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Zbyněk Linhart jako jediný zvítězil v říjnových volbách do Senátu hned 
v prvním kole. „Lidé moc nerozumí, co znamená práce senátora v Praze. Dě-

Město Šluknov pokračuje ve snaze 
budování bezbariérového města 
a v letošním roce získalo 2,83 mil. 
Kč dotačních prostředků z Inte-
grovaného regionálního operač-
ního programu (IROP) na akci 
„ZŠ J. Vohradského – vybudování 
bezbariérového přístupu v ZŠ Žiž-
kova“.
Stavební práce byly zahájeny 
v červnu a dokončeny v polovině 
září letošního roku. Hlavním cílem 

Český pavilon výstavy Expo 2020 v Dubaji představí 
dílo umělce Vlastimila Beránka. Jeho Venuše z olovna-
tého křišťálu je největší leštěnou plastikou z odlévané-
ho skla na světě. Vznikala ve šluknovské společnosti 
Crystal Caviar, váží 243 kilogramů a její průměr je 88 

Vlastimil Beránek, autor největší skleněné sochy na světě, foto: Irena Šarounová, Český rozhlas

Zm

Vzhledem k přijetím kri-
zových opatření vlády se 
stanovují úřední hodiny 
na PONDĚLÍ a STŘEDU 
9:00 – 11:00 a 13:00 – 
16:00 hodin.
V ostatní dny a hodiny bude 
úřad pro veřejnost uzavře-
ný. V případě nutné a pře-
dem objednané schůzky 
budete vyzvednuti na re-
cepci, volný pohyb osob po 
úřadu není možný.

centimetrů, řekl ředitel Crystal Caviar Marek Landa.
Modře zbarvená socha v hodnotě 35 milionů korun od-
kazuje k barvě vody. Vznikla podle stejného konceptu, 
který Beránek už dřív vytvořil v rudé barvě a dnes je 

projektu je bezbariérové zpřístup-
nění budovy č. p. 722 (ZŠ Žižkova) 
– venkovní rampa ke vstupu a scho-
dišťové šikmé zvedací plošiny pro 
vozíčkáře na 2 schodištích. Dalšími 
cíli pak jsou vybudování bezbarié-
rové toalety v objektu, vybudování 
toalet pro zaměstnance školy, úkli-
dové místnosti a zajištění sociální 
inkluze prostřednictvím školního 
poradenského pracoviště a staveb-

lám i tu neformální práci, otevírám 
dveře, otevírám témata,“ vysvětluje 
ve vysílání Plusu Linhart důvody, 
proč své senátorské křeslo přesvěd-
čivě obhájil. 
„Voliči pochopili, že pracuju,“ říká 
Linhart na otázku, proč právě on 
zvítězil hned v prvním kole senát-
ních voleb. 
Linhart získal v děčínském okrsku 
52,77 procenta hlasů, jeho kandi-
daturu podpořilo hnutí STAN. Do 
Senátu se poprvé dostal před šesti 
lety, opustil kvůli tomu regionální 
politiku – předtím byl starostou 

V průběhu tohoto roku označují 
zaměstnanci svozové společnos-
ti Technické služby Šluknov spol. 
s r.o. popelnice nálepkami s QR 
kódy. Toto značení bude sloužit jako 
důležitý podklad pro následnou evi-
denci  nádob a svozů mezi městem 
Šluknov a svozovou firmou. Prosí-
me občany, aby tento kód na popel-
nici zachovali. Vzhledem k tomu, že 
nádoby nejsou vždy přistaveny na 
veřejně přístupném místě, nedaří 
se pracovníkům technických služeb 
všechny označit. Proto se obracíme 
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Více informací na
www.mestosluknov.cz

Pokračování ze str. 1

Naleznete zde 
přehledně všechny důle-

žité informace 
o nabídce jejich 

služeb a materiálu. Také 
se zde dozvíte vše 
o likvidaci odpadů 
ve sběrném dvoře 

nebo v kompostárně. 
Novinkou je i možnost 

online objednávky služeb 
a materiálu. 

Vše na adrese 
www.ts-sluknov.cz.
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PŘIPOMÍNÁME:
Město Šluknov podporuje zlepšení 
celkového vzhledu města a bude 
tak i nadále pokračovat v podpoře 
vlastníků na opravě fasád a střech 
v centru města (území městské pa-
mátkové zóny Šluknov).
Snahou vedení města je nejen zlep-
šení vzhledu centra Šluknova, ale 
též postupné rozšiřování a zkvalit-
ňování služeb v turistickém ruchu 
i oživení obchodu a služeb. Dů-
sledkem by měla být širší nabídka 
služeb ve městě i delší pobyt ná-
vštěvníků ve městě, a tím i zlepšení 
a zvýšení kupní síly pro místní pod-
nikatele a prodejce.
Velice vítáme zájem vlastníků ob-
jektů o zlepšení technického stavu 
jejich objektů i jejich vzhledu, čímž 
přispívají k celkové vizualizaci a ob-
líbenosti našeho města. 
Na 52. zasedání Rady města Šluk-
nov byl odsouhlasen další, 4. roč-
ník, tohoto dotačního titulu a je tak 
možné si na příští rok akci připravit 
a požádat o příspěvek. S ohledem 
na skutečnost, že prováděné opravy 
vlastníků jsou ve velmi vysoké kva-
litě, budou příspěvky navýšeny, a to 
následovně:
Dotace na opravu fasády (ne pou-
hý nátěr či zateplení) fasády činí 
400 Kč/m2 na čelní stěnu a 200 
Kč/m2 na stěny ostatní. Maximální 
výše dotace činí 80 000 Kč na jeden 
obytný dům.
Dotace na výměnu krytiny (ne pou-
hý nátěr nebo částečná oprava stře-
chy nebo částečná oprava střechy 

nebo přeložení krytiny vyjma břid-
lice) činí 400 Kč/m2 na čelní část 
střechy, 200 Kč/m2 na části ostatní. 
Maximální výše dotace činí 50.000 
Kč na jeden obytný dům. 
Termín podání žádostí je do 27. 
11. 2020.
A co je k tomuto potřeba? Zejmé-
na projednání záměru se zástupci 
Státní památkové péče MěÚ Rum-
burk, který vydá závazné stanovis-
ko, jenž je nutnou součástí Žádosti 
o neinvestiční účelovou dotaci na 
obnovu fasády či výměnu střešní 
krytiny. Dále je nutné vyplnit žá-
dost včetně stanovení čisté plochy 
fasády či střechy pro stanovení 
oprávněné výše dotace a také je 
velmi vhodné mít předjednány re-
alizace prací s dohodnutou firmou, 
neboť se pak vyhnete problémům 
s časovou tísní při realizaci a mož-
ným vracením dotací kvůli nezho-
tovení prací z důvodu vytíženosti 
firem.
Veškeré informace naleznete v pří-
lohách, které jsou ke stažení na 
webu města - Text dotačního pro-
gramu 2021, Žádost o dotaci - fa-
sáda 2021, Žádost o dotaci - střecha 
2021, Vzor smlouvy 2021, Kritéria 
2021 a mapa MPZ Šluknov, ve for-
mátu jpg. Pokud budete mít zájem 
o další informace, obraťte se na 
pracovníka Odboru rozvoje a ŽP 
MěÚ Šluknov p. Michala Buška – 
tel.: 412 315 332, e-mail: busek@
mesto-sluknov.cz 
Pojďme společně udělat Šluknov 
hezčím…                   Bc. Michal Bušek

ní úpravy dotčených prostor. 
Stavební práce v ZŠ Žižkova nava-
zují na již realizovanou bezbarié-
rovost na hlavní budově školy – ZŠ 
J. Vohradského a na právě realizo-
vaný bezbariérový přístup do jídel-
ny ZŠ. 
Samotné stavební práce byly dosti 
ztíženy základní vizí a požadav-
kem již z projektové dokumentace 
– narovnání chodby spojovacího 
krčku mezi pravým a levým křídlem 
objektu školy, kde bývala vcelku 
nevlídná část chodby u napojení 
staré části objektu. Chodba byla 
napřímena a vznikl tak nerušený 
průhled mezi oběma křídly objektu. 
Stávající nosná zeď byla vyztužena 
a odbourána a přistavěno schodiště 
na konci chodby. Bývalý byt škol-
níka byl kompletně vybourán, zho-
toveny nové odizolované podlahy 
a v prostoru mohlo vzniknout chy-
bějící školní poradenské pracoviště 
– kancelář pro přípravu a konzulta-
ce asistentů s rodiči, učebna, rela-
xační místnost a sociální zařízení. 

-

Dalšími vzniklými prostorami jsou 
WC pro imobilní osoby, úklidová 
místnost a chybějící sociální zaříze-
ní pro zaměstnance.
Před vstupem do objektu byla vy-
budována rampa pro vozíčkáře, ale 
též i nová zpevněná plocha s přístu-
povým schodištěm, novou bránou 
a nezapomnělo se ani na doprovod-
nou zeleň.
Máme radost, že se povedlo ale-
spoň část objektu školy ZŠ Žižkova 
upravit, ale s ohledem na celkový 
technický stav objektu, který se 
posledních několik desetiletí jen 
„flikoval“, jsme navíc potěšeni, že 
jsme od vedení města dostali sou-
hlas s přípravou celkové revitaliza-
ce celého objektu. Můžeme se tak 
těšit nejen na nová okna a zateple-
ní, ale projekt by měl řešit i výměnu 
a opravu inženýrských sítí, instalaci 
současných technologií, ale i oprav 
omítek, podlah, úpravu venkovní-
ho atria a zřejmě i výstavbu samo-
statné malé tělocvičny - foto str. 10 
a 11.                 Za ORŽP MěÚ Šluknov 

Bc. Michal Bušek

v rukou soukromého sběratele. Její 
modrá verze ji hmotnostně o desít-
ky kilogramů překonala.
„Samozřejmě existují větší skleněné 
sochy, ale ty se nikdy neleští, utaví 
se a zůstanou tak, jak jsou. Teprve 
leštění ukáže, jestli je socha opravdu 
utavená dobře,“ řekl Landa.
Vznik sochy má několik zdlouha-
vých fází. Jednou z nich je její po-
malé chladnutí, které má předejít 
pnutí a následnému prasknutí. 
Z teploty okolo 830 stupňů Celsia 
se na pokojovou teplotu dostává 
rychlostí jednoho stupně za ho-
dinu. Přes dva měsíce pak trvalo 
broušení a leštění sochy.

První Venuše praskla
Na opracování sochy se podílel 
Beránkův žák a dnes uznávaný 
sklářský výtvarník Jaroslav Prošek. 
Odstranit musel asi 60 kilogramů 
materiálu. „Když vypadla, mohla 
mít necelých 300 kilogramů, něja-
kých 60 kilogramů ve formě nálitků 
či přelitků se obrušovalo. Drobné 
broušení je až po dlouhých hodinách 
práce, kdy se obrousí vlastně od-
pad,“ řekl Prošek.
Nedokonalosti, které musí brus od-
stranit, podle něho vznikají, když 
praskne forma, ve které se sklo taví. 
Výsledná socha vznikla až na druhý 

pokus. První po vyndání z formy 
praskla a prasklo i několik zmenše-
nin Venuše, které vznikaly i proto, 
aby se odzkoušela vhodná techno-
logie.
Dokončená plastika s průměrem 45 
centimetrů vyvedená v čirém skle 
bude na rok exponátem pelhřimov-
ského muzea rekordů a kuriozit, 
které provozuje Agentura Dobrý 
den.

Dubaj… a Nepraš vedle Beránka
Beránek, který letos oslavil šede-
sátku, se narodil v Novém Městě 
na Moravě. Absolvoval Vysokou 
školu uměleckoprůmyslovou v Pra-
ze, věnuje se velké kusové plastice 

z odlévaného skla, je také malířem 
a grafikem. Svůj ateliér má ve Str-
žanově, což je část Žďáru nad Sáza-
vou, a také ve Šluknově. Se Společ-
ností Crystal Caviar spolupracuje 
od roku 2007.
Výstava Expo 2020 v Dubaji měla 
původně začít letos 20. října, kvů-
li koronaviru ale byla přeložena 
na termín od 1. října 2021 do 31. 
března 2022. Česko se na výsta-
vě představí v zóně Sustainability 
(udržitelnost), bude se prezentovat 
jako země přírody, vědy a inovací. 
Nabídne také díla několika umělců 
včetně Jakuba Nepraše.

Text: ave, zdroj: ČTK

na občany s prosbou, aby ti, kteří 
nádobu ještě nemají označenou, 
si svůj QR kód vyzvedli v Technic-
kých službách Šluknov spol. s r. o., 
Císařský 378, Šluknov a nádobu si 
jím označili. Bez označení nebude 
nádoba vyvážena.
Děkujeme za pochopení a spolu-
práci. 

Božena Naňáková
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Vážení a milí spoluobčané,
v úvodu bych se krátce chtěla vrátit k příspěvku o nové vodní nádrži Vlčí 
z předchozího vydání Šluknovských novin. Informace v něm uvedené byly 
jistě pro mnohé z Vás zajímavé, nicméně uvádím na pravou míru skuteč-
nost o množství objemu vody v nádrži, bude to 26 tisíc m3. Omlouvám se 
za chybný údaj a děkuji za pochopení.
Objížďka staveb

V současné době je dokončena investiční akce v základní škole ul. Žižko-
va a pokračuje 2. etapa rekonstrukce školní jídelny. Členové rady města 
se již poněkolikáté v letošním roce sešli, aby se osobně seznámili s průbě-
hem prací a stavem na staveništi. V ZŠ ul. Žižkova byly práce dokončeny 
a celkový výsledek vypadá velmi pěkně. Uvnitř vznikl nový bezbariérový 
prostor dlouhé chodby, nové sociální zařízení pro děti a učitele, pracoviště 
pro speciálního pedagoga z původního bytu pro školníka. Venkovní úpra-
vy zahrnují nový bezbariérový vstup do budovy školy a výsadbu zeleně. Je 
to začátek postupné rekonstrukce celé budovy základní školy ul. Žižkova, 
protože stávající stav je již v současné době v mnohém nevyhovující. Sta-
vební práce dále pokračují ve školní jídelně. Nyní probíhají práce na stav-
bě výtahu, vnitřní úpravy (podlahy, obklady, příčky, schodiště), odvlhčení 
celé budovy. Následovat bude zateplení střechy i celé budovy a nová fa-
sáda. Současně jsme projeli městem, prohlédli si úseky komunikací, které 
byly letos opraveny. Nezapomněli jsme i na komunikace zejména v cent-
ru města, kde je nejhustější osídlení, a které jsou ve velmi špatném stavu. 
Předpokládám, že některé z nich budou zařazeny do návrhu seznamu 
oprav komunikací na další rok. O tom, které komunikace budou v příštím 
roce opraveny, rozhodne zastupitelstvo města při schvalování rozpočtu na 
rok 2021, samozřejmě s ohledem na finanční situaci, která je negativně 
ovlivněna pandemií koronaviru. 
Epidemiologická situace 

S každým podzimem přichází chřipková epidemie a v letošním roce se na-
víc potýkáme i s pandemií Covid-19. Domnívám se, že všichni jsme počí-
tali s tím, že podzimní měsíce budou náročné a epidemiologická situace 
bude horší, než byla v první polovině roku. Ostatně tyto informace byly 
zveřejněny se značným časovým předstihem. A je to tady. A tomu odpoví-
dají počty nakažených, zemřelých a nařízená opatření, která zcela pocho-
pitelně nejsou populární, ale jsou cestou, jak minimalizovat kontakty lidí 
tak, aby se omezilo přenosu infekce na co možná nejmenší míru. Názory 
lidí na celou situaci jsou různé, od respektování a ohleduplnosti až po na-
prosté bagatelizování a ignorování všech opatření. Každá náročná životní 
situace, ekonomické krize apod. velmi pěkně odhalí slabá a silná místa lidí, 
politiků i celé společnosti. Obrázek nechť si udělá každý sám.

Rozsvícení vánočního stromu 

bude poprvé bez lidí

Vzhledem k epidemiologické si-
tuaci a nařízeným opatřením byly 
zrušeny všechny kulturní akce do 
konce tohoto roku. Byť vím, že by 
si mnozí z Vás šli moc rádi zatančit 
na oblíbený Šramlík, navštívit vý-
stavy, koncerty a zejména tradiční 
akce pořádané na adventní neděle 
a mnohé další, není to, bohužel, 
možné. Je pochopitelné, že pre-
vence přenosu nákazy a zdraví lidí 
je prioritou. A prevencí je myšleno 

Eva Džumanová

zejména omezení kontaktů mezi lidmi, ke kterému dochází, mimo jiné, 
i při kulturních akcích. Adventní čas byl zahájen každoročně rozsvícením 
vánočního stromu na náměstí. A k tomu neodmyslitelně patřily stánky, 
odkud se šířila vůně svařáku, trdelníku a dalších dobrot. Z pódia jsme sly-
šeli vánoční koledy a písničky z vystoupení našich dětí a pozvaných hostů. 
A zejména to byla báječná příležitost pro osobní setkání. Toto vše nás velmi 
hezky uvedlo do předvánočního času. Letos to bude trochu jinak. Vánoční 
strom na náměstí a vánoční výzdoba ve městě se rozsvítí na začátku ad-
ventu bez naší přítomnosti. Nicméně věřím, že si předvánoční atmosféru 
nenecháte ujít a užijete si ji doma se svými blízkými.
Milí spoluobčané, přeji Vám všem pevné zdraví, ať zvládnete toto nároč-
né období co nejlépe, ať je Vám na blízku vždy někdo, kdo by Vám v nouzi 
pomohl. Z historie víme, že všechny epidemie a krize měly jen určitý čas 
trvání. A stejné to bude i s pandemií Covid-19, která dříve či později skončí. 
Tak, jak to musely přežít generace před námi, přežijeme to i my. A zvládne-
me to. Hodně štěstí!

Rada města Šluknov 9. září 2020 schválila usnesením č. 
11/52R/2020 Program pro poskytování neinvestičních účelových 
dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2021 včetně příloh (Žá-
dost o neinvestiční účelovou dotaci, Kritéria hodnocení žádostí o 
poskytnutí neinvestiční dotace). Program, zveřejněný na webových 
stránkách města, je určen na podporu neziskových činností a akcí 
zaměřených na děti, mládež a pro širokou veřejnost, za účelem 
zlepšení kvality života nebo prevence kriminality.
V případě zájmu o poskytnutí neinvestiční dotace je potřeba, v sou-
ladu s tímto programem, doručit formulář žádosti a přiložit kopie 
povinných dokladů v termínu do 31. prosince 2020 v podatelně 
MěÚ Šluknov nebo zaslat na adresu úřadu (Městský úřad, nám. 
Míru 1, 407 77 Šluknov, ID: 8jkbbf3). Uvedený formulář je k dis-
pozici u vedoucí Odboru ekonomického a na webových stránkách 
(www.mestosluknov.cz). Termín odevzdání je pro všechny žadatele 
závazný. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zře-
tel. Poskytnutí dotace bude podmíněno uzavřením „Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2021“, 
vzor byl schválen Radou města usnesením č. 12/52R/2020. Smlou-
va bude vázána na konkrétní účel, její dodržení podléhá kontrole 
(vyúčtování, čerpání a dodržení účelovosti dotace - faktury, para-
gony, atd.).
Žádost musí podat všichni žadatelé, kteří mají o podporu z roz-
počtu města zájem.
V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve zně-
ní pozdějších předpisů, rozhoduje o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města v jednotlivých případech do výše 50 000 Kč Rada města Šluk-
nov a o dotaci nad 50 000 Kč Zastupitelstvo města Šluknov.

Marcela Čurgaliová, DiS, pověřena zastupováním vedoucího OE

města Krásná Lípa.
„Starostu, místostarostu jsem dělal 
naplno. A slíbil jsem, že když budu 
zvolen, budu dělat naplno práci 
senátora. Snažil jsem se o to v ma-
ximální míře, v regionu i v Praze,“ 
tvrdí ve speciálu Plusu. 
Nejsem exekutiva, nemám pravo-

moci. Témata otevírám, apeluju 

na ministry, na věci se dívám po-

hledem problémů regionu. Zby-

něk Linhart

Svůj úspěch v senátních volbách si 
vysvětluje i tím, že se snažil „pře-
nášet problémy, které jsou u nás, 
na celostátní úroveň“. „My jsme 
zvláštní region, příhraniční Šluk-
novský výběžek s mnoha specifickými 
problémy. Vnímám je, žiju tam celý 
život,“ říká a vyjmenovává: 
„Je to ohromná nedostupnost zá-
kladních veřejných služeb, hlavně 
zdravotnictví a školství. V tom je 
velký rest. Také je tu malá občanská 

vybavenost obcí a malé možnosti 
dobrého výdělku a uplatnění pro 
mladé lidi. Problémem celého Ús-
teckého kraje je vylidňování od mla-
dých a vzdělaných lidí,“ upozorňuje 
Linhart.
Linhart přiznává, že obhájit práci 
senátora dá v regionu práci. „Když 
děláte starostu, vidíte za sebou po-
stavený chodník, dům, hřiště. O Se-
nátu to neplatí, protože hlavní ná-
plň práce je v Praze a v regionu pak 
člověk není vidět,“ tvrdí senátor.
Připouští také, že lidé roli Sená-
tu moc nerozumí. „Přesvědčuju 
se o tom při debatách s lidmi dnes 
a denně. Ta rozumnější část z nich 
dokáže odhadnout, co obnáší práce 
senátora na oficiální úrovni v Praze 
a jakou funkci má horní komora jako 
taková. A dokážou odlišit to, co člo-
věk dělá neformálně, tu práci v regi-
onu,“ popisuje Linhart.

Text: Věra Štechrová, 
Kateřina Cibulka

Pokračování ze str. 1



Náš článek navazuje na článek říjnovém vydání Šluknovských novin a je 
pokračováním popisu nových turistických tras. Tentokrát Vás pozveme na 
pokračování žluté trasy, ale směrem na sever od Šluknova. 
Opět náš okruh začneme na náměstí u centrálního směrovníku.  
Z náměstí jdeme po žluté, směrovka ukazuje konečný cíl žluté trasy na tře-
tím řádku Aleje Přátelství. První značka nás vede přes přechod pro chodce 
a potom směřujeme k zámku. Projdeme zámeckou bránou, kolem zámku, 
zámeckým parkem a dolní zámeckou bránou k Pivovarského rybníku. Zde 
jsme při tvorbě a návrhu tras řešili, zda jít zámeckým areálem, když se zá-
mecké brány na noc zavírají. Společně s městem jsme se dohodli, že turisté 
chodí převážně ve dne a bylo by škoda zámek a park z trasy vynechat. Dále 
nás značení vede Zeyerovou ulicí, projdeme pod železnicí a směřujeme smě-

rem k severovýchodu až k rybníkům na Harrachově. Z trasy jsou výhledy na 
Šluknov a také nás zaujme zajímavě posazený kostel v Království, který tvoří 
jakousi dominantu. Zde se trasa mírně stáčí, obchází rybníky, projde lesem 
až do míst, kde se setká se zelenou z Královky. To je přibližně v místech za-
niklé osady Fösterei. Značka nás vede stále k severovýchodu až do míst kon-
taktu se státní hranicí. Dále se stáčí směrem východním, až nás dovede na 
Fukovskou silnici do místa zvaného Fukovská brána (pozn. redakce: dřevěné 
posezení vybízí k odpočinku či občerstvení). Zde jsou umístěny turistické smě-
rovky a jedna (s bezbarvým hrotem) ukazuje cíl Fukov – zaniklá obec 2 km. 
My ale pokračujeme po žluté značce s naším cílem Aleje Přátelství. Tam nás 
značka vede nejprve po Fukovské silnici směrem k jihu a závěr žluté trasy 
je příjemná polní cesta, která míjí chráněnou lípu srdčitou. Dorazili jsme na 
křižovatku s modrou, kde naše nová žlutá trasa končí. Je to v místě zvaném 
Aleje Přátelství. Setkávají se zde dvě aleje, lipová a dubová, národní stromy 
Čechů a Němců. 
Pokud chceme dokončit okruh do Šluknova, musíme pokračovat po modré 
přes Království. Na opačnou stranu směřuje modrá ve směru Jiříkov kolem 
Jitrovníku. To by také bylo možné a do Šluknova dojet zpět autobusem. My 
ale dokončíme okružní trasu pěšky. Nejprve nás modrá dovede k mystické-
mu místu křížové cesty. Dále místními uličkami v Království kolem Rožan-
ského potoka a potom kolem nádraží Šluknov, mimochodem nově oprave-
ného, až do našeho cíle na šluknovské náměstí. Celý okruh má 10 km.
Ještě přidám příhodu při značkování této trasy. Než se trasa vyznačkuje, 

musí se připravit, prořezat náletové dřeviny okolo stromů, na které přijde 
namalovat značka. To dá dost práce a značkař se takto na trasu vrací několi-
krát a v tom je ta naše příhoda.
Dle sdělení značkaře: „Když jsem si trasu procházel, tak na mě vystartoval 
docela velký pes, docela jsem se zadýchal, než se mi ho podařilo zkrotit a potom 

jsem se ho nemohl zbavit. Šel se mnou z Království až k Toposu a tam mě od 
něj osvobodila paní z Království, která ho znala a odvedla zpět domů. Když 
jsem tam šel podruhé, tak na mě vyběhl znovu, to už jsme byli kamarádi a šel 
se mnou zase až do Šluknova. Lítal ale pořád po silnici sem a tam a já měl 
strach, aby ho nepřejelo auto. Tak jsem ho zase u Toposu zadržel a zavolal jsem 
MP, která si ho odvezla. Asi to pomohlo, protože když jsem následně tu trasu 
značil v místě, kde je pes doma, byl už přivázaný, ale, možná i přátelsky, na 
mně štěkal.“

Návštěvníkům Šluknova, ale i místním obyvatelům v této době, přejeme pří-
jemné putování po nových trasách!

Text: Václav Nič, předseda krajské komise značení, KČT Ústecká oblast, 
Miroslav Vyčítal, vedoucí značkař značkařského obvodu Děčín

Foto: Václav Nič, Miroslav Vyčítal



Projekt v červenci roku 2017 představil starosta města Großschönau Frank 
Peuker představitelům města Krásná Lípa.

Od 21. srpna stojí na 793 m vysoké hoře Luž, nejvyšším vrcholu Lužických 
hor, kovová rozhledna. Aby se dopravou materiálu neničila příroda, bylo 
železo a další materiál dopravován vrtulníkem. Stavba je dílem našich ně-
meckých sousedů. Ale vraťme se do minulosti.
Horským hřebenem vedla odedávna hranice, která oddělovala Čechy od 
Německa. Z jejího vrcholu je za příznivého počasí vidět Bukova hora, 
Bezděz i Ještěd. V 19. století ji využívali ponejvíce pašeráci a pytláci. Roku 
1879 postavil Alwin Weikert na vrcholu chatu, jejímž středem vedly hra-
nice. Měla dvě čísla popisná i dvě 
schránky poštovní. Jelikož výstup 
k chatě je velice strmý a tudíž na-
máhavý, dopravovali potraviny 
i vodu na vrchol oslíci. Paní Char-
lotte Hörnhold na tuto dobu ráda 
vzpomíná. „Dědeček měl veliký 
megafon“ vypráví. „Když mu do-
cházely potraviny, volal dolů do 
vesnice SÝR, MÁSLO, CHLEBA“. 
Obchodníci ve Waltersdorfu napl-
nili oslíkům kožené brašny, poplá-
cali je a oni se sami vydali na cestu. 
Asi v polovině kopce přibrali ještě 
vodu. Každý oslíky znal a oni znali 
cestu zcela bezpečně. 
Tato idylka trvala až do 6. ledna 

1946, kdy chata vyhořela a příčina požáru nebyla nikdy objasněna. Co 
se dalo zachránit, snesl pan Weikert s dalšími pomocníky dolů do svého 
podstávkového domu ve Waltersdorfu. Zde jeho vnučka Charlotta se svým 
manželem Eberhardem už mnoho let bydlí. Na zdobeném pískovcovém 
portálu lze číst iniciály AW-Alwin Weikert. Oslíci sice už nežijí, ale jejich 

postroje zdobí vrata kůlny. Za-
chráněné nádobí si vystavili v pří-
borníku v bývalé oslí stáji, kterou 
její manžel přebudoval na obytnou 
místnost. Kromě nádobí paní Char-
lotta uchovává v zásuvkách skříně 
staré fotografie, brožury, výstřižky 
z novin a jiné drobnosti. „Nyní bu-
deme určitě častěji chodit za kůlnu 
a vzhlížet vzhůru“ říká. Ale neod-
pustí si: „Aspoň kiosek tam mohli 
postavit, aby turisté měli možnost 
něco pojíst a napít se.“ Její manžel 
láskyplně odpovídá: „Z toho, ma-
minko, nic nebude. Umíš si předsta-
vit, kolik by to stálo práce a peněz? 
A oslíky už také nemají.“ 

Helga Hošková, 
použit výtah z knihy 

„999 turistických zajímavostí České republiky“
článek „Was die Enkelin vom Lausche – Wirt erzählt“ z novin Sächsische 

Zeitung a článek „Wanderfreuden“ z měsíčníku Unser Niederland



Stávající senátor pan Ing. Zbyněk Linhart získal již v prvním kole voleb 

52,77 % hlasů, obhájil svůj mandát, proto se v senátním obvodu 33 – Děčín 

druhé kolo voleb nekonalo. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v pra-

covním i soukromém životě.

Celé volby se konaly při striktním dodržování zvýšených hygienických 

opatření z důvodu eliminace možných rizik přenosu nákazy nemoci CO-

VID – 19. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem členům okrsko-

vých volebních komisí, kteří byli ochotni i za této krizové situace vykonávat 

tuto funkci, za jejich práci a samozřejmě i všem voličům, kteří se do vo-

lebních místností dostavili. Velice mne těší, že všichni dodržovali nařízená 

opatření týkající se roušek, dezinfekce i odstupů.   

Ing. Eva Baboráková, tajemnice

 Zdroj: www.volby.cz



Prezenční výuku na naší škole přerušila koronavirová nákaza na prvním 
stupni ještě dříve, než byly školy uzavřeny celostátně.
A opět nastal stejný problém jako na jaře. Vyhlášení o uzavření přišlo vel-
mi rychle, aniž bychom se na distanční výuku stačili důkladně připravit. 
Přesto jsme v září udělali kus práce, takže jsme již nebyli tolik zaskočeni 
jako v jarních měsících.
Měli jsme nastavenou platformu pro komunikaci s rodiči ve všech roční-
cích – jedná se o systém Bakaláři. Dále měli všichni žáci připravené e-mai-
lové adresy, pomocí nichž se mohou připojovat do prostředí, v němž pro-
bíhá distanční výuka – Google Classroom. Také jsme měli prostřednictvím 
dotazníku zmapované podmínky jednotlivých rodin, co se týče vybavení 
technikou potřebnou k online výuce.
Bohužel zajištění distanční výuky nelze zejména na prvním stupni realizo-
vat bez velké spoluúčasti rodičů. Víme, že je to pro ně velmi časově a často 
i psychicky náročné, a za spolupráci při výuce jim patří velký dík.
Vzhledem k tomu, že se u mne soustředí většina připomínek a námětů ro-
dičů k distanční výuce, tak vím, že jejich požadavky i představy jsou velmi 
různorodé. Rodiče si často uvědomují pouze své potřeby, popřípadě potře-
by svého dítěte, ale někdy nemají představu, s čím se potýkají ostatní rodi-
ny a jaké jsou jejich požadavky.
Zde jsou nějaké požadavky rodičů:

učte online podle stejného rozvrhu jako při prezenční výuce
nemáme k dispozici potřebnou techniku – chceme úkoly zadávat pouze 

papírovou formou (ani zdaleka se nejedná o požadavek jen sociálně znevý-
hodněných rodin)

máme více školou povinných dětí a jeden počítač, chceme zadávat úkoly 
online a omezit společné online hodiny

dopoledne hlídá dítě babička, nemůže dohlížet na připojení dítěte, mějte 
hodiny online odpoledne

dávejte úkolů méně, je to pro nás velmi náročné
dávejte úkolů více, dítě se nudí a zlobí
nepřejeme si, aby se úkoly vracely k opravě, chceme aby si žák opravoval 

sám podle řešení
nechceme, aby měl žák k dispozici řešení
dávejte častěji i jiné než písemné úkoly, aby to bylo pro žáky zábavnější
nevymýšlejte si, že žák má doma ještě něco zkoumat, nemám čas to 

s ním dělat
a spousty dalších názorů a námětů, a to se nebavím o představách žáků 

(pokud dám online hodinu ráno v osm, třetina třídy se omluví, že zaspala).
Z toho je zřejmé, že se nikdy nezavděčíme všem. Je nutné najít nějaký 
vhodný kompromis, který alespoň částečně bude vyhovovat většině, pro-
tože musíme být tolerantní a respektovat i potřeby druhých.
Zároveň bych Vás ráda požádala i o toleranci k naší práci. Také jsme byli 
hozeni do vody, na distanční výuku nás nikdo nepřipravoval. Snažíme se 
s tím poprat, jak nejlépe umíme. Nastavili jsme způsob komunikace s rodi-
či (Bakaláři), prostředí pro zadávání úkolů (Classroom, případně papírové 
zadání). Ale neurčujeme učitelům poměr mezi synchronní výukou a asyn-
chronní výukou. Synchronní výuka znamená například online hodinu pro-
střednictvím Google meet. Asynchronní výuka znamená zadání úkolů onli-
ne, ale žáci je plní v čase, který si sami zvolí. Při volbě typu výuky totiž velmi 
záleží na tom, o jaký ročník se jedná. Malí žáci zpravidla nevydrží u online 
hodiny tak dlouho, navíc to často vyžaduje technickou asistenci rodičů, 
kteří nemusí mít vždy dopoledne čas. Také velmi záleží na konkrétním uči-
vu – pokud je komplikovanější, je lepší vysvětlení prostřednictvím online 
hodin. Pokud je jednoduché nebo se jedná o procvičování, je lepší, když si 
žáci pracují svým vlastním tempem a učitele využijí v případě potřeby ke 
konzultacím. Taková kombinace různých způsobů výuky byla doporučena 
i ministerstvem školství.
Věřte, že i učitelé toho mají v současné době hodně - stejně jako my všich-
ni. Někteří učí téměř 200 žáků, 8 tříd. Znamená to připravit pro ně práci -  
jednu variantu do Classroom, obvykle jiné úkoly v papírové verzi. Vrácené 
práce opravit a často i jednotlivě okomentovat. Připravovat a vysílat online 
hodiny. Učit se využívat techniku co nejefektivněji. Hledat různé online 
výukové zdroje, které by bylo možné žákům nabídnout. Být k dispozici žá-
kům ke konzultacím. Často se stává, že žáci začnou úkol řešit až poslední 
den před odevzdáním a do pozdních večerních hodin i o víkendu kladou 
vyučujícím různé dotazy. Nezlobte se na ně, pokud Vám ihned neodpoví. 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY UL. ŽIŽKOVA

BYL OD 19. 10. 2020 OMEZEN 

KVŮLI VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ COVID-19. 

OD 2. 11. 2020 JSOU VŠECHNA ODDĚLENÍ 

MŠ UL. ŽIŽKOVA OPĚT V PROVOZU.

PLÁNOVANÁ LISTOPADOVÁ AKCE 
spojená s oslavou 70. výročí 

od zahájení provozu mateřské školy ve Svojsíkově ulici 

se prozatím odkládá na neurčito. 

Jakmile však situace dovolí, rádi bychom výstavu 

a malé posezení realizovali.

Těšíme se na milá setkávání s vámi a vašimi dětmi!

S přáním krásných dní

Jana Korečková, ředitelka školy

Mají také své rodiny, své děti a nemohou Vám být k dispozici nepřetržitě.
Všichni učitelé se snaží dělat maximum pro to, aby distanční výuka pro-
bíhala co nejlépe, přesto se občas nějakým problémům samozřejmě nevy-
hneme. Je ale na nás všech, abychom případné problémy řešili společně, 
bez emocí, s vidinou společného cíle.
Jako nadstandardní službu jsme rodičům zveřejnili kontakt na našeho IT 
technika, který je ochoten pomoci rodičům v případě technických problé-
mů s distanční výukou pomocí vzdáleného přístupu do počítače.
Pevně doufám, že pokud budeme vzájemně tolerantní, budeme respekto-
vat potřeby druhých a pokud si uvědomíme, že všichni máme společný cíl 
– aby se toho vaše děti naučily co nejvíce, tak společně tu distanční výuku 
zvládneme, i pokud potrvá déle, než bylo původně plánováno.

Děkuji žákům za to, že to nevzdávají a i v těchto obtížných podmínkách 
plní své úkoly.

Děkuji rodičům za to, že s námi spolupracují, že jsou svým dětem opo-
rou při vzdělávání.

Děkuji svým kolegům za to, že se rychle přizpůsobili novému způsobu 
výuky.
A hlavně přeji nám všem, abychom se co nejdříve ve škole setkali osobně. 
Těšíme se na Vás.

Mgr. Renata Sochorová, ředitelka školy,

foto: Dagmar Pálková



Kaple Ježíšova srdce na levé straně cesty na Křížový vrch v Království u čp. 
220 sedláka Josefa Maiera. 

Všichni Šluknováci, Jiříkováci a především Králováci, pokud nepatří 
k nejmladší generaci, znali hostinského Ferdinanda Pietschmanna – ze-
mřel před rokem 1945 – a jeho hostinec, který se nacházel skoro o samotě 
v polovině cesty mezi Šluknovem a Jiříkovem. Většinu jeho hostů tvořili 
obyvatelé Jiříkova, jelikož v té době patřila obec pod Okresní hejtman-
ství Šluknov a museli tudíž za všemi úředními záležitostmi, týkajícími se 
hlavně daňových a soudních záležitostí, do Šluknova. Přímé vlakové spo-
jení Jiříkov-Šluknov neexistovalo, toto vedlo pouze velkou oklikou přes 
Rumburk a Valdek. A tak lidé dávali hlavně v létě přednost pěší túře přes 
Království, přičemž se skoro každý zastavil v hospůdce u Pietschfornanda, 
aby se posilnil na další část poměrně dlouhé cesty. Tuto zastávku využívali 
hlavně lidé při zpáteční cestě ze Šluknova, kdy už měli nepříjemné úřední 
záležitosti za sebou.
Pietschfornand, hostinský ze starého železa, se těšil velké popularitě, byl 
všeobecně oblíbený, a když si u něj host objednal např. uzenou klobásu 
s chlebem, položil před něj majitel hostince většinou celý bochník domá-
cího chleba, takže si každý mohl po libosti ukrojit. Fornand nebyl žádný 
„puťka“, nýbrž muž světem protřelý, který sloužil za Rakouska-Uherska 
u námořnictva a tudíž viděl na vlastní oči kus světa. Na školní lodi „Seyda“ 
se dostal až do Číny a obraz tohoto plavidla zaujímal čestné místo v jed-
noduché selské světnici, sloužící coby hostinský pokoj. Tyto dveře sloužily 
Fornandovi zároveň jako účetní kniha, na kterých si každý mohl přečíst 
jména těch, kteří si nechali svoji útratu psát „na futro“. Seznam obsahoval 
mnohdy dlouhý výčet přezdívek, které se v Niederlandu hojně používaly, 
a vedle kterých byl uveden počet vypitých piv, dle kterého se dalo soudit, 
jak velkou žízeň host měl. Pro tyto dlužníky, kterým zřejmě nevadilo, že 
všichni znají jejich finanční situaci, bylo toto vedení účetnictví ale přece 
jen dostatečným tlakem k tomu, aby svůj dluh co nejdříve vyrovnali. Přesto 
hostinský Fornand často tyto pochybné pohledávky na dveřích smazal 
a přepsal „do komína“, protože ani on sám nevycházel z finančních potíží, 
přestože ještě mimo pohostinství obchodoval v malém s dobytkem.
Jednou, sedě u něj v časných odpoledních hodinách, zastavil venku povoz 
ze šluknovského pivovaru. Fornand vyšel ven a já očekával, že brzy usly-
ším typické válení a lomození vykládaných sudů s pivem – ale zůstalo ti-
cho. Místo toho jsem zaslechl vzrušenou debatu z chodby a záhy se objevil 
hostinský, držíce v jedné ruce několik papírových bankovek. Přistoupiv k 
mému stolu říká: „Alfonzi, dej mi dvacetikorunu, oni mi nechtějí složit ani 

Málokdo si už dnes pamatuje kap-
li, která stála v Království u domu 
čp. 220 u cesty na Křížový vrch. 
Říkalo se jí Pachterova kaple nebo 
kaple sedláka Maiera. Ale její pravé 
jméno „Kaple Ježíšova srdce“ si už 
nikdo nepamatuje. 
V kostelní kronice Království stojí 
v roce 1909 psáno: Pan Anton Vo-
gel, sedlák z čp. 220 vystavěl v tom-
to roce vedle svého statku u křižo-
vatky do Fukova a Harrachova větší 
kapli, ve které se nachází krásná 
socha Božského srdce Ježíšova 
a to na místě původní staré kaple, 
která byla na spadnutí a poté od-
straněna. K údržbě této nové kaple 
věnoval obnos ve výši 100,- korun, 
který je uložen ve šluknovské spoři-
telně. Spořitelní knížka uschovaná 
v kostelní pokladně má číslo 32888 
a vklad je uložen na jméno „Fond 
kaple Ježíšova srdce, Království čp. 
220/Anton Vogel“ s dodatkem, že 
s penězi smí disponovat pouze řím-
sko-katolická farnost Království. 

Tato nová Kaple Ježíšova srdce byla 
v neděli na Den Ježíšova srdce (20. 
června 1909) odpoledne za přítom-
nosti velkého množství lidí místním 
duchovním slavnostně vysvěcena. 
Svěcení bylo spojeno se čtením Li-

tanie Srdce-Ježíšova. 
Již otec sedláka Antona Karla Jo-
sefa Vogela (nar. 27. února 1863), 
Anton Vogel (nar. 1819) se svého 
času zasloužil o Křížovou cestu, 
když svoji cennou sochu Krista ze 

své soukromé kaple domácí věno-
val do nově postavené kaple Vězení 
Krista na Křížové cestě. I vodu, sve-
denou do Jakobovy studny na úpatí 
Křížového vrchu, poskytla rodina 
Vogelů ze svého pozemku. 
Nejmladší dcera sedláka Antona 
Karla Josefa Vohela, Terezie Voge-
lová, se provdala 20. ledna 1921 za 
sedláka Josefa Maiera (nar. 7. břez-
na 1894) ve Velkém Šenově. 
Rodina Josefa Maiera o kapli lásky-
plně pečovala až do odsunu. Po roce 
1946 se o ni už nikdo nestaral a tak 
pomalu chátrala, až nakonec byla 
zbourána.
Nyní už nelze určit ani její původní 
místo, jelikož zmizely i budovy pa-
třící k hospodářství rodiny Maierů 
čp. 220. Pouze pohlednice z počát-
ku 20. století nám připomíná její 
podobu. 

Text: Bärbel Henss, 

opatrovnice Království, 

přeložila: Helga Hošková,

foto: archiv

jeden sud piva, pokud jim nezaplatím do posledního pfeniku (haléře) starou 
dodávku“ a potěšeně dodal: „Vždyť to můžeš u mne hned prolít hrdlem.“
Někdy se přihodilo, že se protivníci na cestě do Šluknova k soudu a po-
dobně nečekaně potkali v hostinci a uzavřeli zde u piva smír. Domů se pak 
vraceli jako dobří kamarádi. Později, když se dva protivníci chystali z Jiří-
kova do Šluknova k vyřešení nějakého sporu, lidé říkali: „Ale jen k Piet-
schfornandovi“. Jednou mi Fornand sám vyprávěl příhodu o dvou sedlá-
cích z Jiříkova, které dobře znal. Podali na sebe oznámení pro urážku a byli 
proto pozváni do Šluknova k projednání stížnosti. Jeden z nich se zastavil 
při cestě ve Fornandově hostinci, aby se krátce posilnil. Tu hostinský spat-
řil oknem, kterým bylo vidět hodný kus cesty do Jiříkova, druhého sedlá-
ka. V mžiku poprosil prvního sedláka, zda by si prohlédl krávu, kterou se 
chystal prodat a poslal jej do chléva. Poté si stoupnul do vchodových dveří 
hostince, aby sedlákova protivníka přivítal. I jeho se stejnou prosbou poslal 
do stáje a dveře za ním hned zamknul. Poté na rozvášněné sedláky zavolal: 
„Tak co, vy dva voli, nechcete spolu podojit krávu nebo se raději necháte podo-
jit ve Šluknově u soudu?“ Nejdříve oba rozzuření protivníci žádali puštění 
na svobodu, ale hostinský zůstal klidný a po nějaké době přece jen dosáhl 
toho, že se sedláci usmířili a cestu do Šluknova si rozmysleli. V lokále pak 
došlo u piva k opravdovému usmíření. Příhodu ukončil Fornand slovy: 
„Tak jsem je trochu vydojil já a bylo to rozhodně lepší, než kdyby to udělal 
úřad a i těm dvěma to bylo určitě milejší.“

Z knihy „Království, Obec v proměnách času, 

autor: Helga Hošková



4. ledna 1965 započaly konečné 
vnitřní úpravy v budově bývalé spo-
řitelny v Gottwaldově ulici (dnes 
T. G. Masaryka) čp. 321, ve které 
bude umístěn Jednotný klub pra-
cujících. 

9. února vyslal SSSR k Měsíci 
raketu Luna. Další byla vyslána 
3. dubna.

Vinou zazděného trámu v ko-
míně vypuknul 27. února ve skladě 
městského pivovaru požár. Vnitř-
ní přerušení elektrického vedení 
zapříčiněné vichřicí a zpřetrhané 
dráty zabránily použití poplachové 
sirény. Na budově skladu vznikla 
škoda ve výši 80 000 Kč. Provoz pi-
vovaru tím narušen nebyl, ale sklad 
musel být vystavěn nový.

1. února přišel o život závozník 
lesní správy Jan Charouzek, který 
na odcizeném vozidle nezvládl ří-
zení, sjel ze silnice a byl přimáčknut 
převráceným traktorem.

17. ledna se v zasedací síni 
MNV konalo veřejné soudní pře-
líčení se 24letým dělníkem Bohu-
milem Riessem, který 3. prosince 
1964 bezdůvodně napadl zednic-
kého mistra Okresního stavebního 
podniku B. Kimra a způsobil mu 
vážné zranění. Za svůj čin byl od-
souzen k 6ti letům vězení.

Na výroční konferenci KSČ 
v městském divadle, které se zú-
častnilo 103 delegátů z místních 
a závodních organizací, byl předse-
dou zvolen s. Šic z n. p. Topos.

V měsíci březnu započaly Po-
zemní stavby s likvidací starého 
pivovaru v Leninově ulici čp. 307 
(dnes ul. Svojsíkova). Zároveň byly 
odklizeny zbytky z bouraček čp. 76, 

Sepsala: Helga Hošková

77 a 78 v ulici Rudé armády (dnes 
ul. Ed. Beneše) a domu čp. 46 ve 
Stříbrohorské ulici. Materiál byl 
použit k úpravě a vyrovnání terénu 
sportovního areálu.
V rámci nové reorganizace Závo-
dů chemických a potravinářských 
strojů (ZCHPS) bylo vyvoláno jed-
nání o zařazení Závodu Vítězného 
února, závod 11 Šluknov (dnešní 
Topos) do této hospodářské jednot-
ky.

1. dubna bylo započato s úpra-
vou terénu a dovážením materiálu 
ke stavbě panelových domů v Got-
twaldově ulici (dnes T. G. Masary-
ka). Ve stejné době byla zahájena 
generální oprava elektrorozvodné 
sítě v Císařském.

Na plenárním zasedání dne 
7. dubna bylo projednáváno poru-
šování soužití z řad neodpovědných 
živlů, otázkou občanů cikánského 
původu a otázkami školy. Ve měs-
tě žije asi 100 cikánských rodin, 
z nichž asi 50 % žije na vyšší úrovni, 
zbývající ještě neodvykly dřívější-
mu způsobu života. Ve městě žije 
také mnoho občanů, kteří se řádně 
nestarají o výchovu svých dětí, kte-
ré nenavštěvují řádně školu.

Do prvomájového průvodu 
zval městský rozhlas vyhráváním 
pochodů od 7 hodin ráno. Průvod 
vycházel od autobusové zastávky 
u n. p. Topos. Slavnostní projev 
měl v přírodním divadle v parku 
zástupce MěV a OV KSČ. Vzácnou 
návštěvu ze SSSR přivítal předse-
da odbočky Svazu Českosloven-
sko-sovětského přátelství (SČSP) 
s. Maršálek.

8. května uspořádala Národní 

fronta (NF) v nově vybudovaném 
Jednotném klubu pracujících slav-
nostní recepci k 20. výročí osvobo-
zení. Poručíku Šindelářovi a vojínu 
Malinovi bylo uděleno in memo-
riam čestné občanství. Pamětní 
medaile byly uděleny zasloužilým 
komunistům. Některým občanům 
a organizacím bylo uděleno čestné 
uznání Městského národního výbo-
ru (MěNV).

9. 5. bylo 104 žákům základní 
devítileté školy, kteří dosáhli věku 
15ti let, předány občanské průkazy 
a podepsali se do pamětní knihy.

18. května proběhlo cvičení 
civilní obrany. Praktické části se 
u starého kravína v Císařském zú-
častnilo přes 100 lidí.

12. června přivítal Sbor pro ob-
čanské záležitosti nové občánky.

Koncem června odjela početná 
skupina cvičenců z řad dospělých 
a mládeže na III. celostátní sparta-
kiádu do Prahy.

16. června byla americkému 
velvyslanectví zaslána protestní re-
zoluce proti válečné agresi ve Viet-
namu.

18. června dokončili členové 
Rybářského spolku a jejich přízniv-
ci opravu hráze rybníka v Rožanech 
a napustili jej vodou. Ve stejný den 
byly Komunálním podnikem Varn-
sdorf vyasfaltovány silnice Dvořá-
kova, u městského divadla a u lé-
kárny. Zároveň byla vyspravena 
průjezdní ulice městem.

14. října zemřela v rumburské 
nemocnici s. Anna Cerhová, man-
želka bývalého starosty a spoluza-
kladatelka KSČ ve Šluknově.

Žáci lesnické školy odjeli v mě-

síci říjnu na pomoc Krušným ho-
rám, které byly postiženy lesní ka-
lamitou.

Na podzim vypukla na Šluk-
novsku epidemie chřipky a dalších 
dětských nemocí, takže školy, škol-
ky a jesle musely být na několik dní 
uzavřeny.

Pro některé kraje jižního Slo-
venska byl letošní rok katastro-
fickým. Na společné schůzi Ná-
rodní fronty bylo rozhodnuto, že 
společenské organizace a závody 
uzavřou závazky, jejichž výtěžek 
bude odeslán na konto pomoci.

V únoru strávilo 17 dětí ze školy 
v německém Zwickau 14 dní v ro-
dinách tamních školáků. Naši žáci 
pak v měsíci srpnu dleli ve Zwic-
kau.

U příležitosti 20. výročí osvo-
bození přijala pozvání městského 
úřadu delegace ze Sohlandu.

Dle zápisu školní kroniky ne-
mají starší děti zájem o učení. Chtě-
jí po skončení školní docházky ra-
ději pracovat, aby si vydělaly peníze 
a mnozí rodiče je v jejich rozhodnu-
tí podporují.

Ve šk. roce 1964/65 docházelo 
k častému střídání učitelů zejména 
na I. stupni. Během školního roku 
byly upraveny třídy fyziky, chemie, 
zeměpisu a přírodopisu. Dokon-
čena byla též zubní ambulance ve 
škole a byt školníka. V kanceláři 
byla instalována telefonní ústřed-
na, zaveden rozhlas po drátě, do 
1. – 5. tříd byly pořízeny magne-
tické a flanelové tabule. Do nových 
promítacích kabin byly instalová-
ny projekční přístroje, opravené 
z osvětové besedy v Císařském. Pi-
onýrská organizace získala čestnou 
standartu za práci v kroužku „Přítel 
pohraničníka“.

Ředitelem školy je stále Fr. Mi-
chek. Vyučování bylo značně na-
rušováno personálními změnami 
i častou nemocností učitelek a je-
jich dětí.

Vážení čtenáři, 
pokud máte fotografie k ná-
sledujícím rokům ze Šluk-
nova a okolí, prosíme, rádi 
bychom je v novinách zveřej-
nili. Děkujeme.
Pozn. redakce: Předešlé 
řádky jsou výpisem z kroni-
ky města a zápisy z kroniky 
školy. Můžete se proto setkat 
s pojmy, názvy a výrazy, kte-
ré jsou poplatné době, kdy 
zápisy vznikaly.

Pohled na starý Šluknov, v jehož pozadí je tehdy ještě těžbou kamene málo narušený Partyzánský vrch - místo tragic-
ké smrti Josefa Šindeláře a Vlastimila Maliny.



narovnání chodby spojovacího krčku objektu školy

 rozšíření vnitřního schodiště pro instalaci plošiny

výkopové práce - přístupová rampa ke vchodu přístupová rampa ke vchodu

rozšíření vnitřního schodiště s nainstalovanou plošinou

 podchycení zdi pro vybudování nového průchodu na chodbě



nová výsadba

nové školní poradenské pracoviště

relaxační místnost (za učebnou)

 propojení spojovacího krčku objektu schody a plošinou
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Sedím u benzínky v rakouském 
městečku Saint Johans im Pongau 
a z internetu stahuji informace 
o výstupu na nejvyšší horu Rakous-
ka Großglocner. Ale po pravdě, čím 
víc vím, tím míň se mi do toho vý-
stupu chce. Přeci jen je to asi na můj 
vkus příliš frekventovaná stezka. 
Váhal jsem. Šel jsem tedy na chvíli 
na procházku do města, abych si 
vyčistil hlavu. A přitom se mi hned 
za rohem naskytl impozantní vý-

hled na jedno nedaleké pohoří. Neskutečně strmé srázy čnely nad rovným 
údolím jako ohromná hradba a nedávaly přiliš rozvinout fantazii, jak se asi 
leze nahoru a zdali to vůbec lze. Ostré hroty vrcholů a výrazná skalistá plo-
cha bez porostu zase naznačovaly, že tu jde rozhodně o velikány vyšší než 
dva tisíce metrů nad mořem. Celé pohoří přitom tvořilo jakýsi samostatný 
masiv jasně oddělený od okolní krajiny, jakoby to byla jen jediná hora a ne-
závislé silné indivium v rámci početného horského davu rakouských Alp. 
Tennengebirge, takhle tady onomu skvostu říkají.
Díval jsem se na něj a v srdci se mi něco hnulo. A když jsem pak nasedl do 
auta a zjistil, že silnice na Großglocner mě bere úplně opačným směrem od 
téhle krásky, a když do toho ještě přišla dopravní zácpa, hnulo se to v srdci 
podruhé a já jsem na první benzínce otočil, ve vteřině jsem úplně změnil 
plány i celou trasu a uháněl jsem k městečku Werfen ležící v úpatí Tennen-
gebirge. Úplně jsme přitom zapomněl na nějaký Großglockner. 
Měl jsem náhle obrouvskou radost. Pozoroval jsem, že jsem se trošku up-
nul na nápad podívat se na nejvyšší horu Rakouska, které prý i tibetští lá-
mové přiznávají posvátný status. Upnul jsem se na ní a přitom jsem o její 
existenci ještě před pár dny neměl ani ponětí. A dost mi to svazovalo mysl. 
Teď jsem z té nemotorné připoutanosti byl náhle vysvobozený a začal jsem 
v žilách zas cítit novou svěžest z cesty do neznámých končin a touhu po 
dobrodružství. 
Nijak jsem se teoreticky nepřipravoval, ale z mapy se dalo vyčíst všechno 
podstatné. Mapy.cz jsou prostě obdivuhodně obsáhlý a obdivuhodně přes-
ný zdroj informací. A předpověď počasí? To už je záležitost jednoho dotazu 
na někoho s chytrým telefonem. Krom toho celé pohoří vypadalo rozloho-
vě poměrně malé a se značným množstvím únikových cest, takže v případě 
nějakého průšvihu by se to evidentně dalo poměrně snadno kdekoli zabalit 
a slézt dolů. 
Teď jsem spíš řešil otázku, kde začít. Kde zaparkovat auto, jakou trasu zvo-
lit a zdali se tam nahoře dá vůbec postavit stan. Mockrát už jsem slyšel, že 
je kempování v Rakouských horách zakázané a to je něco, na co nejsem ze 
svých vysokohorských treků Rumunskem a Japonskem vůbec zvyklý. 
Zatímco jsem řídil, trošku to všechno ve mně vrtalo. Ale pak jsem to pustil 
z hlavy: 
“Však se to nějak vyvrbí. Jako vždycky. Cesta je šéf.”, připoměl jsem si a jel 
jsem bezstarostně dál. A taky, že se to hned vyvrbilo...

Tajemný chodec

Po pár kilometrech najednou vidím, jak podél silnicie pochoduje kluk s ob-
rovským baťohem na zádech. Bez váhání jsem mu zastavil a zatímco mě 
docházel, uvažoval jsem, jestli je to nějaký netradiční “vysokonárokový” 
trekař nebo třeba vodák co se s celou nafukovací lodí v báglu plahočí proti 
proudu řeky tam, odkud vyplul a kde má možná auto.
Neuhádl jsem. Byl to paraglidista. Představil se jako Alois, a hned mi začal 
vysvětlovat, že trošku neodhadl vítr a přistál o několik kilometrů dál než 
plánoval. Nabídl jsem se, že ho odvezu domů. A to byla docela trefa. Jeho 
doma se totiž nacházelo přímo u úpatí Tennengebirge a v začátku jedné z 
přistupových cest. A to na stejném místě, kde bylo i širokodaleko vyhlášené 
centrum paraglidingu. Jmenovalo se Zaglauwinkel. 
Letci tady mají k dispozici dokonce kabinovou lanovku, která je vynese 
na 1834 metrů vysokou horu Bischlingshöhe, odkud se pak snáší dolů do 
krásného údolí. A díky často velmi příznivým povětrnostním podmínkám, 
které jsou pro toto místo charakteristické, mohou zůstat ve vzduchu i ně-
kolik hodin. No, ale někdy je to vezme i trošku dál, než by úplně chtěli. Tak 
jako Aloise, který si udělal nechtěný “zálet” o nějakých 10 kilometrů.
“A jak by ses vrátil, kdybych tě nevzal? Teď večer už asi moc autobusů ne-

jezdí...”, zeptal jsem se. 
“Já mám dobrou karmu.”, řekl Alois bez váhání a usmál se. A později se mi 
přiznal, že nepochodoval ani dvě minuty, když jsem mu zastavil. A to ani 
nemusel zvednout palec ke stopování.
“Tak proto nás to spojilo!”, smál jsem se spolu s ním, “Mám to totiž s tou 
karmou podobně.” A to jsem právě řekl se mělo potvrdit hned záhy...
Během jízdy mi Alois, jako správný místňák, fundovaně vysvětlil vše pod-
statné o trasách a chatách na Tennengebirge a ještě přidal informaci, že na 
druhé straně pohoří se nachází největší ledová jeskyně na světě jménem 
Eisriesenwelt, kterou bych na svojí cestě prý rozhodně neměl vynechat. 
A když jsem se pak zeptal na možnosti kempování, rovnou vzal telefon, za-
volal kamarádovi-správci první chaty na mé trase, a domluvil mi možnost 
postavit si u chaty stan. No paráda! 

Ale to nebylo všechno. Po pár ujetých kilometrech a chvilce mlčení se mě 
najednou Alois ptá: “Máš přilbu?”, a navázal tak na předchozí konverzaci, 
v níž jsem mu prozradil, že jednou z náplní mé velké poutě je objevovat le-
zecká místa v Alpách, ve středozemí a na Balkáně.
“Jasně.” odpovídám.
“Tak jako díky za to, že jsi mě svezl, tě teď vezmu proletět.”, oznámil mi 
s úsměvem a já s nadšeným překvapením souhlasil. No panejo! Už necelou 
půlhodinku po tom, co jsem Aloise vzal, jsem se měl poprvé v životě vzná-
šet vzduchem nad Alpami!
Přijeli jsme k velkému hotelu Barbarahof v Zaglauwinkel a Alois mě na-
směroval na parkoviště vyhrazené pro hosty hotelu, kde nebylo třeba platit 
parkovné. Další zajímavá protekce. Pak proběhl hotelem k lanovce, která 
už měla v plánu co chvíli zavřít. On však jen něco houknul na paní za kasou, 
protáhl mě kolem ní bez placení a už jsme si to frčeli nahoru v kabině lanov-
ky, kde si Alois suveréně zapálil cigárko.
“Tos nečekal, viď, že se to vyvine takhle, když jsi mě nakládal?”, zeptal se 
mě pobaveně.
“To teda ne.”, odpověděl jsem popravdě. “Ale na druhou stranu, znám 
dobře magii cesty, takže...”.
“Ach ano, magie cesty...”, reagoval uznale Alois. A bylo vidět, že sám něco 
ví o onom tajemném mechanismu zázraků, který se spustí ve chvíli, kdy se 
člověk odevzdá své pouti. 
“A co vlastně děláš tady na tom místě, kromě létání?”, zeptal jsem se ho.
“Jsem kuchařem v tomhle hotelu.”, odpověděl Alois a přitom se zatvářil 
trochu tajemně. Až podezřele tajemně. Víc neprozradil. Ale později, když 
jsem v hotelu potkal i jeho rodiče a pozoroval, jak sebevědomě se všichni 
tři v tomhle prostroru chovají a pohybují, došlo mi, že jsou s největší prav-
děpodobností rodinou majitelů nebo přinejmenším správců hotelu, ne-li 
celého místního lyžařského a paraglidingového rezortu. No, dobrá trefa!

Text a foto: Ondřej LandaPokračování příště.



A opravdu nám v průběhu celého měsíce docela dost pršelo. Tak jsme se 

spolu s vlaštovkami vypravili na jih. Cestou jsme si poslechli pohádku 

„O poslední vlaštovce“ a mimo jiné jsme si složili svou vlastní vlaštovku, 

kterou jsme i s písničkou poslali na dlouhou cestu za sluníčkem.

Když jsme se rozloučili se všemi ptáky, kteří odlétají do teplých krajin, vy-

dali jsme se do lesa. V lese jsme byli pozorní, dobře jsme poslouchali a díva-

li se kolem sebe. Les jsme si také osahali a očichali. Krásně voní. Nasbírali 

jsme si lesní poklady a, bohužel, jsme našli i předměty, které do lesa nepa-

tří. Zato jedlou houbu jsme nenašli ani jednu. Ale po pozorném shlédnutí 

pohádky „Hádaly se houby“ už víme, proč v lese žádná nebyla. My však 

dobře víme, jak se v lese chovat, víme, že jsme v něm jen hosté.

Z lesa jsme šli s ježkem a jeho kamarády zpátky na zahradu za stromovými 

skřítky. Poznávali jsme jednotlivé stromy, jejich listy i plody, víme, proč na 

podzim opadává listí. Zkusili jsme se proměnit na strom a přijímat stejnou 

cestou vodu i živiny, které stromy ke svému růstu potřebují. Nakonec jsme 

si z přírodnin postavili hezké obrázky.

A už se blíží dušičkový čas a s ním i dýňové hrátky...

Text a foto: Hana Princová



 stará auta a motocykly 
do roku 1989 nebo jen náhrad-
ní díly. Dále veškeré dobové věci 
jako hračky Ites a další vše spoje-
né s touto dobou. Rychlé a solidní 
jednání. Č. tel. 725 828 534

panem Pavlem Šachem
panem Janem Koldanem
paní Marií Marschnerovu
panem Josefem Cinou
panem Bohumilem Barešem
panem Janem Milčinským
panem Jindřichem Khunem
paní Jindrou Hájkovou
panem Vladislavem Lahučkym
panem Jiřím Kazdou
paní Cecilií Koukolovou
panem Jozefem Patkolou
panem Dušanem Rothem

Michal Patkaň 
a Simona Demetrová

 Přivítali jsme nové občánky:
Dianu Ferencovou
Samuela Rafaela
Gabrielu Jandovou
Ellu Bilou

Dne  3. 10. 2020 uplynulo 20 let, 
kdy nas náhle opustila naše milova-
na maminka a babička paní Anna 
Brožová, roz. Wendlerová.
S láskou vzpomínají syn a dcera 
s rodinami.

Dne 14. 11. by náš 
tatínek, dědeček, 
manžel a kolega 
pan Jiří Lančarič 
oslavil své 74. na-
rozeniny. Zemřel 

však 19. 11. 2013 a zarmoutil tak 
naše srdce.
Všichni s láskou vzpomínáme.

Všem milovníkům krásné hudby 
s  lítostí oznamujeme, že plánova-
ný koncert Jiřího Pazoura, který se 
měl konat dne 25. listopadu, je po 
dohodě s umělcem zrušen. O ná-
hradním termínu vás budeme včas 
informovat. 
Děkujeme za pochopení.

Božena Bortníková, KPVH

Milí čtenáři – návštěvníci kulturních zařízení a kulturních akcí,

v souvislosti s vládou vyhlášenými mimořádnými opatřeními jsme 
od 22. října t. r. museli, kromě Šluknovského zámku, uzavřít již také 
provoz Regionálního informačního centra i městské knihovny, a to až 
do odvolání (zatím si nikdo z nás netroufá odhadnout, na jak dlouho 
to bude). 
V zámku jsou instalovány tři nové výstavy, které jste měli možnost 
vidět buď jen velmi krátce, anebo naopak ještě vůbec (zejména výsta-
vu k 70. výroční firmy TOPOS v našem městě), což je nám velmi líto. 
Všechny jsou instalovány do 20. prosince, a tak uvidíme, zda budeme 
mít možnost je otevřít alespoň v prosinci, případně – pokud to bude 
možné – se je pokusíme ještě prodloužit.
Mrzí nás rovněž, že teď postupně rušíme všechny podzimní a zejmé-
na pak adventní akce, které jsme pro vás měli kompletně připraveny, 
a to včetně rozsvícení vánočního stromečku, kde měl se svým vánoč-
ním koncertem vystoupit Petr Bende, varhanního koncertu v kostele, 
nebo oblíbené akce s vánočním tvořením v zámku na první adventní 
neděli, či vánočního koncertu na zámecké půdě a celé řady dalších 
akcí. Nicméně stávající epidemiologická situace to vyžaduje, což 
všichni chápeme a pěvně věříme, že se nám všem podaří ve zdraví toto 
složité období zvládnout, pokud možno co nejlépe a nejdříve.
Ve snaze, abyste o mnohé krásné naplánované akce nepřišli úplně 
a zároveň ve snaze pomoci také umělcům, jsme se s mnohými z nich 
dohodli na přesunu jejich vystoupení na příští rok – věříme, že snad 
již v lepším čase.
Přejeme Vám všem pevné zdraví a co nejvíce optimismu a budeme se 
velmi těšit na setkání s Vámi, ať již ve Šluknovském zámku, v Domě 
kultury či znovu v otevřené městské knihovně.

Ing. Bc. Ivana Lukešová a tým zaměstnanců Odboru kultury 

Jak správně zlikvidovat magneto-
fonové kazety a diskety?
Kazety a diskety patří do směsné-
ho odpadu, ve větším množství na 
sběrný dvůr. Papírové obaly se dají 
vytřídit do papíru a plastové do 
plastů.
Kam mám vyhodit obal od zubní 
pasty?
Do směsného odpadu. Tuby od 
zubní pasty mohou obsahovat hli-
níkovou vrstvu. Navíc většinou zů-
stává určité množství pasty v tubě, 
takže se jedná o znečištěný obal.
Kam mám vyhodit použité dětské 
pleny?
Ty patří, stejně jako papírové kapes-
níky a dámské hygienické potřeby, 
do černého nebo šedého kontejneru 
na směsný odpad. 

Zdroj: net (www.jaktridit.cz)

 

Tímto bych chtěla poděkovat městu 
Šluknov za krásné blahopřání a dá-
rek k mým kulatým narozeninám. 
Moc mě to překvapilo a potěšilo.

Miluše Hanušová

Zrušení koncertu 

Dne 28. 11. oslaví 
své 40. narozeniny 
Jiří Boháček. 
Do dalších let hodně 
zdraví, lásky a spo-
kojenosti Ti přejí ro-

diče, manželka Verča, synové Otík 
a Jiřík a bratr Béďa s rodinou.

 Omlouváme se všem rodičům a je-
jich narozeným dětem, které jsme 
již od loňského roku nepřivítali, ale 
vzhledem k situaci, která zde panu-
je, bude vítání občánků nadále po-
zastaveno.
Dále jsme pozastavili gratulace 
u jubilantů, kterým se tímto také 
omlouváme a dodatečně jim bude-
me gratulovat, až se situace uklidní.
Děkujeme za pochopení.

Silvie Slavíková

Šluknovské noviny si ve Šluknově můžete zakoupit zde: Tabák 

náměstí,  Potraviny D+S, Potraviny Eva Löwová, Potraviny Nguyen 

Thi Hong Sídliště.



Oznámení o uzavření provozu 
městské knihovny
Město Šluknov uzavírá ode dne 22. 
října 2020 až do odvolání provoz 
Městské knihovny ve Šluknově. 
Čtenářům s výpůjčkami knih, kte-
rým končí 22. října a dále výpůjční 
doba, budou výpůjčky automaticky 
prodlouženy (nemusejí tedy o pro-
dloužení žádat telefonicky ani pro-
střednictvím mailu).

V souladu s krizovými opatřeními jsou omezeny úřed-
ní hodiny pro veřejnost na pondělí a středu v době od 
9.00 do 11.00 a od 13.00 do 16.00 hod. Přesto jsme tu 
pro Vás i v jiné dny formou telefonické nebo e-mailové 
komunikace tak, abychom mohli Vaši situaci řešit co 
nejdříve. 
Můžete se na nás obrátit v jakékoliv obtížné situaci. 
Největší dominantou v případové práci je riziko ztráty 
bydlení z důvodu snížení příjmu, dále snížení příjmu 
z neznalosti orientace v dávkovém systému, snížení 
příjmů ze ztráty zaměstnání nebo zhoršení zdravotního 
stavu, a s tím souvisí i oblast zadlužení. 
Zajistíme ve spolupráci s Úřadem práce nárokové dáv-
ky, které Vám mohou pomoci překlenout nepříznivou 

Bc. Marcela Tomčalová
tomcalova@mesto-sluknov.cz, +420 412 315 370, +420 734 315 475

Bc. Hana Sokolová
sokolova@mesto-sluknov.cz, +420 412 358 411, +420 731 411 508

Bc. Miloslav Šulc
sulc@mesto-sluknov.cz, +420 412 315 371, +420 777 483 227

Ing. Hana Wagnerová
wagnerova@mesto-sluknov.cz, +420 412 315 373, +420 770 125 530

Pečovatelská služba města Šluknov
pecovatelasluzba@mesto-sluknov.cz , +420 412 358 411

Další informace naleznete na 

www.mestosluknov.cz
Přeji vám dostatek zdraví, vděčnosti v každé situaci, životního optimismu

 a rodinné blízkosti. 
Za OSV Bc. Marcela Tomčalová

Oznámení o uzavření provozu 
Šluknovského zámku
Město Šluknov uzavírá ode dne 22. 
října 2020 až do odvolání provoz 
Šluknovského zámku vč. Regionál-
ního informačního centra. 
V provozu nebude Regionální in-
formační centrum, nebudou se ko-
nat prohlídky zámku a prohlídky 
výstav v zámku ani žádné jiné akce 
v zámku.

Uzavření veřejného WC
Vzhledem k mimořádnému opatře-
ní v kontextu s koronavirem budou 
veřejné toalety od 26. října 2020 až 
do odvolaní dočasně uzavřeny.

finanční situaci, zajistíme dávky, které jsou na podpo-
ru péče o nemocného člena rodiny, jednáme s majiteli 
nemovitostí a minimalizujeme riziko ztráty bydlení, ře-
šíme s Vámi splátkové kalendáře, exekuční řízení, pod-
klady pro insolvenční řízení a zprostředkujeme Vám 
další podporu v rámci jiných sociálních služeb, bude-li 
to třeba. 
Taktéž pokud byste potřebovali zajistit praktickou 
pomoc jako např. nákup potravin či vyzvednutí léků, 
můžete se na nás obrátit a my Vám danou pomoc zpro-
středkujeme. Ze zkušeností víme, že mnoho praktické 
pomoci v této nelehké době zajišťují Vaše rodiny, přá-
telé, a to velice dobře. Přesto pokud by tato podpora 
vypadla, jsme tu pro Vás.



Již 29. listopadu na první adventní neděli si zapálíme na adventních věncích 
první svíci. Spousta z nás je nyní se svými dětmi doma, čas je tedy možno 
využít příjemnými věcmi, např. výrobou svého vlastního adventního věnce, 
v následujících třech týdnech se můžeme věnovat vánočním přípravám - 
zdobit si své domovy a vnést do nich vánoční náladu, péct perníčky, cukroví 
a těšit se tak na Štědrý den. Pojďme si připomenout historii tohoto období 
čtyř neděl před vánočními svátky, které nazýváme Advent.
Advent (z latinského slova adventus = příchod) je začátek liturgického roku, 
období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání 
příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobro-
činnosti. Dříve byla doba adventní zároveň dobou postu, kdy byly zakázány 
zábavy, svatby a hodování.
V západní tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to životnímu 
stylu našich předků, jejichž přirozeným rytmem byla intenzivní práce v době 
od jara do podzimu, kdy bylo nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, 
a odpočinek v zimě, kdy se vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití, ple-
tení, předení, tkání, apod.

S adventním obdobím je spojena celá řada lido-
vých i moderních tradic. Tradičním symbolem 
adventu je od 19. století adventní věnec, který 
má v různých oblastech různou podobu, v České 
republice a katolických zemích bývá nejčastěji 
se čtyřmi svíčkami, z nichž tři by měly být fialové 
(modré) a jedna růžová. Fialová (modrá) barva 
symbolizuje pokání, ztišení a čekání. Tradice 
zapalování svíček na věncích přímo vychází ze 

židovské tradice. Dříve byly věnce zavěšovány na stuhách, v poslední době 
jsou především kladeny na stůl. Zapalování stále většího počtu svící vyjadřu-
je stupňující se očekávání a radost.
Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíci, tzv. svíci proro-
ků. Tato svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše 
Krista.
Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou fialovou svíci, tzv. betlém-
skou, která reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky.
Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou svíci, tzv. pastýřskou, která 
vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř u konce a adventní období 
získává slavnostnější ráz.
Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední fialovou svíci, tzv. anděl-
skou, která představuje mír a pokoj. Čtvrtá adventní neděle může připad-
nout na Štědrý den.
Kromě adventních věnců se vily i prosté věnce bez svící z různých rostlin, 
které měly symbolický význam. Většinou měly zajistit svému majiteli štěstí, 
lásku, zdraví a bohatství. Samotný adventní věnec se v dnešní době svojí po-
dobou vzdálil od podoby původní, stále má ale vyjadřovat zastavení, radost 
a očekávání. V kostele bývala pod adventním věncem umístěna kasička, do 
které mohli věřící vkládat vánoční dary pro opuštěné děti a sirotky.
Na svátek sv. Barbory, tzn. 4. prosince, se vžila tradice řezání „barborek“, tj. 
větviček jakýchkoli stromů a keřů, které mohou do Vánoc rozkvést, nejčastěji 
třešňových, ale i z jiných ovocných stromů, kaštanu, dřínu apod. „Barbor-
ka“, která rozkvetla o Vánocích, přinášela do domu štěstí a děvčatům na vdá-
vání předpovídala svatbu. I svatá Barbora přinášela v předvečer svého svátku 
dárky, podobně jako svatý Mikuláš odměňovala hodné a kárala zlobivé děti.
V předvečer svátku sv. Mikuláše podle tradice obchází sv. Mikuláš ve spo-

lečnosti anděla a čerta rodiny s dětmi, 
děti jsou tázány, zda jsou hodné, mo-
hou přednést básničku nebo zazpívat 
písničku. Hodné děti dostávají sladkos-
ti, v poslední době stále častěji i věcné 
dárky, zlobivé děti pouze uhlí, brambo-
ry a jiné produkty, které symbolizují pů-
vod dárku „od čerta“. V některých rodi-
nách Mikuláš děti nenavštěvuje, pouze 
rozdává dárky za okno apod. Tento svá-
tek má původ jednak v osobnosti sv. 
Mikuláše, který proslul svoji štědrostí 
k potřebným, jednak v různých legen-
dách, zejména O šlechtici a jeho třech 

dcerách, ve které anonymní finanční dar nadělený rodi-
ně v  hmotné nouzi pomohl zachránit dcery před nešťast-
ným osudem a umožnil jim sňatek podle jejich představ.
V době adventu si lidé rádi zdobí své domovy jmelím, 
které má podle tradice přinášet štěstí a požehnání do 
domu, podle Keltů také plodnost. Políbení pod větvičkou 
jmelí má zajistit vzájemnou lásku až do příštích Vánoc. 
V zemích s Keltskou tradicí se k adventní a vánoční vý-

zdobě používá také cesmína a břečťan, které mají chránit domov před čaro-
dějnicemi a zlými duchy.
Adventní doba je také časem, který zhruba odpovídá době, kterou potřebují 
tradiční medové perníčky ke změknutí. Jejich pečení má v českých zemích 
tradici pravděpodobně od 12. století. Kromě jejich přímé konzumace a pou-
žití k ozdobení vánočního stromku je také možné připravit perníkový advent-
ní věnec, perníkový betlém nebo perníkovou chaloupku, která dělá radost 
hlavně dětem.
V této době se připravuje také vánoční cukroví, které má svůj původ v po-
hanské tradici oslav slunovratu, kdy mělo funkci ochrannou a obřadní. To 
se postupně přeměnilo v cukroví slavnostní. Pečení cukroví je významné pro 
rodinný život, umožňuje rodině strávit čas spolu v pohodlí a klidu domova, 
navozuje příjemnou atmosféru 
díky aromatickým kořením a do-
dává domovu nádech blížících se 
Vánoc. V mnoha rodinách si bě-
hem pečení cukroví zpívají nebo 
poslouchají vánoční koledy.
V dnešní době si zejména děti od 
začátku prosince otevírají advent-
ní kalendář, který jim připomíná, 
že Vánoce se blíží a i ony musí 
svým způsobem dodržovat půst – být „hodné“, aby jim Ježíšek přinesl dárky.
Na samém sklonku adventu si lidé staví betlémy (jesličky) po vzoru sv. 
Františka z Assisi, pečou vánočky, zdobí vánoční stromky a upravují mísy 
s ovocem. Jesličky mají větší význam v některých evropských zemích, např. 
v Itálii, kde se nezdobí vánoční stromek a jesličky jsou tak jediným symbolem 
Vánoc. V České republice se staví především v rodinách věřících v upomínku 
významu a původu Vánoc.
Mísa s ovocem je hlubokým symbolem, který je nevědomky dodržován dod-
nes. Má symbolizovat tichou modlitbu za dobrou úrodu a víru, že nadchá-
zející rok přinese stejný blahobyt jako ten minulý. Kromě čerstvého ovoce 
(tradičních českých jablek a hrušek) obsahovala často i sušené ovoce a oře-
chy. Ve 2. polovině 20. století se pozornost soustředila na citrusové plody 
a  banány. Jejich nedostatek, v době plánovaného hospodářství zcela běžný, 
byl vnímán velice negativně. Vánoční stromek má svůj původ ve zdobení lid-
ských obydlí chvojím na ochranu před vším zlým. Ještě počátkem 16. století 
bylo zdobení stromků pronásledováno katolickou církví jako pohanský zvyk, 
později však bylo akceptováno. Větve jehličnanů se staly symbolem věčného 
života. První stromky byly údajně zavěšovány za špičku ke stropu, později 
byly zavěšovány i špičkou dolů. K jejich zdobení se používalo pečivo, perní-
ky, ovoce, ořechy, později stuhy, kraslice, slaměné ozdoby apod. Svíčky se ke 
zdobení údajně používají od roku 1860. Tato tradice se považuje hlavně za 
křesťanský zvyk.
Od roku 1986 se v předvánoční době zapaluje v Betlémské jeskyni plamínek, 
který je dobrovolníky rozšiřován do světa jako Betlémské světlo.

Recept na vánoční perníčky

700g hladké mouky, 300g cukru moučka, 3 vejce, 2 lžičky jedlé sody, 100g 
Hery, 200g medu, 1,5 lžičky perníkového koření.
Z uvedených přísad vypracujeme těsto, které necháme přes noc v lednici od-
ležet (max. 1 den), těsto vyválíme na tenkou vrstvu a vykrajujeme různé tvary 
a postavičky, které přeneseme s dostatečnými rozestupy na plech vyložený 
pečícím papírem. Pečeme při 150oC. Po vytažení z trouby potřeme vejcem 
smíchaným s vodou.

Bílá poleva ke zdobení perníčků

200g cukru moučka, 1 bílek, 1 lžička šťávy z citrónu nebo citrónového kon-
centrátu, 1 lžička solamylu. Tip: Perníčky jsou krásně měkké a vláčné, pokud 
je necháte odležet v krabici s jablkem nakrájeným na měsíčky.

Z netu zpracovala Jitka Schneiderová



Stále více se v praxi Poradny setká-
váme s oběťmi tzv. energetických 
šmejdů. I přes snahy měst zakázat 
podomní prodeje zboží ale i služeb, 
kam dodávka energií patří. Prodej-
ci se vnutí do domácností nebo se 
snaží zákaz podomního prodeje 
obejít tak, že si telefonicky sjednají 
schůzku. Pak už stačí málo. Velmi 
přesvědčivou formou prezentace 
přesvědčí, nejčastěji seniory, k oka-
mžitému podpisu velmi výhodné 
smlouvy, která má ušetřit na plat-
bách energie. Bohužel pravda bývá 

Studenti střední školy či učiliště se 
mohou přihlásit do retrostipendij-
ního programu. Cílem programu 
je podpořit studenty tak, aby školu 
úspěšně absolvovali. Kostka Krás-
ná Lípa ve spolupráci s Člověkem 
v tísni rozděluje stipendia Nadace 
Albatros. Podmínkou schválení žá-
dosti je, že minimálně jeden z rodi-
čů má pouze základní vzdělání. 
Jak stipendium funguje?

Studenti po uzavření smlouvy 
musí dodržovat určité podmínky. 
Nejdůležitější z nich je prospěch. 
To znamená, že ze čtyř vybraných 
klíčových předmětů nemají horší 
známku než za 3. Stejnou váhu má 
také nízká absence ve škole. Na 
pravidelných setkáních a při splně-
ní podmínek jsou studentovi pro-
pláceny náklady v hodnotě 1 000 
Kč nebo 1 500 Kč měsíčně. Na 
konci školního roku je možné zís-
kat bonus za výsledky ve výši 2 000 
Kč. Aktuálně do programu přijímá-
me nové studenty. Noví studenti na 
další školní rok 2020/2021 se nám 
mohou hlásit.

Kateřina Luňáková, 

kontaktní mobilní č. 775 441 238

kariérová poradkyně

Již potřetí druhý zářijový týden se 
vydaly rodiny s dětmi a pracovni-
ce Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi do malebné obce 
Doubice, do penzionu Hubertus, 
aby tam společně strávily a užily 
si pět dní. Opět nám přálo počasí 
a proto jsme dobře zvládli připrave-
ný program, který se konal hlavně 
v přírodě. Každý den kromě naplá-
novaných aktivit probíhalo posilo-
vání rodičovských kompetencí ma-
minek a jejich vztahu a komunikace 
s dětmi. Pracovnice sociální služby 
rovněž individuálně pracovaly 
s jednotlivými rodinami na domlu-
vených zakázkách.
První den po ubytování a vzájem-
ném představení jsme se šli projít 
do okolí a koupali se v bazénu. Dal-
ší den za námi přijel ze Šluknova 
pracovník z komunity pro odvyká-
ní závislostí Teen Challenge spolu 
s klienty. Povídali jsme si o pro-
blematice drogové závislosti a jak 
se zachovat v krizových situacích. 
Odpoledne jsme se pustili do spor-
tovních aktivit, které jsme zakončili 
malováním toho, co jsme zažili. 

opačná. Vybraní dodavatelé ener-
gie v lepším případě dodrží stávající 
smlouvu u předchozího dodavatele, 
v horším předčasně ukončí tuto 
smlouvu a zahájí svou dodávku. 
Pokud chce klient od nevýhodné 
smlouvy odstoupit, pak vyhrožují 
pokutami za nedodržení podmínek 
smlouvy. Člověk se cítí být v pasti. 
V první řadě je nutné si uvědomit, 
že ceny energií sice na burze klesají, 
ale u dodavatelů se to může projevit 
až později. Proto nová smlouva ne-
musí být výhodnější než ta stávající. 
V každé smlouvě najdete možnost 
obrátit se na Energetický regulač-
ní úřad (ERÚ), kam se každoroč-
ně obrací tisíce lidí se stížnostmi 
na energetické šmejdy. Těmto pak 
může být uložena pokuta.  
Základní pravidla, jak nenaletět 
energetickým šmejdům, shrnuje 
Desatero ERÚ, které najdete na 
stránkách www.eru.cz. Nenechte 
se nikým nutit do podpisu něčeho, 
o čem nic moc nevíte. Vezměte si 

dostatek času nabídky dodavatelů 
prozkoumat a porovnat. Poraďte se 
o změně s blízkými nebo zajděte do 
poradny. Jestliže za energie platíte 
přijatelnou cenu, nemá smysl měnit 
dodavatele. Ceny lze také porovnat 
v internetovém srovnávači. Když už 
podepíšete smlouvu v domácnosti, 
máte 14 dní na odstoupení od této 
smlouvy. Nic však není ztraceno 
i po uplynutí této doby. Máte šanci 
se ze smlouvy vyvázat, je to však 
složitější. 
Pokud nerozumíte předloženým 
dokumentům, potřebujete je vy-
světlit či si celou věc promyslet, 
nepodepisujte a zajděte se poradit. 
Pomoci může nejen rodina, ale 
i pracovníci naší poradny, kteří jsou 
Vám nejen pro tyto situace k dispo-
zici.
Posláním poradny je podpořit lidi 
v řešení obtížné životní situace. Od-
borné sociální poradenství je po-
skytováno ZDARMA v 18 obcích 
Šluknovska. Na místě konzultace 
se domluvíte s poradcem. Poradce 
kontaktujte na telefonních číslech: 
777 291 359, 777 925 302. 

Mgr. Romana Cupalová, 

sociální pracovnice, 

Kostka Krásná Lípa p. o.

  

Třetí den pro nás dopolední čin-
nosti v přírodě vymyslely samy 
maminky. Odpoledne bylo věno-
váno programu, který pro nás při-
pravil psycholog, terapeut a lektor 
Mgr. Opelka. Setkání bylo zamě-
řeno na téma: role a zapojení part-
nera při výchově dětí. Rozvinula se 
bohatá diskuze. Poté jsme využili 
slunného dne, osvěžili se v bazénu 
a den završili procházkou v parku. 
Předposlední den pobytu jsme 
kreativně tvořili vzpomínková alba 
z fotek tohoto výjezdu, kabelky 
a mnoho dalších výrobků pod ve-
dením D. Hadravové. Pobyt jsme 
zakončili sebereflexí a večerní dis-
kotékou s opékáním buřtů. 
Rodiny se do všech aktivit zapojo-
valy s nadšením a elánem.
Pátý den dopoledne rodinky i pra-
covnice služby v pořádku odjely do 
svých domovů. 
Sociálně aktivizační služby pro ro-
diny s dětmi finančně podpořil Ús-
tecký kraj a Evropská unie.

Mgr. Renáta Kučerová, vedoucí 

služby, sociální pracovník Kostka 

Krásná Lípa p. o.

Kostka Krásná Lípa, p.o.

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
Informace: 412 354 844, kostka@komunitnicentrum.com

 w w w . k o m u n i t n i c e n t r u m . c o m

V úterý 8. září 2020 se v našem 
Domově pro seniory ve Šluknově 
konal Olympijský sportovní den. 
Bohužel díky celorepublikové si-
tuaci jsme nemohli pozvat ostatní 
domovy a organizace, ale abychom 
o sportovní den nepřišli, tak jsme 
oslovili naše druhé středisko Do-
mov se zvláštním režimem Krásná 
Lípa. Z každého domova soutěžila 
tři družstva po čtyřech soutěžících. 
Olympijský den zahájila paní ředi-
telka Mgr. Dagmar Hluchá a sociál-
ní pracovnice Ing. Iveta Krejčíková. 
Klienti se poté vydali po areálu 
domova, kde byly rozmístěny soutěžní disciplíny (šůle, cvrnkaná, šrouby 
a matice, špalíky a hřebíky, večerníčky, hadice, koření a žebřík), aby mohli 
poměřit své síly a schopnosti. Celé dopolední sportovní klání bylo zakon-
čeno dobrým obědem, slavnostním vyhlášením vítězů s předáním diplo-
mů a drobných odměn, reprodukovanou hudbou, tancem, občerstvením 
a dobrou náladou. Vítězství vybojovalo družstvo z Krásné Lípy. Celá akce 
se všem přítomným moc líbila, všechna družstva předvedla krásné výkony 
a všichni jsme si užili hodně zábavy. 
Tímto bychom chtěli moc poděkovat všem zaměstnancům, kteří se podíleli 
svou dobrovolnou účastí na organizaci celého dne. A dále mockrát děku-
jeme všem sponzorům, díky kterým jsme měli pro všechny krásné ceny: 
Lékárna Na náměstí – Šluknov, Město Šluknov - Informační centrum, AD 
Strnad – Rumburk, Pekařství Haback – Šluknov, Trafika RaJ – Šluknov, 
Potraviny D+S – Šluknov, Jiří Houdek – Království, Obchodní dům – Šluk-
nov, Drogerie Rodina – Šluknov.

                      Za tým aktivizačních pracovníků Michaela Matulová



Ve článku „Představujeme Vám 
část žluté trasy“ – Šluknovské 
noviny říjen 2020 - byla zmínka 
o zastřeleném pošťákovi. Jedná se 
o skutečnou událost ze dne 3. listo-
padu 1934, kdy byl zastřelen šluk-
novský pošťák Anton Worf, naro-
zený 22. srpna 1886 ve Šluknově, 
v Jordangasse (dnes Tylova ulice 

čp. 593). 
Pánové Emil Tůma, profesor gym-
názia Rumburk, a Karel Stein pře-
ložili do Děčínských vlastvědných 
zpráv č. 1/2005 článek z varnsdor-
fských novin Abwehr – Obrana 
z 6. 11. 1934, který zní: 
Tuto sobotu ráno se listonoš Worf 
vydal na svoji pravidelnou obchůz-

ku, která vedla z Císařského kolem 
turistické chaty Pirschkenbaude 
do Kunratic a do Karlova údolí. 
Obvykle se vracíval mezi druhou 
a třetí hodinou odpoledne. Tohoto 
dne však nešel. Když dlouho mar-
ně čekali, vypravila se neklidná 
manželka s dvanáctiletým synem 
a dalšími dvěma přáteli autem do 
Horního Císařského, aby ho hleda-
li. Z Kunratic jim vyrazila naproti 
jiná tříčlenná pátrací skupina. Ta 
zjistila, že do turistické chaty listo-
noš již nedorazil. Naposledy byl vi-
děn v Císařském u jednoho sedláka, 
u kterého kolem poledne pojedl. Je-
likož nedávno napadl čerstvý sníh, 
dalo se snadno postupovat po lis-
tonošových stopách a otiscích jeho 
hole. První pátrací skupina prošla 
olšovím do vysokého lesa, kde se 
setkala s druhou skupinou. Zde 
spatřili na sněhu velké množství 
stop. Tu se ozval výkřik listonošo-
va syna, který ve smrkovém houští 
narazil na mrtvého otce. Listono-
šův plášť (pelerína) i límec ležely 
opodál a vedle se válela jeho čepice 
a poštovní brašna. Mezitím přivo-
lali soudní komisi a místní policii. 
K zajištění všech stop bylo nutno 
vyčkat svítání, a proto bylo místo 
vraždy uzavřeno. Okresní policej-
ní velitel, kapitán Vardas, mezitím 
svolal své muže, kteří se sjeli z po-
licejních stanic celého okresu auty 
i na motorkách. Kolem jednadva-
cáté hodiny dorazil major Beyroudt 

s policejním vyšetřovacím koman-
dem z České Lípy. Na místo se do-
stavila i komise okresního soudu ve 
Šluknově v čele s okresním soud-
cem Poppenbergerem a dále primář 
MUDr. Karl Hayduk a MUDr. Josef 
Lelek. Vyšetřovací komise se ode-
brala do turistické chaty Pirschken-
baude (dnes chata stavebního 
podniku Teplice), kde byl sepsán 
protokol. Vyšetřování ukázalo, že 
vrah listonošovi Worfovi prostřelil 
hlavu. Dle sdělení poštovního úřa-
du nechybělo z poštovních zásilek 
nic kromě finančního obnosu asi 
440 korun. 
Dle hřbitovní knihy Šluknov byl 
nešťastník pochován v hrobě číslo 
1413, oddíl III vlevo. Nové číslo je 
II/L718. Hrobové místo má nyní 
pronajaté rodina Schön-Novák 
z Nového Hraběcí. 
Lesní správa nechala poblíž pů-
vodního pomníku, který se ztratil, 
umístit dřevěný kříž s Kristem. Na-
jdete jej nedaleko chaty na Číhané. 

Text: Helga Hošková, 

foto: Jitka Schneiderová, archiv

Technické služby Šluknov 

3 dřeva) 
je stanovena 

Jedná se převážně o lipové dřevo, které je možné 
si prohlédnout na kompostárně ve Šluknově 

cca 40 m3

Dále je možné využít akční nabídky 
 



Fotbalový podzim se pro všechna 
naše mužstva začal vyvíjet poměrně 
dobře a všichni jsme předpokláda-
li, že podzim bude stejně úspěšný, 
jako byl ten loňský. Zájem fanoušků 
nepolevil ani ve chvílích, kdy se mu-
selo hrát bez diváků, a smířili jsme 
se s tím, že hráče na hřišti na vlast-
ní oči už letos neuvidíme, ale body 

Koncem roku 1995 se podstatně změnil Občanský zákoník a v souvislosti 
s tím i pravidla pro spolky a občanská sdružení. Šluknovský sportovní klub 
proto musel změnit své stanovy, stal se z něj „zapsaný spolek“ a musel být 
zvolen nový výkonný výbor s pětiletým mandátem. Ten měl devět členů, 
z toho šest zástupců oddílů, předsedu, místopředsedu a hospodářku.
Z předchozího vyplývá, že v blízké době jeho mandát po pěti letech končí 
a bude třeba provést nové volby. 
Vyhlášený nouzový stav a další vládní opatření ale s největší pravděpodob-
ností nedovolí svolat volební valnou hromadu tak, jak je obvyklé a musí 
proto nastoupit jiné, netradiční řešení. Volby vedení Sportovního klubu 
opět s pětiletým mandátem proběhnou proto korespondenčně, tzv. me-
todou „per rollam“, prostřednictvím e-mailů. Jednotlivé oddíly nejprve 
navrhnou své nové zástupce ve VV (nebo potvrdí stávající) a projednají 
návrhy na předsedu, místopředsedu a hospodáře či hospodářku. Z návrhů 
bude sestavena kandidátka, která bude podkladem pro korespondenční 
hlasování. Ještě před tím oddíly vyberou své delegáty podle stanoveného 
klíče v počtu 1 kandidát na 10 členů oddílu a ti získají právo oddíly zastupo-
vat a zasílat své korespondenční hlasy pro kandidáty stávajícímu předse-
dovi SK. Předseda všechny e-maily soustředí a pošle volební komisi, která 
následně vyhlásí výsledky hlasování. Ty budou zpětně oznámeny všem od-
dílům prostřednictvím jejich delegátů.
Jedná se o nezvyklý způsob voleb, ale koronavirus teď jiný zákonný způ-
sob neumožňuje. Volby je nutné provést do skočení stávajícího volebního 
období VV, tedy do 27. listopadu, protože pro další správnou existenci 
sportovního klubu musí být dodrženy stanovy a všechna ostatní pravidla 
týkající se ekonomiky, dotací, evidence členů i účasti v soutěžích.

Ing. Milan Kořínek

budou dál přibývat. Nejprve vyhlášení nouzového stavu, potom jeho pro-
dloužení a všechna možná omezení tréninků i zápasů ale stále zachovávalo 
maličkou naději na další utkání. Rozhodnutí Fotbalové asociace ČR ze dne 
27. 10. 2020 ale vše zvrátilo. Vzhledem k stále se šířící koronavirové nákaze 
jsou všechny fotbalové soutěže, které FAČR řídí, tedy od 3. ligy níže, do 31. 
12. 2020 přerušeny a žádné zápasy nejsou povoleny. Toto rozhodnutí bylo 
zřejmě nutné, ale pro aktivní sportovce všech věkových kategorií to určitě 

znamená velkou ztrátu motivace i většiny kontaktů na spoluhráče. Kdy se 
hráči na hřiště vrátí a zda se soutěže i v omezeném rozsahu dohrají, dnes 
nedokáže nikdo odhadnout.
Přesto však FAČR doufá, že se situace vrátí do normálu a proto již dříve vy-

Všichni v této době trpíme, sportovci také, ale neházejme flintu do žita, 
sportovat se pořád dá. 
Nejjednodušším řešením je běh či chůze - nejlépe venku a za každého poča-
sí. I posilovat můžeme - vlastní tělo je našimi činkami a jinými pomůckami, 
na netu k tomu najdeme spoustu videí, hodně jsme se naučili při cvičení v 
kruháči, při HIITu, Tabatě, Piloxingu a v neposlední řadě také na našich 
trampolínkách, které si naši registrovaní sportovci nyní mohou půjčit (cvi-
čení na nich naleznete také na netu). 
Osobně mohu doporučit ranní běhání doplněné o nějaké domácí posilová-
ní vlastním tělem - dřepy, kliky, lehsedy, prkno. 
Po cvičení nezapomeňte na strečink, sprchu a pak snídani (klidně 3 mícha-
ná vejce). Celý den máte potom plno energie, dobrou náladu a ani ten svět 
nevypadá tak smutně.
Pokud budete chtít, napište nám, jak jste si vy poradili se svým sportová-
ním bez trenéra a bezva společných hodin cvičení.       

Renáta Parkmanová

psala program o spolupráci FAČR a oddílů při rozvoji fotbalu v ČR, zamě-
řený na aktivní sportovce do 18ti let věku, kdy jediným kritériem je jejich 
počet. Na každého registrovaného připadne podpora ve výši 147 Kč, což 
pro Šluknov znamená dotaci 11 466 Kč, kterou je nutno využít do konce 
roku 2020 a je možno ji použít na sportovní vybavení a pomůcky právě pro 
mladé členy. Není to velká částka, ale v dnešní situaci i s přihlédnutím k bu-
doucímu vývoji je třeba za ni poděkovat.
Protože nejsou aktuální snímky z utkání, zkusme si alespoň zavzpomínat na 
klidné časy díky historickým obrázkům.           Ing. Milan Kořínek, foto archiv

LÉČIVÁ BOMBA

10 citronů, 15 stroužků 

česneku, 500 g medu

Citrony odšťavíme, česnek 

protlačíme a obojí dáme do 

mixéru. Postupně přilévá-

me med. Touto směsí napl-

níme skleničky, uzavřeme 

je a necháme 2 dny odstát. 

Užíváme nalačno každé 

ráno 1 polévkovou lžíci. Je 

to vyzkoušené na chřipku 

i prochladnutí a v ústech 

nezůstává chuť česneku.

ŠŤÁVA Z ČERVENÉ ŘEPY

1/2 kg červené řepy, 1/2 kg mrk-

ve, 1/2 kg jablek, kousek čerstvého 

zázvoru (asi 4 cm), 1 chemicky neoše-

třená limetka, čerstvá máta na ozdobu

Řepu oloupeme, mrkev, jablka 

a zázvor také oloupeme, u jablek na-

víc odstraníme jádřince. Z limetky 

nastrouháme najemno její kůru. Čer-

venou řepu, mrkev, jablka, zázvor 

i limetku dáme do odšťavňovače a do 

získané šťávy přimícháme limetkovou 

kůru. Podle možností ozdobíme líst-

kem máty a ihned podáváme.



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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Advokát Mgr. Jan Krofta 
oznamuje, 

že nově poskytuje právní služby 
na adrese Lužická 1074, Šluknov 

a to zejména v těchto oblastech:

převody nemovitostí
oddlužení a insolvence
rodinné právo

stavební právo 
    a development

sousedské spory
trestní právo

Kontakt: +420 602 323 876, +420 777 789 800, 
mail: jan.krofta@rossmannlegal.cz


