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Od nového roku 2023 dochází
k zásadní změně v systému plateb 

za likvidaci odpadu ve Šluknově
Z důvodu nové odpadové legislativy je město Šluknov nuceno přistoupit ke 
změně obecně závazné vyhlášky, která upravuje platby za likvidaci komu-
nálního odpadu. Dle této legislativy a pokynů Ministerstva vnitra již není 
možné poskytovat některé plošné slevy, které jsou podle stávající vyhlášky 
ve městě zavedeny. Naopak je možné vytvořit pro občany spravedlivější 
systém, který nabídne možnost úspory v případě kvalitního třídění, a sou-
časně umožní oproti současnému stavu větší variabilitu svozu odpadu. 
Z těchto důvodů se zastupitelstvo města rozhodlo změnit systém platby za 
komunální odpad, kdy plátcem poplatku již nebude každá osoba, ale jen 
vlastník nemovitosti, který bude mít následně možnost platbu rozúčtovat 
mezi obyvatele objektu.     

     Pokračování na str. 2

Bližší informace k doprovodnému 
bohatému programu naleznete

i s fotkami na str. 10

Slavnostní rozsvícení městského vánočního stromu
a světelné výzdoby proběhlo v pátek 25. listopadu na 
náměstí Míru. 
Akce byla uskutečněna za podpory Programu Skupiny ČEZ.

Město Šluknov se opět pyšní
krásným vánočním stromem

Nádherný smrk pichlavý nám darovala šluknovská fi rma TOPOS a.s., kte-
ré moc děkujeme. Z místa areálu fi rmy ho na náměstí Míru převezl tým TS 
Šluknov, který ho také s velkou pečlivostí do všech detailů krásně nazdobil. 
Společně s panem Marečkem (Elektro Mareček) doladili tento strom k do-
konalosti. Oběma týmům patří rovněž veliké poděkování. Vánoční strom 
společně s dalším vánočním osvětlením města tvoří tak krásnou vánoční 
atmosféru. 
V Děčínském deníku je opět vyhlášená anketa o nejhezčí vánoční strom 
na Děčínsku. V loňském roce zvítězil ten náš šluknovský. Bude tomu tak 
i letos? 
Hlasovat můžete na:  https://decinsky.denik.cz/zpravy_region/anketa-
vanocni-strom-dc-20221123.html
Hlasování skončí úderem půlnoci ze čtvrtka na pátek 23. prosince 
2022.  

MĚSTO
ŠLUKNOV

Radostné Vánoce a šťastný nový rok

Merry Christmas and happy New Year

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr

POUR FÉLICITER 2023
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Každý registrovaný plátce poplatku (tedy výhradně vlastník nemovitosti) 
bude mít možnost si nově zvolit velikost popelnice a stanovit četnost vývo-
zu tak, aby byl splněn minimální požadavek 60 l na obyvatele nemovitosti 
za měsíc. Tím si sám rozhodne o výši plateb za systém odpadového hospo-
dářství města, přičemž navržená cenová sazba je 0,60 Kč za 1 litr kapacity 
nádoby. Poplatek se pak vypočítává podle objednané velikosti popelnice 
rozpočítané na počet obyvatel nemovitosti při splnění minima na osobu.
Na konci listopadu obdrželi všichni vlastníci nemovitosti doporučený do-
pis, ve kterém jsme jednak o změně systému informovali, a zároveň jsme 
je (vás) požádali o vyplnění a odeslání formuláře, prostřednictvím kterého 
nám sdělíte, o jaký typ svozu a velikost popelnice budete mít od nového 
roku zájem. Pokud jste vlastníky nemovitosti ve Šluknově a doposud jste 
tak neučinili, využijte prosím za tímto účelem vytvořenou online verzi for-
muláře zveřejněnou na webu města.
Rok 2023 tak bude rokem, kdy se budeme všichni společně sžívat s novým 
systémem poplatku za komunální odpad, který by měl být příznivý jak pro 
občany, tak pro město jako celek. 
Na kom však bude nejvíce záležet, budou sami občané. Je jenom na vás, 
jaké chcete město mít. Zda utratit miliony za odpady nebo se pokusit s tím 
něco udělat. Zkuste si, třeba i jen na pár týdnů, doma kvalitně třídit odpad 
a sami tak zjistit, kolik vám toho zbyde do černé popelnice. Budeme rádi, 
když se nám se svými úspěchy pochlubíte. 
Pokud budete mít ohledně nového systému jakoukoliv nejasnost, dotaz či 
budete chtít pomoci s vyplněním ohlašovacího formuláře, kontaktujte či 
osobně navštivte Odbor rozvoje a životního prostředí.
V tuto chvíli to není o tom kdo z koho, ale o tom, že v tomhle vlaku jedeme 
všichni společně a jen dobrou spoluprací s tím můžeme něco udělat. 
Věřím ve vaše pochopení i vztah k městu i přírodě.

Od nového roku 2023 dochází
k zásadní změně v systému
plateb za likvidaci odpadu

ve Šluknově

pokračování ze str. 1

Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů
Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů s tříděným odpadem - se uskuteční 
v pondělí 2. ledna 2023. Sváženy budou žluté pytle s drobným plastem
a PET lahvemi, oranžové pytle s nápojovými kartony a zelené nebo šedé 
pytle s drobnými kovy např. plechovkami od potravin, od krmení pro do-
mácí zvířata, plechovky od piva apod. Pytle s vytříděným odpadem při-
pravte na obvyklou trasu den předem, tj. v neděli 1. ledna 2023. Mapa svo-
zové trasy je k nahlédnutí na stránkách města Šluknova – Vše o odpadech. 
Upozorňujeme na to, že žluté, oranžové a zelené nebo šedé pytle s jiným 
odpadem nebudou sváženy. Pytle na tříděný odpad obdržíte na MěÚ ve 
Šluknově, odbor rozvoje a životního prostředí a recepce, nám. Míru 1 nebo 
v Technických službách Šluknov spol. s r.o. Císařský 378, Šluknov. 

NEŠVAR JMÉNEM PNEUMATIKY
V poslední době se nám tu opět rozjel jeden takový nešvar. Mnoho vlast-
níků automobilů se potýká s problémem, kam odložit již opotřebované 
pneumatiky. Řešení je jednoduché. Pneumatiky lze přenechat v pneuser-
visu, kde pneumatiky vyměňujete. Většina pneuservisů má již podepsanou 
smlouvu se společností ELTMA, která od provozovatele pneuservisu pne-
umatiky zdarma odebírá. Odběr pneumatiky je zdarma. Případně uhradíte 
drobný manipulační poplatek. Pokud si pneumatiky měníte doma sami, 
můžete je odevzdat také zcela zdarma ve sběrném dvoře s kompostárnou 
na adrese Tovární 1088, Šluknov. 
Pneumatiky NEODKLÁDEJTE v přírodě ani na veřejném prostranství. Je-
jich úklid se zbytečně prodraží a zároveň se tak vystavujete uložení pokuty.
V současné době začíná město tato problémová místa monitorovat. 

 Za ORŽP Bc. Tea Mansfeldová

Upozornění pro plátce poplatku 
za komunální odpad

Zastupitelstvo města v souvislosti se schválením nové Obecně závazné vy-
hlášky plánuje od ledna 2023 na území města Šluknov zavedení nového 
systému plateb za komunální odpad – poplatek za odkládání komunální-
ho odpadu z nemovité věci, který spočívá v tom, že plátcem poplatku bude 
vlastník nemovitosti (společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům 
vzniklo nebo vlastník nemovité věci), který bude mít povinnost vybrat 
poplatek od poplatníka (osoba, která má v nemovité věci bydliště – není 
vázáno trvalým pobytem).
Stávající systém plateb (četnost, variabilní symbol…) bude nahrazen no-
vým systémem.
Poplatek se bude platit zpětně, nebude možnost platit zálohově.
Pokud Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 14.12.2022 schválí 
novou Obecně závaznou vyhlášku, žádáme Vás, abyste pozastavili Vaše 
platby za komunální odpad a zrušili trvalé příkazy za komunální odpad pro 
nadcházející rok 2023.
Pokud na Vašem stávajícím účtu vznikne nedoplatek nebo přeplatek, ob-
držíte upozornění.

Za EO Libuše Havelková

Vyhodnocení
participativního rozpočtu

na rok 2023

Za ORŽP Mgr. Martin Chroust

V minulých týdnech proběhlo již šesté hlasování do tzv. participativního 
rozpočtu, kdy město umožňuje svým občanům rozhodnout o výběru akce, 
která bude zařazena do rozpočtu k realizaci v uskuteční v následujícím 
roce. Na výběr bylo ze 4 akcí, které je možné nyní po stránce stavební při-
pravenosti realizovat. Letos jsme obdrželi doposud nejvyšší počet hlasů
v historii – celkem jste odevzdali 655 hlasovacích lístků (472 hlasů elektro-
nicky a 183 hlasů písemně).

Hlasování bylo poměrně rovnoměrně odstupňované, nicméně obdobně 
jako v předchozích dvou letech obdržela nejvíc hlasů další etapa revitali-
zace hřbitova Království, a sice obnova objektu bývalé márnice. V rámci 
akce proběhne její kompletní rekonstrukce – nová střecha, vnitřní úpravy, 
natažení elektroinstalace, výměna oken a dveří, očištění fasády. Budovu 
bude po provedení úprav možné nově využít jako smuteční síň při posled-
ním rozloučení. Akci bychom zahájili hned na začátku stavební sezony, 
přičemž zajímavostí je, že na financování bude možné využít i dotačních 
prostředků Evropské unie do výše až 95 % celkových nákladů.
V tabulce výše si můžete prohlédnout celkové pořadí hlasování. Všem hla-
sujícím děkujeme.

Pořadí projektu Název projektu Počet hlasů 

1. Obnova bývalé márnice na hřbitově v Království 253 

2. Podélné parkovací stání v ulici Tyršova 198 

3. Energetické úspory na majetku města – výměna 
veřejného osvětlení v centru 

123 

4. Lezecká stěna v areálu stadionu 81 
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Pokračování na str. 4

Nový starosta Ing. Tomáš Kolonečný se narodil 4. prosince 1980 ve Varn-
sdorfu. Absolvoval Obchodní akademii v Rumburku a následně po základní 
vojenské službě vystudoval obor podniková ekonomika a management na 
Fakultě sociálně-ekonomické na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem.  Po absolutoriu pracoval v Dolní Poustevně ve firmě Josef Dvo-
řák IZOPOL jako plánovač výroby a logistiky. V roce 2013 začal pracovat ve 
firmě BENTELER Automotive Rumburk na podobné pozici a v roce 2016 
se v rámci závodu přesunul na pozici inženýr kvality. Od roku 2014 byl dvě 
volební období radním. Má dceru a syna.

Vážení spoluobčané a přátelé našeho města,
začíná nám nové volební období, které nebude jednoduché jako to přede-
šlé, kdy bylo dostatek finančních zdrojů na investice. Nyní přichází doba 
nejen pro stát, kraj, město, ale i pro nás všechny, abychom více přemýš-
leli nad tím, kam získané či vydělané finance co nejúčelněji vložit, kam a 
do kterých projektů investovat. K tomu všemu je důležité vidět věci reálně
a řídit město s rozumem. Je potřeba mít také dobrý timing, být připraven 
společně s kvalitním týmem úředníků na nabídnuté příležitosti a dotace.
Pro mě jako nového starostu, který působí ve vedení města již třetí volební 
období, je to velká, životní výzva.  Na pozici radního jsem načerpal mno-
ho zkušeností, které chci v nadcházejícím volebním období zúročit, dále 
prohlubovat a rozvíjet. Chci dostat město blíž k lidem, aby si uvědomili, 
co pro ně vlastně všechno město dělá.  Je potřeba lidi spojovat, a ne je dále 
rozdělovat.
Chci podporovat volnočasové aktivity, zájmové spolky, sportovní kluby za-
měřené na práci s mládeží a dětmi a také věnovat více pozornosti našim 
seniorům, aby prožili v našem městě důstojné stáří. Důležitá je také spo-
lupráce s ostatními městy ve výběžku a německými sousedy, jenž jsou pro 
nás jako příhraniční město neméně důležití. 

Musíme však vidět věci a fakta tak, 
jak jsou a ne je vidět tak, jak by-
chom chtěli, aby byly.
Tímto narážím i na palčivá, nepo-
pulární témata, která není možné 
opomíjet. Můžeme stavět chodníky, 
budovat sportoviště, cyklostezky, 
opravovat a stavět, ale pokud se zde 
naši občané a návštěvníci nebudou 
cítit bezpečně, tak vše toto přijde 
vniveč a budovali jsme to zbytečně. 
Proto je potřeba se také více zamě-
řit na bezpečnost ve všech částech 
města. Dále také nechci opomíjet 
ani stále se zhoršující dostupnost 
zdravotní péče.
Žijeme v ovzduší přeplněné frázemi, a proto vám zde nebudu tvrdit a sli-
bovat, že vyřeším problém s největším omylem novodobých dějin našeho 
města, tj. sídlištěm a jeho kontroverzním prodejem, ale tam, kde je vůle 
lidí problémy řešit, tam je i cesta. Mým přáním je, aby obyvatelé Šluknova 
mohli být na své město hrdí.
Nyní nastal adventní čas a blíží se vánoční svátky. Vánoce jsou pro mě hlav-
ně rodina a přátelé. Vánoce jsou obdobím roku, kdy máme čas se zastavit, 
přemýšlet a zhodnotit, co vše jsme v uplynulém roce prožili, a rovněž s 
nadějí myslet na budoucnost. Nechte se vtáhnout do krásy tohoto období
a prožijte kouzelný vánoční čas. Přeji vám krásné Vánoce, čas na odpoči-
nek, přemýšlení o skutečně důležitých věcech a stejně tak zdraví, úspěch
a štěstí v novém roce.

Váš starosta Tomáš Kolonečný

Rozhovory s radními města 
Dne 2. listopadu 2022 si na svém prvním ustavujícím zasedání zvolili noví 
zastupitelé ze svých řad starostu, místostarostu, členy rady města, předse-
dy i členy finančního a kontrolního výboru. Rádi bychom vám nové vedení 
města představili, a tak jsme si pro ně připravili pár otázek.
Ing. Tomáš Kolonečný - starosta (STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ)
Mgr. Bc. Rudolf Sochor - místostarosta (MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVIS-
LÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST)
Tomáš Luft - člen rady města (DOMOV)
Ing. František Štefáček - člen rady města (DOMOV)
Mgr. Lenka Líbalová - členka rady města (MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVIS-
LÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST) 

1. V orgánech města, ať už jako 
radní nebo člen zastupitelstva 
města, pracujete mnoho let, a tak 
se správou města máte bohaté 
zkušenosti - co je tedy Vaší hlavní 
motivací v této práci nadále po-
kračovat, a to již z pozice vedení 
města?
Věřte nebo ne, ale mé priority se moc 
nemění, stále si přeji město otevře-
né svým občanům. Ti, kteří tu žijí, 
by měli rozhodovat o svém okolí, ti, 
kteří mají zájem pracovat ve svých 
zájmových spolcích, mají mít ideál-
ní podmínky. Vzhledem k tomu, že 
poměrně často cestuji, vím, že toto 

město má své nesmírné kouzlo a bohatství, které je v Evropě jedinečné, jen 
to asi moc nevíme. Bylo by dobré si to uvědomit a umět to propagovat. A také 
platí to, co jsem psal již v minulosti, jestli chceme město posunout dál, mu-
síme více zapojit mladší obyvatele. Což se po volbách povedlo, tak jim snad 

budu moci pomoci alespoň radou při jejich práci v zastupitelstvu či v radě 
města.
2. Pokud byste si z mnoha úkolů, které před Vámi při správě města
v nadcházejícím volebním období stojí, měl vybrat 3 věci, které byste si 
přál ve městě změnit. Které by to byly? A které z těchto Vašich přání je 
dle Vašeho názoru opravdu reálné? 
Reálné by měly být všechny, čtyři roky je krátká doba na dlouhodobé vize.
1. Město není jen centrum, město není jen starosta. Proto prvním úkolem je 
zavést odpovědnost radních za určitou oblast v řízení města. Každý občan 
musí vědět, že radní "A" má za úkol třeba kulturu atp. No a pak by také rada 
města měla pravidelně zajít do Království, Rožan, Císařského, Hraběcí atd., 
aby radní věděli, jak to tam vypadá, nejen když tudy projíždějí autem, ale 
také, co tam pálí lidi nejvíce.
2. Větší spolupráce se všemi vlastníky bytového fondu, samozřejmě včetně 
sídliště. Je to jedna z mála možností, jak udržet mladé lidi zde ve městě. Bez 
bydlení tady nezůstanou.
3. Propojení všech zájmových organizací v našem městě - sportem počínaje 
myslivci konče, protože jsou ti, kteří tvoří srdce života ve městě, musíme se
o ně starat, vytvářet jim vhodné podmínky.

Mgr. Bc. Rudolf Sochor
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1. Se svou prací pro naše město 
teprve začínáte, co bylo Vaší hlav-
ní motivací věnovat svůj čas této 
práci?
Mojí motivací byl především celkový 
úpadek našeho města z pozice, kte-
rou mělo v době mého mládí. Mám 
především na mysli jeho dominanci 
v průmyslu, potažmo pracovní pří-
ležitosti v rámci našeho regionu, 
dále pak kultura, zábava, sport 
atd.  Dnes z toho všeho zůstalo torzo
a nebylo sil ani chuť s tím něco dělat. 
Vymizela totiž úcta a ochota naslou-
chat všem lidem.  To vše mě evokovalo 
k tomu, byť jsem se na začátku velmi 
zdráhal, abych se s mými kamarády 

pustil do komunálních voleb. Jejich výsledek ukázal, že obyvatelé města chtě-
jí změnu. Já osobně to vnímám jako velkou výzvu a věřím, že mám dostatek 

3. Tato otázka souvisí i s otázkou č. 2. Nejen, že jste radním města, jste 
především jeho obyvatelem. Chtěla jsem se Vás zeptat. Žijete zde rád
a nic Vám tu nechybí nebo naopak je něco, co byste rád změnil?
Nenarodil jsem se zde, ale prožil jsem tu největší část svého života, je to úžas-
né město se zajímavou historií, nádherným okolím. To co mi tu nejvíc chybí, 
jsou místa, kde se mohou setkávat občané a jejich ochota k tomuto setkává-
ní. Začnuli chybějící funkční hospodou v centru města, přes chybějící plesy, 
zábavy, soutěže mezi organizacemi či spolky, na které pamětníci rádi vzpo-
mínají. A na druhou stranu malá účast třeba při posezení v Karlově údolí, 
např. při společné snídani. Možná bychom se více poznali a méně se pomlou-
vali a každý by třeba poodhalil kus krásy našeho města, která nám je ukryta. 
Třeba ten úžasný zajížděcí trezor v místním kulturním domě.
4. Jaké zkušenosti, které jste doposud získal, ve své práci pro město 
využijete a proč?
Asi nechtít moc věcí najednou, pak člověk nic nedotáhne do konce. A pak 
myšlenku, že jeden nic nezmůže, bez vás, občanů, nemá cenu prosazovat to, 
co sami nechcete.  Také je důležitá spolupráce s okolními městy.

pokračování rozhovoru ze str. 3
5. A teď pár slov o Vás, která Vás charakterizují: řekněte nám, prosím, 
10 slov, která Vás co nejvíce vystihují?
Malý muž s velkým srdcem, ochotný vyslyšet, ale i pomoci.
6. Jaká je Vaše profese?
Učitel, má to své neskutečné pozitivum: výhodou našeho povolání je to, že for-
mujeme budoucnost, a nedeformujeme dnešek.
7. A teď něco ze soukromého života: jak trávíte svůj volný čas?
Když už nějaký je: cestování - turistika, autíčka, fotbálek, no a to asi víte, 
pivko. 
8. Jak budete trávit vánoční svátky?
Jako každý rok a snad to tak bude i nadále s rodinou, není důležité, co je pod 
stromečkem, ale kdo je okolo něj. 
9. Co byste popřál našim čtenářům a obyvatelům města? 
Víte, stoprocentně platí, že nikdo není bez chyby, každé světlo má svůj stín, 
tak je třeba se na celý svět koukat trošku s nadhledem, pokorou a neodsu-
zovat vše hned podle prvního pohledu. Z toho vyplývá i mé přání, více lásky, 
tolerance a ochoty naslouchat, život je fakt krátký na to si ho navzájem kazit.

Rozhovor s Tomášem Luftem
1. Se svou prací pro naše město 
teprve začínáte, co bylo Vaší hlav-
ní motivací věnovat svůj čas této 
práci?
Motivací byla a je především má ro-
dina. Byl bych rád, aby naše děti vy-
růstaly v klidném a bezpečném měs-
tě, kde si vždy najdou svoji zábavu. 
2. Pokud byste si z mnoha úkolů, 
které před Vámi při správě města 
v nadcházejícím volebním období 
stojí, měl vybrat 3 věci, které byste 
si přál ve městě změnit. Které by 
to byly? A které z těchto Vašich 
přání je dle Vašeho názoru oprav-
du reálné? 

 1. Aktuální stav sídliště. Velmi složitě řešitelné. V každém případě budeme 
hledat všechny dostupné možnosti, jak proces obnovy sídliště nastartovat. 
 2. Větší podpora volnočasových aktivit a spolků ve městě. Mým velkým snem 
je propojení cyklo a běžeckých (lyžařských) tras v rámci obcí našeho výběžku, 
včetně zapojení obcí v pohraničí.
 3. Zajistit mladým rodinám důstojné a dostupné bydlení.
A zda je to reálné?  Celý život se držím hesla: Kdo chce, hledá možnosti, kdo 
nechce, hledá výmluvy! Věřím, že pokud vedení města potáhne za jeden pro-
vaz, určitě nějaké možnosti nalezneme.
3. Tato otázka souvisí i s otázkou č. 2. Nejen, že jste radním města, jste 

především jeho obyvatelem. Chtěla jsem se Vás zeptat. Žijete zde rád
a nic Vám tu nechybí nebo naopak je něco, co byste rád změnil?
Město Šluknov je mým domovem a  žiji zde rád. Mám zde přátele a miluji 
místní krajinu. Co bych změnil jsem již zmínil v předchozí otázce.
4. Jaké zkušenosti, které jste doposud získal, ve své práci pro město 
využijete a proč?
Poslední roky jsem zastával vyšší manažerské pozice v automobilovém prů-
myslu.  
Rád bych  moje získané zkušenosti s řízením systému firmy přenesl do vedení 
města. 
5. A teď pár slov o Vás, která Vás charakterizují: řekněte nám, prosím, 
10 slov, která Vás co nejvíce vystihují?
Především jsem táta, poctivý, empatický, cílevědomý, společenský, tvrdohla-
vý a neumím prohrávat :-)
6. Jaká je Vaše profese?
Mou profesí je ředitel kvality.
7. A teď něco ze soukromého života: jak trávíte svůj volný čas?
Tak nějak jsem stále v jednom kole, neumím moc odpočívat. V létě jsem často 
na kole, v zimě běžky a jinak trávím hodně času prací na zahradě, baví mě to. 
Když už potřebuji opravdu vypnout, zajdu si na ryby.
8. Jak budete trávit vánoční svátky?
Bude záležet na počasí. Rád bych vyrazil někam na běžky nebo s rodinou na 
sjezdovky. V každém případě se také těším na posezení s přáteli u žejdlíku 
dobrého pivka :-)
9. Co byste popřál našim čtenářům a obyvatelům města? 
Ať ten nový rok je lepší než ten starý a hlavně všem pevné zdraví!

Rozhovor s Ing. Františkem Štefáčkem
zkušeností k tomu, abychom naše město společně posunuli dopředu. 
2. Pokud byste si z mnoha úkolů, které před Vámi při správě města
v nadcházejícím volebním období stojí, měl vybrat 3 věci, které byste si 
přál ve městě změnit. Které by to byly? A které z těchto Vašich přání je 
dle Vašeho názoru opravdu reálné? 
Těch úkolů je opravdu mnoho a jejich plnění nezáleží jen na mé osobě, ale 
na celém týmu lidí, se kterými v radě a zastupitelstvu spolupracuji. Přesto 
si dovolím uvést tři úkoly, které osobně vidím jako reálné a měly by našim 
občanům přinést jistou míru spokojenosti.
1. Zefektivnění služeb poskytovaných Technickými službami města Šluknov 
nejen pro město samotné, ale především pro občany města. 
2. Zefektivnění zadávání všech veřejných zakázek a klást důraz na jejich pl-
nění.
3. Obecně zlepšení komunikace úřadu města s občany města. 
3. Tato otázka souvisí i s otázkou č. 2. Nejen, že jste radním města, jste 
především jeho obyvatelem. Chtěla jsem se Vás zeptat. Žijete zde rád
a nic Vám tu nechybí nebo naopak je něco, co byste rád změnil?
Ano, žiju zde rád, proto jsem se po více jak 20 leté službě v Armádě České re-

Pokračování na str. 5
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Rozhovor s Mgr. Lenkou Líbalovou 
1. V orgánech města jako členka 
zastupitelstva města, pracujete 
mnoho let, a tak se správou měs-
ta máte bohaté zkušenosti - co je 
tedy Vaší hlavní motivací v této 
práci nadále pokračovat, a to již
z pozice vedení města?
I nadále se podílet se na rozvo-
ji města ve všech jeho katastrech
s ohledem na zájmy většiny občanů
a se smysluplným využitím finanč-
ních prostředků.
2. Pokud byste si z mnoha úkolů, 
které před Vámi při správě města 
v nadcházejícím volebním obdo-
bí stojí, měla vybrat 3 věci, které 

byste si přála ve městě změnit. Které by to byly? A které z těchto Vašich 
přání je dle Vašeho názoru opravdu reálné? 
1. konstruktivně vyřešit problematiku na sídlišti 
2. s tím i související bezpečnost občanů našeho města
3. vrátit život na pěší zónu
Myslím, že reálná by mohla být všechna má přání, pokud by byla vůle i u vět-
šiny členů ZM.
3. Tato otázka souvisí i s otázkou č. 2. Nejen, že jste radní města, jste 

publiky vrátil domů do Šluknova. Někdo se může ptát, proč právě sem, když 
jsem během této doby bydlel v jiných městech. Odpověď je ale jasná. Šluknov 
jsem vždy považoval za můj domov.
Co bych rád změnil? Obecně lepší komunikaci mezi lidmi, zlepšení podmínek 
pro běžný život např. zajištění údržby a čistoty veřejných prostor, hřišť, více 
kulturních akcí určených pro všechny věkové kategorie.
4. Jaké zkušenosti, které jste doposud získal, ve své práci pro město 
využijete a proč?
Jako voják Armády České republiky jsem zastával několik let řídicí logistické 
funkce u bojových jednotek na dělostřelecké základně v Jincích a poté jako 
řídicí ekonomický orgán na Posádkovém velitelství v Praze a Vojenském le-
tišti v Praze ve Kbelích. Jednou z hlavních náplní bylo zadávání veřejných 
zakázek na nákup majetku a služeb atd. Dále pak finanční zabezpečení ná-
kupu materiálu a služeb potřebné pro chod útvarů, vojenských cvičení, ale
i mj. kulturních akcí, na nichž se objevovaly významné osoby kulturního živo-
ta a nejvyšší státní představitelé. Další a významnou zkušeností byla pro mě 
mírová mise na území Kosova v délce 7 měsíců, kde měla Armáda České re-
publiky svůj kontingent společně se Slovenskou armádou v malém městečku 
Šajkovac. Zde jsem působil jako důstojník logistické podpory. V součtu shora 
uvedeného jsem přesvědčen, že tyto zkušenosti lze dobře uplatnit pro dobré 
řízení našeho města. 
5. A teď pár slov o Vás, která Vás charakterizují: řekněte nám, prosím, 
10 slov, která Vás co nejvíce vystihují?

Upřímnost, pořádek, čest, důraz, empatie, pracovitost, cílevědomost, apoli-
tičnost, objektivnost, pravdomluvnost.
6. Jaká je Vaše profese?
V současné době se věnuji soudně znalecké činnosti, jinými slovy jsem soud-
ním znalcem v oboru dopravy, ekonomiky a strojírenství. 
7. A teď něco ze soukromého života: jak trávíte svůj volný čas?
S ohledem na mou profesi a výkon funkce rady města musím říci, že volné-
ho času mám opravdu málo. Pokud se najde, rád ho trávím s mojí přítelkyní
a dětmi v našem novém domě, pečuji o jednostopé mazlíky, čtu a sportuji, tzn. 
hokej, plavání, cyklistika...
8. Jak budete trávit vánoční svátky?
Samozřejmě s mojí rodinou. 
9. Co byste popřál našim čtenářům a obyvatelům města? 
Co bych popřál obyvatelům našeho města? Bylo by toho spoustu, ale použiju 
jedno heslo, které jsem slyšel od politického vězně, všeobecně váženého pána 
armádního generála Ing. Tomáše Sedláčka: Hlavně vydržet!!!! Tohle hes-
lo vystihuje všechny jeho negativní zkušenosti během dlouholetého věznění
v komunistickém žaláři, kde se ocitl za své demokratické postoje, které musel 
vydržet, aby se dočkal svobody. 
Dále přeji obyvatelům města pevné zdraví, štěstí a trochu vlídného slova 
mezi sebou. 

pokračování ze str. 4

především jeho obyvatelkou. Chtěla jsem se Vás zeptat. Žijete zde ráda 
a nic Vám tu nechybí nebo naopak je něco, co byste ráda změnila?
Ano, žiji zde odjakživa a mám to tu moc ráda. To, co bych ráda změnila, jsem 
již uvedla v předchozí otázce.
4. Jaké zkušenosti, které jste doposud získala, ve své práci pro město 
využijete a proč?
Orientace v oblasti samosprávy a také přehled o problémech města a o tom, 
jak byly řešeny.
5. A teď pár slov o Vás, která Vás charakterizují: řekněte nám, prosím, 
10 slov, která Vás co nejvíce vystihují?
Především starostlivá matka, dcera a manželka, zodpovědná, empatická, 
přizpůsobivá, ochotná, přátelská a zvídavá.
6. Jaká je Vaše profese?
Zástupkyně ředitelky na ZŠ, učitelka.
7. A teď něco ze soukromého života: jak trávíte svůj volný čas?
Svůj volný čas nejraději trávím se svými nejbližšími a s přáteli, a pak je mi 
vcelku jedno jak. Baví mě cestovat a poznávat nová místa. Ráda lyžuji. Pokud 
je čas, sáhnu po nějaké pěkné knížce.
8. Jak budete trávit vánoční svátky?
Především se svými nejbližšími a s přáteli.
9. Co byste popřála našim čtenářům a obyvatelům města? 
Všem občanům bych ráda popřála poklidný čas adventní, pohádkově prožité 
svátky vánoční v kruhu svých nejbližších a do nového roku hlavně skálopevné 
zdraví, štěstí, spokojenost a také pokoru.

Ing. Tomáš Kolonečný            Mgr. Lenka Líbalová
starosta               libalova@mesto-sluknov.cz
kolonecny@mesto-sluknov.cz
+420 412 315 301, +420 731 411 500

Mgr. Bc. Rudolf Sochor             Tomáš Luft
místostarosta               luft@mesto-sluknov.cz
sochor@mesto-sluknov.cz
+420 773 040 490

Ing. Eva Baboráková            Ing. František Štefáček
tajemnice              stefacek@mesto-sluknov.cz
baborakova@mesto-sluknov.cz
+420 412 315 302, +420 731 411 511

Kontakty na vedení města
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Slavnostně jsme zahájili vánoční výstavu 
1. Adventní neděli jsme zahájili ve Šluknovském zámku slavnostním ote-
vřením rozmanité vánoční výstavy nesoucí název „Pojďme spolu do betlé-
ma“.

Program s krásnou a příjemnou 
vánoční atmosférou začal ve 14 ho-
din na hlavním sále Šluknovského 
zámku, kde se sešli téměř všich-
ni vystavovatelé a tvůrci betlémů
a skleněných vánočních dekorací, 
kteří nám své poklady zapůjčili. 
Věřte, že je skutečně na co se dívat. 
Celá expozice je rozdělena do tří 
pater (přízemí, 1. patro i 2. patro 
Šluknovského zámku). Program 
byl obohacen

o ukázky práce řezbářů a paličká-
řů, i ti zde předvedli svou zručnost. 
Byla zde cítit nejen vůně dřeva, ale 
i vůně čerstvých nazdobených per-
níčků. Nechyběl ani malý vánoč-
ní minitrh, kde si přítomní mohli 
zakoupit drobné vánoční dárky 
nebo dekorace. Mezi vystavenými 
betlémy jsou k vidění i ručně vyrá-
běné betlémy dětí ze školní družiny 
ve Šluknově. Ten, kdo měl zájem, 
mohl si v přízemí zámku vytvořit 
svůj vlastní adventní vě-
nec. Ze zámku tedy lidé 
odcházeli nejen nabití 
vánoční energií, ale do 
svých domovů si odnášeli 
i vlastnoručně vyrobený 
adventní věnec, na němž 
večer společně s rodinou 
zapálili první svíci. 
Dechberoucí vánoční 
výstavu „Pojďme spolu 
do betléma“ můžete ve 
Šluknovském zámku 
navštívit do 22. prosin-
ce 2022 a v novém roce 
2023 od 2. ledna do
2. února. 

Foto: PajaBrunda.zonerama.com
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Adventní tvoření na šluknovském zámku

Adventní pohádky na zámku

Navštívili jsme knižní minitrh ve Varnsdorfu

27. listopadu, na první adventní neděli, proběhlo na zámku už tradiční 
adventní tvoření. Kdo měl chuť, mohl si přijít vyrobit adventní věnec či 
svícen. Zároveň  probíhala vernisáž nové výstavy betlémů, která přilákala 
hojnost návštěvníků. 
Protože jsem letos patřila k těm, co ještě na poslední chvíli zatoužili  po 
adventním věnci, využila jsem této příležitosti a navštívila místní zámek. 
A musím říci, že jsem odcházela spokojená nejen díky tomu, že jsem si vy-
robila adventní věnec podle svých představ, ale především díky bezchybné 
organizaci zaměstnankyň IC Šluknov. Všechno bylo dokonale připravené, 
jak my učitelé říkáme - na jedničku. Dokonce bych se nebála říct, že na jed-
ničku s hvězdičkou. 

V přízemí zámku byl připravený nejen veškerý potřebný materiál a přizdo-
by všeho druhu, ale  nechyběl ani dostatek prostoru a příjemná atmosféra 
na to pravé předvánoční tvoření. K pohodové atmosféře přispěla i zajíma-
vá výstava a samozřejmě také bohatá nabídka cukrárny, která se na zámku 
nachází.
Takže děkuji všem pracovnicím IC za pěkně připravenou akci a dodávám, 
že si pochvalu zaslouží i za to, že ačkoliv příprava této akce patřila určitě
k těm náročnějším, všechny dámy byly do poslední chvíle usměvavé
a ochotné, a  tak přispěly k tomu, že nejen já, ale jistě i ostatní návštěvníci 
jsme odcházeli domů s dobrou náladou.

Mgr. Alena Müllerová

Již potřetí v tomto roce se na šluknovském zámku konalo setkání s panem 
Rostislavem Křivánkem, autorem čerstvě vydané knihy Adventních pohá-
dek. 
Tentokrát se jednalo právě o autorské čtení z této knihy. Na vystoupení 
pana Křivánka chodím velmi ráda už od doby, kdy zde ve Šluknově před-
stavoval svou verzi pověsti o Rašauerovi. 
Jde o umělce, který skutečně vládne velkým nadáním v oblasti slova,
a všechny jeho literární počiny jsou vždy velkým zážitkem. Navíc je to vel-
ký milovník Českého Nizozemí, jak sám nazývá náš region. Ani tentokrát 
nás rozhodně nezklamal. Dvě krásné pohádky zněly v hale šluknovského 
zámku, osvětlené pouze mihotavým světlem svíček a světýlky vánočního 
stromku, přesně tak tajemně a svátečně, jak k vánočnímu času patří, a jako 
bonus nechybělo ani poutavé vyprávění o adventních zvycích v minulosti.
Prostě večer, z kterého odcházíte plni dojmů, nových informací a úvah
a samozřejmě také pohody. Když přičteme opět bezchybnou organizaci 
pracovnic IC, pak šlo o akci, která v člověku dlouho doznívá. Nedivím se, 

že přízemí zámku bylo tentokrát zcela zaplněno diváky, kteří rozhodně ne-
litovali své účasti.       Mgr. Alena Müllerová

V sobotu 12. listopadu se naše Regionální informační centrum účastnilo již 20. ročníku regionálního 
knižního minitrhu ve Varnsdorfu, kde se setkalo více jak čtyřicet vystavujících a prodejců. Návštěvníci 
zde mohli objevit minimálně deset nových titulů, vztahujících se k historii našeho regionu. Jednalo se 
o krásné publikace např. Rumburk – Život ve městě kdysi nazývaném Malá Paříž severu od paní Ester 
Sadivové nebo Adventní pohádky pana Rostislava Křivánka. Návštěvníci zde rovněž mohli zakoupit 
spoustu vydaných kalendářů na rok 2023, ať už kalendář fotografi í Českého Švýcarska nebo kalendář s 
historickými fotografi emi Šluknovského výběžku aj. Knižní minitrh, který přilákal stovky návštěvníků, 
nenabízel pouze publikace. Přišli si zde na své i milovníci regionálních produktů, od potravin až po 
výrobky, nad kterými přecházel zrak. Atmosféra zde byla již předvánoční, někteří zde zakoupili krásné 
vánoční dárky pro své blízké a děti zasedly do dílničky s adventní tematikou. 
Kdo jste tuto příjemnou akci propásli, nesmutněte. V našem Regionálním informačním centru ve Šluk-
novském zámku můžete taktéž zakoupit krásné vánoční dárky. Z regionálních výrobků např. ručně vy-
ráběné šperky ze dřeva či kovu, Tiffany skleněné magnetky v podobě andílků, zmiňované publikace, 
ručně vyráběný dřevěný stojánek na mobil, kalendář nebo termosku, která se jistě hodí na zimní pro-
cházku přírodou a spousta dalšího. 

Jitka Schneiderová, šéfredaktorka ŠN a pracovnice RIC Šluknov Foto: Marcela Luhová
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Anton Wendler, skutečný mistr řezbářského umění
Před 125 lety, dne 21.6.1897 se
v Novém Jiříkově č.p. 31 v malém 
domku skoro u lesa narodil jeden
z největších betlémářů figurek An-
ton Wendler. Láska k betlémům 
se v něm rozhořela již v dětských 
letech. Když mu bylo 8 let, postavil 
mu jeho strýc betlém z kůry korko-
vého dubu. Chlapec jej začal vylep-
šovat a zvětšovat a už jako mladík 
z něj vytvořil velký rohový betlém 
i s pozadím. Ještě jako chlapec na-
vštívil se svým strýcem při obhlídce 
betlémů betlém kartografa Haase 
s jím vlastnoručně vyřezávanými 
a malovanými figurkami. Zalíbil 
se mu tak, že pana Haase požádal 
o radu a té se mu také dostalo. Od 

Franze Krebse, též jiříkovského rodáka, si pořídil několik figurek, aby si 
svůj betlém vylepšil a rozšířil. Byl to zároveň první krůček k vlastnímu 
řezbaření. Jeho první pokus sice putoval do kamen, ale mladý Anton to ne-
vzdal. Už jako účetní si zakoupil potřebné nástroje. Pak ale v letech 1917 až 
1918 musel do války. Když mu po návratu hrozila nezaměstnanost a pod-
pora za vojenskou službu byla nepatrná, rozhodl se vydělávat si na živobytí 
vyřezáváním figurek. Pochopení i podporu našel u šluknovského učitele
a zakladatele Betlémářského spolku ve Šluknově Antona Pia Ulbricha. Ten 
jej zahrnoval novými nápady a obstarával mu předlohy  - figurky od Bittne-
ra, Tudolfa a jiných řezbářů. V roce 1923 jel se svým mecenášem a přítelem 
do Mnichova, kde si v tamním národním muzeu prohlédli sbírku betlémů
a setkání s významným profesorem A. Anderlem jej velice obohatilo. 

Anton Wendler 1897 - 1972

- Marie s Ježíškem z Útěku do Egyp-
ta od řezbáře Antona Wendlera - 
kostel sv. Václava ve Šluknově

- sv. Josef z Útěku do Egypta od řez-
báře Antona Wendlera - kostel. sv. 
Václava ve Šluknově

Anton Wendler při řezbaření

Signatura řezbáře Antona Wendlera - šluknovský betlém

betlém v kostle sv. Václava ve Šluknově

Dostával velké zakázky a jeho prá-
ce záhy putovaly daleko za hranice. 
V roce 1928 obdržel od Zemského 
památkového úřadu uznání za své 
mimořádné umění jako umělecký 
řezbář.
Jeho figurky, které potom Josef 
Diessner odívá do sytých matných 
barev, vykazují pečlivost v prove-
dení. Proporce jednotlivých částí 
lidského těla jsou přesně vyvedeny.
Do roku 1943 vytvořil vedle růz-
ných plastik přes 1000 figur do jes-
liček a to až do velikosti 1,2 m. Jeho 
figurky zdobí betlémy v mnoha do-
mácnostech, ale i v kostelích. Např. 
v Jiříkově, Filipově, Ebersbachu, 

Liberci, Jablonci nad Nisou, Mi-
moni, Karlových Varech, ve Stráž-
nici u České Lípy, ale i na Moravě, 
ve Švýcarsku, v Kanadě i v USA.
I ve šluknovském kostele sv. Václa-
va můžeme jeho nádherné figurky 
obdivovat. Těsně před jeho odcho-
dem do druhé světové války zho-
tovil pro kostel ve svém rodišti 2m 
vysoký reliéf. 
Po skončení války a po nuceném 
odchodu ze své vlasti se usadil
v Ambergu. V prvních pováleč-
ných letech pracoval na zakázkách 
akademického kostelního malíře 
Webera. V roce 1954 se vrací k vy-

řezávání betlémových figu-
rek pro své kamarády z bý-
valé vlasti, ale i pro místní 
obyvatele Ambergu.
V zahradním domku, který 
mu propůjčil místní prelát, 
vytváří tento stále skromný 
umělec nová díla nieder-
landskho umění pro kostely 
a domácnosti. 
Vysokého ocenění dosáhl 
v roce 1954, když pracovní 
společenství „Freie Beru-
fe – Svobodná povolání“
v severním Bavorsku uzna-
lo jeho osobité schopnosti
a v bavorském rozhla-
se byla vysílána reportáž
o jeho práci, zvláště v ob-
lasti betlémářství. Bez jeho 
působení, bez jeho píle, by 
hlavně mezi odsunutými 
obyvateli nebylo tak velké 
množství betlémů nieder-
landského stylu. Je právem 
označován jako „skutečný mistr“ řezbářského umění, který si do nového 
domova přinesl niederlandskou tradici. 
Anton Wendler zemřel před 50 lety dne 28.12.1972 v Ambergu. Jelikož 
jeho manželství zůstalo bezdětné a jeho manželka Mathilda už nežila, byl 
jeho hrob v roce 1999 zrušen. 

Helga Hošková
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Kniha ve fotografiích
S velkým potěšením jsem v Městské knihovně ve Šluknově mohla přivítat 
první skupinku dětí Základní školy ve Šluknově. Byli to členové fotografic-
kého kroužku školního klubu spolu s paní vychovatelkou Danou Sterán-
kovou, která tento kroužek vede. Děti přišly v první řadě hledat zajímavé 

pohledy na knihovnu, knihy a prostor. Vznikaly tak nevšední záběry, hry 
se stíny i úhly pohledu. Zároveň se mladí fotografové seznámili s chodem 

V knihovně to žije 
Městská knihovna ve Šluknově přivítala žáčky II. B, se kterými přišla jejich 
paní učitelka Eval Šottová a asistentka Lenka Janečková. V dětském oddě-
lení to ožilo hlasy dětí, které si prohlížely jak barevné knížky s pohádkami
a příběhy, tak  i encyklopedie o přírodě,  sportu, rytířích, dinosaurech a dal-
ších zajímavostech. Paní knihovnice dětem přečetla jeden z vánočních pří-
běhů o malé holčičce Fany a na oplátku děti ozdobily vánoční stromek, kte-
rý v knihovně navodil 
příjemnou předvá-
noční atmosféru. Děti 
si potom pochutnaly 
na ovoci a sladkos-
tech, které pro ně byly 
v knihovně přichys-
tány, a domů odešly 
se záložkami do knih. 
Snad na tuto návštěvu 
hned nezapomenou
a přijdou do knihovny 
se svými rodiči, aby 
si doma mohly dočíst 
„Vánoční příběhy“ 
nebo jiné knihy, které 
je zaujaly. 

Božena Naňáková, 
knihovnice

knihovny, nabídkou knih a dalšími možnostmi. S radostí jsem z řad mla-
dých fotografů následně přivítala jednu jejich členku v řadách čtenářů naší 
knihovny. 
Těším se na další návštěvy dětí, žáků a studentů, kteří budou moci objevit 
kouzlo a vůni knih a prožívat zajímavé příběhy hrdinů z nich. 
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Rozsvícení vánočního stromu
Slavnostní rozsvícení městského vánočního stromu a světelné výzdoby do-
provázel na náměstí Míru bohatý kulturní program
Adventní čas v našem městě byl zahájen rozsvícením vánočního stromu 
na náměstí Míru v pátek 25. listopadu. Šluknovští obyvatelé i obyvatelé 
z okolních měst se začali na náměstí scházet okolo 15:30 hodin, kdy pro-
gram začal hudebním vystoupením dětí z Mateřské školy Šluknov, násle-
dovaly vánoční koledy v podání žáků Základní umělecké školy Šluknov 
pod taktovkou pana Patrika Englera, v doprovodu kytary zazněly vánoční 
písně i od žáků Střední lesnické školy a Odborné školy Šluknov. Krásné 
taneční i hudební vystoupení si připravili žáci 3. tříd Základní školy Josefa 
Vohradského Šluknov pod vedením třídních učitelek paní Schneiderové

a paní Kotuličové. Další vystou-
pení si připravily mažoretky 
Berušky Šluknov pod vedením 
paní Marcely a Elišky Poláč-
kových, sóla tanečních vystou-
pení s mažoretkovou hůlkou 
předvedly Eliška Poláčková
a Nela Karalová. Celou akci do-
provázel moderátor Daniel Sy-
rovátka, známý jako „balónko-
vý baron“. Mezi návštěvníky se 
pohybovali Andělé na chůdách, 
kterým mohl každý návštěvník 
sdělit svá vánoční přání. Ad-
ventní trh nabízel vánoční de-

korace a spousta dalšího zboží, vhodného třeba jako dárek pod stromeček.
Náměstím se linula vůně sladkého trdelníku nebo opečené klobásy a pro 
zahřátí nechyběl tradiční svařák. Po úvodní písni Ondřeje Rumla se na 
pódiu sešli pan starosta Ing. Tomáš Kolonečný s panem místostarostou 
Mgr. Bc. Rudolfem Sochorem a radními města, pp. Tomášem Luftem, 
Ing. Františkem Štefáčkem a paní Mgr. Lenkou Líbalovou. Všichni popřáli 
přítomným krásné a pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku 
pevné zdraví. Mateřská a základní škola ve Šluknově ozdobila své vánoč-
ní stromečky, výherce toho nejhezčího zahájil advent v našem městě a to 
samotným rozsvícením vánočního stromu společně s vánoční výzdobou 
města. Již za svitu krásného vánočního stromu nás nadále zimním veče-
rem doprovázel svými písněmi hudebník a divadelní herec Ondřej Ruml. 

V závěru večera se v kouři dýmu vyrojili hrůzostrašní čerti – krampusáci 
„Ďáblové ze severu“. S příjemnými pocity a vánoční náladou se Šlukno-
váci odebírali do svých domovů 
kolem 19 hodiny, kdy byl program 
již u konce. Na závěr děkujeme za 
podporu této akce Skupině ČEZ. 

Text: Jitka Schneiderová, foto: Děčínský deník, Klára Štěpánková
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Hubertská jízda

Varhanní koncert v kostele sv. Václava

Koncert a capely VOSK

Čtení s Rostislavem Křivánkem
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LISTOPAD SE MLHOU ŠATÍ,
NEJDŘÍV LISTÍ BUKŮ ZLATÍ.

POTOM V CELÉM OKOLÍ
VŠECHNY STROMY OHOLÍ.

Stromy nám už téměř všechny opadaly, po zahradě nám poletovaly drobné 
zlaťáky a my jsme si užívali dýňový den, který byl, jako obvykle, plný sou-
těží a krásných masek. Ani letos jsme nezapomněli na dušičky a šli jsme 

Foto: I.Staníková, V. Jeníková, S. Kroužková, A. Šimůnková, H. Princová, 
text: H. Princová

LISTOPAD V MATEŘSKÉ ŠKOLE

zapálit svíčky na hřbitov. Jen co 
jsme se vrátili do školky, začali jsme 
s přípravami na největší podzimní 
slavnost, na posvícení. Připomněli 
jsme si legendu o svatém Marti-
novi, víme co patří na posvícenský 
stůl, proč vůbec posvícení slavíme. 
Celou slavnost jsme začali pohád-
kou "O perníkové chaloupce". Ná-
sledovaly soutěže, písničky s taneč-

kem a nechyběla ani hostina. Podzim je v plném proudu, sluníčko už méně 
hřeje, paní Zima je blíž a blíž. A s ní přichází i doba bacilů a podobných 
neduhů. Proto jsme si připomněli zásady péče o naše zdraví, poznatky
o lidském těle a součástí tohoto bloku byla i návštěva lékárny a lékařské or-
dinace. Dětem se obě exkurze moc líbily a my tímto ještě jednou děkujeme 
našim maminkám p. Šebkové a p. Marušákové, že nám umožnily nahléd-
nout "pod pokličku". A kdo ví, třeba byla mezi dětmi zažehnuta jiskřička, 
díky které z některého z nich vyroste vynikající lékař nebo lékárník, který 
se o své pacienty bude starat s láskou a úctou. Na konec měsíce jsme plá-
novali drakiádu, ale protože nám Martin dovezl sníh, museli jsme ji ože-
let a uspořádali jsme si malé dračí hrátky ve školce. Shlédli jsme pohádku 
"O vrabčákovi a drakovi Juliánovi", vytvářeli jsme draky z přírodnin, roz-
motávali jsme zamotané dračí ocásky, porovnávali délky dračích ocásků, 
vázali jsme mašle, uspořádali jsme dračí slet. Listopad jsme zakončili účas-

tí na rozsvícení vánočního stromu, 
kde naši malí zpěváčci zazpívali 
několik vánočních koled. A teď už 
se těšíme na Mikuláše a na Ježíška. 
Celá mateřinka vám všem přeje 
krásné a klidné předvánoční dny
a veselé Vánoce ...



ŠLUKNOVSKÉ NOVINY STRANA 13ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Beseda na Základní škole ve Šluknově
Dne 24. 11. 2022 se na Základní škole J. Vohradského ve třídách šestého 
ročníku uskutečnily besedy s Ondřejem Berkim, asistentem prevence kri-
minality, bývalým profesionálním boxerem a dlouholetým trenérem boxu 
v Mikulášovicích. Cílem besedy bylo motivovat žáky ke vzdělání, sportu
a podpořit je v interkulturním dialogu. Žáci se dozvěděli mnoho zajíma-
vého z jeho osobního života, který je od jeho devíti let do současné doby  
neodmyslitelně spojen s boxem. Pan Berki díky svému přístupu k životu, 
sportu propojuje lidi z různých kultur. Za jeho nasazení v práci s dětmi 
mu patří velké díky a my, jako škola, jsme velice rádi za jeho návštěvu
a upřímná, povzbuzující slova. Dětem se beseda velice líbila, což bylo znát 
v samotném závěru, kdy žáci kladli panu Berkimu různé otázky, na které 
on velice ochotně a hlavně rád odpovídal.

Petra Zbončáková, školní asistentka

Život  nejen ve ŠKOLNÍM KLUBU na Základní škole J. Vohradského
Od září a náborů na kroužky uběhlo několik týdnů. Těžko se tehdy dalo 
odhadovat, kolik dětí bude mít zájem navštěvovat jakýkoli kroužek z naší 
nabídky.

S radostí mohu napsat, že děti, které chtějí něco dělat, jsou i na naší škole. 
A není jich málo. Ve škole to žije. 
Děti se scházejí už o velkých přestávkách v aule, kam si chodí odpočinout 
a přijít na jiné myšlenky. Spousta z nich hraje fotbálek nebo pinčes. Ale na-
jdou se i takoví, kteří zasednou ke klavíru nebo kytaře, a to je pak něco. 
Kdybyste zavřeli oči, ocitnete se rázem v kavárně a užíváte si koncert la-
hodící Vaší duši. Klavír je obklopen žáky a nikdo neruší, naopak -  obdivují 
um svého spolužáka. 
Odpolední nabídka kroužků je velmi pestrá, některé vedou sami učitelé 
nebo vychovatelé, jiné jsou v režii školního klubu. A děti chodí a baví je to.

Sportují, učí se španělsky, vaří, hra-
jí na nástroje, fotografují, malují, 
pracují v keramické dílně, staví si 
Lego a dělají mnoho dalších aktivit. 
Děti samy chodí s nápady na nové 
kroužky a aktivity, které by chtěly 
dělat. Již takto vznikl kroužek “Vy-
bíjené” a “Hudební úterky”.  
V plánech je nalákat děti do Měst-
ské knihovny, kde najdeme klid
a můžeme rozjímat s pomocí naší 
milé paní knihovnice. Uvidíme, 
kolik zde máme čtenářů nebo koho 
čtení knih teprve okouzlí.

Dana Steránková,
vychovatelka ŠK



Přivítali jsme
Leu Šlehoferovou

Magdalenu Felcmanovou
Sofi i Královou
Mirka Pušku

Jana Nedopitu
Eduarda Žďánského

Mariannu Sitte

Rozloučili jsme se s
paní Magdalenou Strašilovou

paní Annou Klímovou
paní Eliškou Tichou

paní Milenou Rudoleckou
paní Jitkou Kulhovou

panem Štěpánem Gabriškem
panem Jaroslavem Kašparem

paní Márií Kruškovou
panem Pavlem Krajčírem 

Blahopřejeme občanům, kte-
ří v listopadu oslavili životní 

jubileum
70 let

pp. Procházka Petr
Nagyová Marta
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VZPOMÍNKY

PODĚKOVÁNÍ

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

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 s touto 
dobou. Rychlé a solidní jednání. Č. tel. 725 828 534

Gabrišková Dáša
Nevěčná Zdeňka
Uchytilová Jiřina

Crkalová Hana
75 let

paní Rendlová Libuše
Platilová Alena

80 let
pp. Lahučký František

Bulíčková Eva
85 let

paní Habásková Anna
86 let

paní Čermáková Drahoslava
87 let

paní Dostálová Alžběta
88 let

paní Diessnerová Hildegarda
89 let

paní Machuldová Drahomíra
92 let

paní Stelmaščuková Jarmila
Novotná Margita

93 let
paní Miksová Eliška

Tvé velké srd-
ce plné lás-
ky zůstane
s námi, ale 
m a m i n k o 
scházíš nám!
Dne 31. pro-
since 2022 

uplyne 5 smutných roků od úmrtí 
naši milované maminky a babičky 
paní Libušky Bošinové (Honsů). 
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou dcera Libuše a syn 
Milan s rodinami. 

Dne 23. pro-
since 2022 
vzpomeneme 
20. výročí úmr-
tí naší milova-
né maminky
a babičky, paní 
Vlasty Šebko-

vé. S láskou a úctou vzpomínáme 
a nikdy nezapomenou děti s rodi-
nami. 

Dne 2. pro-
since to bude 
jeden rok, co 
nás navždy 
opustila naše 
drahá mamin-
ka, babička, 
teta, kamarád-

ka Alena Houdková.
Stále vzpomínáme, dcera Jana s ro-
dinou, syn Venca s rodinou a druh 
Jiří.
Chybíš nám všem!

Dne 6.prosince 
2022 uplynu-
lo již deset let 
od úmrtí pana 
Ing. Borise 
Trantiny, kte-
rý dlouhá léta 
zastával pozici 

profesora na místní střední lesnic-
ké škole a byl znám také jako naivní 
malíř a znalec historie města. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. 
Rodina Trantinova

Prodejna POTRAVINY D+S, s.r.o., 
Šluknov je uzavřena

Končíme, zavíráme… Těm lidem, které jsme tímto zklamali, se hlu-
boce omlouváme, ale jsme již tak nějak veškerým tím děním, jak po 
stránce obchodní, tak byrokratické, ale hlavně lidské, ve společnos-
ti, městě, státě, potažmo v celém světě rozčarováni, unaveni… A v 
takovém stavu se již bohužel naplno obchodovat nedá. 
Společnost POTRAVINY D+S, fi rma s více jak třicetiletým působe-
ním na trhu, děkuje všem svým zákazníkům za přízeň a přeje všem 
lidem příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví, radost ze 
života, vzájemnou toleranci a porozumění. 

Za kolektiv POTRAVIN D+S: Jiří Schneider

Velice děkuji bývalé paní starostce Mgr. Evě Džumanové za 12 let krásné 
spolupráce. Přeji jí, aby se jí v dalším životě dařilo. Jsem přesvědčená, že 
svoji novou práce bude vykonávat ráda a svědomitě, jak je jejím zvykem. 
Ona to ani jinak neumí. 

Helga Hošková Dne 20. listopadu 2022 zemřel ve věku 72 let pan Miroslav Traxler přezdí-
vaný "Harry". Tramp, předseda Mykologického spolku Šluknov a dlouho-
letý bývalý vedoucí (dnes již mnohých dospěláků) skautského oddílu Se-
veřan Šluknov. Kdo ho znal, ví, že byl úžasný kamarád a "skaut" v pravém 
slova smyslu. Žil skromně, měl rád čestnost, pravdomluvnost a nesnášel 
nepořádek v lese spojený s nynější těžbou dřeva a odhozenými odpadky. 
Byl obrovský znalec hub, který dokázal vždy poradit. 
Nikdy nezapomenou kamarádi houbaři. Čest jeho památce!

Za kamarády Marta Švecová

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

Děkuji Radě města Šluknova za krásné blahopřání a dáreček k mému ži-
votnímu jubileu. Také děkuji za osobní návštěvu a přání paní Hlavsové. 
Moc mě to překvapilo a potěšilo. Přeji vám všem pevné zdraví v novém 
roce 2023.

Ditmar Petters
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Srdečně vás zveme do Karlova údolí

Vážení přátelé, 
konec roku se nezadržitelně blíží a my pro Vás opět chystáme v Karlově 
údolí malou vánoční slavnost! Přijměte naše srdečné pozvání. Těšíme se 
na Vaši návštěvu. S přáním krásných svátků vánočních za celý tým z Karlo-
va údolí Martin Bilinski.

Vánoční Šramlík
Město Šluknov vás zve na poslední taneční zábavu „Šramlík“ tohoto roku 
do Domu kultury. Přijďte se s námi zaposlouchat do známých hitů, zatan-
čit si a sejít se s přáteli.
Budeme se na vás moc těšit!

Za Dům kultury, Klára Štěpánková
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Jak vznikly herrnhutské hvězdy – ozdoby vánočních svátků

Přicházejí Vánoce, nejkrásnější svátky v roce, a s nimi přichází i čas, kdy 
se v ulicích, v kostelích a v příbytcích lidí rozsvěcují herrnhutské hvězdy.
Svítí skoro po celém světě, nejen v Německu, kde je 40 žen vyrábí v manu-
faktuře „HerrnhuterSterne GmBH“ a to stále ručně. Ročně jich přichází 
na trh 240 000. Každá z nich má 25 cípů (17 se čtvercovou základnou a 8
s trojúhelníkovou základnou). Tradičními barvami jsou bílá, žlutá a čer-
vená, ale vyrábí se i v jiných barvách, třeba i vícebarevná a v různých ve-
likostech. A jak herrnhutské hvězdy vznikly? Před 300 lety museli věřící 
z Čech a Moravy, kteří nechtěli přestoupit na katolickou víru, opustit své 
domovy. V Horní Lužici jim hrabě Nicolaus Ludwig Zinzendorf nabídl
k pobytu svoji zemi. A tehdy, přesně 17.6.1722, pokácel Christian David, 
tesař z Moravy, první strom ke stavbě prvního domu. Společně si pak za-
ložili tito exulanti Jednotu bratrskou pod „ochranou pána“ a nazvali ji 
Herrnhut – Ochranov. 

Historie vzniku

Nicolaus Ludwig Zinzendorf

Herrnhuter Gottesacker

Christian David

Pieter Hendrik Verbeek

Nejstarší popis hvězdy je
z roku 1821, která měla 111 
cípů. O 50 let později visela 
na první advent v chlapec-
kém domově Herrnhut-
ské jednoty bratrské
v Kleinwelka. Školní inter-
náty samozřejmě nemohly 
nahradit domov. Odlou-
čení od rodičů bylo právě
v době adventu a Vánoc vel-
mi bolestivé. Hvězda jako 
symbol biblické historie tak 
přišla vhod. Jeden z učitelů 
ji využil v hodině matema-
tiky jako předlohu pro lepší 
chápání geometrie. Vycho-
vatel pak nechal děti na 
internátu skládat hvězdy
z různých geometrických 

tvarů a tyto hvězdy později zdobily jejich internátní pokoje. Později si 
chlapci vlastnoručně vyrobenou hvězdu odnášeli na 1. Advent domů a 
tak se postupně rozšířila i do ostatních domácností. První hvězdy se nesly 
v bíločervené barevné kombinaci – bílá znamenala čistotu a červená krev 
Ježíše Krista. 

V následujících letech vyvinul 
hvězdu dále podnikatel Pieter 
Hendrik Verbeek a nechal ji roku 
1925 patentovat. Na konci 19. sto-
letí vynalezl stabilní sestavitelnou 
hvězdu, která mohla být rozesílána 
rozložená. 
Kromě hvězd připomíná Jednotu 
bratrskou ještě boží pole – hřbitov 
na vrchu Hutberg, založený roku 
1730 moravskými vypovězenci. 
Nalevo od cesty nalezneme hrob 
Christiana Davida, moravského 
tesaře, který zemřel v roce 1751. 
Pohřbeni jsou zde i členové rodiny 
hraběte Zinzendorfa. Poslední od-
počinek zde nalezl i Abraham Dür-
ninger, který zde ve svém obchodním domě nabídl tkalcům-lnářům práci. 
Dále Abraham Roentgen, který do Herrnhutu přišel v roce 1785 a vyráběl 
zde nábytek i intarsovaný. Nachází se zde i památník padlým v 1. světové 
válce. Na konci hřbitova v levém rohu je altán – rozhledna z roku 1790. 
Nad více než 6000 mrtvými sklání své větve lipová alej z roku 1742 a po-
skytuje jim v létě stín. Zajímavé je, že na pravé straně jsou pohřbeny pouze 
ženy, na levé muži. 

Další zajímavosti ze života 
Jednoty bratrské najdeme 
ve dvou zdejších muzeích. 
Ještě je třeba zmínit kos-
telní sál, který je stále pro 
život herrnhutských obyva-
tel nepostradatelný. A také 
stále opečovávaný. Konají 
se zde mše, obecní slavnos-
ti, koncerty a navštěvují jej 
i prominentní osobnosti. 
Základní kámen ke stavbě 
této budovy byl položen 

v roce 1756. Původně zde na místě zvoničky stál obecní společný dům
k modlení s malým sálem z roku 1724. 
Busta hraběte Zinzendorfa připomíná vznik městečka Herrnhut, které leží 
v Německu mezi městy Löbau a Zittau. 

Z různých novinových článků a informačních letáků 
sepsala Helga Hošková
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J. H. Kindermann starosta Sluknova

Připomeňme si sourozence Kindermannovy
V někdejší samostatné obci Nové Hraběcí se před 180 lety dne 28. prosince 
1842 narodil v domě čp. 5 zemědělci a tkalci Franzi Kindermannovi a jeho 
manželce Therezii, roz. Waldhauserové, syn, který byl pokřtěn Franz Xa-
ver. Po maturitě v České Lípě roku 1863 studoval na univerzitě Karla Ferdi-
nanda v Praze a v Grazu (Rakousko) medicínu. V roce 1866 sloužil dobro-
volně jako lékař na lodi u rakouského válečného námořnictva. Po promoci 
v roce 1868 otevřel v Mikulášovicích ordinaci jako praktický lékař. Anga-
žoval se též v politice. Byl mnoho let členem městské rady a členem okres-
ního zastupitelstva v Lipové. Od roku 1882 do roku 1918 byl poslancem
v říšské radě a od 2. ledna 1890 do roku 1913 též v českém zemském sně-
mu. Jeho iniciativě se připisuje zřízení státní odborné školy pro kovodělný 
průmysl v roce 1890 a zřízení železniční tratě přes Panský do Dolních Mi-
kulášovic. Byla po něm pojmenována i ulice. 

Franz Kindermann

Byl ženatý s Marií Filomenou, ro-
zenou Hamplovou. Tři z jejich čtyř 
dětí zemřely v útlém dětském věku 
a ani jako lékař jim nedokázal po-
moci. Pouze čtvrté dítě, dcera Elsa, 
narozena v roce 1883, se dožila do-
spělosti. Zemřela 17. února 1963
v Ústí nad Labem. 
Lékař Franz Xaver Kindermann 
zemřel v Mikulášovicích, kde je 
pohřben v rodinné hrobce vedle své 
manželky a dětí. 
Jeho o sedm let mladším bratrem 
byl Johann Hermann Kindermann, 
narozen 6. dubna 1849 též v No-

Z místní organizace Svazu tělesně postižených
V závěru roku mnozí z nás jeho průběh hodnotí – bilancují. Nejinak je 
tomu i v místní organizaci Svazu tělesně postižených Šluknov.
Činnost organizace se řídí daným plánem příslušného roku. Členky výboru 
se, až na dvě schůzky odložené pro nemoc, scházely každý druhý čtvrtek 
v měsíci. Před členskými schůzemi byly provedeny dvě kontroly s bez-
chybným hodnocením členkami revizní komise a uskutečnily se schůzky
s úsekářkami, které osobně doručily pozvánky na členské schůze všem 154 
členům organizace a téměř u většiny vybraly členské příspěvky pro rok ná-
sledující. 
Členské schůze byly uspořádány v měsíci květnu a prosinci, obě prozářilo 
kulturní vystoupení mažoretek a hudební vystoupení pana Jiřího Procház-
ky. Pro většinu členů to bývá příjemným společným setkáním a pobavením 
s tanečkem. V prosinci spojené s oslavou jubilantů roku. V průběhu roku 
jsme dvakrát navštívili Dům kultury Střelnice Rumburk a zhlédli divadelní 
představení tamního divadelního souboru. Obou představení se celkem 
účastnilo 83 členů. V měsíci červenci jsme uspořádali ve spolupráci s Regi-
onálním informačním centrem ve velkém sále Šluknovského zámku před-
nášku o bylinkách lektora a bylinkáře pana Karla Štenbaura.

Této akce se účastnilo téměř 50 
posluchačů, nejen z řad našich 
členů a občanů města, ale i občanů
z okolních měst. V měsíci září jsme 
pořádali jednodenní autobusový 
výlet do Litoměřic na podzimní 
výstavu Zahrada Čech 2022, které 
se účastnilo 38 osob z řad našich 
členů. Více jak sto I.C.E. karet, in-
formujících v případě indispozice
o zdravotním stavu a ostatních úda-
jích potřebných k rychlé zdravotní 
pomoci, jsme rozšířili mezi členy
a seniory města. Chtěli bychom tou-
to cestou poděkovat Městu Šluk-
nov za příspěvek, který nám jako 

vém Hraběcí. Po vyučení na tkalce 
vstoupil dobrovolně do rakouské 
armády. Po návratu pracoval na 
cejchovním úřadě a okresní škol-
ské radě ve Šluknově jako účetní 
V roce 1892 se stal městským rad-
ním, o čtyři roky později předsedou 
okresního zastupitelstva a to do 
roku 1912. Byl poslancem říšské 
rady a od roku 1895 do roku 1911 
starostou města Šluknov, později 
čestným občanem. Spoluutvářel 
stavbu obecné a měšťanské školy, 
která svému účelu slouží dodnes, 
zimní zemědělské školy, městských 
jatek (stály poblíž železničního 
přejezdu do Království) a spolu-
pracoval na rozvržení elektrické 
sítě. Podporoval zemědělství a byl 
reorganizátorem okresního spolku 
zemědělského a lesnického hospo-

dářství Šluknov-Lipová. 
Tento čestný občan města Šluknova zemřel před 110 lety ve Šluknově dne 
30. července 1912.
Jeho hrob na hřbitově ve Šluknově lze spatřit u dolního vchodu vlevo se 
sochou ženy s dítětem od sochaře Leopolda Zimmera z Krásné Lípy.
(Výňatek z knihy Heimatskunde des politischen Bezirkes Schluckenau od 
J. Fiedlera a Der Heimatkreis Schluckenau im nordböhmischen Nieder-
land od Erharda Marschnera)

Překlad Helga Hošková

neziskové organizaci každoročně poskytuje a bez něhož by byla naše čin-
nost téměř nulová. Ne vše se nám dle plánu daří. Pro nemoc organizátorky 
(členky výboru) jsme odložili plánovaný podzimní jednodenní vlakový vý-
let do Poděbrad na některý jarní měsíc příštího roku. Vzhledem k obavám 
z covidové infekce neprobíhaly ani návštěvy u dlouhodobě nemocných tak, 
jak jsme plánovali. V obavách o zdraví členů a své jsme některé návštěvy 
omezili. Přesto jsme však vykonali 22 návštěv u dlouhodobě nemocných
a osamocených členů. 
Do konce roku bychom ještě chtěli několik návštěv vykonat a předat tak 
všech 20 párů ručně pletených ponožek, které jsme obdrželi jako sponzor-
ský dar pro hůře se pohybující členy. Vstupujeme do jednoho z nejkrásněj-
ších časů roku – do doby předvánoční – období adventu. Přeji všem čle-
nům organizace, spoluobčanům a lidem dobré vůle klidné a krásné Vánoce 
vyplněné spoustou nezapomenutelných zážitků v kruhu těch nejbližších, 
splnění všech tajných přání v novém roce 2023, hlavně však hodně zdraví, 
štěstí, klid a mír pro všechny. 

Za MO STP: Božena Zemanová
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Kruh přátel vážné hudby
„Když strach a úzkost v srdci bývá zajeď do zámku do Šluknova, pár tónů 
duši rozezpívá a bude v krátku jako nová.“
Tímto veršem zapsaným do kroniky KPVH ukončil svoji návštěvu
a účinkování v poeticko-hudebním pořadu „Úklona klasikům“ ve čtvrtek
24. listopadu 2022 ve Šluknovském zámku básník, textař, spisovatel, au-
tor mnoha pořadů pro Český rozhlas, fi lozof František Novotný. Nefor-
mální až lidové vyprávění o autorech klasické hudby, kterou zahrálo Smyč-
cové duo Eva Šašinková a Miloš Černý, např. Humoresku A. Dvořáka, 
přes skladby B. Smetany, W. A. Mozarta, L. Janáčka a dalších až po „Nebe 
na zemi“ Jaroslava Ježka, zaujalo plný sál velmi pozorných posluchačů. Po 
koncertě mnozí návštěvníci využili možnosti zakoupení knih, autogramiá-
dy a dalšího neformálního povídání s hudebníky i Františkem Novotným. 
Velmi mile překvapili představitelé „Jiříkovských betlémářů“ – manželé 
Podzimkovi, kteří darovali panu Novotnému vlastnoručně vyrobený dře-
věný malovaný betlém a brožuru o Jiříkovském betlémářství. Pan Novot-
ný návštěvu ve Šluknově i povídání Jiříkovských betlémářích zmínil hned
27. listopadu 2022 v pořadu „Nedělní ráno“ ve vysílání Českého rozhla-
su 2. Přiznám se, že jsem před koncertem měla trochu obavu, zda přijde 
dost posluchačů. Tento typ poetického koncertu jsme neuvedli dlouhou 
řadu let, a když jsem se známými mluvila o Františku Novotném, téměř 
nikdo ho neznal. O to větší jsem měla radost, když se sál začal naplňovat 
a nakonec jsme museli přidávat židle. Po závěrečné skladbě přišel na řadu 
„přídavek“, pak ještě „Úklona klasikům“ – a nikomu se nechtělo odcházet.
Za výbor KPVH musím říci, že jsme moc rády, že je o koncerty námi pořá-
dané pěkný zájem. Milovníků klasické hudby není mnoho a pořadatelů je 
ještě méně. Návštěva našich koncertů představuje republikový nadprůměr.
Přesto, že jsme zapsaní jako spolek, více - méně nemáme členskou základ-
nu. Koncerty pořádáme pro širokou veřejnost. Výbor KPVH tvoří devět 
členek, které sestavují dramaturgický plán koncertních sezon, vyřizují 
veškerou administrativu, starají se o propagaci, hudebníky i návštěvníky 

při koncertech. Pořádáme i koncerty pro školní mládež a studenty SLŠ ve 
Šluknově (s úspěchem). To ale ve spolupráci a s velkou podporou pracov-
nic Organizační složky Kultura a cestovní ruch ve Šluknově. Za to moc dě-
kujeme. Také děkujeme městu Šluknov za fi nanční podporu. I přes tento 
příspěvek však fi nanční prostředky zdaleka nestačí na zkvalitnění pořadů. 
I tak se snažíme pokračovat v naší činnosti a proto se můžete těšit na další 
koncert. Ten se uskuteční ve středu 18. ledna 2023 v 19 hodin ve Šluk-
novském zámku a vystoupí Pražské Mozartovo Trio. To provede koncert 
i pro studenty SLŠ Šluknov.
Těším se na vaši návštěvu. Za členky výboru KPVH vám přeji klidné a spo-
kojené Vánoce, vše dobré a mnoho krásných kulturních zážitků v novém 
roce 2023. 
Dovolím si ještě úryvek z básně Františka Novotného: Čas poodhrnul svoji 
plentu což činí vždycky po roce. Tiše jsme vklouzli do adventu a začaly nám 
Vánoce. Zbývá mi jen udělat tečku. Ať můzy Vánoc vás políbí ať nikomu
z vás u stromečku ten večer nikdo nechybí.

Za KPVH: Božen Bortníková

VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ
 ve dnech 21., 22. a 23. prosince 2022

 v sádkách Rožany - v suterénu

 restaurace „U Karlů“

 Prodejní doba: 13 - 17 hodin

 Objednávky na tel.: 602 679 029, 

 e-mail: tobida@seznam.cz

 Připravíme vám ryby na dohodnutý termín.

Prodej vánočních 
stromků ve Šluknově 

probíhá v pěší zóně na-
proti bývalé restaurace 

„Rosana“ od 
5. prosince 2022. 

V případě nepřítomnos-
ti prodejců, je možnost 
zakoupení stromku po 
telefonické domluvě na

tel. č. 607 969 122.
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V závěru zlepšení
Zatím co minulý měsíc znamenal jen bodové ztráty, v závěru soutěže se si-
tuace opět obrátila o 180°. Poslední tři kola přinesla tři výhry a plný počet 
bodů. Na začátku listopadu šluknovské Áčko vyjelo do Roudnice k utkání 
se soupeřem, se kterým zatím dvakrát prohrálo a jednou remizovalo, ale 
pokud jde o výkonnost, vše slibovalo vyrovnaný boj. Naši domácí překva-
pili aktivním výkonem a značnou převahou, kterou se ale nepodařilo potvr-
dit střelecky, když jsme neproměnili ani pokutový kop. Stejný průběh měl
i druhý poločas – naše převaha, jedna vstřelená branka, soupeřovo vyrov-
nání z jedné z mála standardních situací a nakonec vítězný gól Emila Mi-
kuly v první minutě nastavení.
O týden později přijel do Šluknova vedoucí tým tabulky Proboštov. Naši 
pokračovali ve velmi 
dobrém výkonu a po-
stupně dali čtyři bran-
ky, soupeř jen snížil 
nepříznivý výsledek 
brankou v poslední 
minutě utkání. Další 
tři body!
K poslednímu zápasu 
odjížděli naši hráči do 
146 km vzdáleného 
Nového Sedla u Žatce, 
na které mají náskok 
šesti bodů, ale dosud 
se neutkali. Utkání se 
hrálo v nepříznivém 
počasí. Domácí museli 
od rána odklízet sníh
z hrací plochy, což se 
jim podařilo, takže 
terén byl dobře při-
pravený. Stejně tak ale
i domácí fotbalisté, 
kteří už ve 14. minutě 
vedli 3:0. Šluknovští 
do poločasu snížili
o jednu branku, v druhém poločase předvedli velký obrat a nakonec zvítě-
zili 3:4.
Všechna tři vítězství přinesla radost jak hráčům, tak fanouškům
a všichni věří, že po zimní přípravě, která brzy začne, se úspěšný trend potvr-
dí. Takto naši v tabulce po pod-
zimu obsadili 8.místo s 25 body
a uzavírají její první polovinu, 
ovšem rozdíl mezi třetími Po-
kraticemi a jedenáctou Roud-
nicí je jen 6 bodů, takže střed je 
velmi vyrovnaný.
B-mužstvo v Lipové soutěž 
skončilo o týden dříve a sehrá-
lo poslední dva zápasy s Dolní 
Poustevnou a béčkem Vilémo-
va. V Poustevně remizovalo 
4:4, na pokutové kopy ale pro-
hrálo 3:4, s Vilémovem hrálo 
rovněž nerozhodně, tentokrát 
2:2, ale rozstřel vyhrál Vilémov 
6:5. V tabulce po podzimu jas-
ně dominuje Vilémov B s 37 
body, druhá Krásná Lípa má 27 
bodů a naši z Lipové jsou pátí
s 23 body. I to jim přináší klid-
nou zimní přestávku.
Stále skvěle hrají naši doros-
tenci. Závěr sezony začali doma
s Mikulášovicemi a vyhráli 4:3, 

potom vyjeli do Trmic, kde zvítězili jasně 3:0, doma porazili soupeře z Lu-
kavce u Lovosic 2:1. Poslední zápas pak sehráli ve Velkém Březně, kde na 
umělé trávě remizovali 2:2, na penalty ale zvítězili 3:2. Tabulku stále vedou 
se 37 body a úžasným poměrem branek 57:14.
Dobře si vedou i naši nejmladší – starší žáci ze sdruženého mužstva Jiří-
kov/Šluknov jsou v tabulce okresního přeboru čtvrtí, ale na první Benešov 
ztrácejí jen 2 body, stejně čtvrtí jsou mladší žáci, ale na první Březiny mají 
ztrátu 8 bodů. Starší přípravka je zatím v tabulce druhá, na první Březi-
ny má ztrátu 6 bodů, ale nad třetím Unionem Děčín má náskok rovněž
6 bodů. Pozice je jasná!
Protože brzy skončí složitý – a tím je myšleno nejen sportovní – rok 2022, 

chci za vedení Spor-
tovního kubu Šluknov 
poděkovat sportovcům 
všech našich oddílů 
za jejich výkony, za 
dobrou reprezentaci 
Šluknova v regionu, 
za zájem o sport i o ži-
vot ve městě, rodičům 
těch nejmenších i ro-
dinám těch starších za 
pochopení, trpělivost
a přízeň, všem spon-
zorům a hlavně městu 
Šluknov za finanční 
podporu sportu, bez 
které by byla činnost 
tak prospěšná pro 
dobré vztahy mezi 
lidmi, pro jejich zdra-
ví i pro smysluplné 
využití volného času 
nemožná. Všem Šluk-
novákům pak přejeme 
pevné zdraví, radost
a pohodu po celé Váno-

ce, rázné vykročení do nového roku a hlavně klidný, spokojený a úspěšný 
celý rok 2023.

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

MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU

Kompostárna + Sběrný dvůr 
Po 8.00 – 12.00 12.30 – 14.00

Út 8.00 – 12.00   12.30 – 16.00 

St 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00

Čt 8.00 – 12.00 12.30 – 14.00

Pá 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00

So 8.00 – 12.00 12.30 – 14.00

Telefon: 775 284 574
www.ts-sluknov.cz
www.mesto-sluknov.cz

EKOLOGICKÝ KALENDÁŘ 2023

Listopad – únor (St a Pá do 16.00)

LEDEN

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

01

02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29
30 31

ZÁŘÍ

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

01 02 03

04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

ÚNOR

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

ČERVEN

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18
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26 27 28 29 30

ŘÍJEN

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

01
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30 31
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01 02
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17 18 19 20 21 22 23
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31

LISTOPAD

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
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27 28 29 30 31

DUBEN

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

01 02
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SRPEN

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

01 02 03 04 05 06
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PROSINEC

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

01 02 03

04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Komunální odpad KontejneryBio odpad Pytle s PET lahvemi a nápojovými kartony 2023

BŘEZEN

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
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27 28 29 30 31

KVĚTEN

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
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