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Potřebujete pomoc 
s registrací na očkování proti Covid-19? 

Potřebujete pomoc při vyplnění 
formulářů na sčítání lidu? 

Můžete se obrátit na sociální 
pracovníky MěÚ ve Šluknově. 

Kontakty a rady naleznete na str. 2 

Pěší zóna bude nově zjednosměrněna
 

VÍTEJTE V KNIHOVNĚ
Provozní doba: 
pondělí a středa

8:00 - 12:00 hodin   12:30 - 16:00 hodin

V knihovně, prosíme, dodržujte stanovená opatření.

Z důvodu bezpečnosti a častých 
stížností na nadměrný provoz 
motorových vozidel v pěší zóně 
a současně ve vazbě na plánova-
nou rekonstrukci bylo po schvá-
lení silničním správním úřadem 
rozhodnuto o novém dopravním 
značení v této lokalitě. Jeho zá-
kladním výstupem je, že celá pěší 
zóna bude nově průjezdná pouze 
jednosměrně, a to ve směru od 
lesnické školy. Vjezd od Domu 
kultury nově již nebude možný. 
Osazení dopravního značení

a tedy vstoupení opatření v plat-
nost proběhne v měsíci květnu. 
Děkujeme občanům za pochope-
ní a respektování nového značení, 
od kterého si slibujeme zklidnění 
situace v pěší zóně, která má slou-
žit skutečně především pěším
a ne k živelnému průjezdu mo-
torových vozidel. Na dodržování 
opatření bude i za pomoci kame-
rového systému dohlížet městská 
policie.  

za ORŽP, Bc. Ladislav Čurgali

Pneumatiky lze předávat do sběrného 
dvora zdarma

Technické služby Šluknov spol. s r.o.  na základě smlouvy se společ-
ností ELTMA zajistily zpětný odběr pneumatik. Pneumatiky z osob-
ních automobilů můžete předat zdarma ve sběrném dvoře v Císař-
ském. Sběrný dvůr je otevřen v pondělí a v sobotu od 8:00 do 14:00 
hodin a ve středu a v pátek od 8:00 do 17:00 hodin (polední pauza od 
12:00 do 12:30).

ORŽP/TS

Tradice stavění májky Střední lesnickou 
školou stále pokračuje i v této složité době
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ POMŮŽE S REGISTRACÍ

K OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

Osoby, které spadají do níže uvedených skupin a nemají možnost se samy 
registrovat a nemají ani nikoho z blízkých osob, která by jim s registrací do 
Centrálního rezervačního systému pomohla, se mohou dostavit na Odbor 
sociálních věcí Městského úřadu Šluknov (kancelář č. 5 v přízemí), kde jim 
s registrací do systému pomohou naši sociální pracovníci. 

Centrální systém registrací je zpřístupněn pro skupiny:
 osoby starší 80 let věku 
 zdravotničtí pracovníci 
 osoby ve věku 70 – 79 let 
 kritičtí zaměstnanci kritické infrastruktury
 osoby s chronickým onemocněním - do 30.4.
 pracovníci v sociálních službách - do 15.5.
 osoby s chronickým onemocněním – druhá skupina - do 15.5.
 osoby ve věku 65 – 69 let - od 14.4.
Tyto skupiny jsou v registračním systému řazeny podle rizikového skóre
a následně dle věku.

Registrace prostřednictvím praktických lékařů:
 osoby starší 65, 70 a 80 let věku, které nejsou registrovány na očko-
vacích místech, a osoby s vážným chronickým onemocněním nesplňující 
podmínky věku.

Co budete potřebovat pro registraci do systému:
 Občanský průkaz
 Průkaz pojištěnce (kartička zdravotní pojišťovny)
 Telefonní číslo a mobilní telefon, na který během registrace obdržíte 
potvrzovací SMS (registrace je možná i na  telefon jiné osoby, která Vám 
SMS s PIN předá)
 e-mail (pokud jej vlastníte – není podmínkou)
 mít vybrané očkovací centrum

Kontaktní pracovníci Odboru sociálních věcí:
budova MěÚ Šluknov 
Bc. Miloslav Šulc, tel.: + 420 412 315 371 a mob.: +420 777 483 227 
Bc. Petra Jelínková, tel.: +420 412 315 372 a mob.: +420 733 191 745
Registrace je možná v úředních hodinách: 
Pondělí a středa 8:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30 nebo po předchozí telefonic-
ké domluvě.
budova DPS Lužická 1093, Šluknov 
Bc. Hana Sokolová, tel.: +420 412 358 411, mob.: +420 731 411 508 
Registrace je možná v době: 
Pondělí a středa 8:00 – 11:30 nebo po předchozí telefonické domluvě.
Dále je možné se registrovat přes webovou stránku http://crs.uzis.cz, pří-
padně na bezplatné telefonní lince 1221.

Text: Ing. Hana Wagnerová
sociální pracovník

pověřena zastupováním vedoucího Odboru sociálních věcí

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
POMŮŽE SE SČÍTÁNÍM 
OBYVATELSTVA 2021

Další oblastí, ve které Vám mohou být naši sociální pracovníci nápomocni, 
je SČÍTÁNÍ OBYVATELSTVA 2021. Jedná se o pomoc pro osoby, které 
nemají možnost se samy sečíst prostřednictvím elektronického formuláře 
online a nemají ani nikoho z blízkých osob či okolí, kdo by jim se sečtením 
pomohl. Tito občané se mohou dostavit na Odbor sociálních věcí Městské-
ho úřadu Šluknov (kancelář č. 5 v přízemí), kde jim se sečtením online po-
mohou naši sociální pracovníci. 

Co potřebujete ke sčítání předložit a znát:
 číslo občanského průkazu (ev. jiného obdobného dokladu, kterým lze 
ověřit totožnost)
 je nutné znát velikost v m2 bytu, který obýváte
 znát místo narození
 nejvyšší dosažené vzdělání
 pracovní zařazení (či obdobnou ekonomickou činnost, druh důchodu)
V případě, že budete hlásit další osoby v domácnosti, tak je nutné u těchto 
osob znát rodná čísla, místo narození a trvalé bydliště, nejvyšší dosažené 
vzdělání a ekonomickou činnost či druh důchodu. 

Kontaktní pracovníci Odboru sociálních věcí:
budova MěÚ Šluknov 
Bc. Miloslav Šulc, tel.: + 420 412 315 371 a mob.: +420 777 483 227 
Bc. Petra Jelínková, tel.: +420 412 315 372 a mob.: +420 733 191 745
Sčítání je možné v úředních hodinách: 
Pondělí a středa 8:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30 nebo po předchozí telefonic-
ké domluvě.
budova DPS Lužická 1093, Šluknov 
Bc. Hana Sokolová, tel.: +420 412 358 411, mob.: +420 731 411 508 
Sčítání je možné v době: 
Pondělí a středa 8:00 – 11:30 nebo po předchozí telefonické domluvě.
Poslední termín pro odevzdání je 11. května.
Sčítání je možné uskutečnit i na webové stránce www.scitani.cz, kde po 
stisknutí červeného tlačítka budete přesměrováni na zabezpečený web
onlinescitani.cz.

Text: Ing. Hana Wagnerová
sociální pracovník

pověřena zastupováním vedoucího Odboru sociálních věcí
foto: www.scitani.cz

Pokračování ze str. 1

Pokračování ze str. 1

Očkovací centrum Lužické nemocnice Rumburk vyzývá občany Šluknov-
ského výběžku k registraci očkování proti covidu - 19 do rezervačního sys-
tému MZČR. https://reservatic.com/ockovani
V současné době Očkovací centrum Lužické nemocnice disponuje dosta-
tečnou zásobou očkovacích látek „Pfizer BioNTech“. Čekací doba na oč-
kování je maximálně týden od registrace.
Pro zájemce o očkování je k dispo-
zici podrobný manuál k provedení 
registrace a rezervace včetně popi-
su pravidel a komunikačních toků 
systému, často kladených otázek 
a řešení nestandardních situací na 
stránkách MZ ČR.
Od 23. dubna je spuštěna registrace 
k očkování pro osoby starší 60 let.

Očkovací centrum Lužické nemocnice 
Rumburk
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Zahájení provozu turistických 
linek Dopravy Ústeckého kraje
Po povolení pohybu osob v rámci okresů na železniční tratě vyjede bě-
hem víkendů většina nostalgických motoráčků a turistických vlaků DÚK. 
Železniční T-linky vedou většinou jen v rámci jednoho okresu, často pak 
po historických tratích. Setkáte se na nich s nostalgickými historickými
i s moderními vozy. Železničních T-linek nabídne DÚK na sezónu 2021 
nově 10. Dosavadní rodina linek T1-T8 se rozroste o novou železniční linku 
T9 Liberec – Zittau – Varnsdorf – Rybniště – Krásná Lípa – Mikulášovice 
na které budou od dubna jezdit nízkopodlažní vozy společnosti Läender-
bahn CZ a o linku T10 (tato linka bohužel 2.4. nevyjede, o termínu zahájení 
provozu linky T10 Vás budeme informovat), která bude taktéž přijíždět do 
Mikulášovic, ovšem ze směru od Prahy, Mladé Boleslavi, Jedlové a Krásné 
Lípy a jejíž provoz je na území kraje od dubna také připraven.
Linka T7 zahájí provoz 1. 5., ostatní linky T2-T5 a T6, T8 provoz také za-
hájí. Na lince T2 z Děčína do Krásné Lípy a Mikulášovic najdete cyklovlak 
s navýšenou kapacitou až pro 28 jízdních kol, na lince T3 z Ústí nad Labem 
- Střekova do Zubrnic Vás čeká jízda oblíbeným historickým „Hurvínkem“ 
a s linkou T4 se můžete vydat naopak moderní soupravou z Litoměřic do 
Oparenského údolí. Podřipský motoráček
z Roudnice do Libochovic najdete na lince T5, linka T6 patří Doupovské 
dráze z Kadaně do Vilémova a Podbořan, linka T7, Vejprtská horská dráha, 
Vás vyveze z Chomutova do Krušných hor do Křimova a Vejprt (úsek do 
Cranzahlu zatím nebude v provozu) a pod linkou T8 najdete Moldavskou 
dráhu s úchvatnými mosty a tunely, která vede na Moldavu z Mostu i od 
Teplic, Ústí n.L. a Děčína. Linka RE20 zahájí svůj provoz, až se uvolní ces-
tování přes hranice.
Lodní linka s označením T91 (dříve linka 901) vypluje na trase mezi Čerpáno z: www.kr-ustecky.cz

Vážení a milí spoluobčané,
velmi opatrně a s respektem si můžeme říci, že počty nově nemocných s Co-
videm-19 se v naší republice snižují, což nás jistě všechny velmi těší. Tento 
pozitivní stav přinesl také velmi pozvolné rozvolnění, které je ovšem úměr-
né postupným změnám ve vývoji epidemiologické situaci. Dokonce se do-
čkali někteří registrovaní lidé dlouho očekávaného očkování v očkovacím 
centru v nemocnici v Rumburku i v ordinaci obvodního lékaře ve Šluknově. 
Zcela pochopitelně bychom si přáli, aby očkování probíhalo rychleji, ale 
doufejme, že se dodávky vakcín zvýší a dočkají se i všichni ostatní. Nicmé-
ně buďme stále zodpovědní v prevenci přenosu nemoci, neboť nikdy neví-
me, kdy může dojít ke zhoršení situace. A to nikdo z nás nechce.
Vykácené lesy a zničené komunikace
Několik let sužuje naší zemi a okolní státy kůrovcová kalamita. Ta se ne-
vyhnula ani naší oblasti Šluknovska a Národního parku České Švýcarsko. 
Pokud vyjedete z města či jen jdete na procházku do přírody, zarazí Vás vy-
kácené planiny tam, kde byl dříve les. Je to velmi smutné, obzvlášť když si 
uvědomíme, že za likvidací mnoha hektarů lesa může malý brouk kůrovec. 
Zcela bez pochyby k tomu přispělo i velmi teplé počasí v minulých letech, 
které umožnilo kůrovci vydatně se několikrát za rok rozmnožit. Lze po-
chopitelně polemizovat o tom, zda se mělo postupovat jinak, zda se mělo 
začít kácet dříve a mohlo se škodám částečně předejít. Je to problematic-
ká situace, ke které se vždy vyjadřovali odborníci, ekologické organizace, 
politici. Příroda nám v tomto případě ukázala, že je mnohem mocnější, 
než my všichni. Bohužel si na pohled na zalesněnou krajinu budeme mu-
set několik desítek let počkat. Nicméně s kalamitou jsou spojeny práce
v lese – masivní kácení a odvoz dřeva. Ruku v ruce s tím přichází problémy 
v podobě zničených cest, komunikací, luk. Těmito problémy se zabývá-
me všichni starostové výběžku, opakovaně jsme se obraceli na příslušné 
ministerstvo se žádostí o elektivní řešení celé problematiky, včetně ná-
sledného zalesňování. Na radnicích řešíme stížnosti občanů na poničené
a znečištěné komunikace. Proto jsme opakovaně jednali se zástupci firem
a žádali nápravu. Ve věci problémů spojených s těžbou a škodami, které 
mají zásadní vliv na přeměnu krajiny a rozvoj turistiky a cestovního ruchu, 
jsme se za Sdružení pro rozvoj Šluknovska obrátili na pana premiéra se 
žádostí o efektivní řešení celé problematiky. Odpověď jsme obdrželi rychle
a osobní účast na dalším jednání starostů z výběžku přislíbil náměstek mi-
nistra pro řízení sekce lesního hospodářství.

Pěší zóna bude jednosměrná
Tématu plánované rekonstrukce 
pěší zóny a problematice zvýšené-
ho průjezdu a nevhodného parko-
vání vozidel v pěší zóně jsem se již 
věnovala před více než rokem ve 
Šluknovských novinách. Nicméně 
si dovolím uvést pro připomenu-
tí, že akce rekonstrukce pěší zóny 
je naplánována a bude probíhat
v součinnosti s investiční akcí Se-
veročeské vodárenské společnos-
ti, a.s., která má v plánu v letech 
2022 – 2023 provést kompletní re-
konstrukci kanalizace v pěší zóně. 
My máme připravenou studii, kte-
rá řeší nový vzhled pěší zóny včetně nového dláždění, instalace laviček, 
osvětlení, zeleně a zejména provozu, který bude jednosměrný. Vzhledem 
ke skutečnosti, že jsme již obdrželi souhlas od silničního správního úřadu 
v Rumburku, bylo rozhodnuto o novém dopravním značení v této lokalitě 
s tím, že provoz bude v pěší zóně jednosměrný již letos v květnu. Bohužel 
mnozí řidiči nerespektují pravidla pro vjíždění a parkování vozidel v pěší 
zóně, což mnozí občané vnímají kriticky a často na to upozorňují, a je tře-
ba to řešit. Jednosměrný provoz má svá jasná pravidla a věříme, že se díky 
tomu situace s projížděním a parkováním v pěší zóně zlepší. 
Audit hospodaření obce za rok 2020
Každý rok probíhá na radnici přezkum hospodaření za uplynulý rok. Pře-
zkoumání hospodaření města každoročně objednávám u Krajského úřadu 
Ústeckého kraje a skládá se ze dvou dílčích přezkumů. Předmětem kontro-
ly jsou např. plnění příjmů a výdajů, finanční operace, vyúčtování a vypořá-
dání finančních vztahů, hospodaření s majetkem, inventarizace zadávání
a uskutečňování veřejných zakázek, stav pohledávek a závazků a nakládání 
s nimi, účetnictví, pokladní knihy, faktury, hospodaření příspěvkových or-
ganizací, dotace a mnoho dalšího. Přezkoumání hospodaření za rok 2020 
proběhlo bez závad, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
Milí spoluobčané, přeji Vám všem pevné zdraví a doufám, že nám květnové 
počasí přinese konečně teplé a slunečné počasí.                 Eva Džumanová

Ústím, Litoměřicemi a Roudnicí. Jakmile dojde k povolení pohybu i mezi 
okresy vypluje na Labe i oblíbená turistická lodní linka na druhé trase mezi 
Ústím, Děčínem a Hřenskem, která se z 902 mění na T92. I v letošním roce 
počítá DÚK s několika mimořádnými plavbami do Bad Schandau, Měl-
níka a Brandýsa nad Labem. Většina turistických linek DÚK by měla být
v provozu do konce října.
Kromě T-linek se začátek turistické sezóny projeví i v autobusové dopra-
vě DÚK. Ta počítá opět zejména se zesílením linek ve 30ti minutových 
intervalech do Národního parku České Švýcarsko a na několika desítkách 
autobusových linek bude zahájena rozšířená přeprava kol na vlecích nebo 
nástavbách.
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Kontejnery na objemný odpad
Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny dne 28. května v uvede-
ných lokalitách a časech:
Císařský - p.p.č. 1020/1 - „U Konzumu“ u kontejnerů na tříděný odpad od 
8:00 do 10:00 hodin; 
Šluknov - p.p.č. 1547/5 - mezi ulicemi Sokolská a Svatopluka Čecha
u parkoviště od 11:00 do 13:00 hodin,  
Království - st.p.č. 374/1 – dřívější Vlachovka (od kostela směrem na Jiří-
kov) od 14:00 do 16:00 hodin. 
Do kontejnerů bude možné odložit pouze objemný odpad. Při předávání 
bude nutné se prokázat dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas) s tr-
valým pobytem na území města Šluknova, rekreanti dokladem a odpado-
vou kartou. 
Do kontejneru v žádném případě nebude přijat odpad nebezpečný ani bi-
oodpad. 

Za ORŽP, Božena Naňáková

Ukliďme Česko

Každý rok se účastníme těchto "uklízecích" 
akcí jako škola. Letos to bohužel hromadně 
nešlo, takže jsme se zapojili alespoň indi-
viduálně. Náš pan ředitel Rudolf Sochor
s Carlem Dobsonem čistili oblast okolo Čít-
kova mlýnu a výsledek byl odvoz několika 

Text: Mgr. et Bc. Rudolf Sochor, ředitel SLŠ a SOŠ Šluknov
foto: David Hlinka

Svoz biopopelnic v roce 2021
Svoz nádob s bioodpadem byl 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

vozíků odpadků, včetně mnoha pneumatik. Děkujeme všem, kteří se opět 
postarali o to, že z naší přírody zmizela řada věcí, které tam opravdu nemají 
co dělat. 

Ve městě probíhají úpravy 
veřejného osvětlení

Jednou z oblastí veřejné správy, které se již několik let intenzivně věnuje-
me, je veřejné osvětlení. V této v minulosti poněkud opomíjené a přitom 
nezanedbatelné oblasti komunální sféry došlo za poslední dobu k velkým 
změnám, z nichž nejviditelnější byla zejména výměna 2/3 původních lamp 
za moderní LED svítidla v roce 2018. Díky tomu došlo k razantní úspoře 
několik set tisíc korun ročně, které můžeme věnovat na další rozvoj města.
Ke správě veřejného osvětlení nepatří jen výměna svítidel, ale mimo jiné
i prověřování účelnosti a smysluplnosti jejich umístění. Jelikož roční ná-
klady na provoz jednoho svítidla (jak za elektrickou energii, tak za jeho 
údržbu) dosahují cca 1.500 Kč, provádíme za účelem optimalizace po-
stupnou kontrolu zejména v minulosti umístěných lamp. 
Jak už z pojmenování „veřejné osvětlení“ vyplývá, svítidla by měla nasvět-
lovat zejména veřejné komunikace a veřejná prostranství. Bohužel podob-
ně jako v jiných oblastech veřejné správy, i zde si město Šluknov nese dluh 
z minulosti, kdy byla celá řada svítidel umístěna za účelem nasvětlení sou-
kromých pozemků (zahrad, zahrádek či soukromých příjezdových cest 
k objektům). Ač svítidla byla třeba umístěna s dobrým úmyslem, město 
nemůže suplovat zajištění pocitu bezpečí na soukromých pozemcích – to 
náleží primárně jejich vlastníkům. Na katastru města (včetně místních 
částí) bylo tak vytipováno přibližně 20 ks (z celkového počtu více než 
1.100 lamp) obdobně nevhodně umístěných svítidel. V současné době tak 
dochází k jejich demontáži, resp. v případě další využitelnosti k přesunu 
na vhodnější místa. Občanům děkujeme za pochopení a v případě potřeby 
vylepšení nasvětlení veřejných komunikací a prostranství rádi přivítáme 
vaše podněty.

Za ORŽP, Mgr. Martin Chroust

V uplynulých letech jsme byli zvyklí, že jarní období se neslo v duchu akce 
Ukliďme Česko. Stále přetrvávající koronavirová opatření nepovolující 
setkávání více osob nás víceméně nabádalo tuto akci nepořádat. A proto 
jsme v prvopočátku váhali, zda se zapojit či nikoliv. K naší radosti se nám 
ozvali naši spoluobčané, kteří byli zvyklí se pravidelně zúčastňovat. Měs-
to Šluknov se tedy k této akci ofi ciálně přihlásilo a vyhlásili ji pouze přes 
facebook. Účast samozřejmě nebyla tak vysoká jako v uplynulých letech, 
kdy se mohli zapojit žáci a studenti šluknovských škol, přesto se sebralo 
2,59 tun odpadu. 
Poděkování tedy patří paní Polívkové, manželům Strakovým, rodině Marešových z Královky, paní starostce a její rodině a také zaměstnancům Střední 
lesnické školy ve Šluknově. 
Je příjemné zjistit, že ještě  jsou mezi námi lidé, kterým na vzhledu našeho města záleží. Velkou omluvou je opravdu velmi nevlídné počasí, které nás 
celým jarem provázelo. Věřím, že příští rok už bude zase vše v pořádku a po dlouhé zimě si své město zase upravíme tak, aby se nám zde příjemně žilo. 

 Za ORŽP, Božena Naňáková
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USPĚLI JSME V PROJEKTU
Nečekáme až někdo přijde za námi, 
ale naopak my jdeme za tím, kdo 
nám může pomoci. Naše škola 
uspěla v projektu o netradiční vyba-
vení školy. 
V rámci spolupráce s firmou EDU-
team – centrum celoživotního 
vzdělávání z.s. se nám podařilo zís-
kat grant na vybavení školy nový-
mi drony, kamerami, dalekohledy 
s nočním viděním a samozřejmě 
softwarem. Tyto věci budou slou-
žit žákům i učitelům všech oborů 
naší školy a oprávnění řídit dron 
tak budou moci získat ti z vás, kdo 
zvládnete závěrečné zkoušky. Jak 
vás znám, vy to dáte. 
Ale přeci jenom na něco čekáme,
a to na návrat žáků do lavic. Na to zatím žádný projekt není. Takže se na vás těšíme a doufám, že si nové věci užijete.

ČIŠTĚNÍ ZÁMECKÉHO JEZÍRKA
I přes nepříznivou epidemiologickou situaci, nezahálíme.
V našem zámeckém parku v minulých dnech proběhl ve spolupráci s rybáři 
výlov a následně ve spolupráci s hasiči a technickými službami také čištění 
jezírka. Uvnitř se našlo mnoho „pokladů“, které tam neměly co dělat např.: 
kovové tyče, velké množsví kamenů, nože apod.

O Velikonocích bylo v zámecké parku 
připraveno pro Vaše děti pár jarních 

úkolů.

Foto: Dagmar Pálková a Ing. Bc. Ivana Lukešová, Odbor kultury

Foto: Dagmar Pálková, Odbor kultury

Text: Mgr. et Bc.Rudolf Sochor,
ředitel SLŠ a SOŠ Šluknov
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Návrat do mateřinky
Dne 19. 4. 2021 se do mateřinky vrátil život. Chodby, třídy a zahrady se 
rozezněly dětským smíchem. I to sluníčko se pousmálo a hned je všude ve-
seleji! Škoda jen, že do školky zatím mohou jen předškoláci a děti rodičů, 

kteří pracují ve vybraných profe-
sích. Ale třeba se již brzy budeme 
potkávat úplně všichni.
Návrat do školky je provázen řa-
dou opatření a omezení. Jedná se 
především o dodržování přísných 
hygienických opatření a změny 
v organizaci školy. Děti byly sesku-
peny do neměnných patnáctičlen-
ných skupin a nemohou se stýkat se 
všemi ostatními v MŠ, pro rodiče je 
vstup do budov MŠ omezen. Navíc 
každé pondělí a čtvrtek musí všech-
ny děti i zaměstnanci školy, podstu-
povat pravidelné testování. Škola zajišťuje testování ve dvou místech, a to 
v MŠ u sídliště a druhé ve Svojsíkově ulici. Z tohoto opatření, přiznám se 
bez mučení, jsme měli všichni velké obavy. K našemu překvapení jsme již 
po prvním testování zjistili, jak skvělé máme v naší školce děti. Valná vět-
šina z nich je schopna (samozřejmě pod dozorem rodičů) zvládnout odběr 
sama. To jsme vážně nečekali! Pro každé dítě jsme vytvořili zábavnou ba-
revnou kartu s obrázkem třídy, na které získává po každém testování ob-
rázek zvířete. Dítě může hádat, o jaké zvíře se jedná. Větších dětí se ptáme 
například, kolik má dané zvíře nohou nebo čím se živí? Navíc karta platí za 
vstupenku do školky. Stačí zazvonit, zaťukat a ukázat, že byl úkol (test) spl-
něn a hurá do školky! Touto cestou děkujeme pracovníkům Českého červe-
ného kříže, zejm. panu Seidlovi, za spolupráci při testování zaměstnanců
a dětí, provedení ukázek a proškolení. Díky za Vaši vstřícnost, houževna-
tost a ochotu naprosto nezištně pomáhat! Velice si Vaší práce vážíme.
Uvnitř školky je svět celkem normální. Fungujeme v běžném režimu. Cvičí-
me a tančíme, stříháme i lepíme. Jenom ten zpěv tu nyní nezazní. Ale snad 
to brzy doženeme. Již nyní jsme s dětmi zvládli i environmentální projek-
tový den v MŠ a další polytechnický nás brzy čeká. Dokonce jsme zorga-
nizovali i malou výstavu dětských děl a výtvorů, která proběhla na školní 
zahradě a následně se přestěhovala na výstavní plochy uvnitř budov MŠ.
Pro děti, které ještě zůstaly doma s rodiči nebo babičkami, stále připra-
vujeme týden co týden distanční výuku. K té se lze dostat celkem lehce. 
Stačí si v počítači nebo v telefonu zadat: www.skolka-sluknov.cz a v zálož-
ce „distanční výuka“ najít odkazy na pohádky, nápady pro tvoření, písně
a básničky, které korespondují se vzdělávacím programem mateřské školy. 

Předškoláci si mohou s paní učitelkou domluvit osobní předání vytištěné-
ho materiálu nebo i individuální konzultaci.
V době, kdy byla mateřinka uzavřena úplně, již všichni předškoláci praco-

vali cestou distančního vzdělávání. 
A to nám věřte, šlo jim to náram-
ně dobře. Z plnění úkolů, cvičení
a prohlížením videí se hodně na-
učili a po návratu do školky měli 
ze svých prací připraveno parádní 
portfolio. Pochválit však musíme 
i rodiče! Byť jsme se snažili všech-
ny naše nápady zpracovávat i se 
slovním návodem ve formě videí, 
abychom práci s dětmi co nejvíce 
usnadnili, jistě svým ratolestem tu 
a tam mamka nebo taťka přeci je-
nom pomoci museli – třeba čtením 

pohádek. Děkujeme! Bez vás, milí rodiče, by to šlo velmi těžko.
Po celou dobu přerušení provozu mateřské školy ve Šluknově probíhaly 
uvnitř budov mnohé opravy a úpravy. Mezi ty zásadní patří např. oprava 
skladových prostor, vstupu do budovy ve Svojsíkově ulici, opravy okapů, 
malování kuchyní, tříd a chodeb. Ještě nás čekají poměrně vysoce náklad-
né opravy střechy MŠ v Žižkově ulici, kde nám „paní Zima“ koncem úno-
ra dala pocítit svou sílu. Vlivem sněhu a mrazu došlo k poškození střechy
a při tání pak k následnému zatékání na několika místech uvnitř budovy. 
Ale hurá k veselejším věcem!
Začátek května je každoročně spojen se zápisem nových dětí do mateřské 
školy. Letos byl zápis (již po druhé) veden dálkově. Pro případné zájemce 
byly vyvěšeny všechny formuláře k prostudování i k tisku s velkým časovým 
předstihem na webových stránkách školy. V posledním dubnovém týdnu 
bylo možné celý soubor formulářů získat i osobně v MŠ. Mj., na webových 
stránkách se zákonný zástupce dítěte (podle přiděleného registračního 
čísla) následně dozví i výsledky přijímacího řízení, které budou zveřejněny 
nejpozději 3. června 2021. 
Květen – měsíc plný květů. Doufejme, že krom květů, slunce a motýlů při-
nese nám všem hromadu radosti a prima dní. Těšíme se, že v červnu bude-
me moci zorganizovat den dětí, nějaký ten výlet a výšlap do okolí a třeba
i společenské setkání ku příležitosti pasování dětí na školáky. 
Přejeme vám všem pěkné slunné dny, pevné zdraví a brzy na viděnou u nás 
v MŠ!

Text: Mgr. Jana Korečková, ředitelka MŠ
foto: archiv MŠ Šluknov
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Návrat žáků do školy
Ve druhé polovině dubna (o týden později než ve zbytku republiky) jsme 
se po dlouhé přestávce konečně dočkali prvních žáků ve školních lavicích.
Do školy nyní chodí pouze žáci prvního stupně a přípravná třída, a to ještě 
rotačním způsobem. Takže polovina prvního stupně má týden prezenční 
výuku (ve škole), druhá polovina distanční výuku (doma), a po týdnu si to 
vymění. 
Mám radost, že do školy nastoupila naprostá většina žáků, kteří se mohli 
vzdělávat prezenčně. Tito žáci totiž musí dvakrát v týdnu absolvovat anti-
genní test na onemocnění covid 19, aby školní prostředí bylo pro všech-
ny bezpečné. Stejně tak se testují i všichni zaměstnanci školy. Testy jsou 
neinvazivní – stěr z okraje nosu –
a žáci se testují pod vedením peda-
gogů sami. Umožnili jsme rodičům 
absolvovat testování se svými dět-
mi (před začátkem výuky, aby se 
rodiče nepotkali s ostatními žáky). 
Této možnosti využilo první testo-
vací den jen několik rodičů. Druhý 

testovací den se již všichni žáci tes-
tovali bez rodičů ve svých třídách 
nebo ve školní družině. Všichni žáci 
zvládli testy bez problémů a zatím 
nebyl žádný test pozitivní.
Organizace výuky je nyní velmi 
náročná. Někteří vyučující mají
v jednom týdnu část hodin prezenč-
ně a část hodin online a musí často
v jednom dni odučit hodiny různým 
způsobem, což je poměrně kompli-
kované. Také vychovatelé to nemají jednoduché, neboť ve školní družině 

musíme mít od sebe oddělené žáky 
jednotlivých tříd, což je personál-
ně značně náročné. Děkuji všem 
rodičům, kteří pokud nemusí, tak
v současné době školní družinu 
nevyužívají. Navíc jsme povinni 
zajistit celodenní družinu pro žáky 
prvního stupně, kteří mají mít 
distanční výuku, a jejichž rodiče 
s nimi nemohou být doma, neboť 
patří mezi vybrané profese (např. 
zdravotnictví, policie, hasiči, …). 
Tito žáci musí tvořit samostatnou 
skupinu, která je pod dohledem 
dalšího pedagogického pracovníka.
Žáci, ať již z prvního či druhého 
stupně, kteří mají distanční výuku, 
využívají také povolené konzulta-
ce s asistenty či učiteli. Na prvním 

stupni se jedná pouze o konzulta-
ce individuální, na druhém stupni 
mohou být tyto konzultace i sku-
pinové – maximálně do šesti žáků. 
Škola tedy nezůstává prázdná, ale 
každý den sem přichází mnoho 
žáků, kteří potřebují s výukou po-
moci.
V polovině dubna jsme měli ve ško-
le premiéru – organizovali jsme 
první online třídní schůzky. Chci 
velmi poděkovat rodičům, že zvlád-
li technické obtíže (některým při 
tom zdatně pomáhaly jejich děti), 
a ve velkém počtu se těchto schů-
zek zúčastnili. Bohužel v současné 
době nemáme moc jiných možnos-
tí jak rodiče kontaktovat. Všichni 
zde také dostali odkaz pomocí ně-
hož se každý týden v případě potře-
by mohou online spojit s ředitelkou 
školy či se speciální pedagožkou
a prokonzultovat případné problé-
my.
Děkuji všem rodičům, žákům i za-
městnancům za to, že současnou 
obtížnou situaci společnými silami 
zvládáme tak nejlépe, jak to umí-
me.
Nyní všichni s napětím sledujeme 
zlepšující se vývoj epidemie v naší 
republice a doufáme v co nejrych-
lejší návrat všech žáků do školy.

Mgr. Renata Sochorová, ředitelka ZŠ J. Vohradského Šluknov
foto: archiv ZŠ
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Jedna jízdenka na celé 
železniční síti v Česku

Jednu jízdenku na celé železniční síti v Česku mohou cestující využít 
ve všech spojích, objednávaných v dálkové dopravě Ministerstvem 
dopravy a v regionální dopravě jednotlivými kraji, bez ohledu na to, 
který dopravce služby zajišťuje. Systém jednotného tarifu na české 
železnici, zkráceně OneTicket, vstoupil od prosince loňského roku 
do další fáze. „Po úspěšném testování v pilotním provozu na dvou 
linkách mohou cestující využít jeho výhody na všech spojích, které 
objednává Ministerstvo dopravy a kraje. Jízdenka Oneticket nabízí 
jednoduché cestování bez toho, aby lidé museli řešit, s kterými do-
pravci jedou,“ uvádí na webovém portálu CENDIS. Nákup elek-
tronické jízdenky OneTicket je jednoduchý a intuitivní. V e-shopu
i v aplikaci si cestující zvolí požadovanou trasu a den cesty, zadá 
jméno a příjmení a elektronicky zaplatí. Pokud se uživatel registruje, 
má pak všechny svoje nákupy a jízdenky pod kontrolou, ať je provedl 
na webu nebo v aplikaci, vše se propíše do obou systémů. Jízdenky
v aplikaci nemusí cestující ani tisknou, jejich kontrola ve vlaku pro-
běhne jednoduše ze samotné aplikace.

Lužickohorský rychlík

Vážení cestující, Lužickohorský rychlík zahájil svůj provoz v neděli 
18.4.2021.
Lužickohorský rychlík jezdí z Prahy do oblasti Kokořínska a oblasti Lužic-
kých hor do stanice Mikulášovice dolní nádraží ve Šluknovském výběžku 
a zpět každou sobotu, neděli a státní svátek od posledního březnového ví-
kendu do 1. listopadu. Vlak je vhodný pro návštěvníky Máchova kraje - tu-
risty i cyklisty. Vlak je sestaven z motorové lokomotivy "Zamračená" řady
T 478.1 a klasických kupátkových vozů zachovaných v původním prove-
dení.
V soupravě vlaku je pravidelně (s výjimkou neděle 25. dubna) řazen barový 
vůz s výdejním okénkem (točené pivo, limo, káva, čaj a drobné občerstve-
ní).
Popis trasy
Vlak vyjíždí ráno z Prahy a zamíří přes Neratovice, Mladou Boleslav, Bakov 
nad Jizerou, Bělou pod Bezdězem, Bezděz, Českou Lípu, Nový Bor, Jed-
lovou, Krásnou Lípu, Panský do Mikulášovic. Odpoledne se vrací stejnou 
cestou zpět do Prahy.

Text a foto: www.kzc.cz

Možná víte, možná ne, ale je pravdou, že ve 
Šluknově máme nového reprezentanta naší 

republiky.

Prchavý čas světla mapuje nevšední osud kluka, který dostal do vínku 
nejen šikovnost a lásku k motorům, ale také velkou dávku ambicióznosti. 
Pavel se narodil ve Šluknově, v dětství se stal obětí koníčku svého otce a to 
jsou auta, neodnesl si trauma z těchto autokrosových zážitků, ba naopak, 
nasměrovalo ho to k životní lásce, která ho poznamenala, provázela a pro-
vázet bude každý den. Samozřejmě, jeho krásnou přítelkyni a partnerku 

nemůžeme opomenout. I ta je a byla, kromě rodičů, bratra, rodiny a kama-
rádů, silou co ho hnala dál. Pavla si můžeme představit ve třech časových 
rovinách. Poznáváme ho jako živé a trošku zlobivé dítě, jako náctiletého 
cvoka za volantem prvního auta na motokrosové dráze ve Šluknově. Mi-
mochodem tam se naučil jezdit a je velká škoda, že ho dnešní kluci nemo-
hou následovat. A také jako mladého muže který všechen svůj volný čas dal 
autům, závodům a dostal se na pozici, na kterou asi žádný šluknovák před 
ním nevystoupil.  
Co dodat:
 Vážený reprezentante,
 v uplynulých dnech jsem dostal informaci o tvém zisku statutu reprezen-
tanta České republiky v automobilovém sportu pro rok 2021. Ofi ciální 
předávání reprezentačních dekretů v klubovém domě Autoklubu České 
republiky se v letošním roce z důvodu současné pandemické situace konat 
nemohlo, stejně by se tam celý tvůj fanklub ze Šluknova a okolí nevešel. Tak 
alespoň touto cestou ti za všechny tvé příznivce přeji dobrý start do dalších 
let tvé sportovní kariéry. A těm co nepřáli tobě či motorovému sportu snad 
jen, že reprezentuješ nás všechny, náš Šluknov.
Přeji Vám hodně úspěchů v letošní a nejen letošní sezóně!

Text: Zdenek Jonáš, Šluknov, foto: Pavel Vávra ml.

oneticket.cz
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JAK KOPEC V TOMÁŠOVSKÉM REVÍRU,
z jehož vrcholu je jeden z nejkrásnějších výhledů, dostal 
jméno Tanečnice, vypráví František, syn revírníka z Tomášova.
Tenkrát žil v Mikulášovicích veliký muž, kterému lidé neříkali jinak než 
„dlouhý Augustin“ nebo „dlouhý myslivec“. Už jako ženatý se přestěho-
val do Tomášova. Měl dvě děti – syny. Jednou našli hoši v lese keřík rulíku 
zlomocného a nevědouc, že rostlina je jedovatá, snědli několik jejich lá-
kavých bobulí. Na témže místě byli oba nalezeni mrtví. Aby toho neštěstí 
nebylo málo, přišel Augustin neopatrným zacházením s puškou o tři prsty 
na levé ruce. Na jejich pahýlky si nasazoval náhradní prsty a živil se jako 
soustružník zvířecích rohů. Nadále však byl vášnivým myslivcem a vyni-
kajícím střelcem. Jeho oblečení mělo stále zelenou barvu, ke kterému nosil 
holínky vysoké až ke kolenům. Šlo-li se na lov, žádná hodina ať už časně 
ráno nebo pozdě večer pro něj nebyla nevhodná. Ačkoliv mu bylo už šede-
sát let, s jistotou skolil každou zvěř, na kterou namířil. Jednou na podzim 
byl revírníkem – mým otcem vyzván, zda by připravil stezku s lapačkami 
na chytání různých ptáků. Představovalo to po každých 20 až 25 metrech 
postavit lapačku – oko, které má vždy tři kličky z koňských žíní, pod které 
se připevnily zralé červené plody je-
řabin. Tato stezka vedla z Tomášo-
va až k Tanečnici a druhou stranou 
zpět k Tomášovu. Když mi bylo asi 
jedenáct let, dovolili mi rodiče do-
provázet svého starého kamaráda 
při přípravě této stezky. Smět Au-
gustinovi pomáhat, bylo pro mne 
opravdovým svátkem. Druhý den 
odpoledne jsme došli až k Taneč-
nici, abychom i zde umístili lapače. 
Jak tam tak stojíme, najednou jsem 
se zeptal „Pane Augustine, proč se 
tomu místu říká „taneční plácek?“. 
Nevidím tady jediné místo, kde by 
se dalo tancovat. Je tady samý pa-
řez a kámen, keře a mladé strom-
ky. Kdo by tady mohl tancovat?“ 
– Máš pravdu, Frantíku. Tenhle 
kopec se dříve jmenoval „Vysoký 
Tomášovský les“. Na místě, na 
kterém teď stojíme, je nejkrásnější 
výhled. Vysoký Tomášovský les je 
však velmi rozlehlý a ten, kdo by si 
chtěl krásný výhled užít, musel by 
dlouho běhat, aby jej našel. Vidíš 
tady kolem ty mladé stromky? Byly 
vysazeny pod mým dohledem, když 
jsem byl hajným. A tady byl liz pro 
jelení zvěř. Víš přece co je liz? – No, 
jasně. Můj otec nechal vloni na 
„Studeném rohu“ jeden umístit. Je 
to kulaté nebo čtverhranné místo, 
pět nebo šest loktů dlouhé a skoro 
stejně široké. Plocha je krásně hlad-
ká a rovná. Uprostřed této plochy je 
umístěna nízká dřevěná korba s ka-
mennou solí promíchanou ledkem 
a hlínou, což vysoká zvěř miluje. 
Hajný si pak může stoupnout opo-
dál nebo vylézt na posed a pozoro-
vat zvěř. Nebo jí může podle stop 
určit. „Zcela správně!“ Vidím, že
z tebe bude správný fořt. A právě 
tady nahoře robotníci, většinou 
mladí chlapci a děvčata, museli 
sbírat semena nebo sázet strom-

ky. Byla to veselá chasa a tak se mně jednou zeptali, zda si zde k večeru 
po práci mohou zatancovat. „Pro mne, za mne klidně“ byla moje odpověď, 
„ale vždyť nemáte žádnou hudbu!“ Tu vyskočil kovářský učeň z Mikulá-
šovic jako kamzík do výše a křikl: „Muziku udělám já!“, vytáhl z kapsy 
u kalhot brnkačku a počal hrát veselou písničku. Ostatní začali výskat 
radostí a já – já se smíchy popadal za břicho. O něco později se opět po 
práci tančilo. Tentokrát přinesl jiný hoch z Mikulášovic flétničku, kte-
rá rozpohybovala hbité nohy tanečníků ještě víc. Tyto večerní tanečky se 
od té doby opakovaly častěji a tak se místu začalo říkat „taneční plácek“.
Z lizu pro zvěř se stal „taneční plácek“ a z něho se stala známá „Tanečnice“. 
Převzato z Mitteilungen des nordböhmischen Excursions-Klub, r. 1894. 
První dřevěná rozhledna na Tanečnici byla postavena v roce 1880. O 23 
let později musela být kvůli špatnému stavu zbourána. V červenci 1904 byl 
položen základní kámen ke stavbě rozhledny nové, tentokrát kamenné. Do 
užívání byla předána v květnu 1905 a známe ji dodnes.

Text: Helga Hošková, foto: z netu
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SNÍMKY VODNÍ
NÁDRŽE VLČÍ

 „Z PTAČÍ PERSPEKTIVY“

Foto: Luděk Pištěk

Jedná se investiční akci společnosti Lesy ČR. Nádrž bude mít rozlohu
1 hektar a objem 26 tis. m3 vody. Hloubka vody u hráze bude 4 m. Nádrž 
má být dokončena v tomto roce. Účel stavby je zadržování vody v krajině.
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Krásné jarní počasí a čerstvý vzduch doslova vybízí k vycházkám do příro-
dy. Pro inspiraci vám ukazuji pár snímků z mých pěších výletů po našem 
městě a okolí, které jsem absolvovala na podzim loňského roku. Musím 
říci, že barvy podzimu v přírodě jsou okouzlující a věřím, že jarní slunné 
počasí a příroda s rostoucí a zelenající se trávou s lučními květy budou rov-
něž slastí pro vaše oči.  
Město Šluknov nabízí nové turistické okruhy po našem městě a okolí, které 
jsou skvěle značeny a jejichž startovní místo se nachází na náměstí Míru, 
odkud vás rozcestník již nasměruje. Turistické okruhy naleznete i na Mapy.
cz a turista.mestosluknov.cz. Tak teď už jen počkat si na krásné počasí, vodu 
a svačinku do batůžku, vhodnou obuv a vyrazit...

Text a foto: Jitka Schneiderová, šéfredaktorka ŠNBoží muka ve Fukově

Socha sv. Jana Nepomuckého ve Fu-
kově

Zeckelův kříž Křížová cesta v Království

Vyhlídka na Židovském vrchu Na vrcholu Hrazený 

Pohled na Rožany Kaplička v Novém HraběcíCestou na vrchol Hrazený
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ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. informuje: 
• Nový altán na Mariině skále je již od 1.4. přístupný veřejnosti. 
• S Ústeckým krajem, Správou národního parku a KČT jednáme o trase 
Hřebenovky. Projekt se díky podpoře Ústeckého kraje letos po několika 
letech příprav rozjíždí 
• Předpokládané dokončení lávky na Šébru se předpokládá na září. Důvo-
dem zpoždění je dlouhá zima a nutnost terénních úprav navazujících cest 
v okolí lávky 
• V Domě ČŠ naleznete Infopoint, kde naleznete základní brožury a trhací 
mapy o Českém Švýcarsku 

Správa národního parku informuje: 
• Na celém území národního parku hrozí vysoké nebezpečí pádu stromů
a jejich částí. Důvodem je velkoplošný rozpad smrkových kultur oslabe-
ných dlouhotrvajícím suchem a následně napadených lýkožroutem smr-
kovým. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti, zvláště za silného větru, deště, 
sněžení nebo námrazy. Ve vlastním zájmu se řiďte upozorněními umístěný-
mi v terénu a dodržujte pravidla pro návštěvu národního parku. 
• V Českém Švýcarsku začíná doba hnízdění. S koncem zimy začínají

Text: www.ceskesvycarsko.cz

v Národním parku České Švýcarsko a na území Chráněné krajinné oblasti 
Labské pískovce opět hnízdit zvláště chránění sokoli stěhovaví, čápi černí 
a výři velcí. Více informací naleznete: npcs.cz 

Tipy na výlet: 
• Edmundova soutěska Hřensko můžete se svést na lodičce od 9 do 18:00 
hod. Divoká soutěska je prozatím uzavřena.
• Pravčická brána je od 1.4. otevřena vč. výdejového okénka od 10 do 18 
hod. Změny vyhrazeny, vstupné ano. 
• V novém a překrásná Mariina vyhlídka je přístupná . Za rekonstrukci
a realizaci stavby děkujeme správě NPČŠ. 
• Naučná stezka Česká silnice pohodově pěšky, s kočárkem či na kole: 
z parkoviště v dolní části Vysoké Lípy vyrazíte po naučné stezce Česká sil-
nice. Minete odbočku na skalní hrad Šaunštejn a stále lesem jdete podél 
odboček na vybudovanou Smolnou pec a obnovený Uhlířův domek (fi lm 
Pyšná princezna) s haťovým chodníčkem; všude jsou instalovány infor-
mační tabule Správy NP s popisem jednotlivých míst. Stejnou cestou se 
vracíte zpět. 

Znáte vyhlídkové 
místo

v Království pod
Jitrovníkem?

Nachází se pod vrcholem kopce, 
kde v minulosti stála rozhledna
(k té máme připravený projekt na 
obnovu) a kromě krásného výhle-
du na většinu hřebene Lužických 
hor a Šluknovský výběžek disponuje
i přístřeškem ve formě bývalé auto-
busové čekárny z Terminálu. Rovněž 
je nově i jedním z odkazovaných cílů, 
ke kterému vás dovedou směrovníky 
městského informačního systému a od 
příštího týdne bude před přístřeškem 
umístěno výhledové panorama.
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Poslední bitva druhé světové války 

na českém území 
V Praze už 9. května slavili mír, v Slivici na Příbramsku ještě 11. května 
běsnili esesáci. Vraždili obyvatele, část partyzánů pobili lstí. Zastavil je až 
příchod sovětských vojsk.
„Nepřátelství ofi ciálně končí minutu po půlnoci v úterý 8. května, „ ozna-
moval v rozhlase světu Winston Churchill. Jenže mír byl pořád spíše na pa-
píře. Poslední větší vojenská operace druhé světové války na českém území 
se totiž odehrála o čtyři dny později nedaleko Milína.
Ustupující složky hitlerovské branné moci, mezi kterými byly i části elit-
ních divizí SS jednak od Prahy a jednak z výcvikového prostoru na Sedl-
čansku a Benešovsku, se snažily využít dnešní strakonické silnice a po této 
trase se dostat do amerického zajetí. Americký generál Eisenhower tehdy 
jako velitel hlavních sil na západní frontě řekl, že německé jednotky, které 
ještě po půlnoci po 8. květnu budou chtít ustoupit, do amerického zajetí 
nepřijme.

Po 9. květnu  do prostoru mezi osady Slivice  a Čimelice dorazil zbytek vy-
zbrojené německé armády, čítající asi 6 tisíc mužů pod vedením fanatic-
kého německého  generála Karla von Pucklera. A právě tyto dny byly pro 
místní nejhorší – Němci se totiž mstili i na civilním obyvatelstvu. Surovým 
bitím pažbami pušek, podupáním koňmi, vystřílením celého zásobníku do 
jednotlivců – to byly jejich nelidské metody.
Zuřiví Němci se ale neštítili žádných úskoků. Esesáci mávali bílým prapo-
rem, že se vzdávají. Partyzáni vyšli a oni je postříleli, vzpomínají pamětníci.
V noci z 11. na 12. května dorazila Rudá armáda a německé jednotky po-
mohla porazit. Nejednalo se ovšem o nějakou malou bitvu, dokládá to za-
pojení útvarů tří ukrajinských frontů sovětské armády a partyzánů. Střílelo 
se z kaťuší i tanků. Poslední výstřel padl kolem třetí hodiny ráno a ještě ten 
den podepsal Puckler kapitulaci v blízkém rakovnickém mlýně. Potom se 
zastřelil.

Zpracovala: Emílie Procházková

Události z kroniky Jiřího Vlčka: 
Rok 1967

 Začátek roku 1967 byl horeč-
nou přípravou na rozhlasovou sou-
těž „Sedm jednou ranou“. 5. ledna 
vyvrcholil boj mezi Šluknovem
a Znojmem, který skončil neroz-
hodně.
 28. ledna 1967 zahynuli na sil-
nici směrem na Rumburk při rych-
lé jízdě autem nárazem do stromu 
manželé Matějovští.
 Sílí nespokojenost s vývojem 
našeho politického, hospodářské-
ho a kulturního života. V měsících 
říjnu, prosinci a lednu roku násle-
dujícího proběhla závažná jednání 
ústředního výboru KSČ.
 1. dubna 1967 bylo pro nedo-
statek papíru přechodně zastave-
no vydávání závodního časopisu 
„Přást“.
 24. dubna 1967 založily děti ve 
stodole Československých státních 
statků (ČSSS) v Císařském oheň, 
při kterém shořela sláma a část le-

tošní sklizně sena. 
 Oslava 1. Máje se konala bez 
tradičního průvodu městem.
 5. června 1967 napadl Izrael 
nepřipravenou SAR (Sjednocenou 
arabskou republiku).
 9. září 1967 se konaly oslavy 
100. výročí existence hasičského 
sboru ve Šluknově.
 Chovatelé drobného hospo-
dářského zvířectva se na výstavě 
v zámeckém parku chlubili svými 
výsledky. 
 21. prosince 1967 vyhořel kvůli 
vadnému komínu dům majitele Na-
vrátila v Novém Hraběcí. 

Sepsala: Helga Hošková

Vážení čtenáři,
pokud máte fotografi e k ná-
sledujícím rokům ze Šluknova 
a okolí, rádi bychom je v novi-
nách zveřejnili. Děkujeme

Městský úřad ve Šluknově
ve spolupráci s

zajišťuje za zvýhodněnou cenu

v pondělí dne 7.6.2021

ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY

• domovní studny
určeno pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden rozbor, 
studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové zdroje pro indivi-
duální zásobování
mikrobiologický a chemický rozbor
 cena včetně DPH 998,- Kč (platba hotově při odběru)
radiologický rozbor (radon 222)
 cena včetně DPH 439,- Kč (platba hotově při odběru)

• veřejné zásobování pitnou vodou – vyhl. č. 252/2004 Sb.
určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, veřejné 
studny, školy apod. 
krácený rozbor a odběr vzorku
 cena bez DPH 1251,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné
úplný rozbor a odběr vzorku
 cena bez DPH 8679,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné
(platba fakturou na základě závazné objednávky)
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Vzpomínky, blahopřání
i poděkování jsou uveřejňovány 

zdarma.

BLAHOPŘÁNÍ

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

 Rozloučili jsme se s:
panem Zdeňkem Rudoleckým
panem Václavem Kašparem
panem Josefem Koukolem
panem Pavlem Ganišinem
paní Miloslavou Tesařovou
paní Danou Dužárovou

 Přivítali jsme nové občánky:
Dominika Maliče
Jakuba Filause
Marii Krejčí 
Justina Kiláka

 Manželství uzavřeli:
David Ločárek a Eliška Hru-
bošová

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

VZPOMÍNKY

Rok za rokem 
ubíhá, čas prý 
rány hojí, vzpo-
mínky však na 
Tebe, stále stej-
ně bolí. Dne 17. 
května to bude 
osm let, kdy 

nás opustil milovaný manžel, otec
a dědeček pan Jiří Ducháč.   S lás-
kou vzpomínají manželka Jana, syn 
Jiří s rodinou, dcery Petra, Nikola
a Tereza s rodinami. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi.

Dne 9. května 
2021 tomu bude 
10 let, co nás 
opustila naše 
maminka, paní 
Marta Lehrlová. 
Kdo jste ji zna-
li, vzpomeňte

s námi. Děti Martina, Jan a Zdena 
s rodinami.

Dne 3. května 
by se naše ma-
minka, babička
a prababička 
Boženka Svobo-
dová dožila 100 
let.
Stále vzpomína-

jí děti s rodinami. Kdo jste ji znali 
vzpomeňte s námi.

V našich srdcích 
jsi a stále zusta-
neš.
Dne 17. května 
2021 vzpome-
neme 9. výročí 
úmrtí naší mi-

lované maminky, sestry, babičky
a prababičky paní Jaroslavy Miští-
kové.
S láskou vzpomíná dcera, synové
s rodinami a sestra. 

Dne 27. května 
2021 oslaví paní 
Eva Formáčko-
vá 79. naroze-
niny, do dalších 
let Ti přejeme 
hodně štěstí, 

zdraví, lásky a spokojenosti. Jarča 
s rodinou.

Dne 23. dubna 
2021 oslavila 
naše milova-
ná maminka, 
babička Libu-
še Sollanková 
70. narozeniny.
Tímto jí přejeme 

do dalších let hodně štěstí, zdraví 
a lásky.
Manžel Ebík, dcery Zuzka s man-
želem Fandou, Lenka s manželem 
Marianem a vnoučátka Klárka, Ra-
dim, Filípek a Vojtíšek.

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

Dne 13.května 
2006 nás navždy 
opustil v nedo-
žitých 38 letech 
pan Šembera 
Vladimír. Je to 
již 15 let a vzpo-

mínka stále bolí. Vzpomíná syn Lu-
káš s rodinou, maminka, sestra Iva 
s rodinou a ostatní příbuzní.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.

Nově bude možné objemný 
odpad předat pouze v kom-
postárně v ul. Tovární  1088 
ve Šluknově. V kompostárně 
bude možné odevzdat zdarma 
500 kg objemného odpadu za 
domácnost a rok.
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Zdraví podle čínské medicíny 
KVĚTEN – srdce (oheň)

KVĚTEN – srdce (oheň) - je měsíc lásky, příroda je krásně rozkvetlá a plná 
života. Podle biologického kalendáře nastává léto 16. května. Je to doba, 
kdy vše v přírodě láká svoji krásou a svěžestí zvířata i lidi.
V polovině května začíná biologické léto - energie tepla tak přechází do 
horka. A proto, po jarní očistě, nastává vhodné období pro pokračování 
celkové obnovy organismu.
Dny se pomalu, ale jistě, prodlužují, jsou čím dál tím víc teplejší, máme 
větší potřebu trávit čas venku, setkávat se s lidmi, chodit do společnosti
a vše směřovat k radosti ze života. Radost, snění, bezstarostnost jsou emo-
ce, které podle čínské medicíny přísluší elementu ohně.
V květnu je nejvíce oslabeno srdce, kterému právě element ohně náleží.
Pro toto období je typický dynamický růst, aktivita, krása a síla. Nejvíce je 
aktivní srdce, cévní a nervový systém. Důležitá je mineralizace - doplňová-
ní minerálních látek a vitamínů pro správnou výživu a zdraví každé buňky
v těle a vyrovnání celého endokrinního systému. Tímto pomáháme před-
cházet mnoha zdravotním problémům a chronickým nebo vážným nemo-
cem ve vyšším věku – osteoporóza, artróza, diabetes.
Zdravé srdce má dobrý vliv na slinivku a ta zase ovlivňuje funkci plic. Takže 
péčí o tyto orgány podporujeme zdravé a silné plíce, což pak oceníme pře-
devším na podzim, kdy jsou plíce nejvíce zatěžované.

Naše zdraví očima čínské medicíny
Jak již bylo uvedeno, v měsíci květnu je podle přírodní medicíny nejvíce 
ohroženým orgánem srdce. Srdce je svalový orgán. Srdce potřebuje čers-
tvou okysličenou krev - ale také radost, lásku, úctu a uznání!
Srdce řídí krev, cévy, tepny a žíly. Pokud srdce funguje správně, krev v těle 
plynule proudí. Pokud je však naše srdce oslabené (a to nejen fyzicky), 
proud krve je zpomalen a nastávají blokády, které zadržují energii v našem 
těle. Krev z pohledu čínské medicíny nepředstavuje pouze krev jako tekuti-
nu, ale je to jedna z forem životní energie čchi. 
Svému srdci můžete prospět správným jídelníčkem, pravidelným pohy-
bem, spánkem a psychickou pohodou. Nekouřit. Srdce je sval, který pra-
videlnou aktivitou sílí. A také potřebuje ke své práci dostatek výživných 
látek. Každý den od 11-13 hod je naše srdce nejaktivnější. Je proto vhodné 
mít klidnější režim a nepřijímat nic, co nás nabudí (např. kofein, černý
a zelený čaj, čokoláda, ale i hádky, stres nebo extrémní sporty). 
K srdci náleží hořká chuť, takže potraviny právě této chuti posilují naše 
srdce. Zařaďme do svého jídelníčku potraviny, jako jsou čekanka, kopřiva, 
polníček, červená řepa, červená paprika, růžičková kapusta, rukola, saláty, 
rajčata a ředkvičky. Z ovoce je prospěšný především grep, kdoule, maliny, 
ostružiny, borůvky. Z luštěnin jsou to převážně naklíčené mungo fazolky, 
sójové klíčky, čerstvý hrášek, červené fazole. Mezi vhodné obiloviny patří 
amarant, pšeničné klíčky nebo žito. Mléčné výrobky konzumovat převážně 
zakysané. Výborné jsou čerstvé bylinky a koření jako šalvěj, bazalka, ore-
gano, rozmarýn, saturejka nebo kurkuma. Na posílení srdce se doporučuje 
syrový česnek, zázvor, cibule, lněné semínko nebo také pití čajů z kozlíku 
lékařského, třezalky, meduňky, srdečníku, pelyňku, jmelí či pupeny, květy 
i listy hlohu.
Je dobré omezit sůl, která zadržuje v těle vodu. 
Květen je přelomový měsíc. Teploty začínají pozvolna stoupat a směřují
k létu. Ve stravování je konec se zahříváním, strava nás musí začít ochlazo-
vat. Příroda to vyřešila důmyslně...
Ve své přirozené kráse nám servíruje velké množství ovoce a zeleniny. 
Právě ovoce a zelenina sklizená v letním období přirozeně ochlazuje a ob-
sahuje velké množství vitamínů a minerálů. Takže je na čase si ji opravdu 
dostatečně zařadit do jídelníčku.
V květnu jídelníček oživí jarní saláty, nové brambory a chřest. Zeleninu už 
můžete začít jednoduše upravovat, lehce blanšírovat nebo použít ve formě 
salátů. Ke snídani si užívejte jarní zeleniny ve formě pomazánek, výborná 
je například z tvarohu, červené řepy a řeřichy. Experimentujte. Někdy se 
trocha experimentů vyplatí, není potřeba se v životě nudit a v kuchyni už 
vůbec ne.
Květen je ve znamení srdce, tak se usmívejte a mějte rádi sami sebe, i to se 
dá naučit, i když pozvolna. Ale tahle láska je jediná, která Vám zůstane věr-
ná a vaše srdce ji ocení. Trénujte lásku k sobě, až pak jí ventilujte do okolí.
A protože srdce nejvíce ocení sebelásku, tak je na čase si více věřit! Pokud 
Vás trápí pár kilo navíc, nelamentujte a bojujte. Je na čase se cítit lépe. 

Květen je měsíc oslav, průvodů a přede-
vším čistoty a lásky

Kouzelné májky
Z břízy a jehličnanů stavěli zamilovaní chlapci svým vyvoleným takzvané 
„májky“ a umisťovali je před okna jejich stavení. Společně pak všichni svo-
bodní muži stavěli jednu velkou májku, jejíž místo bylo uprostřed vesnice. 
Kromě erotického podtextu čistoty, plodnosti a hojnosti měla též ochran-
nou moc – věřilo se, že vesnici ochrání před zlými silami, což zřejmě vychá-
zelo z pohanského kultu přírody, kde byl strom vnímán právě jako symbol 
života a ochrany. Pod velkou májkou se mladí scházeli, musela se také hlí-
dat, aby ji neuloupil někdo ze sousední vesnice, což by bylo považováno za 
velkou hanbu.

Májové slavnosti
V různých koutech naší republiky dnes dochází k oživování tradice májo-
vých průvodů a většinou navazují na filipojakubskou noc a „pálení čaroděj-
nic“. V podstatě se jedná o hromadné obchůzky plné muziky a veselí, které 

chodí od domu k domu, krásně nastrojený mladý pár zatančí a za odměnu 
dostane sladké pečivo. Stejně jako kdysi mají i dnes tyto tradice především 
socializační funkci – udržet lidi pospolu, učit je spolu žít, komunikovat
a veselit se.

Majáles, královničky a jízda králů
Svým způsobem na tuto zvyklost navazují i studentské průvody zvané 
„majáles“ a v moderní podobě i koncerty, které mohou symbolizovat dávné 
tancovačky a veselice u piva a pohoštění. Podobný charakter měly i průvo-
dy „královniček“ a „jízdy králů“ – v prvním případě, jak název napovídá, se 
jednalo o průvod děvčat, v případě druhém o průvod chlapců. Zvyky souvi-
sely se zajištěním úrody na polích a také s mládím a dospíváním. Průvodu 
„královniček“ předcházívalo čištění studánek, kdy panensky čisté dívky 
zbavovaly zdroje životadárné vody listí a trávy, které zde zbyly po zimních
a jarních vánicích, deštích a nečasech.

Svatodušní svátky jako spojení lidové tradice a křesťanské 
filozofie
S výše zmiňovanými svátky mládí souvisely oslavy letního slunovratu, Let-
nice, které později splynuly se Svatodušními svátky, v nichž se tak snoubí 
lidové zvyky vycházející z pohanských kořenů a postupy křesťanské církve 
a kultury. Podle Bible v tento den sestoupil Duch svatý na Ježíšovy učední-
ky, což se slaví 50 dní po Velikonocích. Podobně jako v případě Velikonoc 
se tak jedná o svátky pohyblivé, které někdy vycházejí na květen a jindy na 
červen. Seslání Ducha svatého na zem symbolizuje zelená lipová ratolest 
a bílá holubice. Osm dní po Svatodušní neděli se slaví svátek Božího těla 
mající podobu slavnostního průvodu doprovázeného modlitbami a zpěvy.

Sv. Jan Nepomucký a svatojánské poutě
V květnu se také konaly slavné svatojánské poutě na počest svatého Jana 
Nepomuckého, patrona kněžích, zpovědníků, mlynářů, vorařů, lodníků, 
nemocných i zmrzačených. Je také ochráncem před povodněmi i suchem, 
utonutím, morem i pomluvám. Podle legendy byl tento světec svržen
z Karlova mostu, protože odmítl vyzradit zpovědní tajemství královny Žo-
fie. Protože česká lidová tradice rozdělovala rok až do konce 19. století na 
8 období, v den svatojánských poutí, tedy 16. května, začínalo takzvané 
„podlétí“.                    Zpracovala: Klára Štěpánková, Odbor kultury

 Čerpáno z: vitalweb.cz, 
www.bio-detox.cz, www.jogadnes.cz
foto: sluknovskeakce.rajce.idnes.cz
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Život v hostincích před sto lety
Sto let v dějinách není nijak dlouhá doba, ale posledních sto let přineslo 
mnohé kulturní a technické pokroky. Zpětné ohlédnutí do obchodování 
v prvních desetiletích minulého století ukázalo ohromný rozdíl mezi teh-
dejšími dny a dnešním časem. Především je třeba konstatovat, že tehdejší 
život probíhal v mnohem klidnějším a srdečnějším rámci než dnes.
Naši pradědové žili mnohem skromněji, od života požadovali velice málo 
a i ve skromných podmínkách se cítili spokojeni. Neměli důvod si stěžo-
vat ani na drahotu. Půl kilogramu telecího masa stálo 5 krejcarů, půl ki-
logramu hovězího 6 krejcarů a za půl kilogramu vepřového masa zaplatili
10 krejcarů. 
Už tehdy se v severočeských hostincích koncem října, v době výlovu 
velkých rybníků, konaly zabijačkové slavnosti, které končily Popeleční 
středou. Tyto zabijačkové veselice však bývaly mnohem lacinějším obve-
selením než dnes, protože znehodnocením peněz po Velké válce se ceny 
vyšroubovaly na dvaceti až třicetinásobek. 
Při takovéto zabijačce se samozřejmě dostavila i žízeň. Jak bylo možno 
číst na tabuli v jednom krásnolipském výčepu, stála pinta piva 4 krejcary. 
Nebylo tedy divu, že mnohý pivař, zvyklý v neděli a následně o „modrém“ 
pondělí zvládnout svých třicet až čtyřicet pint, pak s pořádnou kocovinou 
o masopustní noci šněroval silnici sem a tam a co čert nechtěl, spadl tehdy 
známý hráč na basu i se svým instrumentem do mlýnského náhonu. Jeho 
milovaný nástroj, který křečovitě objímal, mu tehdy zachránil život.
Hospodský život byl tenkrát patriarchální a velice skromný. Stoly byly ne-
prostřené, sirky, stejně jako dnes na stolech chyběly, protože první zápalky 
s červenými hlavičkami-homolkami byly vynalezeny v roce 1834 a do hos-
pod byly zavedeny až o deset let později. 
Ani na ostré oslňující světlo si nikdo nemohl stěžovat, protože hořela pou-
ze jedna blikající olejová lampa. Svíčky byly moc drahé a těžko se sháněly, 
petrolejové lampy ještě neexistovaly. O plynových a elektrických lampách 
se nikomu ani nesnilo. Ani noviny ještě v hostincích neměly své místo. Te-
prve v roce 1849 se v Severních Čechách objevily první listy. 
Většina hostinských-krčmářů měla ještě vedlejší zaměstnání. Byli tkalcov-
skými mistry, prodavači tabáku, či výběrčími mýtného. 
Vždy naleštěné cínové korbele ještě nevytlačily pivní sklenice. Hosté seděli 
kolem stolu a když byl korbel prázdný, byl dolit z konve, která stála u výče-
pu. Nikdo se na to neohlížel, sud odpočíval ve sklepě. 

Topením se v hostincích velmi šetřilo. Hosté na to byli zvyklí a stačilo jim, 
když za velkých mrazů dostali do kapes horké oblázky, aby si mohli zahřát 
ruce. 
K zapálení fajfky sloužily přichystané fidibusy – stočené papíry. Udělat 
oheň s kamínkovým křesadlem, nesvítila-li v domě jediná lampa, byla ně-
kdy zdlouhavá záležitost. 
Nebyly stanoveny ani úřední zavírací hodiny. Ve většině vesnických hos-
pod se končilo kolem desáté hodiny večer, zato s popíjením se začínalo už 
brzy. Většina hostů se ve výčepu ukázala už v pět hodin odpoledne a přiná-
šeli si s sebou večeři – kus chleba s uzeným masem, špekem nebo salámem.
V městských hostincích byl provoz trochu jemnější, ale přece jen o moc 
skromnější než dnes. Nikdo ještě neznal sáhodlouhé jídelní lístky. Host se 
musel spokojit s jedním nebo dvěma jídly, která jim hostinská nabídla. 
Prvním policistou v domě byl podomek a tam kde chyběl, tak sám hos-
tinský nebo učeň u výčepu. Prostě ten, kdo se nechoval slušně, povykoval 
nebo obtěžoval ostatní hosty, byl nejkratší cestou vyveden ven na čerstvý 
vzduch. Policista nebo ponocný byl povolán až k většímu „úřednímu jed-
nání“. 

Helga Hošková
Z přílohy novin Abwehr-Obrana, ročník 1937, č. 22

PRANOSTIKY NA MĚSÍC 
KVĚTEN

Zpracovala: Klára Štěpánková, Odbor kultury
čerpáno z: pranostika.cz

Sníh v máji - hodně trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.
Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
Mokrý máj - v stodole ráj.
Mokrý máj - chleba hoj.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.
Májová kapka platí dukát.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
V květnu vrtel dešťa - hrstka bláta.
Májová voda vypije víno.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Suchý květen - mokrý červen.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
V máji hřímoty nedělají trampoty.

Některé zajímavé 
dny a významná 

výročí 
 1.5. –         1. máj, celosvětový svátek práce
2.5. 1945 – poslední popravy v Policejní věznici  Terezín (51 popravených)
 5.5.1945 – nacisty vypálena obec Javoříčko na Olomoucku ( 38 zastřele-
ných mužů )
 5.5.1945 – Květnové povstání českého lidu proti německým okupantům
 6.5.1420 – narozen husitský král Jiří z Poděbrad
 8.5.1945 – Den vítězství nad fašizmem
12.5.1945 – Slivice u Milína na Příbramsku  - poslední velké boje II. svě-
tové války
13.5.1717 – narozena Marie Terezie
14.5.1316 – narozen český král a císař římský „otec vlasti“ Karel IV.
16.5.1868 – byl slavnostně položen základní kámen Národního divadla
27.5.1942 – Jan Kubiš a Josef Gabčík provedli atentát na zastupujícího říš-
ského protektora R. Heydricha (operace Anthropoid)
28.5.1884 – se narodil prezident Dr. Edvard Beneš 

 
Zpracovala: Emílie Procházková
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Zapomněl jsem na to a stejně tak jsem si vůbec nestihl uvědomit, že já už 
přeci nějaký ten čas nechci být ten “hustej chlapák”, tlačit se do výkonů
a asketických odříkání, ale konečně taky jednou to svoje srdce maličký po-
slouchat. 
No, zapomněl jsem. A trošku se mi to vymstilo...

Promarněná šance
Jdu a na menším parkovišti pod lanovkou vidím, jak se zrovna do menší 
dodávky pakují čtyři lidé a chystají se k odjezdu. Mezi nimi i jedna dredatá 
slečna a vlasáč, který dodávku řídil. Byli to takoví trošku hippíci, sympatič-
tí hned na první pohled. A když jsem slečnu pozdravil, usmála se, otočila,
a ješte se jednou ohlédla a hodila po mě milým pohledem. Vzduchem zavib-
rovalo jemné vlákno zájmu a spojení. A mě to moc zahřálo u srdce. 
A tak, když jsem je přešel a za malou chvíli uslyšel jejich dodávku za svými 
zády, tak jsem se tak nějak přirozeně otočil a zvedl palec do silnice. Zastavi-
li. Srdce mi poskočilo. Vpředu seděli ti dva mladí a vzadu se vezl starší pár. 
A všichni čtyři mluvili perfektní angličtinou a s největší ochotou a nadše-
ním nabízeli, že mě svezou. 

Z deníku cestovatele Ondřeje Landy: Křídla Tennengebirge

Srdce lačné kontaktu by už už na-
stoupilo... Kdyby se ovšem zas ne-
vynořil ten starý hloupý program, 
a upnutý na cíl nezačal vyzvídat, 
kam že ti milí lidé vlastně jednou.
A přitom zjistil, že mají sice namí-
řeno dolů do města, ale pak úplně 
opačným směrem, než potřebuji já. 
Srdce mi v tu chvíli někde z hlubiny 
zaůpělo: 
“Ježiš, a není to jedno?! Jsou to 
sympaťáci, svezem se, budem ve 
městě, mezi lidmi. Dáme si něco 
dobrýho na zub, projdeme se po 
náměstí, zajdem do kostela, možná 
do kavárny... Najdem banku a vyří-
díme zaplacení poplatku za chatu.
A aspoň se těhle milých lidí zeptáme, jak se to tady vlastně dělá. Vždyť tohle 
všechno jsme si přesně přáli! Tos to neslyšel? JÁ jsem si to přálo a Cesta mě 
slyšela. Je to tady!”
Ovšem, můj starý program tenhle hlas zadusil a já tak jen z hrůzou pozoro-
val, jak těm hezkým usměvavým lidem říkám: 
“Aha, vy jedete opačným směrem. Tak to nic, to je v pohodě. Já to vezmu 
radši tady přímo přes les.”
“Opravdu?”, zeptal se ještě pro jistotu vlasáč. Sympatie byly asi vzájemné.
“Jo jo, v pohodě. Díky moc a přeju šťatnou cestu.”
A oni zavřeli dveře a odjeli. A já, jen pár vteřin na to, když mi došlo co jsem 
právě udělal, jsem na ně z dálky už jen marně mával v posuncích, že jsem 
si to rozmyslel a že chci jet s nimi. Neviděli mě. A možná dobře. Bylo by to 
přecijen asi trošku trapné...
“No ku*va drát! Já jsem ale idiot! No já jsem ale vůl pitomá!”, spustil jsem 
na sebe. A začal jsem si takhle lát ještě s větší vervou poté co jsem zjistil, že 
odbočku na lesní cestu už jsem minul a že do té banky bych opravdu jít po-
třeboval. A také, když jsem si vzpoměl, že už mi došlo jídlo a že po dnešním 
mini obědě sestávajícím z plátku suchého chleba a jedné mrkve, mě brzy 
popadne hlad, který asi v lese jen těžko neukojím. 
“Tak tohle, Ondro, tomuhle se říká promarněná šance. Ale hlavně: Tohle 
je vopravdový rouhání! Cesta ti pošle co si přeješ. A ještě k tomu i přesně 
to co potřebuješ. A ty to takhle blbě, kvůli tý svý palici hloupý zasekaný, 
odmítneš. Ach jo...”
Bylo mi mě líto. No ale ještě, že už se znám. Takových promarněných šancí 
a otočení se zády k dobrotě Univerza už bylo! V minulosti jsem přitom byl 
schopný se pak ještě po celý zbytek dne, nebo dokonce dní, plácat v sebe-
mrskání a v lítosti sám nad sebou, a tak si nakonec nechával ujít i nespočet 
dalších dárků a náhrad, které neustále plynoucí a vytrvale dávající Cesta 
nabízí. 
Už to znám. Takže jsem si teď už jen naposledy vzdychnul, umyl se v po-
toce a prostě poprosil o další šanci. A ona fakt přišla! Jen za pár minut mi 
zastavil jeden starší rakouský pár a vzal mě až téměř do centra Werfenu. 

Nebylo to sice asi ani zdaleka takové, jaké to mohlo být s “hippíky” (pár 
neuměl anglicky a byla to tedy tichá nesdílná jízda), ale pohoda. Ve měs-
tě jsem banku ještě stihnul, nakoupil si pár dobrot, a náladu si zvednul už 
jen samotným faktem, že magie Cesty je stále se mnou. A den k tomu ještě 
nekončil...

Zakončení “par excelnce”
Prošel jsem přes městečka Werfen a Pfarwerfen. Přede mnou stále něja-
kých 10 kilometrů pochodu. Dal jsem si krátkou večerní meditaci v gotické 
klenbě místního kostela, vyšlápl prudký kopec za hřbitovem a došel na au-
tobusovou zastávku. 
“Kruciš! Poslední autobus už ujel! A já už fakt nechci dneska šlapat. Po 
kolikáté už to říkám? K tomu je čas večeře a břicho volá... No, ale když se 
teď najím, neujdu už ani prd. A když se přecejenom hecnu, dojdu sice, ale 
až v noci a úplně hotovej. A pryč bude pohodovej večer, sdílení zážitků
s Aloisem a vytoužené dvě decky vínka... 
Nebo přespím někde po cestě... No jo, ale, na druhou stranu, už to tu ne-
chci celé protahovat... Tak jo, OK, jde se!”
Rozhodnutí padlo. Vyrazil jsem. Ale když jsem si vzpoměl na Aloise, na-

padlo mě: 
“Hej, ale vždyť já mám taky dobrou 
karmu!” A na tváři se mi objevil po-
vzbuzující úsměv. A bylo to, shodou 
okolností, právě nedaleko místa, 
kde jsem před pár dny Aloise sám 
nabral.
A nekecám, uběhlo tak deset dvacet 
sekund, když na mě z černého Ni-
sana, jedoucího v protisměru, ges-
tikuluje jakýsi chlapík, že jen co se 
otočí, tak mě nabere. A fakt, že jo! 
A to, aniž bych vůbec zvednul prst 
ke stopování. 
Jmenoval se Alexandr a byl to, jaké 
překvapení, paraglidista. Myslel, že 
jsem taky letec, který, stejně jako 

posledně Alois, prostě “trošku” přeletěl místo přistání. Asi se to tady ob-
čas stává. Mýlil se, ale moje story s Aloisem, která byla jako přes kopírák 
té právě probíhající, ho moc pobavila. O to spíš, že dokonce Aloise znal. 
Odvezl mě pak až k hotelu a k mému autu, rozloučil se a odjel. A já byl, 
no, prostě a jednoduše nefalšovaně šťastný. Co dělat než se smát? Prostě 
paráda! Úsměv a hluboké Ohm...
Uvelebil jsem se na lavičce u lanovky před stádečkem zvědavých krav a ne-
chal se od nich pozorovat, jak si spokojeně vychutnávám svojí večeři. Já 
sám jsem přitom koutkem oka pozoroval Aloise, jak ve svém kuchařském 
mundůru obsluhuje hosty na nedaleké terase. Pozval mě pak na večerní 
pokec do hotelu a požádal mě, jestli bych při té příležitosti neudělal malý 
koncert. Rád jsem souhlasil. Aby ne, vždyť tak jsem si přesně tenhle večer 
představoval a tak jsem si ho přál. 
Takže... Nebyl to dlouhý trek, ale byl velmi výživný, plný malých velkých zá-
zraků. A poznal jsem tohle skvostné pohoří Tennengebirge z jeho vrcholů, 
z útrob i ze vzduchu. Takhle komplexně jsem to snad nezažil nikde jinde. 
A nakonec jsem ještě zakončil celý magický trip muzikou, v příjemném 
kruhu mladých paraglidistů a rodinky rakouských hoteliérů, usrkávaje ze 
sklenky červeného vína. A tohle víno, to bylo rozhodně o dost lepší než ono 
zlevněné, které jsem si pořídil v samoobsluze v městečku Werfen... Co do-
dat?
Díky, Cesto. Jsi můj šéf, jsi dárce, jsi ochránce. A jsi moje nejsladší doma!

Pokračování z březnového čísla

Text a foto: Ondřej Landa

www.ondrejlanda.cz
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Zdravotně znevýhodnění lidé našli práci v Rumburku
Také lidé ze Šluknova jezdí od loňského října pracovat do nové pobočky 
brněnské společnosti MYJÓMI družstva invalidů. Firma za podpory rum-
burského úřadu práce a vedení města v místě uvedla do provozu dvě dílny 
– montážní v ulici Slovenského národního povstání a šicí v ulici Matušova. 
V montážní dílně, která dává práci pěti desítkám lidí, se od února pracu-
je na dvě směny, přičemž při získávání nových zaměstnanců je využíváno 
jak služeb tamních agentur Pondělí a Krok, které se zabývají sociální re-
habilitací, tak osobního doporučení stávajících pracovníků přivádějících 
své známé. Šicí dílna je koncipovaná pro osm švadlenek, ale v případě po-
třeby je možné kapacitu rozšířit. Právě z šicích dílen MYJÓMI vycházejí 
originální Betelné šátky s nanofiltrem www.betelnesatky.cz , které loni na 
jaře vznikly jako odpověď na koronavirovou epidemii.  Zaměstnanci pra-
cují od dvou do šesti hodin denně anebo pouze některé dny v týdnu, záleží 
na jejich zdravotním stavu a potřebách. Každý provádí činnosti, které mu 
„sedí“ nejlépe, protože k firemní filozofii patří nejen odvedení zakázky 
 v prvotřídní kvalitě, ale zároveň i spokojenost zaměstnanců.
Na zprovoznění pobočky v Rumburku se podílela její stávající vedoucí Lu-
cie Kašparová, jež před časem oslovila vedení MYJÓMI s tím, že ve městě
i okolí je vysoká míra nezaměstnanosti a mnoho zdravotně znevýhodně-

ných lidí, kteří se mají problém uplatnit na trhu práce, i když by pracovat 
chtěli. Navíc s vedením kolektivu v chráněné dílně již měla zkušenosti. 
„Podle mého zjištění takových nezaměstnaných byly více než dvě stovky,
i když u nás jsou i další chráněné dílny, a tento údaj mi pak potvrdili na úřa-
du práce,“ uvedla Lucie Kašparová. V okolí se navíc nachází řada domovů 
a i v nich se najdou zruční klienti, kteří mají zájem o práci.
Šití, balení i kompletace
Zaměstnanci v montážních dílnách se zabývají různorodou činností, 

nejčastěji ale jde o balicí a kompletační práce, jako je například přebalo-
vání produktů, lepení etiket, tvorba dárkových balíčků a podobně. Jednou
z prvních zakázek v rumburské dílně bylo balení dřevité vlny. Denně tamní 
zaměstnanci připravili dva tisíce balíčků po 30 a 40 gramech vlny, které 
skládali do pytlů po padesáti kusech, takže denně zvládli naplnit 40 pytlů, 
které poté putovaly k zákazníkovi.     

Do konce května lze požádat 
o retrostipendium 

Student, který nastoupil do 1. ročníku střední školy, může nyní požá-
dat o retrostipendium.  To je vypláceno měsíčně ve výši až 1500 Kč. 
Dále může získat jednorázový příspěvek na školní pomůcky ve výši 
2000 Kč. 
Podmínkou je:
 Minimálně jeden z rodičů má pouze základní vzdělání
 Student požádá do 30. 5. 2021
Jak stipendium funguje?
Studenti se ve smlouvě zavazují dodržovat dané podmínky. Nejdůle-
žitější z nich je prospěch, tedy ten nebude ve čtyřech vybraných klíčo-
vých předmětech horší jak 3. Stejnou váhu má nízká absence ve škole. 
Každý měsíc se schází s poradcem, který ověří plnění podmínek a po-
třebu studenta další podpory ve studie. Na této schůzce je studentovi 
vyplaceno retrostipendim. Na konci školního roku je možné za dobré 
výsledky získat bonus ve výši 2000 Kč. 
Kostka Krásná Lípa ve spolupráci s Člověkem v tísni rozděluje Re-
trostipendia Albatros. Cílem retrostipendijního programu je podpora 
studenta v úspěšném absolvování školy. 
Aktuálně Kostka podporuje 22 studentů. 

Kateřina Luňáková, tel. 775 441 238, Kostka Krásná Lípa, p.o.

MYJÓMI družstvo invalidů bylo založeno před sedmi lety a jeho prvním 
počinem se stal brněnský provoz ruční myčky automobilů. Od toho se od-
víjí i samotný název firmy, jenž je inspirovaný brněnským hantecem (ná-
řečím). Tedy ‚myjó mi káru‘ (umývají mi auto) = MYJÓMI. Postupně se
z prvních šesti zaměstnanců společnost rozrostla na více než 450 pracov-
níků v chráněných dílnách na osmi místech republiky, jimiž jsou Brno, Po-
hořelice, Svitavy, Břeclav, Třebíč, Miroslav, Choceň a Rumburk. Firma je 
důkazem, že i lidé s hendikepem mohou za vhodných podmínek pracovat, 
být prospěšní a zároveň se kvůli svému zdravotnímu znevýhodnění necítit 
společností odstrčení a opomíjení.  

Text: Lenka Mašová
foto: archiv MYJÓMI
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Covid-19 utlumil sport ve městě

Určitě každého těší, že se údaje o covidu a jeho vývoji lepší a že nastává 
pomalé uvolnění ve službách, obchodech a dalších odvětvích, která se 
dotýkají každého z nás. Bohužel ale nejpomaleji přichází úlevy právě do 
sportovních činností. Zástupci Národní sportovní agentury jednají s mi-
nisterstvem zdravotnictví, podávají nespočet návrhů na postupné kroky 
jak umožnit návrat na sportoviště pro co nejvíce lidí a hlavně dětí. Výsledky 
jednání se ale mění den ode dne, co se dnes vyhlásí, druhý den se odvolá,
a tak nejistota trvá dál, a to všechno jak na profesionální, tak na amatérské 
úrovni.
Jenom příklad – na začátku posledního dubnového týdne byla povolena 
návštěva diváků na zápasech českého fotbalového poháru 28. dubna až 

do naplnění 10% kapacity hlediš-
tě, den před utkáním však přišla 
mužstvům zpráva, že výjimka platí 
až od 1. května, tedy pro extraligu. 
Fanouškové, kteří se těšili na první 
zápas v reálu po dlouhé době, tak 
byli velice zklamáni a nespokojeni.
V amatérském sportu byl povolen 
trénink pro 15 osob na jednom hřiš-
ti, po jednání NSA s ministerstvem 
zdravotnictví se opatření zmírnilo 

a trénovat může za dodržování hy-
gienických podmínek venku až 20 
hráčů. Tyto počty stejně nedovolují 
pokračovat v regulérních soutě-
žích. Ještě v únoru měli fotbalisté 
záměr nejprve dohrát podzimní 
části soutěže a plynule přejít na 
jarní část. Pandemická situace však 
nezměnila, proto krajská a okresní 
asociace rozhodly, že se k podzimní 
části vracet nebudeme a začnou se 
hrát utkání jarní části. Dnes je stav 
opět jiný a výhled je takový, že po-
kud nebudou soutěže zahájeny do 
poloviny května, bude celý ročník 
- stejně jako loni - zrušen a už po-
třetí dojde k opakování bez postu-
pujících nebo sestupujících. Stejná 
perspektiva je u kuželkářů a možná
i u volejbalistek, protože vnitřní 
sportoviště jsou stále zavřená a ote-
vření je v nedohlednu.
Jak jsem už dříve psal, tréninky 
pokračují, ale stále více chybí cíl
a motivace. Přejeme všem aktivním 
sportovcům, aby jim jejich odhod-
lání ještě vydrželo a doufáme, že
i ve Šluknově se všechna sportoviš-
tě znovu otevřou pro všechny. Aby-
chom situace, které jsou na přilože-
ných archivních obrázcích, mohli 
znovu prožívat v reálné době.

Text: Ing. Milan Kořínek
foto: z archivu SK Šluknov
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Zednické práce
- podřezávání domů
- stavby a rekonstrukce komínů
- fasády a zateplování domů
- obklady a dlažby
- malířské práce
- kamenické práce
- 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:
23.5. a 20.6.2021

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

Info: Po-Pá 9.00 - 16.00 hodin, tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Prodej slepiček


