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Krásné prožití 
vánočních svátků 

v rodinné a přátelské pohodě, 
pevné zdraví, 
hodně štěstí 

a lásky do roku 2016. 
Ať je každý den nového roku
dnem správných rozhodnutí,

úsměvu a smíchu
a malých starostí.

Slavnostní rozsvícení městského vánočního stromu a světelné výzdoby 27. 11. doprovázel na náměstí 
Míru bohatý kulturní program. Na snímku nejmladší účinkující - děti z MŠ. 
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Město Šluknov realizovalo v roce 
2015 zateplení další veřejné budo-
vy – tentokráte objektu mateřské 
školy ve Svojsíkově ulici – horní 
budova. V rámci akce došlo k in-
stalaci kontaktního zateplovacího 
systému v tl. 14 cm, včetně izola-
ce stropu nad 2. NP a odizolování 
schodišťového prostoru od půdy. 
Další významnou položkou byla 
instalace nových eurooken a vý-
měna ventilů na radiátorech za 
termostatické. Barva fasády byla 
stanovena na základě architek-
tonického návrhu a schválení zá-
stupců SPP MěÚ Rumburk a NPÚ 
Ústí nad Labem. S ohledem na 
skutečnost, že se objekt zateplo-
val až k základům, byl přeložen 
i okapový chodníček ze žulových 

placáků i s přerovnáním stávající 
betonové dlažby. 
V současnosti se v této lokalitě 
ještě přesouvá plot mezi objekty 
školky, aby se mohl zřídit nový 
chodník pro zvýšení bezpečnosti 
chodců, a v příštím roce proběh-
ne předláždění přístupu k horní 
školce.
Zhotovitelem akce byla stavební 
firma Miloslava Hantycha z Mark-
vartic u Děčína.
Projekt „Zateplení mateřské ško-
ly ul. Svojsíkova 355 Šluknov“ 
(CZ.1.02/3.2.00/15.26815) je 

spolufinancován z Evropského fon-
du pro regionální rozvoj částkou 
1 150 473,30 Kč.
Nakonec se musím ještě vyjádřit 
k umístění sloupu el. energie před 
bránou školky. Město Šluknov ini-
ciovalo a hradilo přeložku vedení 
od spodního objektu školky po do-
mov důchodců, neboť spleť kabelů 
neumožňovala instalaci polystyre-
nu na objektu školky. Hradili jsme 
instalaci kabelu AES (izolovaný vo-

Zateplení mateřské školy, ulice Svojsíkova

dič) a dle vypracovaného projektu 
neměl žádný sloup být. Při realizaci 
si ČEZ sloup postavil proti našemu 
vyjádření do místa, kde dnes sto-
jí, s tím, že jsme si mohli stěžovat 
a čekat na další přepojení. Bohu-
žel, jsme čekat již nemohli, neboť 
i s 1. termínem přeložky jsme mu-
seli práce přerušit a čekat na zhoto-
vení prací ze strany ČEZ.

Bc. Michal Bušek
Odbor rozvoje a ŽP

Foto z r. 1975

Foto z r. 2014

Foto z r. 2015 po dokončení

Již v roce 2001 město Šluknov při-
jalo obecně závaznou vyhlášku, 
která stanovila jako způsob platby 
za odpady místní poplatek, tedy 
poplatek, který platí každá osoba 
s trvalým pobytem na území měs-
ta a také osoba, která vlastní ne-
movitost sloužící k rekreaci. Výše 
poplatku byla stanovena na 360 Kč 
za osobu (rekreační objekt) a rok. 
Tedy 30 Kč měsíčně za týdenní svoz 
odpadů, včetně možnosti užívání 
sběrného dvora, kontejnerů na tří-
děný odpad a jiných služeb. V roce 
2011 byla tato částka upravena na 
480 Kč/osobu (rekreační objekt) 
a rok. Nutno podotknout, že se 
nikdy nejednalo o částku, která by 
plně uhradila skutečné náklady za 
likvidaci odpadů. Ty v roce 2001 či-
nily 760 Kč/osobu a rok. Doplatek 
za občany tak hradí město každo-
ročně ze svého rozpočtu. Náklady 
rostou především narůstajícími 
cenami pohonných hmot, změnou 

Kolik zaplatíme za odpady v příštím roce?
skládky (skládka v Rožanech byla 
uzavřena, a tak se odpad vozí na 
skládky vzdálené desítky kilome-
trů), platbou nového zákonného 
poplatku za skládkovné apod.

V současnosti činí celkové náklady 
za odpad za osobu (rekreační ob-
jekt) a rok již 880 Kč. Město proto 
zvažuje úpravu poplatku. Ta by 

měla pro rok 2016 činit 660 Kč za 
osobu (rekreační objekt) a rok. Je to 
však stále o 220 Kč méně, než jaké 
jsou skutečné náklady za likvidaci 
odpadu na osobu. Zároveň bychom 

však chtěli odměnit a motivovat 
občany, kteří se zapojí do „systé-
mu adresného třídění biologicky 
rozložitelného odpadu“, a to for-

mou slevy. Jejich poplatek by činil 
500 Kč (roční sleva 120 Kč). Slevu 
lze uplatňovat za předešlý rok, ve 
kterém se občané do třídění biood-
padů přihlásili a reálně třídili, a to 
na každého člena takové domác-
nosti. Nově bude třeba se do „sys-
tému adresného třídění biologicky 
rozložitelného odpadu“ písemně 
přihlásit formou formuláře. 
Zapojit se budou moci také občané 
bytových domů, kteří budou biolo-
gicky rozložitelný odpad třídit do 
speciálních pytlů, které odloží vedle 
nádob na komunální odpad (kon-
tejner) ke dni svozu. O tom, jaká 
však bude konečná verze vyhlášky 
o poplatku za odpady pro rok 2016, 
rozhodnou na svém zasedání zastu-
pitelé města. Vyhláška by měla být 
účinná od 1. 1. 2016. O výsledku 
Vás budeme informovat v příštích 
ŠN.

Božena Naňáková
Odbor rozvoje a ŽP
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Vážení a milí spoluobčané,
máme před sebou poslední měsíc tohoto roku. Většina z nás má jistě pocit, 
že tento rok utekl obzvlášť rychle a mnozí z nás bilancují, co nám tento rok 
přinesl a co odnesl.
Rozsvícení vánočního stromu
Stejně jako každý rok, tak i letos proběhlo na náměstí slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu, což je pro nás všechny znamením, že nastal adventní 
čas. Na pódiu zazněly písničky a koledy, které navodily krásnou vánoční 
atmosféru. Rodiče byli právem pyšní na vystoupení svých dětí. A také stán-
ky s občerstvením, svařeným vínem a s vánočními dekoracemi zpříjemnily 
odpoledne a zahřály všechny přítomné. Součástí této akce bylo i symbo-
lické předání dokončené 1. etapy zrekonstruovaného náměstí nám všem. 
Podvečer pak vyvrcholil rozsvícením vánočního stromu a nového vánoční-
ho osvětlení. Je velmi potěšující, že se na náměstí sešlo opravdu hodně lidí 
a pokud se vánoční výzdoba náměstí líbila, pak můžeme být spokojeni. Vě-
řím, že vyzdobené město bude potěšením pro oči našim občanům i všem, 
kteří město navštíví.
Veřejné setkání s občany
Na konci listopadu na zámku proběhlo další veřejné setkání starostky s ob-
čany. Debata s přítomnými občany byla opravdu přátelská. Zazněla slova 
chvály za práci, která byla ve městě odvedena, ale pochopitelně jsme se vě-
novali i problémům, se kterými se na nás přítomní občané obrátili. Podněty 
od občanů jsou pro nás důležité a cenné. Některé záležitosti si vysvětlíme 
ihned na místě, dalšími se budeme průběžně zabývat. Je zcela pochopitel-
né, že ať se snažíme uspokojit požadavky a přání co největšího počtu na-
šich občanů, nelze se nikdy zavděčit všem a také splnit všechny požadavky 
co nejdříve. Jsme limitováni nejen rozpočtem města, ale i strategickým plá-
nem rozvoje města, které zastupitelstvo schválilo. Vyjadřuji touto cestou 
poděkování všem, kteří, i přes nepřízeň počasí, do zámku přišli.
Žádost nemocnice v Rumburku o finanční podporu
Všechna města a obce ve Šluknovském výběžku byla oslovena vedením 
Nemocnice a polikliniky, a.s. Rumburk žádostí o finanční podporu. Vedení 
nemocnice se nejdříve obrátilo se žádostí na starosty s tím, aby je s tíživou 
finanční situací seznámilo. S finanční ztrátou se nemocnice potýká několik 
předešlých let a tento trend zatím pokračuje s tím, že cílem je tuto situaci 
stabilizovat. Starostové Šluknovského výběžku se obrátili na vedení Kraj-
ského úřadu Ústeckého kraje o pomoc při řešení této situace s tím, že je 
nestandardní, aby zajištění zdravotní péče bylo dotováno z rozpočtu měst 
a obcí.Nemocnice by potřebovala především peníze na investiční akce. 
Zástupci Krajského úřadu ÚK nabídli zástupcům nemocnice možnost 
žádat o dotace, ale přispívat financemi z rozpočtu kraje nelze, protože se 
v případě rumburské nemocnice jedná o soukromou firmu (akciovou spo-

lečnost) v majetku města. Žá-
dost o finanční podporu by se 
dle návrhu vedení nemocnice 
pohybovala ve výši 100 Kč na 
občana z rozpočtu města. Na 
listopadovém zasedání za-
stupitelstva města vystoupili 
zástupci vedení nemocnice 
s prezentací a odpovídali na 
dotazy zastupitelů. Názory 
na tuto žádost byly negativní 
i pozitivní. Konečné rozhod-
nutí nepadlo, budeme se to-
muto tématu věnovat v pro-
sincovém zastupitelstvu. 
Nemocnice s poliklinikou, 
a.s., Rumburk je akciovou 
společností ve většinovém 
vlastnictví města Rumburk 
a poskytuje zdravotní péči 

obyvatelům celého Šluknovského výběžku. Případná podpora z měst 
a obcí je plně na osobní zodpovědnosti každého zastupitele s tím, že rozho-
duje o nakládání s veřejnými finančními prostředky.
Rozpočet města na rok 2016
Tento rok se schyluje ke svému konci a to je čas, kdy se začneme věnovat 
sestavování rozpočtu města na rok nový. Návrh rozpočtu bude sestavován 
podle priorit, které si zastupitelé stanovili, a následně bude v zastupitelstvu 
projednán. Je to složitá práce pro všechny zúčastněné a pochopitelně ne-
budeme moci uspokojit potřeby a požadavky všech, protože i tyto možnosti 
mají své hranice, které stanoví celková výše rozpočtu. Již nyní ale mohu 
sdělit, že prioritou v příštím roce bude dokončení 2. etapy rekonstrukce 
náměstí. Věřím, že investiční akce budou i v roce 2016 zaměřeny na to, aby 
postupně zlepšily nejen vzhled našeho města, ale především zpříjemnily 
život nám všem.
Vánoční přání
Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem popřála příjemné 
prožití adventního času a kouzelných vánočních svátků. Je to čas, kdy by-
chom se měli pomyslně zastavit a uvědomit si, co je pro nás v životě nejdů-
ležitější. Prožijte svátky se svými blízkými v klidu a v pohodě. Dětem přeji, 
aby pod stromečkem našly dárečky, ze kterých budou mít opravdu radost. 
A do nového roku přeji všem pevné zdraví, štěstí, lásku a spokojenost. 

Eva Džumanová

Město Šluknov se již několik let 
snaží systematicky pracovat na 
oživení bývalé obce Fukov. Na re-
alizovanou úpravu bývalého hřbi-
tova a obnovu Božích muk letos 
navázal projekt výsadby ovocných 
alejí ve Fukově. Jeho smyslem bylo 
nejen využít příznivého mikrokli-
matu Fukova (před válkou se zde 
dle pamětníků dařilo i meruňkám, 
což je v našich podmínkách nevída-
né) a vypěstovat zde plodící ovocné 
stromy starých odrůd, ale i jejich 
prostřednictvím oživit původní ces-
ty, kterých zde bylo několik. 
Zejména díky laskavé spolupráci 
většinového vlastníka pozemků na 
Fukově, pana Ing. Hulce, bylo mož-
né vysázet stromy podél bývalých, 

Cesty na Fukově ožily výsadbou ovocných alejí
a dnes již téměř nedochovaných, 
cest do Neusalzy-Sprembergu 
a Taubenheimu. 
Pevně tak doufáme, že se lidé naučí 
tyto zapomenuté cesty znovu vy-
užívat – jedna z nich koneckonců 
vede i přímo k renovovaným Božím 
mukám. Celkem bylo na Fukově 
vysazeno 207 ovocných stromů 
(jabloně, hrušně, švestky, jedlé je-
řáby). Projekt v celkové výši téměř 
250 000 Kč, jehož součástí je i ná-
sledná péče o výsadby, byl ze 100% 
financován z Programu podpory 
obnovy přirozených funkcí krajiny 
a realizovalo jej zahradnické stře-
disko firmy UNILES.

Mgr. Martin Chroust
Odbor rozvoje a ŽP
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Kaplička P. Marie Bolestné v Království byla požehnána

Tímto aktem byla dokončena opra-
va další drobné církevní památky 
v našem městě. 
Můžeme jí jen popřát, aby v takto 
krásném hávu zůstala co nejdéle…

Michal Bušek
Odbor rozvoje a ŽP

„Ať mír zůstává s touto krajinou…“
Na úvod tohoto článku jsem si vy-
půjčila slova z písně Marty Kubišo-
vé, která na přání šluknovského fa-
ráře pana Pavla Procházky zazněla 
při bohoslužbě 17. listopadu 2015 
v kostele v Království. Nebýt míru, 
nesešlo by se v uvedený den přes 50 
lidí, mezi nimi i několik bývalých 
Královanů z Německa a za město 
Šluknov paní starostka Mgr. Eva 
Džumanová, Ing. Ivana Lukešová 
a pan Mgr. Bc. Rudolf Sochor, aby 
byli přítomni požehnání oprave-
né kapličky Bolestné Panny Ma-
rie u cesty proti bývalé restauraci 
„Střelnice“. 
Pan farář přivítal srdečně věřící 
i ateisty a během bohoslužby při-
pomněl sv. Vavřince, kterému je 
svatostánek zasvěcen. Tento jáhen 
byl upálen proto, že rozdal peníze 
církve chudým a tyto chudáky před-
stavil císaři jako největší bohat-

„Ať mír zůstává s touto krajinou…“

ství. Nástropní malby přítomným 
jeho život přiblížily. Hovořil také o 

sv. Alžbětě, která celý svůj život za-
světila chudým a nemocným a jejíž 
svátek si věřící v těchto dnech při-
pomínají.
Mši doprovázel na varhany pan 
Patrik Engler a zpěvem doprová-
zely dvě členky Chrámového sboru 
Vilémov. Na flétnu zahrála deseti-
letá Adélka Petroušková. Varhany 
střídala na klávesy učitelka základ-
ní umělecké školy paní Jitka Her-
ciková (dříve Košťálová) se svými 
žákyněmi. Velkým překvapením 
bylo Cikánské kytarové trio, které 
zpívalo písně ve své mateřštině. 
Po skončení mše pak všichni spořá-
daně odešli ke kapličce, kde znovu 

promluvil pan farář a kapličce po-
žehnal. Pan Engler s oběma ženami 
zazpívali píseň k poctě Panny Ma-
rie. Poté se ujal slova pan Bc. Mi-
chal Bušek, pracovník odboru roz-
voje a životního prostředí při MěÚ 
Šluknov, který se nejvíce zasloužil 
o krásný vzhled kapličky. Přivítal 
mezi námi pana Ing. Vojtěcha Krá-
le z Mladé Boleslavi, který opravu 
provedl a pana Josefa Hercíka, 
uměleckého kováře z Brtníků, který 
zhotovil mříže na okna a ke vchodu. 
Přáním pana Buška je, každý rok 
opravit jednu sakrální památku, 
které zde po staletí stály a my mu 
přejeme hodně sil a vstřícné lidi 
na úřadech a ať se nenechá odradit 
lidmi, kteří k tomuto umění nemají 
vztah. 
Na úplný konec Cikánské trio ještě 
jednou zazpívalo píseň „Ave Ma-
ria“. 
A už se stmívalo, když se účastníci 
rozcházeli do svých domovů.

Text: Helga Hošková
Foto: Gerd Ritschel

Evropské dotace jako modla!
Až příliš jsme se naučili hodnotit 
fungování Evropské unie podle 
toho, kolik nám dá peněz, tedy 
dotací v rámci eurofondů. Za po-
sledních deset let to bylo čistého 

Evropské dotace je třeba utratit
410 miliard (tedy po odečtení na-
šich vkladů). Je to tedy nějakých 
41 miliard ročně. Což při našem 
státním rozpočtu, cca v průměru 
1 bilion (tedy tisíc miliard) korun, 
není nijak závratné číslo. Kdyby-
chom dlouhodobě rozumně hospo-
dařili, byla by to částka, která by se 
běžně měla v rozpočtu na rozumné 
věci najít. Ale, bohužel … 
K evropským dotacím se často při-
stupuje tak, že je potřeba je utratit. 
Jsou svazovány mnohdy nesmysl-
nými pravidly – nastavenými bru-
selskými a našimi úředníky. Mnoh-
dy, a stále více, jdou na tzv. měkké 
projekty (to jsou ty, za které se nic 
nepostaví, je to na setkávání lidí, 
rekvalifikace, vydávání tiskovin, 
analýzy, koncepce, strategie, do-

kumenty, expertizy, …). Nic proti 
nim nemám, ale někdy je až ko-
mické a smutné zároveň, jak že jde 
vlastně o vykázání účasti lidí, pod-
pisy na prezenční listině, fotografie 
s vlaječkami EU, loga a prezentace 
na pořízených propagačních a dal-
ších předmětech. Mnoho peněz 
padne na tzv. technickou pomoc, 
vyrábění složitých a stále se aktu-
alizujících pravidel a metodických 
pokynů atp., na paralelní admi-
nistraci a opakovanou a křížovou 
a rozporuplnou kontrolu. Často se 
z evropských dotací lepí to, co by 
se mělo platit běžně z provozu stá-
tu, předstírajíc nějakou vznešenost 
– samozřejmě za velké peníze odů-
vodněnou, zanalyzovanou, rozpra-
covanou…  

Jinak už to ani nebude, protože po-
skytování dotací slouží často jako 
cukr a také bič na případně nepo-
slušné. Nepřijmete zákony – nedo-
stanete dotace, nepřijmete … to či 
ono (přestože nesouhlasíte), nebu-
dou dotace. Tak takto to sice může 
nějak fungovat, ale není to dobře. 
Evropská unie má být především 
o něčem jiném, tam, kde začína-
la. O volném pohybu osob, služeb 
a ekonomických aktivit. Zajišťující 
mír a stabilitu. O přísném dodržo-
vání základních pravidel, nikoli na 
nepřeberném a nesrozumitelném 
množství směrnic, podrobných 
předpisů, vytváření hromady doku-
mentů na nejrůznějších úrovních. 

Zbyněk Linhart
senátor
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 Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů s tříděným odpadem se uskuteč-
ní 4. ledna 2016. Sváženy budou žluté pytle s drobným plastem a PET 
lahvemi, oranžové pytle s nápojovými kartony a nově také zelené pytle 
s drobnými kovy, např. plechovkami od potravin, od krmení pro domácí 
zvířata, plechovky od piva apod. Pytle s vytříděným odpadem připravte 
na obvyklou trasu den předem, tj. v neděli 3. ledna 2016. Mapa svozové 
trasy je k nahlédnutí na stránkách města Šluknov – vše o odpadech. 
 Upozorňujeme na to, že žluté, oranžové a zelené pytle s jiným od-
padem nebudou sváženy. Pytle na tříděný odpad obdržíte na MěÚ ve 
Šluknově, odbor rozvoje a životního prostředí, anebo v Technických služ-
bách Šluknov spol. s r. o., Císařský 378, Šluknov. 
Podrobnější informace o třídění odpadů a svozu pytlů obdržíte tamtéž.
 Odstrojené vánoční stromky umisťujte vedle nádob s komunálním 
odpadem. Nejpozději však do 10. 1. 2015

Za ORŽP Božena Naňáková

Svoz tříděného odpadu

Rada města Šluknov schvá-
lila 7. 9. 2015 usnesením 
č. 15/26R/2015 Program pro po-
skytování neivestičních účelových 
dotací z rozpočtu města Šluknov 
na rok 2016, včetně příloh (Žá-
dost o neinvestiční účelovou do-
taci, Kritéria hodnocení žádostí 
o poskytnutí neinvestiční dotace). 
Program, zveřejněný na webových 
stránkách města, je určen na pod-
poru neziskových činností a akcí 
zaměřených na děti, mládež a pro 
širokou veřejnost, za účelem zlep-
šení kvality života, nebo prevence 

Informace k podání žádosti o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací z rozpočtu města na rok 2016

kriminality. 
V případě zájmu o poskytnutí ne-
investiční dotace je potřeba, v sou-
ladu s tímto programem, předložit 
formulář žádosti a přiložit kopie 
povinných dokladů a tyto odevzdat 
v termínu do 31. 12. 2015 v poda-
telně  MěÚ Šluknov,  zaslat na adre-
su úřadu (Městský úřad, nám. Míru 
1, 407 77 Šluknov, ID: 8jkbbf3). 
Uvedený formulář je k dispozici 
u vedoucí Odboru ekonomického 
a na webových stránkách města 
v sekci Odboru ekonomického. 
Termín odevzdání je pro všechny 

žadatele závazný a je třeba ho do-
držet. Na žádosti, podané po tomto 
termínu, nebude brán zřetel. Po-
skytnutí dotace bude podmíněno 
uzavřením „Smlouvy o poskyt-
nutí účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu města Šluknov na rok 
2016“, vzor je k nahlédnutí taktéž 
na webových stránkách města. 
Smlouva bude  vázána na konkrétní 
účel, její dodržení podléhá kontro-
le  (vyúčtování, čerpání a dodržení 
účelovosti dotace - faktury, parago-
ny, atd.).
Žádost musí podat všichni žadate-

lé, kteří mají o podporu z rozpočtu 
města zájem (včetně těch, kterým 
byly v minulosti poskytovány pro-
středky bez písemné žádosti). 
V souladu s ustanovením zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů, rozhoduje 
o poskytnutí finančního příspěvku 
z rozpočtu města v jednotlivých 
případech do výše 50 000 Kč Rada 
města Šluknov a o finančním pří-
spěvku nad 50 000 Kč Zastupitel-
stvo města Šluknov.

Ing. Jana Kociánová
vedoucí Odboru ekonomického

Podzimní opravy komunikací 
a chodníků ve městě
Po dokončení I. etapy rekonstrukce 
náměstí jsme se mohli v průběhu 
podzimu ve spolupráci s Technic-
kými službami Šluknov zaměřit na 
opravy dalších komunikací a chod-
níků ve městě, v souladu se schvále-
ným rozpočtem. Provedené opravy 
reflektovaly především (někdy již 
dlouholeté) požadavky občanů 
města hned z několika lokalit.
Nejvýznamnějším počinem je kom-

pletní rekonstrukce komunikace 
v Císařském spojující ulice Jung-
mannova a Potoční. Domy stojící 
podél komunikace byly při každém 
větším dešti zaplavovány vodou 
i splaveným štěrkem. Problém byl 
vyřešen zcela novou dešťovou ka-
nalizací s vybudováním uličních 
vpustí a v příštím roce bude na ko-
munikaci položen živičný povrch. 
Dalším palčivým problémem je 
stav městské komunikace do No-
vého Hraběcí (pokračování ulice 
Resslerova), která vyžaduje rovněž 
kompletní opravu, jež však vzhle-
dem k jejímu rozsahu a finanční 

náročnosti ve výši několika milio-
nů korun není možné uskutečnit 
v jednom roce. Letos jsme se proto 
zaměřili na odstranění nejkritičtěj-
šího místa, kterým je úsek u ryb-
níku pana Szöllosiho, který byl při 
deštích pravidelně pod vodou. Pro-
to zde bylo vybudováno odvodnění 
ocelovými svodnicemi a celý kritic-
ký úsek nově zaasfaltován.
Město Šluknov i v letošním roce 

navázalo na opravy mostků a pro-
pustků, kterých má ve správě mno-
ho desítek, a uskutečnilo opravy tří 
staveb, které již byly v havarijním 
stavu – propustek u čerpací stanice 
u Travelu v Rožanech, přes který 
vede jediná příjezdová komunika-
ce na Královku, mostek u č. p. 82 
v Království, který byl opraven v ná-
vaznosti na proběhlé opravy vodní-
ho koryta, a lávka u Plastonu, která 
je součástí chodníku do Království. 
Během podzimu byl vyřešen i le-
titý problém, kterým byl výjezd 
z Lužické ulice do Nádražní. Řada 
motoristů si zkracovala cestu přes 

travnatou plochu, která za mokra 
připomínala oraniště. Obě ulice 
byly proto propojeny chodníčkem 
a vjezd autům zamezen betonovými 
květináči přesunutými z náměstí 
Míru, kde již nemají využití. Upra-
ven byl i „legální“ výjezd do Jirás-
kovy ulice, který by se dalších úprav 
měl dočkat v příštím roce.
V letošním roce jsme se dočkali 
hned několika nových či oprave-
ných chodníků. K již provedeným 
na podzim přibyla i (staro)nová 
část chodníku ve Svojsíkově uli-

ci, který původně končil u spodní 
budovy mateřské školy. Letos byl 
prodloužen až pod domov důchod-
ců, přičemž součástí investice je 
i oprava původního kovaného plotu 
zahrady mateřské školy. Vzhledem 
ke klimatickým podmínkám se ce-
lou akci nepodařilo dokončit letos, 
bude tedy ukončena na jaře příštího 
roku. Ve spojení s provedenou re-
konstrukcí celé silnice a zateplením 
horní budovy MŠ tak získá lokalita 
zcela nový vzhled. 

Mgr. Martin Chroust
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Krásná studánka je vždy ozdobou naší přírody
a nalézt ji, je malým zázrakem
Nalézt ve správnou chvíli v příro-
dě pramének čisté vody je mnohdy 
malý zázrak, ten úžasný pocit ostat-
ně zná každý poutník, který se kdy 
znaven a žízniv trmácel krajinou. 
To platilo od pradávna. Zkušenosti 
dávných lovců, zemědělců i cesto-
vatelů si neseme v sobě, a tak ani 
v dnešní době nepřekvapí, že krás-
ná studánka je ozdobou mnohého 
koutu naší přírody, na který mnozí 
vzpomínají ještě po mnoho let.
V moderní uspěchané době, kdy je 
prý na vodu nejlepší umělohmot-
ná láhev, však význam přírodních 
zdrojů vody pomalu zaniká. Po sta-
letí udržované studánky pustnou, 
praménky se ztrácejí v bahně, pa-
mětníci rozsáhlých pramenišť od-
cházejí, prastaré mapy neplatí. Je to 
velká škoda, voda do krajiny patří, 
a to nejen pro lidi, ale i pro veškeré 
živočichy.
Pojďte s námi hledat, a do bu-
doucna podchytit, všechny veřej-
ně přístupné přírodní zdroje vody 
(tedy praménky, studánky,...), aby 
i ostatní věděli, kde třeba v nouzi 
nejvyšší nalézt chladivé osvěžení.
A pokud se ptáte, jaký má tento 
projekt význam, proč se vůbec sna-
žit o vodní zdroje pečovat, zkuste si 
přečíst toto stručné pojednání:
Význam péče o prameny a studánky
Občas se lidé ptají, proč vlastně pe-
čovat o vodní zdroje, čím jsou ohro-
ženy, co jim schází, zda má cenu se 
snažit o jejich zvelebování. Jaký má 
celá tato kampaň vlastě význam? Co 
na to říci?
Zdroje vody do přírody vždy patřily. 
Před „člověkem“ to však byla spíše 
přirozená napajedla zvěře a teprve 
s příchodem člověka nastal rozvoj 
„studánek“. Nejprve lovecké pra-
ménky, posléze především „agro-

technické studánky“ (polní a lesní 
práce bez studánek by byly v letních 
parnech velmi trudné), později se 
připojily i funkce „poutní“ a turis-
tické.
Pokud by neexistovala žádná „stu-
dánková péče“, studánky by se po 
čase patrně vrátily ke svému přiro-
zenému stavu. Primárním problé-
mem tedy je, zda má vůbec smysl se 
studánkami nějak zabývat, zda by 
nebylo lepší nechat přírodu jejímu 
vývoji. Potřebujeme vlastně stu-
dánky? Je to podobné jako s památ-

kami (také je člověk bezprostředně 
k životu nepotřebuje, takže je klidně 
můžeme nechat zchátrat), s umě-
ním (nač vlastně obrazy, sochy, 
hudbu?), pořádkem (i na smetišti 
se dá žít), gramotností... Co vlast-
ně člověk k životu potřebuje? A co 
vlastně člověka dělá člověkem?
Opravu existují lidé, kteří nemys-
lí jen na svůj spokojený život, ale 
mají chuť, sílu a odhodlání něco 
dělat i mimo svůj soukromý hori-

zont. Proč se tedy třeba nestarat 
o studánku, kterou znají již mnoho 
let, vyprávějí o ní pamětníci, chodí 
okolo, občas se z ní napijí? Ano, 
někdy výsledky nejsou příliš „pře-
svědčivé“, ale jsou takové, jaké mají 
pečovatelé schopnosti a možnosti - 
cílem totiž není „exkluzivní studán-
ka“ (kamenná stavba s povalovým 
chodníkem), ale aktivizování lidí, 
jejich zapojení, posilování vztahu 
k přírodě i k místu, umožnění kon-
krétní činnosti.
Kampaň „Zachraňme studánky!“ 

a „Národní registr pramenů a stu-
dánek“ si neklade žádné vysoké 
cíle, vědeckou kariéru přes ně dělat 
nelze, nemá ambice celosvětové 
akce s publicitou CNN. Jenom na-
bízí všem zájemcům možnost něco 
konkrétně pro přírodu dělat. Není 
to moc, není to však ani málo.
Proč se tedy o studánky starat? Pro-
tože udržují „historickou paměť“ 
krajiny, protože jsou dobré k osvě-
žení (pro poutníky, ale třeba i pro 

zvířata), protože je to perfektní pro-
gram pro kolektivy, rodiny i jednot-
livce se vztahem k přírodě.

zdroj:www-estudánky.eu
Studánky ve Šluknově

Před časem jsme se seznámili se za-
jímavými internetovými stránkami 
týkajícími se studánek v Čechách 
(www.estudanky.eu) a zde jsme ob-
jevili také zaregistrované studánky 
ve Šluknově a v jeho okolí. V uvede-
ných stránkách je však pouze část 
studánek, které se v našem okolí 
vyskytují. Rozhodli jsme se, že se 
postupně budeme studánkám vě-
novat. Budeme je obnovovat, ozna-
čovat a samozřejmě na uvedeném 
serveru evidovat. V letošním roce 
jsme požádali zaměstnance a stu-
denty Střední lesnické školy a SOŠ 
sociální Šluknov o pomoc při opra-
vě a údržbě studánek. Ti se o údrž-
bu studánek již roky starají. Pro tři 
nové studánky vyrobili zastřešení, 
které tyto zdroje budou chránit 
před znečišťováním. Jedná se o stu-
dánku na Královce, Förstereichu 
a „U Zaniklé hájovny“ nad Černým 
rybníkem. U poslední jmenované 
studánky se v současné době na-
chází příjemné odpočívadlo pro tu-
risty a také mapa, kde jsou všechny 
známé stávající studánky zakresle-
ny. Ke všem studánkám umístíme 
plechový hrneček pro poutníky, 
kteří se budou chtít na své cestě 
osvěžit. V obnově a údržbě studá-
nek budeme pokračovat i v příštích 
letech. Budeme rádi za vaše tipy, 
inspiraci a případný zájem o pomoc 
při čištění nebo údržbě studánek. 
Výčet a umístění studánek najdete 
na výše uvedených webových strán-
kách (www.estudanky.eu )

Božena Naňáková
Odbor rozvoje a ŽP

Vzhledem k narůstajícímu obje-
mu dokumentů a dat ve veřejné 
správě je třeba jejich digitalizace, 
modernizace a zvyšování kapacit 
úložišť. Město Rumburk proto 
v roce 2014 využilo příležitosti 
Výzvy č. 22 IOP, kterou vyhlásilo 
Ministerstvo financí pro místní 
rozvoj. V rámci projektu „Konso-
lidace IT města Rumburk“ dojde 
k usnadnění práce úředníků a na-
víc poskytne občanům možnost 
nahlédnout do různých doku-
mentů. Občan tak získá aktuální 

informace o čerpání rozpočtu, 
bude moci nahlédnout online do 
přehledu poplatků, týkajících se 
jeho osoby (Portál občana, Kli-
kací rozpočet). Jedním z výstupů 
je zpřehlednění a uveřejňování 
dokumentů, což otevírá úřad 
směrem k občanům města. Pro 
usnadnění komunikace mezi jed-
notlivými budovami, spadajícími 
do správy MěU je i jejich bezdrá-
tové propojení a s tím související 
i zabezpečení propojení. Jednou 
z propojovaných budov je Měst-

ské informační centrum, které 
poskytuje služby nejen občanům, 
ale i turistům a cizincům. Cel-
kové náklady projektu činí cca 
2 300 000 Kč včetně DPH a do-
tace pokrývá 85% způsobilých 
nákladů. Celých 15% uhradilo 
město ze svého rozpočtu. 
Období realizace projektu: 
1. 12. 2014 – 31. 10. 2015. Výše 

Město Rumburk bude blíže občanům – dotace z EU
zmíněné služby budou k dispozi-
ci již v letošním roce. 
P r o j e k t „ K o n s o l i d a c e 
IT Města Rumburk“ - 
CZ.1.06/2.1.00/22.09576 byl spo-
lufinancován z prostředků Evrop-
ské unie, Evropského fondu pro 
regionální rozvoj.

Za MěÚ Rumburk 
Petra Jakouběová
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Doposud u nás na zámku nic podobného nebylo
Michal Karban, Marie Čejnová 
a Jan Marhoul, tedy sestava pl-
zeňského akordeonového tria, nás 
v pátek 20. listopadu poctila svou 
přítomností na zámecké půdě ve 

Šluknově. Doposud u nás nic po-
dobného nebylo, proto jsme byli 
zvědaví do poslední chvíle. Vyso-
ká návštěvnost nás ovšem utvr-
dila v tom, že akce na zámecké 

Víte, že...
…se ve Šluknovském zámku prodává kalendář pro Terezku Vomáčkovou, 
která se narodila s vývojovou vadou mozku? Máte tak možnost za 299 Kč 
pomoci dobré věci a zaplatit Terezce rehabilitační pobyt. Budou Vánoce 
a kdy jindy by měl člověk pomoci dobré věci? Děkujeme.

Pomalu se nám chýlí ke konci vý-
stava Harryho Pottera, Krajinky od 
Výběžku.eu a skončily i kočárky. Je 
na čase Vás proto pozvat na další 
dvě výstavy, které budou na zámku 
od začátku nového roku.
Od 2. ledna 2016 se můžete těšit 
na výstavu VEDEM, aneb cesta 
terezínských kluků stále pokraču-
je, tentokrát ve Šluknově. Výstava 
představuje život a tvorbu chlapců 
z Domova 1 v terezínském ghettu 
během 2. světové války. Chlapci 
vytvořili časopis VEDEM, který 
odrážel právě jejich život v ghettu. 
Výstava umožňuje, aby jejich odkaz 

nebyl zapomenut, a tak jejich cesta 
pokračuje dodnes a inspiruje další 
a další mladé lidi. Výstava potrvá do 
27. března, bude umístěna v příze-
mí našeho zámku a vstupné je opět 
lidové - 20 Kč.
4. ledna bude otevřena výstava 
krásných ,,Portrétů“ od Jiřího Blaž-
ka. Tato výstava fotografií bude 
umístěna na panelech ve 2. patře 
Šluknovského zámku, potrvá do 
31. března 2016 a vstupné bude 
20 Kč.
Věříme, že se Vám výstavy budou 
líbit a těšíme se na Vaši návštěvu.

Den s hudbou Hradní stráže

Bc. Andrea Přidalová

půdě jsou oblíbené. Věříme, že ani 
Akordeony nebyly výjimkou. Jejich 
premiéru podpořilo téměř 90 ná-
vštěvníků, proto doufáme, že jejich 
návštěva nebyla poslední.
Slyšeli jsme jak barokní, klasicistní, 

neogotickou, tak i soudobou hudbu 
s hudebními experimenty, opravdu 
akordeon napříč různými žánry. 
Zazněla i známá Devátá symfonie 
od Antonína Dvořáka. Nechyběla 
ani oblíbená zámecká čajovna s ši-

Připravujeme nové výstavy

Hradební stráž na zámku
Ve středu 18. listopadu jsme přiví-
tali ve Šluknovském zámku žesťové 
kvinteto Hudby Hradní stráže a Po-
licie České republiky. Urostlí vojáci 
v uniformách Hradní stráže u nás 
vystoupili již podruhé a protože 
poprvé sklidili velký úspěch, KPVH 
nabídl koncert i střední lesnické 
škole.
Více než devadesát studentů napl-
nilo sál již před třináctou hodinou. 
Na koncert byli dobře připravení. 
Program od Bacha až po současnou 
tvorbu je zaujal natolik, že si počka-
li na přídavek. Muzikanty i mě po-
těšilo, jak byli studenti pozorným 
publikem.
Protože koncert pro veřejnost byl 
až od 19 hodin, měli hudebníci 
spoustu volného času. Nejprve šli 
poobědvat do Restaurace Club. Vel-
mi chválili zdejší kuchyni a navíc 
majitel restaurace, pan Pecka, pojal 
obědy jako sponzorský dar - tímto 
mu za KPVH velmi děkuji.
Poté se vojáci odebrali na smluve-
nou schůzku do lesnické školy, kde 
na ně čekal ředitel Mgr. Bc. Rudolf 
Sochor. Provedl je budovou, infor-
moval o náplni školního vyučování, 
aktivitách studentů a vojáky obda-
roval upomínkovými předměty.
Po krátkém odpočinku při domácí 
bábovce a doznívajících dojmech 
z lesnické školy a nadšení z jejího 
ředitele si hudebníky „vyzvedla“ 

slečna Lenka Breburdová a před-
stavila jim zámek i s pověstnou 
půdou.
Tím byla náplň středečního odpo-
ledne vyčerpaná a do večerního 
koncertu zbývalo už jen málo času.
I večerní koncert měl pěknou ná-
vštěvnost a jak jinak, než že byli 
milovníci hudby velmi spokojení 
s muzikanskými výkony mladých 
hudebníků proslulé Hudby Hradní 
stráže.
Z reakcí vojáků jsem usoudila, že 
den strávený ve Šluknově je velmi 
obohatil o poznání, že Šluknov 
není špatné místo k životu. Že i tady 
v trochu opomíjeném výběžku naší 
republiky, žijí lidé vnímaví, citliví 
a moudří, kteří se starají o to, aby 
bylo líp.
Já i ostatní členky výboru KPVH ve 
Šluknově děkujeme všem aktérům 
zmíněného odpoledne za dobrou 
prezentaci našeho města, všem 
návštěvníkům za podporu naší čin-
nosti a těšíme se na Vaši návštěvu 
dalšího koncertu, který nás čeká 
13. ledna 2016 v 19 hodin v sále 
Šluknovského zámku. Předsta-
ví se nám mladé umělkyně Petra 
Žďárská a Lucie Guerra Žáková - 
čtyřruční cembalo a Jana Trojanová 
s průvodním slovem v „Putování 
s Charlesem Burneyem“. Uslyšíme 
hudbu J. A. Štěpána, Ch. Burneye, 
J. K. Vaňhala, F. W. H. Bendy,...

Božena Bortníková

rokou nabídkou čajů a vín, návštěv-
níci zde mohli ochutnat i zámecké 
pivečko z Křinického pivovaru . 
Všem velice děkujeme za účast 
a budeme se těšit na setkání při dal-

ší příležitosti, například na 3. Ad-
ventní neděli se skupinou Wild-
Sticks „Vánoční bubenický koncert 
a vánoční zvyky“.

Bc. Markéta Vlčková
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Letos v srpnu byly započaty práce 
uvnitř hasičské zbrojnice - opravy 
prasklin ve zdech, usazení nových 
oken a vstupních dveří a jejich za-
čištění, usazení vnitřních parapetů 
a vymalování všech místností. 
Dále nás čekaly práce na vnější 
části budovy – umytí staré malby 
a vymytí prasklin, následovala pe-
netrace podkladu, perlinka s lepi-

dlem, zakončena štukem a finálním 
nátěrem barvy, barevné odlišení 
oken a dveří, nátěr garážových vrat 
a okenních mříží, montáž stříšky 
nad vchodem, položení zámkové 
dlažby před vchodem, namontová-
ní nového osvětlení vchodu na po-
hybové čidlo a třešničkou na dortu 
bylo přidělání nového znaku hasi-
čů, který jsme nechali překreslit 
z nalezeného odznaku z roku 1887, 
který nám zapůjčil pan L. Matula. 
Znak na budovu vyrobila firma DC-
-reklamy Varnsdorf.
Terénní úpravy byly provedeny 
ve spolupráci s TS Šluknov a to 
v rozsahu - stržení drnů před hasi-
čárnou, které byly nahrazeny as-
faltovou drtí. Okolo budovy bylo 
provedeno vyrovnání terénu pro 
jednodušší sekání trávy. Tímto jim 
patří velké díky.
Také bych chtěla poděkovat všem, 
kteří se podíleli na rekonstruk-
ci, jmenovitě panu V. Kezerovi, 
J. Zrůstovi, S. Hatlemu, P. Fričovi, 
M. Tabimu, D. Brdovi, M. a V. Hr-
šelovým a kolegům hasičům ze 

Nový kabát hasičské zbrojnice v Království
Šluknova, dále i děvčatům, která 
vše „uklidila“ - Z. Bouzková, J. Ke-
zerová, M. Svobodová, T. Truksová, 
V. Žižkovská. Velké poděkování 
patří i panu M. Zorničkovi (otec  
Dianky, která je členkou družstva 
mladých hasičů) za výrobu pří-
střešku nad vchodové dveře. 
V neposlední řadě musím poděkovat 
hlavně veliteli M. Bouzkovi a M. Ho-
lakovskému, kteří vše zorganizovali, 
zařídili, připravili a hlavně dotáhli 
do finální podoby. Všem zúčastně-
ným ještě jednou děkuji.

Michaela Holakovská
starostka SDH Království

Krásný víkend plný sportování si 
připravila SK Viktorie pro své děti. 
V sobotu 7. 11. 2015 se uskutečni-
ly sportovní hry pro všechny děti, 
které se spolu s námi připojily 
k novému projektu „Děti na star-
tu“. SK Viktorie odstartovala tento 
projekt v září 2015 pro děti z celého 
Šluknovského výběžku. Sportovní 
hry byly zaměřené, stejně jako celý 
projekt, na oblasti: atletika, gym-
nastika, míčové hry a motorika. 
Děti si den náramně užily, stejně 
jako jejich trenérky. Nikdo nebyl 
smutný, protože za sportovní vý-
kon byly ohodnoceny všechny děti, 
a to medailí, svačinovým boxíkem 
a zdravou odměnou. Projekt „Děti 
na startu“ podporuje FISAF.CZ 
spolu s Ústeckým krajem, v rámci 
kterého bojujeme proti nadváze, 

Sportovní hrou proti dětské nadváze
úbytku pohybu u dětí předškolní-
ho a raného školního věku. Všich-
ni účastníci projektu, kteří k nám 
docházejí každé úterý, si odnesli 
domů svačinový box, ve kterém ro-
diče našli inspiraci, jak by se mělo 
dítko v tomto věku stravovat a jak 
by měla vypadat svačina do školy. 
Některé děti nám to již předvedly, 
a to hned druhý den, kdy vyrazily 
s SK Viktorií na turistický výlet na 
rozhlednu Tanečnice a měly s sebou 
v novém boxu příkladnou svačinku.
V neděli 8. 11. 2015 jsme pokra-
čovali ve sportování. Sportovat tak 
trochu jinak je potřeba, protože 
každý sport je dosti jednotvárný 
a změna je vždy vítána. Aerobič-
ky z SK Viktorie nasadily batůžky 
a vydaly se na cestu. Vlakem jsme 
se dopravili do stanice Mikulášo-

vice dolní nádraží a pěšky krásnou 
podzimní krajinou jsme došli na 
rozhlednu Tanečnice, kde jsme se 
občerstvili polévkou, vyšlápli si 2x 
138,5 schodu na rozhlednu a vydali 
se zpět na vlak. Počasí nám přálo. 
Babí léto a vůně spadaného listí 
nás donutila si po cestě zpět zahrát 
v přírodě zábavné hry. V nohách 
jsme měli 10,5 km a ušla to i nej-
mladší účastnice, čtyřletá Anežka.
Víkend plný sportu si určitě zase 
brzy připomeneme, a to třeba In-
spiračním vánočním víkendem 
v Jiřetíně pod Jedlovou, kde kro-
mě sportování bude i jiná zábavná 
činnost. Na programu je výroba 
adventních věnců, pečení cukroví 
a malý dárek pro své blízké. 
Rozloučení s rokem 2015 a odmě-
nou pro všechny děti bude řádění 

v plaveckém bazénu v Rumburku. 
Těšíme se.   

Za kolektiv SK Viktorie
Daniela Petroušková

V Evropské unii žije už více než 
22 milionů dětí s nadváhou. 
A právě proto se druhé kolo Vel-
ké podzimní soutěže, které nyní 
probíhá na webových stránkách 
pořádajícího občanského sdru-
žení Budulínek.eu, zaměřilo 
na zdravé stravování a správné 
stravovací návyky u dětí. Vítěz 
šestikolové soutěže, probíhající 

na webových stránkách sdruže-
ní Budulínek.eu se, na pozvání 
poslankyně Šojdrové, podívá do 
Evropského parlamentu. 
Nadváha a obezita dětí je dnes 
velkým problémem i v České 
republice. Stále více lékařů upo-
zorňuje na nedostatek pohy-
bu a špatné stravovací návyky 
u dětí předškolního a školního 

věku a s tím spojené zdravotní 
problémy. 
Rodiče by se měli také zaměřit 
na kvalitu potravin, které svým 
dětem podávají. O tom, že kva-
lita potravin není vždy stejná, 
se dnes již veřejně hovoří. Pra-
xe je taková, že velké koncerny 
prodávají v České republice pod 
stejnou značkou méně kvalitní 

výrobky než ve starých zemích 
unie. A právě proto je tak důle-
žité věnovat pozornost tomu, co 
jíme a co jedí naše děti. 
Občanské sdružení Budulínek.eu 
se dlouhodobě zabývá ochranou 
dětí před nebezpečnými výrobky. 
Kompletní informace o soutěži: 
www.budulinek.eu

Ing. Marta Kašparová

Budulínek.eu se zaměřil na zdravé stravování
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Jak jsme slíbili, jsme tu s naším posvícením a dýňovým dnem, který tuto 
malou slávu předcházel. Také my jsme si ve školce připomněli dušičkový 
svátek, který jsme spojili s dýňovými hrátkami. Vrcholem celého týdne byl 

Jak jsme slíbili, jsme tu s naším posvícením

dýňový den, který jsme si všichni užili na zahradě a to formou soutěží. Nej-
prve jsme si zahradu vyzdobili dýněmi, které si vyrobily samy děti, i těmi, 
které děti vydlabávaly doma se svými rodiči. Poté jsme se hned pustili do 
soutěží. Skládali jsme dýně, přesouvali  jsme se po dýňovém chodníčku, 

navlékali jsme dýně na tyče, nosili jsme dýně na lžíci slalomovou drahou, 
házeli jsme dýní na cíl, trefovali jsme se do dýně tyčí a na závěr jsme napl-
nili velké plastové pytle listím, na které jsme pak nakreslili dýňové obličeje 
a všechny jsme si na zahradě vystavili.
Druhou společnou slávou bylo posvícení, které jsme letos zahájili pohád-
kou „Čert a Káča“ hranou pp. učitelkami, každá třída předvedla své posví-

censké umění, kterým byly písničky, tanečky, říkanky a následovaly opět 
soutěže, které mají děti velmi rády. Vyzkoušely si svůj čich, když hledaly 
shodné sáčky s kořením, procvičily si jemnou motoriku a barvičky při zdo-
bení maxiperníkových srdcí a společnými silami krmily posvícenské husy. 

Slávu jsme zakončily hostinou, kdy děti ochutnaly vlastnoručně vyrobené 
koláčky, preclíky, perníčky i slané listové tyčinky a po hostině jsme si všich-
ni společně zatančili za doprovodu pohádkových písniček.

Obě akce si děti užily a nyní jsou samozřejmě plny očekávání Mikuláše 
a Ježíška. Těšíme se s nimi a jak to s Mikulášem a Ježíškem letos dopadne? 
To vám napíšeme zase příště... Foto a text: Hana Princová
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Kuchařčino okénko z městské knihovny

Stále můžete získat volný lístek pro 
jednu osobu na kulturní akci dle 
vlastního výběru platný na r. 2016.
Odpověď je třeba odevzdat ve 
vstupní hale MK do připravené kra-
bice, nebo zaslat mailem na adresu 
MK knihovna@mesto-sluknov.cz. 
Otázka na prosinec:
Co byste chtěli vylepšit, co Vám 
popřípadě chybí v naší knihovně?
Otázka na tento měsíc je netradič-
ní a zároveň Vám i nám poskytne 
možnost Vás obdarovat hned něko-

Tentokrát Vás zveme na vánoční 
menu, které není tak běžné. Odchý-
lili jsme se od tradičních receptů 
našich babiček a vyměnili jsme je 
za postupy a suroviny kreativní, ne-
náročné na čas a práci, při nichž se 
fantazii meze nekladou.

Tip 1 – Středomořská rybí

likrát – když jsou ty Vánoce :-) . 
Za prvé  vylosujeme tři výherce vol-
né vstupenky z těch, kteří své námě-
ty, připomínky nebo přání napíší na 
lístek a vhodí do „losovací bedny“ 
v knihovně a za druhé pak díky 
tomu budeme moci (pokud Vaše 
přání budou v našich silách) Vám je 
plnit a dělat radost v průběhu celé-
ho příštího roku. 
Správná odpověď na minulou 
otázku: Karel Jaromír Erben. 
Narodil se 7. 11. 1811 a později 
také v listopadu zemřel (21. 11. 
1870). Tento český historik, práv-

ník, překladatel, ale především spi-
sovatel a básník, který byl také vel-
kým sběratelem českých lidových 
písní a pohádek.
Je znám především jako sběratel 
lidové poezie. V ústní lidové slo-
vesnosti hledal odraz starých slo-
vanských mýtů, jež lidové podání 
a tradice během věků přetvořily. 
Výsledkem jeho sběratelské činnos-
ti byly tři svazky Písní národních 
v Čechách (1842–1845), jejich pře-
pracované a rozšířené vydání vyšlo 
roku 1864 s titulem Prostonárodní 
české písně a říkadla.

Nejvíce však  proslul sbírkou Kytice 
z pověstí národních (1853), zkráce-
ně jen Kytice, a klasickými českými 
pohádkami pro nejmenší čtenáře.
Zajímavost: U Lázní Bělohrad ros-
te památný strom - dub, který je 
pojmenován po tomto spisovateli. 
Na hřbitově nedaleko dubu totiž 
údajně došlo k událostem, které ho 
inspirovaly při psaní sbírky Kytice.
Vylosována byla správná odpověď 
Lucie Nehasilové ze Šluknova 
(11 let) a ta si může v městské 
knihovně vyzvednout volnou vstu-
penku.                                                     (šti)

Soutěžte s námi o volné vstupenky

Na polévku můžete využít karás-
ky, malé okouny, kapra, lína, štiku. 
K zeleninovému základu dejte 
všechny odřezky z filetování (chce-
te-li, včetně hlavy), a pokud víte, 
že budete i mixovat a zahušťovat, 
klidně i část masa. Jinak by to byla 
škoda, to si ho pak raději nechte do 
přecezené polévky. Zeleninu strou-
háme proto, aby dala vodě co nej-
více chuti během půlhodinového 
vaření. Tu, kterou máte nejradši, si 
nechte na následné restování, nebo 
ji nakonec můžete uvařit v polévce. 
Syrové rybě stačí ve vroucí tekutině 
jen tak 4 minuty, takže tu přidávejte 
až nakonec, ať se zbytečně nerozpa-
dá.
Ingredience: 1 ks ryby – cca 400 g, 
1 střední cibule, 50 g mrkve, 50 g 
celeru (může být i řapíkatý), 50 g 
fenyklu (není nutné), 50 g petrže-
le, 1/2 menšího pórku, 3 stroužky 
česneku, lžička rajského protlaku, 
3 zralá rajčata (nebo 1/2 plechov-
ky drcených), 3 bobkové listy, sůl, 
pepř, 1 dcl bílého vína, čerstvý ty-
mián nebo petrželka, olivový olej, 
na ozdobu nudličky z kořenové ze-

leniny, máslo a krutony (kostičky 
smaženého pečiva).
Postup: Nastrouhejte všechnu 
strouhatelnou zeleninu, rajčata 
nakrájejte na kousky, česnek olou-
pejte a „nakřápněte“ stroužky. Nej-
lepší kousky si nechte na závěr do 
polévky. Na troše oleje si osmahně-
te krutony. Pak na dalším oleji asi 
5 minut restujte zeleninu, přidejte 
koření, protlak, rajčata a česnek. 
Zamíchejte, po dvou minutách při-
lijte víno a nechte odpařit alkohol. 
V tu chvíli tam míří i rybí odřezky. 
Vařte mírně pod poklicí 30 minut.
Poté buď jen přeceďte a vymačkejte 
všechnu možnou tekutinu ze sítka, 
a nebo část důkladně rozmixujte 
spolu s ní, znovu přes sítko. Pak je 
čas dochucovat – kyselá by polév-
ka měla být dost, ale záleží na po-
užitých rajčatech, takže případně 
trochu citronu, možná sůl, pepř 
a je to komplet. V tu chvíli stojíte 
před rozhodnutím, zda chcete mít 
v polévce rybu a zeleninu opečené 
na másle, a nebo vařené. Vždy ze-
leninu zpracovávejte jako první, na 
kousky, které se následně dají sníst 
na jedno sousto a nabrat lžící, chce 
to také tenčí nudličky nebo plátky, 
abyste u pánve nebo hrnce nečeka-
li. Až pár minut před koncem při-
dáte i rybu. A je to. Opečené pečivo 
si sami nalámejte do polévky až ve 
chvíli konzumace, aby nebylo příliš 
rozmočené.

Tip 2 – Krém z lososa
Na polévku nejdřív potřebujete 
vývar z lososa. Ten se dělá z kostí 
a hlavy. Rybí vývar se vaří pouze 
cca 20 - 30 minut, nikdy déle, tak-
že to není zas až tak nic náročného. 
V druhé fázi, kdy podléváte základ 
krému tímto vývarem, potřebujete 
i maso z lososa, nicméně to „nej-
horší“, tedy různé odřezky z tučné 
břišní části plus lžící stažené maso.
Ingredience: 1,5 litru vývaru z lo-
sosa, 150 g cibule, 150 g mrkve, 
200 g masa z lososa, 150 g řapíkaté-
ho celeru, 4 stroužky česneku, 2 lží-
ce hladké mouky, 200 ml smetany 
ke šlehání, 80 g másla, muškátový 
květ, pepř, sůl, 200 g ricotty, tymi-
án, svazek petrželky, strouhanka na 
obalení, 2 ks rozmíchané vejce, olej 
na usmažení, sůl, 60 ml olivového 
oleje, bazalka, petrželka, 30 g vlaš-
ských ořechů, 1 stroužek česneku, 
10 g parmazánu, pepř, sůl.
Postup: Cibuli, mrkev a celer na-
krájíme na kostičky. Lehce orestu-
jeme na másle, přisypeme mouku 
a zarestujeme, zalijeme studeným 
vývarem. Dobře rozmícháme a při-
vedeme k varu. Vložíme kousky 
lososa a vaříme asi 20 minut. Roz-
mixujeme, zjemníme smetanou, 
dochutíme pepřem, muškátovým 
květem a česnekem utřeným se solí.
Ricottu rozmícháme se sekanými 
bylinkami a solí. Vyválíme kroket-
ky, které necháme v lednici ztuh-
nout. Poté obalíme ve strouhance, 
ve vajíčku a opět ve strouhance. 
Osmažíme do zlatova. V mixéru 
rozmixujeme bylinky, olej, ořechy, 
česnek, sůl, pepř a parmazán do 
konzistence emulze.

 Hlavní chod:
Tip 1 – Hranolky z kapřích filetů

Vyzkoušený recept je i z jiných dru-
hů ryb, je to skvělé jednuché jídlo. 
Jako přílohu doporučujeme bram-

borový salát.
Ingredience: 600 g malých kapřích 
filetů, 2 lžíce oleje, 1,5 dcl suchého 
bílého vína nebo citronovou šťávu, 
3/4 až celé balení kořenicí směsi na 
ryby (ideálně Kotány nebo Vitana), 
4 stroužky česneku, pepř, 2/3 mou-
ky a 1/3 strouhanky na obalení, olej 
na smažení, citron na servírování. 
Postup: Hranolky dělejte z nízkých 
filetů z malých kaprů šupináčů. 
Filety jsou už rozděleny na jednot-
livé „lupínky“, takže už není nutné 
rybu nijak dál nařezávat, prostě jen 
nakrájet na 1,5 cm široké nudlič-
ky. Z velkého kapra se na hranolky 
hodí jen měkké nízké maso z bři-
cha. Kusy masa namarinujeme 
spolu s kořením, česnekem, olejem, 
vínem a pepřem minimálně půl 
hodiny předem, ale klidně si vše 
připravte i den předem, přikryjte 
a dejte do lednice. Následně obaluj-
te buď jen v mouce, a nebo ve směsi 
mouky a strouhanky, smažte buď ve 
friťáku, nebo 2cm vrstvě oleje, vždy 
po jedné porci, aby se olej příliš 
neochladil. Smažte dozlatova, cca 
2–3 minuty po každé straně, možná 
i míň. Přemístěte na papírové utěr-
ky. Chcete-li je mít křupavé, nechte 
je dýchat na vzduchu. 
Servírujeme třeba s citronovo-ko-
provou majonézou, ale bramborový 
salát je natolik šťavnatý, že klidně 
i bez.                                                           (šti)
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Vánoční věštby a kouzelné tradice mají kořeny hluboko v historii. I proto 
jsou některé pro současnost nepoužitelné – jen malý zlomek lidí dnes za-
jímá, jaká bude úroda. Jiné věštby ale mohou napovědět mnohé o tom, 
kam se bude Váš život v následujícím roce ubírat. České Vánoce jsou bo-
haté na různé tradice a zvyky, které nám závidí celý svět, a na zahranič-
ních portálech o nich naleznete pouze zmínky obdivu. Na rozdíl od jiných 
zemí u nás Vánoce, i přes veškerou snahu, stále ještě nejsou ryze komerč-
ní, ale ani čistě křesťanské. České tradice mají ze všeho jen to nejlepší.

Vánoční věštby a kouzelné tradice mají své kořeny

Jmelí
I když by se Vám mohlo zdát, že zavěšené jmelí je americkou tradicí, 

ve skutečnosti tato tradice sahá až do doby Keltů. Zavěšené kytice nade 
dveřmi mají chránit před bleskem, ohněm a čarodějnicemi 

a mají přinášet do domu štěstí a lásku. Ale pozor, takovou moc má jenom 
darované jmelí! Takže pokud chcete někomu udělat radost a opravdu 

mu přejete štěstí, neváhejte a na návštěvu, na kterou se vydáte, vezměte 
s sebou i jeho větvičku. Vybrat si můžete buď přírodní zelené, 

nebo pozlacené či postříbřené. Keltové utínali jmelí zlatými srpy 
a od té doby se prý vžila tradice jmelí pozlacovat. Zároveň podle 
keltských tradic mělo zažehnat i války, zlé duchy nebo hladomor. 

Takže s větvičkou jmelí vzhůru do nového roku!

Tradice stolování
Na stole by mělo být 

podle tradice 12 chodů jídla. 
Každý chod za jeden měsíc 
v roce. Jediná hospodyně 

může vstát od stolu. 

Hoj, ty Štědrý večere!
Inspirovat se můžete 

i básní Karla Jaromíra Erbena 
Štědrý den. Pokud si den 

po Štědrém dnu uděláte noční 
procházku do přírody 

a najdete tam studánku 
či jezírko, můžete ve vodní 

hladině o půlnoci zahlédnout 
svůj osud. A nejde jen o lásku 

a obraz vyvoleného či vyvolené, 
ale odraz čehokoli, co Vám 

budoucnost chystá.

 
Magický vosk

Tradičně se na Vánoce leje do vody olovo, aby se vyčetla budoucnost 
z tvarů, které vytvoří. Ale kdo doma olovo vlastně má? 

Stejného efektu lze docílit s voskem ze svíčky. 
Sežeňte si nějakou kvalitní, nejlépe z pravého včelího vosku, 

tu pak zapalte a nechte dostatečně roztavit. 
Vosk pak nalejte do studené vody a čekejte, 

v jakém tvaru zatuhne. Nechte promlouvat své podvědomí, 
to Vám řekne, jak voskové symboly vnímat a vykládat.

 
Věštba svíčky

Zapalte svíčku a chvíli se soustřeďte na svou otázku, 
co Vám přinese nový rok. Pak svíčku zfoukněte 

a bedlivě pozorujte obrazce, které tvoří její kouř, hledejte znaky 
a znamení všeho druhu. Kromě toho se také zaměřte na to, 

kterým směrem kouř stoupá. Pokud rovnou nahoru, naznačuje to 
pevné zdraví do dalšího roku. Když míří směrem k posteli, 

ukazuje to na nějakou chorobu či úraz. 
Kouř utíkající ke dveřím je předzvěstí stěhování.

 
Krájení jablka

Po modlitbě a snězeném oplatku nastalo hodování, 
někde v jejich průběhu, u některých na počátku a u jiných spíše 

až ke konci, dojde na krájení jablíčka. 
Tato klasická a známá česká tradice věštila, zda daného čeká 

za rok život anebo smrt. Život znamená nález pěticípé hvězdičky ve 
středu a smrt křížek. Této věštby se nemusíte bát. 

Stačí, když si vezmete zdravé a velké jablko a rozříznete jej pěkně 
ve středu kolmo ke stopce.

Štěstí pod talířem
Před štědrovečerní večeří 

schovejte pod jeden z talířů 
minci nebo rybí šupinu, 

bez toho, abyste plánovali 
zasedací pořádek. Kdo si 

k talíři sedne a šupinu najde, 
nebude mít v následujícím roce 

nouzi o peníze.

 

Zpívání koled

Koledy patří neodmyslitelně k tradicím nejen českých Vánoc. 

Původně je zpívaly děti pouze v daném období, 

kdy chodívaly po vsi a koledovaly si 

o nějakou sladkou výslužku. 

Házení střevícem
Svobodné vdavekchtivé dívky 

v období Vánoc házely 
střevícem za hlavu směrem 
ke dveřím. Pokud se špička 

boty otočí směrem ke dveřím, 
znamená to, že se dívka vdá. 
Jestliže ke dveřím směřuje 

pata boty, dívka ještě 
zůstane svobodná jeden rok. 

Barborka
Na svatou Barboru (4.12.) 

chodí každá dívka, 
která se chce vdát, 

trhat Barborku. 
Barborku přitom představují 

třešňové větvičky anebo také 
Zlatý déšť natrhaný 

až po setmění. 
Jestli Barborka do Štědrého dne 

rozkvete, dívka najde svého 
ženicha. Pro dokonalý efekt 

je zapotřebí, aby dívka větévky 
zalévala vodou 

nošenou v ústech. 

Jablko a zápalky
Tato tradice patří opět mezi věštecké, 

kdy dívka řešila dilema a vybírala si mezi několika nápadníky. 
Při této věštbě se vezme jedno jablko a tři zápalky. 

Zápalky zapíchněte do jablka s myšlenkou na jednoho nápadníka. 
Pak všechny zápalky najednou zapalte, která hoří nejdéle, 

představuje toho pravého nápadníka.

Zlaté prasátko
Zlaté prasátko vzniklo 

jako motivační prvek dětí, 
aby se vydržely postit 

až do štědrovečerní večeře. 
Celý den být o hladu 

je obzvlášť pro děti náročné, 
a tak se začalo říkat, 
že ten, kdo to vydrží, 

tak s první hvězdou na nebi 
uvidí i zlaté prasátko. 

Prasátko je také vánočním 
symbolem, který představuje 

synonymum pro štěstí.
To, jestli tomu tak doopravdy je, 

se musíte přesvědčit sami, 
třeba o těch letošních 

Vánocích.

 
Věštba 

z ořechových skořápek
Stačí vzít skořápky 

od vlašských ořechů, do nich 
umístit svíčky a pustit je 
na vodu – která dopluje 

nejdále bez toho, aby svíčka 
zhasla, zaručuje svému majiteli 

nejdelší život. 
Když se ořechová lodička 
drží u břehu, znamená to, 

že Váš rok bude podobný tomu 
předchozímu, dlouhá plavba 
naznačuje změny. Pokud se 

loďka točí v kruhu, znamená to 
nerozhodnost, dlouhé váhání. 

Potopení loďky věstí, 
že něco bude mařit Vaše snahy 

a úsilí. To, se kterými 
skořápkami se ta Vaše srazí 
a popluje, naznačí ledasco 

o vzájemných vztazích 
s majitelem této loďky.

Tradic a zvyků je mnohem více 
a celkem se liší region od regionu. 
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VZPOMÍNKY

Manželství uzavřeli
Miroslav Čarady a Markéta Muchová

60 let
pp. Kubík Milan
Patzeltová Helena
Havlíčková Dana
Doležalová Ivana
Prokůpek Josef
Svobodová Marie
Kocián Ivan
Rost Rudolf
Stelmaščuk Josef
Falcmanová Miluše
65 let                       
pp. Melničuk Josef
Žďárská Eliška
Šimáček Jiří
Krajčír Zdeněk
Lustová Jiřina
Vencláková Eva
Vincencová Jana
70 let
pp. Nechanický Josef
Grösser Miloslav
Pachovský Jiří
Beinhauer Lubomír
75 let
pp. Burešová Marie
Čeledová Jana
80 let
pp. Marešová Miluše
Dostálová Alžběta
Kotrčová Libuše
81 let 
pp. Diessnerová Hildegarda
Táborská Věra
82 let
pp. Chajdurová Alžběta
Machuldová Drahomíra
83 let
paní Hamalová Marta
84 let - pan Weber Ferdinand
85 let 
pp. Kellerová Alžběta
Stelmaščuková Jarmila
Novotná Margita
86 let
pp. Miksová Eliška
Stejskalová Jana
87 let - pan Baxa Věroslav
89 let - paní Koukolová Cecilie
90 let - paní Šedová Marie
92 let - paní Kratochvílová Božena
93 let - paní Faltusová Mária
94 let - paní Kroupová Helena

V obřadní síni Šluknovského zám-
ku proběhlo 27. listopadu vítání 
občánků, na kterém jsme přivítali 
Aničku Navrátilovou, 
Matyáška Dvořáka, 
Matouška Zápotockého, 
Anetku Horváthovou, 
Honzíka Mika, 
Káju Ejema, 
Aničku Ilkovou, 
Vojtíška Krajbicha, 
Leontýnku Kopčanovou, 
Kačenku Balážovou, 
Mirečka Kanaloše, 

panem Jaroslavem Novákem
paní Růženou Křemenákovou
paní Miladou Krejčovou
panem Pavlem Tichým

Přivítali jsme nové občánky
Kristýnku Kerblovou
Šárinku Nykodýmovou
Péťu Hanzala

Rozloučili jsme se s

Srdečné b lahopřání
k  narozeninám

Slavnostní vítání 
Šluknováčků

Markétku Bouškovou.
Městský úřad jim při této příležitos-
ti věnoval věcné dary a děti ze zá-
kladní umělecké školy pod vedením 
p. Patrika Englera si pro ně připra-
vily malé vystoupení.
Všem šluknovským občánkům i je-
jich rodičům přejeme hodně zdraví, 
lásku, pohodu a klid v jejich domo-
vech. Do nového roku pak hodně 
štěstíčka a samozřejmě bohatého 
Ježíška.

    Text: Jana Galbavá
Foto: Petr Zápotocký

Dne 26. 12. 
uplynou čtyři 
dlouhé roky, 
kdy nás opus-
til nejmilejší 
a nejdražší 
tatínek, děde-
ček, 
pan Milan Dreveňák.
S láskou a velkou bolestí v srdci na 
tebe myslíme, nikdy nezapomene-
me na krásný život s tebou. Odešel 
jsi na dlouhou cestu, odkud není 
návratu, ale stále zůstáváš v myš-
lenkách s námi.
Vzpomínají na tebe děti Milan, La-
dislav, Roman, Michal a vnoučata 
Diana, Daniela, Michal a Nikolas.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Už jen kytič-
ku na hrob 
ti můžeme 
dát, chviličku 
postát a tiše 
vzpomínat.
31. 12. 2015 
tomu bude 
20 let, co nás 
navždy opustila naše maminka 
paní Anna Karpíšková.
S láskou a úctou vzpomínají dcery 
Zdeňka a Anna s rodinami.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi.

Dne 14. 12. 
oslaví své 
75. narozeniny 
naše milovaná 
maminka, 
babička 
a prababička 

paní Blažena Hochmannová.
Přejeme jí hodně zdravíčka a dobré 
pohody do dalších let.
Dcera Jarmila s rodinou

8. 12. 2015 
uplyne 18 let, 
kdy nás na-
vždy opustil 
náš milovaný 
František 
Karala. 
S láskou 
vzpomíná 
manželka Vlasta, dcera Petra s ro-
dinou, dcera Maruška s rodinou 
a ostatní příbuzní. 
Kdo jste ho znali, vzpomínejte 
s námi.
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Tříkrálová sbírka

Stejně jako každý rok bude i v lednu 
2016 probíhat celostátní Tříkrá-
lová sbírka, do které se zapojí také 
děti navštěvující centrum Ambrela 
Oblastní charity Šluknov. Ve Šluk-
nově bude sbírka zahájena v neděli 
10. 1. 2016 udělením požehná-
ní pro koledníky, které proběhne 
v 8.30 hodin při mši svaté v kostele 
svatého Václava ve Šluknově. Poté 
se skupinky malých králů vydají 
rozdávat toto požehnání, radost 
a malé dárky také do Vašich do-
movů. Tříkrálové skupinky bude 
doprovázet vždy jeden dospělý pra-
covník Oblastní charity Šluknov 
s platným průkazem opravňujícím 
ke koledování v rámci této sbírky 
a na požádání se legitimuje. Opráv-
něné skupinky tříkrálových koled-
níků také poznáte podle označené, 
zapečetěné pokladničky se symbo-
lem Charity České republiky. Ko-
ledníci Vás mohou navštívit v neděli 
10. 1. 2016 od 9.30 do odpoledních 
hodin. V případě zájmu Vás mohou 
navštívit i v pondělí 11. 1. 2016 
v odpoledních hodinách. Pokud se 
Vám v předchozích letech stalo, že 
jste měli o návštěvu tříkrálových 
koledníků zájem a ti k Vám nedo-
razili, zavolejte na tel. č. Oblastní 
charity Šluknov 734 328 986 a ko-
ledníci Vás rádi navštíví. 
Krásné a požehnané Vánoce a mno-
ho štěstí do roku 2016 přejí pracov-
níci Oblastní charity Šluknov.

Pojd’me všichni k jesličkám!
Také v tomto roce 

Vás co nejsrdečněji zveme 
k návštěvě 

kostelního betlému 
Klanění pastýřů od 24. 12., 
 Klanění tří králů od 6. 1., 
 Útěk do Egypta 31. 1. 

a k výstavě jesliček 
na faře ve Šluknově. 

Otevřeno od 25. 12. 2015 
až do 31. 1. 2016 každou neděli 

a svátek od 14 do 16 hodin.

Ve šluknovské Oblastní charitě se 
stalo již každoroční tradicí oslavo-
vat s dětmi i dospělými svátek sva-
tého Martina. Stejně tak tomu bylo 
i v tomto roce. Na letošní oslavu se 
začaly připravovat jak mladší děti, 
navštěvující předškolní klub Am-
brela, tak starší děti přicházející do 
Nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež v Oblastní charitě Šluk-
nov, a to již tři týdny před 11. lis-
topadem, kdy, jak víme, slaví tento 
světec hodný následování svůj svá-
tek.
Jejich příprava spočívala ve vlast-
noručním vyrábění lampionů, což 
má v Ambrele také svou tradici. Již 
čtvrtým rokem si děti za pomoci 
pracovníků charity vlastnoručně 
vyráběly své lampiony pro sva-
tomartinský průvod. Každý rok 
vypadají lampiony jinak a jsou vy-
ráběny jinou technikou. Ve velkém 
množství letošních lampionů pře-
važovaly ty ve tvaru hvězdy. Proto-
že jejich tvorba není jednoduchá, 
některým dětem trvala výroba 
jednoho lampionu i tři odpolední 
návštěvy Ambrely. Ovšem každý, 
kdo potkal onoho svátečního dne 
11. 11. 2015 okolo 17 hodiny dlou-
hého hada dětí, dospělých i ko-
čárků, táhnoucího se od budovy 
Oblastní charity až k bráně zámec-
kého parku, mi dá jistě zapravdu, 
že výsledek dětského snažení při 
jejich vytváření stál za to.
Lampiony však nebyly to jediné, 
čím se děti i rodiče připravovali 
na tento svátek. Stejně jako lam-
pionový průvod, patří k oslavě 
svatého Martina i pečení dobrot. 
Mnoho z Vás teď zajisté napadne 
„husa“. Ta jistě patří k martin-
ským oslavám, ale finanční mož-
nosti Oblastní charity jsou velice 
omezené, a tak si všichni návštěv-
níci oslavy mohli pochutnat na vy-
nikajících martinských rohlíčcích. 

Chceme od srdce blahopřát naší ředitelce 
Dr. Evelin Habel k Ceně Charity ČR 2015, kte-
rou převzala 31. října za rozvoj charitního díla 
(ovocem její pastorační práce je vznik a rozkvět 
Oblastní charity Šluknov). Slavnostní předává-
ní se uskutečnilo v rámci benefičního koncertu 
Arcidiecézní charity Praha v Obecním domě. 
Ocenění navrhla Diecézní charita Litoměřice.
Máme velikou radost z ocenění její práce a chce-
me jí tímto poděkovat za její nasazení a oběta-
vost, se kterou vede naši charitu a přejeme jí 
mnoho sil k další práci.

Kamila Svobodová
Oblastní charita Šluknov

Oslavili jsme svátek svatého Martina
Ty pekly děti a také jejich matky 
v komunitním centru Ambrela.
Ten očekávaný den začal v Ambrele 
hned ráno po příchodu dětí do před-
školního klubu vyprávěním o životě 
svatého Martina, o jeho skutcích 
a milosrdných činech. Nejznámější 
Martinův milosrdný skutek je ten, 
kdy se v zimě rozdělil se žebrákem 
o svůj plášť, aby ho ochránil před 
zmrznutím. I naše děti nejvíce oslo-
vil právě tento jeho čin. 
Poté následovala martinská sva-
čina, která tentokrát děti velice 
udivila. Pracovnice předškolního 
klubu chtěly dětem poskytnout 
možnost okusit, jaké to je, rozdě-
lit se i o málo, které mám sám. Dě-
tem tak připravily k svačině velmi 
malé množství chleba a čekaly, 
jak děti zareagují. Děti, které ne-
zaváhaly a chléb si z košíku vzaly 
první, se zachovaly obdivuhodně, 
když se ihned po zjištění, že jiné 
děti svačinu nemají, začaly s nimi 
dělit o své kousíčky jídla, a někte-
ré z nich raději daly větší kousek 
chleba kamarádovi a nechaly si 
ten menší, jen aby kamaráda po-
těšily. Tímto udělaly radost nejen 
svým kamarádům bez svačiny, 
ale i všem přítomným dospělým. 
Úžasné na tom bylo, že je k tomu 
nemusel nikdo pobízet, ale vyšlo 
to z jejich srdcí. Radostnou zvěstí 
tak pro nás všechny může být to, 
že přece jen není naše budoucnost 
tak špatná, když pro ni vyrůstají 
takovéto děti.
Martinský den pokračoval v Ambre-
le, již zmiňovaným, lampionovým 
průvodem přes město, na který se 
účastníci měli sejít v 16.30, ovšem 
nedočkavé děti začaly přicházet již 
o dvě hodiny dříve. Nicméně i ony 

se dočkaly a více než stohlavý had 
ozdobený barevnými světly se vydal 
přes pěší zónu a náměstí do kostela. 
Řidičům, předpisově zastavujícím 
na přechodech, pokud jsme jim 
způsobili nějaké komplikace či zdr-
žení, se tímto omlouváme. 
Celý průvod dýchal tajemnou a svá-
teční atmosférou, která byla ještě 
umocněna po příchodu ke kostelu 
tím, že děti vstupovaly po dvojicích 
do ztemnělého kostela a prosvětlo-
valy ho pouze svými světélky z lam-
pionů. Po ztišení všech účastníků 
začala mše svatá, v průběhu které 
přišlo pro všechny velké překva-
pení a to, že nás navštívil samotný 
svatý Martin, který se také zúčast-
nil mše a povyprávěl o svém životě. 
V závěru oslavy děti rozdaly účast-
níkům sladké rohlíčky, po kterých 
se jen zaprášilo. Celá akce byla také 
v rámci projektu „Zkuste to jako 
my“ natáčena na video a bude z ní 
sestříhán film, který můžete vidět 
na internetu. 
Před martinskou oslavou mnoho 
šluknovských dětí vědělo o svatém 
Martinovi pouze to, že přijíždí na 
bílém koni, na což se také těšily 
a což se jim k velké radosti nás do-
spělých nesplnilo. Nyní nejenže 
znají jeho život a skutky, ale zjisti-
ly a přesvědčily o tom i dospělé, že 
i ony samy dokáží podobné skutky 
konat. 
Možná jste náš průvod potkali 
a divili se, co že se to děje, možná 
jste nás nepotkali, ani neviděli, 
ale říkáte si, že to mohlo mít své 
kouzlo. Budete-li mít příští rok 
chuť a vzpomenete-li si, můžete 
se naší další svatomartinské osla-
vy zúčastnit s námi.

Simona Hoťová

POZVÁNKA

BLAHOPŘÁNÍ
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Boutique Michaela Moravcová

Velký VÝPRODEJ - SLEVA 50%
 

(trika, bundy, spodní prádlo, šátky, svetry atd.)

Krásné dárkové zboží Yankee Candle 
- luxusní vonné svíčky, 

vonné vosky, aromalampy.

 Nabídka 6 druhů 
stáčených moravských vín 

z vinařství Pavlovín.
Lahvová vína  

vhodná k archivaci a další sortiment.

Těšíme se na Vás!
Smetanova 114, Šluknov 

(ulice pod městským úřadem)
Tel. č.: 775 305 420

Také v letošním vánočním čase uvede pan Patrik Engler s Vilémovským 
sborem a orchestrem v kostele sv. Václava ve Šluknově Českou mši vá-
noční Jakuba Jana Ryby. 
Malý Jakub se narodil před 250 lety, a to dne 26. října 1765 v Přešticích 
u Plzně. Už v deseti letech zastupoval svého otce u varhan a zpíval. Otec 
jej naučil též hře na housle, čelo a kontrabas. V patnácti letech odešel do 
Prahy na piaristické gymnázium, aby se stal farářem. V roce 1787 však 
Prahu opustil a stal se učitelským pomocníkem v Mníšku pod Brdy. 
V roce 1788 byl přijat do Rožmitálu pod Třemšínem, kde působil jako 
učitel až do své smrti. Komponoval písně, árie, sonáty a symfonie. Hovo-
řil několika jazyky a byl autorem české terminologie v hudební vědě. Ve 
svém působišti byl však velice zklamán, jelikož věřil, že zde prosadí škol-
skou reformu císaře Josefa II. Jeho představení se však postavili proti.  
Těžce nemocný, depresivní a frustrovaný, uvědomujíce si i svou tíživou 
ekonomickou situaci, zvolil 8. dubna 1815 smrt.
Během manželství, které v roce 1790 uzavřel s Annou Leglerovou, se jim 
narodilo 13 dětí, z nichž 6 zemřelo v raném dětství.
Ve Voltuši u Rožmitálu pod Třemšínem, kde bylo nalezeno jeho mrtvé 
tělo, je mezi stromy umístěná kamenná mohyla, která tohoto skladatele, 
jehož „Hej, mistře“ zní od roku 1796, připomíná.

Helga Hošková

Venku poletovaly sněhové vloč-
ky, když jsme se v sobotu před 
první adventní nedělí vydali do 
Taubenheimu za betlémy. Překva-
pením byly jesličky, které předsta-
vovaly Ježíšův život od narození 
v jeskyni až po zmrtvýchvstání 
po ukřižování. Město, do kterého 
jsou umístěny zajímavosti obce, 
např. kamenolom, kostel, vytvořili 
členové místního betlémářského 
spolku a umístili do něj 180 figu-
rek, nalezených na půdě podstáv-
kového domu, ve kterém je výstava 
instalována. Dále jsme obdivovali 
betlémy staré i nové, mezi nimiž byl 
i Ladův vystřihovaný betlém. Nám 
však byly nejbližší nádherné figur-
ky řezbáře Franze Wolfa. Vyřezané 
postavičky vystavoval na okenním 
parapetu ve svém podstávkovém 
domě ve Šluknově ve Stříbrohorské 
ulici, aby se jimi mohli kolemjdoucí 
potěšit, případně je zakoupit. 
Krátce jsme se podívali i na výsta-
vu fotografií, která nám městeč-
ko představila ve všech ročních 

Skladatel Jakub Jan Ryba 
a jeho „Hej, mistře“

Vydali jsme se do Taubenheimu za betlémy

obdobích. Prohlédli jsme si také 
kostel. Jako všechny protestantské 

svatostánky byl i tento velmi chu-
dě vyzdoben. Neslouží jen k boho-

službám, ale i ke koncertům, lite-
rárním večerům, apod. O Vánocích 
je slavnostně vyzdoben a děti zde 
předvádějí vánoční hru. Tehdy je 
obsazen do posledního místa. Pak 
už nás náš průvodce p. Wolfgang 
zavedl do místní stavební firmy, 
která v srpnu 2016 oslaví 50 let 
existence. Když ji otec nynějšího 
majitele zakládal, měl jednoho za-
městnance, nyní jich je 38. Podnik 
je chloubou celého Taubenheimu. 
Když pan Schmitt firmu rozšiřoval, 
přikoupil podstávkový dům, který 
příkladně uvnitř i zvenku zreno-
voval a citlivě přistavěl. Zachránil 
i starý malovaný nábytek, pro který 
obec neměla uplatnění a umístil do 
přijímací kanceláře. Majitel i jeho 
manželka, která vede Klub seniorů, 
jsou skutečnými patrioty a ochot-
ni svému rodišti kdykoli pomoci. 
Domů jsme odjížděli s pocitem, že 
Taubenheimští jsou jedna jediná 
veliká rodina, kde si všichni vzá-
jemně pomáhají.

Foto a text: Helga Hošková

www.KULTUROU SEVERU.cz
NABÍDKA INFORMACÍ Z KULTURY NA ŠLUK-

NOVSKU

Zajímají Vás termíny akcí a programů v regionu 
Šluknovska?

Potřebujete kontakty na zdejší pořadatele, kultur-

POZVÁNKA

na jubilejní 10. vánoční setkání 
v kostele sv. Vavřince v Království

24. prosince 2015 v 15 hodin
Přijďte si zazpívat s Jitkou a s jejími přáteli!

Akce je určena pro širokou veřejnost a vznikla před 10 lety,
kdy Jitka poprvé zahrála pro své rodiče, další roky se přidali

přátelé a dnes je to již krásná vánoční tradice.
Srdečně zve Jitka a přátelé.
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To, že jsou mnozí šluknovští žáci šikovní v různých školních oblastech, 
už víme. Někdo je šikovný na matematiku, jiný vyniká v tělesné výchově. 
Některé dívky po škole navštěvují aerobik, chlapci se věnují fotbalu. Je 
zde ale také skupinka žáků, která se ve volném čase věnuje divadlu. Pilně 
zkouší pohádky, pak je čeká generální zkouška a nakonec vystoupení před 
publikem. Poslední pohádka se jmenovala Kašpárek a zloději. Jak už název 
napovídá, setkali jsme se zde s partičkou zlodějíčků, ale také se spoustou 
písniček a hlavně s „kladnými hrdiny“, kteří úspěšně veškeré zlo příběhu 
potlačili. 

CESTUJEME na základní škole
Škola byla vždy významným prvkem v kulturním dění města. Byli bychom 
rádi, kdyby ani v současnosti tomu nebylo jinak. Proto bychom chtěli při-
spět k rozvoji kulturního života v našem městě cyklem zajímavých besed na 
různá témata. Pokusíme se je zrealizovat v zimních a jarních měsících v bu-
dově naší základní školy. První dvě přednášky budou zaměřeny na cestová-
ní. Zajímavé povídání nad fotografiemi a dobrodružnými zážitky z cest po 
Ukrajině a z daleké Číny si pro šluknovskou veřejnost připraví Mgr. Filip 
Kadeřábek a Tomáš Luft. Termíny a bližší informace uveřejníme v příštím 
čísle Šluknovských novin.

Filip Kadeřábek

Naši malí umělci v akci

Vážení čtenáři, 
své příspěvky nám můžete zaslat na e-mailovou 

adresu novin, 
vložit do schránky na MěÚ Šluknov 

(vzpomínky, poděkování a články jsou uveřejněny 
zdarma, inzerce je placená).

PODĚKOVÁNÍ

Žáci a učitelky 5. ročníku ZŠ děkují 
příslušníkům Policie ČR zejména 
paní Zbončákové a panu Šulcovi 
a příslušníkům Městské policie ve 
Šluknově panu Vyskočilovi a panu 
Přidalovi za ochotu a trpělivost, se 
kterou se jim věnovali v průběhu 

Den otevřených dveří na naší základní škole
Stalo se již téměř tradicí, že v prosinci pořádáme na naší základní škole 
Den otevřených dveří pro šluknovskou veřejnost z řad rodičů, představi-
telů města, ale třeba i bývalých zaměstnanců či žáků. Nejinak tomu bude 
i v tomto školním roce.
I letos jsme se rozhodli zpříjemnit obyvatelům našeho města předvánoční 
čas a přispět ke kulturnímu dění, a tak se 17. prosince v 15.30 hodin mů-
žete s námi sejít nejprve při slavnostním zahájení akce v aule školy a podí-
vat se na zajímavá vystoupení žáků naší školy a poté si vyzkoušet vánoční 
tvoření v různých dílničkách, nebo zajít na vánoční besídky 1. stupně.
Bližší podrobnosti budou zveřejněny na webových stránkách školy. Srdeč-
ně zveme veškerou šluknovskou veřejnost.
Na setkání s Vámi se těší vedení ZŠ a všichni pedagogičtí pracovníci.

Lenka Líbalová

POZVÁNKY

Vystoupení všech dětí mě dojímá, pohled na malé spokojené diváky v hle-
dišti také. Za krásným výsledkem je ale schovaná spousta práce, pod kte-
rou je podepsána paní Květoslava Vidimská, která tráví s dětmi nejvíce 
času a všechny pohádky jsou v její režii. Další, neméně důležitou, osobou 
je paní Helena Ansorgová. Oběma dámám a dalším členům loutkářského 
souboru patří veliký dík a obdiv.

Petra Gallová

projektového dne Dopravní výcho-
va a orientace v terénu.
Dozvěděli jsme se hodně zajíma-
vostí a těšíme se na další setkání.
Žáci a učitelky 5. A, 5. B ZŠ Šluk-
nov.

Petra Gallová

Škola – to nejsou jen 
učitelé a žáci
To je také řada nepedagogických 
pracovníků, bez kterých by ovšem 
škola v žádném případě fungovat 
nemohla. Nejsou možná tak vi-
ditelní jako učitelé, ale bez jejich 
práce by to nešlo. Starají se, aby vše 
fungovalo, abychom měli dosta-
tek pomůcek, aby kolem nás bylo 
čisté a příjemné prostředí, starají 
se o naše žaludky. Hospodářští 
pracovníci, školníci, uklízečky, ku-
chařky.
A právě o těch posledních bych 
dnes chtěla psát.
Naší školní jídelně „vládne“ paní 
Věra Prajsová. A nutno říct, že své 
„království“ spravuje velmi dobře. 
Je jednou z těch, co svoji profesi 
vykonávají se zájmem a zaníce-
ním. Stačí se podívat na jídelníček, 
který každý týden vytváří. Nápadi-
té kreativní názvy, vždy nějaká no-
vinka z oblasti zdravé výživy poda-

ná tak, aby děti zaujala. A k tomu 
ještě pravidelně zařazované tema-
tické dny.
Tak třeba pondělí 31. října (v an-
glosaských zemích se slaví Hal-
loween).
Menu: dýňová polévka, ďáblovo 
oko, rozšlapané brambory s neto-
pýřími oušky a jako dezert pečené 
utržené prsty. To je něco pro dět-
skou fantazii!
Samozřejmě tohle vše by nešlo 
zrealizovat bez ochotného a pra-
covitého personálu. A ten naštěstí 
paní vedoucí má. Jako strávník 
mohu potvrdit, že mi paní kuchařky 
k pěkně upravenému jídlu na talíři 
nikdy nezapomenou přidat i úsměv.
A tak se nedivím, že někteří moji 
mužští kolegové i žáci pravidelně 
míří k okénku pro přídavky a libují 
si, jak si pochutnali.

Mgr. Alena Müllerová
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Co to tady je? www.zalepsisluknovsko.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

V Ý B Ě R O V É  Ř Í Z E N Í
na funkci úředníka 

– sociálního pracovníka na dobu určitou – po dobu mateřské a rodičovské dovolené 
Předpokládaný nástup 1. 1. 2016

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

řidičské oprávnění skupiny „B“ - výhodou

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

Zájemce k přihlášce připojí tyto doklady:

životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních čin-
ností 

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:

9. 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 OVS“ nejpozději do 
22. 12. 2015 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.

Ve Šluknově dne 30. 11. 2015
Ing. Bc. Ivana Lukešová, v. r.

tajemnice MěÚ Šluknov
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Nabídka zaměstnání ve Věznici Stráž pod Ralskem

příslušník Vězeňské služby ČR
        

Požadujeme
 bezúhonnost
 střední vzdělání s maturitní zkouškou
 fyzickou, osobnostní a zdravotní způsobilost
 způsobilost k právním úkonům

Nabízíme
 nástupní služební příjem 19 400 Kč
 30 dnů dovolené v kalendářním roce
 zajištění lékařské péče
 možnost čerpání bezúročných půjček z FKSP
 rodinnou a dětskou rekreaci v rekreačních zaříze-
ních VS ČR
 stravování, kulturní a sportovní vyžití (posilovna, 
sauna)
Kontakt
 Bc. Hana Černá, tel. 487 878 212
 e-mail: hcerna@vez.spr.justice.cz 

13. kolo - 14. 11. 2015 I. A třída
Před krásnou diváckou kulisou, 
kdy i za nepříznivého počasí byla 
plná tribuna jak domácích FANS, 
tak fanoušků od soupeře, se hrálo 
utkání s velkým nasazením, tak jak 
to v derby bývá.
Na hodně těžkém terénu se nám 
v první půli nedařila kombinace 
a hosté po našich ztrátách podni-
kali nebezpečné protiútoky. Nej-
větší šanci spálil Skyva, když po 
centru kolenem usměrnil míč jen 
nad branku. I my jsme však měli 
své šance. Dokonce jsme dvakrát 
vstřelili branku, ale oba góly byly 
z ofsajdu.
Ve druhé půli jsme hru více zjed-
nodušili a tlačili se více do branky. 
Brzy se nám to vyplatilo, když po 
pasu Svobody byl ve vápně faulo-
ván Kirchner. Bohužel, brankář 
Janda nařízený pokutový kop ne-
proměnil a stav zůstával 0:0. Stře-
la ze střední vzdálenosti Horáka 
skončila jen na tyči a tlak narůstal. 
Branky jsme se dočkali, když opět 
jednoduchým nákopem Svobo-
dy se míč dostal k naběhnuvšímu 

Lukáčovi, který obhodil brankáře 

Kyselu. Druhý gól padl opět jedno-
duše, když výkop od branky sou-
peře vrátil zpět dlouhou hlavičkou 
Lukáč a Horák pohotově přehodil 
brankáře hostů. Poté spadla z hrá-
čů nervozita a v závěru na hřišti 
bylo už jen jedno mužstvo. Nejblí-
že k dalšímu gólu by Diviš, který 
po pěkné střele trefil břevno, ale 
další gól již nepadl.
Utkání to rozhodně nebylo jedno-
duché a děkuji hráčům za nasazení 
a vůli po vítězství. Z vítězství jsme 
měli obrovskou radost a částečně 
jsme napravili nepodařený pod-

zim, když jsme vyhráli alespoň 

Utkání to rozhodně nebylo jednoduché
SK Plaston Šluknov - Velký Šenov 2:0 (0:0) 

 

Od 1. 1. 2016 
změna otevírací doby:

pondělí	 ZAVŘENO
úterý	 	 8	–	14	hodin
středa	 8	–	12	a	13	–	15	hodin
čtvrtek	 8	–	12	a	13	–	15	hodin
pátek		 8	–	14	hodin
sobota	 po	telefonické	domluvě

Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák
Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84

Tel.: +420 608 330 383
barak-martin@seznam.cz

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě

 
Program mistrovských utkání

A mužstvo
26. března 2016 15.00 Junior Děčín - Šluknov 

B mužstvo
26. března 2016 15.00 Březiny - Šluknov 

Dorost
26. března 2016 11.30 Šluknov - Mšené Lázně

Starší žáci
9. dubna 2016 10.00 Šluknov - Jiříkov

místní derby v Rumburku a s Vel-
kým Šenovem.

Branky: Lukáč, Horák
Rozhodčí: Holec - Dvorský, Trut-
novský
ŽK: 0 - Čurgali, Podhora
Návštěva: 220 diváků
Sestava domácích: Janda - Kní-
žek, Lukáč, Jírův (64‘ Altman), 
Koukol, Zounar, Kirchner (89‘ Še-
liga), Holešovský Petr (46‘ Diviš), 
Horák (87‘ Schneider Ondra), 
Hajduk, Svoboda
Sestava hostů: Kysela - Krejčí, 
Šipula, Bálek, Kříž, Čurgali, Pod-
hora, Skyva (80‘ Bílý), Mikula, 
Tlapák (64‘ Pánik), Snášel

Ladislav Čurgali
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H L E D Á M
ve Šluknově 

zařízený podnájem v rodinném domku 
pro mé celoroční opakované pobyty 

na delší i kratší dobu. 
Nejlépe celé patro rodinného domu. 

Nabídněte. 
Tel.: 773 988 001, e-mail: rodzenak@seznam.cz


