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Šluknovský zámek na druhý svátek vánoční ožil pohádkovými postavami. V rámci „Vánoční pohádkové procházky zámkem“ se tu návštěvníci mohli potkat s 
princeznami, vlkem, čerty, rytíři, vodníkem, bílou paní a dalšími bytostmi. Přístupná byla i zámecká zbrojnice. V průběhu dne se uskutečnily čtyři pohádkové 
prohlídky, které byly zcela vyprodané.                                                                                                                                                                                                   Foto: Mgr. Petr Tomancec

Ministerstvo životního prostředí 
vyhlásilo pro letošní rok výzvu na 
získání možné dotace na pořízení a 
provoz domovní čistírny odpadních 
vod pro obyvatele malých obcí a 

Jak jistě zejména obyvatelé Císař-
ského a řidiči směřující na Velký 
Šenov zaznamenali, byla v druhé 
polovině listopadu dokončena 
stavba nového chodníku do Císař-
ského. Tento kompletně bezbari-

Od počátku listopadu nastalo ob-
dobí vegetačního klidu. Tedy čas, 
kdy je nejvhodnější provádět kácení 
dřevin. Každý vlastník stromu nese 
odpovědnost za škody způsobené 
jeho pádem nebo pádem větví. Pro-
to je dobré strom důkladně posou-
dit a znát jeho zdravotní stav. Tato 
povinnost se vztahuje i na organi-
zace a jiné subjekty. 
Město Šluknov nechalo v roce 2015 
zpracovat inventarizaci všech dře-
vin, rostoucích na veřejném pro-
stranství na pozemcích ve vlast-
nictví města. Tento dokument je 
podkladem pro pravidelnou údržbu 

a postupnou obnovu dřevin. Jistě 
není třeba dodávat, že se jedná o 
tisíce stromů. 
Na základě tohoto odborného posou-
zení započalo město prostřednictvím 
Technických služeb Šluknov s káce-
ním stromů, které jsou ve špatném 
zdravotním stavu a pádem by mohly 
způsobit škodu občanům nejenom 
na majetku, ale bohužel i na zdraví a 
životech. K dnešnímu dni je vybráno 
cca 70 stromů. Nejviditelnější zá-
sah bude proveden v těsné blízkosti 
hřbitovní zdi v ulici Karlova. Dojde k 
pokácení 13 ks smrků ztepilých. Stej-
ně jako smrky, které byly vykáceny v 

minulé sezóně, i u těchto stromů jde o 
napadení václavkou, která způsobuje 
úhyn kořenů. 
V uvedené lokalitě již nedojde k vy-
sázení nových stromů, ale bude zde 
zapěstován trvalý travní porost – 
luční květy, tak, jak to kdysi v těchto 
místech bývalo. 
Město Šluknov plánuje i v následu-
jícím roce provádět výsadbu nových 
stromů vhodných pro konkrétní lo-
kality. Financování bude zajištěno 
z Ekologického fondu města Šluk-
nova, případně z prostředků získa-
ných z dotací či od jiných subjektů. 

Božena Naňáková

Nebezpečné stromy čeká skácení

Do Císařského po 
novém chodníku

Všem čtenářům 
přejeme šťastné 

vykročení do 
nového roku 2017, 

především 
pevné zdraví, 

hodně štěstí, lásky a 
pracovních 

i soukromých 
úspěchů.

redakce

Město je ochotné pomoci obyvatelům 
s žádostmi o dotace na domovní ČOV

místních částí, kde není do budouc-
na plánována výstavba kanalizace. 
Ve Šluknově se to týká obyvatel 
Rožan, Královky, Kunratic a No-
vého Hraběcí. Dotaci může získat 

v těchto místních částech každý 
objekt, avšak celá záležitost s sebou 
nese řadu omezení. Dotace je čer-
pána prostřednictvím města, které 
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Město je ochotné pomoci obyvatelům 
s žádostmi o dotace na domovní ČOV
zůstává i do budoucna vlastníkem 
a provozovatelem ČOV. Do jedné 
ČOV by pak mělo být napojeno co 
možná nejvíce objektů, je tedy nut-
ná domluva se sousedy. Zároveň se 
musí v rámci jedné akce zapojit mi-
nimálně 30% všech obyvatel místní 

části a dotace je poskytována do 
výše 80%. 
Město Šluknov je v případě zájmu 
občanů z předmětných místních 
částí ochotné o dotační prostřed-
ky pro své obyvatele žádat. Pokud 
tedy mají obyvatelé Rožan, Krá-
lovky, Kunratic a Nového Hrabě-

cí zájem o odkanalizování svého 
objektu prostřednictvím domovní 
ČOV, nechť se dostaví na ORŽP 
MěÚ Šluknov, který by, v případě 
dostatečného zájmu obyvatel, celý 
projekt administroval.

Za ORŽP MěÚ Šluknov 
Mgr. Martin Chroust

Změny v jízdním řádu 
v Ústeckém kraji:

Trať 081 Děčín – Rumburk
 Dochází ke změně celého kon-
ceptu osobní dopravy a zároveň 
i k menšímu nárůstu počtu osob-
ních vlaků. Nový koncept využívá 
již výhybnu Markvartice, která se 
dobudovává.
 Vlaky směr Rumburk, které 
nyní odjíždějí z Děčína hl. n. jako 
přípoje od vlaků EC, budou nově 
odjíždět od vlaků kategorie R relace 
Praha – Děčín.
 V době cyklistického léta v so-
botu, v neděli a ve svátek v období 
od 1. dubna do 29. října 2017 poje-
de nově pro návštěvníky Českého 
Švýcarska nový pár turistických 
spěšných vlaků Rumburk – Děčín 
a zpět Děčín – Krásná Lípa – Miku-
lášovice dolní nádraží.

Největší změna jízdního řádu vlaků na trase: Děčín - Rumburk
 Více spojů bude v úseku Jed-
lová – Rumburk, kde 3 páry vlaků 
relace Česká Lípa – Jedlová a opač-
ně nově pojedou až do Rumburka 
a zpět, současný spěšný vlak s pří-
jezdem do Děčína v 6:14 (v jízdním 
řádu 2016 jezdí v jednotce 814 + 
914 a odvěšuje se na Jedlové od 
rychlíku 1101), bude v novém jízd-
ním řádu jezdit v samostatné trase 
už z Rumburka s příjezdem do Dě-
čína v 6:21 a bude jezdit jednotkou 
RegioShark.
 Současný osobní vlak v pracovní 
dny s odjezdem z Děčína v 17:13, kte-
rý se spojuje na Jedlové s rychlíkem 
1104 od Kolína, pojede nově z Děčí-
na v 17:35 a pojede přímo až do Rum-
burka, a to jednotkou RegioShark.

Trať 083 Rumburk 
– Dolní Poustevna

 V trase Děčín – Bad Schandau 

– Sebnitz zůstává stejný počet vla-
ků i rozsah dopravy.
 Dochází pouze k úpravě u spo-
jů Os 5457 a Os 5459 v úseku Seb-
nitz – Rumburk; v době vánočních 
a hlavních prázdnin pojede do 
Rumburka vlak Os 5457, který jede 
v dřívější trase a má v Rumburku 
přípoj na rychlík do Kolína. Vlak 
Os 5459 pojede ve stávající pozděj-
ší trase z důvodu přepravy školní 
mládeže, která by jinak musela tuto 
dobu čekat na začátek vyučování.
 Z důvodu plánované výluky 
na německém území budou vlaky 
relace Děčín – Schőna, které jezdí 
v pracovní dny, v době od 3. dubna 
do 16. června 2017 končit a vychá-
zet ve stanici Dolní Žleb.
 Noční vlak Os 5270 Děčín (od-
jezd 22:41) – Bad Schandau bude 
v době od 20. března. do 17. června 

2017 končit ve stanici Dolní Žleb 
a zpět se bude vracet z Dolního Žle-
bu (odjezd 22:59) jako vlak 21003. 
Spoj Os 5271 v tomto období nepo-
jede.

Trať 084 Rumburk 
– Mikulášovice

 Z důvodu jízdy sezónního tu-
ristického vlaku z Děčína do Miku-
lášovic dol. n. přes Krásnou Lípu 
pojede v období jeho jízdy zpět vlak 
26022 z Mikulášovic dol. n. (odjezd 
v 11:56) do Rumburka přes Krás-
nou Lípu, a vlak Os 26003 (odjezd 
z Rumburka v 11:12) bude ukon-
čen v Panském a z Panského do 
Rumburka se vrátí přes Staré Kře-
čany jako vlak Os 26030 (příjezd do 
Rumburka 12:32).

 Mimo období jeho jízdy bude 
jízdní řád bez podstatných změn.

Pokračování ze str. 1

Do Císařského po novém chodníku

POHOTOVOST

Dospělí Varnsdorf
 Nemocnice Varnsdorf, p.o., 

Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf
telefon: 412 372 445, 412 372 446, 

412 372 447

Ordinační hodiny: 
po - pá: 18.00 - 21.00; 
so, ne, sv: 9.00 - 20.00

 

Dospělí Rumburk
 Areál Lužické nemocnice 

a polikliniky a.s.
MUDr. Josef Kořínek, Lesní 26, 

408 01 Rumburk
telefon: 412 332 535

Ordinační hodiny: 
po - pá: 18.00 - 21.00; 

so, ne, sv: 10.00 - 19.00

Městská policie Šluknov

 č. tel.: 412 315 310, 602 881 677, 156

e-mail: vyskocil@mesto-sluknov.cz

Policie ČR Šluknov

 č. tel.: 412 386 333, 974 432 751, 158

e-mail: krpulk.uo.dc.oo.sluknov@pcr.cz

érový chodník se napojuje v ulici 
Dr. Edvarda Beneše na stávající 
chodník (jeho rekonstrukce je rov-
něž připravena, je však vázána na 
rekonstrukci celé komunikace ve 
vlastnictví Ústeckého kraje, kte-
rá by měla proběhnout v příštím 
roce). V délce přes 800 metrů jsou 
na jeho trase dvě zcela nově řešené 
autobusové zastávky a lávka přes 
Šluknovský potok. 
Akce byla realizována v období 
8/2016 – 11/2016 firmou Technic-
ké služby Šluknov, spol. s r. o. na 
základě provedeného výběrového 
řízení za cenu 4 233 504 Kč. Celý 

projekt byl pak výrazně podpořen 
příspěvkem ze státního rozpočtu 
prostřednictvím Státního fondu 
dopravní infrastruktury ve výši 
3 572 000 Kč. Jsme velice rádi, že 
se podařilo akci v letošním roce 
dokončit a rádi na ni v následují-
cích dvou letech navážeme velkou 
rekonstrukcí komunikací a chod-
níků na sídlišti a výstavbou nového 
chodníku v Království. 

Text a foto: Mgr. Martin Chroust
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Vážení a milí spoluobčané,
opět se scházíme v novém roce a já věřím, že jste vánoční svátky prožili 
všichni v pohodě a ve zdraví. Je mi potěšením, že Vás mohu informovat prá-
vě na začátku nového roku 2017 o významné události, která se týká zadání 
zakázky tzv. napřímo na svoz odpadu našim Technickým službám. Celý 
tento proces prošetřoval bezmála tři a půl roku ÚHOS (Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže) a v prosinci 2016 jsme obdrželi konečný výsledek.
Rozhodnutí ÚHOS 
Pro připomenutí událostí si dovolím krátce rekapitulaci situace. Na pře-
lomu roku 2012/2013 byl městu předložen firmou EKO servis Varnsdorf 
a. s. dodatek ke stávající smlouvě s navýšenými cenami za svoz odpadu 
v důsledku inflace, což bylo pochopitelné, další navýšení cen bylo předlo-
ženo ve spojitosti s plánovaným ukončením provozu skládky v Rožanech. 
Firma však neuvedla konkrétní datum, od kterého by ke zvýšení cen v prů-
běhu roku došlo, což jsme požadovali. Bez této konkretizace město odmít-
lo dodatek podepsat. V důsledku toho firma podala městu Šluknov výpo-
věď ze stávající smlouvy na zajištění svozu komunálního odpadu. Město 
Šluknov muselo vyhlásit výběrové řízení, do kterého se přihlásili tři ucha-
zeči. Kritériem byla nejnižší cena, kterou splnily Technické služby Šluknov 
s. r. o., druhá se umístila firma EKO servis Varnsdorf a. s. a na třetím místě 
firma AVE. Firma EKO servis Varnsdorf a. s. podala proti tomuto výsledku 
námitky a zadavatel (město Šluknov) zrušil rozhodnutí o výběru nejvhod-
nější nabídky a zadal napřímo (in house) veřejnou zakázku na svoz komu-
nálního odpadu vlastní firmě Technické služby Šluknov, spol. s. r. o. Od 
1. října 2013 tuto službu občanům našeho města zajišťují naše Technické 
služby. Následně ovšem firma EKO servis Varnsdorf a. s. (dceřiná společ-
nost firmy Marius Pedersen) podala podnět na ÚHOS o přezkoumání úko-
nu zadavatele (města Šluknov). V průběhu více než tří let postupně ÚHOS 
vydal několik rozhodnutí, proti kterým EKO servis Varnsdorf a. s. podával 
námitky a naposledy rozklad. Celý tento proces skončil v prosinci 2016.
Přezkoumávání a prověřování ze strany ÚHOS trvalo bezmála 3 a půl let, 
během kterých jsme opakovaně dokládali neskutečné množství dokumen-
tů, faktur, reagovali jsme na námitky. Podstatou tohoto řízení bylo, zda 
jsme splnili skutečnost, že naše firma Technické služby Šluknov, spol. 
s. r. o. opravdu plnila minimálně 80% své činnosti pro město Šluknov. Nyní 
je tato hranice 80% již pevně stanovena i v zákoně o zadávání veřejných za-
kázek. Při splnění této podmínky může město, jako vlastník firmy, zadávat 
veřejné zakázky tzv. napřímo bez výběrového řízení. Zodpovědně mohu 
říci, že naše Technické služby plnily podmínku 80% své činnosti prováděné 
pro město vždy. Po letech prověřování a dokládání faktů jsme obdrželi roz-
hodnutí z ÚHOS: Řízení o rozkladu navrhovatele EKO servis Varnsdorf 
a. s. se zamítá a nelze se dále odvolat. Toto rozhodnutí již nabylo právní 
moci. Výsledek šetření ÚHOS je velmi pozitivní a potvrdil to, za čím si sami 

pevně stojíme – že zadání ve-
řejné zakázky napřímo Tech-
nickým službám Šluknov 
bylo v pořádku a žádný zákon 
jsme neporušili.
Je třeba si uvědomit význam 
tohoto vítězství. Nadnárodní 
firma Marius Pedersen, kte-
rá je majoritním vlastníkem 
firmy EKO servis Varnsdorf, 
je velikou firmou, disponující 
značným majetkem a množ-
stvím schopných právních zá-
stupců, kteří se této kauze jis-
tě velmi pečlivě věnovali. Na 
druhé straně je tu malé město 
Šluknov s vlastní malou fir-
mou Technické služby, které 
v doložených podkladech 
i argumentech obstály proti všem obviněním. Popravdě jsem jiný výsledek 
neočekávala, protože vím, že naše Technické služby v čele s Bc. Zdeňkem 
Černým, pracují výhradně pro naše město a zakládáme si společně na do-
držování zásad, pravidel a zákonů. 
Znovu bych ráda vyzdvihla význam takové spolupráce. Technické služ-
by (TS) provádí práce pro město za nižší ceny, než jiné firmy. Toto jsme 
si ověřili při několika dalších výběrových řízeních. Zisk, který naše Tech-
nické služby ze zakázek získají, zůstává v majetku města. Zpravidla jsou 
finanční prostředky použity na nákup techniky, kterou je třeba obnovovat 
a pořizovat, a tím se majetek města zhodnocuje. Jak jsem již dříve psala 
ve svých příspěvcích, je to model, který nám mnohá města opravdu závidí 
a jezdí k nám „na zkušenou“. Nemohu zde nepřipomenout, že jsme zejmé-
na v roce 2015 na opakovaná udání čelili několika kontrolám, vyšetřová-
ní Policií ČR, které se týkalo právě práce našich Technických služeb. Ani 
v těchto případech se neprokázalo žádné obvinění. Lze se domnívat, že zde 
platí jedno pravdivé přísloví „V Čechách se úspěch neodpouští“. 
Ráda bych touto cestou poděkovala všem zaměstnancům Technických 
služeb za poctivou práci, kterou v našem městě odvádí, protože si to za-
slouží. Věřím, že naše dobře nastavená spolupráce bude nadále pokra-
čovat ve prospěch našeho města, které se bude nadále postupně rozvíjet.
Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám v novém roce 2017 vše dobré – pevné 
zdraví, štěstí, lásku a co nejvíce splněných přání. A aby se v našem městě 
pokračovalo v nastavené práci tak jako doposud.

Eva Džumanová

I v roce 2017 Vás budeme o svozových dnech a novinkách v odpadovém 
hospodářství průběžně informovat. 

Hezký nový rok 2017 přejí pracovníci ORŽP. 
Božena Naňáková

Svozové dny pytlů s tříděným odpadem a biopopelnic v roce 2017
...........................................................................................
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Vracím se v duchu k výletu, který 
naše parta prohlásila za nejlepší 
v roce 2016. Sluníčko v tu červno-
vou středu rozhazovalo své teplé 
paprsky do všech stran, když jsme 
se vydali po stopách hudebního 
skladatele Richarda Wagnera. 
V městečku Lohmen, které leží 
ve chráněné krajinné oblasti Ná-
rodního parku Saské Švýcarsko, 
nás cesta vedla kolem krásně upra-
vených domků se zahrádkami pl-
ných květin ke dvěma rozprávějí-
cím mužům, kolem nichž pobíhal 
pejsek. Poradili nám, abychom se 
vydali zahrádkářskou kolonií a ne-
zapomněli se zastavit u Bauern-
garten-Zemědělské zahrady. 
V oploceném pozemku zde stálo 
velké množství zemědělských stro-
jů a nářadí a my vzpomínali na naše 
dětství a lovili v paměti, při kterých 
polních pracech se používaly.
Pokračovali jsme v cestě až k údolí 
Liebethaler Grund. Zde nás ovála 
zvláštní, až tajemná, atmosféra. 
Z jedné strany se tyčily do výše ská-
ly, na druhé straně tekla říčka We-
senitz, jejíž voda vesele šplouchala 
přes kameny a za ní se rozkládal 
les. Cesta nás vedla kolem zbytků 

Zbývá týden do Vánoc, všude vlád-
ne vánoční atmosféra… Bydlím ve 
Šluknově čtvrtý rok, a tak se zamýš-
lím, jak se mi (nám) tu vlastně žije.
Musím přiznat, že velmi dobře! 
V době, kdy jsem se sem přistěho-
val, jsem byl takový „pecivál“. Vážil 
jsem 90 kg a bez auta „ni krok“. To 
se však brzy změnilo! Zjistil jsem, 
že je tu překrásná krajina a úžas-
né turistické trasy. Za dobu mého 
„žití“ ve Šluknově jsem nachodil 
(nejen po lesích) více než tři tisíce 

Napsali jste nám:
Jak se mi žije ve Šluknově…

kilometrů. Je škoda, že mnoho rodi-
lých Šluknováků vůbec netuší, jak 
je tu krásně a co hezkého je tu k vi-
dění – vím to, bohužel, z rozhovorů 
s lidmi. Ty překrásné lesy, vypada-
jící pokaždé jinak podle toho, jaké 
roční období si s přírodou zrovna 
hraje. Ta souhra barev, pohoda, klid 
a mír v duši.
A pozor! Šluknov, jak často slýchá-
vám, totiž vůbec není nudné město. 
Jen za ty čtyři roky co tu bydlím, 
se vše vybudovalo – nové náměstí, 
osvětlení, opravené silnice, mosty 
či nová kompostárna. A dalo by se 
pokračovat.
A kultura? Není měsíc, aby se tu 
něco nedělo; ať už na zámku či 
v domě kultury. Je však velká škoda, 
že si toho lidé neváží, pouze kritizu-
jí a na pořádané akci se sejde pouze 
pár nadšenců.
Jak víte, pokouším se trochu psát 
do novin. Dle mých informací se 
mé články snad i líbí. Taktéž jsem 
si vyzkoušel brigádně i „průvod-
covství“ na zámku. Našel jsem si 
zde i dalšího koníčka – focení. Moje 
první výstava v Lipové měla úspěch 

a líbila se, další je v plánu.
A co dalšího mi dělá radost? Že se 
odlišujeme od Rožan a dalších po-
dobných lokalit. Existuje zde totiž, 
mimo dvou obchodních domů, 
i několik skutečně českých obchod-
níků. Jmenovat mohu např. dvě 
„elektry“, potraviny s vyhlášenou 
uzeninou, a nelze nezmínit např. 
i dvě zubní střediska. A z rozhovorů 
s kamarády a známými vyplývá, že 
oblíbeným obchodem je i PC ob-
chod v pěší zóně. Lze zde totiž kou-
pit vše – počínaje obyčejnou „fleš-
kou“, přes myši, notebooky, mobily 
či výkonné herní PC s konfigurací 
dle Vašeho přání. Bílé zboží, audio 
či TV je samozřejmostí. Desetiletá 

tradice obchodu je i zárukou pří-
padné bezproblémové reklamace 
zde zakoupeného zboží.
A proto všechno stojí za to ve Šluk-
nově žít; nikdy nedám na naše měs-
to dopustit! Je to již opravdu můj 
domov, kde si přeji i „dožít“. Našel 
jsem si zde i pár opravdových přá-
tel, na které se mohu spolehnout. 
Špatných lidí jsem poznal jen pár, 
na jedné ruce bych je spočítal. Jsou 
to však bezcharakterní škůdci, ško-
dící všemu a všem. Bohužel.
Milí přátelé Šluknováci! Chci Vám 
všem v novém roce popřát všechna 
splněna přání a předsevzetí, která si 
jistě všichni dáváme.

Text a foto: Jirka Mikisch

Po stopách hudebního skladatele Richarda Wagnera
mlýnů, v jejichž oknech bez skel 
měli pavouci natažené své sítě, ve 
kterých se ještě třpytily kapky ranní 
rosy. Bylo to úchvatné, co zde příro-
da vykouzlila. Jen jediný mlýn hned 
na začátku cesty ještě stál, ale byl 
přebudován na trafostanici.
Najednou jsme spatřili hlouček lidí 
a proti nim v přítmí u skály se tyčil 
do výše monumentální památník 
Richarda Wagnera, k němuž vedlo 
z obou stran schodiště. Všechno 
kolem bylo porostlé mechem. Sedli 
jsme si na lavice a stisknutím tla-
čítka se ozvala z prostoru hudba – 
předehra k jeho opeře Lohengrin. 
Seděli jsme jako očarováni a báli 
se i dýchat, abychom kouzlo této 
chvíle nezaplašili. Na desce jsme si 
přečetli, že sochu zhotovil sochař 
Richard Guhr původně pro Velkou 
zahradu v Drážďanech. Po hodné 
chvíli jsme pokračovali v cestě, kte-
rá i nadále byla plna zvláštní atmo-
sféry a vůbec nás nepřekvapilo, že 
si skladatel oblíbil právě toto místo.
Najednou cesta končila a my měli 
před sebou volné místo – točnu pro 
autobusy. Po dotazu jsme se dozvě-
děli, že zpět můžeme jedině stej-
nou cestou, což se nám nechtělo. 

Počkali jsme tedy na autobus a byli 
zvědavi, kam pojede. Pan Plánský 
se vzpamatoval první, a když uviděl 
nápis Graupa, vzpomněl si, že tam 
je muzeum našeho skladatele. Na-
sedli jsme a šofér nám ukázal, kde 
máme vystoupit. Poděkovali jsme 
mu, a protože přímo u zastávky byl 
kiosek se zmrzlinou, nerozmýšleli 
jsme se a už jsme lízali chladivou 
dobrotu.
Za pár minut už jsme vstoupili do 
zámeckého parku a po chvilce uvi-
děli lovecký zámeček z roku 1666, 
ve kterém se od roku 2012 nachází 
trvalá výstava nazvaná „Richard 
Wagner v Sasku“. Byli jsme velice 
mile přivítáni a hned jsme se dali do 
prohlížení jednotlivých místností. 
Viděli jsme na fotografiích skla-
datelovu rodinu i přátele, ukázky 
z jeho oper, hudební nástroje, no-
tové zápisy a bylo nám dovoleno 
nahlédnout i do koncertního sálu. 
Průvodce muzeem nám ještě dopo-
ručil návštěvu statku, ve kterém Ri-
chard Wagner strávil se svojí první 
manželkou Minnou léto roku 1846. 
I zde jsme byli srdečně přivítáni 
a průvodce se nás otázal, odkud 
přicházíme. Pak nás požádal, zda 

si nás může vyfotografovat do kro-
niky. Samozřejmě jsme svolili. Po 
prohlídce a zodpovězení našich do-
tazů jsme se s průvodcem i domem 
„Lohengrinhaus-Dům Lohengrin“ 
rozloučili. Zamířili jsme přes ná-
městí do pekárny s venkovním po-
sezením. Zde jsme se jednohlasně 
shodli, že jsme ještě nikdy nezažili 
pomalejší obsluhu. 
Teprve doma jsme se v letáku dočet-
li, že skladatele do městečka Grau-
pa zavedla vůně chleba a housek, 
které si kupoval pravidelně na tý-
denním trhu v Drážďanech, kam je 
právě tato pekárna Richter dováže-
la. My jsme si sice chleba ani hous-
ky nekoupili, ale koláče a zákusky 
i káva chutnaly báječně.
A ještě jedna zajímavost. V roce 
1842 vídali lidé v okolí hradu Stře-
kov v Ústí nad labem podivnou 
postavu v bílém hábitu. Později 
pak zjistili, že to byl mladý Richard 
Wagner, který se tu zahalený do 
prostěradla chodil kochat pohle-
dem na východ slunce. Při těchto 
„výletech“ napsal báseň, která se 
stala libretem jeho opery Tannhä-
ser.

Helga Hošková
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Stává se tradicí, že koncem roku se 
hodnotí, plánuje a naděluje také 
v SEVERNÍM KRÁLOVSTVÍ.
Ve Šluknově 10. 12. 2016 se opět 
sešli rodiče s dětmi při akci „Děti 
lesu – les dětem“, aby objevova-
li poklady SEVERNÍHO KRÁ-
LOVSTVÍ a nadělovali zvířátkům. 
Přinesli hlavně kaštany, skoro 3 
pytle. K poslední akci celoročního 
turistického soutěžení pro rodiče 
s dětmi se přidali i senioři z celého 
výběžku a zdaleka. Tyto akce pro 
veřejnost se některým tak zalíbily, 
že se už pravidelně přidávají „Když 
to ujdou děti…“ a vznikají nové so-
ciální vazby. Senioři vyprávějí a děti 
naslouchají, senioři vyrábějí a děti 
se učí. Tentokrát jsme prošli za slu-
nečného počasí další krásnou obec 
u Šluknova. Uprostřed lesů leží 
Nové Hraběcí s upravenými dom-
ky, starými i novými, a s opravující 
se kapličkou. Před rokem umístili 
členové KČT u chátrající kapličky 
reliéf hraběte od řezbářů Havlíčko-
vých z Mikulášovic s textem o his-
torii obce v úpravě pana Mareše.
Na jaře se stalo Nové Hraběcí cí-
lem mnoha „keškařů“, kteří děkují 
za pozvání a za sérii kešek kolem 
Šluknova. Některé vzkazy ownero-
vi potěší:    
 24. 4. 2016 - To, že by tu měla 
pípnout nová mini série jsem tušil, 
ale její odlov jsem plánoval až někdy 
na léto, tak jsem nad ní mávl rukou. 
Říkám si, nepoženu se za bednou, 
na to jsou tu v okolí jiní experti, 

Nové Hraběcí je častým cílem výletů kolem Šluknova

avšak nebylo do čeho píchnout, a ješ-
tě jsem měl v okolí pár nedořešených 
restů a trochu zařizování, tak jsem 
přece jenom vyrazil. Počasí si z nás 
opět dělalo srandu, chvilku ,,váni-
ce“, pak se zase člověk mohl opalo-
vat, co dodat. Keší ze série odloveno 
4/6- 1x STF, 3x TTF. Na SK4 a SK5 

už, bohužel, nezbyl čas, jejich odlov 
tedy odkládám na dobu neurčitou. 
Po chvilce potkávám místní FTF 
team, tak mi bylo jasné, co mě dál 

čeká, nebo spíš nečeká, ale i tak se 
podařilo zůstat na bedně, teda ne 
že bych si na tom nějak zakládal, ale 
pro dobrý pocit. Díky za keš 
 Dnešní nádherný jarní den jsme 
se rozhodli „polovit“ pár záležitostí 
v nejsevernějších končinách republi-
ky. Za tu dobu, co jsme tu nebyli, jich 
pár přibylo, a tak jsme se nenudili. 
Nová série nás zavedla na zajímavá 
místa s hezkými novými artefakty, 
super. Snad je owner domluven na 
uložení schránek s místními.

Díky za keš, užili jsme si to.
 Děkujeme za celou hezkou sérii 
„okolo Šluknova“. Hezká místa, kte-
rá jsme si mnohdy zopakovali. Děku-
jeme za cache! 
 Dnes jsme se společně s parťá-
kem Tommy1979 rozhodli vyrazit 
na odlov série „feudálních“ keší. 

Toto bylo naše čtvrté zastavení. Auto 
jsem nechal zaparkované na nedale-
kém rozcestí, ze kterého, když jsem 
později odjížděl, jsem se pěkně projel 

rozehřátým asfaltem, který v kom-
binaci se všudy přítomným jemným 
štěrkem udělal z mých kol „pasáka“. 
Krabičku jsme na místě několik mi-
nut hledali. Dokonce to chvíli vypa-
dalo, že odjedeme s nepořízenou. 
Nechali jsme se zmást právě opra-
vovanou kapličkou, včetně jejího 
nejbližšího okolí. Mysleli jsme si, že 
krabičku asi odnesli dělníci. Nako-
nec se vše v dobré obrátilo a my se 
přeorientovali na to správné místo. 
Díky, za keš.
 Včera jsme odlovili SK5 - Staré 
Hraběcí, dnes tedy „novější vari-
antu“ u pěkné kapličky. Odhalení 
kešky nedělalo problémy, i když jsem 
na první sáhnutí měl pocit, jestli nej-
sem trochu moc drzý. Díky za kešku 
na tomto místě i za seznámení s his-
torií zajímavé obce v nejsevernějším 
výběžku vlasti.
 Dneska jsem společně s Olí vyra-
zil na lov. Po jedné mysterce v Rum-
burku přišlo i na tuhle a následně 
i dvě další keše. Místo uschování mě 
docela překvapilo a pobavilo. Vlo-
žil jsem 2x tb, tak snad se neztratí. 
Díky za hezkou keš.
V létě probíhaly kolem kapličky 
stavební práce. Na podzim zmizela 
z kapličky zvonička, ale ne nadlouho.
Při výletě 10. prosince jsme byli 
již mile překvapeni nejen novou 
zvoničkou, ale i krásným odpočí-
vadlem. 
V klubovně KČT ve starém pod-
stávkovém domě, prý bývalé hospo-
dě pro vedlejší krásně opravovanou 
fabriku, jsme poobědvali borův-
kové knedlíky od pana Džbánka 

ze Židovského vrchu a vyráběli 
mašlovačky z pravých brků z hus od 
Brabenců z Křečan. Pod dohledem 
paní Marušky Lebedové jsme vyrá-
běli svíčky, oříškové ozdoby a popí-
jeli teplý domácí jablečný mošt. 
Také se nadělovalo. Užitečné re-
flexní náramky KČT, publikace 
o cestování s miminkem a koněm 
od našeho člena Ondřeje Kano 
Landy a ceny pro aktivní soutě-
žící.
A protože zrovna 10. prosince 
má narozeniny náš velký kama-
rád Miloš až z Bíliny, neobešlo se 
krásné setkání bez dortů, sladkých 
i slaných. Nikomu se moc domů 
nechtělo, tak jsme plánovali, tedy 
upřesňovali, akce na příští rok, rok 
oslav 60. výročí vzniku KČT ve 
Šluknově.
V novém roce 2017 se sejdeme už 
7. 1. Tradičně zdoláme rozhlednu a 
pak přijdou TŘI KRÁLOVÉ.                                                                        
Z popisu obce pod reliéfem může-
me mimo jiné číst:
Historie obce: Pozemky obce Nové 
Hraběcí dříve patřily k šafářské-
mu statku v obci Císařský, který 
byl v roce 1730 úplně zrušen. Ke 
statku patřící hospodářské budovy 
byly rozděleny na dílce a prodány 
a byly přeměněny na obytné domy. 
Židovský vrch dosahuje až přímo 
ke Šluknovu a může mít svůj ná-
zev podle pohřebiště ve Šluknově 
usazených Židů. Jak je známo, 
manželé hrabě Ernst a Ludmila 
von Schleinitz, kteří se často na-
cházeli ve finanční tísni, poskytli 
Židům proti odpovídajícím daním 
ve Šluknově domov. 
Když v roce 1736 začala v Křeča-
nech výstavba kostela a mnoho 
tamějších obyvatel bylo tíženo ná-
klady, odstěhovali se v roce 1737 
do Nového Hraběcí. Díky tomu-
to přistěhovalectví se obec velmi 
rychle zvětšovala, ale tím pádem 
zůstávala pozadu ve svém dalším 
rozvoji. Tato obec se v lidové mluvě 
nazývá „Heubusch“ (Haibusch), 
jak to také připomíná niva toho sa-
mého jména. Název Neugrafenwal-
de (Nové Hraběcí) dostala obec 
jako protiklad k již existující obci 
Grafenwalde (Hraběcí) na panství 
Lipová, která potom byla nazvána 
Altgrafenwalde (Staré Hraběcí).

Text a foto: Krista Brzková

 KČT, odbor ŠLUKNOV:

Mgr. Helena Landová
č. mob. 731 054 028

xlandovah@seznam.cz
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Jsou ankety na výraz roku, napří-
klad letos je jím Brexit. Kdyby exis-
tovala anketa na výraz desetiletí, 
dominující českému prostoru, bylo 
by to zaklínadlo „nejde to“.
Centrální úředníci
Za tři roky přibylo 23 tisíc státních 
zaměstnanců, máme jich 437 tisíc. 
Náklady na jejich odměňování jen 
ze státního rozpočtu stouply o 16,6 
miliardy na letošních 149 miliard 

korun (další jdou z fondů EU!). 
Příští rok se mají nabrat další, bu-
deme jich mít už 445 tisíc - jen fi-
nanční úřady jich musí kvůli EET 
najmout stovky - a výdaje státního 
rozpočtu na odměny stoupnou na 
162 miliard korun. Z těchto stati-
síců státních zaměstnanců bude 
28 tisíc úředníků orgánů ústřed-
ní správy, 54 tisíc úředníků bude 
v organizačních složkách státu, 86 
tisíc lidí v bezpečnostních složkách. 
Zbylých cca 239 tisíc lidí budou 
zaměstnanci nejrůznějších příspěv-
kových a dalších organizací. 
To už jsou slušná čísla. Mně jde teď 
o centrální úředníky, co se zaobíra-
jí všemi těmi normami, předpisy, 
formuláři, vyhláškami, omezeními, 
přikázáními, zákazy, kontrolami 
a tak, abychom nezvlčili, protože 
řád a pořádek musí být. 
Dnes úředník nepotřebuje jen pa-
pír a razítko. Potřebuje výpočetní 
techniku a informační systémy. 
Mnoho systémů a databází. Pokud 
možno spolu nekomunikujících 

a nekompatibilních. Jen za posled-
ních deset let se jich nakoupilo za 
120 miliard, roční provoz dle zjiš-
tění NKÚ stojí téměř 15 miliard. 
V takových luxusních porodnicích 
se to pak rodí administrativě. Blbé 
je jen to, že tak nějak nefungují a ta 
samá data musí organizace a lidé 
posílat na mnoho míst a když je 
z nich potřeba něco dostat - ne-
jde to. Říkávalo se kdysi, jak nám 
výpočetní technika a elektroni-
zace bude pomáhat, jak urychlí 
a zjednoduší práci a nakonec zvýší 
transparentnost, jak to bude uži-
vatelsky přívětivější, kolik ušetří-
me lesů… Jojo, řeči se vedou a to-
ner se peče. Nějak to nejde. 
A pak něco od úředníka potřebuje-
te. Rozhodnutí, něco schválit, pro-
jednat. Ale ono to nejde. Nejen, že 
se často ani moc nechce, ale i kdyby 
se chtělo… Nejde to. A když náho-
dou někde není hned problém, vy-
myslí se na místě alespoň tři, aby to 
nešlo. 
Nejde to, protože nám to legislativa 

neumožňuje. Právě toto nejčastěji 
slyšíme od těch úplně nejvyšších 
státních úředníků, kteří jsou na 
svých místech dlouhá léta. Tedy od 
těch, kteří tu „legislativu“, kvůli 
které „to nejde“, v zásadě a do pod-
statné míry vytvářejí. V tom rozsa-
hu a velikosti a provázanosti jsou to 
mnohohlavé týmy lidí, bez osobní 
odpovědnosti, kteří dlouhodobě 
připravují komplexní a tak navzá-
jem propletené návrhy, které pak 
ani jejich tvůrci nedokážou rozmo-
tat. No, oni se často ani nedokážou 
dohodnout, kdo je jejich tvůrce, ne-
jde to, nejde to jasně stanovit, chá-
pete. 
Iluze, že zákony dělají zákonodárci, 
mě opustila již před mnoha lety. Jen 
jsem doufal, že jde alespoň něco 
změnit a že s tím půjde hnout. Ale 
ono to nejde… Počkat, použil jsem 
spojení „nejde to“? Tak to asi bude 
infekční. Já vím, že máme hledat, 
jak by to šlo, než si vymýšlet, proč 
to nejde… Jen kdy a jak, když větši-
ně nevadí, že to nejde? 

Nejde to, legislativa nám to neumožňuje

To přísloví známe všichni: Ini-
ciativní blbec je horší než divize 
nepřátel. 
Dlouho jsem si dělal iluze, ne-
znaje alespoň maličko vnitřnosti 
centrální politiky, o nejrůznějších 
tabulkách a žebříčcích v mnoha 
aktivitách zákonodárců. Kdo nej-
více bojuje za to či ono, třeba proti 
korupci (dlouho byl v tomto velmi 
dobrý poslanec David Rath). Kdo 
předložil nejvíce pozměňovacích 
návrhů či nových zákonů, kdo nej-
déle a nejvíce mluvil (mnozí sice 
hezky mluví, ale v rozporu s tím, co 
říkají, pak často i hlasují). Atp. Teď 
s čerstvou dvouletou zkušeností 
vidím zblízka, že je to hodně jinak 
a že to není zase tak důležité. 
Jeden poslanec se chlubil tím, že je 
v žebříčku předkládaných nových 
návrhů zákonů nejlepší. Zdálky 
to vypadá chvályhodně, jako že je 
pracovitý. Později v praxi jsem za-

Být přehnaně iniciativní je nebezpečné všude 
žil jeden z jeho zákonů, co prošel 
Poslaneckou sněmovnou a přišel 
do Senátu. Byl to návrh na první 
pohled líbivý, avšak ve své pod-
statě zbytečný, neúčinný, předlo-
žený pozdě. Posouval jednu velmi 
„potřebnou“ státní instituci do 
nějakého jiného režimu – klasicky 
důležitý problém. Když zákon na-
konec prošel, ozvala se po půl roce 
Evropská komise, že tímto záko-
nem prosazená změna je v rozpo-
ru s principem EU a že to má být 
jinak. 
Překvapený jsem byl, když nako-
nec stejný poslanec byl ve skupi-
ně, která nedlouho poté předloži-
la další novelu stejného zákona. 
A tak to, co tvrdě prosadil o rok 
dříve v dané věci, touto novelou 
vrací zase zpět! 
Výborně. Kdyby tedy takovýto ak-
tivista nic nedělal, mohli jsme si 
odpustit další dvě zbytečné nove-

lizace, zmatky, reorganizace a za-
plevelování právního řádu. A tako-
vých příkladů, přímo či nepřímo, 
nakonec zažíváme více. Zbytečná 
práce, ale navenek se vytváří do-
jem, že se něco dělá… pro lidi. 
Často je to opravdu ode zdi ke zdi. 
Sem tam. A zase zpět. A s většími 
komplikacemi. Dělají to někteří 
přehnaně iniciativní zákonodárci, 
úředníci, politici… Celá armáda 
jich je a další přibývají. Stále se 
spěchá, rychle další a další. 
K čemu je taková práce? A k čemu 

jsou pak sestavována různá pořa-
dí a hodnotí se dosažené příčky? 
K ničemu.
Kdyby tací nedělali nic, bude líp. 
Méně je více. Naše zákonodárství 
trpí posledních cca 15 let přemírou 
zákonů, na které navazuje mnoho 
a mnoho dalších podzákonných 
norem. Nařízení, vyhlášky, normy, 
metodiky… hromady dokumentů, 
ve kterých se všichni ztrácí a podle 
kterých již ani nejde nic dělat. 
Pan poslanec je ale v pohodě. 
Vždyť vede tabulku v produktivitě!

Operace šedého zákalu pro každého

Šedý zákal (katarakta) je přirozený  
proces stárnutí oční čočky, kdy do-
chází k jejímu zakalování. Pacient 
tyto změny může vnímat jako roz-
mlžené vidění do dálky či do blízka, 
dvojité vidění či snížení jasu barev. 
Pokud šedý zákal postoupil natolik, 
že pacient vnímá zhoršené vidění 
a vadu se nedaří odstranit brýlemi, 
je vhodné provést operaci zkalené 
čočky, kdy se neprůhledná čočka 
nahradí čočkou umělou. 
Šedý zákal je běžně operován i na 
očním pracovišti v Lužické nemoc-
nici v Rumburku. Vysoce odborný 
operační výkon je zde prováděn 
zkušenými lékaři z Prahy a Děčína 

v místním znecitlivění. 
Samotná operace šedého záka-
lu trvá v průměru 10 až 15 minut. 
Předchází ji oční vyšetření a poučení 
o léčebném režimu. Po výkonu je oko 
zakryto a pacient nemusí být hos-
pitalizován -  odchází domů. Kvůli 
bezpečnosti pacienta se operace na 
obou očích současně neprovádí. 
Operace šedého zákalu je plně 
hrazena ze zdravotního pojištění 
a pacient při ní neplatí žádné jiné 
poplatky. 
V případě potřeby je možné získat 
více informací v oční ambulanci 
Lužické nemocnice Rumburk.

Drahotová Erika

Kancelář senátora 
Ing. Zbyňka Linharta  

je pro veřejnost otevřena každé 2., 3. a 4. pondělí 
v měsíci, vždy od 14.00 do 16.30 hodin

Adresa: Generála Svobody 1905, Varnsdorf
https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

Váš senátor Zbyněk Linhart
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Před druhou světovou válkou byl 
Šluknov nazýván městem betlémů, 
protože…
Ale začneme pěkně od začátku.
Za prvního betlémáře je považován 
Josef Klein. Mnoho jeho děl zničil, 
bohužel, požár města. Zůstal však 
sloup Nejsvětější Trojice na náměs-
tí a kazatelna v kostele sv. Václava. 
Dalším betlémářem byl Dominik 
Kindermann, malíř historických 
církevních obrazů a betlémových 
figurek, kterého koncem 18. století 
poslal hrabě Harrach do Vídně, aby 
se u malíře Raphaela Mengse, ro-
dáka z Ústí nad Labem, zdokonalil 
ve svém oboru.
V letech 1818 až 1836 přicházeli 
do Šluknova pravidelně obchod-
níci z jižních Tyrol. Ve dne nabízeli 
k prodeji své zboží, večer v hote-
lu „U jelena“, který stál na místě 
dnešního Domu kultury, brali do 
rukou dláto a limbové dřevo a vy-
řezávali figurky do jesliček. Místní 
lidé jim zpočátku jen přihlíželi, ale 
brzy se do vyřezávání pustili sami. 
Šlo jim to. Vždyť tkalci i lesní děl-

níci měli ke dřevu blízko a navíc 
šikovné ruce. Toto umění se záhy 
rozšířilo i do okolí a před druhou 
světovou válkou měla skoro každá 
rodina větší či menší betlém. A tak 
se stalo zvykem od Vánoc do Hrom-
nic chodit na tzv. „jesličkové dívání 
– Krippenschau“. Jeden z nejkrás-
nějších betlémů s pohyblivými 
figurkami stál v Budyšínské ulici 
čp. 213 a jeho majitel Josef Wau-
risch každý rok přemýšlel, čím by 
jej vylepšil. Osobně si pamatuji, že 
toto nádherné dílo stálo v rohové 
místnosti bez oken na zámku a pan 
učitel Josef Chudý, který tehdy 
o muzeum pečoval, nám betlém rád 
ukazoval. Pak bylo muzeum zru-
šeno a zřízena Síň tradic. Betlém 

zmizel, jen u vchodu do Síně stálo 
několik figurek ve vitríně na zdi.
Další krásný betlém vlastnil Franz 
Weikert v domě čp. 409 u malého 
náměstí. Převážnou část figurek do 
něj zhotovil šluknovský řezbář Jo-
sef Schütz, který ve svých 25 letech 

zhotovil dřevěnou sochu ukřižova-
ného Krista v nadživotní velikosti, 
která se nachází uvnitř kostela pod 
velkou věží, a jehož odlitek je umís-
těn před postranním vchodem do 
kostela. Tento uznávaný umělec žil 
a pracoval po válce ve Vídni, kde 
ve věku 93 let zemřel. Ve své auto-
biografii „Damals-Tenkrát“ s lás-
kou vzpomíná na své dětství, kdy 
s dědečkem z matčiny strany stavěl 
v dnešní ul. Boženy Němcové (dům 
již nestojí) betlém. Vzpomíná i na 
posměšky dozorců, když objevili 
v jeho zavazadle při odsunu několik 
figurek. Betlém Franze Weikerta 
můžeme obdivovat v rumburském 
muzeu. A stojí za shlédnutí. Větši-
na ostatních betlémů nenávratně 
zmizela. Novým majitelům domů 
sloužily jako topivo, s figurkami si 
děti hrály na pískovištích.
V roce 2004, při setkání rodáků, 
mne pan Alfred Koch, největší zna-
lec betlémářského umění, zavedl 
na hřbitov a ukázal mi hrob řez-
báře Franze Rosche s povaleným 
náhrobkem, na kterém chyběl kříž 
s Kristem. Hned následující den 
jsem zašla do technických služeb, 
kde mi bylo umožněno pátrat ve 
hřbitovních knihách po dalších 
betlémářích. A podařilo se. V Kul-
turním sdružení občanů německé 
národnosti, dnes Spolek Němců 
a přátel německé kultury, jsme se 
domluvili, že každý přinese a udělá 
pro obnovu hrobů, co může. V roce 
2005 jsme tak mohli obnovit hrob 
Karla Metznera, kterému vděčí-

me za krajinu v kostelním betlémě, 
Franze Wolfa, který své figurky 
vystavoval v okně svého podstávko-
vého domu ve Stříbrohorské ulici, 
Wenzela Rosche, který se věno-
val především vyřezávání zvířat. 
Řezbáři Balduinu Hillemu jsme 

nechali na rodinný hrob jeho man-
želky, kde je pohřben, umístit desku 
s jeho jménem. Desku zaplatil Bet-
lémářský spolek ze Schirgiswalde. 
Pan Karel Bureš opravil hrob Fran-
ze Rosche a obnovil písmo. O rok 
později jsme obnovili hrob Franze 
Bergera, který maloval k jesličkám 
pozadí a zhotovoval kulisy pro diva-
delní představení v Karlově údolí.
V roce 2014 jsme dřevěné kříže na 
hrobech opatřili novými tabulkami, 
zhotovennými p. Jiřím Nykodý-

mem a znovu je natřeli barvou.
Na hrob Franze Rosche zhotovil 
a upevnil p. Pavel Jiřena chybějící 
kříž s Kristem.
V létě 2015 mi Ing. Iva Jaburko-
vá ukázala na hřbitově náhrobek 
Franze Maye. A protože jsme vě-
děli, že mezi řezbáři byli i Mayové, 
dali jsme se do dalšího pátrání. 

Iva Jaburková zjistila ze starých 
matrik, že Franz May a Joseph, 
který žil v letech 1828 až 1897, jsou 
rodina. Joseph May, přezdívaný 
„Bittner-Seffl-Bednářský Josífek“ 
byl nejen vynikajícím řezbářem 
betlémových figurek, ale vyzdobil 

i oltáře v kostele. Jeho hrobové 
místo nelze nalézt, jelikož zá-
znamy začínají až rokem 1923. 
Proto jsme jej na náhrobek ne-
chali připsat.
Když jsme pak fotografii ob-
noveného hrobu uveřejnili 
v německých novinách, ozvala 
se nám paní Elisabeth Zec-
kelová, dcera Franze Maye, 
a moc nám děkovala. Sdělila 
nám, že při odsunu zanechali 
ve svém domě čp. 31, v dnešní 
Tylově ulici, betlém. V knize 
o betlémářích jsme se dočetli, 
že jediný kompletní betlém od 
Josepha Maye vlastnil Franz 
May. Než jsme však všechny 
skutečnosti mohli p. Zeckelové 
oznámit, zemřela.

V roce 2016 jsme pak obnovili ješ-
tě hrob Eduarda Maye a Ignazi 
Mayovi a jeho synovi Emilovi jsme 
nechali zhotovit desku a připevnit 
na zeď urnového háje, protože je-
jich hroby, ještě s mnoha dalšími, 
byly zrušeny při jeho stavbě. Tuto 
desku zaplatil vnuk Emila pan Re-
inhard Müller a Alfred Koch.
Ještě je třeba dodat, že technické 
služby nám povolily použít na hro-
by obrubníky ze starých opuště-
ných hrobů, za což jim velice děku-

jeme. Děkujeme také MěÚ Šluknov 
za schválení neinvestičních dotací, 
protože z vlastních zdrojů a sbírek 
bychom opravu hrobů nezvládli. 
Velké poděkování patří také p. Pa-
vlu Jiřenovi, s jehož kamenickými 
pracemi, včetně nápisů, jsme byli 
vždycky nadmíru spokojeni a chvá-
líme jeho práci.          Helga Hošková

Obchodníci po večerech vyřezávali figurky do betlémů
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- realizovaná Obecně prospěšnou 
společností při SLŠ Šluknov
- délka cca 7 km
- stezka prochází prostorem mezi 
městem Šluknov a obcí Rožany po 
polních cestách a částečně po sil-
nici, umožní seznámit se se čtyřmi 
lomy a se zajímavostmi okolní pří-
rody a krajiny
1. zastavení ,,Živočichové“
- některé druhy živočichů obývající 
mokřadní ekosystém rybníčku zá-
padně od silnice
- vidět můžete kachnu divokou, 
čápa bílého, vydru říční, ondatru 
pižmovou, pstruha obecného, po-
točního nebo sivena amerického
2. zastavení ,,Lom“
- nalevo (západně) od trasy je men-
ší bývalý kamenolom, který je dobře 
přístupný
- na protější straně cesty jsou po-
zůstatky opracovávání kamenů 
– v zimním období z nich pozvolna 
vytékající voda vytváří nápadné le-
dopády
3. zastavení ,,Rožany“
- jsou místní částí Šluknova, dříve 

Šluknovské naučné stezky coby turistické cíle
1. Kunratická naučná stezka

2. Stezka Střelnice

- realizovaná Střední lesnickou ško-
lou a střední odbornou školou so-
ciální Šluknov za finanční podpory 
firmy Plaston CR, s. r. o. Šluknov
- délka cca 5 km
- pět zastavení s příjemným poseze-
ním, stojanem na kola a informační 
tabulí v českém i německém jazyce, 
všechna zastavení také mají ,,svůj 
strom“, který je představen na in-
formační tabuli a který můžeme 
v okolí zastavení spatřit
1. zastavení ,,Šluknov, Plaston“ 
- představuje město Šluknov s jeho 
nejvýznamnějšími památkami 
a také vznik firmy Plaston CR a sor-
timent jeho produktů
2. zastavení ,,Důl Schweidrich“
- nachází se poblíž zastavení a dříve 
sloužil při těžbě stříbra a mědi, poz-
ději zde šluknovští měšťané těžili 

niklovou rudu
- v roce 1919 byla těžba ukončena 
a dnes je důl zimovištěm chráně-
ných netopýrů
3. zastavení ,,Lesy města Šluknova“ 
- informuje nás o stavu lesů ve měs-
tě Šluknov
- Šluknov vlastní 298 hektarů půdy, 
která je určena pro plnění funkcí 
- dozvídáme se, jak funguje obnova, 
ochrana a výchova lesních porostů
4. zastavení ,,Arboretum Kunratice“
- arboretum je parková sbírka ži-
vých rostlin, která má rozlohu 4,2 
hektaru a jedná se o nejseverněji 
položený objekt svého druhu v ČR, 
je také zapsán v seznamu světových 
arboret a botanických zahrad
- v roce 2007 navštívil arboretum 
také prezident ČR Václav Klaus 
a vysadil zde na památku nový 
strom, a to platan javorolistý
5. zastavení ,,Honitba knížecí“ 
- využívaná SLŠ a SOŠ Šluknov
- v jejím prostoru můžete spatřit 
srnce obecného, prase divoké, daň-
ka a jelena evropského

- realizovaná Českým svazem 
ochránců přírody při SLŠ a SOŠ 
Šluknov
- délka cca 900 m
- poměrně lehký terén s částečně 
zpevněným povrchem, dostupná 
též pro kočárky a vozíčkáře s do-
provodem
- trasa stezky je umístěna v blízkosti 
významné lokality Šluknovského 
rybníka - severovýchodně od Šluk-
nova
- v přítokové části zmiňovaného 
rybníka je vyhlášen chráněný kraji-
notvorný prvek nivní louka
- trasa stezky vychází od prostran-
ství Šluknovského rybníka, využí-
vaného jako parkoviště při veřejné 
komunikaci (též cyklostezka) spo-

jující části obcí Království a Roža-
ny, dále prochází severně po hranici 
louky, kde se míjí s další význam-
nou lokalitou rybníka - s mokřa-
dem, dále trasa směřuje k lesnímu 
komplexu
- další úsek je situován do centrální 
části celé lokality, která byla v minu-
losti využívána jako cvičná střelnice 
pro ruční střelné zbraně, tato část je 
místy silně podmáčená, proto je zde 
vybudován dřevěný můstek a haťo-
vý chodník
- cílem celé trasy je dub (památný 
strom pro jeho staří přibližně 300 
let) nacházející se v nejsevernějším 
místě celého zájmového území a je 
zde zřízena zastřešená odpočinko-
vá zóna    

3. Naučná stezka 
Šluknov- Rožany

se zde nacházelo mnoho bělidel 
a několik mlýnů
- místní zajímavostí je Javorová 
brána – strom ze dvou rostoucích 
javorů srostlých v jeden kmen
4. zastavení ,,Architektura“ 
- po obou stranách hranic máte 
možnost spatřit architektonický 
fenomén hrázděných a roubených 
domů
- za pozornost stojí ornamentální 
obklady břidlicí, které chrání před 
povětrnostními vlivy
- po cestě se nachází neznačená 
odbočka k lomu vedoucí přes Krá-
lovku
5. zastavení ,,Lom“
- ve zdejších lomech se těžila hor-
nina granodiorit, která obsahovala 
krystaly živce, křemene a biotitu

Šluknovský zámek (RIC)
 č. tel. 412 332 711, +420 739 593 014, 

e-mail: ic@mesto-sluknov.cz
Provozní doba: 9:00 - 12:00  12:30 - 17:00 - denně vč. víkendů

Šluknovský zámek má svůj prohlídkový okruh, 
v jehož rámci  jsou pro návštěvníky otevřeny téměř všechny pro-
story zámku, včetně dobových místností s původními exponáty. 

Prohlídky se konají po všechny dny v týdnu.

Pro návštěvníky šluknovských na-
učných stezek bylo kromě další in-
frastruktury vybudováno i sociální 
zázemí v podobě nového sociálního 
zařízení. 
Naleznete jej v jihozápadním rohu 
náměstí Míru, které se nachází ne-
daleko Šluknovského zámku – kři-
žovatky naučných stezek Kunratice 
a Šluknov - Rožany. Sociální zaříze-
ní, které je bezbariérově přístupné, 
bylo vybudováno v roce 2016, včet-
ně parkových úprav
bezprostředního okolí. 
Nahradilo tak stávající dožilý a ne-

4. Sociální zaříze-
ní pro návštěvníky 
stezek

vzhledný objekt z 80. let 20. století. 
Nové sociální zařízení bylo pod ná-
zvem projektu „Modernizace tu-
ristické infrastruktury ve Šluknově 
– rekonstrukce sociálního zaříze-
ní“ pořízeno za přispění prostředků 
státního rozpočtu České republiky 
z programu Ministerstva pro míst-
ní rozvoj ČR.
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Velice netradičním listopadovým 
programem byla Přehlídka šluk-
novského umění, která proběhla 
25. listopadu na hlavním sále naše-
ho zámku.

První adventní neděli jsme ve Šluk-
novském zámku zahájili opět tra-
dičním zdobením vánočních věnců. 
Abychom probudili kreativitu ve 
všech, rozšířili jsme portfolio vá-
nočních dekorací o vánoční stro-
meček z provázku a svícen ze skle-
niček. První návštěvníci se choulili 
ve vstupní hale už hodinu před sa-
motným začátkem akce. Přišli jak 
malí, tak velcí a všichni tvořili. Poz-
ději už zámecká hala doslova pras-
kala ve švech. Vzduchem se linula 
vůně svařáku a hrály koledy.
Na první adventní neděli dorazilo 

Kruh přátel vážné hudby 
ve Šluknově z. s. zve 

všechny milovníky klasické hudby 
na zajímavý koncert. 

Uslyšíme skladby výrazných 
autorů, např. J. S. Bacha, 

G. F. Telemanna, N. Paganiniho
 a dalších. 

Vystoupí sólo houslistka 
paní Jana Herajnová. 
Ta byla členkou např. 

Sukova komorního orchestru, 
Pražské komorní filharmonie, 

FOK, Českého noneta, 
často nahrávala pro Český rozhlas

 a věnuje se sólistické 
a pedagogické činnosti. 
Ve Šluknovském zámku 
vystoupí paní Herajnová 

ve středu 18. 1. v 19 hodin. 
Vstupné je 80 Kč, důchodci 40 Kč 

a děti do 15 let 10 Kč. 
Z KPVH Vám pohodový večer 

s krásnou hudbou přeje 
Božena Bortníková

Adventní zdobení mělo rekordní návštěvnost
přes 150 návštěvníků, je to napros-
to neskutečné, když si vzpome-
neme na začátky, kdy nám přišel 
tento prostor moc velký. O pár let 
později zjišťujeme, že je zase příliš 
malý, ale nebojte, do příštího roku 
to vymyslíme, aby měl každý své 
místo k tvoření. Akce to byla krásná.
Kdybyste měli nápady, co byste chtěli 
zkusit tvořit příští rok, tak nám je ur-
čitě řekněte. Každý rok bychom chtěli 
nabídnout něco nového, co zkrášlí Váš 
domov a naladí tu správnou vánoční 
atmosféru.

P O Z V Á N K AJaká byla Přehlídka šluknovského umění

Několik týdnů dopředu jsme psali 
články, tvořili plakáty, pozvánky, 
aby se všichni, kdo mají talent, 
mohli přihlásit. A zjistili jsme tak, 
že ve výběžku máme spoustu mla-

dých talentů, o kterých málokdo 
ví.
Přehlídku započala Akademie 
Schrödingerova institutu – krásné 
písně doprovázené kytarou a bu-
bínkem měly své kouzlo a u kouzel 
jsme pokračovali dál. Představil se 
nám mladý talentovaný kouzelník 
Jakub, který nám doslova vzal vítr 
z plachet. Po něm zpívala své vlast-
ní písně a na kytaru hrála Marci, 
víla celého tohoto projektu. Zatím-
co zpívala Lenka, na grafický tablet 
kreslila portrét Julie. Vše se promí-
talo na velkém plátně, takže každý 
viděl i ten nejmenší tah ,,štětcem“. 
Celý tento kreativní večer završila 
Julie se svými básněmi a také rus-
kou písní. Vystoupení nás všechny 
strhla, dokonce i tak, že z publika se 
dobrovolně přihlásil hiphoper, kte-
rý zarapoval. 
Večer to byl velice milý, moc děku-
jeme všem, kteří měli tu odvahu po-
dělit se s námi o svůj talent.

Za RIC dvoustranu připravila Mgr. Andrea Přidalová

Je tomu už neuvěřitelných 8 let, kdy 
se na zámecké půdě rozezněly tóny 
citery. Michal Müller vstoupil do 
našeho zámku a každého uchvátil 
svou přirozeností. Byl to tak krás-
ný zážitek, že mnozí, kteří s námi 
na našem zámku začínali, prosí 
o další dávku emotivnosti. A pro-
tože Michal je nejen skvělý citerista 
a zpěvák, ale i velký člověk, je nám 
velkou ctí, že se k nám po tak dlou-
hé době znovu vrací ,,S citerou od 
renesance po groovy fusion“.
Michal začal hrát na citeru ve svých 
třinácti letech u Ladislava Arguse 
Ryšavého ve Varnsdorfu. Byl to 

Zveme Vás na koncert multitalentovaného cite-
risty a zpěváka Michala Müllera 

právě pan Ryšavý, který v něm 
probudil lásku k tomuto téměř za-
pomenutému nástroji. Po maturitě 
odešel v roce 1995 do Vídně k pro-
fesorce Hannelore Laister, u které 
začal po dvou letech studovat obor 
Klasická citera na Konzervatoři 
Města Vídně. Po ukončení studia 
v roce 2001 zavítal zpět do Čech.
V současné době je v Čechách 
jediným graduovaným hráčem 
a pedagogem na koncertní citeru 
a patří mezi nejprogresivnější cite-
risty světa. Do své hry vkládá svůj 
jedinečný a osobitý projev a přístup 
k nástroji. 

Jeho vlastní hudba stojí na pomezí 
lidových motivů, blues, jazzu, wo-
rld music a volné improvizace. Spo-
lupracuje se širokou škálou muzi-
kantů různých žánrů, improvizuje 
s výrazovými tanečníky a básníky, 
píše také filmovou hudbu.
Svou citeru miluje a říká o ní: ,,Ci-
tera je prostě můj nástroj, kterým se 
mohu vyjadřovat, prostřednictvím 
něhož mohu komunikovat, stejně 
jako svým hlasem“.
Nenechte si ujít tento jedinečný 
zážitek, kdy tóny citery rozezní 
staré zámecké dřevo 20. ledna od 
20 hodin ve Šluknovském zámku. 

Nezapomeňte, že místa si můžete 
rezervovat v Informačním centru. 
Cena vstupenky je 100 Kč.
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I beze sněhu si naše děti vánoční čas užily

Foto a text: Hana Princová

Zvony zvoní, padá sníh, pojedeme na saních... Sníh sice nepadá, ale zvony 
nám už oznamují příchod Mikuláše a Ježíška. A i bez sněhu jsme si předvá-

noční čas užili. Byli jsme opět navštívit  Mikuláše a jeho přátele, kde jsme si 
všichni společně zazpívali a zatančili. Plni zážitků jsme se vrátili do vánoč-

ně nazdobené školky a už jsme mohli chystat besídky pro rodiče. U Kuřá-

tek Vánoce slavila zvířátka se stromečkem Holečkem, u Berušek se všichni 
radovali spolu se sněhulákem, u Sluníček se vydal pantáta Tomeš se svou 
kapelou a dětmi na koledu po chalupách.U Srdíček a Žabiček si všichni 

užili vánoční tvoření a vrcholem byl pak příchod Ježíška, na kterého se děti 
nejvíc těšily. Pod každým stromečkem našly spoustu dárečků, pochutnaly 
si na cukroví, které napekly spolu se svými maminkami  a s přáním krás-
ných svátku jsme se rozcházeli...

A jak to bylo za bludným kořenem v prosinci? Úkolem bylo vyzkoušet ně-
kolik experimentů se sněhem, ale protože nám počasí nepřálo, plnění těch-
to úkolů musíme přesunout na leden. Tak jsme aspoň sledovali a zapisovali 
počasí a vybírali jsme oblečení, které je pro toto počasí nejvhodnější. Leden 
nám snad bude přát víc a my přejeme všem do nového roku spoustu zdra-
víčka a pohody...“

D ě t i  a  p a n í  u č i t e l k y  z  M Š  S v o j s í k o v a  d ě k u j Í 
p .  M i l a n o v i  H o n s ů  z a  M i k u l á š e .
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Slavnostně jsme přivítali nové Šluknováčky

V sobotu dne 17. prosince proběhlo v obřadní síni Šluknovského zámku 
vítání občánků, na kterém jsme přivítali Gabrielku Svobodovou, Jiříka Re-
meše, Adámka Fejca, Alenku Dunkovou, Květuši Perskou, Evelínku Krouž-

kovou, Natálku Mikovou, Katrin Gaňovou, Natálku Kellerovou a Honzíka 
Cicu.
Městský úřad jim při této příležitosti věnoval věcné dary a děti ze základní 

umělecké školy pod vedením p. Patrika Englera si pro ně připravily malé 
vystoupení. Všem šluknovským občánkům i jejich rodičům přejeme hodně 
zdraví, lásku, pohodu a klid v jejich domovech. 

Text: Jana Galbavá
Foto: Petr Zápotocký
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V městské knihovně se často stává, 
že se tu potkají kamarádky, přítel-
kyně a známé, které si kromě dopo-
ručení oblíbené knihy, vymění i tipy 
na dobrou koupi (“ve slevě mají...“), 
nebo nenáročný recept.
Rozhodli jsme se s Vámi podělit o ty-
hle „osvědčené“ a zaručeně úspěšné 
návody na stránkách ŠN v pravi-
delné rubrice. Budeme rádi, pokud 
nám do městské knihovny „svůj“ 
recept na moučník, či jídlo přinesete 
nebo pošlete mailem (knihovna@
město-sluknov.cz) i Vy.

Kuchařčino okénko - trocha odlehčení po Vánocích

Vánoce i oslavu nového roku už 
máme za sebou, užili jsme si masa, 
uzenin i sladkostí vrchovatě, a pro-
to Vám tentokrát nabídneme ne-
náročné recepty na jídla bezmasá. 
Trocha odlehčení našemu zažívání 
i peněžence určitě neuškodí a v jed-
noduchosti je přece krása.

Bramborové placky

Ingredience: 1 kg uvařených olou-
paných brambor, cca 300 g hladké 
mouky, špetka soli, 1 vejce, kousek 
sádla nebo másla na potření. 
Postup: Brambory uvaříme ve slup-
ce, necháme vychladnout a oloupe-
me. Nastrouháme je najemno.
Osolíme, posypeme moukou, při-
dáme vajíčko a vypracujeme hladké 
těsto. Na pomoučeném vále těsto 
rozválíme natenko (zpracováváme 
po půlkách) a vykrájíme kolečka. 
Klademe je na rozpálenou suchou 
pánev nebo na dno litinového hrnce 
a opečeme z obou stran, až se dělají 
tmavé puchýřky. Ještě horké po-
tíráme z obou stran rozpuštěným 
sádlem nebo máslem. Pozor, bram-
borové těsto při delším stání měkne 
a řídne, proto je třeba s ním praco-
vat rychle a nenechávat zbytečně 
dlouho stát.
Tip: Můžeme podávat teplé i stude-
né, potřené třeba povidly.

Bramborové placičky 
zapečené se sýrem

Ingredience: 500 g brambor vaře-
ných ve slupce, 1 vejce, 3 lžíce hlad-
ké mouky, muškátový oříšek, sůl, 
pepř, 100 g plátkového sýra, 200 g 
cherry rajčat, zelená petrželka.
Postup: Dobře vychladlé bram-
bory oloupeme a nastrouháme na 

jemném struhadle. Přidáme vejce 
a podle potřeby mouku. Osolí-
me, opepříme a zaprášíme čerstvě 
strouhaným muškátovým oříškem. 
Ručně uhněteme těsto. Z něj na-
děláme malé placičky a ty nasucho 
opečeme na teflonové pánvi. Pak 
je naskládáme na plech, na každou 
položíme 2 - 3 kolečka rajčátek, 
překryjeme plátkem sýra a dáme do 
trouby zapéci. Před podáváním po-
sypeme sekanou petrželkou.

Čínské nudle
Ingredience: 3 větší mrkve, 1 střed-
ní pórek, trochu oleje, podle chuti 
sůl, mletý pepř, kari a sójová omáč-
ka, 1 balíček rýžových nudlí.
Postup: Mrkev nahrubo nastrou-
háme, pórek nadrobno pokrájíme. 
Dno pánve pokryjeme olejem, ne-
cháme zahřát, vsypeme zeleninu 
a krátce osmažíme za stálého mí-
chání. Až změkne, ochutíme dle 
vlastního vkusu solí, kořením 
a sójovou omáčkou. Nakonec pro-
mícháme s nudlemi, které jsme při-
pravili podle návodu na obalu. 

Kdo nemá WOK, ať radši použije 
velký hrnec, na běžné pánvi by se to 
dělalo, vzhledem k velkému objemu 
pokrmu, špatně. Recept možná na 
někoho nepůsobí příliš lákavě, ale 
je to překvapivě dobré!

Neapolské fazole 
s těstovinami 

Ingredience: 300 g fazolí, 250 g 
různých těstovin, 1 řapíkatý celer, 

2 stroužky česneku, 1 feferonka, 
100 g loupaných rajčat, 1 lžíce raj-
ského protlaku, olivový olej, sůl.
Postup: Fazole namočíme na 12 ho-
din do vody. Poté je v osolené vodě 
uvaříme. V pánvi na oleji osmaží-
me rozmáčknutý česnek a přidáme 
nakrájený celer. Jakmile česnek 
dostane barvu, tak ho odstraníme 
a přidáme nasekanou feferonku, 
loupaná rajčata a lžíci hustého pro-
tlaku. Povaříme asi 5 minut, podle 
potřeby podlijeme vodou. Uva-
řené fazole smícháme s hotovým 
základem, přibližně třetinu fazolí 
propasírujeme nebo rozmixujeme, 
aby se omáčka zahustila. Nako-
nec přidáme postupně těstoviny, 
nejdříve největší, po 2-3 minutách 
menší, nejmenší nakonec. Vaříme 
do změknutí. Podle potřeby dochu-
tíme solí a na talíři zakápneme oli-
vovým olejem.

Rýžové kari s brokolicí

Ingredience: 250 g rýže, cca 1 litr 
vývaru (i z kostky), 1 hlávka broko-
lice, 10 cherry rajčátek, sůl, mletý 
pepř, 2 lžičky kari, 1 cibule, 100 ml 
smetany, 2 lžíce oleje.
Postup: Rýži propláchneme hor-
kou vodou a necháme okapat. Na 
rozpáleném oleji lehce osmahneme 
nadrobno pokrájenou cibuli, vmí-
cháme kari a přisypeme rýži. Chvíli 
společně smažíme a pak zalijeme 
částí vývaru tak, aby rýže byla asi 
1 cm pod vodou. Osolíme, opepří-
me a za častého míchání vaříme, 
podle potřeby doléváme vývar. Až 
je rýže téměř měkká, přidáme sme-
tanu, na kousky pokrájenou broko-
lici, promícháme a dále vaříme do 
změknutí. Jakmile jsou rýže i bro-
kolice měkké, vmícháme rajčátka 
a ještě asi tři minuty povaříme. 
Podle chuti dosolíme.

Bramborové noky 
se žampiony

Ingredience: 1 sáček bramborového 
těsta v prášku (400 g), 300 g žampi-
onů, 2 lžíce másla, 400 ml smetany, 
150 g sýru niva, sůl, pažitka.
Postup: Těsto připravíme podle ná-
vodu na sáčku. Rozdělíme na čtvrti-
ny a uválíme dlouhé tenké válečky. 
Rozkrájíme je na malé stejné kous-

ky. Nasypeme do vařící osolené 
vody a uvaříme, asi 5 minut. Uva-
řené scedíme a propláchneme stu-
denou vodou. Necháme okapat. Na 
másle očištěné žampiony pokrájené 
na kousky orestujeme do změknutí. 
Zalijeme je smetanou, přidáme 
rozdrobený sýr a 5 minut všechno 
společně povaříme. Podle potřeby 
osolíme. Odstavíme a vmícháme 
okapané noky. Na talíři posypeme 
posekanou pažitkou.

Kuskus nasladko s ovocem

Ingredience: 1 kiwi, 1 pomeranč, 
1 lžička mleté skořice,3 lžíce medu, 
50 g kuskusu,1 jablko, podle chuti - 
rozinky, oříšky.
Postup: Kuskus nasypeme do misky 
a postupně přiléváme horkou vodu. 
Počkáme, až kuskus nabobtná. 
Mezitím si v kastrůlku rozehřejeme 
med. Medem pak přelijeme kuskus 
a posypeme skořicí. Nakrájíme 
ovoce a přidáme do kuskusu. 
Kuskus nasladko s ovocem lze ser-
vírovat jak teplý, tak i studený. 
Do kuskusu můžeme přidat i oříš-
ky, rozinky, ale i jiné ovoce, záleží, 
kdo má co rád.

Nákyp z karotky
Ingredience: 2 šálky mrkve, 6 lžic 
vody, 6 žloutků, 1/2 lžičky kořeně-
né soli.
Postup: Mrkev očistíme, omyjeme 
a jemně nastrouháme na požadova-
né množství. 
Žloutky s vodou a solí důkladně 
ušleháme a nakonec vidličkou leh-
ce vmícháme strouhanou karotku. 
Vzniklou mrkvovou hmotu roz-
prostřeme do hranaté vymaštěné 
formy a pečeme v předehřát troubě 
na 220°C. Nákyp je hotový tehdy, 
pokud do něj zapíchnete nůž namo-
čený ve studené vodě a vytáhnete jej 
čistý. 
Nákyp z karotky servírujeme krá-
jený na plátky. Můžeme jej zdobit 
a tím i dochutit restovanou cibul-
kou.
 (net/šti)
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SOUTĚŽ

V knihovně probíhá dlouhodobá 
soutěž, při které se lze něco dozvědět 
a získat volný lístek pro jednu osobu 
na jednu kulturní akci dle vlastního 
výběru – v kulturním domě nebo ve 
Šluknovském zámku. Volná vstu-
penka platí do konce roku 2017.
Otázka na leden:
28. ledna 2002 zemřela ve Stock-
holmu velmi úspěšná švédská au-
torka dětských knih. Mimo příběhy 
pro děti psala i romány, povídky, 
divadelní hry, poezii, filmové a di-
vadelní scénáře. Její knihy byly 
přeloženy do 70 jazyků ve více než 
100 zemích po celém světě. V roce 
1958 jí byla udělena Cena Hanse 
Christiana Andersena, která je po-
važována za nejvyšší možné oceně-
ní autorů dětských knih. Narodila 
se 14. listopadu 1907 ve Vimmerby. 
Mnoho jejích knih je inspirováno 
vlastním dětstvím, které strávila na 
farmě svého otce. Její nejslavněj-
ší postava Pipi Dlouhá punčocha 
vznikla z příběhů, které vyprávěla 
své dceři před spaním. Kniha se sta-
la rychle velmi úspěšnou a udělala 
z ní mezinárodně známou autorku. 
Spisovatelka aktivně podporovala 
dětská a zvířecí práva, stejně jako 
práva menšin. Za tuto činnost jí 
byla v roce 1994 udělena cena Right 
Livelihood Award (Správný život).
V letech 1944 až 2001 obdržela 
velké množství mezinárodních 
i domácích vyznamenání a literár-
ních cen, z nichž  nejvýznamnější je 
Cena Hanse Christiana Andersena.
Švédská vláda po její smrti v roce 
2002 zavedla pro spisovatele dětské 
literatury cenu nesoucí její jméno.
Znáte její jméno?
Správná odpověď na otázku 
z prosince zněla: První záznamy 
oslav Vánoc křesťany v Římě po-
cházejí ze 4. století. Vánoce patří 
spolu s Velikonocemi a Letnicemi 
k nejvýznamnějším křesťanským 
svátkům. Slavnost Narození Páně 
připadá tradičně na 25. prosince 
a Vánoce se v římskokatolické tra-
dici slaví od jejího předvečera (ve-
čer 24. prosince) do svátku Křtu 
Páně (první neděle po 6. lednu). Ve 
20. a 21. století jsou Vánoce v mno-
ha zemích vnímány převážně jako 
svátky pokoje, rodiny a lásky, které 
lidé slaví společně bez ohledu na 
své náboženské přesvědčení. Ze 
správných odpovědí byla vyloso-
vána ta od p. Richarda Wiesnera 
ze Šluknova a ten si také může vy-
zvednout v městské knihovně nebo 
v domě kultury volnou vstupenku.

(šti)

PRANOSTIKY

Leden zaujímá čestné a významné 
postavení mezi ostatními měsíci 
proto, že zahajuje nový kalendář-
ní rok. Je však třeba dodat, že toto 
výsadní postavení neměl odjakživa. 
Římané jej zpočátku vůbec nebrali 
na vědomí a klidně si vystačili jen 
s deseti měsíci. Teprve později byl 
jejich počet upraven na dvanáct 
s různým počtem dní. Římský rok 
počínal v březnu, tedy na jaře. Změ-
na nastala v r. 154 před naším le-
topočtem, kdy se počátek konzulátu 
přesunul z 15. března na 1. leden. 
Tak vznikl dodnes dodržovaný po-
čátek roku.
V lednu za pec si sednu.
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda 
- věčná škoda.
Ve dne jas, v noci mráz.
Leden jasný, roček krásný.
Je-li leden nejostřejší, bude roček 
nejplodnější.
Jsou-li v lednu na cestách tlusté ledy, 
podaří se výborně zelí.
Dlouhý střechýl, dlouhý len.
Roste den, roste i zima.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Teplý leden, z korce mandel jeden.
Je-li leden teplý, nepřibude do sudu.
Lepší vlka pod oknem vidět než v led-
nu pluh na poli.
Tancují-li v lednu komáři, ať se sed-
lák po píci ohlíží.
Když v lednu včely vyletují, to nedob-
rý rok ohlašují.
Když v lednu mnoho prší a málo sně-
ží, z polí, luk i zahrad se málo těží.
Když v lednu deště lijí, to má sedlák 
po naději.
V lednu málo vody - mnoho vína, 
mnoho vody - málo vína.
Není-li leden mokrý, sud se vinařům 
naplní.
Když v lednu hrom se ozve, hojnost 
vína je v očekávání.
V lednu roste-li tráva, neúroda se 
očekává.
Jestli země v lednu měsíci otevřena 
jest, a obzvláště když polední přitom 
větrové silně bouří, tedy panují rýmy 
a jiné nemoci.
Lednový déšť mokří pole a hnojí sva-
té pole.
V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé 
mrazy za to.
Když není konec ledna studený, únor 
to dvakrát nahradí.
Co leden sněhem popráší, to únor 
s vichrem odnáší.
Leden studený, duben zelený.
Mnoho sněhů v lednu, mnoho hřibů 
v srpnu.
Když roste tráva v lednu, roste špat-
ně v červnu.                              (net/park)

Poděkování zaměstnanců školy 
paní Mgr. Evě Hertlové 

Jako každý rok, i letos jsme s kolektivem pracovníků připravili vánoční 
posezení pro naše obyvatele DPS Lužická a Nerudova ve Šluknově. Tím-
to bychom chtěli poděkovat paní Jitce Hercikové ze Základní umělecké 
školy ve Šluknově, která se svými žáky zazpívala krásné vánoční koledy 
a vytvořila nám tím opět krásnou vánoční atmosféru. Nemůžeme také za-
pomenout poděkovat panu Tomáši Zemanovi a jeho mikulášské výpravě, 
která nás vždy všechny velmi pobaví. 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na projektu a výstavbě chod-
níku do Císařského. Víc, než děkujeme, říct nemůžeme. Jednotlivě jmeno-
vat nechci, jen važme si všech, co řídí technické služby a město Šluknov. 
Tolik práce se tu už dlouho neudělalo. 
Pochválit chci i nové náměstí, které se opravdu povedlo. A máme nejhezčí 
strom v celém okrese. Děkujeme.

 Anna Goldmannová, Císařský

Paní Mgr. Eva Hertlová, ředitelka ZŠ J. Vohradského ve Šluknově, 
ukončuje po 36 letech ve školství svou pracovní kariéru. Její rozhodnutí 
plně chápeme i respektujeme, i když nás netěší. Chtěli bychom jí však touto 
cestou poděkovat za její dlouholetou a svědomitou práci, ať už v roli peda-
gožky, zástupkyně, či posléze ředitelky školy. Byla to práce často nelehká, 
provázená řadou úskalí a osobních obětí. Paní ředitelka se jí však vždy vě-
novala obětavě a s plným pracovním nasazením.
Paní ředitelko, ještě jednou Vám za Vaši práci děkujeme a do dalších let 
přejeme mnoho sil, optimismu, pevné zdraví a štěstí a spokojenost v osob-
ním životě.

Zaměstnanci ZŠ J. Vohradského ve Šluknově

Poděkování za práci pro město

Poděkování pracovníků DPS

Dále bychom chtěli hlavně poděkovat všem našim sponzorům za pěk-
né dary a chutné občerstvení: Městský úřad Šluknov, Restaurace Club 
Šluknov a firmě Václav Svačina. 
Kolektiv pracovníků DPS tímto také přeje všem sponzorům a našim oby-
vatelům domů s pečovatelskou službou ve Šluknově hodně zdraví a šťastný 
krok do nového roku 2017.  

Text a foto: Hana Sokolová

Vážení čtenáři,
články, vzpomínky, blahopřání i poděkování jsou uveřejňovány 
zdarma. Pouze inzerce je placená. Více na: www.mesto-sluknov.cz
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Vítání 
nových občánků

Radečka Vichtereye
Tomáška Soukupa
Venouška Zadinu
Tomáška Sklenáře
Amálku Billou
Lucinku Šlehoferovou
Filípka Houdka

Rozloučili jsme se s

panem Milanem Honsů

paní Janou Lukešovou

paní Růženou Kunzeovou

paní Janou Gamberskou

paní Márií Karalovou

panem Antonínem Steckerem

panem Jiřím Nykodýmem

Vzpomínky

70 let
pp. Hloušková Jana
Mocíková Sonja
Nováková Jana
Trmalová Danuše
Mišíková Jiřina
75 let
pp. Frýda Karel
Tippanová Anna
Urbanová Libuše
Hodboď Werner
Rybczuková Anna
Malinovská Ludmila
Němečková Helena
80 let
paní Zelená Blanka
85 let
paní Lankašová Irena
88 let
paní Jirková Matilda
91 let
paní Pušová Marie

Blahopřejeme 
k životnímu jubileu

Dne 9. ledna 
2017 je to 20 
let, co nás na-
vždy opustila 
naše milova-
ná maminka, 
babička 

V neděli 25. prosince, pouhých 6 dní 
před svými šestašedesátými naroze-
ninami, opustil tento svět řezbář pan 
Jiří Nykodým. 
Vyučil se kuchařem a své povolání tu 
vykonával. Ve svých 25 letech obje-
vil doma náhodou dláta. Jeho otec, 
stavební tesař, kolář a karosář mu 
vysvětlil a ukázal, k čemu slouží. 
Další náhoda jej přivedla v Praze 
před výkladní skříň s dřevěnými ša-
chovými figurkami. A protože neměl 
dost peněz, rozhodl se, že si je zhoto-

Děkuji Městskému úřadu Šluknov za dárkový balíček a přání k mému ži-
votnímu jubileu. S dárky za mnou přišly Marcelka (Podlešáková) s Evič-
kou (Zrůstová). Jejich návštěva mne mile potěšila.

Marie Kuberová

P O D Ě K O V Á N Í

Všem příznivcům kvalitní klasické hudby v podání předních umělců, ná-
vštěvníkům koncertů KPVH a sponzorům - firmě TOPOS, PLASTON, 
HABACK, CLUB – J. Pecka, Zemědělství p. Houdek, Tiskárna p. Gall, 
Technické služby, Restauraci Starý Mlýn, květinářství Vyšohlídovi 
a dalším, ale v prvé řadě zastupitelům a zaměstnancům města, kteří 
podporují činnost KPVH, děkujeme za přízeň a do nového roku 2017 pře-
jeme dobré zdraví a mnoho úspěchů v osobním i profesním životě. 

Za KPVH Božena Bortníková

S hlubokou úctou a smutkem v srd-
ci město Šluknov děkuje panu fa-
ráři Ing. Václavu Teplému za jeho 
působení v našem městě od roku 
1974 do roku 1996, kdy jako farář 
a vikář spravoval kostely a kaple 
ve Šluknově, Království, Roža-
nech, Císařském, Novém Hraběcí, 
Panském a v Kunraticích, sloužil 
ve šluknovském domově důchod-
ců a denně u sester satmarek. Za 
svůj přínos pro naše město obdržel 
v roce 1993 čestné občanství města 
Šluknov. I po ochodu ze Šlukno-
va po autohavárii v roce 1996, po 
celou dobu jeho dalšího působení 
v Praze se však o naše město velmi 
zajímal a tento vzájemný kontakt 
nebyl nikdy přerušen.  
„A že jsem ve svém životě, přes všech-
na dobrodružství a trable, byl a díky 
Bohu stále jsem šťastný, je proto, že 
mi bylo dopřáno na této malé modré 
planetě stát se knězem salesiánem.“ 
(20. 11. 2007)
„Uznej, že vedu 1:0…“ (jeden z nej-
častějších výroků pana faráře)

a prababička
paní Miloslava Patkaňová.
Kdo jste jí znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Aranka s rodinou a ostatní 
sourozenci

Očím ses ztratil, ale v srdcí zůstaneš.
Dne 25. prosince 2016 nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatí-
nek, dědeček, bratr i švagr 
pan Jiří Nykodým.
Kdo jste ho znali, vzpomínejte s námi.

Rodina Nykodýmova

ví sám. Koupil si knihu „Řezbářství“ 
a dal se do práce. 
Jeho první prací byly kuchyňské 
hodiny, které vyřezal z matčina pr-
kénka na krájení. Brzy se zdokonalil. 
Vyráběl různé dřevěné obrazy - plas-
tiky, podložky pod myslivecké trofe-
je, kverlačky a vařečky. 
Jeho velikou láskou však byly bet-
lémy, včetně krajiny. Svými vlast-
noručně vyřezanými dřevěnými 
plastikami do jednotlivých zasta-
vení křížové cesty, k nimž mu jako 

předloha sloužily přes 200 let staré 
originály a které mohou návštěvní-
ci obdivovat na schodišti Šluknov-
ského zámku, se trvale zapsal do 
povědomí lidí nejen ve Šluknově. V 
roce 2014 zhotovil dřevěné tabulky 
se jmény na hroby šluknovských 
řezbářů.
S řezbářem panem Květoslavem 
Stehlíkem z Dolních Křečan, který 
zemřel v roce 2011 a se kterým jej 
pojilo opravdové přátelství, byli zvá-
ni na různé slavnosti a výstavy bet-

lémů, kde v Čechách i v Německu 
předváděli své řezbářské umění.
Po mozkové příhodě se sice zotavil, 
ale vyřezávat už nedokázal. O něco 
později mu lékař objevil zákeřnou 
nemoc, která zvítězila nad jeho vůlí 
žít. Nad jeho odchodem smutní celá 
rodina i jeho přátelé a známí a všich-
ni, kdo jej znali na něj stále vzpomí-
nat jako na dobrosrdečného a praco-
vitého člověka, se kterým bylo vždy 
milo posedět. 

Helga Hošková

Vzpomínka na významného šluknováka, Jiřího Nykodýma
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I k nám, do mateřské 
školy,  přišel 5. prosin-
ce Mikuláš. S sebou 
měl jen andílka, proto-
že čerta bolelo bříško 
a zůstal raději v pekle.
Společně jsme si za-
zpívali a nakonec nám 
Mikuláš s andílkem 
rozdali dobroty. 
Děkujeme tímto lout-
kařům z divadla Rol-
nička a paní Parkma-
nové, že se za námi 
přišli s Mikulášem 
a andílkem podívat.
Za Žabičky a Srdíčka 

z MŠ Šluknov 
 Laďka Jeníková

Ve středu 21. prosince proběhl na naší základní škole další ze Dnů otevře-
ných dveří. Stejně jako loni jsme zahájili slavnostně v aule školy. Děti si při-
pravily řadu nádherných vystoupení, z nichž některá doslova vháněla do 

Den otevřených dveří 
na ZŠ J. Vohradského

očí slzy dojetí. Slavnostně vyzdobená aula doslova praskala ve švech a také 
na následných besídkách a dílničkách se sešla spousta návštěvníků. Však 
byl také nabízený program velmi bohatý. A tak si tvořiví zájemci odnášeli 

vánoční svícen, či roztomilý polštářek nebo různé ozdoby. Za zmínku stojí 
i zajímavá expozice, která seznamovala návštěvníky s vánočními tradice-
mi v různých zemích a byla dokonce obohacena o ochutnávky vánočních 

pokrmů, typických pro tyto země. Rozhodně je třeba se zmínit i o vskutku 
úžasné vánoční atmosféře, která panovala na 1. stupni naší školy, kde ne-
šlo ani tak o výrobky, jako spíš o přátelská posezení učitelů spolu s rodiči 
a dětmi. Zkrátka Den otevřených dveří se vydařil dle našich představ a tu 
krásnou atmosféru jsme si všichni náležitě vychutnali.

Text a foto: Mgr. Alena Müllerová

P O Z V Á N K A

Cestovatelské večery na Základní 
škole J. Vohradského ve Šlukno-
vě v lednu opět pokračují, a to již 
osmým PUTOVÁNÍM. Tentokrát 
přivítáme vzácného hosta, kterým 
bude pan doktor Petr Straka, 
o němž je známo, že procestoval 
velký kus světa. Podíváme se díky 
němu na jih Ameriky, do Patagonie 
a Ohňové země. Těšit se můžete 
nejen na poutavé vyprávění, ale i na 
řadu zajímavých fotografií přírody, 
ledovců, hor a zvířat. Na všechny 
naše věrné návštěvníky, ale samo-
zřejmě i na nové tváře, se těšíme ve 
středu 25. ledna 2017 jako vždy v 
17.00 hodin v hlavní budově základ-
ní školy.                      

Mgr. Filip Kadeřábek

„Kam zmizel čert?“ ptaly se děti z MŠ
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Rumburské gymnazistky převzaly svá ocenění
Na konci listopa-
du se osm dívek, 
studentek Gym-
názia Rumburk, 
zúčastnilo předá-
vání stříbrných 
a bronzových 
medailí úspěš-
ným účastníkům 
M e z i n á r o d n í 

ceny vévody z Edinburghu (zkrá-
ceně DofE). Tento slavnostní akt se 
odehrál v Centru současného umě-
ní DOX v Praze. Do projektu DofE 
jsou zapojeny školy a vzdělávací 
zařízení z celé republiky, a proto 
se zde mohli setkat účastníci z tak 
vzdálených míst jako například 
Cheb, Opava či Zlín. Předávání 
se, kromě oceněných a jejich ve-
doucích, zúčastnil výkonný ředitel 
programu DofE v České republice 
Tomáš Vokáč a jeden ze známých 
patronů projektu – cestovatel a ne-
závislý novinář Dan Přibáň, který 
proslul svými trabantovými výpra-
vami napříč jednotlivými kontinen-
ty.
Na rumburském gymnáziu funguje 

program již třetím rokem a je do něj 
zapojena řada studentů napříč vše-
mi ročníky, kteří splňují podmínku 
minimální věkové hranice 14 let. Ti 
všichni se stejně jako oceněné dív-
ky věnují rozvoji svých schopností 

v oblasti dobrovolnictví, sportu či 
dovednosti a svou odolnost a fy-
zické schopnosti pak mají možnost 
otestovat i v rámci závěrečné spo-

lečné expedice.
V letošním roce řady úspěšných 
účastníků rozšířily Ketrin Feríová, 
Eliška Hocková, Klára Holakov-
ská, Kristýna Papežová, Gabriela 
Skopalová, Petra Zabilková či Lu-

cie Zamrzlová, jež z rukou Dana 
Přibáně převzaly svůj bronzový 
odznak. Osmá z dívek, Karolína 
Veselá, je držitelkou bronzového 

odznaku již z loňska a letos si za své 
úsilí (jedním z jejích cílů bylo napří-
klad uběhnout půlmaratón) odvez-
la z Prahy odznak stříbrný.
A jak program vidí jedna z oceně-
ných dívek? 
„Mezinárodní cena vévody z Edin-
burghu mi přijde jako zajímavý a ve-
lice užitečný program. Zdokonalíte 
se v různých aktivitách, uděláte něco 
pro sebe a zároveň něčeho dosáhne-
te. Hlavně ze sebe budete mít dobrý 
pocit. Dosáhnout cíle, který jste si 
sami určili, je dobrou odměnou i mo-
tivací do budoucna. Tento program 
bych určitě všem doporučila. Zažije-
te spoustu zábavy, zlepšíte se a udě-
láte něco dobrého pro svého ducha 
a tělo.“
Nejvyšší metou programu DofE je 
získání odznaku zlatého. A proto se 
všechny dívky rozhodly v programu 
dále pokračovat a stát se úspěšnými 
absolventkami všech jeho úrovní. 
Přejme jim tedy v jejich cestě za 
zdokonalením a rozvojem hodně 
zdaru a pevné vůle.

Petra Zabilková
Gymnázium Rumburk, 2. D

Brzy se stmívá, sluníčka je málo, 
všude zima a sychravo – prostě ide-
ální podmínky pro špatnou náladu. 
Ale to se netýká členů a trenérek 
sportovního klubu SK Viktorie Ji-
říkov.

SK Viktorie byla i na sklonku roku velmi aktivní,
zasportovala, vyhrávala a také se bavila

V neděli 13. 11. 2016 pořádaly VIK-
TORKY sportovní hry pro všechny 
své členy, kterými nejsou jen samot-
né aerobičky, ale také děti, které do-
chází na tréninky v rámci úžasného 
projektu DĚTI NA STARTU. 

Všichni si skvěle zasportovali, po-
měřili své síly a hlavně vybojovali 
cenné medaile. Soutěž byla rozdě-
lena na více kategorií a disciplín 
jako je atletika, gymnastika, míčové 
a pohybové dovednosti. Vyhrávat 

mohou sice jen někteří, ale radost 
z pohybu, snahu a bojovnost mo-
hou mít všichni. Ukázalo se však, 
že děti, které si přišly s námi zasou-
těžit, byly tak skvělé, že bez medaile 
neodcházel vůbec nikdo. 

Inspirační víkend jsme si napláno-
vali tradičně na 25. – 27. 11. 2016, 
kdy začíná pohádkový vánoční 

čas. První adventování jsme vyu-
žili nejen ke cvičení a přípravě na 
novou závodní sezónu, která je pro 
Viktorky nejvíce aktuální počátkem 
března roku následujícího, ale při-
pravovali jsme se už na samotné 
Vánoce. Vyráběli jsme vánoční oz-
doby, vánoční svícny a především 

jsme pekli cukroví, které v této 
době chutná úplně jinak než o sa-
motných Vánocích. Navodili jsme 

vánoční voňavou atmosféru, kona-
la se skvělá pyžamová party, nacvi-
čili jsme krásnou vánoční sestavu 
a užili jsme si spousty legrace. 
Za krásné zážitky z obou akcí děku-
jí trenérky SK Viktorie všem dětem, 
které si námi mohly zařádit.

Libuše Havlová, DiS
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Hromadné foto z náborové akce na stadionu

Pro většinu našich sportovců skon-
čily soutěže v listopadu a nastalo 
období relativního klidu. Odpadlo 
napětí ze získávání soutěžních 
bodů, ale určitě nezmizela chuť vě-
novat se aktivnímu pohybu alespoň 
rekreačně na různých malých tur-
najích nebo přátelských setkáních. 
Přesto se chceme k soutěžím a od-

dílům krátce vrátit.
Fotbalový podzim pro A-mužstvo 
nezačal příliš dobře. Po sestupu 
do I. B třídy se v prvních zápasech 
projevila nejspíš „psychická deka“ 
a mužstvo začalo velice špatně. 
V každém utkání byly obavy o vý-
sledek, většinou se prohrávalo, 
i když v mnoha případech nešťast-
ně a po boji. Závěr podzimu ale při-
nesl obrat a přišlo šest vítězství za 
sebou, přičemž v posledním utkání 
naši porazili i tabulku jasně vedoucí 
Benešov a přezimují na dobrém 9. 
místě.
B-tým v Lipové hraje nadále svůj 
standard a po první části je na velmi 
dobrém pátém místě.
Ještě radostnější jsou ale výsledky 
našich mládežnických družstev. 
Všechna jsou v prvních polovinách 
tabulek svých soutěží, starší žáci 
dokonce vedou okresní přebor. 
Ukazuje se, že zájem o kopanou 
mezi těmi nejmenšími je skutečně 
veliký a aktuálně má SK Plaston té-
měř 80 aktivních závodníků v mlá-
dežnických kategoriích. Určitě 
k tomu přispěla i červnová náboro-
vá akce pro děti z mateřinky a prv-
ních a druhých tříd ZŠ. Sešlo se na 
ní přes 200 dětí, učitelů i organizá-
torů a během čtyř hodin si děti pro-
táhly tělíčka, vyzkoušely si pohybo-
vé dovednosti a výsledkem byl fakt, 
že se do aktivního fotbalu následně 
přihlásilo 20 nových talentů. 

Podchytit zájem dětí a vyplnit smys-
luplně jejich volný čas – to je hlavní 
poslání SK Plaston. Že se to daří, 
za to je třeba poděkovat především 
trenérům, kteří se dětem věnují – 
Davidu Žemlovi, Martinu Hladí-
kovi, Zbyňkovi Dušíkovi, Jardovi 
Sokolovi, Tondovi Holešovskému 
a Vláďovi Zemanovi. Ale stále je to 

málo. Pro nové zájemce potřebu-
jeme další trenéry, a proto žádáme 
všechny, kdo by se mohli dětským 
sportovcům věnovat, přihlaste se 
a pomozte.
Významným oddílem jsou pro 
nás kuželkáři. A-mužstvo několik 
sezón úspěšně odehrálo III. národ-
ní ligu. Na jaře sestoupili o třídu níž, 
do Severočeské divize, přičemž pří-
čin bylo několik, ale určitě to nebyla 
slabá výkonnost. Svá utkání museli 
hrát na čyřdráze v České Lípě, takže 
neměli potřebné domácí prostředí. 
Na konci jara se objevily i problémy 
se sestavou, kdy zasáhly zdravotní 
potíže i ukončení hostování hráčů. 
Dnes tedy hrají ve šluknovské ku-
želně, sestava se částečně doplnila 
a výsledkem je průběžné páté místo 
v soutěži, B-tým se v krajské soutě-
ži Libereckého kraje drží na výbor-
ném 2. místě.
Důležitý je ale fakt, že do oddílu ak-
tivně vstupují děti. Dnes je jich už 
šest a jejich výsledky jsou pozoru-
hodné. V dorosteneckém satelitním 
turnaji Ústeckého kraje je Eliška 
Marušáková průběžně na prvním 
místě a v kategorii starších žákyň 
je Zdeňka Jonášová zatím druhá. 
Reálně se tak rýsuje možnost, že 
by „kuželkářské děti“ mohly znovu 
reprezentovat město na mistrov-
ství České republiky jednotlivců 
a dosáhnout tu dobrého umístění 
stejně tak, jako v roce 2016. Eliška 

Marušáková díky svým výkonům 
byla zařazena do A-družstva, pra-
videlně hraje mistrovské zápasy 
a její kvalita stále stoupá. Opět je na 
místě poděkovat zkušeným dospě-
lým kuželkářům za to, že se dětem 
poctivě věnují a jejich práce přináší 
dobré ovoce.
Dalším úspěšným oddílem jsou 
volejbalisté, či lépe volejbalist-
ky. Oddíl má aktuálně 25 členů, 
volejbalistky hrají okresní přebor 
a v loňském ročníku skončily dru-
hé a daří se jim i v první části této 
sezóny. Obvykle se scházejí na tré-
nincích dvakrát týdně, ve středu 
večer a v neděli dopoledne, a rády 
mezi sebou přivítají nové zájem-
ce. Protože organizovanou soutěž 
hrají jen ženy, ostatní se účastní 
i pořádají samostatné turnaje nejen 
ve Šluknově, ale i v Rumburku, Mi-
kulášovicích, Krásné Lípě a dalších 
místech výběžku. Škoda je, že oddíl 
nemá dostatečný počet dětí nebo 
dorostenců. Ale doufáme, že je to 
jen dočasný stav.
Zbylé oddíly – basketbalisté, 
badmintonisté a nohejbalisté 
doplácejí na to, že v okrese nejsou 

vyhlášeny organizované soutěže. 
Proto se jen scházejí na trénincích 
a hrají mezi sebou a cizí soupeře 
dostanou jen na turnajích. Ale ani 
tam si nevedou špatně, například 
badmintonisté Martin Belák a Petr 
Jirův se zúčastnili turnaje v Jab-
lonci nad Nisou a Martin obsadil 
2. místo ze třiceti přihlášených, 
Petr skončil 8. Pro nové zájemce 
sdělují, že se scházejí v tělocvičně 
v úterý a v pátek a bližší informace 
dostanou u Petra Jirůva. Basketba-
listé trénují v neděli dopoledne a in-
formace podá Bc. Michal Bušek.
Je pochopitelné, že činnost SK 
Plaston, který má 237 členů evido-
vaných v České unii sportu, musí 

být zajištěna finančně. O to se sta-
rají členové výboru, kteří podávají 
žádosti o dotace na město, Ústecký 
kraj, Ministerstvo školství a další 
instituce, obstarávají sponzorské 
smlouvy s podnikatelskými sub-
jekty a hlídají řádné využití získa-
ných prostředků. Skutečnost je, že 
se podmínky pro dotace neustále 
zpřísňují a předepsané žádosti jsou 
stále složitější a obsáhlejší, a tak je 
docela možné, že např. na dotaci 
MŠMT letos nedosáhneme, proto-
že byly nastaveny podmínky, které 
můžeme splnit jen velice obtížně.
Proto je třeba poděkovat sportov-
cům, kteří společně s TS Šluknov 
o sportoviště dbají a brigádně je 
upravují a udržují – a to ať jde o fot-
balisty nebo kuželkáře či volejbalis-
ty. A dík si zaslouží i Láďa Čmugr 
a Fanda Janda, kteří se věnují fotba-
lovému zázemí, ale i celá řada dal-
ších, kterým není sport ve Šluknově 
lhostejný.
A za to, že jsou naše oddíly a je-
jich družstva – a to nejen dospělí, 
ale i dorost, žáci a přípravky - po 
všech stránkách dobře zajištěny, 
je třeba poděkovat našim sponzo-

rům, kterými jsou především Město 
Šluknov, PLASTON Šluknov CR, 
Technické služby Šluknov, Ústecký 
kraj, Ministerstvo školství, COLAS 
Šluknov – Císařský, Kamenoprů-
myslové závody Šluknov, Potraviny 
D+S, VENTOS Rumburk, Jan Pec-
ka, Zdeněk Navrátil, MWD s. r. o. 
a mnoho dalších. 
Přejme si společně, ať se sportov-
cům, divákům a všem občanům 
našeho města v roce 2017 všechno 
daří, ať jsou výsledky nejen spor-
tovní, ale i společenské, výrazné 
a ať nás rozvoj města všechny těší 
- Kořínek, Čurgali, Kolomazník, 
Marušák, Jirův, Bušek, Blanár.

Ing. Milan Kořínek

Šluknovská sportovní sezóna 2016 skončila

Kuželkářky Eliška Marušáková a Zdeňka Jonášová.
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Krásný

 

Město Šluknov
zastoupené tajemnicí Městského úřadu Šluknov v souladu se zák. č. 312/2002 Sb. 

o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na funkci úředníka – sociálního pracovníka (pracovní poměr na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené)  

předpokládaný nástup 1. 2. 2017
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 státní občan ČR, popř. cizí státní občan, který je na území ČR přihlášen k trvalému pobytu,
 dosažení věku 18 let,
 způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka

Požadavky:
 kvalifikační předpoklady: vysokoškolské příp. vyšší odborné vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách v platném znění se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, 
sociální péči nebo speciální pedagogiku
 vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
 odpovědnost, samostatnost a spolehlivost
 komunikativnost a organizační schopnosti
 schopnost pracovat v týmu
 znalost práce na PC
 zkouška zvláštní odborné způsobilosti v sociálních službách, řidičské oprávnění skupiny „B“, praxe v oboru, 
místní znalost a znalost cizích jazyků - výhodou

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
 jméno, příjmení a titul 
 datum a místo narození
 státní příslušnost 
 místo trvalého pobytu
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 datum a podpis uchazeče

Uchazeč k přihlášce připojí tyto doklady:
 Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, 
týkajících se správních činností. 
 Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad 
osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se 
bezúhonnost čestným prohlášením).
 Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
Platová třída odpovídající druhu práce:
10. platová třída podle platných znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se 
stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě
zařazení do platového stupně dle započitatelné praxe
Způsob podání přihlášky:
Uchazeč podá písemnou přihlášku i s požadovanými doklady v uzavřené obálce s označením „Sociální pracovník“ nejpoz-
ději do 16. 1. 2017 osobně do podatelny Městského úřadu Šluknov, nám. Míru 1, nebo doporučeně poštou na adresu: 
Městský úřad Šluknov
k rukám tajemnice
nám. Míru 1
407 77 Šluknov
          Ing. Bc. Ivana Lukešová, v. r.  
Ve Šluknově dne  8. 12. 2016        tajemnice MěÚ Šluknov
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Zednické práce
- podřezávání domů
- stavby a rekonstrukce komínů
- obklady a dlažby
- fasády a zateplování domů
- malířské práce
- kamenické práce
- sádrokartonářské práce......

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

Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák
Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84
Tel.: +420 608 330 383
barak-martin@seznam.cz

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě

Půjčky
snadno a rychle
Nováková Ivana

602 420 366


