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Úřední hodiny 
městského úřadu 

v době 
vánočních svátků

V souvislosti s usnesením 
vlády a protiepidemickým 
systémem zůstává nadále 
v platnosti omezení úředních 
hodin na pondělí a středu 

9:00 – 11:00 hodin a 13:00 

– 16:00 hodin.

Z provozních důvodů budou 
zkráceny úřední hodiny ve 
dnech 23. 12. a 30. 12. 2020, 
a to na 7:30 – 12:00 hodin.

Děkujeme za pochopení.
Ing. Eva Baboráková, 

tajemnice

Vážení spoluobčané,
tak jako každý rok dostaly Technické 
služby Šluknov příjemný úkol při-
pravit pro Vás vánoční strom na ná-
městí Míru a vánoční výzdobu města. 
Výběr vánočního stromu započal již 
v průběhu října, kdy jsme společně 

Krásný vánoční strom 

s kolegy z MěÚ Šluknov objeli vyti-
pované lokality se snahou vybrat pro 
Vás ten nejhezčí. Tento rok padla vol-
ba na strom ze zahrady manželů Ši-
cových ve Stříbrohorské ulici, kterým 
tímto moc děkujeme za jeho bezplat-

Město Šluknov připravilo i na příští 
rok možnost pro obyvatele měs-
ta rozhodnout svým hlasováním 
o realizaci akce na zvelebení čás-
ti prostoru ve městě, kde žijeme. 
Jedná se o již čtvrtý ročník parti-
cipativního rozpočtu a v letošním 
roce máte možnost si vybrat z šesti 
připravených akcí. Z důvodu ob-
tížné finanční situace města, která 
je dosud velmi nejasná kvůli eko-
nomickým dopadům pandemie 

opět mohou rozhodovat občané
koronaviru a vládnímu daňovému 
balíčku, který rovněž velmi zásad-
ně omezuje příjmy obcí, se jedná 
o návrhu menších projektů, než jste 
byli v minulých letech zvyklí. I tak 
ale věříme, že mezi akcemi najdete 
svého favorita.
K výběru nabízíme následující 

akce:

1. Oprava cestní sítě na hřbitově 
v Království (vydláždění cestičky, 
doplnění obrubníků)
2. Rekonstrukce toalet v domě kul-
tury (toalety v II. NP jsou nyní v ha-
varijním stavu) 
3. Obnova vodovodního systému 
kašny na nám. Míru (kašna je nyní 
nefunkční)
4. Zřízení nových schránek v urno-
vém háji ve Šluknově
5. Nová (z odolnějšího materiálu) 
oplocení dětských hřišť ve městě
6. Nový záhon trvalek na Malém 
náměstí
Hlasujte pro akci, která se Vám 
nejvíce líbí. Vybraná akce pak bude 
v průběhu roku 2021 realizována.
Hlasovat můžete do 31. ledna 

2021 elektronicky na webových 
stránkách města Šluknov nebo 
formou hlasovacích lístků, které 
jsou k dispozici na podatelně MěÚ 
a v informačním centru v zámku 
(po jeho otevření).       

    Mgr. Martin Chroust
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né věnování a rovněž za skvělou spo-
lupráci. Tento strom je pro mne první 
v mé pozici, a proto jsem se snažil být 
také nápomocen a nabrat potřebné 
zkušenosti na roky další. Práce je to 
nelehká se spoustou svízelností. Při 
převozu došlo k drobným problé-
mům vzhledem k rozměrům stromu 
(cca 15 m vysoký a 5 m široký), ale 
se vším jsme si hravě poradili a krom 
těchto menších komplikací klaplo 
vše na jedničku. Určitě chci pochválit 
mé kluky z TS, kteří vše zvládli jako 
opravdoví profíci, a také děkuji za 
spolupráci Městské policii Šluknov 
a PČR.
V době psaní tohoto příspěvku 

Krásný vánoční strom 

dochází k postupnému zdobení 
stromku, aby zářil na celé náměstí 
jako každý rok. Navěšení svítidel, 
řetězů a ozdob zpravidla trvá kolem 
14 dní a musí se sladit každý detail 
svítivých efektů. Pevně věřím, že 
se Vám bude stromek líbit a bude 
to ozdoba našeho Šluknova i v této 
nelehké době.
Za TS Šluknov chci všem popřát ve-
selé Vánoce, spoustu dárků pro děti 
a rodičům hlavně odpočinek a klid 
v době svátků. Do nového roku 
pevné zdraví a mnoho úspěchů jak 
v pracovní, tak i soukromé sféře.
Budeme se na Vás těšit v roce 2021.

 Lukáš Janeček,
 jednatel TS Šluknov

Rada města Šluknov 9. září 2020 schválila usnesením 
č. 11/52R/2020 Program pro poskytování neinvestičních účelo-
vých dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2021 včetně příloh 
(Žádost o neinvestiční účelovou dotaci, Kritéria hodnocení žádostí 
o poskytnutí neinvestiční dotace). Program, zveřejněný na webo-
vých stránkách města, je určen na podporu neziskových činností 
a akcí zaměřených na děti, mládež a pro širokou veřejnost, za úče-
lem 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

Program pro poskytování 
neinvestičních účelových dotací 

Všem milovníkům krásné hudby s lítostí oznamujeme, že i další plánova-
ný koncert Kruhu přátel vážné hudby ve Šluknově, na kterém jsme se těšili 
přivítat skvělého houslistu Jiřího Vodičku s úžasným klavírním doprovo-
dem Martina Kasíka, který se měl konat dne 6. ledna 2021, je po dohodě 
s umělci zrušen. Pokud situace dovolí a otevřou se koncertní sály, věříme, 
že se s umělci domluvíme na náhradním termínu, o kterém Vás budeme 
včas informovat. 
Děkujeme za pochopení.

Božena Bortníková, KPVH

Zrušení houslového koncertu 
Jiřího Vodičky



Vážení a milí spoluobčané,
rok 2020 se blíží ke svému konci a je až neuvěřitelné, jak rychle utekl. 
V závěru roku většina z nás bilancuje, jaký to byl rok, co nám přinesl, zda 
splnil naše očekávání, jaké problémy či radosti jsme prožívali. Domnívám 
se, že na začátku roku 2020 neměl nikdo z nás ani tušení, co všechno nás 
čeká, jakým problémům bude vystavena naše republika, Evropa a celý svět. 
Malinký neviditelný virus změnil životy lidí téměř na celé planetě a vyvolal 
ekonomickou krizi, kterou prochází mnoho zemí. Po celá desetiletí jsme se 
s žádnou krizí podobného charakteru a rozsahu nepotýkali a naštěstí nás 
od druhé světové války nepostihl žádný válečný konflikt. Lidé najednou 
pocítili, jak křehká je hranice mezi tím, na co jsme byli doposud zvyklí, co 
jsme považovali za samozřejmé, na co jsme se spoléhali, a co jsme naopak 
ztratili a co nemůžeme. Doufám, že ani tato „divná“ doba Vás nepřipraví 
o prožívání předvánoční a vánoční atmosféry. Tato doba nás ale, bohužel, 
připravila o tradiční, velmi pěkné akce, jakými je rozsvícení vánočního 
stromu na náměstí, tradiční akce na zámku, kdy každá adventní neděle 
byla jinak tematicky zaměřena. Velmi nás to mrzí, ale vzhledem k situaci 
a vládním nařízením jsme museli tyto akce zrušit. Stejně tak jsou zrušeny 
kulturní akce do konce března 2021, protože se lze zcela jistě domnívat, 
že shromažďování většího počtu lidí nebude možné ani na začátku nové-
ho roku. Určitě je naším společným přáním, aby se v novém roce situace 
zlepšila. 
Návrh rozpočtu na rok 2021

Návrh rozpočtu na další rok je vyvěšen na úřední desce a bude projednán 
na zasedání Zastupitelstva města Šluknov 17. prosince 2020. Dle vývo-
je ekonomické situace v naší zemi byl připraven rozpočet úsporný, který 
zohledňuje plánované dopady na ekonomiku. Zcela popravdě v návrhu 
rozpočtu zůstaly většinou jen investiční akce, které byly letos zahájeny či 
zasmluvněny, a v příštím roce budou dokončeny. Naopak akce, které jsme 
měli v plánu realizovat, jsme museli odložit. To je pochopitelné. Více infor-
mací k rozpočtu poskytnu až po jeho schválení.
Instalace informačního systému ve městě

Ve Šluknově byla započata první část instalace informačního systému. 
Druhá část bude dokončena v prvním pololetí následujícího roku. Jedná se 
o turistické ukazatele, které jsou připevněny na samostatných sloupcích, 
některé i na sloupech veřejného osvětlení. Tyto ukazatele jsou důležité ze-
jména pro turisty a návštěvníky města, aby se zde lépe orientovali. Dlouho-
době po nich byla ze strany turistů poptávka. Na informační systém jsme 
v letošním roce obdrželi dotaci ve výši 50 %, proto bylo možné tento sys-
tém ve městě instalovat. Mnozí z Vás si možná nových rozcestníků všimli. 
Bohužel ne všichni občané vnímají pozitivně budování nových věcí ve 

městě. Jeden rozcestník u bývalého 
závodiště směrem na Křečany byl 
násilně odlomen a odcizen. Druhý 
na křižovatce směrem na Karlovo 
údolí byl vyvrácen. Věc byla předá-
na Policii ČR k šetření. Akce osazo-
vání rozcestníků v katastru našeho 
města není ani ve své polovině a již 
řešíme odcizení a vandalismus. Ne-
chápu, komu to může dělat radost. 
Nejspíše se jedná o to, jak městu 
uškodit. Pochopitelně nás napadla 
myšlenka, zda má vůbec smysl zde 
něco nového dělat. Opakovaný van-

Eva Džumanová

dalismus, řešení věčných černých skládek a nepořádku ve městě je demo-
tivující. Jak by to zde ale vypadalo? Stále je mezi námi většina těch, kterým 
na městě a prostředí, ve kterém žijí, záleží. A zejména pro tyto lidi má smysl 
ve městě pracovat a investovat.
Vánoční svátky

Právě v těchto dnech prožíváme období adventu a příprav na vánoční 
svátky. Každý rok toto období zahajujeme na náměstí, kde se sejdeme a za 
zpěvu koled, vůně trdelníku a svařáku, se těšíme z rozsvícení vánočního 
stromu a dýchne na nás příjemná vánoční atmosféra. Bohužel události 
letošního roku nám neumožnily, abychom se na náměstí sešli. To ale ne-
znamená, že bychom se měli o předvánoční atmosféru ošidit. Právě nao-
pak. Věřím, že většina z nás se na svátky připravuje stejně jako každý rok.  
Že naše domovy budou provoněny vánočním cukrovím, děti budou psát 
Ježíškovi, co by si přály pod stromeček a každý týden zapálíme svíčku na 
adventním věnci.
Dovolte mi, abych Vám všem touto cestou za vedení města popřála, abyste 
letošní vánoční svátky prožili v klidu a v pohodě v přítomnosti svých nej-
bližších. 
Do nového roku přeji všem zejména pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, spo-
kojenosti, ať se plní vaše přání. Ať je rok 2021 lepším pro nás všechny, než 
je rok letošní. Z historie víme, že lidstvo bylo opakovaně sužováno kata-
strofami v podobě epidemií, válek a ekonomických krizí. A každá krize má 
svůj začátek, průběh a konec. A je třeba si uvědomit, že i krize spojená s ko-
ronavirem jednou skončí a my z ní vyjdeme bohatší o zkušenosti a vědomí, 
co je pro nás v životě opravdu důležité a podstatné. 
Přeji Vám všem krásné Vánoce a šťastný nový rok.

Vážení čtenáři Šluknovských no-
vin, dovolte mi, abych Vás opět po 
určité době informoval o činnosti 
Městské policie Šluknov. V této pro 
nás všechny nelehké době zmítané 
nejrůznějšími nařízení vlády je čas-
to opravdu složité se v aktuální le-
gislativě orientovat a dělat vše tak, 
jak je správné. Věřte, že i strážníci 
při projednávání přestupků či ře-
šení jednotlivých situací brali tuto 
skutečnost v potaz a značné množ-
ství přestupkových jednání bylo na 
místě vyřešeno pouze upozorněním 
či projednáno domluvou. Je zřej-
mé, že je mezi námi většina, která 
současnou situaci na lehkou váhu 
nebere a snaží se alespoň z médií 
získat tolik potřebné informace, ať 
už je důvodem jejich jednání pocit 
strachu o zdraví své či svých blíz-
kých nebo pocit zodpovědnosti. 
Na druhou stranu je nutno uvést, 
že nebylo málo skupinek, případ-

ně jednotlivců, kteří si rádoby bo-
hémským způsobem života jaké-
koli zákazy či omezení k srdci vzít 
nehodlali. V případě jednotlivých 
přestupků mohu uvést, že statistic-
ky jsme zažili jakýsi odklon od stan-

dardních čísel. V minulosti byla 
většina, řekněme 85 % přestupků, 
projednána v oblasti dopravy. Ve 
zbytku se jednalo o přestupky pře-
vážně v oblasti veřejného pořádku. 
V současnosti, tedy v období nou-

zového stavu, se počet přestupků ve 
veřejném pořádku, případně poru-
šení vyhlášek města a platných na-
řízení vlády, prakticky rovná počtu 
přestupků projednaných v dopravě. 
V rámci hlídkové služby byla každo-
denně realizována kontrola míst se 
zvýšeným počtem osob jako např. 
parkoviště u obchodních domů 
a restaurací a dále míst se znaky 
vyloučené lokality se zaměřením na 
veřejný pořádek, bezpečnost osob 
a majetku, případně dopravní situ-
aci. Samozřejmostí byla i hlídková 
činnost v okrajových částech katas-
tru města, a to zejména v nočních 
hodinách, jako prevence majetko-
vé trestné činnosti. V tabulce pro 
představu uvádím přehled někte-
rých konkrétních aktivit. 
Dovolte mi, abych Vám za kolektiv 
strážníků popřál pevné zdraví a po-
hodový zbytek roku.

Vyskočil Vladimír, velitel MP

Počet událostí vč. přestupků – období 09-11/2020 - 305

Počet projednaných přestupků - 162

Přestupky – porušení nařízení vlády - 95

Přestupky – veřejný pořádek + OZV města - 35

Přestupky postoupené správnímu orgánu- 5

Součinnost se složkami IZS – PČR, HZS, RZS - 86

Součinnost – ostatní (Odbor sociální, přestupková komise, 

rybářská stráž)- 102

Řidiči pod vlivem alkoholu - 2

Problematika úniku zvířat – odchyt, transport - 20

Autovraky - 2

Nález a likvidace injekčních stříkaček - 8



Kvíz: urči na první pohled chybnou 
směrovku. Ověření možné na smě-
rovníku na náměstí.

V tomto článku Vás seznámíme 
s poslední trasou, která byla v okolí 
Šluknova vyznačena.
Začínáme opět ve Šluknově na ná-
městí u centrálního směrovníku. 
Vydáme se po zelené značce a smě-
rovka nám ukazuje cíle Pod Koste-
lem, Židovský vrch (vyhl.), Šluk-
nov (zast. ŽST), Pod Rožanským 
vrchem.
Odcházíme společným směrem se 
žlutou, ale již druhá značka je od-
bočení zelené směrem ke kostelu 
sv. Václava. Obchází kostel a pod 
kostelem na začátku Potoční ulice 
je umístěn směrovník a zde začíná 
tvarové značení odbočky na Židov-
ský vrch s vyhlídkou. Vyhlídka byla 
otevřena v červenci 2019. Je z ní 
nádherný výhled na město s domi-
nantou kostela sv. Václava.
Zelená značka pokračuje od smě-
rovníku Pod Kostelem uličkami 
kolem Šluknovského potoka až 
k odbočení k železniční zastávce 

Pokračování - trasa zelená

Šluknov, zast., dříve zast. Císařský. Po přechodu kolejí jdeme mezi ohrada-
mi na vrchol k Zeckelovu kříži. Zde je posezení s lavičkami a informační ta-
bulí a nádherným výhledem do krajiny. Po tomto zastavení scházíme přes 
pastvinu kolem ohrady do Nového Hraběcí. Zde pokračujeme po místní 
silničce kolem pomníčků obětí 1. světové války místních obyvatel a dále 
k opravené kapličce Nanebevzetí P. Marie. Zde odbočujeme vpravo a pro-
cházíme kolem bývalé školy a kolem rybníka, v létě s párem labutí. Zelená 
značka končí na rozcestí s modrou na TIM Pod Rožanským vrchem. 
Modrá TZT je trasa, která opisuje celý Šluknovský výběžek, začíná ve 
Varnsdorfu a vede přes Rumburk, Jiříkov, Šluknov, Lobendavu, Tanečnici 
a končí na Zeleném kříži. My se na ní napojujeme zhruba v polovině její 
trasy a zamíříme po ní do Rožan. Kdybychom zvolili opačný směr, tak je 
to velmi zajímavý úsek pod Špičákem ve směru Lipová. Zajímavostí této 
části úseku je, že se spojí s německou modrou v hraničním úseku a tyto 
obě modré trasy vedou společně. Německá modrá je dálková certifikovaná 
trasa Oberlauzitzer Bergweg. 
Vraťme se ale k našemu směru, projdeme lesem Pod Rožanským vrchem 
do Nové Vsi a přijdeme na okraj Rožan. Zde je odbočka tvaro-
vého značení k Javorové bráně. V roce 2021 tato odbočka bude 
změněna na trasu vedoucí přes státní hranici do Německa. Toto 
je s německou stranou předběžně vyjednáno, ale situace s Co-
videm nás pozdržela, takže se nestihlo společnou přeshraniční 
trasu proznačit v roce 2020. Pokračujeme dále po modré k ryb-
níku Hraničář. Tato část trasy je zároveň naučnou stezkou Les-
nické školy Šluknov. U rybníku Hraničář se připojí červená od 

Královky a rozcestí Bet-
telmannstein, kam při-
chází německá trasa od 
Taubenheimu. Pokraču-
jeme v souběhu modrá/
červená až na náměstí. 
Tento úsek je veden po 
silnici s automobilovým 
provozem a město Šluk-
nov plánuje výstavbu 
chodníku pro pěší. Celý 
okruh opět ukončíme 
na náměstí, a tím pádem 
jsme zvládli 11 km.
Tak jak v minulém čísle 

přidám příhodu při značkování zelené trasy. Trasu jsme značkovali na dva-
krát, nejprve v červnu a značení jsme dokončovali v červenci při velkých 
vedrech. To jsme právě podcenili a vzali si s sebou málo vody na pití. Zna-
čení jsme chtěli ten den dokončit a zbýval úsek Potoční ulicí k žel. zastávce. 
Kolegyně měla žízeň a byla již dost unavená a odpočívala na mezi u okra-
je cesty. To zaregistrovala paní, která zalévala zahrádku u svého domku. 
Okamžitě se mně ptala, zda mé kolegyni nic není. Řekl jsem jí, že je jen 
unavená a má žízeň. Paní zmizela a ihned se znovu objevila s lahví stude-
né pramenité vody. Myslím, že ta hodná paní byla z domu č. 42. Díky ní 
jsme značení ten den zvládli dokončit až k železniční zastávce. V Potoční 
ulici jsou vůbec hodní lidé. V několika případech jsme potřebovali umístit 
značky v křižovatkách a nic jiného jsme pro umístění značek neměli než 
soukromé objekty. Samozřejmě jsme majitele požádali, zda můžeme znač-
ky umístit převážně na plot nebo sloupky plotu. Ani v jednom případě jsme 
nebyli odmítnuti, a naopak při vysvětlení, že značíme novou turistickou 
trasu, nám bylo poděkováno.
Z informačního centra ve Šluknovském zámku máme informaci, že nové 
trasy jsou hojně využívány. Jsme rádi, že Klubu českých turistů společ-
ně s městem se povedl vytvořit systém turistických tras, který umožňuje 
okružní výlety krásnou krajinou v okolí Šluknova. Navíc v roce, kdy jsme si 
připomněli vzpomínkovým výletem po jedné z tras Ing. Františka Bienerta.

Text a foto: Václav Nič, předseda krajské komise značení, 
KČT Ústecká oblast

TIM Šluknov, zast. (ŽST)

značení Potoční ulicí



práce na jídelně

Tak se nám konečně splnilo naše velké přání, škola nám opět ožila dětským 
smíchem a klábosením.

i venku musíme mít roušky

nový vchod do budovy školy

příprava na vánoční výzdobu školy

zadávání úkolů v distanční výuce v papírové formě

Od začátku prosince již první stupeň a deváťáci chodí do školy denně, šes-
ťáci, sedmáci a osmáci ob týden. Družinu musíme mít stále oddělenou po 
ročnících, což je pro nás značně komplikované. Doufáme, že tato opatření 
nebudou dlouho trvat a chod školy se vrátí do normálních kolejí.
Žáky z malé školy po návratu z distanční výuky čekal nově upravený vchod 

do budovy, přestavěný průchod 
mezi budovami a nové pracoviště 
speciální pedagožky, která se zde 
bude moci věnovat žákům se spe-
cifickými vzdělávacími potřebami.
Na velké škole zpestří žákům výuku 
další interaktivní projektory v od-
borných pracovnách, nově je vyma-
lovaná a  upravená učebna hudební 
výchovy. 
V jídelně se stále ještě pracuje, 
takže pořád platí mimořádný pro-
voz – vstup do budovy je zadním 
vchodem. Vnitřní prostory ale bu-
dou pravděpodobně do konce roku 
dokončené.
Advent je patrný z výzdoby školy, 
bohužel, ale většina akcí, které ho 
tradičně doprovází, se konat nemů-
že. Takže v letošním roce se s Vámi 
neuvidíme na tradičním předvánočním Dnu otevřených dveří, na vánoč-
ních dílničkách či besídkách. Proto mi dovolte, abych Vám touto cestou po-

přála klidný adventní čas, strávený v kruhu rodiny, příjemné prožití Vánoc 
a hlavně pevné zdraví v roce 2021.

Za vedení základní školy Mgr. Renata Sochorová



Co se novinek u nás v TS týká, tak 
možná spousta z Vás již postřeh-
la, že byly spuštěny nové webové 
stránky www.ts-sluknov.cz, kde 
najde každý potřebné informace 
a také je možné objednat online 
naše služby z pohodlí domova po-
mocí objednávkového formuláře. 
Dále jsme zřídili platební terminál 
v TS, tak už nemusíte přemýšlet, 
kolik si vybrat peněz pro platbu, ale 
jen jednoduše zaplatit pomocí pla-
tební karty.

od 1. 12. 2020 do 28. 2. 2021

ZAVŘENO

PO DOBU UZAVŘENÍ 
KOMPOSTÁRNY 

JE MOŽNO BIOODPAD 
ODEVZDÁVAT 

DO SBĚRNÉHO DVORA 
VE ŠLUKNOVĚ.

Do nového roku nás čeká spousta 
práce s plánovanými projekty, kte-
ré pro Vás ve spolupráci s městem 
Šluknov připravujeme. Jedná se 
např. o nový sběrný dvůr, vážný 
systém pro svoz SKO a také nové 
přehledné informační značení pro 
naše město. 
Určitě se během roku objeví i další 
věci, kterými se budeme snažit zpří-
jemnit potřeby nás všech.     

Lukáš Janeček, 
jednatel TS Šluknov

Vážení a milí spoluobčané,
v letošním roce se potýkáme s pandemií Covid–19, jedná se o epide-
mii, s jakou jsme se nikdy nesetkali a kterou doprovází mimořádná 
vládní nařízení a opatření.
Názory se na ně různí, ale cíl by měl být jednotný – zdraví lidí a pre-
vence nákazy. Nepodceňujte a dodržujte hygienická opatření, chrá-
níte tím nejen sebe, ale i okolí.
Jednou z nejvíce ohrožených skupin bývají senioři a ti tvoří většino-
vou skupinu členů naší místní organizace.
Jako u ostatních organizací i činnost našeho Svazu byla značně 
omezena. Nemohli jsme se plně řídit daným plánem roku a uspořá-
dat naplánované akce - členské schůze, společná setkání, kulturní 
akce, návštěvy u dlouhodobě nemocných a další. Přesto členky vý-
boru zůstávaly v neustálém kontaktu.
Všem nám bych touto cestou chtěla popřát, aby se epidemiologická 
situace co nejdříve zklidnila. Doufám a pevně věřím, že ji co nejlépe 
zvládneme.
Prožíváme jedno z nejkrásnějších částí roku a tím je období vánoč-
ní.
Přeji Vám příjemné prožití adventního času a vánočních svátků 
v klidu a příjemné atmosféře v kruhu svých blízkých a známých, tře-
ba i trochu v omezení, ale uvědomění si, že nejdražší dar je zdraví.
Do nadcházejícího nového roku 2021 Vám všem přeji pevné zdraví, 
spokojenost, vzájemné porozumnění a hodně úspěchů v osobním 
i pracovním životě.

Božena Zemanová



Skoro všechno listí je už na zemi a my jsme si připomněli, jakými změna-

mi v tomto ročním období prochází příroda. Porovnali jsme je s ostatní-

mi ročními obdobími a hledali jsme shodné a hlavně rozdílné znaky. Více 

jsme si všímali projevů počasí. Vnímali jsme různou teplotu vzduchu, sílu 

větru, deště a podle toho jsme vybírali oblečení, které bychom si mohli 

obléknout. Sílu větru jsme si vyzkoušeli i na „vlastní kůži“. Vybírali jsme 

vhodnou melodii pro vánek, vítr a vichřici. Vyjádřili jsme je pohybem, 

přiřazovali jsme odstíny modré a všechny jsme našli i ve svých pusin-

kách. Přesvědčili jsme se o tom při foukání brčkem do vody, kdy při ván-

ku voda jen lehce probublávala, zatímco při vichřici cákala všude kolem.

Každé ráno jsme vyhlíželi svatého Martina, kterého jsme se dočkali až 

první adventní  neděli. Konečně je tu... A protože se už znatelně ochladi-

lo, zopakovali jsme si některé zásady, které přispívají k našemu zdraví. 

Teď už víme jak naše tělo funguje, co dokáže a co my můžeme udělat pro 

to, abychom měli zdravé tělo i ducha.

Teď už se ale těšíme na sníh a na zimu. Namalovali jsme si sněhové 

vločky, některé malé, jiné zas obrovské a zkusili jsme nakreslit a posta-

vit i sněhuláka. Dokonce jsme si sami nazdobili okna. Už nám na nich 

září vánoční ozdoby a věříme, že se budou líbit i Ježíškovi a třeba nám tu 

nechá i nějaké dárečky... Tak šťastné a veselé a hlavně pohodové Vánoce 

přeje mateřinka...                                                                                    

Text: Hana Princová, foto: Irena Staníková, Kristýna Čečrlová



                       Životopis

„Podívej se z okna“ volala na mne maminka. Uposlechl jsem, ale nic zvlášt-
ního jsem neviděl. „A co jsem měl vidět?“, zeptal jsem se zvědavě.
„Ty si nepoznal, že sněžilo?“ byla matčina odpověď. Teprve když jsem se 
namáhal dohlédnout na ulici, uviděl jsem našedlou bělost. To u prarodičů 
bylo všechno jiné. Tam jsem si nemusel vykroutit krk, abych mohl pozoro-
vat sníh. Tam v zahradě ležela ta bílá nádhera krásně rozprostřená. Kaž-
dá větev i větvička byly bílé, každá tyčka u plotu měla sněhovou čepici. Ve 
městě tato bílá krása vydržela pouze krátce, už v poledne tam ležela špina-
vá šedá břečka.
Nevím, jak se to stalo, ale najednou se začalo mluvit o Mikuláši. Jelikož 
v posledních dnech pořádně sněžilo, těšila se dětská srdíčka na vánoční 
zázrak. Svatý Mikuláš přišel k dětem v noci z 5. na 6. prosince jako posel 
všeho dobrého. Než ale děti odešly spát, pověsily svoje punčochy a pro jis-
totu postavily na stůl ještě talíř. Spaní v této noci bylo velmi neklidné, můj 
o 7 let starší bratr a já jsme vstali druhý den velmi brzy. Byli jsme zvědaví na 
Mikulášskou nadílku. Na stole na nás čekaly dvě perníkové chaloupky, pro 
každého jedna. Na talíři ležely ořechy, fíky, pomeranče, čokoláda a drobné 
pečivo. Punčochy byly plné jablíček. Můj bratr musel do školy, ale já jsem 
se mohl z nadílky dál těšit.
O nadcházející neděli, přesně v devět hodin, se objevil dědeček, abychom 
šli spolu do kostela na mši a potom k němu domů, kde nás očekávala ba-
bička. Když jsme kolem poledne přišli do domku prarodičů, čekal na nás 
na stole oběd. Tady bylo všechno mnohem jednodušší, prostší, než u nás 
doma. A právě ta jednoduchost a prostota zůstala navždy v mých vzpomín-

Franz Xaver Schütz se narodil 
31. 5. 1907 ve Šluknově, Karlova 
ul. č. 327. Pochází ze staré učitel-
ské rodiny, jeho otec byl známý 
ředitel kostelního sboru. Lásku 
k betlémům v něm probudil jeho 
dědeček, u kterého často pobýval 
a ve vánočním čase pomáhal sta-
vět betlém. Po skončení obecné 
a měšťanské školy ve Šluknově 
studoval na Učitelském ústavu 
v Liberci a v Praze a své studium 
si doplnil ve Vídni. Jeho prvním 
učitelským místem byla škola ve 

Starých Křečanech. Jako mladý začínající učitel byl pak ještě přemisťován 
na různá místa ve Šluknovském výběžku. 
Při odsunu v roce 1945 opatroval ve svém příručním zavazadle, mezi těmi 
málo věcmi, které jemu jako i ostatním bylo povoleno vzít s sebou, i figurky 
z betléma. Rodina se ocitla ve Vídni. 
Zde získal místo učitele na gymnáziu. Později byl docentem na Pedago-
gickém institutu a profesorem na Učitelském vzdělávacím ústavu. Byl též 
členem zkušební komise na učitelském úřadě pro hlavní školy.
Daleko víc však je znám jako řezbář – umělec. Už ve svých 14 letech za-
čal vyřezávat a vypracoval se až k dokonalosti. Sám o této době vypráví: 
„Pocházím ze starého rodu učitelů a hudebníků. I můj otec je sbormistrem 
arciděkanského kostela ve Šluknově. A tak je mi někdy i líto, že opouštím 
rodinnou tradici a nemohu se věnovat hudbě po vzoru předků.
K řezbářství mě přivedla touha vlastnit takový betlém, jaký měl dědeček. 
Byl to tedy dědeček, kdo ve mně probudil lásku k betlémům. Protože jsem 
neměl prostředky, abych si betlém koupil, zkusil jsem si figurky vyřezat. 
Řezal jsem z naprosto nevhodného dřeva starým kapesním nožem. Můj 
první kritik, starý švec Müller, prohlásil, že při dobré vůli se dá ve výtvoru 
poznat člověk. Dalším mým dílem byla z dlouhé chvíle ve škole vyřezaná 
létavice. Tedy kometa, na níž jsem použil dřevěného trojúhelníku, který se 

mi zdál k tomu účelu jako stvořený. 
Později, když jsem již studoval na učitelském ústavu v Liberci, využíval 
jsem všechen sobotní a nedělní volný čas, včetně večerů, k práci u řezbář-
ského stolu. Figurky, které tehdy vznikaly, byly stále lepší a pohlednější. 
Můj umělecký růst podporoval pan učitel Pius Ulbrich, který mi ke studiu 
zapůjčoval figurky Dominika Rudolfa i mnoho jiných cenných předloh. 
V roce 1930 jsem měl na výstavě ke Dni učitelů v Liberci vystaveny dvě fi-
gurky. Všiml si jich i místní tisk a nešetřil chválou. V témže roce jsem dostal 
nabídku z Oberammergau na větší zakázku, z níž jsem měl velkou radost, 
obzvlášť když byla nakonec i pochválena tamějšími slavnými mistry. Dnes 
jsou mé figurky roztroušeny nejen po mnoha německých oblastech, ale 
i v Čechách, Moravě a daleko ve světě.“
Po těžkém úraze v roce 1957 pracoval již pouze jako úředník ve školní sprá-
vě, roku 1972 odchází do důchodu. Od roku 1950 je restaurátorem a so-
chařem v klášteře Sv. kříže a pracuje pro Ústav památkové péče pro jižní 
Rakousko. Jeho díla jsou známa po celém světě. Vyznačují se krásou a až 
neskutečnou živostí. Na 1500 figur zhotovily jeho mistrné ruce. Tyto práce 
můžeme obdivovat např. v kostelním betlémě ve Šluknově, Mimoni a Lo-
bendavě. Pro pohyblivý Weikertův betlém zhotovil 76 figurek. Také mno-
ho kostelních betlémů ve Vídni se může pyšnit jeho uměním. Nevyřezává 
pouze figurky k betlémům. Zhotovoval sakrální plastiky, různé sochy, sku-
piny Ukřižování, křížové cesty a jiné. Nejvýznamnější a nejznámější z jeho 
prací je Kristus na kříži v nadživotní velikosti, který vytvořil ve svých 25 
letech pro kostel sv. Václava ve svém rodišti a jím vyřezaný betlém nazvaný 
„Touha po domově“ v Karlskirche ve Vídni. Zvěčnil v něm nejen své rodiče, 
ale mnoho obyvatel ze Šluknova. Svá díla nevytvářel pouze ze dřeva, ale 
i z mramoru, umělého kamene a bronzu. 
Za svoji vynikající práci získal mnohá ocenění: stříbrný čestný znak měs-
ta Vídně, zlatý čestný znak města Innsbruck, zlatou medaili na Světovém 
kongresu přátel betlémů v Neapoli, Zemskou cenu Ploučnice-Nisa-Nie-
derland Sudetoněmeckého Landsmannschaftu, záslužný kříž 1. stupně 
Suverénního maltézského rytířského řádu v Římě. Posledním vyznamená-
ním, kterým mu bylo vysloveno poděkování a uznání za jeho umělecké dílo 
ve prospěch své bývalé vlasti, je zlatá plaketa města Böblingen.
Život profesora Schütze, který celý svůj život prožil po boku své manželky 
Berty, roz. Mautsch-ové z Mikulášovic, se navždy uzavřel dne 3. 7. 2000. 
Nejen v betlémářském světě zůstane jeho jméno navždy pojmem. 

Svatá rodina v kostele sv. Bartoloměje ve Velkém Šenově, autor Franz Schütz

kách. Aniž bych si to uvědomoval, tíhl jsem už tehdy k tomuto životnímu 
stylu. 
Čtrnáct dní před Vánocemi dědeček pro mne v neděli odpoledne připravil 
velikou radost. Byla o to hezčí, že to pro mne bylo opravdové překvapení. 
Vytvořil mi betlém. Z borovicové a modřínové kůry zhotovil stáj. Došel pro 
vystřihovánky, na kterých byly předtištěny betlémové figurky. Podlepili 



Betlém nazvaný „Touha po domově“ (figurky mají podobu obličejů obyvatel 
ze Šluknova), nachází se v Kostele svatého Karla Boromejského ve Vídni 
(Karlskirche), autor Franz Schütz

Spolek betlémářů - první řada z leva do prava - Josef Diessner Jiříkov, Anton Pius Ulbrich Fukov, Anton 
Müller Rumburk, Eduard Kindermann Jiříkov, Josef Thiele Studánka
druhá řada z leva do prava - Anton Thiele Studánka, Anton Wendler Jiříkov, Franz Schütz Šluknov, 
Raimund Jentsch Brtníky

jsme aršíky tvrdým papírem a pak jednotlivé postavičky a zvířátka vystři-
hovali. Jednoduché tvary jsem směl vystřihovat sám, složitější převzal dě-
deček. Aby figurky dobře stály, přilepili jsme na jejich základnu dřevěnou 
podložku. Pak dědeček přinesl dřevěné prkno ve tvaru čtvrtkruhu, rozložili 
jsme na něj mech a na tento podklad jsme umístili stáj, rozestavěli vystříha-
né figurky a jesličky byly hotové. Byť byl jednoduchý, stal se tento papírový 
betlém mým vlastnictvím, prvním z celé dlouhé řady, které následovaly. 
„Až přijdeš příští neděli, postavíme náš veliký betlém. Můžeš mi pomáhat, je 
to veliká práce.“ řekl dědeček. Tento slib ve mne vzbudil veliké očekávání. 
Následující týden byl pro mne věčností.
Jednoho pozdního odpoledne, v tomto pro mne dlouhém týdnu, jsem šel 
se svým otcem na procházku, což se stávalo zřídka. „Ta ještě mladá zima ať 
ukáže, co umí“, pověděl táta. Bylo bezvětří, sněhové vločky tancovaly v kol-
mých drahách až k zemi.
Na náměstí už svítily obloukové lampy na vysokých kandelábrech. To bylo 
něco nového. Říkalo se, že lampy svítí díky elektrickému proudu. Až do 
teď to bylo tak, že na zdech domů byly ve větších či menších vzdálenostech 
upevněny lucerny, což byly petrolejové lampy. K jejich rozsvěcení a zhášení 
najalo město muže. U těchto nových módních lamp to však bylo přebyteč-
né. Hovořilo se i o tom, že elektrické osvětlení má být zavedeno do všech 
domů. 
Zatím jsme ale obdivovali první dvě obloukové lampy, které náměstí jasně 
osvětlily. Byla to pro nás i město senzace. 
Procházeli jsme náměstí nahoru a dolů, byl to krásný pokojný zimní večer. 
Když sněhové vločky letěly kolem lamp, dostaly tmavší odstín. Občas jsem 
zaklonil hlavu a vločky mi padaly přímo na obličej a roztály. Jaká krása!
A tu přicházel z druhé strany veliký muž v rozevlátém kabátě, jehož hlavu 
pokrývala kožešinová čepice. Na krátkém vodítku vedle něj běžel černý ov-
čácký pes. Pak zůstal stát, pozdravili se s otcem a vyměnili si několik přátel-
ských slov. Ke mně táta pronesl: „Jak víš, začneš na podzim chodit do školy 
a tenhle muž bude tvým učitelem.“
Hrozně jsem se polekal. Díval jsem se zdola do jeho obličeje, ale nic pří-
jemného v něm nebylo. Skutečnost, že budu brzy chodit do školy, mnoho 
mých her učinilo neradostných. Ale teď to bylo najednou vážné, protože 
„pan učitel“ mne teď znal. Další slova pronesl učitel víc k otci než ke mně: 
„Bude to silná třída, tak kolem 80 chlapců se u mne sejde. Ale já si s nimi už 
poradím.“ Podal mi ruku, přátelsky mě poplácal po rameni a už se svým 
psem odcházel. Pozn. Tento muž byl učitel Pius Ulbrich, rodák z Fukova, 
který vedl kinologický spolek a sbíral betlémy. Pro svoji impozantní posta-
vu dostal přezdívku „Dlouhý učitel“.
Na kraji náměstí měli dva řezníci své místo, kde prodávali párky. Jejich 
stánky se podobaly lokomotivám. Pod kotlem žhnuly na roštu rozžhavené 
uhlíky, jejichž plyny odcházely komínem „lokomotivy“. V kotli se ohřívaly 
voňavé chutné párky. Celé zařízení stálo na kolečkách, aby se dalo snadněji 

transportovat. Na delší straně byla umístěna lavice se stolkem, na němž 
byly připraveny talířky s křenem a čekaly na hosty a párky. Mnozí z ko-
lemjdoucích rádi přijali nabídku. I můj otec mne pozval „na párek“. Od-
mítl jsem však, setkání s mým budoucím učitelem mi docela zkazilo chuť 
na tuto dobrotu. 
Konečně dlouhý týden skončil a dědeček si mě v přesně určený čas vyzvedl. 
Vždyť jsme domluvili, že začneme se stavbou jesliček a já jsem směl pomá-
hat!
V rohu světnice jsme vystavěli kostru. Nahoru bylo umístěno veliké prkno 
ve tvaru čtvrtkruhu. Dědeček přinesl roli papíru, rozbalil ji a upevnil na zeď 
za prknem. Pak mi vysvětlil: „To je pozadí – krajina svaté země. Tak to vypa-
dá v zemi, kde se Ježíš narodil.“
Díval jsem se na to s úžasem a plným vědomím poprvé. Pak jsme na prkno 
zvedli hotovou stáj. Krajina byla vymodelována ze stromové kůry a kořenů. 
Vznikly tak strmé skály a doliny. Vyznačili jsme také cestu, která vedla ko-
lem stáje zleva doprava. Tím byla hlavní a nejtěžší práce dokončena a my si 
na chvíli oddechli. Babička nám přinesla kávu a koláč. 
Posilněni jsme pak z půdy snesli uschlý mech a pečlivě jej rozložili po celém 
terénu. Na pokládání mechu si dědeček nechal obzvláště záležet, všechno 
muselo být provedeno pečlivě, aby celá plocha tvořila jednotlivý celek. 
Cesty byly vyznačeny obarvenými pilinami. Úplně vzadu dědeček vysta-
věl město: domy v orientálním slohu, kopule, veliká brána i zeď s bohatým 
cimbuřím měly diváka-pozorovatele zavést do Betléma. 
Pro oživení krajiny byly použity vlastnoručně zhotovené olivovníky, palmy, 
cypřišky a keře rozestavěné do celého prostoru. A teď přišel nejsvátečněj-

ší okamžik. Dědeček přinesl krabici s betlé-
movými figurkami. Opatrně bral z krabice 
jednu figurku po druhé, zbavil je jejich obalu 
a postavil na stůl. Oči mi přecházely, nevě-
děl jsem, kam se mám dřív podívat. Ale dě-
deček už začal podle určitého pořadí stavět 
postavičky do připravené krajiny. Jako první 
zaujmul své místo strážný-římský voják, a to 
v bráně u vchodu do města. Vlevo od stáje le-
želi pod olivovníkem pasáčci se svými kozami 
a ovečkami. Anděl zvěstování byl umístěn 
mezi ně. Po cestách přicházeli muži a ženy 
se svými dary pro dítě. Betlémáři je nazývali 
„Bringsmanni – darovníci“. Před ještě prázd-
nou stájí klečeli pasáci ponořeni do rozjímání. 
„Dědečku, proč nedáš jako první do stáje sva-
tou rodinu?“, zajímalo mne. „Můj milý chlap-
če, svatou rodinu umístím teprve na Štědrý den 
v sedm hodin večer, přijde k nim i Anděl Gloria. 
To je nejsvátečnější okamžik Štědrého večera, 
tím začínají nejkrásnější svátky v roce!“ 
Už bylo hodně pozdě, ale nemohl jsem se od 
hotových jesliček odtrhnout. Proto mi bylo 
dovoleno výjimečně u prarodičů přenocovat. 
Návrat domů se konal až následující den.

Sepsala: Helga Hošková



Foto: Bc. Irena Staníková,

Mgr. Jana Korečková 



montáž směrovek na lampu veřejné-

ho osvětlení

Po téměř deseti letech od pr-
votního záměru přistoupilo 
město Šluknov k realizaci 
základního prvku turistické 
infrastruktury, který u nás 
doposud chyběl – turistické-
ho a orientačního informač-
ního systému. Jeho nejpod-
statnější součástí je zejména 
systém 31 směrovníků roz-
místěných po katastru od-
kazujících na turistické cíle 
(vyhlídky, zámek, křížové 
cesty, památky, aj.) a objekty 
občanské vybavenosti (rad-
nice, lékař, pošta, nádraží, 
aj.), díky kterému je umož-
něna jednoduchá orientace 
po městě nejen turisty, ale 
třeba i pro nově přistěhova-
vší občany, kteří město ještě 
tolik neznají. 
Směrovníky jsou umístěny 
jak na samostatných sloup-
cích zakončených hlavicí 
s městským logem, tak na 
stožárech veřejného osvět-
lení. Kromě těchto 31 uzlů, 

šipky osázené na lampě veřejného osvět-

lení

které jsou dnes již po městě roz-
místěny, bude na počátku roku 
nadcházejícího osazeno ještě 24 
(převážně kamenných, pouze 
v centru města budou osazeny 
subtilnější ocelové konstrukce) 
infotabulí, které nahradí stávají-
cí dožívající dřevěné konstrukce 
a 11 velkoplošných map. 
Výrobu a dodávku prvků infor-
mačního systému zajišťuje na 
základě provedeného zadávacího 
řízení varnsdorfská firma SAU-
NEO, samotnou montáž pro ni 
provádí jako podzhotovitel Tech-
nické služby Šluknov. Veškeré 
výstupy, jejichž součástí bude 
i výroba nových městských map, 
jsou realizovány v rámci projek-
tu „Turistický informační a ori-
entační systém města Šluknov“, 
který byl realizován za přispění 
prostředků státního rozpočtu 
České republiky z programu Mi-
nisterstva pro místní rozvoj.

Mgr. Martin Chroust

pokládka nového povrchu na stávající cyklostezce

Přestože většina letošních stavebních akcí města byla již dokončena, ty dvě 
největší se překlápí do příštího roku. V případě školní jídelny je první eta-
pa její celkové rekonstrukce cca v polovině. Po již dříve provedené výmě-
ně oken a nové vzduchotechnice a osvětlení v kuchyni jsou již dokončeny 
i další vnitřní úpravy – podlahy a obklady u vstupu do jídelny, výměna dve-
ří na veřejně přístupných trasách a kompletní stavební úpravy vestibulu 
a šatny (podlahy, podhledy, osvětlení, WC, úklidová místnost). Provádě-
ny jsou nyní zejména práce na nové přístavbě, jejíž součástí bude i výtah 
pro zajištění bezbariérovosti a kompletní zateplení objektu (včetně soklu 
a střechy). Stavební úpravy realizuje společnost PSD z Děčína a akce je 
financována hned ze dvou dotačních zdrojů – Operačního programu Ži-
votní prostředí (pro energetické úspory objektu) a programu Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy 
(pro energetické úspory objektu). 
Dokončení akce je plánováno na 
květen roku 2021.
Druhou velkou realizovanou akcí je 
rekonstrukce stávající cyklostez-

ky do Rožan včetně dostavby chy-
bějících úseků tak, aby se cyklista 
(a pochopitelně i chodec) bezpečně 
dostal ze Šluknova až ke státní hra-
nici. Celková délka cyklostezky je 
necelé tři kilometry, přičemž více 
než třetinu nových úseků je třeba 
dostavět. Akci předcházela dlouhá 
investiční příprava zejména z důvo-
du zajištění pozemků cizích vlastní-
ků (těch je po trase 14) a dlouhého 
úsilí k získání dostačující výše do-

dokončený asfaltový povrch úseku 

cyklostezky v rožanském parku

tačních prostředků, aby bylo možné celou akci financovat. To se podaři-
lo a proto práce, které realizuje sdružení firem ZEMPRA Děčín a ZEPS 
Lindava, mohly být v srpnu zahájeny. Kromě samotné stezky s asfaltovým 
povrchem je součástí stavby i veřejné osvětlení, 3 propustky, opěrná zeď 
a lávka u starého mlýna, obnova odpočinkového místa u komína a nové od-
počinkové místo s přístřeškem za Olexovým rybníkem v Rožanech. Akce je 
dotací ve výši 95 % spolufinancována z Integrovaného regionálního ope-
račního programu a její dokončení je rovněž plánována na konec května 
příštího roku.
K oběma akcím přikládáme několik fotografií z realizace.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust



Pisatelé - autoři vánočních přáníček, poznáte si to své?

Blíží se konec roku a my se začínáme 
těšit na vánoční svátky. Tento rok je 
všechno jinak, než jsme zvyklí, tak si 
klademe otázku, jaké budou. Nemůže-
me navštěvovat své blízké ani v obcho-
dech nakupovat dárky, všude slyšíme 
jen nějaká omezení. U nás v Oblastní 
charitě jsme také museli omezit naše 
kontakty s klienty a přesunout se více 
na online setkávání. A jak to bude 
s Tříkrálovou sbírkou? Tak to jsme 
i my ve velkém očekávání. V polovině 
prosince bude spuštěna kampaň k ná-
vštěvě ONLINE KOLEDY pod heslem 
„Tři králové přijdou“, která potrvá do 
konce ledna. Pokud to bude jen trochu 
možné, rádi bychom vyrazili s našimi 
malými koledníky do ulic ve Šluknově 
tak jako každý rok. Tříkrálová sbírka 

bude probíhat od 1. 1. 2021 do 24. 1. 

2021. Tento rok Vám nenapíši přesný 
termín koledování. Naši koledníci bu-
dou vybaveni zapečetěnou kasičkou 
v doprovodu dospělé osoby, která bude 
mít průkaz s označením Charity ČR. 
Pokud si nebudete jisti, raději si jejich 
totožnost ověřte.
Za Vaši přízeň a štědrost moc děkujeme.
Za kolektiv Oblastní charity ve Šlukno-
vě přeji klidné prožití adventu a požeh-
nané vánoční svátky. 

Irena Gotthardová

 vypadala

paní učitelky 
Květy Vidimské

z doby asi tak před

Všem spoluobčanům srdečně přeji šťastné a veselé Vánoce plné radosti, klidu, splně-
ných přání, milých rodinných setkání a kouzelných okamžiků. Do nového roku všem 

přeji zejména skálopevné zdraví a k němu veliký kus štěstí.
Mgr. Lenka Líbalová

Vzpomínáte:
Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití Vánočních svátků a v novém roce 

2020 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.  
Ano, právě taková či podobná přání jste si četli před téměř rokem. 
Nikdo z nás si neuvědomoval, že právě to zdraví bude v tomto roce 

tím nejdůležitějším. Psát tedy letos o jakýchkoliv úspěšných budovatelských činech 
je trošku trpké. Spíše je dobré si uvědomit, že je v tomto čase vhodné poděkovat 

všem těm, kteří museli obětovat kus svého života, času, práce, nervů a i toho zdraví, 
abychom tento těžký rok zvládli. Byli to samozřejmě v první řadě lékaři a zdravotníci, 
pracovníci v sociálních službách a učitelé. Ale třeba i prodavačky, poštáci a všichni ti, 

kteří museli být každý den v kontaktu s lidmi bez ohledu na vlastní zdraví. 
Tento rok nám všem přinesl i něco málo pozitivního, byli jsme nuceni změnit styl své 

práce, pracovat s novými technologiemi. Byli jsme více se svojí rodinou. 
Rodiče a prarodiče si zopakovali školní látku. Vím, že nic z toho nenahradí 

tu svobodu - jít kam chci, kdy chci a s kým chci.
A právě to by bylo asi to, co bychom si přáli pro nás všechny do dalšího roku. Přečtěte 
si přání, která Vám letos přijdou, a to dosud často formální hodně zdraví bude u všech 

na prvním místě.
Vše, co si sami přejete v novém roce a ještě něco málo navíc Vám přejí 

zastupitelé Mgr. Lenka Líbalová, Ing. Jakub Šulák, Pavel Kout 
a Mgr. Bc Rudolf Sochor a všichni jejich příznivci.



historické fotografie zimního a vánočního Šluknova

Vánoční koleda je píseň s vánoční 
tematikou. Název je odvozen od 
obřadních pochůzek o různých 
svátcích vč. Vánoc, případně písní 
o nich zpívaných, nazývaných ko-
leda.
Historie křesťanských vánočních 
koled sahá do 13. století, podle le-
gendy je autorem první koledy sva-
tý František z Assisi (1181–1226). 
Jednou ze zajímavostí je, že v 15. 
století bylo v Polsku přeloženo 
hodně koled z češtiny, šlo o koledy 
Jednoty bratrské. Vánoční koledy se 
zpívaly původně pouze během doby 
vánoční, v posledním půlstoletí se 
však oproti původní tradici zpěvu 
adventních písní a rorát začaly zpí-
vat již během adventu.
Jednou z nejznámějších vánočních 
písní je „Tichá noc“. Poprvé ji uved-
li učitel a varhaník Franz Xaver 
Gruber a tamní kaplan a básník 
Joseph Mohr (1792-1848) v koste-
le sv. Mikuláše v rakouském městě 
Oberndorf u Salzburgu na Štědrý 
večer v roce 1818. Text k písni, osla-
vující krásu vánoční noci, napsal 
kaplan Mohr již v roce 1816 ve far-
nosti Mariapfarr. Před Vánoci 1818 
zkomponoval Gruber k jeho básni 
melodii. Přestože byla poprvé kvů-
li potížím s varhanami předvedena 
jen v doprovodu kytary, píseň se 
stala brzy velmi populární. Dnes je 

přeložena do 300 jazyků a nářečí 
včetně češtiny, jako píseň je zpívá-
na po celém světě. Do češtiny byla 
Tichá noc přeložena víckrát. Patr-
ně nejznámější „Tichá noc, svatá 

noc! / Jala lid v blahý klid…“

Tichá noc, svatá noc,
jala lid v blahý klid.
Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí,
hvězdy při svitu u jeslí dlí,
v nichž malé děťátko spí,
v nichž malé děťátko spí.
Tichá noc, svatá noc!
Co anděl vyprávěl,
přišel s jasností v pastýřův stan,
zní již z výsosti, z všech země stran:
„Vám je dnes spasitel dán;
přišel Kristus Pán!“
Tichá noc, svatá noc!
Ježíšku na líčku

boží láska si s úsměvem hrá,
zpod zlaté řasy k nám vyzírá,
že nám až srdéčko plá,
vstříc mu vděčně plá.
„Chtíc, aby spal“ je česká barokní 
koleda. Autorem koledy je Adam 
Václav Michna z Otradovic. Uve-
řejnil ji roku 1647 v kancionále 
Česká mariánská muzika. Píseň se 
stala natolik populární, že zlidověla 
a vznikly i její parafráze, z nichž jed-
nou z nich je: 
Chtíc, aby spal, tak zpívala synáč-
kovi,
matka, jenž ponocovala, miláčkovi, 
nynej rozkošné děťátko, synu Boží,
nynej, nynej nemluvňátko světa zboží.
Dřímej, to matky žádost je, holubičko,
v tobě se duše raduje, ó, perličko.
Nebesa chválu pějí tvou slávu a čest,

velebí tebe každý tvor tisíce hvězd. 
Ó, fialko, ó, lilie, ó, růže má, nynej 
má sladká útěcho,
zahrádko má, labuti má a loutno 
má.
Slavíčku můj, nynej má harfo lí-
bezná, synáčku můj. 
Do třetice bych uvedla jednu z těch 
tradičních lidových vánočních ko-
led „Veselé vánoční hody“ 

Veselé vánoční hody, zpívejte s dítky 
koledy, 
o tom, co se vskutku stalo, že se li-
dem narodilo děťátko, 
o tom, co se vskutku stalo, že se li-
dem narodilo děťátko. 
Po tmě leží, nemá svíčičky, na nebi 
svítí mu hvězdičky. 
Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo 
nahé a nic nemáš, děťátko! 
Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo 
nahé a nic nemáš, děťátko!
Přišli chudí pastuškové, zpívali jsou 
chvály nové. 
Vítej nám, andělský králi, tebe jsme 
z dávna žádali, děťátko! 
Vítej nám, andělský králi, tebe jsme 
z dávna žádali, děťátko!
My s nimi také zpíváme, k betlémské 
chýši spěcháme, 
Vítej, milý pacholíčku, Synu Boží, 
náš bratříčku, děťátko! 
Vítej, milý pacholíčku, Synu Boží, 
náš bratříčku, děťátko!
Z netu sepsala Jitka Schneiderová



 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 Jaroslavem Polenským
paní Annitou Kezerovou
panem Rudolfem Kezerem
paní Marií Pščolkovou
panem Milanem Ličartovským
paní Zdeňkou Šustrovou
paní Věrou Bílou
paní Květoslavou Houdovou
paní Marií Mykisovou

Milan Karala a Nikola Cinová

 Přivítali jsme nové občánky:
Viktorii Annu Jacykovovou
Eduarda Siváka
Viktora Vonšovského
Elišku Tonarovou
Manon Novákovou
Sebastiana Kovandu

Dne 1. prosince by oslavil 100. na-
rozeniny bývalý šluknovský prak-
tický lékař MUDr. František Fuci-
man. S úctou vzpomínají kolegové 
Straka, Straková, Nováková, Vejl 
a Zita.

Šluknovské noviny 

si můžete zakoupit zde: 

Tabák náměstí, 

RIC (Šluknovský zámek), 

Potraviny D+S, 

Potraviny Eva Löwová, 

Dům kultury, Potraviny 

Nguyen Thi Hong Sídliště, 

Městská knihovna 

a Infocentrum Rumburk.

Dne 17. prosince 
uplyne již 9 let, co 
nás opustil milo-
vaný tatínek, děde-
ček, pradědeček, 
bratr a strýc pan 

Zdeněk Hochmann. S láskou 
vzpomínáme. Rodina Vyskočilova

 Na této straně i Vy můžete mít 
svůj textový inzerát, jehož cena 
může být i jen 20 Kč.

 Město Šluknov a Spolek Němců a přátel německé kultury Šluknov uspo-
řádaly dne 20. září 2020 Vzpomínkový den sourozenců Bienertových. Za 
tuto zdařilou a důstojnou vzpomínku u příležitosti 30. výročí úmrtí – tra-
gické smrti bratří Bienertových, bych chtěla jménem odsunutých bývalých 
obyvatel ze šluknovského regionu poděkovat celému týmu města Šluknova 
a členům Spolku Němců a přátel německé kultury.
Mé zvláštní poděkování náleží paní Helze Hoškové, koordinátorce celé 
akce, která se neúnavně snaží o zachování německého kulturního dědictví 
v regionu.
Přeji všem ve Šluknovském výběžku veselé Vánoce a dobrý rok 2021, pře-
devším zdraví.
Zůstaňte zdrávi a opatrujte se.

Bärbel Henß, opatrovnice Království, překlad Helga Hošková
 Rádi bychom tímto poděkovali pečovatelské službě našeho města, jme-

novitě paní Sokolové, Janečkové, Štichové a také paní Tomčalové Marcele, 
vedoucí odboru sociálních věcí za péči, ochotu a empatický přístup k naší 
mamince paní Evě Šopové. Velmi si vážíme vaší nelehké práce, přejeme 
mnoho zdraví, profesních i osobních úspěchů a ještě jednou děkujeme.

Manželé Lucie a Jiří Šopovi
 Děkujeme tímto za péči a empatický přístup p. MUDr. Vratislavu Prej-

zkovi a paní doktorce, kteří se starali a osobně pečovali o naši maminku 
paní Evu Šopovou. Velký dík patří také obětavým, vstřícným a milým 
sestřičkám domácí péče se srdíčkem na pravém místě paní Chadimové 
a Vlčkové, které nám pomáhaly a osobně se o maminku staraly. Ještě jed-
nou za vše DÍKY.                                                                          Manželé Lucie a Jiří Šopovi

Dne 11. listopadu 2020, necelé dva měsíce před svými 80. narozeninami, 
opustila tento svět naše spolužačka Blažena Hochmannová, rozená 
Mištíková. Vychovala tři děti, milovala svá vnoučata a měla velikou radost, 
když mohla pobýt se svými pravnoučaty. Rodina pro ni znamenala oprav-

Vzhledem ke stále měnící se epide-
mické situaci tentokrát neuvádíme 
v našem tisku informace, týkající se 
dnů, kdy je možné navštívit betlém 
v kostele sv. Václava, rovněž tak kdy 
se budou konat vánoční mše. Aktu-
ální informace pro případné zájem-
ce naleznete na dveřích kostela.
Děkujeme za pochopení.

Redakce ŠN

Večer, když slunce zemi opouštělo,

Tvoje srdce se navždy zastavilo…

Odešel jsi tichou tmou 

tiše s bolestí svou.

Nebylo ti dopřáno s námi být,

nebylo léku, abys mohl žít…

Hvězdy ti nesvítí, slunce nehřeje

už se k nám nevrátíš, už není naděje.

Prázdný je domov,

smutno je v něm,

cestička k hřbitovu zůstala jen.

Vydal ses na cestu,

kde chodí každý sám a dveře

vzpomínek nechal jsi dokořán.

du všechno. Už od dětství neměla na růžích ustláno, ale vždycky se snažila 
všechno zvládat. Po mozkové příhodě si ji k sobě vzala její mladší dcera 
a celá rodina se o ni vzorně starala.
Na naši milou a hodnou spolužačku Blaženu budeme vždycky hezky vzpo-
mínat.                                           Jménem spolužáků a spolužaček Helga Hošková

Dne 14. prosin-
ce by se dožila 80 
let paní Blažena 
H o c h m a n n o v á , 
naše milovaná ma-
minka, babička, 

prababička, švagrová a teta. Bude-
me s láskou vzpomínat. 
Dcera Jarmila s rodinou a syn Zde-
něk s rodinou.

Dne 28. 12. uply-
ne 5 let, co nás ve 
svých 37 letech 
opustil syn, bratr 
a strýc Jiří Cejzlar.
Stále vzpomíná ro-

dina a přátelé.

Dne 26. 12. uplyne 
9 let, kdy jsme se 
navždy rozloučili 
s milovaným ta-
tínkem, dědečkem 
Milanem Dreveňá-
kem. Vzpomínáme 

a nikdy nezapomeneme. Synové 
Milan, Ladislav, Roman, Michal 
s vnoučaty, Diana, Daniela, Mi-
chal, Nikolas a Dominik.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Mateřská škola děkuje všem sponzorům, přátelům, spolupracujícím or-
ganizacím, firmám PLASTON CR, HOGA, lékárně HERBA, T. Bršlicovi 
a také zřizovateli městu Šluknov za báječnou spolupráci a podporu v ne-
lehkém roce 2020.
Všem Vám z mateřinky přejeme příjemné prožití vánočních svátků, mnoho 
pracovních i osobních úspěchů a hlavně pevné zdraví v roce 2021.

Za MŠ Jana Korečková, ředitelka



Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. Hlavní svátek (Naro-
zení Páně čili Boží hod vánoční) připadá na 25. prosince. Předchází mu doba 
adventní končící Štědrým dnem jako příprava na vlastní svátek, následuje 
doba vánoční trvající v římskokatolické církvi do neděle po 6. lednu – do Tří 
králů. K Vánocům se pojí množství lidových zvyků jako koleda, vánoční stro-
mek, jesličky (betlém), vánoční cukroví a vánoční dárky, které podle české 
tradice nosí Ježíšek. Ve 20. a 21. století se Vánoce v mnoha zemích chápou 
především jako svátky pokoje, rodiny a lásky, lidé je slaví v rodinách bez ohle-
du na náboženské vyznání. 

Z historie křesťanských Vánoc
V raném středověku se oslava Narození Páně považovala za méně významný 
svátek než Zjevení Páně, 6. ledna. Významnost Vánoc však postupně rostla 
po korunovaci císaře Karla Velikého v den Narození Páně v roce 800. Podobu 
výrazně ovlivnil František z Assisi, který roku 1223 v obci Greccio ve střední 
Itálii slavil vánoční mši před inscenací jesliček s živými lidmi a zvířaty. Tím 
založil tradici „betlémů“, která se rozšířila zejména ve střední Evropě. 
Podle učeného benediktina Jana z Holešova se v českých zemích k Vánocům 
ve středověku vázalo „tisíc lidových zvyků“, z nichž výslovně uvádí jen sedm: 
zvyk bdění (vigilie) a postu, pohoštění a almužny pro chudé, vzájemného ob-
darovávání, pečení pletenců z bílého těsta (vánočka), krájení ovoce, obchá-
zení s koledou a stlaní slámy na podlahu.
Od 17. století se slavení Vánoc pomalu přesouvalo do rodin, kde se připo-
mínalo narození Ježíška a uctívalo rodinné štěstí a pospolitost. V českých 
zemích bylo prý v 18. století hospodyňkám povoleno péct vánočku, což 
předtím směli výhradně jen pekaři. Kromě darů pro šlechtice a úředníky 
bylo zvykem obdarovávat a hostit chudé a koledníky. Vystavování jeslí se 
v 18. století leckde považovalo za nedůstojné, také proto, že jesle odváděly 
pozornost mládeže od kázání. Proto nejprve Marie Terezie a poté i Josef II. 
vydali zákaz stavění jesliček v kostelích, lidé však stavěli jesličky doma, ze-
jména ve východních Čechách a na moravském pomezí. 
Zákaz stavění jesliček v kostelích byl oficiálně zrušen až 
v roce 1825. 

Z historie měšťanských Vánoc
V roce 1843 vydal Charles Dickens povídku Vánoční 
koleda a její okamžitá popularita sehrála velkou roli v 
moderní proměně Vánoc ve svátky rodiny, dobré vůle a 
soucitu. Tím, jak překryl církevní charakter oslav svojí 

Vážení čtenáři, 
děkujeme za Vaši celoroční pří-
zeň a přejeme Vám zdraví, pev-
né zdraví a ještě trochu zdraví. 
Opatrujte se a užijte si svátky. 

Redakce

humanistickou světskou představou svátků, ovlivnil Dickens mnoho aspek-
tů Vánoc v západní kultuře. Například rodinný a soukromý charakter svátku, 
zájem o tradiční pokrmy a pití, tanec a hry i celkové pojetí Vánoc jako svátků 
štědrosti, velkorysosti ducha, přátelství a lásky. 
Tradice zdobení vánočního stromku je také městská a pochází z německých 
zemí. Jedna z prvních zpráv o ozdobeném a osvětleném stromku v místnosti 
je v brémské kronice z roku 1570. První stromek v Česku postavil a ozdobil 
v roce 1812 režisér pražského Stavovského divadla Leibich, původem z Ba-
vorska, na svém libeňském zámečku. Nový zvyk se poté začal prosazovat 
v bohatých pražských rodinách a teprve později i do venkovských stavení. 
Jako ozdoby stromečku se používalo ovoce, ořechy a perníčky, později skle-
něné, dřevěné, papírové nebo kovové ozdoby a v 19. století také svíčky. 

Vánoční svátky ve světě
Vánoce se slaví v různých zemích různými původy, které odrážejí místní tra-
dice a patrně zahrnují i předkřesťanské zvyky. 
V Anglii a v Severní Americe jsou Vánoce slaveny v duchu náboženské 
tradice, spojené s obdarováváním bližních dárky, jež jsou rozbalovány 25. 
prosince ráno. V domácnostech nesmí chybět vánoční stromek, v USA je též 
oblíbené venkovní zdobení domů vánoční výzdobou, především osvětlením. 
Tradičním štědrovečerním pokrmem je nadívaný krocan, případně jiná drů-
bež. Podává se s pečenými bramborami, zeleninou a brusinkovou omáčkou. 
Tradičním dezertem je vánoční pudink. Ten se vyrábí dlouho před Vánocemi 
a je díky vysokému obsahu alkoholu velmi trvanlivý. Dárky v těchto zemích 
roznáší starší mužská postava jménem „Santa Claus“, který vozí dárky na 
saních, v některých podáních tažených soby. 
V Belgii, podobně jako v sousedním Nizozemsku, děti prožívají více svá-
tek sv. Mikuláše než Vánoce. Tehdy totiž ty hodnější dostávají dárky od Sin-
terklaase nebo Saint Nicholase. Těm zlobivějším pak hrozí, že si je odnese 
Černý Petr, prý do Španělska. Vánoční svátky jsou tradičně zasvěceny spíše 
setkávání rodin a přátel namísto rozdávání dárků. V posledních letech však 

i Belgie podléhá vlivům a Santa Claus obvykle pod vánoční stromek či do 
punčoch zavěšených u krbu něco nadělí. K tradičním vánočním jídlům patří 
v Belgii ryby, mořské plody a nadívaný krocan. Nejtypičtější pochoutkou vy-
hrazenou jen pro vánoční tabuli je sladké „vánoční poleno“, jedná se o měk-
kou, pěnovitou roládu naplněnou krémem a zvenčí ozdobenou čokoládou 
tak, že opravdu připomíná poleno. 
Lidé v Dánsku si o Vánocích zdobí dům postavičkami skřítků, kterým se 
říká Nisser. Můžou být různě velcí, mají špičatou čepičku a jsou oblečeni do 
dánských národních barev. Jsou to právě tito skřítci, kteří večer 24. prosince 
nadělují dárky. Drobné dárečky a sladkosti se zavěšují na větve vánočního 
stromečku. Na Štědrý den lidé často chodí zapálit svíčku na hřbitov. V ně-
kterých oblastech panuje také zvyk vítání „vánočního posla“, který zaklepe 
na dveře a každému dá vtipný dáreček charakterizující obdarovanou osobu 
– poukazují na ctnost nebo vadu, např. tlouštíci dostávají špejli od jitrnice. 
Večer se rodina sejde u stolu, na kterém nesmí chybět husa, kachna, popří-
padě vepřová pečeně s červeným zelím jako hlavní chod a dále pak opepřená 
treska s ředkvičkou, pivní chléb, teplá šunka, hnědé koláčky nebo horká rýže 
zalitá studeným mlékem. Speciálním dezertem je rýžový nákyp se zapečenou 
mandlí, jejíž nálezce dostane zvláštní dárek. Po večeři se rodina přesune ke 
stromečku, kolem kterého tančí dokola, držíc se za ruce a zpívajíc koledy. 
Prvním vánočním svátkem je ve Švédsku 13. prosinec Den sv. Lucie. Ten-
to svátek se podobá českému Mikuláši. Mladí lidé se v převlečení za anděly 
a na hlavě ozdobení korunou s hořícími svíčkami vydávají nadělovat dětem 
cukroví. Typickou vánoční ozdobou je slaměná postavička kozla, ať už je 
v nadživotní velikosti nebo k zavěšení na stromeček, která se později na Tři 
krále hází do ohně. Hlavním chodem sváteční večeře je sušená treska s bílou 
omáčkou, dalším tradičním pokrmem je vörtbröt – kořeněný chléb s hřebíč-
ky a zázvorem. Jako vánoční specialita se podávají i vařené fazole se slaninou 
a cibulí nebo malé klobásky, kterým se říká julkorv. Po večeři přichází nadě-

lovat dárky přihrblý dědeček Jultomten (Vánoční muž) za 
pomoci skřítků Julnissarů. Je zvykem na dárky místo jména 
obdarovaného napsat krátký verš charakterizující danou 
osobu, která se má o svůj dárek sama přihlásit. 
V Polsku začínají Vánoce večer 24. prosince v okamžiku, 
kdy se na nebi objeví první hvězda. Poláci slaví svátek sv. Mi-
kuláše 6. prosince, ale tento den Mikuláš přináší dárky jen 
dětem. Teprve o Štědrém večeru nechává Mikuláš – Dzie-

ciatko (dítě Ježíš)pod stromečkem dárky pro všechny. Odedávna zvykem 
jsou také jesličky v kostele, v jejichž pozadí se často místo betlémské krajiny 
zobrazují polská města a historické stavby. Sváteční stůl nebo i podlaha se 
zdobí trochou slámy, která má připomínat, že se Ježíšek narodil ve chlévě. 
Na začátku štědrovečerní večeře se rodina a hosté dělí o oplatku. Je to sym-
bol smíření a příležitost přát si všechno nejlepší. Samotná večeře se skládá 
z dvanácti chodů symbolizujících dvanáct měsíců v roce. Hlavním jídlem je 
smažený kapr nebo jiná ryba. Před tím se obvykle podává červený boršč s tzv. 
uszkami (taštičky s houbami). Na Vánoce se také peče perník. 
V Itálii bývají hlavním symbolem Vánoc jesličky. Zpravidla ani nechybí oz-
dobený vánoční stromeček. Konkrétní zvyky se liší dle rodin a zejména podle 
jednotlivých měst a regionů. Rodinné betlémy se obvykle dědí z generace na 
generaci. Vánočním dnem je 25. prosinec. Hlavní slavnostní pokrmy o něko-
lika chodech se podávají při večeři 24. prosince nebo při obědě 25. prosince, 
kdy se scházejí celé rodiny. Dárky se rozbalují po půlnoci 24. prosince nebo 
ráno 25. prosince a leží buď vedle jesliček nebo pod stromečkem. Dárky jsou 
spojené s osobou italské obdoby Santa Clause – Babbo Natale. Na italské vá-
noční hostině nesmí chybět panettone, typická bábovka s hrozinkami a kan-
dovaným ovocem. Hlavní jídla se opět liší v závislosti na tradicích daného re-
gionu a rodin. Může být jehněčí s rozmarýnovými bramborami a artyčoky či 
večeře o několika chodech na bázi mořských ryb. V Itálii se slaví ještě 6. ledna 
svátek Epifanie. Čarodějnice La Befana sestoupí komínem do domů, kde za-
nechá dětem dárky. Její velká loutka se pak na znamení konce svátků zapálí. 
Na Ukrajině většina věřících používá juliánský kalendář, proto vánoční 
svátky začínají až 6. ledna. To je „Svjatyj večir“ se Svatou večeří, což je obdo-
ba české štědrovečerní večeře. Tradičně se podává 12 jídel, která symbolizují 
12 apoštolů. Hlavním jídlem je kuťa, což je bezmasý pokrm z pšenice, medu, 
máku a dalších ingrediencí. I další jídla jsou postní, tedy bezmasá - lívance, 
houbový boršč či pirohy. Vánoční svátky na Ukrajině končí 19. ledna svát-
kem svatého Jana Křtitele, kdy se světí voda.            Z netu Jitka Schneiderová



Je to více než tři sta padesát dní, co jsme se probu-
dili do Nového roku. Mnoho lidí si dávalo v tento 
den různá předsevzetí. Já to nedělám, ale respektuji 
ostatní. Nikdo z nás netušil, co nám tento rok přine-

Práci v lese zvládli i nepedagogičtí pracovníci

se a myslím, že jsme opravdu byli všichni překvapení. Jen se, prosím, chvil-
ku zamyslete nad tím, čím jsme si prošli. Myslím si, že Vaše myšlenky jsou 
nyní zejména o Vaší rodině a Vašich blízkých.

Přesto se událo i mnohé další ve Vašem životě, v rodině, v práci, ve měs-
tě, státě či ve světě. Mám-li bilancovat naši školu, opravili jsme budovu 
v Karlově ulici, opravili jsme hřiště u této budovy, probíhá rekonstrukce 

v arboretu. Zvládli jsme úspěšně závěrečné zkoušky a maturity. Ale to je asi 
vše málo před tím, co dokázali naši zaměstnanci a žáci. Proto letos nebudu 
psát nic jiného než velké díky, díky učitelům, že zvládli výuku a navíc i práci 
v lese, když tu nebyli žáci. Díky také nepedagogickým pracovníkům, že se 
zapojili do pracovní činnosti mimo svůj obor, kromě lesa i na opravě školy.
A hlavně děkuji žákům za to, že s námi nepřestali spolupracovat. Samo-
zřejmě jejich rodičům, za trpělivost a komunikaci. Avšak ten největší dík 
patří těm žákům a žákyním, kteří nastoupili na výpomoc do sociálních 
služeb, ano přímo do první linie. Starali se o relativně cizí lidi v době, kdy 
nemuseli, ale chtěli. Nevím co napsat jiného, než děkuji a jsem hrdý, že se 

všemi těmito lidmi můžu být v jed-
né škole.
Začal jsem tím, že si nedávám před-
sevzetí, ale jedno přání snad mít 
můžu. Chovejme se někdy jako výše 
zmiňovaní žáci. 
Hodně zdraví a pohody nejen o Vá-
nocích, ale i  ve zbývajících dnech 
tohoto roku i ve dnech, týdnech, 
měsících a letech následujících. 
No a na nový rok si připijme kromě 
jiného i na „HLADKÝ PRŮBĚH“ 
(myšleno covid).

Text: Mgr. Bc. Rudolf Sochor,

foto: David Hlinka



Před rokem jsme Vás informovali o tom, co se za pár let podařilo a udá-
lo v kostelíku sv. Jakuba v Císařském. S ohledem na původní stav, kdy byl 
objekt velmi zavlhčen jak vzlínající vlhkostí, tak i částečně propadlou stře-
chou, jsme ušli veliký kus cesty k celkové obnově objektu.

DĚTI LESU – LES DĚTEM 
13.12.2020 (přeloženo z 5. 12.)

Všechny cesty vedou přes HARRACHOV 
v SEVERNÍM KRÁLOVSTVÍ 

Svatá Lucie si tam chce počíhat na děti, 

které nemají uklizeno a také na hospodyňky.  

Ten den radši nebudeme pracovat – tedy drát peří, přást ani prát.

Tak můžeme doprovodit děti na výlet,  které se mohou vykoupit 

dobrotami pro zvěř – kaštany, žaludy, suchý chléb.

Pan myslivec na Královce nebo na Pazderáku dětem za ty dobroty 

předá dárky od zvířátek mezi jednou a druhou.

LUCKA si počká na žluté značce na HARRACHOVĚ, 

aby těm hodným dětem otevřela od hraběte Harracha 

poklady SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ.

Nikdo se té LUCII nevyhne mezi jednou a třetí.  

Ani ten, kdo vyrazí od rybářské chaty u PAZDERÁKU (P) 

po žluté mezi jednou a druhou.

Ani ten, kdo vystartuje z KRÁLOVKY od reliéfu pana myslivce (P) 

mezi jednou a druhou po zelené a žluté.     

Ale žádný strach... ve tři už tam nebude.   

Turistům poradím KUDY KAM: 

Helena Landová, kctsluknov@seznam.cz, tel. 732054028

Ani na tohoto monarchu, hraběte z HARRACHOVA ÚDOLÍ, 

jsme nezapomněli.                        

Bude mít svůj reliéf na hezké vycházkové trase na budoucí křižovatce 

směrem na Královku.      

Turistům zblízka i z dáli oznamujeme:
START: ve 13 - 14 hod. (po šesti) Šluknov, rybník Pazderák či Královka                     

CÍL: individuální ve Šluknově a doma.

Více na www.kct.cz i na www.kctul.cz v magazínu.

zdivo po osekání cementových omítek – květen 2020

stav vnitřních omítek – březen 2020

Byl opraven krov a střecha, obnoveno odvodnění objektu a okolního teré-
nu, obnovena fasáda a došlo k restaurování krásných stropních maleb z 19. 
století na klenbě kostelíku.

A jsem velmi rád, že se nám v letoš-
ním roce podařilo být zase o krok 
blíže konečnému stavu – došlo 
k obnově spodní části vnitřních ce-
mentových omítek, které byly velmi 
narušené. Omítky do výše parapetů 
oken byly otlučeny a přes léto pone-
chány bez činnosti pro vyschnutí 
zdiva. Na podzim byly práce ob-
noveny nahozením jádrové omítky 
a štuku a celkový podklad bude 
ještě sjednocen vápenným pačo-
kem. Na jaře 2021 proběhne finální 
výmalba vnitřních zdí. Během no-
vých omítek byla provedena elek-
troinstalace pro osvětlení – bude 

vnitřní omítky po doplnění a naštukování – listopad 2020

zavěšen skleněný lustr původně z kanceláře starostky města a také několik 
zásuvek. Do konce roku budou ještě opraveny spodní části lavic, které jsou 
naprosto uhnilé. 
Doufáme, že od příštího roku bude moci objekt kostelíku sloužit veřejnosti 
i potřebám města.

Text a foto: Bc. Michal Bušek



Svoz pytlů s tříděným odpadem se uskuteční 4. ledna 2021. Svá-
ženy budou žluté pytle s drobným plastem a PET lahvemi, oran-
žové pytle s nápojovými kartony a zelené pytle s drobnými kovy 
např. plechovkami od potravin, od krmení pro domácí zvířata, 
plechovky od piva apod. Pytle s vytříděným odpadem připravte 
na obvyklou trasu den předem, tj. v neděli 3. ledna 2021. Mapa 
svozové trasy je k nahlédnutí na stránkách města Šluknova – Vše 
o odpadech. 
Upozorňujeme na to, že žluté, oranžové a zelené pytle s jiným 
odpadem nebudou sváženy. Pytle na tříděný odpad obdržíte na 
MěÚ ve Šluknově, odbor rozvoje a životního prostředí, nám. 
Míru 1 nebo v Technických službách Šluknov spol. s r. o., Císař-
ský 378, Šluknov. 
Kalendář s vyznačením svozů pro rok 2021 si můžete vyzvednout 
v recepci, pokladně, sekretariátu a odboru rozvoje a životního 
prostředí MěÚ ve Šluknově a také v Technických službách spol. 
s r. o. v Císařském. 

Za ORŽP Božena Naňáková

 tříděného odpadu

Před časem jsme na Odbor rozvoje a životního prostředí dostali fotografie, 
video a s tím samozřejmě i stížnost na nepořádek na sídlišti. Tato proble-
matika je nám samozřejmě dlouhodobě známá. Otázkou je, jak s tímto od-
padem naložit? Ve světě je běžné, kdo nezaplatí, tomu se nevyveze. Jak je to 
u nás? Konkrétně tedy v této lokalitě? Pro všechny občany města Šluknova 
platí obecně závazná vyhláška o nakládání s odpady. V té je mimo jiné uve-
deno množství odpadu, pro které město poskytuje nádoby. Je to 25 litrů na 
osobu a týden. Pro sídliště však děláme výjimku a celkem je tu rozmístěno 
o 10 kontejnerů více, než ukládá městská vyhláška, a to především z dů-
vodů hygienických. Ve vyhlášce je mimo jiné také uvedeno, že nadlimitní 
množství odpadů je možné uložit do speciálních pytlů nebo je odvézt do 
sběrného dvora. Zároveň zákon i vyhláška ukládají občanům povinnost 
odpad třídit. Fakt, že objemný odpad patří do sběrného dvora, není třeba 
zmiňovat. Nic z toho se na sídlišti neděje. Někteří obyvatelé sídliště jsou 

natolik pohodlní, že pokud je první kontejner v řadě plný, neobtěžují se 
dojít ke druhému a odpady prostě položí vedle, což je samozřejmě lákavé 
pro kdejaké zvíře, kočkami počínaje a krysami konče. Přestože město na 
sídlišti permanentně ponechává přistavený velkokapacitní kontejner na 
objemný odpad, pro mnohé občany je „obtížné“ odnést tento odpad až tam 
a raději ho vhodí do běžného kontejneru, čímž ho okamžitě zaplní, stejně 
jako nesloženými krabicemi. Popeláři šluknovské svozové společnosti ze 
sídliště pravidelně každý týden odvezou téměř půl tuny odpadů, které se 
nacházejí mimo kontejnery (viz foto).
Přejděme k finanční problematice odpadů na sídlišti ve Šluknově. V této 
lokalitě je k trvalému pobytu přihlášeno 1409 poplatníků za rok 2020 a ke 
dni 10. 11. 2020 činí dlužná částka 534.754 Kč. Za roky 2019 a 2020 tito 
poplatníci dluží 890.432 Kč. Připočtěme k tomu náklady na nadlimitní 
kontejnery (cca 170.000 Kč), pravidelné přistavování velkokapacitní-
ho kontejneru a nárazový úklid v okolí kontejnerů (+ - 70.000 Kč ročně). 
V této částce pak není zahrnuta cena za standardní vývoz kontejnerů na 
sídlišti, ale pouze za nadstandardní služby. Z uvedených čísel si lze udělat 
obrázek, jak město přistupuje k této lokalitě, avšak bez jakéhokoliv efektu. 
Město je obviňováno z toho, že občané sídliště musí žít v takovýchto pod-
mínkách, avšak kolik kontejnerů, kolik peněz, kolik práce je nutné inves-
tovat, aby se tato situace zlepšila? V jiných českých městech se rozhodli 
odpady od kontejnerů neuklízet vůbec (viz iDnes – Město (Roudnice nad 
Labem) přestane uklízet harampádí od popelnic. Věří, že tím lidi polepší 
- Zdroj: https://www.idnes.cz/usti/zpravy/odpad-popelnice-roudnice-ne-
poradek.A201106_140007_usti-zpravy_mendl). 
Je samozřejmé, že na uvedenou situaci doplácí ti slušní a platící občané, 
žijící na sídlišti. Město Šluknov hledá možnosti jak tuto tíživou situaci 
řešit. Jistou nadějí by mohl být nový zákon o odpadech, na jehož základě 
by mohlo město obecně závaznou vyhláškou změnit podmínky nakládání 
s komunálním odpadem ve městě. Ten však dosud nebyl schválen a reál-
ný náběh jeho účinnosti včetně pozitivního dopadu můžeme očekávat až 
v roce 2022. 

Božena Naňáková, ORŽP

Kam mám vyhodit staré zbytky od 

kosmetiky?

Prázdné plastové obaly od kosme-
tiky vytřiďte do plastů, zbytky slijte 
a v menším množství je můžete vy-
hodit v pytlíku do směsného odpa-
du, ve větším množství odvezte na 
sběrný dvůr. 
Kam patří elektroodpad? 
Na místě zpětného odběru jako 
jsou prodejny, kde jste elektro poří-

 

dili. Odnést je můžete také na sběr-
ný dvůr. Více informací k elektrood-
padu naleznete např. na stránkách 
www.asekol.cz a www.elektrowin.cz
Kam patří molitan?

V menším množství jej můžete vho-
dit do směsného odpadu, ve větším 
množství patří do sběrného dvora. 

Zdroj: net (www.jaktridit.cz)



Jak jsem informoval v minulých 
Šluknovských novinách, skončilo 
27. listopadu funkční období vý-
konného výboru SK Šluknov a ne-
obvyklým korespondenčním způ-
sobem hlasování byl zvolen výbor 
nový, který sportovce povede podle 
platných stanov dalších pět let. Od-
dílovým delegátům bylo rozesláno 
23 hlasovacích lístků, správně vy-
plněných se jich vrátilo 18. S navr-
ženými kandidáty souhlasilo všech 
18 hlasujících, přičemž potřebná 
většina byla 14 hlasů. 
Výkonný výbor byl tedy zvolen 

a bude mít složení:

Ing. Milan Kořínek - předseda, Jiří 
Beneš – místopředseda, Michaela 
Novotná – hospodářka,  Ivan Kolo-
mazník – zástupce oodílu kopané, 
Radek Marušák – zástupce kužel-
kářů, František Koňák - zástupce 
za volejbal, Petr Jirův - zástupce 
badmintonistů, Michal Bušek – zá-
stupce basketbalistů a Michal Va-
něk – zástupce nohejbalistů.
Takže zbývá jen popřát rychlé 
ukončení koronavirových omeze-
ní a brzký návrat do normálu pro 
všechny šluknovské sportovce a je-
jich příznivce.

Ing. Milan Kořínek

Krásný, pokud možno i v této 
době, pohodový den. Již několik 
let píši v tuto dobu (v půlce listo-
padu) přání žákům školy, přání k 
asi jejich největšímu svátku. Vždy 
jsme ho slavili tak nějak společně, 
i když jsme si nepřipíjeli, ale byli 
jsme tak nějak blízko sebe. Letos 
to, bohužel, není možné a mně je, 
přiznám se, smutno. Ano, stýská 
se mi po žácích i učitelích naší ško-
ly. Škola je bez nich prázdná a stej-
ně tak oslava bez nich je k ničemu. 
I přesto si dovolím krátce napsat, 
proč tento den (17. listopad) sla-
víme.
Zapnete-li počítač či mobil, prv-
ní, co na Vás vyskočí, když zadáte 
dnešní datum, je: „17. listopad je 
v České republice státním svátkem, 
konkrétně jde o Den boje za svobodu 
a demokracii. Jak to postihne ob-
chody, nakoupíme si v tento den?“
Trošku zvláštní, ale asi to odpo-

odvarem let minulých
vídá této době. Zřejmě neměl být 
tento den v listopadu, když se 
lidé zajímají pouze o nákupy. On 
ale je v listopadu právě proto, že 
příčinou bylo potlačení tiché de-
monstrace u příležitosti 21. výročí 
vzniku Československé republiky, 
během níž došlo ke zranění stu-
denta lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy Jana Opletala. Tuto de-
monstraci z velké části organizo-
vali právě studenti, kteří již 27. 
10. vylepovali letáky s pozvánkou 
k účasti na tomto shromáždění, 
a u pomníků mnoha významných 
osobností naší historie kladli kyti-
ce s trikolórou. Ano, studenti byli 
tou hybnou silou.
Stejná trikolora se pak objevila 
v ulicích i v roce 1989. Opět stu-
denti posunuli chod dějin. Letos 
však nebrání ve studiu politické 
hnutí, ale Pandemie covidu-19 
v Česku a nejen zde, ale na celém 

světě. Možná i to by všechny mělo 
motivovat v touze po vzdělání, jako 
naše předchůdce ve zmiňovaných 
letech, a pokusit se dosáhnout 
vzdělání co nejvyššího. Jen rozum-
ný a osvícený člověk nepodlehne 
bájím a bludům a nenechá sebou 
vláčet od ničeho k ničemu. Mně le-
tos nezbývá než tomu věřit a držet 
palce, že budoucnost taková bude. 
Přeji to všem studentům a zároveň 
gratuluji k jejich svátku.
Jelikož letos nemůžeme slavit spo-
lu, rozhodli jsme se s Carlem Dob-
sonem a Romanem Brožem, že 
dokončíme turistické posezení na 
odpočinkovém místě na Jelení ská-
le u Šluknova. Možná, že až se vrátí 
do školy, udělá jim to radost. A tře-
ba to potěší i obyvatele Šluknova či 
turisty, kteří k nám přijedou.                                                                

Mgr. et Bc. Rudolf Sochor, ředitel 
Střední lesnická škola a Střední 

odborná škola Šluknov

V tuto dobu jsme obvykle hodno-
tili sportovní výsledky, úspěchy 
nebo nezdary v soutěžích, rado-
vali jsme se z nadšení a předních 
umístění nejmladších sportovců 
a plánovali začátek další sezóny. 
Letos je ale všechno jinak! Jarní 
mistrovské soutěže ve všech ama-
térských sportech byly předčasně 
ukončeny bez vyhlášení vítězů, 
aktivity o prázdninách byly ome-
zeny a když se na podzim mistrov-
ská utkání obnovila, velice rychle 
přišel další zákaz a od září až do 
konce roku bylo všechno znovu za-
staveno. Je to obrovská škoda, pro-
tože byly znovu přerušeny všechny 
radosti, které kolektivní sporty při-
nášejí – pocit příslušnosti ke ko-
lektivu, který má společný cíl, ka-
marádské vazby, přímý kontakt 

i zdravý pohyb a tím zlepšování 
tělesné kondice. Naopak narostlo 
množství volného času, pro který 
nebylo využití, v mnoha případech 
mohlo dojít k vzrůstu napětí mezi 
členy rodiny, která náhle neměla 
možnosti výběru společných nebo 
individuálních aktivit. Obrovské 
množství negativních nebo depri-
mujících informací také k dobré 
náladě nepřispělo a neznámé ča-
sové omezení koronavirové pande-
mie pocit nejistoty ještě prohlou-
bilo.
Chci proto za všechny sportovce 
poděkovat všem lidem, kteří se 

snažili a stále snaží přinášet přá-
telům i neznámým lidem kolem 
nich dobrou náladu, příjemné 
zprávy a různé způsoby rozvíjení 
aktivních činností v rámci daných 
možností. Velice oceňujeme prá-
ci učitelů, kteří se našim malým 
a mladým sportovcům věnovali 
v náročné formě distančního vy-
učování, jsme rádi, že svou práci 
s ještě větší intenzitou vykonáva-
jí prodavači v obchodech a že se 
všichni ve všech odvětvích snaží 
přispět k překonání tohoto zvlášt-
ního období.
Podle posledních informací se od 

3. prosince povolují za určitých 
podmínek sportovní aktivity. Pro 
Šluknov to je ale uvolnění s ma-
lou účinností. Venku se náročnější 
sporty kvůli počasí už provozovat  
nedají a tělocvičny jsou pochopi-
telně z důvodů ochrany zdraví dětí 
nepřístupné. Musíme proto jen 
doufat, že jaro roku 2021 bude pro 
sport i pro život jako takový jiné, 
lepší, než letošní.
Abychom mohli opět prožívat ra-
dost z vítězství tak, jako fotbalisté 
na archivním obrázku.
Krásné Vánoce a dobrý a zdravý 
rok 2021.            Ing. Milan Kořínek



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)
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kaprů a pstruhů

v sádkách Rožany 

13:00 – 17:00 hodin

e-mail: tobida@seznam.cz

Celoroční prodejní doba: denně, dle dohody na 
telefonním čísle +420 775 218 510


