Vybíráme z obsahu:
Ohlédnutí Evy Džumanové
V zámku a podzámčí
Rozhovor
Městská knihovna Šluknov
Historie
Sport

ZDARMA • VYDÁVÁ MĚSTO ŠLUKNOV

10. LISTOPADU 2022 � ČÍSLO

vánočního stromu

3
4, 5
7
12
16, 17
19

11

25.11.
pátek

Zastupitelé zvolili nové vedení města
Dne 02.11.2022 ve Šluknovském zámku zasedalo zastupitelstvo města
v novém složení po volbách. Na svém prvním ustavujícím zasedání si noví
zastupitelé zvolili ze svých řad starostu, místostarostu, členy rady města,
předsedy i členy finančního a kontrolního výboru.
Novým starostou byl zvolen p. Ing. Tomáš Kolonečný (STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ), místostarostou p. Mgr. Bc. Rudolf Sochor (MÍSTNÍ
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST)
a dalšími členy pětičlenné rady města byli zvoleni pp. Tomáš Luft (DOMOV), Ing. František Štefáček (DOMOV) a Mgr. Lenka Líbalová
(MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ
A MĚST).
Zastupitelstvo města dále ustavilo své výbory a zvolilo jejich předsedy
a členy. Předsedou finančního výboru se stal p. Ing. Josef Sivák a předsedou kontrolního výboru p. Miloš Vyskočil.
Nově zvolenému vedení města i zastupitelstvu města přejeme mnoho
úspěchů a energie.
Ing. Eva Baboráková
Vážení spoluobčané a přátelé našeho města. Velice děkuji za
přízeň a vážím si vaší důvěry. V nadcházejícím volebním období nás čeká spousty práce v této nelehké době, ale pevně věřím,
že to společně zvládneme. Já i rada města se vám představíme
v prosincovém vydání Šluknovských novin.
Přeji vám všem krásný advent!
Váš starosta Tomáš Kolonečný

Participativní
rozpočet na rok 2023
Město Šluknov připravilo i na příští rok možnost pro obyvatele města rozhodnout svým hlasováním o realizaci akce na zvelebení části prostoru ve
městě, kde žijeme. Jedná se o již šestý ročník participativního rozpočtu
a v letošním roce máte možnost si vybrat ze čtyř připravených akcí.
Pokračování na str. 2

Program pro poskytování
neinvestičních účelových dotací
z rozpočtu města na rok 2023
je schválen
Rada města Šluknov 7. září 2022 schválila usnesením č. 5/108R/2022
Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2023 včetně příloh (Žádost 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.
Pokračování na str. 3
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STRANA 2

INVESTIČNÍ AKCE

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

Participativní rozpočet na rok 2023
K výběru nabízíme následující akce:
1. Lezecká stěna v areálu stadionu
V areálu městského stadionu Slávy Novotného se nachází tréninková stěna, která je však z odvrácené strany nevyužita. Máme zpracovaný návrh
na její využití jako venkovní lezeckou stěnu s třemi úrovněmi cest pro děti,

Návrh podélného stání
13 parkovacích míst.

Dnešní stav bývalé márnice

3. Obnova bývalé márnice na
hřbitově v Království
Stavebně v našem regionu ojedinělá a dlouhá léta chátrající stavba je
součástí postupně rekonstruovaného hřbitova a dnes je již řadu let
bez využití. V rámci připraveného
projektu se podařilo najít její možné využití jako smuteční síň při
posledním rozloučení. Předmětem
projektu je tak kompletní rekonstrukce (nová střecha, okna, bezba-

Nevyužitá strana tréninkové stěny

Návrh opravy márnice
Návrh lezecké stěny
začátečníky i pokročilé.
2. Podélné parkovací stání v ulici Tyršova
Ulice Tyršova trpí nedostatkem parkovacích míst a zejména v provozní
době školských zařízení stojí auta v celé ulici, čímž se velmi zhoršuje průjezdnost ulice a vznikají nebezpečné kolizní situace. V rámci zpracovaného
projektu je možné prostřednictvím rozšíření ulice do zeleného pásu zřídit

riérový přístup, vnitřní úpravy, ozvučení).
4. Energetické úspory na majetku města – výměna veřejného osvětlení
v centru
Na většině území města (v okrajových částech kompletně) proběhla zásadní výměna svítidel veřejného osvětlení v roce 2019. V centru města k tomu
tehdy vzhledem k nízkému stáří použitých svítidel ještě nedošlo. Nyní, kdy
je třeba klást důraz na úspory energií více než kdykoliv v minulosti, tato
doba již nastává. V rámci návrhu by tak došlo k výměně veřejného osvětlení na nám. Míru, okolo terminálu a v přilehlých ulicích (Smetanova,
Dr. E. Beneše, Nerudova, Bezručova, Karlova, Hřbitovní). Výměnou by
bylo dosaženo výrazné úspory energie a současně vzhledem ke kvalitě no-

Stávající neúsporná svítidla v centru

Stávající stav parkování v Tyršově ulici

Návrh nových svítidel na
terminál

vých LED svítidel i k výrazně většímu světelnému komfortu.
Předkládáme fotografie pro lepší přehled o jednotlivých návrzích. Vyberte
si z nich a hlasujte pro akci, která se vám nejvíce líbí. Vybraná akce pak
bude v průběhu roku 2023 realizována.
Hlasovat můžete do 20. listopadu 2022 elektronicky na webu města nebo
formou hlasovacích lístků, které jsou k dispozici na podatelně MěÚ a v Informačním centru v zámku.
Za ORŽP, Mgr. Martin Chroust
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Ohlédnutí Evy Džumanové za působením
ve funkci starostky města
Vážené zastupitelky a zastupitelé, milí spoluobčané,
máme za sebou komunální volby, kdy měli občané možnost využít svého
volebního práva a zvolit si zástupce do městského zastupitelstva. Velmi
děkuji všem voličům, kteří svým hlasováním projevili vůli a není jim osud
města lhostejný. Zvláště děkuji voličům, kteří v těchto volbách, ale i v těch
předchozích, podporovali mě a naše kandidáty.
Přestože naše hnutí získalo v těchto volbách nejvíce hlasů i mandátů, nezískalo však nadpoloviční většinu v zastupitelstvu, proto končí naše práce
ve vedení města a spolu s ním i mé 12-ti leté působení ve funkci starostky
města. Byla to opravdu dlouhá doba a pro mě osobně neuvěřitelná životní
zkušenost v dobrém slova smyslu, i v tom špatném.
I tyto komunální volby bohužel opět provázely lživé a manipulativní informace šířené zejména na sociálních sítích, které pošpinily všechny slušné
a spořádané lidi z naší kandidátky, včetně mé osoby. A co vede autory lživých pomluv a jejich šiřitele k tomu, aby klesli na tak nízkou úroveň? Je to
strach. Nejistota. Touha po moci. Touha vyhrát za každou cenu, i za cenu
lží.
Mám osobní potřebu své jméno a jména všech lidí, kteří se mnou kandidovali, alespoň takto veřejně očistit. Nikdy jsme nepodváděli, nikdy jsme
nikdo v domově důchodců nenutili seniory k vyplňování volebních lístků.
Tyto pomluvy byly naprosto ubohé a nejsmutnější na tom všem je, že mnozí
občané se nechali těmito zprávami ovlivnit. A to bylo pochopitelně cílem
autora. A ještě jedna poznámka k lživé kampani – nikam se nestěhuji. To
byl další nesmysl. Šluknov je město, které je mým domovem a hodlám tu
žít i nadále.
Po 12-ti letech práce pro město Šluknov odcházíme středem a jako vítězové. A nikdo z nás se nemusí stydět se za sebe ohlédnout, protože tu po nás
zůstává mnoho odvedené práce. Nově zrekonstruované náměstí, radnice,
tělocvična, školní jídelna, opravy a rekonstrukce ve všech budovách MŠ
a ZŠ. Nové úsporné veřejné osvětlení, kompostárna, nový sběrný dvůr,
cyklostezka, kilometry chodníků, opravy kulturních památek, zahájení rekonstrukce obou hřbitovů, opravy komunikací, areálu městského stadionu
a mnohé další. Velmi důležitou investicí bylo zasíťování 29 nových parcel
pro výstavbu rodinných domů, aby mladí lidé měli nyní i v budoucnu možnost ve Šluknově stavět a žít. Závěr zprávy nezávislého ekonoma ve zpracovaném střednědobém výhledu potvrzuje, že město Šluknov za posledních
10 let investovalo do údržby a obnovy majetku nejvíce finančních prostředků v historii města. Dále, že je město Šluknov v posledních 10-ti letech,
a zejména za dobu uplynulých 4 let, v nejlepší finanční kondici ve své his-

Program pro poskytování
neinvestičních účelových dotací
pokračování ze str. 1
V případě zájmu o poskytnutí neinvestiční dotace je potřeba, v souladu
s tímto programem, doručit formulář žádosti a přiložit kopie povinných
dokladů v termínu do 31. prosince 2022 v podatelně MěÚ Šluknov nebo
zaslat na adresu úřadu (Městský úřad, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov,
ID: 8jkbbf3). Uvedený formulář je k dispozici u vedoucí Odboru ekonomického a na webových stránkách. Termín odevzdání je pro všechny žadatele závazný. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.
Poskytnutí dotace bude podmíněno uzavřením „Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2023“, vzor byl schválen
Radou města usnesením č. 6/108R/2022. Smlouva bude vázána na konkrétní účel, její dodržení podléhá kontrole (vyúčtování, čerpání a dodržení
účelovosti dotace - faktury, paragony, atd.).
Žádost musí podat všichni žadatelé, kteří mají o podporu z rozpočtu města
zájem.
V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o poskytnutí dotace z rozpočtu města v jednotlivých případech do výše 50 000 Kč Rada města Šluknov a o dotaci nad
50 000 Kč Zastupitelstvo města Šluknov.
Marcela Čurgaliová, DiS,
pověřena zastupováním vedoucího Odboru ekonomického

torii. V příštím roce bude splacen
poslední úvěr na rekonstrukci radnice. Chovali jsme k veřejným prostředkům vždy velmi zodpovědně,
proto je na účtech města v současné
době více jak 40 mil. Kč. Je to nádherný začátek pro nové vedení města. Na účtech má být vždy finanční
rezerva na alespoň dvouměsíční
provoz města, což činí při současných cenách cca 20 mil. Kč. Toto je
zkušenost ze složitého období covidové pandemie. Rezerva je vytvořena
také na zvládnutí energetické krize, kterou bude muset vedení města řešit při sestavování rozpočtu města na rok 2024. Na rok 2023 máme ceny
energií i plynu ještě zafixované. A pochopitelně jsou finance připraveny na
další investování do majetku města a předfinancování akcí, které jsou plánovány ve strategickém plánu rozvoje města. V současné době se otevírá
nové dotační období, na které jsme velmi dobře projektově připraveni. To
je základem úspěchu. Již nyní jsme obdrželi dotaci ve výši cca 4,8 mil Kč na
1. etapu odvodnění plochy u garáží u ul. Rumburské. Jsou podány žádosti
o dotace na výstavbu nového chodníku ul. Budišínská, na úpravu křižovatky na Špici, na vybudování cyklostezky na Fukov.
Nic z toho by nebylo možné bez práce kolegů na radnici. My, politici, udáváme směr, jakým se rozvoj města bude ubírat, ale jsou to právě úředníci
a zaměstnanci úřadu, kteří vedou naše vize k realizaci. Bez nich bychom
my, politici, nedokázali vůbec nic. Proto právě jim patří velké poděkování
za dosavadní odvedenou práci a upřímně všem přeji, aby i další spolupráce
s novým vedením města byla úspěšná a byla ku prospěchu města a jeho
občanů.
Poděkování náleží také všem zaměstnancům městské firmy Technické
služby Šluknov, spol. s r.o., kteří se starají o celoroční údržbu města, včetně
svozu a likvidace komunálního odpadu a bioodpadu.
My, kteří jsme rozhodovali a pracovali pro naše město, můžeme s klidným
svědomím říci, že jsme pracovali vždy poctivě, svědomitě, bez jakéhokoli
osobního prospěchu. Ukázali jsme cestu, že se dá ve vedení města pracovat
slušně, poctivě a smysluplně.
Jaké bude další směřování rozvoje našeho města? To už je na rozhodování
nového vedení.
Bylo mi ctí pro město Šluknov a jeho občany pracovat.
Eva Džumanová

Stabilizace vybraných stromů
v lipové aleji na Rybničné
Dotační program péče o krajinu - Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK volná krajina) každoročně
vyhlášený Ministerstvem životního prostředí poskytuje neinvestiční prostředky do výše 100 % vynaložených nákladů na vlastní realizaci opatření, která povedou k udržení a systematickému zvyšování biologické
rozmanitosti. Odbor rozvoje a ŽP pravidelně využívá tohoto programu
a v letošním roce se zaměřil na I. etapu stabilizace vybraných stromů v lipové aleji na Rybničné. Celkové náklady byly vyčísleny na 187.606 Kč a jsou
plně hrazeny Ministerstvem ŽP. Cílem této etapy je eliminace rizik statického selhání u vybraných stromů (celkem 7 ex lip), které v největší míře
z hlediska provozní bezpečnosti ohrožují své okolí. V případě statického
selhání může dojít ke škodě velkého rozsahu. Pro tuto etapu byly vybrány
stromy v přední části aleje (až k vedení VVN). Výše uvedené stromy byly
vybrány po zvážení míry rizik jako nejproblematičtější, u ostatních stromů
v další etapě bude nutné eliminovat rizika pádu velkých suchých větví nebo
částí korun a řešit rekonstrukci napjatých dynamických vazeb. Odborné
dendrologické ošeření provedla liberecká firma POETREE s.r.o, s kterou
dlouhodobě spolupracujeme.
Odbor rozvoje a ŽP
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Adventní čas ve Šluknovském zámku
Milí čtenáři,
je první polovina listopadu, Vánoce se nám pomalu blíží a my bychom vás
rádi touto cestou pozvali na kulturní akce do Šluknovského zámku, kde
můžete nasát tu krásnou a pohodovou vánoční atmosféru.
Cimbálové večery se staly ve Šluknovském zámku již tradičními, oblíbenými a hojně navštěvovanými. Jedná se už téměř o desetiletou tradici. Ani letos tomu nebude jinak. Ještě než nám začne Advent, poctí nás svou návštěvou mladá parta muzikantů z Lednice – cimbalMEN Zdenka Valáška.
Na tuto mladou partu muzikantů se můžete těšit 18. listopadu 2022 od
18 hodin. Vstupní hala Šluknovského zámku se promění v prostor s pravou moravskou atmosférou, nejen že zazní krásné moravské písně, nebude
chybět ani degustace moravských vín, tentokrát z vinařství „ANNOVINO
Vinařství Lednice“. Volných vstupenek pomalu ubývá, proto si včas svá
místa zarezervujte.

ADVENT VE ŠLUKNOVSKÉM ZÁMKU
Další tradiční akcí, která se každým rokem ve Šluknovském zámku koná,
je 1. Adventní neděle. Další velmi příjemné setkání, při kterém si společně
vyrobíme adventní věnce a další vánoční výzdobu, poslechneme si vánoční
koledy a zahřejeme se u vánočního svařáku nebo čaje, připadá na 27. listopadu 2022 od 14 hodin. Letošní 1. Adventní neděle bude trochu jiná.
Svou návštěvou nás poctí místní šikovní řezbáři, kteří představí svou zručnost. Těšit se můžete i na vánoční minitrh. Zároveň v tento den slavnostně
zahájíme rozmanitou vánoční výstavu nesoucí název „POJĎME SPOLU
DO BETLÉMA“. Ta vznikla ve spolupráci se sběrateli a tvůrci betlémů
a věřte, že se bude na co dívat. Výstava bude nadále k vidění do 23. prosince
2022 a v novém roce od 2. ledna 2023 do 2. února 2023.
Chcete si poslechnout Adventní pohádky a popovídat si o Adventu? Do
Šluknovského zámku zavítá 29. listopadu 2022 v 18 hodin pan Rostislav
Křivánek a právě s ním můžete prožít pohádkový čas adventní. Víte, co
mají společného čarovná víla Flagrantýna, adventní skřítci, vánoční an-

dělé, tajemná ptačí paní nebo kouzelné lesní bytosti? Kde objevíte létající
zámek? A jak se můžete přenést až na poštu na konci světa? Všechna tato
neznámá místa a tajuplné bytosti poznáte v Adventních pohádkách. Pojďte
se do nich zaposlouchat a objevte spoustu kouzel, zázraků a splněných přání, která se o Adventu mohou stát součástí vašeho života.
Pokračování na str. 5

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

V ZÁMKU A PODZÁMČÍ, POZVÁNKY

Adventní čas ve Šluknovském zámku
pokračování ze str. 4
Tou poslední vánoční akcí ve Šluknovském zámku bude vánoční koncert
a cappelly VOSK, která nás navštíví na 2. Adventní neděli - 4 prosince
2022. Od 18 hodin, v podání vokální kapely VOSK, která získala mnoho
ocenění, uslyšíte české i světové vánoční písně.

STRANA 5

Zveme vás na koncert vážné hudby
KPVH ve Šluknově z.s. srdečně zve milovníky klasické hudby, krásného
a moudrého slova na výjimečný koncert „Úklona klasikům“.
Unikátní, velmi úspěšný pořad je poetickou a úsměvnou úklonou našim
i světovým klasikům, kterou nabízí současný oblíbený básník, textař, rozhlasový autor a moderátor Českého rozhlasu PhDr. František Novotný,
spolu s kontrabasovou virtuoskou, držitelkou mnoha ocenění a hudební
pedagožkou MgA. Evou Šašinkovou, Ph.D. a houslistou Doc. Mgr. et
MgA. Milošem Černým, bývalým členem prestižních souborů, komponistou a hudebním pedagogem.
Kromě líbezné poezie uslyšíme díla B. Smetany, A. Dvořáka, G. Bottesiniho, W. A. Mozarta, L. Janáčka a J. Ježka.
Koncert bude výjimečný nejen osobnostmi, které nás navštíví, ale také termínem konání. Uskuteční se ve čtvrtek 24. listopadu 2022 v 19.00 hodin v sále Šluknovského zámku. Vstupné zůstává stejné 150 Kč, senioři
a mládež 100 Kč.
Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme všem mimořádný kulturní zážitek.
Za KPVH Šluknov z.s.: Božena Bortníková

Vánoční čas je kouzelným a tím nejkrásnějším obdobím v roce. Přijďte si
ho s námi užít.
Těšíme se na vaši návštěvu!
kolektiv Regionálního informačního centra

Loutkové divadlo Rolnička
Milí návštěvníci loutkového divadla a drazí čtenáři, již 2. října jsme zahájili novou pohádkovou sezónu 2022/2023, a to pohádkou Strašidla z půdy, následovanou 6. listopadu pohádkou O vodníkovi Lindíkovi.
Rádi bychom Vás s předstihem pozvali na naši prosincovou pohádku O zlobivé Mařence. Co se asi
stane, když má přijít Mikuláš a Mařenka stále odmlouvá a zlobí maminku? A vrátí se s kamarádem
Kašpárkem z pekla? To se dozvíte, když přijdete v neděli 4. prosince k nám do divadla do Domu
kultury ve Šluknově od 15 hodin.
Prosincové představení bude již tradičně plné dárečků a ručně malovaných a s láskou pečených perníčků, proto jsme navíc připravili k tomuto článku také křížovku pro děti. S vyplněním jistě dospěláci rádi pomohou a když ji přinesete vyplněnou na prosincové představení, budete se moci těšit na
zaslouženou odměnu (ať už v podobě volňásku, sladkosti či prohlídky zákulisí).
Zvu vás také na naše facebookové stránky https://www.facebook.com/LoutkovySouborRolnicka/,
kde se mimo jiné dozvíte vždy aktuální informace.
Děkujeme všem návštěvníkům za projevenou přízeň, přejeme mnoho zábavy při malování obrázků
i také luštění křížovky a těšíme se na
Tajenka ukrývá důležitého společníka Mikuláše, který společně s ním 5. prosince roznáší
Vaši další návštěvu
radost. Tajenku vyluštíš, když doplníš známé pohádkové dvojice.
divadla.
Šebestová a …
Princezna a …
Liška a malý neposlušný...
Babička a ….
Karkulka a …

Za LS Rolnička
a DDS Kvítko,
Karolína Fráňová
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Rozhovor s Eliškou Poláčkovou ze Šluknova

Šluknováci, víte, že Eliška Poláčková získala se svým týmem titul Mistryně Světa?
Eliško, řekněte nám, jak to celé začalo?
Jak a kdy jste se k tomuto sportu dostala? Proč právě mažoretka? Navštěvovala jste nějaký kroužek?
K mažoretkám jsem se dostala v roce 2009, kdy jsem navštěvovala 1. třídu.
Bylo to jen díky mamince, protože si přečetla v kadeřnictví letáček k náborovému dni mažoretek. Začala jsem tedy jezdit jednou týdně do Jiříkova na
kroužek mažoretek.
Existuje jakási historie mažoretek, případně byla nějaká mažoretka
Vaším vzorem?
Mažoretky mají velmi bohatou historii. Dříve bylo vystoupení mažoretek
spojováno s dechovou hudbou. V dnešní době se hodnotí hlavně pochod
a správné držení těla + práce s hůlkou nebo pomy.
Mažoretky se dělí na dvě základní skupiny - mažoretky a twirling. Twirling
se zaměřuje na pomalejší hudbu a větší práci s hůlkou.
A co tréma? Jste trémistka?
Trémistka jsem dost velká. Kdybych to mohla rozdělit, je jiné mít trému
sama za sebe anebo za tým. Každá soutěž probíhá jinak a je okolo toho
spousta stresu, jediné co si vždy přeji a je důležité, být spokojená se svým
výkonem. Ani po 14 letech jsem se nenaučila nemít trému.
Vzpomínáte na Vaše první veřejné vystoupení? A znáte počet Vašich
vystoupení?
Moje první vystoupení bylo asi na nějakém plese v roce 2010, tímto si nejsem úplně jistá, počet vystoupení si netroufnu ani odhadnout.
Vystupujte sólově nebo ve skupině, případně obojí?
Vystupuji a soutěžím za tým i jako sólistka. Jezdím několikrát týdně do Novoborských Mažoretek.
Jak často trénujete?
Trénuji každý den, není totiž ani jeden den, kdy bych neměla hůlku v ruce.
Jaké jsou další Vaše záliby? Nebo, co děláte ve svém volném čase?
Když zrovna netrávím hodiny v tělocvičně na tréninku, tak sportuji jinak
(brusle, kolo, lezení, procházka). A když bohužel nepřeje počasí, trávím
ráda čas u knížek.

A teď nám povězte, jaká ocenění jste již získala a kterého si vážíte nejvíce?
S týmem jsme získali titul Mistryň ČR. Jsme také Vícemistryně Evropy.
Největším naším úspěch je momentálně, že jsme Mistryně Světa v kategorii Defilé Clasicc Senior Baton. Byl to můj „Velký sen“, a už jen to, že jsme
měli tu možnost, je nádherný pocit.
Vážím si každého vystoupení, každé medaile a každého získaného titulu.

Dalším oceněním je pochvala trenérky a úsměv mé rodiny.
Kde a jak tato soutěž mistrovství světa probíhala?
MS probíhalo v chorvatském Záhřebu. Tato soutěž probíhala pod asociací
MWF.
Celé MS mělo kouzelnou atmosféru, podpora ostatních českých týmů byla
nepopsatelná.
Když probíhalo vyhlášení, tak české týmy vytvořily velký kruh, kde jsme se
všichni drželi za ruce a přáli si vítězství navzájem. Ještě teď mám husí kůži,
když si vzpomenu, že jsme stáli na nejvyšším stupni a drželi ruce ve tvaru
srdce. Slyšet ten ohromný potlesk, to je nepopsatelný zážitek.
Podporuje Vás Vaše rodina?
Kdybych neměla tak skvělou rodinu, nedostala bych se tak daleko. I když
MS probíhalo daleko od domova. Moje rodina mě podporovala i na dálku,
když sledovali živý přenos MS.
Díky své mamince si můžu plnit už 6 let můj sen, a to jsou Mažoretky Berušky - tým, který vede moje mamka a já.
Ve Šluknově vedete kroužek mažoretek. Při vystoupeních na městských akcích sklízíte veliký potlesk a jistě Vás to hřeje u srdíčka. Řekněte nám, jaké z toho máte pocity?
Mažoretky Berušky - už 6 let jsem trenérkou velké skupiny - 56 dětí.
Myslím si, že tady můžu mluvit i za svou maminku. Každý trénink, každá
chvíle s dětmi je pro mě vždy úsměvem. Moje pocity, když děti vystupují,
jsou vždy zvláštní. Vždy v nich vidím ty malé holčičky, které k nám přišly
úplně poprvé. Teď kdykoliv vystupují nebo soutěží, jsme na ně neskutečně
pyšné. Vím, že ta dřina za to opravdu stála.
Holky jsou opravdu jeden tým, který je pevný a drží moc hezky při sobě.
Podporují se navzájem a učí se od sebe. Nejkrásnější pocit je jejich radost
z vítězství. Vždy se je snažíme před soutěží uvolnit, ale sama vím, jak se
holky cítí.
Nejcennější ale vždy je jejich úsměv, vždy nám dodá novou energii a sílu
pokračovat dál.
Máte nějaké další cíle nebo vize?
Můj cíl je jen další úspěšná sezóna jak pro mě, tak i pro naše Berušky Šluknov

Eliško, moc Vám děkuji za příjemný rozhovor, zároveň Vám i Vašim kolegyním z týmu Novoborských Mažoretek moc gratuluji k takovému úspěchu.
Získat titul mistryně světa se nestává každému. Vím, že za tím je velká dřina,
ale za ten pocit to určitě stojí! Do budoucna přeji Vám, Novoborským Mažoretkám i Beruškám další skvělá ocenění.
Rozhovor vedla Jitka Schneiderová, šéfredaktorka ŠN
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Poslední svoz biopopelnic
v roce 2022
Poslední svoz biopopelnic v roce 2022 proběhne ve 46. týdnu, tj. v úterý
15. listopadu a v pátek 18. listopadu. Další svoz biopopelnic bude zahájen 21. března 2023. Kompostárna je v provozu celoročně a bioodpad z domácností bude možné v případě potřeby předávat tam.
Za ORŽP: Bc. Tea Mansfeldová

Oprava střechy na kostele
sv. Václava
V létě letošního roku byla po letech příprav a shánění prostředků konečně
zahájena obnova střechy kostela sv. Václava ve Šluknově. Díky prostředkům získaným z Ministerstva kultury ČR, Ústeckého kraje, Biskupství
litoměřického a samotným prostředkům vlastníka – Římskokatolické farnosti – Arciděkanství Šluknov, se podařilo obnovit značnou část havarijního krovu presbytáře kostela. Na jižní straně presbytáře pak byla položena
nová střešní krytina z pálené tašky – tzv. Bobrovky. V celkovém rozsahu
jde samozřejmě jen o první krok z mnoha, ale je to krok nesmírně důležitý,
neboť havarijní stav střechy dlouhodobě ohrožoval celou tuto hodnotnou
stavbu. Velkou komplikací byla současná situace na trhu stavebních materiálů, což zkomplikovalo shánění střešní krytiny, naštěstí se tento problém
podařilo vyřešit a práce mohly být úspěšně provedeny. Obnova střechy by
měla pokračovat i v dalším roce.

Tomáš Buřt
Stavební oddělení
Biskupství litoměřické

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
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Rumburskou knihovnu navštívili žáci 6. ročníku
Základní školy J. Vohradského Šluknov
„Žák vyhledává informace v různých informačních zdrojích.“ Tak jest psáno u předmětu český jazyk v tematickém plánu pro 6. ročník základní školy
ve Šluknově. Jak tento výstup splnit a přitom si celý den užít? Zorganizovat
exkurzi do knihovny. Ve Šluknově se této příjemné povinnosti ujali třídní
učitelé žáků 6. tříd. Využili toho, že se na základní škole konaly projektové
dny, zaměřené na zdejší region, a stanovili datum na pondělí 26. září.
Výuka dětí započala ještě před samotnou cestou. Aby si žáci procvičili komunikaci, museli si sami koupit jízdenku do vlaku. To sice mírně vyvedlo
z míry pokladní na šluknovském nádraží, nicméně vše nakonec proběhlo
rychle a efektivně.

V půl deváté byla celá skupinka v Rumburku, kde je čekal velmi náročný
program. Nejprve se vydala do samotného středu města, Lužického náměstí. Cílem byl morový sloup z konce 17. století. Právě zde probíhala další
část výuky, tentokrát zaměřená na oblast dějepisnou. Sloup je totiž obklopen sochami různých světců a při troše snahy lze na jejich podstavcích vypozorovat jejich jména. A přesně to měli za úkol šluknovští žáci. S velkou
chutí se pustili do práce a bez nejmenších potíží odhalili jména všech soch.

Následně jim bylo vysvětleno, proč byla tato památka v Rumburku postavena.
Po krátké diskusi se třídy přemístily do rumburské knihovny, kde už byl
připraven sál. Odpočinek, rychlé občerstvení a rychle do samotné knihovny. Děti byly rozděleny do dvou skupin. První skupina navštívila dětské oddělení, kde si měl každý žák najít knihu podle jeho zájmu, druhá skupina
pro změnu oddělení pro dospělé, kde naopak hledali literaturu týkající se
Šluknovského výběžku. Obě skupiny se po půl hodině vystřídaly. Rumburská knihovna však má ještě jednu část, a tou je multimediální oddělení
s virtuální realitou. Sem byli žáci postupně zváni, aby si vyzkoušeli několik her upravených pro virtuální realitu. A možná právě toto oddělení bude
dnešní děti lákat nejvíce, jak šlo vyčíst z jejich nadšených tváří. Hlavní cíl
cesty byl splněn tehdy, když si většina žáků vzala přihlášku do rumburské
knihovny.
Celý projektový den byl zakončen cestou zpět do Šluknova a přemístěním
před základní školu, kde byla akce ukončena.
Mgr. Jiří Pánek

Projektové dny na Základní škole
Ve dnech 26. a 27. 9. proběhly na naší Základní škole J. Vohradského ve
Šluknově dva projektové dny, jejichž cílem bylo přiblížit žákům náš region
– Šluknovský výběžek.
Pro první stupeň sloužily jako podpora zájmové činnosti a vztahů v třídním
kolektivu bloky vyplněné výtvarným, hudebním, vlastivědným a sportovním „okénkem“. Při aktivitách realizovaných v jednotlivých blocích bylo
použito co nejvíce netradičních a alternativních vyučovacích metod. Do to-

hoto projektu byl zapojen také Schrödingerův institut, který připravil pro
žáky sportovní aktivity a různé stolní a deskové hry. Žáci 9. ročníku se stali
průvodci mladších spolužáků po velké škole a někteří pomáhali vyučujícím při organizaci jednotlivých aktivit ve třídách. Tohoto úkolu se zhostili
velmi dobře a všichni si zasloužili pochvalu. V rámci projektu bylo žákům
1. stupně také připomenuto proč slavíme 28. 9. státní svátek a tak jim byla
ve vlastivědném bloku převyprávěna pověst o Svatém Václavovi, patronovi
české země.
Žáci šestého až osmého ročníku strávili tyto dva dny se svými třídními učiteli. Veškeré činnosti byly zaměřeny na náš region a podporu vztahů ve třídě. Žáci šestého ročníku měli navíc přednášku a workshop na téma Vesmír,
o kterém se učí v zeměpisu. O jejich návštěvě Rumburské knihovny napsal
p. učitel Pánek samostatný článek.
Mgr. Renata Sochorová
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ŘÍJEN DÁ NÁM HODNĚ PRÁCE, BRAMBORY JSOU JEŠTĚ V ŘÁDCE.
AŽ JICH BUDE PLNÝ SKLAD, NAVŠTÍVÍME VINOHRAD.
Je to tak. Práce jsme v říjnu měli až až. Ještě chvíli jsme zůstali na zahrádce,
kde jsme sklízeli ovoce. A co dál s naší úrodou? Jablek jsme měli plný sklep,
tak jsme si z nich uvařili přesnídávku a upekli závin. Vůně se nesla celou
budovou. Jen co jsme měli všechno ovoce sklizené a zpracované, přišel na
naši zahrádku ježeček Bodlinka, který si hledal místečko pro pelíšek.

Nezapomněl na žádný kout. Stromy už skoro všechny listy shodily a my
jsme se vydali hledat podzim do lesa. Našli jsme spoustu lesních pokladů,
mezi nimi větvičky, šišky, mech i houby.

Všechny poklady jsme si přinesli do školky a podle atlasu jsme poznávali
názvy hub a zjišťovali jsme, zda jsou jedlé, či nikoliv. A protože i my víme,
jak jsou naše lesy nemocné, rozhodli jsme se, že půjdeme pokácené stromy
pohladit a trochu rozveselit. Vzali jsme si kaštany, žaludy a další přírodniny
a vytvořili jsme na kládách veselé obličeje. Zpestřením říjnových dnů byla
naše návštěva na statku v Království a exkurze v Topose. Obě akce jsme si
moc užili a touto cestou ještě jednou moc děkujeme panu Stelmaščukovi
a panu Kouteckému, kteří nám umožnili užít si nevšední a nezapomenutelné chvíle...

Na pomoc mu přispěchali vrána Tonička spolu s větříkem. A my jsme jim
také moc rádi pomohli. Přifoukali jsme pěknou hromádku listí a těch barev, co jsme v nich objevili. Pan Podzim maloval opravdu všude.

Text: H. Princová
foto: Andrea Šimůnková, Simona Kroužková, Jitka Nevrlá,
Vladimíra Jeníková, Irena Staníková a H. Princová
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DRAKIÁDA
15.10.2022

Sirény na
cestách
26.10.2022

HALLOWEEN
29.10.2022
Foto: Zdeněk Rác
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŠLUKNOV

Pozvánka do knihovny
Od začátku září je ve šluknovské knihovně již knihovnice „na plný úvazek“.
Otvírací doba zatím zůstává stejná jako doposud, tedy pondělí a středa
od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:00 hodin. Připravovaný knihovní
a výpůjční řád však nabídne změny, které jistě budou příjemné pro všechny stávající i nové čtenáře. Pokud nyní potřebujete knihovnu navštívit
mimo stávající otvírací dobu, není problém se telefonicky domluvit na
telefonním čísle 412 386 968 nebo e-mailem knihovna@mesto-sluknov.
cz. Na stejných komunikačních kanálech si můžete vaši výpůjčku prodloužit nebo požádat o vyhledání a rezervaci knih. Na facebooku knihovny
https://www.facebook.com/knihovna.sluknov vás budu průběžně seznamovat s novinkami a zajímavými tituly, které si u nás můžete zapůjčit. Ráda pro vás zajistím tituly, které sice momentálně v naší knihovně
nejsou, ale vzhledem k tomu, že město Šluknov spolupracuje s Městskou
knihovnou v Děčíně, lze knihy dočasně zapůjčit z jiné knihovny. Věřím, že
šluknovská knihovna nebude pouze „půjčovnou“, ale že vám budu moci
nabídnout také zajímavý program v podobě přednášek a autorských čtení.
Těším se na vaši návštěvu a budu se snažit, aby knihovna byla místem, kde
prožijete příjemné chvíle odpočinku, relaxace, poznání i poučení.

Dušičky (2. listopadu)
V současných kalendářích je 2. listopad označen jako Památka zesnulých.
V lidovém projevu se běžně hovoří o Dušičkách nebo Všech svatých.
Pojmy narození a smrt patří neodmyslitelně k pozemskému životu. Lidé
věřili, že duše zemřelých se může vrátit zpět na zem. Většina náboženských
filosofií propaguje nějakou formu posmrtného života. Východní náboženství hovoří o reinkarnaci, tj. opětovném vtělení duše do jiné fyzické podoby. Křesťanské učení vychází z toho, že Ježíš po ukřižování vstal z mrtvých
a zrovna tak lidé, kteří v něj věří, mohou být po své smrti vzkříšeni. V poslední době se hodně Evropanů obrací k východním náboženstvím. Dlouhá staletí však byla tato část světa pod vlivem křesťanů, a proto také tento
svátek má kořeny v učení o Kristu.
Ovšem prapůvod sahá až do dob starých Keltů. Podle jejich kalendáře nový
rok začínal 1. listopadu. Pouze v tento den se mohly duše zemřelých vrátit
mezi živé. Proto byly v noci na 2. listopad zapalovány ohně, které jim měly
pomoci najít cestu. Jejich blízcí je očekávali a u obřadních hostin pro ně
chystali pohoštění. Podobný zvyk ještě leckde existuje při Štědrovečerní
večeři: Jedno místo u prostřeného stolu je určeno pro zesnulé v rodině.
Tato pohanská tradice byla v 8. století potlačena svátkem Všech svatých.
Předcházela mu jistá událost začátkem 7. století. V té době byl chrám pohanských bohů v Římě zasvěcen Panně Marii a křesťanským svatým mučedníkům. Svátek se původně slavil 1. listopadu, časem byl posunut na
2. listopad.
Na ty, kteří odešli z pozemského života se vzpomíná a vzpomínalo především mezi blízkými v rodinném kruhu. První veřejnou vzpomínkou a uctěním všech zesnulých byla mše v klášteře Benediktů ve francouzském Cluny. Tento způsob oslavy se ujal a rozšířil po celé Evropě. Při mších, které
se v tento den slouží, se lidé modlí za duše mrtvých v očistci, aby je mohly
vykoupit z jejich hříchů.

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

Jízdní vojáci (husaři, dragouni a pod) uctívali Martina jako ochránce svého
a svých koní. Později se stal patronem také kovářů a dalších řemeslníků.
Prostý lid ho považoval za ochránce domácích zvířat, zejména hus.
Obě ukázky jsou z knihy „Lidové tradice“ autorky Dagmar Šottnerové.
V této knize se dočtete nejen to jaké zvyky, zvyklosti a pranostiky se ke
svátku svatého Martina vážou, ale jsou zde uvedeny podrobné informace
o českých tradicích, které souvisejí s křesťanskými svátky, světci a koloběhem v přírodě. V knize je mnoho lidových říkadel, rozpočitadel a hádanek
k daným tématům a také přes 240 her pro jednotlivce i skupiny, kterými je
možné lidové tradice přiblížit dětem.
Knihu si můžete zapůjčit v Městské knihovně ve Šluknově.

Čtenářská amnestie na
sankční poplatky
od 15.10.2022 do 31.12.2022
Městská knihovna ve Šluknově uděluje pro zapomnětlivé čtenáře Čtenářskou amnestii na sankční poplatky v termínu od 15. 10. 2022 do
31. 12. 2022.
Čtenáři, kteří nevrátili knihy nebo jiné dokumenty v uvedeném termínu
a kterým naběhla upomínka v jakékoliv výši, budou mít možnost je vrátit,
aniž by museli upomínku uhradit.
Upomínky a poplatky z prodlení budou čtenářům prominuty pouze při vrácení VŠECH dokumentů (knihy, časopisy) a to v provozní době knihovny.
Prosíme, prohledejte své domácí knihovny a doneste v uvedeném termínu
nevrácené knihy k nám do Městské knihovny ve Šluknově.
Od této akce si slibujeme vrácení dlouho postrádaných knih, které se tak
znovu dostanou do oběhu a budou si je moci vypůjčit další čtenáři.
Děkujeme a těšíme se na vrácené knihy!

Svatý Martin (11. listopadu)
Legenda o svatém Martinovi
Narodil se ve 4. století, přesněji roku 316, v rodině římského důstojníka.
Dětství prožil v Pavii na severu Itálie. Jako velmi mladý musel nedobrovolně na přání otce vstoupit do císařské armády k jezdectvu. Vypráví se, že
jednou v zimě projížděl na bílém koni městskou branou a potkal chladem
se třesoucího žebráka. Martin neměl u sebe nic než svůj červený vojenský
plášť. Rozťal ho svým mečem na půl a jednu polovinu žebrákovi daroval.
Rozdělil se s ním o teplo. Následující noci měl vidění, v němž se mu zjevil
Kristus s polovinou jeho pláště. To bylo důvodem jeho odchodu od vojska.
Přijal křest svatý a žil životem skromným a zbožným jako poustevník. Většinu svého života prožil ve Francii. Přestože byl později zvolen biskupem
v Tours, svůj způsob života nezměnil a tím si získal oblibu. Po smrti roku
397 byl prohlášen za svatého.

Městská knihovna Šluknov,
Božena Naňáková
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Komunální volby a malá osobní tečka
Vážení spoluobčané,
komunální volby skončily, skončilo i soudní zpochybnění jejich výsledku
ve Šluknově. Své vyjádření píši v okamžiku, kdy ještě neproběhlo ustavující zasedání zastupitelstva, o to víc dobře. Ale od začátku. Dílem okolností,
ale především tím, že jsem byl spoluobčany požádán, jsem byl v komunálních volbách nápomocen v postavení volebního zmocněnce volebního uskupení DOMOV. Nejen pro tento sympatický název, ale pro projev
důvěry těch, kteří cítili svou odpovědnost potřeby ve volbách kandidovat,
jsem nabídku a zároveň odpovědný závazek přijal. Prosím, vnímejte toto
mé vyjádření právě jako jakousi pomyslnou tečku za svěřeným mandátem
volebního zmocněnce.
V úvodu musím zdůraznit, že jsem neměl a nemám ambice k jakémukoliv úřednickému postavení. Slyšel jsem dokonce, že mám slíbenou funkci
tajemníka a řadu jiných naprostých nesmyslů. Věřte mi, že si na svou pracovní vytíženost v tom, že by byla malá, nestěžuji. Opak je pravdou. Každý,
kdo zaměstnává jiné, musí se dnes a denně starat o to, aby jeho zaměstnanci měli práci, mzdu, aby firmy fungovaly, zejména v dnešní složité a náročné době, vám potvrdí, že prostoru navíc prostě mnohdy není. Strašení
Barcalem je jen zástupným prostředkem, případně projevem vlastní slabosti těch, kteří takto jednají a já chci věřit, že takové jednání odešlo spolu
se skončenými volbami. Využívám tohoto momentu, abych Vás všechny
ujistil, že jsem vůči svému městu patriot a všem, kteří jej spravují a budou
spravovat, jsem připraven být nápomocen, pokud to mé možnosti dovolí.
Nehledejme těžkosti, hledejme jen to, co nás spojuje, co je ke společnému
prospěchu, co je potřebné. To se samozřejmě netýká jen ve vztahu k mé
osobě, ale ke všem ostatním, kteří dávají občanům Šluknova práci nebo
bydlení.
Již před volbami jsem zaznamenával velmi silné hlasy volající po změně.
S věkem se člověk stává konzervativnější a vnímá, že rychlé změny nemusí
být vždy tím nejlepším řešením. Volby jsou však volby, volba je příležitost
pro každého vstoupit do veřejného prostoru a pokusit se věci měnit, konat
jinak, lépe. Nebylo možné přehlížet, že v našem městě těchto hlasů přibývá
víc a víc. Volby prokázaly, že tyto hlasy volající po změnách byly nejen silné,
ale i opodstatněné. Poznal jsem, že je u nás mnoho lidí, kteří si přejí pracovat a prosazovat potřebné věci ve městě bez potřeby vylučování těch, kteří
mají zrovna jiný názor, bez zášti a rozdělování občanů, bez žabomyších
válek a potřeby pomlouvání všeho druhu, ale naopak chtějí změnu, jejíž
podstatou je lidi více spojovat a pro potřebné věci získávat.
Všichni jsme různí, máme své představy a nelze jistě vyhovět každému vždy
a ve všem. Věci není nutné prosazovat jen převahou počtu zastupitelů v koalici. V takovém malém městě, jakým Šluknov je, by slova koalice opozice
měla být minulostí. Jsem přesvědčen, že dosažení vzájemných konsensů
je cestou lepší, pro všechny výhodnější. Neobávejme se vzájemné komunikace, byť by byla sebevíc ostřejší, je-li to ku prospěchu věci. Komunikujme
více než dosud, respektujme se navzájem. Já vidím, že správná cesta vede
právě tudy. Jsem opravdu rád, že naši spoluobčané nejsou průměrní voliči,
naopak, jsou moudří, zvolili si podmínky pro potřebné změny.
I při respektování výsledků, kterých bylo v uplynulém období ve městě dosaženo, jsou tyto výsledky konfrontovány s tím, že řada z nich byla dosažena za peníze, které jsme si museli půjčit. Vzpomínáte na scénku Miloše
Kopeckého ve slavné švejkovské filmové adaptaci: „ to se nám to hoduje,
když nám druzí půjčujou ! “? Nic proti rozumným půjčkám nebo úvěrům,
ale pokud jde o to, jak tyto využít, pak je rozvaha a odpovědnost na místě.
Myslím, že pokud si půjčovat, pak jen mimořádně a posoudit s péčí řádného hospodáře na co. Pokud ano, pak jen na věci, které město a občané ke
svému životu skutečně a nezbytně potřebují, s předností do infrastruktury
a majetku města. Malý příklad. Opravdu potřebujeme milionové investice do objektu pivovaru, když nám 30 let padá na hlavu objekt kina, který
by se jinak mohl stát po své rekonstrukci, vedle svého poslání divadlem
i multifunkčním prostorem pro život a společenské potřeby města? Já to
nevnucuji, uvádím to jen jako určitý příklad k zamyšlení v rámci toho, co
je podstatné.
Ano, řešení potřeb města je široké a náročné. Je to věčně trvající úkol
a odpovědnost pro ty, kterým byla správa města volbami svěřena, ale také
všech, kteří ve svém městě žijí a chtějí žít. Za cizí peníze umí spravovat
město každý, hospodařit s vlastním je náročnější. Vynikající je pak takový
výkon veřejné správy, který dokáže pro své záměry a cíle získat různé zdro-

jové možnosti financování a že jich pořád stále je. Jenže úspěch tyto prostředky získat stojí na jediném podstatném předpokladu – být na tu či onu
konkrétní možnost po všech stránkách a předpokladech připraven, projekčně, rozpočtově a technicky. To si žádá kvalifikované, odborně zdatné
a schopné síly. Takové tu již působily. Nemohu nepřipomenout výraznou
odbornou osobnost nedávné minulosti, Ing. Martina Bendu, který byl a je
vynikajícím odborníkem a projektovým manažerem. Dnes je to úspěšný
profesionál. Nezapomínejme na to, kolik projektů a prostředků pro město
Šluknov dokázal např. v éře starosty Ing. Milana Kořínka zajistit a realizovat a nemuseli si jen půjčovat.
Tady mi dovolte splnit určitý dluh, poděkovat Ing. Martinu Bendovi za vše,
co pro své město ve své práci v investiční činnosti a realizaci revitalizace
a obnovy pro město dříve pro nás všechny vykonal. A co je podstatné, dokázal ty prostředky zajistit. Pane Martine Bendo, děkuji! Myslím, že by pro
město bylo správné a výhodné jeho profesionality a odbornosti ve prospěch
města využít, vždyť je odsud, vždyť je náš, tím více, když vidíme, jaké mimořádné nároky jsou dnes v této oblasti na přípravu investic a projektů
kladeny. Zabezpečování financování, dotací, nebo jiných zdrojů je složitá
a náročná práce a vyžaduje schopné a zkušené. Nebojme se na takové lidi
obracet. Vyplatí se to.
Tyto komunální volby byly mimořádné i jiným nepřehlédnutelným okamžikem. Letmo jsem se zmínil o Ing. Milanu Kořínkovi, tedy o tom, který
v zastupitelstvu města pracoval více jak 25 let a z toho mnoho let dobře
ve funkci starosty města. On byl představitelem staré dobré školy, dobře
věděl, že s pilností se štěstí rodí, lenost holou bídu rodí. Kdo nic nedělá, nic
nezkazí. A ani starostovi se nepodaří vždy vše, jak si předsevzal, to platí pro
každého, kdo funkci starosty nebo starostky vykonával. Respekt a hluboká
pokora p. Kořínkovi.. V těchto volbách již Ing. Milan Kořínek zvolen nebyl
a jeho mimořádná dlouhá zastupitelská dráha veřejné služby pro nás pro
všechny se tím dovršila. On je v našem městě mimořádná osobnost a za
sebe musím říci – Bylo mi ctí pane starosto!
S příchodem nového vždy něco začíná, ale zároveň i končí. Nelze se tedy dívat jen dopředu, ale ohlédnout se za tím předcházejícím obdobím, vzít dobré, navázat kontinuitu k tomu, co bylo vytvořeno a zůstalo třeba i nedokončeno. Ano, x let práce starostky Evy Džumanové mělo smysl a své výsledky.
Škoda, že nám nebylo úplně dáno si plně vzájemně porozumět, vzájemně
se stalo, jen dodávám, ten stav nebyl nikdy mým přáním. Eva Džumanová si zaslouží uznání za to, co pro své město vykonala. Starostovská práce
není jen posláním, ale mnohdy obětí osobního života. Byť v mnohém jsem
s ní nesouhlasil, tak k práci, kterou vykonala, mám své uznání.
Závěrem. Věřím, že v této těžké době budeme k sobě všichni takříkajíc blíž,
pokud chceme, aby naše město v nadcházejícím nelehkém období plném
různých vlivů a výzev obstálo, aby obstála správa našeho města, spolupracujme bez rozdílu, bez přehlížení, každý je potřebný. Buďme tolerantní, na
druhou stranu buďme nekompromisní vůči všem projevům jednání, které
jsou škodlivé a ubližují. Novému vedení města a všem zastupitelům přeji
odvahu a úspěch, zdravou ctižádost do věci jít, přeji dostatek pokory, aby
vítězila sympatie nad antipatií a pak to půjde. Vážení zastupitelé, mějte na
paměti, že Vaše hlavní činnost nestojí jen na službě pro lidi, nýbrž na práci
s lidmi.
Přeji Vám všem vše dobré.
Váš PhDr. Mgr. Petr Barcal, MBA, LL.M
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Přivítali jsme
Martina Krejčíka
Petra Macháčka
Vojtěcha Uchytila
Fabiána Holuba

75 let
pp. Pavlíková Vlasta
Adámek Miloslav
Švejdová Jitka
Voženílková Jana

Manželství uzavřeli
František Cina a Elena Perská

80 let
pp. Džbánek Vladislav
Fiala Pavel
Ptáčková Edita

Rozloučili jsme se s
paní Ivetou Buličkovou
paní Věrou Steinerovou
panem Josefem Bilkou
panem Miroslavem Záborským
paní Janou Boháčovou
paní Věrou Živnou
panem Janem Schneiderem

86 let
paní Buriánková Marie
Bumbová Marie

Blahopřejeme občanům, kteří v
říjnu oslavili životní jubileum

87 let
pan Meistner Arnošt

70 let
pp. Kolonečná Hana
Vachta Miroslav
Šmídová Marta
Chmelík Jaroslav

85 let
pan Wünsche Alfred

90 let
paní Křemenáková Jiřina
94 let
paní Grečmalová Zuzana

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat Městskému úřadu za přání a dárek k mým narozeninám, která mi při osobní a velmi příjemné návštěvě předala paní Božena
Zemanová.
Moc mě to potěšilo.
Marta Šmídová

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 KOUPÍM stará auta a motocykly do roku 1989, nebo jen náhradní
díly. Dále veškeré dobové věci jako hračky Ites a další předměty, spojené
touto dobou. Rychlé a solidní jednání. Č. tel. 725 828 534

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu:
Tetra hnědá, Dominant všech barev, Green Shell-typu
Araukana a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 16– 20 týdnů. Cena 220 - 269 Kč/ks.

Prodej se uskuteční:

13.11.2022

Šluknov – náměstí u lékárny - 14:45 hodin
...................................................................................................
Info: Po-Pá 9.00 - 16.00 hodin,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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VZPOMÍNKY
Dne 3. listopadu 2022 to bude
6 smutných let, co nás náhle opustila milovaná maminka, babička
a prababička Eva Kaštánková, která by se 19. prosince 2022 dožila 84
let. S láskou a bolestí v srdci stále
vzpomíná a nikdy nezapomene dcera Eva s rodinou a Norbert.

Dne 9. prosince 2022 to budou
2 roky, co nás náhle opustil milovaný tatínek, dědeček a pradědeček
Jan Sopoušek, který by se dožil
17. listopadu 2022 90 let. S láskou
a bolestí v srdci stále vzpomíná
a nikdy nezapomene dcera Eva s rodinou a Norbert.

Provozní doba zařízení:
Sběrný dvůr, kompostárna
– Tovární 1088, Šluknov
Letní provoz
(březen - říjen)
Pondělí 8:00 - 12:00 / 12:30 - 14:00
Úterý 8:00 - 12:00 / 12:30 - 16:00
Středa 8:00 - 12:00 / 12:30 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00 / 12:30 - 14:00
Pátek 8:00 - 12:00 / 12:30 - 17:00
Sobota 8:00 - 12:00 / 12:30 - 14:00

Zimní provoz
(listopad - únor)
Pondělí 8:00 - 12:00 / 12:30 - 14:00
Úterý 8:00 - 12:00 / 12:30 - 16:00
Středa 8:00 - 12:00 / 12:30 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00 / 12:30 - 14:00
Pátek 8:00 - 12:00 / 12:30 - 16:00
Sobota 8:00 - 12:00 / 12:30 - 14:00
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Výjezd rodin s Kostkou
Již 11 let podporuje naše Sociálně aktivizační služba rodiny s dětmi při řešení nepříznivé situace, ve které se nacházejí. Pracujeme ve všech obcích
Šluknovska.
Také již pátým rokem, vždy v září, pořádá tato služba týdenní výjezd pro
naše klientské rodiny. Je to čas, který trávíme společně v penzionu v malebné obci Doubice.
Individuální a skupinové aktivity na výjezdu jsou naplánované s předstihem, s ohledem na potřeby a zájmy rodin a jejich dětí.
Každý rok přizveme ke spolupráci odborníky, kteří jsou ochotni pro rodiny
připravit ukázku toho, co umí. I tento rok nám i rodinám bylo potěšením
spolupracovat s těmito jednotlivci a organizacemi:
- penzion Hubertus Doubice – ubytování, laskavé prostředí a přístup,
- Hasiči Rybniště – doprava rodin na výjezd,
- Hasiči Krásná Lípa – adrenalin, legrace, ukázka techniky, zajímavé vyprávění a další,
- Teen Challenge Šluknov – beseda s terapeuty i studenty, prevence závislostí, možnost sdílení, osobní příběhy,
- Mgr. Stanislav Opelka – supervize s psychoterapeutem – vztahy, role rodiny, výchova dětí,
- Schrodingerův institut – zábavné dopoledne s lektory – hry, soutěže, kvízy,
hlavolamy, tvoření s využitím netradičních pomůcek,
- Dagmar Hadravová – tvořivé dílničky pro dospělé i děti, podpora vzájemné
spolupráce.

Také jsme s rodinami sportovali na hřišti, tancovali, chodili na procházky,
výlety do lesa, koupali se v bazénu, zpívali a pekli buřty u táboráku.
Velký přínos výjezdu je, že se maminky věnují dětem v klidném, podnětném prostředí, v kontaktu s dalšími rodinami, a to vše pod profesionálním
vedením pracovnic služby.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi finančně podpořil Ústecký
kraj a ČEZ – Pomáhejme pohybem.

Mgr. Renata Kučerová, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
Kostka Krásná Lípa p.o.

Krabice od bot 2022
Kostka se opět jako sběrné místo zapojila do sbírky Krabice od bot. Našim
cílem je dětem z chudých rodin nadělit aspoň něco pod vánoční stromek
a také podpořit solidaritu mezi dětmi. Děti mohou do krabice zabalit pěkné
a funkční, ale již nevyužité hračky, knížky, pastelky, hry apod. a darovat je
někomu, kdo nemá takové štěstí. Velikost dárku je dána právě krabici od
bot. Protože je tento dárek často jediným dárkem pod stromečkem, doporučujeme do krabice naskládat několik předmětů, které by i vám udělaly radost. Pak krabici zabalit do vánočního papíru a napsat na ní, zda je určena
chlapci čí dívce a v jakém asi věku. O dopravu dárku do konkrétní rodiny se
jako každý rok postarají sociální služby z regionu. Sbírku organizuje ČCE
Diakonie Praha.
Sběrné místo je otevřeno od 21. 11. 2022 do 4. 12.2022 na adrese Kostka, Masarykova 1094/4, Krásná Lípa. Denně jsme tu od 8 do 15:30

hod. nebo dle dohody. Mimo pracovní
dny lze dárky doručit v Krásné Lípě do
Kavárny U Frinda (sobota, neděle 7.30
- 18.30 hod.) nebo do Domu Českého
Švýcarska (sobota, neděle 9-12.00 –
12.30-17.00 hod.).
Na www.krabiceodbot.cz také můžete
dát přednost rychlé finanční pomoci
a poslat krabici online.
Za Kostku Krásná Lípa Katka na
tel.: 724 307 137,
e-mail:
lunakova@komunitnicentrum.com.
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Pověst o vzniku Kunratic
Z kopců českého Niederlandu-Nizozemí jsou zvláště dva pro nás zajímavé. Jsou to Pirsken-Číhaná a Botzen-Parytzán, při čemž Číhaná je vyšší.
Obzvláště na jaře jsou krásné, když z tmavé zeleni smrků vykukují čerstvé
světle zelené listy buků. Táhnou se jimi podzemní chodby, připomínající
dobu krále Václava, kdy se zde těžilo stříbro.
Z Číhané je krásný rozhled až do sousedního Saska. Panorama, které je
hodno, aby je malířský štětec zvěčnil. Jaké nádherné motivy by se zde našly!
Aby se k těmto rozhledům přilákalo co nejvíce přátel přírody, vybudoval
zde Horský spolek, oddíl Šluknov, na východním svahu na jaře roku 1909
turistický dům s restaurací, který si záhy v Čechách i Sasku získal dobrou
pověst. Putovali tam studenti, školní třídy, spolky, zpěváci, muzikanti atd.
s dobrou náladou a zpěvem a tak se chata na Číhané stala brzy oblíbeným
výletním cílem.
Dole v údolí leží přívětivá obec Kunratice, o jejímž vzniku se vypráví tato
pověst:
Na úpatí Číhané žil před několika sty lety v samotě lesa uhlíř jménem
Kuno. Jeho malý domek, který si sám vybudoval z nahrubo opracovaných
kmenů stromů, stál v lesní houštině, střechu pokrývala stromová kůra
a jako vlnitý plech se vinula kolem stěn, malá okénka kryta mřížemi ze dřeva se na noc zavírala okenicemi. Okolo domku byla založena hezká zahrádka, ve které kvetly fialky a růže a větve šeříku houpaly na jaře své bohaté
květy a soupeřily s kořennou vůní jedlí a smrků. Kol dokola se však rozprostíral les se svou svatou mlčenlivostí, se svým šepotem a šuměním, se svou
pyšnou majestátností a svým posvátným božím tichem.
Kuno do tohoto kraje přišel se svou ženou před rokem. Byl pracovitý
a málomluvný a pokud jen to bylo možné, vyhýbal se lidem. V jeho domku
však sídlila láska a štěstí, která se narozením milého synka ještě zvýšila.
Říkali mu Siegbert a něžná rodičovská péče a starostlivost z něj nechaly
vyrůst silného, zbožného a počestného hocha. Už jako chlapec pomáhal
otci při práci, později obdělával část polností, které Kuno sebral divoké přírodě, sbíral divoký med, odstraňoval smůlu a vozil hotové uhlí do Šluknova
a okolí k prodeji. O nedělích a svátcích chodil se svým otcem do Brtníků na
mši do tamní kaple.
Tam poznal později mravnou dívčinu, které záhy věnoval své veškeré
myšlenky. Rád by se s ní oženil, ale otec mu odepíral souhlas, ať už o to
sebevroucněji prosil. I matčina přímluva zůstala bez odezvy, ačkoliv u otce
hodně zmohla. Jednoho dne se Siegbert chtěl ještě jednou pokusit otce
přemluvit a tak jeho kroky vedly k milíři. Slunce se už klonilo k západu
a poslední paprsky probleskovaly korunami stromů, kosi a slavíci pěli svou
večerní píseň a tichý větřík pohupoval štíhlými korunami jedlí a něžně hladil lesklé listí bříz a buků. Všechno bylo tak pokojné, tak posvátné, pouze
v jeho prsou bodala bolest.
A v tomto rozpoložení se blížil k milíři.
„Ej, Siegberte“, vítal jej otec. „Vydal jsi se sem nahoru ještě jednou? Stalo
se něco?“ „Ne“, odpověděl oslovený, „něco jiného mě sem přivádí. Podívejte, otče, zítra jdu opět do Brtníků. Slíbil jsem své nevěstě, že jí povím,
zda jsem od vás dostal souhlas k našemu spojení. Ach, udělejte to! Učiňte
nás šťastnými a my vás budeme milovat a na rukou nosit, dokud živi budeme.“
Při těchto slovech se na otcově tváři objevil ruměnec hněvu, ale ovládnul
se a lidně odpověděl: „A víš, zda tento sňatek bude tvým štěstím?“ „Och,
určitě“, vykřikl Siegbert radostně, „jen co mé děvče poznáte! Jistě ji budete
milovat jako svoji dceru.“
„Jen pomalu, můj synu“, odvětil Kuno, „tak daleko ještě nejsme! Štěstí
Tě může potkat i v jiné podobě! Pojď, sedni si ke mně, chci ti svěřit jedno
tajemství, které v sobě nosím víc než dvě desetiletí. Nyní došlo k obratu
ve tvém životě a nadešel okamžik odhalení. Podívej, Siegberte, ne vždycky jsem nosil tento sazemi ušpiněný šat! Chodil jsem v nablýskaném rytířském šatě, pevný hrad byl mým vlastnictvím, žoldnéři a zbrojnoši plnili
mé rozkazy, táhli se mnou do bojů a bitek. Měl bys vidět svoji matku, jak
chodívala ve vlnícím se rouchu, ozdobena čepcem a závojem a byla ozdobou mého domu.“
„A tehdy v tmavé noci vtrhlo dovnitř neštěstí. Můj nepřítel se svými ozbrojenci se tehdy nepozorovaně přiblížili k hradu, při čemž jim zuřivá bouře
a nečas byly nápomocny, přelezli zdi, zabili bezstarostné stráže a poté co
pro ostatní spustili padací most, vtrhla vražedná a kořistnická tlupa do

dvora a hradu a jen v největší rychlosti jsme mohli uniknout tajnou chodbou a když jsme venku dosáhli bezpečné vzdálenosti, svítil nám na naši
smutnou cestu náš hořící hrad, ve kterém jsme byli tak šťastni.“
„Podařilo se nám však bez boje odejít z okolí i opustit naší zemi, ze které
jsme si nevzali vůbec nic, jen holý život, smutek z našeho ztraceného jmění a silné ruce k práci. Konečně unaveni putováním jsme se zde v tomto
tichém lese, kde nás nikdo neznal, kde nás nehledá žádný nepřítel, usadili
a našli zde nový zasloužený domov, který jsme potřebovali.
Netoužím už po hlučném životě ve světě, ty ale se tam máš vydat, protože
ještě žijí mí přátelé, máš získat zpět své dědictví a z ušlechtilého rytířského rodu si vybrat urozenou ženu jako svou manželku, abys byl skutečně
šťastný.
Tak nyní znáš moji vůli. Mysli na to, že tato naděje mě vždy vzpřímila, když
bolest pro mé ztracené statky mě sráží k zemi! Jakmile budeš rozhodnut
svůj vznešený úkol splnit, dostaneš ode mne nějaké písemnosti a tento prsten jako svědectví. „
Při těchto slovech vytáhl ze svého od sazí špinavého oděvu drahocenný
prsten na jemném řetízku. Měl tvar hada, byl z nejryzejšího zlata, ve kterém byl vyryt den a rok zasnoubení.
Siegbert stál jako zkamenělý, protože každá naděje tím pro něj zhasla.
„Otče, je to vaše poslední slovo?“ vyhrkl konečně.
„Moje poslední“, odpověděl Kuno, „protože v tobě má náš rod pokračovat,
pohled na nás se má obnovit“, při těchto slovech se otočil a pohlédl vzhůru
na tmavou večerní oblohu, na které se objevily první hvězdy. Siegbert ale
odcházel se sklopenou hlavou, ne však směrem k domovu, ale tam, kam jej
srdce táhlo, tam kde žila jeho láska: do Brtníků.
Cesta vedla hustým lesem. On však neznal bázeň a kráčel statečně dál. Nad
ním šuměly koruny jedlí, v listnatých korunách dubů to šumělo a nad tím
vším se rozprostíralo nádherné hvězdnaté nebe.
Tu uslyšel hlasy… „Možná jsou to zbloudilci“, pomyslel si a uhnul z cesty,
aby je našel a vyvedl z lesa. Záhy proti němu vyvstala zář ohně. V témže
okamžiku však byl uchopen silnými pažemi a veden k táboru. Zde uviděl
divoké, vousaté válečníky a k jeho sluchu doléhaly cizí hlasy, kterým nerozuměl. Dotazovali se, křičeli naň, až konečně pochopili, že jim nerozumí.
Tu k němu přistoupil vysoký, přísně vyhlížející válečník a promluvil na něj
jeho řečí.
„Zůstaneš u nás“, řekl „a dovedeš nás nejkratší cestou do Breitenau a do
Lipové. Dále se ukáže. Poslechni bez odmlouvání, my husité nežertujeme
a trestáme neposlušnost smrtí!“
V tupém zoufalství klesl Siegbert na měkký mech, protože poznal, že jeho
život musí nabrat jiný směr. Byl mu dán chleba a maso a z kamenného
džbánku mu bylo nabídnuto pití. Vzal si chléb, ale brzy mu únava zavřela oči a tím na krátký čas zapomněl na svůj úděl. Sotva se ale rozbřesklo,
tábor ožil a válečníci se chystali k odchodu. Musel jít na špici mezi dvěma
silnými vojáky a vést celou skupinu.
Po několikahodinovém putování byli u cíle: na vyvýšenině ležela pevnost
Breitenau, dole v údolí Lipová. Siegbert si myslel, že bude moci jít domů,
ale mýlil se. Musel se dívat na všechnu tu hrůzu a příšernosti boje a po
skončení opět sloužit jako průvodce. Když však přišli do neznámých končin, sloužil jako tahač káry.
Pln vnitřní zlosti následoval divokou smečku, jejíž nezřízený táborový život
mu byl odporný, jehož krutosti mu naháněly hrůzu a děs!
Když si vzpomněl na své milé doma, popadalo jej zoufalství. Určitě si o něj
už dělali starosti, možná jej oplakávali už jako mrtvého. Jak rád by uprchl,
ale byl dobře střežen a všechny naděje byly zbytečné.
Když už se vzdal všech nadějí, přišel šťastný okamžik, kdy se měl dočkat
kýžené svobody. Husité se do tábora vrátili s bohatou kořistí a nastalo hodování, pijatika a divoké veselí. Žádného z drsných válečných sluhů nenapadlo všímat si ubohého zajatce. Konečně víno tekoucí proudem ukázalo
svůj účinek a jeden po druhém upadali válečníci v opilosti na zem, kde
okamžitě usnuli. Táborové ohně dohřívaly a díky neproniknutelné tmě se
Siegbertovi podařilo utéct a jak mohl, nejrychleji utíkal pryč.
Po několikatýdenním bloudění se dostal domů. Ale zde zatím vládl krutý
osud. Starost a hluboký bol v srdci jeho matky, která ztratila svého jediného syna, a touha po něm ji sklátila a leží teď ve stínu šeříku, kde našla svůj
poslední odpočinek. Kuno, jeho otec, který u své práce snil o tom, že uvidí
Pokračování na str. 17
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Pokračování ze str. 16
svůj dům opět v plném lesku, se stal zádumčivým a dokázal dlouhé hodiny nečinně sedět. Jen málokdy dýmal milíř. Růže a fialky dál voněly, šeřík
kolébal své nádherné květy, ale ti, kteří se z toho kdysi radovali, už nebyli.
A Kunovu mysl to pomátlo.
Jednoho dne vstoupil Siegbert přes práh v roztrhaném šatě, s rozcuchanými a špinavými vlasy a vousy, vyhladovělý a vyhublý. S radostí vztáhl obě
ruce vstříc svému otci, ten ale ustoupil. Podíval se na něj nepřítomnýma
očima a křikl výhružně: „Odejdi, odejdi! Neznám tě!“ Nadarmo na něj jeho
syn mluvil vlídnými slovy a pak s ohnutými zády, pln bolesti opustil kdysi
vlídný azyl svého dětství a pospíchal do Brtníků.
Zde jej očekával další zármutek. Hoře uvrhlo jeho děvče na nemocniční
lože a každým dnem se očekávala její smrt. Tu se ozvalo klepání na okno.
Dveře se otevřely a Siegbert, který všeho hluboce želel, vstoupil do domu.
Nemocná procitla, uslyšela hlas svého milého a došlo ke shledání, které
bylo zároveň smutné i radostné.
Událost však působila příznivě! Od této chvíle se stav nemocné dívky zlepšoval a během krátké doby byla zcela zdráva.
Jedné neděle ji Siegbert vedl ke svému otci. Při pohledu na syna a dívku se
v něm opět probudil hněv, zároveň však i jasná vzpomínka, ve které mu minulé zážitky připadaly jako ve snu. Konečně! Nakonec však svému synovi
odpustil a oběma požehnal. V domku chtěl ale nadále zůstat sám. A tak si
Siegbert vedle otcova rašeliniště postavil vlastní domek, ve kterém žil se
svojí mladou manželkou.
Jakmile válečná pochodeň uhasla, usadili se v blízkosti další lidé a tak
vznikla osada Kunratice, ve které se v této lesní samotě cítili její obyvatelé
šťastni.
Kuno na svých kolenou houpal milovaná vnoučata a často jim vyprávěl
o tom, že byl kdysi mocným rytířem, který měl ve svém erbu medvěda.
A malí poslouchali a vyprávěli o tom ostatním dětem, velcí to slyšeli a po-

jmenovali studánku nedaleko Kunova domku „ Medvědí „, kteréžto jméno
jí po více jak sto letech zůstalo. Vesnička u Kunova rašeliniště dostala jméno Kunosdorf (Kunova vesnice), později Kunnersdorf – česky Kunratice.
Vzhledem ke své krásné poloze se postupně rozrůstala.
Obce leží mezi líbeznými jedlovými lesy a kopci v tiché samotě, kterou protéká horský potůček s průzračnou vodou, která pohání mlýnská kola a je
napájen z mnoha pramenů a studní.
Dvě dobré silnice dělí obec na horní a dolní část (pozn. silnice Starokřečanská a Kunratická neboli Svojsíkova) a to aniž by doprava narušovala
její klid.
Kdyby se našel správný podnikatel, mohla by se vesnice přeměnit na letovisko prvního stupně, k čemuž přispívá přívětivá chráněná poloha, čistý
vzduch prostý ozonu, les, který sahá až k samým stavením, slatinný bažinatý podklad a především čerstvá železitá voda, která je dalším kladem.
Budoucnost ukáže, zda Kunův a Siegbertův domov převezmou lidé, kteří
zde vybudují místo k zotavení a odpočinku.
Skromný začátek učinil již Horský spolek – oddělení Šluknov zřízením
chaty na Číhané, u které bylo nedlouho po tom vybudováno alpinum, poskytující příjemný pohled na cizokrajné rostliny a tím turisty a přátelé přírody na tuto lesní idylu upozornil a nabídl dokonce dvě jednoduché ložnice
k delšímu pobytu.
Lidé zde dýchají vzduch pročišťující plíce, ptáci zde denně zvou na sváteční pěvecký koncert, uzdravuje se zde tělo i duše od bolesti a žalu, protože:
V horách bydlí svoboda, v horách bydlí štěstí.
Z vršku Číhané je vidět tisícileté město Šluknov se svým zámkem, patřící
nyní komerčnímu radovi Ernstu Grumdtovi z Drážďan a který je opředen
starou tajemnou pověstí.
Pověst napsala šluknovská učitelka a básnířka Fany Zekel, jejíž hrob se nachází ve spodní části hřbitova vlevo.
Helga Hošková

Kaple svatého Cyrila a Metoděje s křížem
Autor: Gumideck – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51201271
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OTEVÍRACÍ DOBA PRAVČICKÉ BRÁNY
BĚHEM ŘÍJNA A LISTOPADU
Od 1. října 2022 se v omezeném režimu po dvou měsících po požáru znovu
otevřela Pravčická brána.
Přístup je možný pouze od Hřenska resp. od křižovatky Tři prameny. Podle
Správy NP je cesta bezpečná. Tou samou cestou je nutné vrátit se zpět.
Populární Gabrielina stezka na Mezní Louku je zatím uzavřena. Všechny
vyhlídky v okolí Pravčické brány jsou přístupné.
Otevírací doba je:
• během října a do 6.11. denně od 10 do 18 hodin.
• od 7.11. a během listopadu je otevřeno pátek + sobota + neděle od 10:00
do 16:00.
Otevřené budou toalety a bufet na Sokolím hnízdě. Placené parkování je
možné v obci Hřensko, nejbližší parkoviště je U vodopádu. Veřejná doprava jezdí až k zastávce Pravčická brána - Tři prameny, linka 438 a 434 Děčín
- Hřensko - Mezní Louka. Některé spoje zajíždí až do/z Vysoké Lípy. Upozorňujeme, že silnice Jetřichovice - Mezní Louka je během října uzavřena
z důvodu opravy vodovodu.
Od 1.10. došlo ke zpřístupnění červené turistické cesty z Mezní Louky přes
Větrovec a dále na Malou Pravčickou bránu, Šaunstejn a do Vysoké Lípy.
Tento okruh doporučujeme s využitím hromadné dopravy.

OD LISTOPADU SE SPUSTÍ UBYTOVACÍ VOUCHERY A DOPRAVA
ZDARMA NA PODPORU TURISMU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

Obecně prospěšná společnost spolu s Ústeckým krajem nyní intenzivně
pracuje na spuštění motivačních nástrojů na podporu turismu po ničivém
požáru v srpnu. Cílem je návrat turistů do regionu a podpora lokální ekonomiky během mimosezóny. Ústecký kraj na vouchery plánuje vyčlenit
5 mil. Kč. Zároveň probíhají další jednání o podpoře se státem na vouchery
i kompenzace podnikatelům. Oba nástroje bude během října schvalovat
rada a na konci října i zastupitelstvo Ústeckého kraje.
Podpora je určena pro návštěvníky destinace a ubytovatele, ale nepřímo se
díky ní podpoří celý region - restaurace, místní obchody, regionální výrobci, kulturní akce, návštěvnost zámků a turistických cílů.
UBYTOVACÍ VOUCHERY

Co jsou ubytovací vouchery?
Jedná se o slevový voucher/poukaz ve výši 300 Kč na osobu a noc. Sleva
je poskytována pouze na ubytování, nikoliv na stravu a další služby. Minimální délka pobytu jsou 2 noci a maximum 7 nocí v době od listopadu
2022 do konce května 2023 nebo do vyčerpání alokované částky. Na osobu
se tedy jedná o příspěvek v rozmezí 600 – 2.100 Kč. O tuto částku zaplatí
návštěvník méně u ubytovatele v destinaci České Švýcarsko. Návštěvník
může slevu využít pouze jednou.

Jak to bude fungovat?
Proces rezervace ubytování a získání slev je jednoduchý. Po vstupu na
speciálně vytvořený portál Pomáhej Českému Švýcarsku zájemce klikne
na tlačítko „chci voucher” vyplní potřebné údaje, do e-mailu mu následně přijde e-mail s kódem, se kterým si na webu vybere jedno z nabízených
ubytování. Pak se obrátí přímo na konkrétního ubytovatele, on-line, e-mailem či telefonicky s tím, že má tento slevový voucher a nahlásí jeho kód. Po
e-mailem potvrzené rezervaci s daným kódem se lze ubytovat a čerpat slevu.
Kdo se může do projektu zapojit?
Projekt je určen pro všechny ubytovatele z destinace České Švýcarsko (od
Petrovic a Tisé přes Děčín a Benešov nad Ploučnicí, dále České Kamenice, Hřenska a celého Šluknovského výběžku). Podmínkou pro ubytovatele
bude uzavření smlouvy o ubytovacích voucherech s o.p.s. České Švýcarsko.
BEZPLATNÁ DOPRAVA

Jak bude fungovat bezplatná doprava?
Doprava zdarma pro návštěvníky je dalším motivačním nástrojem pro turisty, kteří se v destinaci ubytují na dvě a více nocí. Pro uplatnění dopravy
zdarma si návštěvníci stáhnou aplikaci DÚKapka. Ubytovatel následně
návštěvníkovi poskytne speciální kód, který po zadání do aplikace DÚKapka načte denní jízdenku.
Kdy bude akce spuštěna a kde je možné dopravu zdarma uplatnit?
Akce bude spuštěna od listopadu 2022 do konce května 2023. Denní jízdenku bude možné využít nejen na území destinace České Švýcarsko, ale
po celém Ústeckém kraji resp. všude tam, kde platí tarif DÚK včetně např.
Kamenického Šenova, Dubé, Kralup nad Vltavou nebo Rakovníka. Turista
bude mít možnost využít dopravu zdarma v tarifní zóně DÚK již při cestě
do Českého Švýcarska. Předem si bude muset požádat o kód, který spáruje
s denní jízdenkou DÚK v aplikaci DÚKapka.
www.ceskesvycarsko.cz
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Dotace pomohla
SK Šluknov obdržel v polovině října dotaci za státního rozpočtu z programu
Můj klub 2022 od Národní
sportovní agentury, která
je určena pro podporu mladých sportovců ve věkových
kategoriích od tří do dvaceti
let. Její výše je dána automatickým výpočtem podle
počtu takových sportovců
a podle tréninkových a soutěžních aktivit během celého
roku. Protože náš klub pracuje s mládeží neustále velmi dobře a mládežnických
družstev máme několik, vycházela vypočtená dotace kolem 190 tis. Kč, což
by byl významný příspěvek pro hospodaření SK. Ovšem situace, která ve
společnosti nastala během roku, vše značně zkomplikovala.

Ekonomické problémy státu a tím i Národní sportovní agentury vedly
nejprve ke snížení částky, která mohla být klubům rozdělena, o 20%, celý
program se průběžně aktualizoval, a v neposlední řadě nedostatek pracovníků Agentury, kteří žádosti posuzovali a hodnotili, to vše zapřičinilo
skutečnost, že prostředky, které bývaly v minulých letech k dispozici už
v létě, tentokrát přišly až téměř po sezoně. Náš klub držela nad vodou především podpora města, kterou jsme měli už od začátku roku. Museli jsme
tedy sáhnout k úsporným opatřením a peníze jsme dovolili používat jen na
výdaje, které souvisejí s oficiálními soutěžemi – na poplatky, dopravu, odměny rozhodčím apod. Dokonce jsme museli u některých faktur překročit
lhůtu splatnosti a jen díky pochopení našich partnerů jsme se nedostali do
zbytečných sporů.
Dnes už je situace stabilizovaná, závazky jsou vyrovnány, ovšem vnitřní úsporná opatření stále platí. I tak platí, že městu a Národní sportovní
agentuře za podporu děkujeme a přidělené prostředky použijeme pro naše
mládežníky v souladu se zásadami programu Můj klub.
Ing. Milan Kořínek

Přestalo se dařit
Zatím co jsme minule počítali zisky bodů, v tomto období musíme konstatovat jen samé ztráty. Poslední kladné body jsme si připočítali v polovině
září doma s Kláštercem, ale od té doby - ať se hrálo doma nebo venku –
přicházely jen porážky. A to jak v normální hrací době, tak i v penaltách.
Nejprve doma se Spořicemi, které byly za námi se ztrátou sedmi bodů, ale
za špatného počasí a na těžkém terénu si vedly lépe a své šance - na rozdíl
od našich hráčů – využily. Pokutové kopy po remíze 1:1 vyhrály 2:4, když
Šluknov dvě penalty nedal. Následně jsme vyjeli do Libouchce a prohráli 2:1, i když herní projev byl mnohem lepší, ale počítají se jen výsledky!
O týden později k nám přijeli fotbalisté z Ledvic a přišla další porážka, tentokrát 0:2. I když hra v poli byla uspokojivá, střelba byla opět slabá a v tom
je příčina neúspěchů. K dalšímu zápasu jsme jeli do Pokratic, které byly
před Šluknovem o šest bodů výš a úspěch byl proto spíš utopií. Zápas vypadal nadějně a blízko byla remíza, ale šest minut před koncem přišla penalta
a výsledek 1:2 znamenal další tříbodovou ztrátu. Náprava se čekala v derby
proti Rumburku, ale ani tady se nevedlo a po nerozhodném výsledku 1:1
přišla další prohra na desítky a zklamání pro všechny.
Do konce podzimní části chybí ještě zápasy v Roudnici a Novém Sedle,
doma pak 12. listopadu s Proboštovem. Během zimní přestávky budeme
věřit, že se naše mužstvo dostane do pohody a jaro přinese potřebné oživení.

Daří se B-družstvu v Lipové, které je po posledních vítězných zápasech
v tabulce na třetím místě. Mužstvo hraje v pohodě a daří se i střelecky. Nejprve porazilo doma Jiříkov 4:3, potom sice prohrálo v Horním Podluží 7:1,
ale pak už přicházely jen výhry – 2:1 s Verneřicemi, dokonce 9:2 v Jiřetíně
a nakonec výhra nad Benešovem 6:0. Čekají už jen dva poslední zápasy –
nejprve v Dolní Poustevně a potom doma a Béčkem Vilémova, zatím jasně
nejlepším týmem soutěže.
Po devíti kolech s osmi vítězstvími a jen jednou porážkou jsou v čele 1.A třídy dorostenci sdruženého družstva Šluknov – Jiříkov. Jejich výsledky jsou
opravdu pozoruhodné. Po porážce v Chuderově 0:3 přišla už jen vítězství:
Doma s Unionem Děčín znovu 11:0, v Rumburku 6:2, ve Vaňově 4:1 a nakonec 2:0 v Libouchci. Výtečně!

Text: Ing. Milan Kořínek, foto: FB SK Šluknov
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Zednické práce

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