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Oprava radnice
uspěla v soutěži

Na snímku jedna z nejnavštěvovanějších vánočních akcí konaná 1. 12. 2019 ve Šluknovském zámku - zdobení adventních svícnů, věnců a jiných ozdob.
Foto: Andrea Kadlecová

Loni dokončená rekonstrukce budovy radnice uspěla
v pravidelné soutěži „Stavba
Ústeckého kraje“, kterou každoročně vyhlašuje Okresní
hospodářská komora a Česká
komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje. Akce se
z deseti přihlášených umístila
na čtvrtém místě a bylo jí jako
jediné z přihlášených uděleno
„Čestné uznání“ za velmi pozitivní vliv na lokalitu. Byť jsme
tedy zůstali těsně pod stupni
vítězů, velmi nás toto hodnocení těší.
Za ORŽP MěÚ Šluknov
Mgr. Martin Chroust

Obnova kaple Nové „oranžové“ přechody v ulici T. G. Masaryka
skončí na jaře Asi málokterému Šluknovákovi unikla v listopadu te, abych se vyjádřil k četným připomínkám občanů k umísJak již jste určitě zaznamenali ve

Šluknovských novinách a někteří
už i na místě samém, opravuje se
kaple Božího hrobu v areálu Křížové cesty v Království. Celý areál,
který je nemovitou kulturní památkou, město Šluknov již několik let
postupně obnovuje a vrací ji do stavu blízkému tomu, jak ji naši předci
před více než 100 lety vybudovali.
Stavba kaple má být hotová na jaře
2020, ale už dnes, kdy je hotová
„hrubá stavba“, je určitě na co koukat. Kaple je kompletně vyzděná
včetně zdobných říms, zhotoveny
klenby i zastropení, krov i bednění
s folií, zhotovuje se břidlicová krytina, je osazena věžička, okna i dveře
a zhotoveny vnitřní omítky.
V současnosti proběhlo poptávkové
řízení na restaurátora nalezené sochy ležícího Krista v sutinách kaple.
Socha přečkala do dnešní doby v relativně dobrém stavu a doufáme, že
se podaří restaurátorský zásah tak,
Pokračování na str. 2

a prosinci realizace nových, resp. obnovených přechodů
pro chodce v ulici T. G. Masaryka – konkrétně u základní
školy a za knihovnou. Zcela nový přechod za knihovnou
byl zřízen z podnětu zastupitelů města (vysoká frekvence
chodců zejména ve směru od sídliště k vlakovému nádraží), přechody u základní školy byly upraveny na základě
podnětu Policie ČR.
Nové přechody jsou nově zcela bezbariérové, bezpečně
umístěné a zejména nasvětlené. V této souvislosti dovol-

tění osvětlovacího sloupu před sokolovnou. Pominu trochu
způsob, jakým byly výtky bez jakékoli znalosti souvislostí
sdělovány přímo pracovníkům Technických služeb (vulgární nadávky, arogance, posměšky…) a vyjádřím se pouze ke
konkrétnímu umístění.
Předmětná lampa je umístěna v souladu s projektovou dokumentací a vydaným stavebním povolením. Alternativní
řešení, shodou několika okolností (zejména nutností umísPokračování na str. 2

Redakce, redakční rada
a vydavatel Šluknovských novin
přeje všem svým čtenářům
a občanům Šluknova
pevné zdraví, hodně štěstí
a pohody v celém roce 2020.
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Starostka města jmenovala do funkce tajemníka
Městského úřadu Ing. Evu Baborákovou
V loňském roce se po téměř 9 letech vzdala své funkce tajemníka MěÚ
Šluknov Ing. Bc. Ivana Lukešová, z tohoto důvodu bylo v podzimních měsících téhož roku na post tajemníka MěÚ Šluknov vyhlášeno výběrové řízení.
Zeptali jsme se starostky města Šluknov paní Mgr. Evy Džumanové, jakým
způsobem výběrové řízení probíhalo.
Jak probíhá výběrové řízení na pozici tajemníka MěÚ?
Výběrové řízení musí být zveřejněno v souladu se zákonem o obcích. Do
termínu, který je uveden ve výběrovém řízení, mohou zájemci podávat své
přihlášky. Rada města jmenuje členy výběrové komise včetně předsedy. V našem případě byla komise sedmičlenná ve složení 3 zástupci úřadu, tři členové rady města včetně starostky, jeden zástupce z Krajského úřadu Ústeckého kraje. Po uplynutí lhůt proběhne vlastní výběrové řízení za osobní účasti
přihlášených uchazečů. Výběrová komise poté navrhne na pozici tajemníka

jednoho uchazeče. Starostka zašle písemnou žádost o souhlas se jmenováním vybraného uchazeče na místo tajemníka MěÚ Šluknov řediteli Krajského úřadu Ústeckého kraje. Po obdržení souhlasu ředitele KÚ ÚK starostka
jmenuje vybraného uchazeče do funkce.
Kdo se stal novým tajemníkem/tajemnicí MěÚ Šluknov?
Po obdržení souhlasu ředitele KÚ ÚK jsem jmenovala do funkce tajemnice
MěÚ Šluknov od 1. ledna 2020 Ing. Evu Baborákovou.
Co byste popřála nové tajemnici v nové funkci?
Paní Ing. Evě Baborákové přeji upřímně mnoho úspěchů, pevných nervů
a energie v této velmi náročné funkci. Věřím, že naše spolupráce a spolupráce se zaměstnanci z úřadu bude úspěšná a efektivní.
I naše redakce gratuluje nové paní tajemnici Ing. Evě Baborákové a přejeme mnoho úspěchů na této pozici.
Jitka Schneiderová, šefredaktor,
odpovídala Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov

Obnova kaple Nové „oranžové“ přechody v ulici T. G. Masaryka
skončí na jaře Pokračování ze str. 1
by zjistili, že v zastavěné části města Doufáme, že přes prvotní nevražiPokračování ze str. 1
aby byla socha prezentována příští
rok při vysvěcení samotné kaple,
které by mělo proběhnout v srpnu
ke svátku sv. Vavřince.
Na obnovu kaple jsme získali dotaci
od Ministerstva kultury ve výši 345
tis. Kč z programu Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
v roce 2019. Práce jsou prováděny
za dozoru památkového ústavu
a všichni se těšíme na zdárné dokončení.
A ještě poděkování na závěr – děkujeme panu JUDr. Miroslavu
Koláčnému, který věnoval městu
žulovou kašnu, která se instalovala
u vstupu na křížovou cestu (původně se zde podobná nalézala). Děkujeme mnohokrát a doufáme, že
dobře poslouží svému účelu.
Bc. Michal Bušek,
ORŽP MěÚ Šluknov

tění svítidla v dle platných norem
v konkrétním bodu jak vůči přechodu, tak vůči silnici, šířce chodníku
v tomto místě, kdy nelze ze statických
důvodů umístit sloup za chodník
a kolizi s inženýrskými sítěmi – voda
a plyn), bohužel neexistuje.
Je nutno říci, že lampu bylo složité
vůbec umístit a byl pro tento účel vyroben i velmi atypický výložník, který
umožňuje nasvícení přechodu dle
normy. Ve skutečnosti byla na umístění lampy k dispozici plocha cca
0,5 m2 a v té právě lampa umístěna
je. Umístění jsme posléze uzpůsobili
i samotnou osu přechodu, který bude
na jaře přemalován na obnovený povrch.
Domníváme se, že svůj účel nyní
všechny přechody plní stoprocentně
a pohledové umístění sloupu je jen
vadou na kráse, která je poplatná
účelu. Kdyby se někteří lidé místo nadávek nejdříve slušně zeptali, možná

je umisťování jakýchkoli zařízení či
staveb prostě prostorově náročné
a málokdy se trefíte do prvotní idey.
Často slýcháme i dotazy na barvu
sloupů. Oranžovou barvu mají
sloupy z důvodu vyhovění podmínkám Nadace ČEZ, od které jsme
na realizaci nasvětlení přechodů
obdrželi příspěvek ve výši 120 000
Kč, kterého si velmi vážíme a bez
kterého by bylo problematické celou akci finančně zvládnout.

vost se všichni uživatelé přechodů
s novým osvětlením a umístěním sžijí
a přispějí tak k větší bezpečnosti na
této druhé nejfrekventovanější komunikaci ve městě. Závěrem bychom
Vás rádi pozvali na slavnostní předání přechodů veřejnosti, které proběhne v pondělí 20. 1. 2020 v 17.00 hodin před budovou základní školy.
Foto z realizace na str. 10.
Text a foto: Mgr. Martin Chroust

Odbor rozvoje a životního prostředí
Mgr. Martin Chroust - vedoucí odboru, investice
chroust@mesto-sluknov.cz, +420 412 315 330, +420 734 620 423
Bc. Michal Bušek - památky, investice, územní plánování
busek@mesto-sluknov.cz, +420 412 315 332
Božena Naňáková - odpadové hospodářství, rybářské lístky
nanakova@mesto-sluknov.cz, +420 412 315 334
Jan Dvořák , DiS. - veřejná zeleň, ochrana přírody a krajiny
dvorak@mesto-sluknov.cz, +420 412 315 333
Ladislav Čurgali , DiS. - správce komunikací, silniční správní úřad
curgali@mesto-sluknov.cz, +420 412 315 331

Obyvatelé již potřetí vybírali, co se bude ve městě realizovat
Město Šluknov již potřetí dalo možnost
svým občanům rozhodnout o výběru investiční akce, která bude zařazena do rozpočtu
města k realizaci pro uskuteční v následujícím roce. Na výběr bylo ze 4 akcí, které je
možné nyní po stránce stavební připravenosti realizovat. Letos jsme obdrželi celkem
280 hlasovacích lístků (218 hlasů elektronicky a 62 hlasů písemně), což je téměř
identický počet hlasujících jako v loňském
roce.
Akcí, která obdržela nejvíce hlasů, se nakonec s převahou se 165 hlasy stal projekt
obnovy zeleně na hřbitově v Království.
V rámci akce bude provedeno skácení stávajících neperspektivních dřevin, ošetření
ponechávaných dřevin a výsadba nových lipových alejí. Celkové předpokládané náklady činí 0,5 mil. Kč. V příštím roce proběhne I. etapa této

akce, která bude zahrnovat kácení 48 dřevin, ošetření 8 stromů a výsadbu 36 nových
dřevin. Rovněž budou srovnány či znovu
osazeny poškozené či chybějící betonové
obrubníky. Akci zahájíme kácením dle klimatických podmínek ihned po novém roce,
na jaře proběhne výsadba a v létě ošetření
dřevin.
Níže si můžete prohlédnout celkové pořadí
hlasování. Všem hlasujícím děkujeme.
1. Obnova zeleně na hřbitově v Království
- 165 hlasů
2. Rekonstrukce urnového háje na hřbitově
ve Šluknově - 79 hlasů
3. Rekonstrukce veřejného osvětlení v DPS
u nádraží a v Lužické ulici - 20 hlasů
4. Úprava Veřejného prostranství v ulici Budišínská - 16 hlasů
Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust
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Vážení a milí spoluobčané,
máme za sebou období vánočních svátků, Silvestra a oslav příchodu nového roku 2020. Dětem uběhly zimní prázdniny jako voda. Doufám, že pro
všechny byla nadílka pod vánočním stromečkem příjemným překvapením.
Dovolte mi srdečně popřát Vám všem, aby Vás v celém roce 2020 provázelo
zdraví, štěstí, spokojenost, a to jak v osobním, tak i v pracovním životě. Aby
k sobě byli lidé o trochu více ohleduplní, aby se nevytrácela slušnost, tolerance, ochota, porozumění a vzájemná úcta. Abychom tolik nepodléhali všudypřítomnému stresu, nervozitě, sobectví, honbě za penězi a materiálním
bohatstvím. Jak známo, peníze a bohatství ještě nikoho šťastným neučinily.
Čas nás všech je na tomto světě omezen na dobu určitou, tak ho prožijme
smysluplně, poctivě a užitečně. A co bych popřála našemu městu? Aby pro
nás všechny bylo příjemným místem pro život, kam se budeme vždy rádi vracet. Aby se i nadále pracovalo na jeho postupném rozvoji a údržbě, aby zde
byla zachována zaměstnanost a lidé si mohli svou prací zajistit slušnou životní úroveň. Abychom si vážili naší krásné přírody všude kolem, kterou nám
mohou mnozí z jiných míst republiky závidět. Aby se rodily děti a rozšířily
řady občanů našeho města. Jsou naší budoucností. Aby lidé drželi pospolu,
navzájem si pomáhali a nebyli lhostejní vůči sobě i vůči svému městu. Zkrátka jaké si to tu uděláme, takové to tu budeme mít. Udělejme maximum, ať se
nám tu žije co nejlépe.
Rozpočet města na rok 2020 je schválen
Na svém prosincovém zasedání schválilo Zastupitelstvo města Šluknov
rozpočet města na rok 2020. Jak jsem již informovala, jeho schválení předcházela náročná příprava. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi důležitý
dokument, je mu každoročně věnována patřičná pozornost. Rozpočet města
na rok 2020 je vypracován jako vyrovnaný – výdaje se rovnají příjmům - ve
výši cca 137 mil. Kč. Z rozpočtu města jsou hrazeny např. provoz a údržba
všech budov v majetku města, platy zaměstnanců, provozní náklady základní školy, mateřské školy, veškerá údržba města, zeleně, provoz sběrného
dvora, veřejného osvětlení, odpady, investiční akce, kulturní akce, provoz
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zámku, městské policie, městského
stadionu, knihovny, pojištění majetku města, podpora volnočasových
aktivit, apod. Co občany asi nejvíce
zajímá, jsou investice, opravy a rekonstrukce majetku města. A že je
co opravovat! Všichni víme, že je třeba opravit sokolovnu, budovu kina,
vilu, ve které působí základní umělecká škola a knihovna. Kompletní
rekonstrukci by si velmi zasloužila
budova Základní školy ul. Žižkova, budova na městském stadionu,
sladovna, Dům kultury. Nicméně
je třeba připomenout, že kus práce
je již za námi a podařilo se zrekonstruovat náměstí, budovu radnice, obě
mateřské školky jsou téměř kompletně hotové, v roce 2020 bude dokončena rekonstrukce tělocvičny, školní jídelny a kaple na hřbitově ve Šluknově.
Byly postaveny nové chodníky, nově upravena prostranství – u kašny v Císařském, u zastávky Benar, vybudována nová dětská hřiště. Postupně se
vyměňují okna na Základní škole ul. T. G. M., průběžně probíhají práce na
rekonstrukci Domu s pečovatelskou službou u nádraží, v zámeckém parku, v Domě kultury, v bytových domech. Dle plánu se opravují komunikace
v majetku města. O tom, kam a kdy se bude investovat, rozhoduje zastupitelstvo města. To si stanovilo plán na deset let, tzv. Strategický plán rozvoje města Šluknov 2015 – 2025, ve kterém jsou stanoveny priority. A podle
tohoto plánu postupujeme. Pochopitelně s ohledem na finanční možnosti
města a na dotační příležitosti. Je zcela logické, že nejsme schopni opravit
naráz všechny budovy najednou, jak bychom si všichni přáli. Naším cílem je,
že budeme i nadále pokračovat v nastavené práci tak, aby byla ku prospěchu
Eva Džumanová
našeho města a občanů.

Přinášíme Vám novinky v jízdním řádu pro rok 2020

V neděli 15. prosince 2019 začal
platit nový jízdní řád 2019/2020,
který v našem regionu nezaznamenal žádné změny. Na tratích 081
Děčín – Rumburk, 083 Děčín –
Rumburk přes Sebnitz a 084 Rumburk – Mikulášovice dolní nádraží
zůstává rozsah dopravy stejný
a bez podstatných změn. Zůstávají
také sezónní cyklovlaky z Děčína
do Mikulášovic, z Mikulášovic do
Rumburku a z Rumburku do Děčína, které pojednou od jara do
podzimu.
Regionální doprava je v Ústeckém kraji realizována na základě
objednávky Ústeckého kraje, dálkové vlaky objednává v celé České
republice ministerstvo dopravy.
Počet vlakokilometrů regionálních
vlaků v Ústeckém kraji dosáhne
6,4 milionů, denně 22,7 tisíc vlakokilometrů. Celkový počet vlakokilometrů i s vlaky dálkové dopravy bude 9,07 milionů, denně 30,5
tisíc vlakokilometrů. Ústeckým
krajem pojede v roce 2020 průměrně denně 856 vlaků Českých
drah. V některých oblastech zajistí

provoz vlaků jiní dopravci. Na železnici v rámci systému Doprava
Ústeckého kraje jezdí od poloviny
prosince společnosti České dráhy,
Regiojet ÚK, Die Länderbahn
GmbH DLB, Die Länderbahn CZ,
GW Train Regio, ARRIVA vlaky
a AŽD Praha. Majoritním dopravcem zůstávají v kraji České dráhy,
které zabezpečují 70% dopravních
výkonů. Stále bude platit tarif

Dopravy Ústeckého kraje, takže
i když pojedete se kterýmkoliv dopravcem, jízdné se nemění.
Změny v odbavení cestujících
V neobsazených stanicích si cestující zakoupí jízdenky přímo ve vlaku
nebo v mobilní aplikaci „Můj vlak“.
Od 15. prosince 2019 České dráhy
zavádí kontaktní i bezkontaktní platby kartou ve všech vlacích
s vlakovým doprovodem. Vlakové

čety budou průběžně vybaveny
mobilními platebními terminály
propojenými s přenosnými osobními pokladnami. Tato služba bude
k dispozici v místech, kde je signál,
aby platba mohla proběhnout.
Autobusová doprava na Šluknovsku rovněž nezaznamenala žádné
změny. Všechny linky zůstávají
stejné.
Jitka Schneiderová, šéfredaktorka

Parlament schválil novelu zákona o evidenci tržeb

Od 1. listopadu 2019 je v platnosti zákon č. 256/2019 Sb., kterým
se mění zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb a zákon č. 235/2004 Sb.
o dani z přidané hodnoty. Mění se
tak některá pravidla pro elektronic-

kou evidenci tržeb („EET“) a DPH
a zároveň se zavádí elektronická
evidence tržeb pro další skupiny
podnikatelských subjektů, které
spadají do 3. a 4. fáze. S účinností od
1. května 2020 se elektronická evi-

dence tržeb rozšíří i na další obory,
které jí dosud nepodléhaly. Nově do
ní budou spadat řemeslníci, advokáti, účetní, lékaři nebo taxikáři.
Součástí novely je zejména snížení
sazby DPH u některých služeb. Do
nejnižší sazby DPH se přesouvá například vodné a stočné, stravovací
služby, úklidové práce nebo domácí
pečovatelské služby, které doposud
spadaly do sazby s 15 % DPH. Do
nejnižší sazby jsou zařazeny rovněž opravy oděvů, obuvi, kol nebo
kadeřnické služby, které jsou v základní sazbě s 21 % DPH. Stejně
tak se z nejvyšší do nejnižší sazby
přesouvá i točené pivo.
Čerpáno z netu,
Jitka Schneiderová
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Co nového bude platit od ledna 2020 v hospodaření
s energiemi v oblasti stavebního práva?
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží k informaci
o energetické náročnosti provozu nemovitosti. PENB je součástí energetického posudku. Energetický posudek (EP) je rozborem nemovitosti
z hlediska hospodaření s energiemi včetně předběžného návrhu stavebních opatření, jejich cenách a dopadu. PENB hodnotí energetickou náročnost budovy komplexně a to z pohledu obálky budovy, vytápění, chlazení, přípravy teplé vody, větrání, úpravy vlhkosti a osvětlení.
Certifikát energetického hospodaření
Energetická certifikace zahrnuje techniku prostředí jako vytápění,
ohřev vody, větrání, klimatizace a osvětlení. Certifikát energetického
hospodaření vyžadují rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, nemocnice, školní budovy, hotely, restaurace, sportovní haly, maloa velkoobchodní budovy a jiné budovy, které využívají energii. Z této
povinnosti jsou vyloučeny historické budovy a památníky, náboženské
budovy, v nichž se odehrává obřad, dočasné budovy, průmyslové budovy a dílny, budovy s rozlohou menší než 50 m čtverečních užitné plochy
a bytové budovy, které se nevyužívají celoročně.
Metoda výpočtu
Proces energetické certifikace budovy zahrnuje kontakt a informace
o budově, obhlídku, zpracování energetického certifikátu a zaslání certifikátu a podepsání dokladů. Energetická náročnost zobrazuje reálné
množství spotřeby energetických potřeb, které souvisí s běžným užíváním budovy. Číselné
ukazatele
celkové
spotřeby
energie
a tvorby CO2 zobrazují výpočet per annum. Metoda výpočtu
je přesně definována
v prováděcí vyhlášce
a vychází z exaktních
technických norem.
Certifikace efektivního
hospodaření
s energiemi je již
nezbytnou součástí
kolaudačního řízení,
ale vyžaduje se i při
prodeji, koupi nebo
pronájmu
budovy.
Energetický certifikát vyjadřuje kvalitu
budovy při spotřebě
energií. Čím nižší spotřeba energií,
a tedy hospodárnější objekt, tím nižší
provozní
náklady.
Energetický certifikát
zobrazuje i lepší technický stav.
Cíl certifikace
Výhodou kategorizace budov je orientace na trhu s nemovitostmi, vědomí o energetické náročnosti budovy při prodeji, pronájmu nebo koupi.
Primárním cílem certifikace je zvýšit zájem o koupi a stavbu nízkoenergetických domů, ovšem i o renovaci starších budov a jejich snížení spotřeby
energie. Tento trend výrazně ovlivňuje i ceny nemovitostí. Získání nemovitosti s lepší hospodárností s energiemi je výhodné pro investory, developery i kupující, ale naopak certifikát zvyšuje cenu nemovitosti při prodeji,
což ocení prodávající, inzerenti a pronajímatelé. Certifikáty energetické
náročnosti zvyšují úroveň transparentnosti na trhu, inzerent se vyjádří
pravdivě o energetické třídě, kupující si to může ověřit při koupi budovy.
Základním předpokladem je, aby hodnoty uvedené v certifikátech byly
správné, tj. ověřitelné a kontrolovatelné. Změna celkového stavu fondu

budov bude možná pouze tehdy, když nebude možné vyprojektovat budovu s vysokou měrnou spotřebou energie, která nesplní energetickou
třídu A nebo B, nebo takovou budovu nebude možné zkolaudovat.
Objednávku a platbu za provedení energetické certifikace musí provést
vlastník budovy. Vlastník je také povinen uchovávat tento certifikát po
dobu jeho platnosti. Při prodeji budovy se odevzdává certifikát novému
majiteli. Při pronájmu je povinen vlastník budovy poskytnout nájemníkovi osvědčenou kopii platného energetického certifikátu. Kromě toho
je vlastník povinen zajistit po významné obnově budovy regulované zásobování teplem, zajistit hydraulické vyvážení otopné soustavy budovy
po každém zásahu do tepelné ochrany nebo do energetického vybavení
budovy a umístit energetický štítek v prostoru budovy na místě přístupném všem uživatelům.
Rozdělení do energetických tříd
Výstupem certifikace energetického hospodaření budov je PENB, který informuje o tom, jak energeticky náročný je provoz dané nemovitosti.
Podle certifikátu je budova zařazena do určité energetické třídy s doporučeními na možné zlepšení ohledně energetického hospodaření. Podle
spotřeby energií a emisí CO2 jde o zařazení do energetických tříd od A po
G (stejně jako energetická třída spotřebiče – lednička, pračka, myčka
atd.). Třída A prokazuje nejvyšší hospodárnost, naopak třída G poukazuje na minimální hospodárnost. Nové a renovované budovy musí splňovat
energetickou
náročnost v rozmezí
od A po B.
Poskytovatel a náležitosti certifikátu
Certifikát k energetickému hospodaření
se může využívat maximálně 10 let, pokud
nebyly řešeny zásahy
do budovy jako stavební úpravy a změny
technického zařízení
budovy, které ovlivňují
výsledky energetické
náročnosti. Energetický certifikát může
poskytnout pouze odborně způsobilá osoba
s pověřením na energetickou certifikaci.
Definuje se přitom více
typů odborné způsobilosti (tepelná ochrana
stavebních konstrukcí a budov, vytápění
a příprava teplé vody,
větrání a klimatizace,
elektroinstalace a zabudované osvětlení budov). Na energetickou certifikaci je oprávněn i energetický auditor, ovšem musí splňovat podmínky
způsobilé osoby na energetickou certifikaci. Seznam energetických expertů je volně k dispozici na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (http://www.mpo-enex.cz/experti/). PENB musí být
označen podpisem a číslem osvědčení energetického experta. S využitím
nové vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov může vlastník nemovitosti zkontrolovat obecné údaje týkající se budovy, grafické
znázornění PENB, všechny povinné přílohy apod. Nicméně výpočty jako
takové související s energetickou náročností budov, které vycházejí s příslušných technických norem a provádějí se většinou s pomocí výpočtových programů, nejspíš laik zkontrolovat nedokáže.
Zákonná ustanovení
Povinnost zpracovat PENB v souvislosti s výstavbou není novým po-
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žadavkem. Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v ustanovení § 1 d) ukládá zájemci o získání stavebního povolení povinnost přiložit
v rámci společné dokumentace rovněž zpracovaný průkaz energetické
náročnosti budovy (viz příloha č. 4, E.5 vyhlášky č. 466/2006 Sb). Tato
příloha (PENB) byla v letech 2007-2008 nepovinná, od roku 2009 změnou zákona č. 406/2000 Sb. se
stala povinnou součástí stavební
dokumentace.
Podat žádost o stavební povolení pro stavbu budovy v energetických kategoriích C a vyšších bylo
možné pouze do konce roku 2019.
I nejmenší nové rodinné domy
musí od 1. 1. 2020 podle zákona
o hospodaření energií splnit požadavky na téměř nulovou spotřebu energie, kterou by z velké části
měly pokrývat obnovitelné zdroje
energie. Požadavky definuje vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Podle tohoto
prováděcího právního předpisu novostavby nesmí ukazatel energetické
náročnost budovy, tj. ukazatel průměrného součinitele prostupu tepla,
celkové dodané energie a primární neobnovitelné energie překročit referenční hodnoty budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
Oproti jiným metodikám tyto parametry nemají absolutní hodnotu, ale
jsou pro každou hodnocenou budovu specifické. Pro referenční hodnotu
uplatňuje požadavek pro snížení průměrného součinitele prostupu tepla
na 0,7 násobek referenční hodnoty pro novou budovu a také požadavek
na snížení primární neobnovitelné energie o 10 – 25 % v závislosti na
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typu budovy oproti nové budově. Jak toho projektant dosáhne, je pouze
na něm. Například při méně kvalitní konstrukci může nezbytného snížení potřeby energie dosáhnout využitím vysokoúčinných technických
systémů budov.
PENB je dokument, který každému vlastníkovi nemovitosti resp. budoucímu majiteli rodinného domku
poskytne informace o stavu celé
budovy z pohledu energetické náročnosti. Na základě těchto informací se následně vlastník nemovitosti rozhodne, která opatření
pro snižování energetické spotřeby v budově eventuálně provede
a v jaké posloupnosti. To samé
platí i pro budoucího majitele nemovitosti. Záměr nechávat vypracovat PENB má dlouhodobější
charakter. Kupující tak bude mít
informace o stavu budovy v souvislosti se spotřebou energií, tudíž
bude předem vědět, jaká opatření
je nutno udělat v návaznosti na snížení spotřeby energie v dané nemovitosti. Z těchto informací se dá také vypočítat předpokládaná cena za
rekonstrukci. Z uvedeného vyplývá, že jde o zájem nikoli pouze prodávajícího, ale také kupujícího. Co se týče finančního nákladu, je možné jej
zahrnout do kupní ceny nemovitosti. Cena za zpracování PENB je nižší
než možný náklad související s případnou pokutou. Povinnost vlastníka
budovy zajistit zpracování PENB při prodeji je dána zákonem, který nerozlišuje budovy podle jejich technického stavu; zákon definuje „budovu“ v § 2, odst. 1, písm. p).
Sepsal: Ing. Stanislav Mašek

SK Viktorie: Už zase poctivě trénujeme nové sestavy
Pro některé svátky klidu, pro jiné rychlý spěch a stres. Pro každého adventní čas znamená něco jiného… My si ho s našimi dětmi užíváme každý rok
tradičně na třech akcích.
Ještě než se v našich obcích rozsvítily vánoční stromečky, zajeli jsme si na
celý víkend do Sportovního areálu v Jiřetíně pod Jedlovou. Kromě sportování jsme vyráběli stromečky ze šišek, papírové andělíčky, roztomilé sněhuláky, co nám nikdy neroztají, a dokonce jsme si vyzkoušeli i vlastnoruční
ozdobení skutečné vánoční kouličky. A věřte, že ručky všech našich dětí
jsou neskutečně šikovné.
Další akcí byla Filmová noc s přespávačkou v tělocvičně. Tentokrát jsme

sport a hry ještě doplnili pečením cukroví, které si děti odnesly na ochutnávku domů. Večer jsme si na plátno promítali dvě české pohádky, u kterých jsme postupně všichni usínali.
Poslední akcí, se kterou se s dětmi každý rok před Vánocemi loučíme, je řádění v rumburském bazénu. Za celoroční snahu a píli dostali všichni dáreček…
No, ale teď už máme po Vánocích, všechny dárky Ježíšek už rozdal a my se
zase všichni pilně připravujeme na závodní sezónu. Poctivě trénujeme nové
sestavy a nové parádní dresy už se nám také šijí. Budeme rádi, když nám budete držet palce a přijdete se na nás třeba i podívat, až budeme vystupovat
v našem městě.
Za SK Viktorie Jiříkov, z. s. Libuše Havlová, DiS.
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Naše třída si čte v městské knihovně
Ve středu 4. prosince navštívila
naše třída 4. C městskou knihovnu.
S sebou jsme si nezapomněli vzít
čtenářské deníky, do kterých pravidelně zaznamenáváme vlastní
četbu. Po zajímavé přednášce paní
knihovnice o práci v knihovně,
způsobech vyhledávání, třídění a zařazovaní knih, následovalo tiché čtení
libovolné knížky. Na závěr jsme si ještě poznamenali jméno autora a ná-

zev knihy do čtenářského deníku, přidali stručný obsah, a poté jsme se již
rozloučili s paní knihovnicí a vrátili se zpátky do školy. Návštěva knihovny
bezesporu přispěla k obohacení naší výuky literární výchovy.
Text a foto: Mgr. Krákora Tomáš

Lednové Putování vás zve do národních parků USA
vštěvnost se pohybuje mezi 40–50 hosty, což je na takto úzce zaměřenou
akci ve Šluknově velmi pěkná návštěvnost.
Pokud jste zatím mezi námi ještě nebyli a rádi posloucháte o jiných zemích,
ráda bych vás tedy pozvala na Putování lednové, kdy se podíváme do národních parků USA.

V posledním listopadovém týdnu jsme se my, příznivci besed „Putování“,
sešli, abychom si jeden z dlouhých tmavých a pošmourných večerů zpříjemnili vyprávěním pana doktora P. Straky o jeho cestování po Vietnamu
a Kambodži.
Přestože počasí bylo vskutku listopadové, kromě lezavé zimy ještě mrholilo, naši pravidelní hosté nezklamali, a navíc se tentokrát mezi námi objevila spousta nových tváří. Z toho jsme měli velkou radost a já věřím, že noví
hosté rozhodně neodcházeli zklamáni, neboť vyprávění pana doktora, které jako vždy úžasně doplňovala svými postřehy paní Straková, v nás všech
zanechalo řadu příjemných dojmů a odcházeli jsme obohaceni o řadu nových poznatků.
Opravdu se jen těžko popisuje příjemná atmosféra, která na našich besedách panuje, ale myslím, že za vše mluví už jen to, že naše pravidelná ná-

Nezapomeňte – 29. ledna 2020, v přízemí ZŠ J. Vohradského od 17.00.
Za všechny organizátory se na Vás těší
Mgr. Alena Müllerová
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Advent ve škole přilákal spoustu návštěvníků
běli různé vánoční drobnosti.
Druhý stupeň otevřel své dveře široké veřejnosti. Pro všechny zájemce byly připravené dílny, na kterých
si každý mohl vyrobit různé dárečky nebo dekorace. Někdo zdobil
perníčky, jiný trička, další si vyrobil
svícen nebo dokonce mýdlo, na které si pak ještě mohl ušít ozdobný sáček. Kdo již byl unavený z tvoření,
ten si pak zasportoval v tělocvičně.

Ve čtvrtek 12. 12. proběhla na naší základní škole již tradiční předvánoční
akce – Den otevřených dveří – Advent ve škole.

Naši učitelé, vychovatelé i asistenti
spolu s dětmi překrásně vyzdobili
prostory školy. Na prvním stupni si
pro rodiče připravili vánoční besídky nebo dílničky, ve kterých si vyrá-

Máme radost, že nás v tento
den navštívili nejen naši současní žáci a jejich rodiče, ale
i kolegové, kteří si již užívají
důchodu, a také spousta našich bývalých žáků, kteří se
k nám rádi vracejí. Samozřejmě, že jsme mezi námi
přivítali i zástupce zřizovatele – paní starostku Evu Džumanovou a paní Evu Baborákovou.
Velmi nás potěšila kladná
odezva na tuto akci. Je příjemné slyšet, že hosté chválí
výzdobu školy a že oceňují
čas, který naši zaměstnanci
věnovali přípravě i vlastní realizaci Dne otevřených dveří.
Máme radost z toho, že v tom
uspěchaném vánočním čase
se u nás návštěvníci na chvilku zastavili a strávili společně s námi a se svými dětmi příjemné odpoledne.
Mgr. Renata Sochorová, ředitelka ZŠ

STRANA 8

V ZÁMKU A V PODZÁMČÍ

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

Zhodnocení úspěšného roku při čtvrté adventní neděli
Milí příznivci našeho zámku,
dovolte mi, abych symbolicky dnes,
při čtvrté adventní neděli s Vámi
zapálila poslední svíčku na adventním věnci. Ta symbolizuje ,,lásku“
a já si myslím, že právě láska je jeden z nejdůležitějších pocitů, které
nás naplňují. S láskou jde všechno
daleko lépe, a když každý kousek
té své lásky předáme dál, bude svět
hned krásnější.
Každý z nás má v srdci lásku, někdo více a někdo méně. My se snažíme tu naši lásku promítat nejen
doma u svých rodin, ale také v práci
a předávat ji Vám. Neznamená to,
že bychom byli stroje na lásku, ale
jen se snažíme být tu pro Vás a odměnou nám je Váš úsměv na tváři,
poděkování, zpětná vazba, zkrátka
láska, kterou pošlete zase zpět Vy
nám. A tento ,,láskoběh“ u nás běží
po celý rok. Stačí tak jen otevřít oči
a vzít si ten svůj kousek pro sebe.
Jako každý rok, tak i v roce 2019 se
u nás udála spousta věcí. Některé

jsou viditelné na první pohled, jako
přesun našeho Informačního centra naproti do bývalé výstavní místnosti nebo třeba kompletní oprava
naši růžové zahrady, některé běží
již svým koloběhem: obhajoba certifikátů turistického informačního
centra či Českého systému kvality
služeb, neznamená to však, že by
pro nás byly méně významné.
K dnešnímu dni navštívilo zámek
necelých 29 000 návštěvníků. Konec roku je na spadnutí, nicméně
opět jsme se přiblížili k hranici
30 000 návštěvníků za rok, kterou
si již stabilně udržujeme několik let.
Toto číslo mě každý rok neskutečně
těší, 30 000 lidí ve Šluknově, který
má necelých 6 000 obyvatel? Více
asi dodávat nemusím…
Návštěvníky láká náš prvorepublikový okruh, výstavy, ale také kulturní akce, které se u nás pravidelně
pořádají. 37 různých akcí pro Vás
bylo připraveno v roce 2019. Velkou
radost máme ze Šluknovského ma-

sopustu, do kterého se zapojilo celé
město a dostál tak opravdu tomu,
že byl šluknovský. Společně jsme
také posnídali při Férové snídani
nebo zorganizovali první výstavu
na stromech v parku. Každý rok
se snažíme přicházet s novými podobami různých akcí, stálice však
zůstávají. Jsou jimi pravidelné koncerty v různých prostorách zámku,
z nichž je nejoblíbenější rozhodně
koncert cimbálky, divadla, naše Zámecké slavnosti, výstavy a pomalu
se do okruhu stálic začínají řadit
i Pivní slavnosti.
Rok 2019 byl plodný i pro naše autory. Na Jitrovníku při akci ,,Hudba
spojuje sousedy“ jsme společně
pokřtili knihu o „Království“ z pera
paní Helgy Hoškové. Pro ty, kdo ji
ještě neměli v ruce, je k dispozici
v našem Infocentru. Totéž platí pro
knihu „Devět pohádek ze Šluknova“ od paní Květoslavy Vidimské.
Ta knihu představila na svém autorském čtení, které se konalo u nás na

Zveme na koncert nebo na divadlo
blues, soul a art rock.

V únoru pak na zámku přivítáme

Již v minulém čísle Šluknovských novin jsem Vás zvala na
dvojkoncert, který se bude konat
v sobotu 18. ledna 2020 od 19.00
hodin v zámku. Dvě skvělé kapely
The Fireflies a BezBeatu jsou zárukou pohodového večeru s fajn lidmi

při skvělé hudbě. Ryze dívčí kapela
The Fireflies tvoří coververze svých
oblíbených písní z žánru pop, country, rock, blues a soul. BezBeatu
pak zpívají vlastní písně, které jsou
sondou do jejich duše a srdcí a jsou
plné emocí. Zámkem se bude linout

divadlo KoS Kytlice se hrou Vasilije
Sigareva – Detektor lži. Vasilij Sigarev upoutal mezinárodní pozornost, v roce 2002, když byla jeho hra
Plastelína inscenována londýnským
Royal Court Theatre. Hra měla velký úspěch a Sigarev získal Cenu
Charlese Wintoura jako nejslibnější
dramatický autor. Další Sigarevovu
hru, Černé mléko, připravil v paláci
Kolowrat režisér Jan Kačer s herci
Národního divadla.
Režie představení se ujala Helena
Albertová, bývalá ředitelka Divadelního ústavu v Praze. Dlouhodobě se podílí na pořádání mezinárodní přehlídky scénografie a divadelní
architektury Pražské quadriennale.
V roce 2018 byla oceněna titulem
Dáma české kultury.
Hra Detektor lži vypovídá vtipným
způsobem o skutečnosti, že pravda
by měla někdy zůstat ukrytá hluboko pod povrchem v podvědomí.
Nabízí gradující akční děj a také
vypjaté scény, při kterých tuhne
úsměv na rtech. Ve Šluknovském
zámku ji můžete navštívit 7. února
od 19. hodin.
Stále, prosím, nezapomínejte na to,
že počet míst je omezen, proto si
je už teď rezervujte v Informačním
centru. Kdo chce navíc rezervovat
stůl, není to žádný problém, stačí se
pouze zmínit. Vstupné: 100 Kč.

zámku. V dnešní době vydat knihu
není nic jednoduchého a oběma autorkám patří má hluboká poklona
za tu mravenčí práci, kterou odvedly.
Každý rok Vám vždy na tomto místě
píši o akcích, které proběhly, kolik
jich bylo, které byly nejúspěšnější.
Letos bych Vám chtěla napsat něco
o lidech, kteří za nimi stojí. Náš odbor – Odbor kultury, je svou činností
velice specifický. Zahrnuje totiž tři
místa, která mají za úkol rozdávat
právě tu lásku, o které jsem psala.
Součástí je naše knihovna, Dům kultury a také náš zámek. Nad vším dohlíží a mateřsky nás opečovává náš
vedoucí Odboru kultury. Zámecké
akce pro Vás připravují tři dámy
pod vedením manažera – tedy mě.
Máme vše rozdělené, protože více
očí víc vidí a více hlav dá dohromady
více nápadů. Všechny výstavy pro
Vás obětavě připravuje naše kurátorka výstav Dáša. Od jejich výběru,
až po samotnou instalaci, deinstalaci a navrácení zpět do jejich domova.
V roce 2019 jich bylo 11, každé tři
měsíce vystřídáme na zámku všechny tři a jsou to právě výstavy, které
k nám lákají nejvíce návštěvníků.
O informační centrum, jeho pestrou
nabídku a ekonomické záležitosti se
stará mistryně pečlivosti Jitka. A Vás
a Vaše blaho při prohlídkách, v Informačním centru nebo v Zámecké
čajovně zajišťuje vždy usměvavá
Marcela. O pořádek v celém zámku
a přípravu všech prostor pak Eva
s Yvettou. Nevěřili byste, kolikrát se
během týdne změní podoba celého
zámku a jak je to náročná práce.
A všechny tyhle skvělé lidi mám na
starosti pak já a k tomu ještě všechny kulturní akce, které proběhnou.
Statistika je velice praktická věc,
nicméně je pořád důležité si uvědomovat, že za vší tou radostí stojí
velký kus práce, který právě děvčata odvádějí, a já bych jim na tomhle
místě chtěla za všechno moc poděkovat. Chtěla bych jim poděkovat
za jejich čas, který dávají své práci,
a častokrát jde i vlastní rodina stranou. Chtěla bych jim poděkovat za
jejich snahu, zodpovědnost a hlavně lásku, kterou se snaží rozdávat
Vám všem.
V neposlední řadě bych chtěla moc
poděkovat Vám, kteří jste tu s námi
a pravidelně za námi zajdete, abyste zjistili, co je nového a nebo nás
třeba jen pozdravili. Nezapomeňte prosím i v novém roce 2020, ve
kterém čtete tento článek, rozdávat
lásku, uvidíte, že se Vám to vrátí
a přinese jenom spoustu radosti.
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V lednu otevíráme tři nové výstavy
S novým rokem a novým elánem k nám na zámek zavítají tři nové výstavy,
které budou otevřeny v jeden den.
Slavnostní vernisáží u nás 10.
ledna v 17.00 hodin přivítáme
Lukáše Bíbu, který bude první
z cyklu „Fotografů až na půdu“,
kteří budou každé dva měsíce zaplňovat naši půdní galerii. Lukáš
je původně šluknovským fotografem a focení nebylo činností, které
by se chtěl někdy v životě věnovat.
Nicméně osud tomu chtěl jinak a Lukáš se dokázal prosadit v českých médiích dokonce natolik, že získal i nejcennější tuzemskou cenu pro fotografy CzechPressPhoto. Některé fotografie, za které získal tuto cenu, uvidíte
i u nás. Výstavu budete moci navštívit do 29. února. Vstupné je dobrovolné.
Další výstavou pak bude v roce
2020 velice často probírané téma
Černobylu. V noci 26. 4. 1986
v 1 hodinu, 23 minut a 58 sekund
tamního času vybuchl 4. blok jaderné elektrárny v Černobylu. Desítky
tun oxidu uraničitého v podobě
radioaktivního mraku byly rozptýleny po rozsáhlém území západní
části Sovětského svazu, dnešní Ukrajiny, Východní Evropy a Skandinávie,
přičemž největší množství radioaktivního spadu – 60 %, zasáhlo území
dnešního Běloruska. Pripjať – „město duchů“, již tři desítky let milosrdně pohlcuje divoká příroda. Ta, navzdory bezohledným zásahům člověka,
opětovně opanovává prostor a vrací život v plné rozmanitosti do míst, které člověk sám sobě učinil neobyvatelným. Po odvysílání minisérie v televizi
se znovu otevřelo téma jaderné bezpečnosti nejen u nás, a proto bychom
Vám rádi ukázali, jak vypadá ,,Černobyl 30 let poté“. Výstava 26 fotografií
Luďka Ovesného ukáže současnou podobu Černobylu, zejména přilehlé
oblasti Pripjať, bude k vidění do 29. března. Vstupné 20 Kč.

Poslední výstavu, kterou otevřeme rovněž 10. ledna, bude výstava
,,Rychlé šípy“ Jaroslava Foglara.
Do zámku doputuje velká sbírka
od pana Pavla Zelenky a bude se
na co těšit! Výstava bude rozdělena
do dvou částí. Ta první bude představovat literární činnost Jaroslava
Foglara a druhá představí jeho skautskou činnost. Můžete se těšit na nejcennější výtisky knih, kroniku klubu, originální hlavolamy, fotografie, desky a spoustu dalších předmětů vážících se k tematice Rychlých šípů. V příštím čísle Šluknovských novin Vám přineseme rozhovor s panem Zelenkou.
Výstava bude otevřena do 29. března. Vstupné činí 40 Kč pro dospělé a 20
Kč pro děti.
Do konce ledna je také stále k vidění ,,Vánoční výstava“, která představuje interaktivním způsobem
kouzlo Vánoc, jeho historii, zvyky.
Na výstavě můžete obdivovat ruční práce pana Dibelky, který tvoří
krásné vánoční oblouky, různé historické vánoční ozdoby, práce dětí
ze školní družiny, betlémy a spoustu dalšího. Vstupné je 40 Kč pro dospělé a 20 Kč pro děti.
Věříme, že si z pestré nabídky vyberete a zachováte nám přízeň i v novém roce.

Víte, že...
… v zámku je k dostání nová turistická vizitka Vyhlídka na Židovském vrchu? Máme k ní i nové razítko, všichni sběratelé jsou srdečně vítáni.

Advent byl i ve znamení tradičního vánočního jógového setkání
Jsme velmi vděčni za výjimečný prostor, který můžeme protknout jógovou
praxí. Dopřáli jsme si dvě lekce jógy spolu s Martinem Wagenknechtem
a padesáti účastníky. Důležité zastavení v příjemné atmosféře, možnost

dát si společný čaj a popřát si, bylo spojené s charitativní akcí na podporu
rehabilitace Ronjičky Kubíčkové, které jsme mohli nakoupit pomůcky na
cvičení. Více o Ronjičce najdete na www.ronjicka.cz
Děkuji vedení zámku, zvláště zámecké paní Andree Kadlecové a městu
Šluknov.
Text a foto: Mgr. Irena Kubicová a Krásnolipský spolek
Dvoustranu za Šluknovský zámek připravila Mgr. Andrea Kadlecová
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Nové „oranžové“ přechody
v ulici T. G. Masaryka
Foto k článku ze strany 1 a 2

Původní podoba přechodu u základní školy

Práce na napojení chodníku za knihovnou

Nové značení přechodů

Přechod za knihovnou s osvětlením

Nový povrch chodníku u přechodu u ZŠ

Nové značení přechodů

Osvětlení přechodů

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY
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Obnova kaple skončí na jaře
Foto k článku ze strany 1 a 2

Více foto ke kulturním akcím níže na: https://sluknovskeakce.rajce.idnes.cz/

15.12.
Adventní
divadelní a loutkové
představení

22.12.
Adventní
vánoční Šramlík
s Beruškami

Foto: Renáta Parkmanová
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Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy...
Ještě jsme ani nevymetli poslední jehličí z loňského stromku a už zdobíme stromeček nový. Rok s rokem se sešel a už jsou tu zimní svátky. Hned první prosincový týden jsme se vydali za našimi starými známými přáteli na Stříbrný vrch.
Už z dálky nás vítal Mikuláš s andílky a s poskakujícími čertíky v pozadí. Letos
jsme byli skoro všichni moc stateční. Bál se opravdu jen málokdo. Společně
jsme našim přátelům zazpívali a zatančili, od andílka jsme dostali drobnou
sladkost a od Mikuláše bohatý balíček za příslib, že budeme poslušní doma i ve
školce. Jediné, co chybělo k dokonalé atmosféře, byl sníh, který letos ne a ne

a srdíčka si prověřila, jak je to s některými vánočními zvyky. Nikde nechyběly ani vánoční koledy a společné
tvoření s rodiči. Všechna posezení se
moc povedla. Děti byly velmi šikovné, ukázaly, jací jsou to profíci a viděli
to nejen rodiče, ale také Ježíšek, který
všem dětem nadělil spoustu dárečků,
které si poctivě zasloužily. Další odměnou nám byl den otevřených dveří
v SLŠ, kam jsme se v tom předvánočním shonu stihli jít podívat. Už teď se

přijít. Svatý Martin se asi někde zatoulal, tak nám nezbývá než doufat, že snad
ještě dorazí. A Tobě, Mikuláši, i Tvým kamarádům, moc děkujeme ...
A už je tu ten nádherný předvánoční čas, ty chvíle napětí a očekávání Ježíška.
Jestlipak přijde i k nám do školky? Moc dobře víme, že se o to musíme zasloužit. Jedním z klíčů je připravit vánoční besídku pro naše rodiny. S chutí jsme se
pustili do práce a výsledek opravdu stál za to. Berušky slavily Vánoce v pekle,
kuřátka u sněhuláků, sluníčka v lese se zvířátky, žabičky si s rodiči zazpívaly

těšíme na další návštěvu.
Tímto končí letošní rok u nás ve školce a my se zase sejdeme v roce příštím.
A naším velkým přáním je, aby ten nový rok byl plný poslů dobrých zpráv, aby
se dařilo nejen nám, ale i Vám, abychom k sobě byli slušní a abychom se všichni
Hana Princová
měli dobře ... tak tedy šťastný nový rok přeje mateřinka.
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Od března nás na zámku čekají gastronomické zážitky
V první polovině prosince Šluknováci i přespolní určitě zaznamenali uzavření zámecké cukrárny „Café Dlask“
ve Šluknovském zámku. Neznamená to ale, že si nadále
nebudete moci na zámku posedět u zákusku a kávy. Od
1. března 2020 zde otevře kavárnu „Caffe zámek“ ve zcela
novém kabátě pan Jan Kratina, majitel známé a úspěšné kavárny „Caffe Stodola“ v Rumburku. Těšit se můžete na výběrovou kávu z rodinné pražírny – až
12 druhů kávy…
„Kavárna s pražírnou je rodinná srdcová záležitost, byl to můj sen už dlouhou
dobu a teď se konečně splnil. Klademe si za cíl hlavně připravit našim zákazníkům ten nejlepší sortiment a pohostit je v příjemném prostředí a budeme rádi,
když oni nám to vrátí tím, že se u nás budou cítit dobře. Myslím, že dobrých
podniků – ať už kaváren nebo cukráren - není nikdy dost a bude jedině dobře,
když poskytneme lidem z výběžku možnost výběru“ říká majitel kavárny Jan
Kratina.
I milovníci čajů si zde rovněž přijdou na své. V nabídce budou unikátní a vy-

soce kvalitní čaje značky „White Peony“. Ke kávě nebo čaji patří zajisté také
skvělý zákusek, i na něm si budete moci v nové kavárně smlsnout. Těšit se
můžete především na regionální a domácí produkty, rovněž tak na zdravé zákusky. V letní sezóně můžete na zámku i posnídat, do stálé nabídky přibudou
např. sladké palačinky, vafle a poháry.
K výborným a nezapomenutelným produktům patří i prostředí, ve kterém si
na nich pochutnáváte. Interiér kavárny se zcela změní, dokonce se i rozšíří
o místa ve vstupní hale Šluknovského zámku.
Provozní doba kavárny bude v souladu s provozní dobou Šluknovského zámku, tedy denně od 9.00 do 17.00 hodin, včetně sobot a nedělí.
Z rozhovoru s novým majitelem kavárny jsem měla hrozně dobrý pocit, je
vidět, jak je do toho zapálený a s jakou chutí chce připravovat lidem nezapomenutelný gastronomický zážitek.
Přijďte se přesvědčit na vlastní oči v neděli 1. března 2020, kdy se „Caffe zámek“ slavnostně ve 14.00 hodin otevře.
Jitka Schneiderová, šéfredaktorka

Jak a proč se u nás stavěly betlémy
Pokračování z č. 12
Majitelé betlémů si považovali za
čest, když napočítali co největší
počet návštěvníků a velmi si toho
vážili. Důležité také bylo, aby lidé
odcházeli z návštěvy spokojení. Nevadilo, že do světnice nanosili sníh
a přinesli zimu.
Na jesličkové dívání se nechodilo
pouze ke známým a sousedům, nýbrž i do sousedních vesnic, někdy
jen za určitým betlémem. Mezi přáteli se totiž rychle rozšířila zpráva,
kde je k vidění větší a pozoruhodnější betlém se vzácnými figurkami.
Přátelé betlémů se rádi sdružovali
do menších skupinek a společně
pak chodili od domu k domu, aby
se potěšili krásnými výjevy narození Páně. Betlémáři-odborníci vedli
dlouhé diskuze, chválili, ale i kritizovali. Porovnávali figurky jednotlivých řezbářů, barvy jednotlivých
štafírníků-malířů. Stavitelé krajin
odborným zrakem zkoumali každou
maličkost, protože se snažili získat
co nejvíce nových poznatků, poučit
se ze zkušeností druhých. Všichni
však zároveň přemýšleli o tom, čím
v příštím roce obohatí či vylepší svůj
betlém. Bude to nová figurka, skála
nebo stavba do krajiny, nebo upraví
cestičky, či postaví novou stáj?
Aby se autor z kritiky poučil a kritizující jej neurazil, bylo každé slovo
důkladně rozvažováno, než bylo vysloveno. Každý rozumný betlémář
však rád přijímal rady zkušenějších.
Neboť jen tak se mohl zdokonalovat.
I Vy, vážení čtenáři, jste určitě navštívili nějaký betlém a uvědomili si,
kolik práce a času a hlavně lásky do
něj autor vložil.
Na prohlídku jesliček přicházelo
i mnoho lidí ze sousedního Saska.
Nejvíce návštěvníků přitahovaly pohyblivé betlémy.

Ve Šluknově, z iniciativy členů Betlémářského spolku, byl vyznačen
okruh, který hlavně neznámým
návštěvníkům usnadňoval hledání.
Domy v ulicích, kde byly k vidění
betlémy, měly na dveřích čiv oknech
cedulku „zde je k vidění betlém“. Na
přání pořádali členové Spolku betlémářů i komentované prohlídky.

2. února, na den Maria Lichtmess –
Hromnice - končila jesličková doba.
Ještě několik málo dní předtím byla
scéna obměněna a návštěvníci mohli vidět „Útěk do Egypta“. Pro tuto
změnu nebyl určen přesný den, ale
třetí neděle po Třech králích byla pro
výměnu nejvhodnější. V této době
zel betlém prázdnotou, protože sko-

Šluknov měl ještě jednu zvláštnost.
Byla jí „Jesličková nebo Betlémová
cesta“ za potokem v Zeyerově ulici,
poblíž viaduktů. Název dostala jistě
proto, že v r. 1822 zde byla postavena Betlémská kaple, ale v roce 1911
zbořena. V této ulici, v domě čp. 233,
stál krásný veliký betlém o velikosti
8 m2. Po roce 1945 byly čtyři ze šesti
domů zbourány.
Návštěvy betlémů se konaly po celou dobu, tj. od 24. 12. do 2. 2. I když
v polovině ledna bývalo návštěvníků
méně, krátce před 2. únorem se snažili opozdilci návštěvu u známých
dohonit. Návštěvy sice nebyly povinností, ale znamením zdvořilosti
a uznání, které si autor betlému za
svoji práci a námahu zasloužil.

ro všechny figurky byly odstraněny
a daleko od stáje zůstaly jen ovečky
s pasáčkem.
Nežli majitelé betlémů uložili figurky a zvířátka ke spánku a než se započalo s rozebíráním jednotlivých
částí betlému, sešla se rodina ještě
ke krátké bohoslužbě nebo modlitbě. Pak se každá figurka měkkým
štětečkem zbavila prachu, zabalila
se a uložila do krabice nebo bedny.
Opatrně srolováno bylo i malované
pozadí. Mech, který se dal ještě použít, byl ve vrstvách uložen do krabic.
Uloženy byly také palmy a křehké
stromy a ostatní přírodní materiál
a vše odneseno na půdu či do kůlny.
Že i „likvidace“ betlému vyžadovala
svůj čas a byla méně zábavná nežli

jeho stavění a krášlení, si jistě umí
každý představit. Pravdou však je, že
pečlivé uložení jednotlivých kousků-dílů se vždycky vyplatilo.
Důležité bylo, aby betlém dle pravidel byl uložen před masopustním
veselím, protože se to neslučovalo
s křesťanskými svátky. Ve Šluknově
se říkávalo: „Šašci už nemusí betlém
vidět.“
Staří betlémáři nechávali figurky
v klidu spát až do 21. června – slunovratu. V ten den zaklepali holí
do stropu a zvolali: „Polovina času
uběhla, otočte se na druhou stranu,
ať o Vánocích nejste chromí!“
Jeden z uměleckých kritiků před
mnoha lety vyslovil otázku: „Proč
při pohledu na neumělecký betlém
ve světnici chudých obyčejných lidí
najednou ztichneme?“ Odpověď na
otázku nenašel určitě jen on sám,
ale každý, kdo jesličky zažil. Ne nadarmo se říká: „bohatstvím chudých
je jejich nevyčerpatelná fantazie.“
A chudoba lidí na bohatství severočeských jesliček mnohonásobně
zapůsobila.
I když se vztah k betlému během let
změnil a člověk v moderní blahobytné době na něj pohlíží jinýma očima,
jejich mystické kouzlo zůstalo. Narození a znovuzrození znamenají
vždycky nový začátek, znamenají
život a stále znovu se rodící naději,
kterou v jesličkách nacházíme.
Z článku pana Alfreda Kocha,
největšího současného znalce
betlémářského umění, uveřejněného
v měsíčníku Unser Niederland v prosinci 2018 přeložila Helga Hošková
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Druhá nejstarší občanka oslavila stovku
Požehnaného věku 100 let se dožila
30. 11. 2019 paní Věra Švandová a stala se tak druhou nejstarší
občankou města Šluknov. Na návštěvu za vitální jubilantkou přijeli
kromě jejich nejbližších i hejtman
Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček a paní Ing. Miluše Fikrlová
z ČSSZ. Pogratulovat přišly i paní
starostka Mgr. Eva Džumanová
s matrikářkou paní Janou Galbavou, ředitelka Domova pro seniory
Šluknov paní Mgr. Dagmar Hluchá
a mnoho dalších zaměstnanců.
Paní Věra Švandová měla velkou
radost ze všech květinových i věcných radů. Jubilantce přejeme do
dalších let pevné zdraví, spokojenost a stále stejnou míru životního
optimismu. Jana Galbavá, SPOZ

n KOUPÍM
garáž ve Šluknově, tel. 733 632
565.

Společenská
kronika
n Rozloučili jsme se s:
paní Rajou Šubrtovou
panem Václavem Zmrzlíkem
paní Marií Zímovou
panem Františkem Sýkorou
panem Jiřím Klíčem
Blahopřejeme občanům,
kteří se v prosinci loňského
roku dožili životních jubileí:
n 70 let
pp. Šic Ladislav
Tichá Ilona
Černá Eva
Jahnová Milada
Hegenbarth Jan
Pachovská Helena
Fryč Milan
n 75 let
pp. Šuláková Anna
Kožíšek Petr
Marušáková Eliška
n 80 let
pan Kalina Jaroslav
n 88 let
pp. Lankašová Irena
Krušinová Maria
n 94 let
paní Pušová Marie

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

poděkování
Tímto bychom chtěli poděkovat všem zaměstnancům Domu pečovatelské
služby v Lužické ulici, kteří pro nás 12. prosince 2019 připravili krásnou
a nezapomenutelnou vánoční besídku. Vánoční atmosféru umocnily zpěvem vánočních koled děti ze Základní umělecké školy ve Šluknově pod vedením paní Jitky Hercikové, i jim patří veliké poděkování.
Největším překvapením bylo vystoupení zaměstnanců DPS v kostýmech,
které v nás vzbudilo veliké nadšení a potěšení. Postarali se tak o velice krásný kulturní zážitek, na který jen tak nezapomeneme. Na závěr děkujeme
Městskému úřadu ve Šluknově za sponzorský dar v podobě bohatého občerstvení.
Za obyvatele DPS pí Francová

vzpomínkA
Dne 25. ledna to
bude 15 let, co nás
opustila naše milovaná maminka,
manželka, babička a prababička
Dana Kalinová.
S láskou vzpomínají manžel Jaroslav a synové Petr a Jaroslav s rodinami.
Vážení čtenáři,
vzpomínky, blahopřání i poděkování jsou uveřejňovány zdarma.

Potěšení z nových věcí ve městě mi kazí nepořádek
I apoštol Jakub, kterému je Boží
stánek zasvěcen, má nové oblečení.
Hned druhý den světil pan farář
P. Procházka krásně opravený litinový kříž v Rožanech.
Novou červenou střechu na sladovně u Tesca jistě nikdo nepřehlédne.
Ten, kdo jezdí autobusem směr
Království určitě přivítal novou
zastávku s osvětlením, lavicemi,
přechodem pro chodce a záhonkem
s rostlinkami.

15. prosince 2019 jsem si byla prohlédnout zrestaurované stropní
malby v kostelíku v Císařském (na
snímcích) a moc se mi líbily. Stavbička má i novou fasádu a střechu.

Radost mám i z kaple Božího hrobu, která roste z hromady suti na
Křížovém vrchu v Království.
Nové chodníky do Císařského
a Království přivítali jistě všichni,
kdo chodí pěšky.
Ale velice nespokojená jsem byla,
když jsem ještě na Nový rok viděla
na hřbitově ve Šluknově hromady
nahrabaného listí od Dušiček.
A tak si do roku 2020 přeji, aby se to
už neopakovalo a aby se víc uklízelo
město, hlavně ulice T. G. Masaryka, po které chodí nejvíc
lidí. A samozřejmě se těším,
co nového či opraveného
v roce 2020 uvidíme.
Všem slušným lidem přeji
šťastný nový rok s pevným
zdravím a abychom i nadále
mohli žít v míru.
Text a foto: Helga Hošková
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Zveme vás do zámku na první koncert v novém roce

KPVH ve Šluknově, z. s. vás srdečně zve na první koncert klasické
hudby v roce 2020. Uskuteční se
ve středu 15. ledna v 19.00 hodin
v sále Šluknovského zámku. Vstupné činí 100 Kč, senioři 50 Kč.
Přivítáme manžele Sedlákovy a jejich
děti „SEDLÁK VIRTUOSI“ (Lucie
Sedláková Hůlová a Magdalena Sedláková – housle, Martin Sedlák a Lukáš Sedlák – violoncella).
Umělci uvedou dva koncerty, a to
odpolední ve 12.15 hodin pro žáky
druhého stupně Základní školy
J. Vohradského, uskuteční se také
v sále našeho zámku, a již uvedený
večerní koncert pro širokou veřejnost.
Uslyšíme skladby např. G. F. Händela, F. Kreislera, D. Poppera,
N. Paganiniho, J. Suka, A. Dvořáka a dalších.
Koncerty se konají ve spolupráci
s Odborem kultury MěÚ Šluknov
a Nadací Českého hudebního fondu v Praze.
Za výbor KPVH
Božena Bortníková

Houslistka Lucie Sedláková Hůlová a violoncellista Martin Sedlák spolu hrají od roku 1994 jako
České smyčcové duo. Absolvovali mnoho úspěšných vystoupení a to nejen doma, ale i na festivalech v zahraničí (Švýcarsko, Španělsko, Rakousko, Řecko, Argentina, Sýrie, Jordánsko, Egypt,
Rusko, Mexiko). Jsou absolventy Konzervatoře v Praze a Hudební fakulty Akademie múzických
umění. V době studií se účastnili mnoha mistrovských kurzů a získali i několik ocenění v mezinárodních soutěžích. V roce 1998 získali jako duo 1. cenu v soutěži o nejlepší interpretaci díla
Bohuslava Martinů v rámci Mezinárodní letní akademie v rakouském Semmeringu. Uskutečnili
také několik nahrávek pro Český rozhlas a jejich koncerty byly snímány i zahraničními rozhlasovými stanicemi (např. ÖRF 1, Radio Nuevo León Mexiko aj.). Repertoár souboru zahrnuje
dua z doby baroka až po současnost. V roce 2002 vyšlo debutové CD Českého smyčcového dua,
pro které interpreti vybrali své oblíbené skladby autorů 20. století (Martinů, Honegger, Ravel).
V roce 2019 vyšlo druhé CD s díly Mozarta, Stamitze, Fialy, Paganiniho, Gliéra, aj.
Oba umělci se věnují jak sólové, tak komorní hudbě. Společně s klavíristkou Veronikou Böhmovou
tvoří klavírní trio Kinsky Trio Prague a zároveň působí v komorním orchestru Praga Camerata,
se kterým vystupují i sólově. Často spolupracují s houslistou Pavlem Hůlou a s varhanicí Jiřinou
Dvořákovou Marešovou. S těmito tělesy i jako sólisté absolvovali již stovky koncertů na pěti kontinentech světa a natočili několik CD. V letech 2000-2004 byli Lucie i Martin členy mezinárodního
orchestru „UBS Verbier Festival Orchestra“, kde měli možnost pracovat s nejlepšími světovými
dirigenty a sólisty. Kromě pravidelného hostování na prestižním festivalu ve švýcarském Verbier s tímto tělesem účinkovali na nejproslulejších pódiích celého světa, jako např. Carnegie Hall
v New Yorku, Musikverein Wien, Teatro Colón v Buenos Aires. Spolupracovali také s komorním
orchestrem vedeným Maximem Vengerovem.
V poslední době vystupují Lucie a Martin na svých koncertech i se svými dvěma dětmi, které považují hudbu a hraní na nástroje za běžnou součást života. Čtrnáctiletá Magdalena hraje od
pěti let na klavír a od šesti let na housle. Je studentkou Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy
s hlavním oborem housle. Jedenáctiletý Lukáš hraje od pěti let na violoncello a od osmi let na
klavír. V roce 2017 a 2018 získal 1. cenu na Mezinárodní violoncellové soutěži Jana Vychytila
a v roce 2017 také 1. cenu v nulté kategorii ústředního kola soutěže ZUŠ a navíc speciální ocenění za mimořádný soutěžní výkon. V roce 2019 se stal laureátem soutěže Pro Bohemia v Ostravě.
Spolu se sestrou Magdalenou hrají v rámci ZUŠ Jižní Město také v klavírním triu, s nímž získali
v roce 2016 1. cenu v krajském kole soutěže komorních souborů ZUŠ a 1. cenu v soutěži Jižní
Město Music. Vystupovali již např. na festivalech Smetanova Litomyšl, Hudební festival Antonína Dvořáka v Příbrami a spolu s rodiči absolvovali pod názvem Sedlák Virtuosi i první koncertní
turné ve Španělsku.
https://czechstringduo.webnode.cz, YouTube: Czech String Duo

S knihovnou za kulturou zdarma
V městské knihovně probíhá dlouhodobá soutěž, při které se lze něco
dozvědět a ještě získat volný lístek
pro jednu osobu na jednu kulturní
akci dle vlastního výběru – v domě
kultury nebo ve Šluknovském zámku. Volná vstupenka platí do konce
roku 2020. Odpověď je třeba odevzdat v knihovně nebo zaslat mailem na knihovna@mesto-sluknov.
cz. Na konci měsíce je vylosován výherce volné vstupenky, jehož jméno
je oznámeno v ŠN a zveřejněno i na
nástěnce v hale knihovny.
Otázka na leden:
Narodil se 9. ledna 1890 v Malých
Svatoňovicích, byl český spisovatel,
intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a amatérský fotograf. Byl
mladším bratrem malíře a spisovatele Josefa (1887–1945).

Trpěl od svých 21 let Bechtěrevovou nemocí, což je chronické zánětlivé onemocnění především páteřních obratlů. Pro svou nemoc nebyl
odveden do rakouské armády a nemusel proto bojovat v první světové
válce, přesto byl touto válkou a jejími následky velmi ovlivněn.
Po ukončení studia krátce působil
jako vychovatel v šlechtické rodině;
v roce 1917 byl domácím učitelem
Prokopa Lažanského na zámku
Chyše. Jako vychovatel však údajně
působil pouze tři měsíce a brzy přešel k novinařině.
Stal se redaktorem v několika denících a časopisech: v Národních
listech, v týdeníku Nebojsa a v
Lidových novinách. Z Národních
listů odešel v roce 1921 na protest
proti vyloučení svého bratra z re-

dakce a proti politickému směřování listu, které vnímal jako zaměřené
proti prvnímu československému
prezidentovi Tomáši Garrigue Masarykovi. Byl sedmkrát nominován
na Nobelovu cenu za literaturu, v
letech 1932 až 1938. Mezi nejznámější díla patří - Krakatit, R.U.R.,
Válka s mloky, Bílá nemoc, Hovory s T. G. Masarykem, Továrna na
absolutno, pro děti - Dášeňka čili
život štěněte, Devatero pohádek,
Pudlenka a Měl jsem psa a kočku.
Psal také cestopisy - Italské listy,
Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska, Cesta na sever.
Znáte jeho jméno?
Správná odpověď z prosince zněla:
Napoleon Bonaparte. Ze správných
odpovědí byla vylosována ta od p. J.
Těšíka z Rumburka.
(šti)

Integrované centrum
pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna
vás srdečně zve
na výstavu fotografií

Vernisáž se uskuteční
v pátek 17. 1. 2020 ve 14 hodin
v Centru setkávání D. Poustevna
Výstava bude přístupná
od 17. 1. do 31. 1. 2020
každé pondělí, středu a pátek
od 14 do 17 hodin,
v sobotu od 11 do 16 hodin (v liché
týdny)
Výstava bude zpestřena výrobky
z Dílny u Markétky, které si budete
moci zakoupit.
Vstup zdarma
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Události z kroniky Jiřího Vlčka: Rok 1957
6. ledna se na městské konferenci KSČ připravují volby do národních výborů.
Ve školním roce 1956/1957
došlo opět ke značným změnám v
učitelském sboru na osmileté střední škole. Od pololetí jsou na škole
zavedeny pro žáky práce v dílnách.
Dílny byly vybudovány v bývalém
bytě školníka.
Na jaře se cca 200 žáků zapojilo
do cvičení v tělovýchovné jednotě
Jiskra. Cvičitelkami byly učitelky.
Dětská lékařka MUDr. Vorlová
očkovala děti proti nakažlivým nemocem, zvláště obrně. Všem žákům
byl opraven chrup. Školu navštěvovalo celkem 746 chlapců a dívek.
19. května se voleb zúčastnilo
98,9 % voličů. Předsedou byl opět
zvolen s. Václav Faltus, tajemníkem
s. Černý. Učitel Josef Chudý byl
zvolen do rady MNV. Do Okresního
národního výboru byli navrženi ss.
Engl, Seidl, Kůla, Conková a Procházka. Do Krajského národního
výboru s. Pazderka.
Zasloužilý člen strany, nositel vyznamenání II. odboje a medaile
za zásluhy o výstavbu s. Cerha byl
ústředním výborem KSČ vyzna-

menán zájezdem do Sovětského
svazu na oslavy 40. výročí založení
VKSB (Všesvazová komunistická
strana (bolševiků) - VKS(b).). Po
návratu si jeho poutavé vyprávění
ve stranických organizacích a na
besedách vyslechlo 3550 občanů.
Díky jeho pravdě o SSSR měla oslava 40. výročí VKSB ve městě vysokou účast a na štafetový kolík byly
připnuty pozdravné stuhy závodů
a organizací.
4. října byla v SSSR vypuštěna
na oběžnou dráhu kolem Země první družice.
13. listopadu přijal lid smutnou

zprávu o smrti presidenta republiky
s. Antonína Zápotockého. Na návrh ÚV KSČ byl členy Národního
shromáždění zvolen jeho nástupcem Antonín Novotný, první tajem-

Antonín Novotný

Antonín Zápotocký

ník ÚV KSČ.
V tomto roce byla uvolněna vila,
kde byly ubytovány řádové sestry,
které pracovaly ve výrobě n. p. Benar.
Místní národní výbor (MNV)
přispěl přestárlým osobám peněžitou částkou.

Odcházejí manželé Chauerovi,
Ludmila Šedová, Lubomír Kopp
a Otakar Humpl. Nově přichází
Irena Vaňurová, pozdější ředitelka.
Divadelní soubor „Seveřan“ sehrál
pro veřejnost několik představení.
Někteří učitelé se stali jeho členy.
19. května se konaly volby do
národních výborů. S. Václav Faltus
zůstává předsedou, J. Chudý je zvolen do rady.
V bývalém bytě školníka je zřízeno polytechnické vyučování.
Tělovýchovná jednota je přejmenována na TJ JISKRA.

Pozn. redakce: Předešlé řádky
jsou výpisem z kroniky města
a zápisy z kroniky školy. Můžete se proto setkat s pojmy, názvy a výrazy, které jsou poplatné době, kdy zápisy vznikaly.
Vážený čtenáři,
pokud máte fotografie k následujícím rokům ze Šluknova
a okolí, prosím, rádi bychom
je v novinách zveřejnili. Děkujeme.
Zpracovala: Helga Hošková

Žáci Gymnázia si v rámci projektu připomněli
17. listopad s připnutou trikolorou na hrudi
Projektový den věnovaný 30. výročí sametové revoluce
se pořádal v prostorách Gymnázia Rumburk. V pátek
29. 11. 2019 se ho zúčastnily druhé a třetí ročníky.
Projekt začal hned ráno po příchodu žáků. Třídy si
mohly za pomoci připravené hry vyzkoušet život v komunismu od narození přes střední školu, zaměstnání
i strasti tehdejší doby. Sledovali následky svých rozhodnutí, která jim život spolu s náhodou měnila.
Dále se pouštěly tematické dokumenty a pro všechny
žáky a učitele gymnázia byl připravený společný happening o velké
přestávce v aule. Sbor zazpíval píseň „Modlitba pro Martu“ a poté
následovaly projevy žáka Miroslava
Veselého a učitelky Mgr. Evy Makovské, která projev zakončila větou „Každý z nás má tolik svobody,
kolik si jí sám vybojuje.“ Žáci zacinkali klíči a společně zpívali českou
národní hymnu.
Mimo jiné byla připravena výstava
dobových knih, časopisů a gramofonových desek, které se na místě
mohly pustit. Dále interaktivní výstava „Střípky revoluce“ mohla návštěvníky pomocí stažené aplikace
vtáhnout do děje samotné sametové revoluce.
Cílem projektu bylo přiblížit žákům

informace spojené s komunistickým režimem a jeho pozdějším pádem.
Zároveň představoval tento den oslavu svobody a demokracie, kdy si gymnazisté připnuli českou trikoloru k srdci.
A jak projekt hodnotili jeho účastníci?
„Projekt se mi velmi líbil. Přiblížil mi tuto dobu trochu jiným způsobem,
než jen z výkladu ve škole.”
„Celá velká přestávka byla krásná. Slova paní učitelky Makovské mě dojala.”
„Hru bych si zahrál klidně znovu. Je skvělé, že holky tuto akci uspořádaly,
protože na tyto události se zapomíná a díky jim jsem si zase obnovil, co se stalo.”
„Filmy byly dost unavující, ale
celkově byl den opravdu zajímavý a poučný. Nejvíce se mi líbila
hra, i když bych podle ní skončil
ve vězení.”
„Celý den na škole panovala
zvláštní atmosféra (nemyslím
to v špatném slova smyslu), ale
v aule byla opravdu kouzelná.”
„I když jsem byl s celou situací dostatečně obeznámen, tak
jsem se i přesto dozvěděl mnoho
nových informací. Určitě bych
byl pro další takovéto projekty
na škole.”
Kristýna Rumlenová,
Gymnázium Rumburk
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Přijali jsme pozvání za herrnhutskou hvězdou
Pan Těšina, náš člen KČT z Liberce, pozval Šluknovské turisty na adventní setkání do Herrnhutu.
Přijali jsme, abychom uspokojili

Město Herrnhut, český název
Ochranov, byl založen v roce
1722. Hrabě Mikuláš Ludvík
Zinzendorf poskytl útočiště
moravským exulantům, členům Jednoty bratrské. Vyčlenil jim na svém panství místo,
kde si mohli postavit domy
a usadit se tam. Skupinka,
vedená tesařem Christianem
Davidem, začala stavět domy
17. 6. 1722, kdy byl pokácen
první strom ke stavbě.
V letech 1723-24 přišly další
rodiny exulantů. V roce 1729
měla osada 45 domů. Hrabě Zinzendorf ji pojmenoval
Herrnhut tzn. Pod Pánovou
ochranou (Unter des Herrn
Hut), nebo také Na stráži pro
Pána (Auf des Herrn Hut).
Roku 1727 zde byla společně
s protestanty z Německa ustanovena Obnovená Jednota
bratrská. Hrabě Zinzendorf
se stal kazatelem, později byl
vysvěcen biskupem. Svěcení
vedl Daniel Ernst Jablonský
- vnuk J. A.Komenského. Členové Jednoty bratrské zakládali misijní stanice a šířili své
učení po celém světě. Jejich
děti se vzdělávaly v internátních školách.
V rámci učení matematiky
a geometrie sloužila jako pomůcka hvězda, která pomáhala zlepšovat prostorovou představivost. Složenou hvězdu
posílaly děti jako vzpomínku
svým rodičům, kteří sloužili
v misiích po celém světě. Od
r. 1897 se začaly hvězdy prodávat.
Sepsala: Jarka Jabůrková

svou zvídavou duši, protože právě
30. 11. jsme mohli pozorovat, jak se
ty proslavené hernhutské papírové
hvězdy různých velikostí vyrábějí.
Krásné, tradiční, snad nejsou tak
složité, ale pro nás drahé. Míříme
na koncert trubadúrů pro dobrou
vánoční náladu. V uličkách plných
krásných výrobků se vzájemně upozorňujeme a inspirujeme k výrobě
vánočních dárků. Laciné zboží tady
nenajdete.
A míříme za pamětihodnostmi.
Hřbitov s malými náhrobky, položenými v louce, nás dovedl až
k rozhledně. Krásné daleké výhledy
nám byly odměnou. Ve městě jsme
si připomněli časy, kdy zde pobýval

Jan Amos Komenský. Udržovaný
společenský dům stále přijímá hosty. V uličkách přibývá návštěvníků,
tak se proplétáme do kostela na

koncert mladých souborů. Setkání s Mikulášem nás přiblížilo blíže
k Vánocům. Den plný poznání, ra-

dosti, setkání s možností společného sdílení s kamarády jsme zakončili nákupem tradičních německých
pochoutek, ale až v Kauflandu cestou domů.
Text a foto: Helena Landová

Děti lesu - les dětem: Poslední akce KČT
pro veřejnost se vážně povedla
Rodinky se sjely z Rumburka, z Mikulášovic, ze Salmova a ze Šluknova vlakem, auty i pěšky. Celkem 28.
Državy SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ se opravují. Snad i to Karlovo
údolí, kdysi slavné vzdušné lázně,
se dočká alespoň částečné záchrany. Rádi pomůžeme - budeme
prodávat, budeme zpívat, budeme
topit. Kaštanů bylo na celý pytel
a i nějaké pečivo a mrkvičky. Večer
v teple klubovny jsme tradičně pojedli DŽBÁNKOVY KNEDLÍKY,
vyrobili mašlovačky pro babičky
z pravého peří z brigády našich babí
u Brabenců a u Landů. Seniorům se
ani domů nechtělo. Taky jsme přijali novou členku (na snímku), praco-

vitou babí Věru a začali připravovat
KOUZLO ZIMNÍHO LESA se třemi mudrci na 4. 1. 2020, kde promítneme už celý rok 2019. Máme
dokonce plátno.

Tak šťastný celý příští rok
přejí KÁČATA ze Šluknova
A+A+L+V+J+F+K+J+Š+Š
Text: Nelinka Polívková,
foto: Helena Landová
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Dali jste si předsevzetí? Máme návod k jejich splnění
Novoroční předsevzetí jsou cíle a sliby, které si lidé dávají na Nový rok, aby
měli důvod se během následujícího roku snažit nějak zlepšit svůj život. Pro
většinu z nás je ale velmi obtížné svá předsevzetí splnit a sliby dodržet. Tady
je seznam věcí, které Vám mohou pomoci dosáhnout svých změn.
1. metoda - Vytváření předsevzetí a příprava
Promyslete si dobře předsevzetí, která si hodláte dát. Mohou se týkat čehokoliv, nemusí být jen velká, jako například skoncovat s kouřením a zhubnout, která si dává na Nový rok obrovské množství lidí. Dělejte si poznámky a vyzkoušejte například následující:
Zdraví - pít více vody, přestat kouřit? Omezit smažené jídlo a fastfood?
Stát se vegetariánem? Začít více cvičit?
Vztahy - být lepším manželem, přítelkyní, otcem, kamarádkou?
Zaměstnání - být úspěšnější a spokojenější? Lépe si vše zorganizovat?
Přestat úkoly odkládat?
Změnit svět? Připojit se k aktivistům?
Zvolte si jeden nebo dva větší, ale zvládnutelné cíle. Prohlédněte si své
poznámky a rozhodněte se, co je pro Vás opravdu důležité. Nerozhodujte
se příliš dlouho, většinou jsou to právě věci, které si zvolíte automaticky
a podvědomě, které pro Vás mají největší význam.
Vytvořte si “systémy”. Systém je způsob, jak zvládnout i náročnější úkoly.
Rozdělte si náročný cíl na menší části, které se dají snáze zdolat. Pokud si
necháte cíl předsevzetí příliš neurčitý, snadno se na své cestě ztratíte a váš
zájem bude rychle opadat. Právě tomu zabrání správně vytvořený systém.
Např. pokud jste se rozhodli, že během příštího roku zhubnete 15 kg,
můžete do svého předsevzetí zahrnout omezení fastfoodu, limonád, čokoládových tyčinek a sladkých nápojů a naopak pit více vody. Slibte si, že do
března budete 3 dny v týdnu chodit do práce pěšky. Postupně pak přidejte
ještě dva dny týdně, kdy budete chodit cvičit.
Prohlédněte si svůj seznam a každou položku kriticky zhodnoťte. Vaše cíle
by měly pokaždé splňovat následující parametry:
Specifičnost. Znamená to, že máte systém, který vám pomůže vašeho cíle
dosáhnout. Víte přesně, co je potřeba udělat, abyste se propracovali přes
menší cíle k tomu velkému.
Měřitelnost. To znamená, že až cíle dosáhnete, změny budou viditelné.
Budete se cítit jinak (lépe), protože budete zdravější nebo protože se zlepší
váš rodinný a společenský život atd.
Dosažitelnost. Váš cíl musí být realistický a dosažitelný.
Odměna. Dosažení cíle by mělo být pro vás opravdu důležité. S nějakým
aspektem svého života jste již delší dobu nespokojeni a máte proto silnou
motivaci ke změnám.
Řekněte o svých plánech dalším lidem. Promluvte si o svých předsevzetích
a důvodech pro ně se svou rodinou a přáteli. Tento krok je velmi důležitý!
Požádejte ostatní o pomoc a podporu během roku, kdy se budete snažit svých cílů dosáhnout. Pokud je to možné, běžte spolu do tělocvičny
nebo třeba do obchodu se zdravou výživou. Požádejte, aby vám řekli, když
uklouznete a místo vody si dáte Coca Colu.
Lidé, kteří se s ostatními podělí o své plány a cíle, mají větší šanci, že
skutečně dosáhnou úspěchu. Nezáleží na tom, zda je to proto, že mají podporu, která je žene dál, nebo proto, že se obávají ztrapnění v případě, že
selžou.
Vytiskněte si svá předsevzetí. Uložte si seznam cílů do počítače nebo elektronického zařízení, které vlastníte, například do mobilu nebo tabletu.
Seznam si pošlete také na pracovní emailovou adresu a uložte si jej.
Zmenšený vytištěný seznam si dejte také do peněženky.
Jeden výtisk si magnetkami přicvakněte také na ledničku! Použijte jasně barevný papír, aby seznam upoutal vaši pozornost a neschoval se za lístečky s nákupním seznamem a pohlednicemi od známých.
2. metoda – Začněte plnit předsevzetí
Vytvořte si rozvrh. Mnohem důležitější než přesná uzávěrka, do kdy musíte
cíl splnit, je stanovit si rozvrh, jak se k němu dostanete. Některé cíle jsou
vlastně celoživotní změny, ve kterých budete pokračovat i poté, co dané
předsevzetí splníte.
Například proces hubnutí nebo zlepšování vztahů s rodinou a přáteli
nemusíte “ukončit”, jakmile cíle dosáhnete. Abyste zase nepřibrali, budete
si muset uchovat zdravější životní styl, který jste si vypracovali. Abyste měli
lepší vztahy s okolím, budete muset pokračovat v tom, co jste začali pro
jejich zlepšení dělat. Zvažte následující:

Začněte okamžitě dodržovat svůj plán. Nečekejte na inspiraci, nečekejte na pondělí. Nejlepší, co můžete udělat, je prostě 1. ledna začít jednat
a zaznamenávat si svoje pokroky.
Najděte si mentora a pravidelně se s ním scházejte a hodnoťte vaše pokroky.
Ještě lepší je najít si někoho, kdo si dal stejné předsevzetí, jako vy. Motivujte jeden druhého. Své pokroky můžete také konzultovat s lékařem nebo
osobním trenérem, kteří vám mohou dobře poradit.
Připomínejte si své cíle. Každý den vašeho rozvrhu nebo kalendáře si zapište, čeho chcete ten den dosáhnout a kdy to uděláte – a samozřejmě nezapomeňte jít a udělat to, ať už máte kolik chcete práce.
Chcete-li zhubnout, sepište si seznam jídla a plán cvičení.
Soustřeďte se raději na pokrok, než na konečný cíl.
Snažte se také zbavit zlozvyků, které vám dosažení cíle ztěžují.
3. metoda – Udržení nových návyků a splnění předsevzetí
Odměňte se. Dopředu si stanovte, jaký budete mít systém odměn za dosažení menších, dílčích cílů. Dopřávejte si malé radosti a po splnění velkého
cíle si nadělte “hlavní cenu” za svůj úspěch.
Zapomeňte na větu „To nejde“ a nahraďte ji větami „Já to dokážu“ .
Dejte pravá jména výmluvám, které používáte, když se vám nechce do
práce na svém předsevzetí. Když se nad výmluvami zamyslíte, uvědomíte
si, co se za nimi skrývá a co můžete udělat, abyste překážky překonali.
Vyvarujte se obviňování ostatních lidí nebo okolností z toho, že se vám
nedaří dosáhnout svých cílů.
Pochopte svůj vlastní obranný mechanismus. Napište si seznam věcí, které děláte jen ze zvyku a které vám brání v tom, dosáhnout toho, po čem
opravdu toužíte. Pak si vedle napište další seznam, tentokrát s věcmi, které
považujete za lepší a které vás naplňují a které byste dělali raději.
Zahrnuje to změnu starých návyků, o které byla řeč v předchozím kroku, i kdyby to měly být věci, které jste kdysi dělávali rádi. Například pokud
chcete zhubnout a s rodinou a přáteli trávíte chvíle nejčastěji v restauracích, buď si začněte vybírat podniky, kde vaří zdravěji, nebo místo večeří
a obědů podnikejte něco jiného, co vás sblíží a pobaví.
Pokud selžete, začněte znovu. Každý se někdy setká s vnějšími faktory
a událostmi, které odvedou jeho pozornost od vytyčených cílů. Použijte
pondělí jako den, kdy se dáte dohromady a začnete znova, pokud nějakým
způsobem uklouznete nebo prožijete týden, kdy se vám nic nedaří, ať už
z jakýchkoliv důvodů.
Existují dokonce i různé zájmové skupiny s názvy jako “Začnu v pondělí”, které pořádají nejrůznější akce na podporu zdravého životního stylu,
jako je například “bezmasé pondělí,” “pondělí bez stresu,” a “pondělí v pohybu”. Nebuďte na sebe příliš tvrdí, pokud se vám něco nepovede a připomínejte si pokrok, kterého jste už dosáhli. Opřete se o tým svých příznivců.
Ať už jste si jako svého pomocníka vybrali přítele nebo někoho z rodiny,
placeného kouče, terapeuta nebo někoho jiného, požádejte je o pomoc
a podporu, pokud přijdou těžké časy, kdy vám chybí motivace a kdy potřebujete, aby vás někdo popostrčil a vrátil zpátky do hry.
Nečekejte, že všechno zvládnete úplně sami, nebojte se požádat ostatní
o rady, nápady a hodnocení, jak se vám daří.
Veďte si deník. Každý den si během následujícího roku zapište alespoň
jednu věc, za kterou jste vděční, a jednu větu o vašem postupu v dosažení
vysněného cíle.
Při psaní přemýšlejte nad: Jaké chvíle si chci z každého dne zapamatovat? Jakým směrem jste dnes pokročili nebo co jste udělali pro změnu
k lepšímu? Když si budete své postřehy zapisovat, zůstanete nohama na
zemi a udržíte si silnější motivaci pokračovat.
Tipy
Nedávejte si novoroční předsevzetí, když máte špatnou náladu nebo
když vás tlačí čas. Dopřejte si dostatek času a seznam si promyslete. Pak
bude dosažení cílů mnohem snazší.
Zvažte malou soutěž s rodinou nebo kamarády – může vám to pomoci, pokud je váš cíl opravdu nesnadný. Co udělá ten, kdo prohraje? Koupí
všem zdravý oběd? A co takhle skvělá rodinná dovolená na pláži, pokud
každý do července splní své předsevzetí?
Pravidelně své cíle přehodnocujte. Je váš časový harmonogram realistický? Je opravdu možné dosáhnout cíle předem zvoleným způsobem?
Z netu (www.wikihow.cz) čerpala Jitka Schneiderová, šéfredaktorka
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Střípky z činnosti rybářského kroužku místní organizace
Rybářský kroužek v loňském roce
navštěvovalo 18 dětí (14 chlapců
a 4 dívky). Kroužek se konal každé
druhé úterý od září do května pod
vedením Marcela Bielika, Josefa
Vykoukala, Tomáše Kolonečného
a Pavla Brondoše na rybářské chalupě pod Šluknovským zámkem
a za hezkého počasí u sportovního
rybníku Pazderák.
V kroužku se děti seznamovaly s rybářským řádem, rybolovnou technikou, biologií ryb. Učily se rozpoznávat rostliny a živočichy našich
vod a na jaře jsme v rámci kroužku
uklidili odpadky a veškeré nečistoty
v okolí koupaliště.
Koncem března děti skládaly závěrečné rybářské zkoušky a protože
se během roku pilně učily a dávaly
na kroužku pozor, zkoušky dopadly
velmi dobře a všichni dostali vytoužené povolenky k lovu ryb.
Pro tyto děti místní organizace každoročně pořádá rybářské závody.
Zde si děti ověří dovednosti ve vzájemném zápolení v lovu ryb udicí.
Loňské dětské rybářské závody
„Zlatá udice“ se konaly v sobotu
11. 5. 2019 na sportovním rybníku
Pazderák. Zúčastnily se jich děti ve
věku od 7 do 15 let za přítomnosti
svých rodičů, dědečků, babiček, kamarádů a vedoucích kroužku. Počasí sice příliš nepřálo, ale i tak byla
nálada výborná a rybky „celkem
braly“. Klasifikovalo se množství
nachytaných ryb v centimetrech
ve dvou soutěžních kolech. Před
vyhlášením výsledků se závodnici přesunuli k rybářské chatě, kde
na ně čekalo občerstvení. Děti pak
s velkou netrpělivostí vyčkávaly vyhlášení výsledků a udílení cen. Každý zúčastněný závodník si odnesl

pěknou věcnou cenu.
Celá akce se velice povedla a ceny,
které byly rozdány, udělaly všem
účastníkům radost. Děkujeme
všem, kteří pomohli tuto akci uspořádat a zároveň všem zúčastněným
za pomoc při pořádání závodů.
Výsledková listina - mladší žáci:
1. Ondra Nepovím 279 cm
2. Františka Bolíková 183 cm

Již po několikáté jsme začátkem
září společně s místní organizací
Velký Šenov uspořádali na rybníku
Pazderák tradiční podzimní závody mládeže v lovu ryb na plavanou.
Jedná se o ukončení závodní sezóny
a také o motivaci pro práci v kroužku v novém školním roce.
Závodu se zúčastnilo 22 dětí, které
většinou měly doprovod z rodiny,

3. Bára Kolonečná 131 cm
Výsledková listina - starší žáci:
1. Roman Hochman 178 cm
2. Lukáš Baborák 163 cm
3. Richard Skotnica 121 cm
Z nejúspěšnějších mladších i starších rybářů/-ek jsme sestavili
dvě družstva, která nás v neděli
26. května 2019 reprezentovala
v soutěži „O putovní pohár Šluknovského výběžku“ tentokrát konané v Rumburku na nádrži v Podhájí. Pomyslná „bedna“ nám sice
utekla, resp. uplavala, jen o pár
centimetrů, ale i tak jsme v konkurenci 12ti družstev obsadili krásné
4. a 5. místo. Zejména u starších
žáků bylo patrné, že jsou již plnohodnotnými rybáři a jejich dovednosti a znalosti v lovu ryb udicí nás
velmi mile překvapily.

a také 10 dospělých nadšenců, kteří
se starali o hladký průběh samotného závodu a občerstvení.
Počasí bylo úžasné a také rybky se
poměrně úspěšně dařilo chytat.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích.
Všichni účastníci si odnesli pěkné
ceny, které určitě využijí při tomto
krásném a poměrně finančně náročném sportu.
Výsledková listina - celkově bez
kategorií:
1. Lukáš Baborák (MO Šluknov)
2. Goth Lukáš (MO V. Šenov)
3. Ondřej Nepovím (MO Šluknov)
V letošním roce chystáme pro naše
malé rybáře a rybářky opět místní,
výběžkové soutěže a jedno krátké
soustředění na svazových revírech.
Pro všechny děti (i nerybáře) připravujeme v rámci konání dětského

dne 30. 5. 2020 na nádrži pod šluknovským parkem akci pod názvem
„Chyť si svou zlatou rybku“, na kterou jsou srdečně zvány všechny děti
i rodiče. Akce bude zajištěna našimi
závodníky a vedoucími, jenž všechny děti velmi rádi zasvětí do tajů
a krás rybaření.
Poděkování
V systému výchovy a práce s mládeží vycházíme ze zkušeností
z předešlých let se zaměřením na
dovednosti v lovu ryb udicí. Jelikož
chceme, aby všechny děti měly stejné a co nejlepší podmínky k získání
znalostí a dovedností, nakoupili
jsme i rybářské vybavení jako jsou:
závodní pruty a navijáky na házení
na terče (skish), čtvercovou terčovou
plachtu s 5ti soustřednými kruhy
(arenberg), plastové terče. Dále na
samotný rybolov: biče a podběráky
na plavanou. Vše výše uvedené bychom si nebyli schopni sami pořídit a proto bych chtěl touto cestou
jménem celé naší organizace poděkovat městu Šluknov za finanční příspěvek ve formě neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu města
pro naše mládežníky.
Dále bych chtěl poděkovat všem
vedoucím rybářské mládeže, kteří
v této nelehké předigitalizované
wifi době ve svém volném čase dokáží děti zaujmout, věnovat se jim
a ještě předávat své nabyté zkušenosti, dovednosti a to nejen ve
vztahu k rybám a přírodě samotné,
ale i ve vztahu k lidem, což se z nás
v posledních letech čím dál tím více
vytrácí.
Všem přejeme krásné chvíle strávené u vody i se svými nejbližšími.
Za výbor ČRS MO Šluknov
Ing. Tomáš Kolonečný, předseda
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PLACENÁ INZERCE

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

Zednické práce
- podřezávání domů
- stavby a rekonstrukce komínů
- fasády a zateplování domů
- obklady a dlažby
- malířské práce
- kamenické práce
- sádrokartonářské práce
- JÁDROVÉ VRTÁNÍ
(10mm-500mm)
Adrian Ucrainschi, tel. 774 186 101, a.ukrajinsky@seznam.cz
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