráhu a českolipskou 
čtyřdráhu – ovšem jen výsledky dě-
lají hlavně hráči.
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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

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:
25.4.2021 a 20.6.2021

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.


