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Na fotografiích můžeme najít hned několik kladných rozdílů – opravené fasády a střechy objektů, opravená komunikace i chodník, osvětlený přechod pro 

chodce a nově i informační systém města.

Ve středu 16. prosince odpoledne přivezl do našeho města kouzelnou vánoční atmosféru Podřipský žesťový kvintet. 

V rámci krátkých vánočních koncertů „pod vašimi okny“ zahrál odpoledne a k večeru na náměstí u vánočního stro-

mu, ale také u domů s pečovatelskou službou v Lužické i Nerudově ulici a v Domově pro seniory (foto na str. 11). 

Věříme, že se nám snad alespoň touto formou podařilo mnohé posluchače potěšit – jejich krásné reakce byly velkým 

poděkováním naopak pro hudebníky.             Foto: Jiří Fišer, text: Ing. Bc. Ivana Lukešová a kolektiv Odboru kultury 

Pokračování na str. 2

Máme za sebou konec roku 2020 a jak to tak bývá, obvykle se v této době 
bilancuje a vyhodnocuje. V loňském roce probíhal 3. ročník dotací – pří-

spěvků na obnovy fasád a střech v Městské památkové zóně Šluknov. 
Město se jeho prostřednictvím snaží pomoci vlastníkům nemovitostí 
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Bývalý Hotel u Jelena

Pokračování ze str. 1

v centru města s opravou jejich ob-
jektů, neboť musí probíhat v soula-
du se zákonem o památkové péči, 
což znamená, že starší objekty jsou 
opravovány tradičnějšími materiá-
ly. Opravy fasád a střech podporu-
jeme také proto, že chceme zlepšit 
vzhled města, aby bylo hezčí, atrak-
tivnější - prostě místem, kde se cítí-
me dobře a mohli s hrdostí říci, že je 
to „NAŠE“ město. 
V hezkém vzhledu má město Šluk-
nov značné rezervy, zejména pak 
neuspokojivý vzhled střech. Ale 
abych nebyl jen kritický, trochu od-
bočím a vložím fotografii pohledu 
do Svojsíkovy ulice z poloviny 90. 
let a ze současnosti (na str. 1).
Když se vrátíme k načatému článku 
o dotacích města na obnovy fasád 
a střech, můžeme konstatovat, že 
v roce 2020 přidělilo město Šluk-
nov celkem 7 dotací na opravu fa-

sád a 1 dotaci na střechu v celkové 
výši 264 tis. Kč. Z tohoto celkového 
počtu nebyla realizována pouze 
1 akce obnovy fasády. 
Mohu zodpovědně říci, že můžeme 

být nápomocni při zlepšování cel-
kového vzhledu města a do budouc-
nosti i turisticky zajímavého centra.
A bilancování bez vyzdvižení do-
opravdy povedených realizací by 

bylo fádní, takže za Odbor rozvoje 
a ŽP MěÚ Šluknov děkujeme ze-
jména těmto příjemcům dotací:
1. Ladislavu Čurgalimu za výji-
mečně povedenou a kvalitně pro-
vedenou realizaci obnovy objektů 
Smetanova 119 a nám. Míru 120.
2. Jaroslavu Pšeničkovi za do-
končení celkové obnovy fasády 
T. G. Masaryka č. p. 625.
3. Římskokatolické farnosti Šluk-
nov, jmenovitě panu arciděkanu 
Pavlu Procházkovi za zdařilou 
obnovu omítky hospodářského sta-
vení, průjezdu a ohradní zdi farní 
zahrady.
Děkujeme všem vlastníkům, kteří 
se snaží o zachování hodnot nejen 
svých nemovitostí, ale i vzhledu 
města. Na rok 2021 se již projedná-
vají nové žádosti, a tak se můžeme 
těšit na další progres vzhledu naše-
ho města…

Text a foto: Bc. Michal Bušek

Horní část náměstí s tehdejší Spořitelnou, dnešní Dům kultury

Dolní část náměstí



Vážení a milí spoluobčané,
máme za sebou vánoční svátky i příchod nového roku 2021. Letošní svát-
ky byly jednoznačně ovlivněny epidemiologickou situací a opatřeními, 
která byla vzhledem k nárůstu počtu nemocných vyhlášena. Byli jsme 
omezeni zejména ve smyslu vzájemného setkávání, aby se co nejvíce za-
mezilo přenosu nemoci. Je to pochopitelné, ale těžké zejména pro seni-
ory, pro které je sociální izolace zvláště náročná. Bohužel právě senioři 
jsou velmi zranitelnou skupinou obyvatel. Přes všechna negativa jsme ale 
měli možnost si na svátky nakoupit potraviny v množství, jaké každá ro-
dina potřebovala. Pro nákup vánočních dárků byl letos, více než kdykoli 
předtím, využíván nákup přes internet, nakonec byl i krátkodobý prostor 
nákupu v obchodech. Věřím, že i přes nestandartní okolnosti jste prožili 
vánoční svátky a vstup do nového roku v klidu, v pohodě a ve zdraví. Zbý-
vá jen doufat a věřit, že příští svátky již prožijeme tak, jak jsme byli zvyklí 
– bez omezení, protiepidemických opatření a ve vzájemné společnosti.  
Rozpočet města na rok 2021 je schválen
Dne 17. prosince 2020 Zastupitelstvo města Šluknov schválilo rozpočet 
města na rok 2021. Jedná se o obsáhlý dokument, kterému jsme věnovali 
patřičnou pozornost a čas. A to jak ze strany úředníků, kteří připravili ná-
vrh, tak ze strany zastupitelů, kteří jej připomínkovali a nakonec i schvá-
lili. Rozpočet je vyrovnaný, nicméně je třeba počítat s tím, že v průběhu 
roku 2021 budeme muset reagovat na změny, které přinesou vládní úpra-
vy. Podstatné je, aby bylo město schopno ze svého rozpočtu financovat 
měsíční náklady - provoz radnice, příspěvky škole a školce, platy zaměst-
nanců, služby za svoz a likvidaci odpadu a úklid města, na veřejné osvět-
lení, splátky úvěrů a mnohé další. Dále aby byly vyčleněny finanční pro-
středky na investice, které jsou v letošním roce ze zcela pochopitelných 
důvodů plánovány v menší míře než v minulosti. Vzhledem k předpoklá-
danému vývoji epidemické situace spojené s výskytem Covidu-19 mezi 
obyvatelstvem a potencionálním omezujícím opatřením jsme v rozpočtu 
města zohlednili i plánovaní kulturních akcí. Na první tři měsíce v roce 
2021 nejsou plánovány žádné kulturní akce. Je to nemilé, ale nezbytné. 
Investovat do příprav kulturních akcí a následně je kvůli zhoršené situa-
ci rušit, je neekonomické. Ovšem na Zámecké slavnosti 2021 se připra-
vujeme, koncerty máme zasmluvněné a moc bychom si přáli, aby nám 
situace byla nakloněna a slavnosti mohly proběhnout. A samozřejmostí 
je, že všechny odbory nakládaly, nakládají a budou nakládat s finance-
mi úsporně. Máme na paměti skutečnost, že dopady koronavirové krize 
budou na rozpočet státu i měst negativně doléhat nejen v letošním roce, 
ale zejména pak v letech následujících. A tomuto trendu se musíme při-

způsobit a počítat s tím. Všichni. 
Základem je skutečně zodpovědný 
a úsporný přístup k hospodaření 
s rozpočtem města.
Svatební obřady v roce 2020
I v tak náročné době, jakým je kri-
ze spojená s koronavirem, nouzo-
vým stavem a omezeními v mnoha 
oblastech, je velmi pozitivní, že 
se lidé stále milují, že mají chuť 
a motivaci uzavírat manželství. Že 
i v této době se dokáží lidé rado-
vat ze života a hlavně si ho užívat. 
Vždyť i v nesrovnatelně těžších do-

Eva Džumanová

bách světových válek lidé vstupovali do svazku manželského a přiváděli 
na svět děti. Za uplynulý rok 2020 ve Šluknově proběhlo 50 svatebních 
obřadů. A to je velmi pěkné číslo! Přibližně 15 až 20 svateb je zamluveno 
vždy z předchozího roku zejména na letní měsíce a zajímavé dny v ka-
lendářním roce. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu na jaře mnoho 
snoubenců svatební obřady rušilo, což bylo pochopitelné vzhledem 
k tehdy zcela nové situaci. Nicméně pozitivní je, že i přes všechna opat-
ření se počty žádostí o provedení sňatečného obřadu navýšily na konečné 
číslo, které je ve srovnatelném počtu jako v roce 2019. Je to pro nás vel-
mi potěšující a pro město Šluknov opravdu dobrou reklamou. V našem 
městě uzavírají manželství snoubenci i z nejrůznějších míst a měst naší 
země, ne jen z okolí Šluknovského výběžku. Výjimkou nejsou ani obřady 
s cizinci, kde je nutná přítomnost překladatele. Za několik předešlých 
let jsme oddávali smíšené páry, z nichž jeden byl cizincem (Anglie, Špa-
nělsko, Portugalsko, Bulharsko, Německo). Zajímavá zkušenost. Velmi 
dobře si uvědomujeme, že svatební obřad je pro snoubence zásadním 
životním krokem, který vyžaduje zpravidla dlouhodobou přípravu a jed-
ná se i o finančně náročnou záležitost. A naším cílem je, aby tento vý-
znamný den byl pro snoubence krásným, romantickým a profesionálně 
dobře zvládnutým. Nejvíce obřadů probíhá na zámku, který je pro tyto 
účely velmi atraktivním a důstojným místem. Obřady se konají na sále, 
na půdě, v růžové zahradě, v altánu i na jiných místech v parku, které si 
snoubenci vyberou. Svatby se konají také na radnici v obřadní místnosti 
a dále na různých místech katastru města – u kapliček, křížků, na zahra-
dách. Naším přáním je, aby si i v následujících letech snoubenci vybrali 
naše město, kde budou moci prožít svůj významný životní den.
Milí spoluobčané, stojíme na prahu nového roku 2021. Přeji Vám všem 
pevné zdraví, štěstí a spokojenost. Přeji těm, kterým se, bohužel, nemoc 
Covid-19 nevyhnula, aby se co nejdříve uzdravili bez jakýchkoli násled-
ků. Buďme k sobě navzájem ohleduplní. Věřím, že se v tomto roce epi-
demická situace zlepší a život v naší zemi se bude pomalu ubírat k nor-
málu.

Městská policie Šluknov
 č.  tel.:  412 315 360, 602 881 677, 156

www.mestosluknov.cz

Město Šluknov připravilo i na příští 
rok možnost pro obyvatele měs-
ta rozhodnout svým hlasováním 
o realizaci akce na zvelebení čás-
ti prostoru ve městě, kde žijeme. 
Jedná se o již čtvrtý ročník parti-
cipativního rozpočtu a v letošním 
roce máte možnost si vybrat z šesti 
připravených akcí. Z důvodu ob-
tížné finanční situace města, která 
je dosud velmi nejasná kvůli eko-
nomickým dopadům pandemie 
koronaviru a vládnímu daňovému 
balíčku, který rovněž velmi zásad-
ně omezuje příjmy obcí, se jedná 
o návrhu menších projektů, než jste 
byli v minulých letech zvyklí. I tak 
ale věříme, že mezi akcemi najdete 
svého favorita.
K výběru nabízíme následující 
akce:
1. Oprava cestní sítě na hřbitově 
v Království (vydláždění cestičky, 
doplnění obrubníků)

2. Rekonstrukce toalet v domě kul-
tury (toalety v II. NP jsou nyní v ha-
varijním stavu) 
3. Obnova vodovodního systému 
kašny na nám. Míru (kašna je nyní 
nefunkční)
4. Zřízení nových schránek v urno-
vém háji ve Šluknově
5. Nová (z odolnějšího materiálu) 
oplocení dětských hřišť ve městě
6. Nový záhon trvalek na Malém 
náměstí
Hlasujte pro akci, která se Vám 
nejvíce líbí. Vybraná akce pak bude 
v průběhu roku 2021 realizována.
Hlasovat můžete do 31. ledna 
2021 elektronicky na webových 
stránkách města Šluknov (www.
mestosluknov.cz) nebo formou 
hlasovacích lístků, které jsou k dis-
pozici na podatelně MěÚ a v infor-
mačním centru v zámku (po jeho 
otevření).       

    Mgr. Martin Chroust, ORŽP

Kam patří odpad označený C/
LDPE 90 (pytlík od cappuccina) 
a C/PAP 84 (pytlík od polévky)?
Identifikační kód C/ znamená, že 
se jedná o obal vyrobený kombinací 
různých materiálů, tudíž ve většině 
případů vhazujte takto označené 
obaly do směsného odpadu.
Výjimku tvoří například C/PAP, což 
jsou nápojové kartony, které patří 
sešlápnuté (a můžete je vhazovat 
i s víčky) do kontejnerů označených 
oranžovou nálepkou nebo do oran-
žových pytlů.
Kam patří starý textil?
Pokud je nositelný, věnujte ho 

 

charitě nebo ho ve větším množ-
ství odevzdejte do sběrného dvora. 
V některých obcích, ale ne na celém 
území ČR, je i zaveden sběr textilu 
do nádob.
Kam patří účtenky z termopapíru?
Do směsného odpadu, protože ter-
mopapír v drtivé většině případů 
obsahuje látku Bisfenol. Uvolněné 
látky pak znečišťují vodu v papír-
nách a dostávají se do papíroviny. 
Tyto účtenky lze tedy třídit pouze, 
pokud máme jistotu, že jsou fenol-
-free. Informaci o obsahu těchto 
látek však běžně na samotném ter-
mopapíru nedohledáme.             (net)



Vážení návštěvníci lesa,
před koncem roku bych Vás rád in-
formoval o dění ve státních lesích, 
které spravují Lesy České repub-
liky prostřednictvím Lesní správy 
Rumburk. V celém regionu se po-
týkáme s rozsáhlou kůrovcovou 
kalamitou. Stromy chřadnou kvůli 
dlouhodobému suchu a následné-
mu napadení kůrovcem. Na území 
lesní správy je celkem 3,5 milionu 
metrů krychlových smrkového dře-
va a za poslední tři roky podlehla 
kůrovci asi čtvrtina. Zpomalit a  ča-
sem zastavit kalamitu je naší pri-
oritou! Proto bez ohledu na roční 
období a počasí důsledně vyhledá-
váme kůrovcem napadené stromy, 
těžíme je a asanujeme. To zname-
ná, že likvidujeme kůrovce buď od-
korněním, chemickým postřikem, 
nebo například tak zvanou fumiga-
cí. Od ledna do listopadu 2020 jsme 
ve Šluknovském výběžku vytěžili 
417 914 m3 smrkového dřeva a prá-
ce stále pokračují. Tak velký objem 
dřeva musíme z lesa také odvézt, 
takže intenzívně využíváme lesní 
cesty a přístupové komunikace. 
Samozřejmě si uvědomujeme, že 
na takový lesnický provoz nejsou 

lidé zvyklí, ale vězte, že bez kácení 
napadených stromů a prací s tím 
spojených není možné kalamitu 
zvládnout, a hlavně, že je to zále-
žitost dočasná. Různé problémy, 

které s tím souvisejí, jako například 
těžební zbytky v lesích i případné 
závady na lesních cestách řešíme 
za pochodu a rychle, ale jde o kala-
mitu a proto bych Vás chtěl požádat 

o shovívavost, toleranci a pochope-
ní. Děláme vše pro to, abychom lesy 
zachránili i pro Vás!
Tak jako v celé zemi začala i u nás 
velká obnova vytěžených ploch 
a péče o smíšené lesy nové genera-
ce. Dáváme velký prostor přírod-
nímu zmlazení lesních dřevin, ale 
také zalesňujeme. Na více než sto 
hektarech dnes roste 640 tisíc letos 
vysazených sazenic lesních dřevin, 
především buků, jasanů, dubů, ja-
vorů a dalších dřevin, mezi nimi 
jsou i smrky, které do lesa, pokud 
rostou spolu s jinými dřevinami na 
vhodných stanovištích, určitě pat-
ří. Nové porosty budou odolnější, 
různověké a pestré. Sázíme je pro 
naše děti, aby měly možnost je uží-
vat při relaxaci, ale mít z nich také 
užitek.
Důležitá letos pro nás byla i pomoc 
veřejnosti při obnově lesa a jiných 
lesnických pracích, třeba při sběru 
semen, ale i úklidu odpadků nebo 
obnově lesních tůní, které zadrží 
vodu v lese. Podařilo se nám ob-
novit poškozené naučné stezky, 
turistická odpočívadla, společně 
s Klubem Českých turistů plánuje-
me vyznačení nových tras a spolu-
pracujeme také při přípravě běžkař-
ských tras v Lužických horách, aby 
i zimní vyžití v lesích České republi-
ky bylo příjemné.
Vážení obyvatelé Šluknovského 
výběžku, velice Vám děkuji za po-
chopení i spolupráci v uplynulém 
roce a do toho nového přeji mnoho 
štěstí, zdraví a spokojenosti.
Lesu Zdar!

Za Lesní správu Rumburk

Ing. Jan Drozd, lesní správce

Jeden jediný 100 let starý buk vy-
soký 25 metrů s korunou o průmě-
ru 14 metrů, listovou plochu okolo 
1 600 m² a 9 000 listy za jedinou 
hodinu vyprodukuje až 1,7 kg kys-
líku (1 000 litrů). To za jeden den 
prodýchá asi 10 lidí (průměr člově-
ka je 350 l/den)! Všechno je to prů-
měr, je tu hodně proměnných, jako 
vegetativní období listnáčů (u nás 
asi sedm měsíců v roce), velikost 
stromů, vláha, sucho, samotná 
respirace rostlin. Nicméně se dá 
říct, že co velký strom, to spotřeba 
člověka.
Stromy jsou čarodějové, absorbují 
oxid uhličitý (CO

2
). Podle odbor-

ných studií průměrný člověk za 
den vydechne asi 650 gramů CO

2
, 

za rok nějakých 240 kg. Avšak sta-
tisticky se vším všudy (auta, doby-
tek…) jde až o 2,3 tuny CO

2
 na hla-

vu rok co rok. Stromy přesto mají 
potenciál pohltit klidně několik ki-
logramů tohoto plynu denně. Jeden 
hektar lesa za rok z ovzduší naváže 
a vymaže oxid uhličitý v množství 
15 tun, tedy tolik, kolik vypustí 
středně velké auto za 100 000 km. 
Jediný hektar bukového lesa doká-
že navázat až 64 tun prachu, hektar 
dubů 56 tun, borovic 36 tun.

Sepsala: Dana Zemanová

Chtěla bych poděkovat panu Jabůrkovi za ošetření listnatých stromů ve Šluknově a okolí. Konečně zde 
máme někoho, kdo provádí prořez stromů odborně a s láskou k přírodě. Například provedl ozdravění 
moruší na Křížovém vrchu, červenému dubu na hřbitově vytvořil nádherný tvar a mnohé staleté lípy oživil 
zakrácením větví a odstraněním nemocných a poraněných částí. I v nových vysazených alejích stromy 
prokoukly výchovným řezem.
Kdo někdy zkusil upravit strom, ví, jak je tato práce velmi fyzicky náročná. Je nutné provádět ji pečlivě 
a s rozmyslem. Není možné upravit strom hned, tvaruje se mnoho let a postupně. Musí se nechat dorůstat 
a pečlivě vybírat vedoucí větve.
O to více mě mrzí, že mezi námi žijí občané, kteří svévolně tuto práci ničí. Neváhají odřezávat spodní vět-
ve všude, kde se dostanou pilou, odštipují každičký nový výhon a dokonce si přistaví i žebřík, aby mohli 
odříznout pět větví z právě zmíněného červeného dubu i vzácnějších moruší a jiných. Bezbranné stromy 
žalují jizvami, znetvořenými pahýly a ptají se. Komu vadím a proč?
Listy padají hustě jen jeden měsíc v roce, zbývající čas nám stromy přináší užitek a krásu. Vyprodukují  
tuny kyslíku, osvěžují vzduch a čistí jej od bakterií a virů. V létě ochlazují žár slunce, krmí včely, provoní 
okolí květy. V zimě tlumí nárazy větru i mráz.
Chraňte stromy! Nechte je žít a nemučte je! Važte si práce člověka, který jim rozumí! Přeji všem lepší další 
rok! 

Dana Zemanová



ředitelkou 
Domova pro seniory Šluknov - Krásná Lípa

Budova domova pro seniory v Krásné Lípě

Jak dlouho zde Domov pro seniory funguje?
Organizace Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. vznikla slou-
čením organizací Domov důchodců Šluknov a Domov důchodců a ústav 
sociální péče Krásná Lípa k 1. 1. 2012 usnesením č. 27/26Z/2011 zastupi-
telstva Ústeckého kraje, nástupnickou organizací se stal domov důchodců 
Šluknov.
Domov důchodců Šluknov byl dán do provozu 1. 4. 1950 pod názvem Čes-
ká katolická charita. Řízením ústavu a péčí o klienty byly pověřeny Sestry 
Kongregace Nejsvětější svátosti. Při svém vzniku byly k dispozici tři bu-
dovy. Ve čtvrté bylo zřízeno místní zdravotnické středisko. Do konce roku 
1952 měl ústav sedm pavilonů. Od 1. 7. 1960 celý areál převzal pod svou 
správu československý stát. Došlo ke změně názvu na Domov důchodců 
Šluknov. 
Od 1. 1. 1995 byl Domov důchodců ve Šluknově ustanoven jako samostat-
ná příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem byl Okresní úřad Děčín.
Od roku 2003 je zřizovatelem Domova důchodců Krajský úřad Ústeckého 
kraje. 
Od 1. 1. 2012 na základě usnesení zastupitelstva Ústeckého kraje vznikla 
organizace Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. na základě 
sloučení organizací Domov důchodců Šluknov a Domov důchodců a ústav 
sociální péče Krásná Lípa.

Poskytované služby ve středisku Šluknov
Druh služby: Domovy pro seniory
Kapacita: 76
Cílová skupina: senioři ve věku od 65 let

Poskytované služby ve středisku Krásná Lípa
Druh služby: Domovy se zvláštním režimem
Kapacita: 95
Cílová skupina: senioři ve věku od 60 let trpící stařeckou demencí, Alzhei-
merovou chorobou a ostatními typy demencí 
Kolik zaměstnanců má Domov pro seniory?
Domov pro seniory má celkem 150 zaměstnanců. 
Domov pro seniory ve Šluknově je po rekonstrukci. Jak probíhala rekon-
strukce jednotlivých budov?
V letech 2009 – 2010 probíhala rekonstrukce ubytovacího pavilonu 
č. p. 1688 zařazené do Regionálního operačního programu regionu sou-
držnosti Severozápad, prioritní osa 9.1. Z původně rozměrově nevyho-
vujících pokojů vznikly ubytovací buňky většinou dvoulůžkové s vlastním 
sociálním zařízením.
Nevyužité prostory bývalé kotelny byly zrekonstruovány na společenskou 
místnost pro kulturní vyžití uživatelů. 
Na ubytovacím objektu č.p.631 byla uskutečněna výměna výtahu v roce 
2009.

V roce 2014 byla zateplena fasáda a provedena výměna střešní krytiny.
V roce 2018 byla provedena kompletní rekonstrukce tohoto ubytovacího 
pavilonu. 
Rekonstrukcí se změnila kompozice objektu, původně prostorově nevy-
hovují pokoje byly nahrazeny dvoulůžkovými ubytovacími buňkami se 
společným sociálním zařízením. V tomto pavilonu tak byly vybudovány 
3 jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a 6 dvoulůžkových 
pokojů. Tato akce byla financována z finančních prostředků investičního 
odboru Ústeckého kraje.
V roce 2020 probíhá kompletní rekonstrukce ubytovacího pavilonu 
č. p. 723 včetně přístavby výtahu. I v tomto ubytovacím pavilonu vznik-
nou samostatné ubytovací buňky jedno a dvoulůžkové s vlastím sociálním 
zařízením. Rekonstrukce bude dokončena v dubnu 2021 a je financována 
zřizovatelem.
Objekt domova pro seniory ve středisku Krásná Lípa je umístěn v areálu 
bývalé nemocnice postavené v roce 1904 a doplněné stavbami z padesá-
tých let. Je tvořen čtyřmi budovami. 
Budova A byla částečně zrekonstruována v roce 2008 a 2009. Ubytování je 
v jedno, dvou a třílůžkových pokojích, z nichž některé mají vlastní sociální 
zařízení. Budova je třípodlažní, bezbariérová.
Budova B prošla v minulých letech dvěma etapami rekonstrukce, kdy bylo 
opraveno levé křídlo v přízemí, suterén, kde je umístěna prádelna, kuchyň 
v přístavbě a výtah. V prosinci 2008 byla zahájena III. etapa rekonstrukce 
a v průběhu roku 2009 byla dokončena celková rekonstrukce této budovy, 
která se týkala pravé části přízemí, prvního a druhého patra budovy, kde 
byla provedena zásadní změna v uspořádání jednotlivých pokojů s vlast-
ním sociálním zařízením. V roce 2012 zde byla zřízena místnost pro rela-
xaci a rehabilitaci. Tato budova je bezbariérová.
Budova C je dvoupodlažní, bezbariérová, celkově zrekonstruovaná a po-
skytuje ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním 
zařízením.
Budova D je administrativní, dvoupodlažní a není bezbariérová. I tato bu-
dova prošla rekonstrukcí v minulých letech.
Celosvětově nás postihla pandemie Covid. Jak vás – v Domově pro seniory 
postihlo toto onemocnění? 
Zatímco 1. jarní vlna se našemu zařízení vyhnula, ve druhé vlně onemoc-
nění Covid -19 jsme ji evidovali u 7 zaměstnanců a 4 klientů ve středisku 
Šluknov, 10 zaměstnanců a 9 klientů ve středisku Krásná Lípa.
Byly vytvořeny tzv. Covid zóny, ve kterých se o klienty staral „Covid tým“.
Touto cestou děkuji všem zaměstnancům za důslednou péči o všechny kli-
enty a zabránění šíření epidemie.
Situace je velmi těžká pro všechny. Jak ji snáší senioři?
Samozřejmě trpí izolací a nemožností styku se svými blízkými, přestože 
se personál snaží klienty všemožně rozptýlit a zprostředkovat alespoň vi-
deohovory s rodinnými příslušníky. Osobní styk však telefonáty nedokáží 
nahradit.
Paní ředitelko, děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám, všem zaměstnancům 
a klientům hodně štěstí v novém roce a především pevné zdraví. 

Jitka Schneiderová, šéfredaktorka

Budova domova pro seniory ve Šluknově



Přinášíme Vám, milí čte-

náři, informace z brožurky 

o historii mateřské školy, 

která vznikla k významnému 

výročí, a protože je jen málo 

výtisků, nemuseli byste se 

o těchto informacích vůbec 

dozvědět.

Mateřské školy ve Šluknově 
mají svou dlouholetou tra-
dici již od 50. let minulého 
století. Postupně vznikaly, 
spojovaly se nebo zanikaly 
tak, jak si doba žádala. Při 
pátrání v historii školek ve 
Svojsíkově ulici jsme narazi-
li i na záznamy, které hovoří 
o vzniku místní mateřinky 
v roce 1950. A 70 let už stojí 
za malou vzpomínku. Tato 
publikace vznikla jako malé 
ohlédnutí do historie míst-
ních školek a zároveň jako 
poděkování těm, kteří se na jejich existenci, chodu a rozvoji (ať již jako pe-
dagogové nebo provozní zaměstnanci) podíleli. 
V roce 2000 proběhla oslava 50. výročí od založení mateřské školy a paní 
ředitelka Eva Heinzová ve spolupráci s městem Šluknov vydala brožuru 
mapující léta 1950-2000. 

Mateřská škola ve Svojsíkově ulici

Budova ve Svojsíkově ulici č. p. 352 (dříve 353) – dnešní sídlo mateřské 
školy – byla původně tkalcovnou Franze Protzeho. Po jeho smrti objekt 
odkoupil notář Dr. Alfred Hainze, který vlastnil i sousední objekt č. p. 355 
(dnešní horní budova MŠ). Jméno Alfreda Hainzeho figuruje v listu vlast-
nictví až do roku 1945. Podle rozhodnutí o odevzdání Osidlovacího úřadu 
a FNO v Praze z roku 1950 pak bylo vloženo vlastnické právo k nemovitos-
tem Československému státu MNV ve Šluknově. Od téhož roku se datuje 
i historie mateřské školy ve Svojsíkově ulici, tehdy Leninově ulici č. p. 355 
a 352.
Úplně první mateřská škola ve Šluknově, o které jsme nalezli jen drobné 
zmínky, však fungovala již od roku 1946, a to ve Smetanově ulici č. p. 111. 
Od samého počátku zde působila paní učitelka Magda Smrčková. 
Zapsáno bylo tehdy celkem 42 dětí. Pro poměrně velký zájem o umístění 
dětí do předškolního zařízení byla proto zřízena hned dvě oddělení. Mate-
řinka byla vedena pod správou školy základní, kterou řídil pan František 
Šeda. 
Po skončení 2. světové války byl v roce 1948 vydán tzv. Zákon o jednotné 
škole. Tento zákon zařadil předškolní vzdělání do vzdělávacích institucí. 
Docházka do MŠ zůstala nadále nepovinnou, ale došlo k velkému rozvoji 
mateřských škol a jeslí.
V roce 1950 byla školka ve Šluknově přestěhována do Leninovy ulice č. p. 
355 (dnešní Svojsíkova č. p. 355 – horní budova) již s celkovým počtem 60 
zapsaných dětí. Školka zajišťovala provoz v celodenním režimu. Ve vedení 
stála paní ředitelka Vlasta Svárovská. Práce učitelek byla velmi náročná, 
proto zde vedle nich pracovaly i tzv. pěstounky. Vysoká kvalita jejich práce 
byla oceněna již ve školním roce 1952-1953, kdy se mateřinka umístila na 
6. místě v soutěži o nejlepší školku v okrese.
Školní rok 1953-1954 byl spojen s dalším stěhováním, tentokrát do sou-
sední budovy, a s nárůstem počtu zapsaných dětí na 90. Sídlo školky 
a všechna tři oddělení byla přemístěna do budovy ve Svojsíkově ulici č. p. 
352. Původní budova č. p. 355 byla krátce prázdná, později byla zapůjčena 
charitativní organizaci. Se vzrůstajícím zájmem o MŠ však byla již ve škol-
ním roce 1956-1957 školka opětovně rozšířena zpět do této budovy s č. p. 
355, kde vzniklo jedno další nové oddělení.
Změny přinesl i školní rok 1959-1960, kdy ve Šluknově vznikla pedago-
gická škola. Mateřská škola se stala tzv. cvičnou školou, kam studující děv-
čata docházela pravidelně jednou týdně na zkušenou. Nejprve probíhaly 
náslechy, později již studentky (pod vedením zkušených učitelek) denně 

pracovaly s dětmi.
Mateřská škola měla od 
počátku své existence stra-
tegické partnery, mezi ty 
nejvýznamnější patřily ná-
rodní podniky Benar, By-
tex, Centroflor, Český svaz 
žen, Floratex, Komunální 
podnik, Mistrovská lesnic-
ká škola, Potraviny, útvar 
Požární stráže, Technolen, 
TOPOS, Stavební podnik 
a další. Tyto podniky při-
pravovaly pro děti různé 
zajímavé akce, podílely se 
na modernizaci a renovaci 
školy. Mateřská škola zase 
pořádala různá vystoupení 
k příležitosti oslav nebo vý-
znamných událostí. 
Až do roku 1965 byla celo-
republikově kvalita před-
školního vzdělávání na vze-

stupu. Mimo jiné se více dbalo o rozvoj estetické a dramatické výchovy. 
Vycházela celá řada odborných publikací, metodik a podpůrného materiá-
lu. Léta 1965-1975 pak přinesla socialistický přístup do života všech. Soci-
alistická ideologie se promítla i do obsahu předškolní výchovy. Vzdělávací 
programy všech MŠ byly stejné, jednotné, uniformní a nezohledňovaly 
specifika velkých a malých, vesnických a městských školek apod.
Rok 1976 přinesl zásadní změny v celkové struktuře školství. Mateřská 
škola sice zůstala nadále nepovinnou a byla zřizována pro děti od 3 do 
6 let, ale povinné základní vzdělávání od 6 do 15 let se nově dělilo na 5leté 
prvostupňové a 4leté druhostupňové. Dál bylo možné pokračovat ve stře-
doškolském studiu zakončeném výučním listem nebo maturitou. Povin-
ná školní docházka byla v té době prodloužena na 10 let. V souvislosti se 
strukturálními změnami a zvyšujícími se obsahy a nároky na vzdělávání 
v ZŠ v těchto letech vznikl jeden (poslední) rok v MŠ jako povinný. Děti 
se již učily základům čtení, psaní a počítání apod. Ovšem ukázalo se, že 
tento přístup vedl ke značnému přetěžování dětí předškolního věku. Nará-
žel na celkovou nezralost dětí a nepřipravenost pro takovou práci, což se, 
bohužel, odrazilo i v psychice některých předškoláků. Tyto poznatky pak 
vedly k dalšímu hlubšímu zamyšlení nad celkovou strukturou předškolní-
ho vzdělávání a jeho významem.
Vývoj předškolního školství procházel od svého počátku obrovskými změ-
nami od pečovatelského přístupu až k pevné organizaci všech činností. Po-
stupně vznikaly propracované osnovy se stanovením režimu dne. Obsahy 
osnov se měnily, celkově se zvyšovala náročnost předškolního vzdělávání.     
To se dostávalo téměř na úroveň systematické výuky. Činnosti byly členěny 
do výchov – rozumové, výtvarné, hudební, tělesné a mravní. Pro děti, které 
jinak MŠ nenavštěvovaly, byla zřizována přídavná oddělení s jednodenní 
tříhodinovou činností.
Po převratu v roce 1989 navázala předškolní pedagogika na období Re-
formního hnutí, což vedlo k přijetí osobnostně orientovaného cíle před-
školní výchovy. Otevřela se cesta k alternativním způsobům výchovy 
a vzdělávání. Výrazně vzrostl zájem o individuální přístup k dítěti. Došlo 
k rozvoji práce s dětmi s potřebou speciálních forem a metod působení. 
Zvýšená pozornost začala být věnována také interkulturní výchově. V roce 
1998 bylo i v mateřské škole ve Šluknově zřízeno nové speciální oddělení, 
třída pro děti s vadami řeči, pro děti s tělesným postižením a kombinova-
nými vadami.
Ve Šluknově a blízkém okolí postupně vznikaly mateřské školy, které podle 
potřeby a vytížení provozu byly postupně slučovány v jeden celek. Poslední 
změna proběhla v roce 2003. Od ledna roku 2003 patří tedy i MŠ v Žižkově 
ulici č. p. 1032 pod jedno ředitelství, které doposud sídlí ve Svojsíkově ulici  
č. p. 352.

Zpracovala: Mgr. Jana Korečková, ředitelka MŠ
Pokračování příště



Fotografie i videa, která jsme pořídili v průběhu měsíce prosince 2020, najdou rodiče na našich nových webových stránkách. U každé třídy najde rodič 
několik málo fotografií + odkazy na videa, která však otevře po zadání vstupních údajů a hesla.

A především ty vánoční... Celý prosinec jsme věnovali dvěma tradicím, kte-
ré jsou všem dětem nejbližší. První z nich byla „Mikulášská“. Letos přišel 
Mikuláš za námi do školky a vzal s sebou své kamarády čerta a anděla, kteří 
dětem donesli dárečky. Děti jim za to zazpívaly a zarecitovaly. Když jsme 
se s Mikulášem rozloučili, začali jsme se pomalu připravovat na Vánoce, 
na příchod Ježíška. Nazdobili jsme si stromečky i celé třídy, posloucha-
li jsme vánoční koledy a některé jsme se i naučili. Čekání jsme si zkrátili 
s kapříkem, který nám dával vánoční úkoly a my jsme je s radostí plnili. 
Připomněli jsme si některé vánoční zvyky, ze kterých se nám nejvíc líbilo 

pouštění lodiček a hledání hvězdiček v jablíčkách. A protože jsme letos 
neměli možnost připravit besídky pro naše milé rodiče, poslali jsme jim 
aspoň malé vánoční pozdravy přes náš školkový web. Vyrobili jsme pro ně 

přáníčka a drobné dárečky. Pak už v naší školce zazvonil zvoneček a my 
jsme našli dárečky, které nám pod stromečky nadělil Ježíšek. Radost byla 
veliká a my jsme tímto zakončili letošní rok. Uvidíme se zase v roce příštím 
a přejme si, aby byl mnohem lepší než ten letošní...

Text: Hana Princová, foto: Hana Princová, 
Irena Staníková a Kateřina Čurgaliová (více foto na str. 10)



Autoportrét Johanna Egera

Johann Eger se narodil 10. ledna 
1891 ve Šluknově (dům č. p. 88 
v ulici Na příkopě, nyní již nestojí) 
do malířské rodiny. Není tedy divu, 
že jeho velkým přáním bylo stát se 
dekorativním malířem. Příroda, 
krajina a idylická místa mu byly nej-
milejší. Jeho prvním učitelem byl 
jeho otec. Navštěvoval odbornou 
malířskou školu v Liberci a umě-
lecko-průmyslovou školu v Děčíně. 
O nedělích a svátcích se toulal po 
okolí Šluknova a vstřebával do sebe 
krásy přírody. Na těchto svých toul-
kách poznal mnoho vesničanů, kte-
ří mu začali říkat „Herumgucker“. 

Portrét Johanna Egera namalovaný dalším šluknovským malířem Franzem 
Müllerem zvaným Schluckenauermüller. V pozadí tohoto obrazu je ztvárněn 
kostel sv. Václava ve Šluknově a Empírová kašna z náměstí Míru.

Pozadí jesliček od Hintergrund od Johanna Egera                                                               Sepsala: Helga Hošková

Obraz staré šluknovské radnice

V roce 1921 si založil vlastní firmu a brzy se stal známým. Nejen šluknov-
ské spolky jej vyhledávaly, aby jim vhodnými kresbami vyzdobil např. sál 
na plesy či jiné slavnosti. Pracoval ve šluknovském kostele, na restaurová-
ní sloupu Nejsvětější Trojice na náměstí, na mnoha kamenných sochách, 
na Křížové cestě ve Šluknově i v Království. Mnoho akvarelů a olejomaleb 
zhotovil pro soukromé osoby. Pro místní radnici a muzeum namaloval ně-
kolik olejomaleb. Mezi nimi starou radnici s věžičkou a podloubím, Husí 
bránu na Budišínské ulici a pohled na Hrazený. 
Po skončení války v roce 1945 na něj čekala zlá 
doba. Musel tenkrát vyzdobit pro slavnostní 
večer sál (restaurace Na Špici – Spitz Pohl) 
velkou mapou Československa a protáhnout ji 
až do Berlína a kolem dokola přimalovat tanky 
a děla. Vývěsní štíty ve městě musel přemalo-
vat novými názvy, což pro něj jakožto Němce 
a vlastence byl velmi náročný a bolestivý úkol. 
Po odsunu se usadil v německém Teugn, kde 
zpočátku bydlel se svojí rodinou v domku 
u statku. I ve svém novém domově se zapojil do 
dění a sál každého setkání rodáků zdobil velký 
obraz šluknovského náměstí a obraz celkové-
ho pohledu na jeho rodné město. Několikrát se 
vydal do Rakouska, aby si přivydělal malbami 
v kostelích a vylepšil si tak důchod. Pro milov-
níky betlémů maloval pozadí k jesličkám. I bet-
lém v místním kostele zdobí jeho krajina. Při 
své práci přišel do styku s mnoha lidmi, znal 
jejich povahy a tak mohl po odsunu ve svém 
novém domově o mnohých z nich vyprávět 
a přidával i vzpomínky z historie svého milo-
vaného starého domova. A protože byl dobrým 

vypravěčem, lidé mu rádi naslouchali. Jeho poslední vzpomínkou na Šluk-
nov je obraz starého Karlova údolí ještě před výstavbou lázeňského hotelu. 
Ve svých 85 letech sepsal své paměti a vzpomínky. Napsal např. i životopis 
učitele a stavitele betlémů Pia Ulbricha (pozn. dočtete se o něm v brožuře 
Fukov- vzpomínka na zničenou vesnici) a životopis svého přítele, umělec-
kého malíře Franze Müllera, narozeného v Království, který své práce po-
depisoval Schluckmüller (pozn. životopis F. Müllera je uveden v knize Krá-

lovství v proměnách času). Všechny písemnosti psané vlastní rukou malíře 
Johanna Egera jsou uloženy ve Schluckenauer Heimatstube – Šluknovské 
domovské světnici ve Weissenhornu. Na konec svých vzpomínek připsal: 
„Ve svých skoro 85 letech prosím všechny čtenáře, aby omluvili mé chyby a za-
chovali mi malou vzpomínku jako na malíře domova“. Je jisté, že každý, kdo 
tohoto výjimečného muže a jeho práce znal, mu toto přání jistě rád splní. 
Až do své smrti dne 18. dubna 1977, kdy zemřel po krátké nemoci ve 
svých skoro 87 letech, žil se svojí manželkou Annou, dcerou pekaře 
Fritsche ze Šluknova č. p. 90. Během manželství se mu narodily tři děti, 
z nichž si syn Friedrich postavil v Teugn dům a svoji ovdovělou maminku 
si vzal k sobě.



Závěr roku 2020 byl stejně netradiční jako celý tento rok. Přestože v pro-

sinci již byla většina žáků ve škole, vánoční čas neprobíhal tak, jak jsme byli 

v uplynulých letech zvyklí.

Nekonal se tradiční Advent ve škole, během kterého si všichni mohli na 

vánočních dílnách vyrobit dárky pro své nejbližší, či jen v klidu strávit od-

poledne. Nepřivítali jsme ve škole návštěvníky z řad veřejnosti, ani naše 

bývalé zaměstnance, se kterými se vždy v závěru roku setkáváme.

Mladší žáci se nemohli na vánoční besídce rodičům pochlubit tím, co si pro 

Andělské zatiší u přípravné třídy

Stromeček s dárky u 5. ročníku

Vánoční vchod

Mgr. Renata Sochorová, ředitelkaVýzdoba na oknech

Sobí spřežení na malé škole

Perníková výzdoba ve vestibulu

ně připravili.

Přesto si ale žáci spolu s učiteli, 

asistenty a vychovateli školu vánoč-

ně vyzdobili. Poslední školní den 

roku (který přišel o něco dříve, než 

bylo původně plánováno) učitelé 

alespoň na chvíli přestali dohánět 

zameškané učivo a vytvořili si se 

svými žáky ve třídách vánoční at- Dětské práce mosféru, většinou spojenou s pře-

dáváním dárečků, avšak bez zpěvu 

koled, ty mohly znít pouze z repro-

duktorů.

Když jsme se se žáky loučili, doufali 

jsme, že se s nimi v lednu opět se-

tkáme ve školních lavicích.

Bohužel se nám v lednu do školy 

vrátila pouze přípravná třída, prv-

ňáčci a druháčci. Většina školních 

tříd zase zůstala prázdná.

Pevně doufám, že v průběhu roku 

2021 slova, která většina z nás mi-

nulé Vánoce ani neznala (covid, ko-

ronakrize, PCR test…) nebo téměř 

nepoužívala (rouška, karanténa, 

izolace, distanční výuka…), opět 

pomalu vymizí z našeho slovní-

ku. Věřím, že se učit budeme zase 

všichni ve škole, a že doma budou 

žáci pouze o prázdninách.





Foto: Jiří Fišer



Už v nejstarší doložitelné době, kdy 
zde vládla rodina Berků z Dubé, 
nesl Šluknov, který už ve 14. sto-
letí byl označen za město, ve svém 
městském erbu dvě zkřížené březo-
vé větve. Nejstarší městskou pečeť 
obdrželo město v roce 1566. V 15. 
a 16. století byl Šluknov obehnán 
zdí a příkopy a vstupovalo se do něj 
branami. Jejich zbytky byly odstra-
něny teprve v 19. století a to proto, 
aby mohlo být město stavebně roz-
šířeno. Význam města rostl už v 15. 
století, kdy tudy vedla solná cesta 
z Drážďan přes Stolpen a Neustadt 
do Prahy. Šluknov se těšil přízni 
většiny majitelů, zvláště pak rodiny 
Schleinitzů a hraběnky Dittrichs-
teinové, která obyvatelům poskytla 
mnoho svobody.
Markantními a nejvýznamnějšími 
majiteli Šluknovského panství byli 
v 16. století Schleinitzové, kteří 
městu propůjčili soudní právo, a to 
i v okolí města. Až do 18. století ří-
dilo město 12 radních pánů, kteří se 
střídali ve starostenectví. Roku 1784 
na jejich místo nastoupili 4 staros-
tové, od roku 1793 úřadoval jeden 
starosta, vedle něj dva radní a tři 
zástupci, které lze označit za správce 
(Verwaltungsreferenten).
Město bylo často postiženo morem 
a požáry. Velké požáry jsou známy 
z let 1547, 1596, 1618 a 1838, mory 
z let 1555, 1585, 1595. V Litomě-
řicích byla při výstavě střeleckých 
terčů ze severních Čech z 19. století 
k vidění olejomalba „Požár Šlukno-
va 1838 - Der Brand von Schlucke-
nau 1838“ (na fotografii - podobný 

obraz, nikoliv olejomalba, visel ve 

2. patře zámku až do požáru 2. dub-

na 1986 – poznámka překladatelky). 
Pozoruhodné je, že v 17. a 18. století 
byly nositeli rukodělné výroby cechy, 
které se těšily ze zvláštních privile-
gií, především tkalci. Také střelci, 
kterým příslušela obrana města, 
byli privilegovanou – výsadní skupi-
nou. V roce 1715 čítal Šluknov 3332 
obyvatel, dle zápisu v kostelní knize 
mělo v roce 1796 celé šluknovské 
panství 16 258 osob. V roce 1930 
pak 5 578 obyvatel, roku 1939 pouze 
5 326 obyvatel a 808 domů.
Z pohledu hospodářského, osídle-
ní, ekonomiky, správcovství, kul-
turního a školského tvořil Šluknov 
centrum okresu a kolem dokola byl 
obklopen většími vesnickými obce-
mi, jejichž veřejný život byl s tímto 
centrem okresu spojen.

110 m dlouhé a 67 m široké čtyř-
hranné náměstí se sochou Nejsvě-
tější Trojice z roku 1752 a kostelní 
náměstí s arciděkanským kostelem 
tvořily střed města, přičemž směrem 
na Císařský a do Rožan vedoucí nivy 
představovaly oddělené části města.
Šluknovskem protéká Silberbach 
- Stříbrný potok, který se nedale-
ko od města spojuje s Kaschelba-
chem - Lesním potokem, vytékají-
cím z Boxteichu - Bobřího rybníku 
a poté už jako Rožanský potok se 
v saském Sohlandu vlévá do Spré-
vy. Líbezné kopce, údolí, louky, pole 
a lesy v okolí Šluknova nabízejí vždy 
příjemný pohled. Výběžky Lužic-
kých hor s jednotlivými volně stojí-
cími kopci jsou přírodními krásami, 
které navíc zvyšují historické vzpo-
mínky a pověsti. Poblíž města leží na 
jihu Goldberg - Zlatý vrch se svými 
parky vedle hřbitova, a malebný 
Kreuzberg - Křížový vrch (397 m), 
na severu Židovský vrch, na půdě 
Nového Hraběcího na jihozápadě 
Silberberg, na západě Schwarzer 
Buschberg, vedoucí k Číhané. Jižně 
od města leží v blízkosti Kunratic les 
Schweidrich, ve kterém se v 15. a 16. 
století nacházel důl na měď.
Z jednotlivostí historie města lze 
zmínit renezanční zámek, postavený 
v 16. století majiteli panství Schlei-
nitzovými. 1721 - 1876 jej vlastnil 
hrabě Harrach, od roku 1876 byl 
jeho vlastníkem obchodník se dře-
vem Grumdt z Drážďan, od kterého 
v roce 1936 převzal panství hrabě 
Ervin Nostitz-Rieneck. Poslední 
koňská pošta na trati Šluknov - Jiří-
kov projela 30. září 1896. Železniční 
zastávka Karlovo údolí byla zřízena 
roku 1915 a roku 1895 byla dána do 
provozu telefonní centrála.
Sčítání lidu 31. prosince 1900, 
provedené v Rakousko-Uhersku, 
přineslo tyto výsledky pro Šluk-
nov: obydlených domů 615, roze-
stavěných novostaveb 26, obyvatel 
5 212, z toho mužů 2 480, žen 2 732. 
Z toho znalých psaní a čtení 4 511, 
znalých pouze čtení 11 (2 muži, 
9 žen), zcela negramotných včetně 
dětí 689. Užitková zvířata: 1 mladý 
kůň, 13 kobyl, 87 valachů. Hovězího 
dobytka celkem 224, koz 71, skopec 
1, prasat 31, včelstev 44, slepic 853, 
hus 42, kachen 30, ostatní drůbeže 
515. Provozních podniků 473, do-
mácích dělníků 591, zemědělských 
podniků 97.
Až do pozdního 18. století se hřbi-

tov nalézal u kostela. Nový hřbitov 
mimo město byl založen pod Křížo-
vým vrchem a během jeho existence 
několikrát rozšířen. Se svými obrov-
skými stoletými lipami byl jedním 
z nejhezčích široko daleko. 
1. července 1841, když po velkém 
požáru města v roce 1838 shořela 
i radnice, se konalo slavnostní po-
ložení základního kamene ke stavbě 
radnice nové a ta byla 8. listopadu 
1842 vysvěcena. 
Obklopen velkými zemědělskými 
usedlostmi, umístěn do rozjímavé-
ho klidu a poznamenám rytmem pil-
ných rukou, se Šluknov stal v každé 
epoše přirozeným centrem obchodu 
a průmyslu a byl od přírody předur-
čen být okresním městem. Dobré 
silnice spojovaly město se všemi 
sousedními obcemi. Nejdůležitěj-
ším spojením byla železnice z Rum-
burku do Šluknova, vybudovaná v 
roce 1873, a další spojení Šluknov 
– Lipová – Sebnitz, dokončené roku 
1884. Od roku 1928 existovalo om-
nibusové (autobusové) spojení, od 
roku 1938 rozšířené především do 
Saska.
Šluknov byl vyloženě průmyslovým 
městem. Největšími závody byly: 
mechanická tkalcovna Heinrich 
a  Fischer (pozn. po válce Technolen, 

pak Centroflor, později přejmeno-

ván na Cepol) se stovkou zaměst-
nanců, dále firma Macco-Spinerei 
und Zwirnerei Rudolf Webers Er-
ben (pozn. závody jsou známé pod 

jménem Benar), které dohromady 
zaměstnávaly 400 lidí. Továrna na 
výrobu sametu a výrobků z bavlny 
a ovčí vlny Wilhelma Webera posky-
tovala práci 1 200 lidem, továrna na 
plsť Lauermanna a spol., mechanic-
ká tkalcovna Roberta Pietschmanna 
s 600 pracovníky a Leinwandwebe-
rei Johann Ealdhauser tkalcovna na 
plátno zaměstnávala 300 lidí. Erste 
Nordböhnische Granit und Syenit 
werke Wilhelm Spölgen (pozn. ka-

menická firma, která jako jediná ve 

městě zůstala, byla po válce zacho-

vána a dnes ji vlastní manželé Bar-

tošovi). Dále zde nabízely práci tři 
závody na výrobu umělých květin, 
závod na dřevařské výrobky (pozn. 

po válce Delta, nyní Hoga), tiskárna 
Rudolf Löschau (pozn. která po vál-

ce úplně zanikla) a pivovar Braubür-
gerschaft, který zásoboval celou 
krajinu (Landschaft). Dále ještě ně-
kolik menších živností, řemeslných 
podniků a obchodů. Textilní podni-
ky dodávaly na trh bavlněný samet, 
látky na šaty, barchety, deky, nábyt-
kové látky, flanely, bavlněnou přízi, 
podšívkovinu a další tkané zboží.
Už v roce 1346 měl Šluknov kostel. 
Kněží ze Šluknova měli pro Českou 
Lužici velký význam už proto, že 
všechny okolní obce byly zaopatřeny 
faráři ze Šluknova. Současný šluk-
novský kostel byl postaven v roce 
1714, stavba věží byla dokončena 
v roce 1722. Je zasvěcen sv. Václavu, 
obraz na hlavním oltáři byl nama-
lován v roce 1725 a jak bylo později 
zjištěno, byl jeho autorem Johann 
Georg Schmidt z Plan/Egerland 
z Plané u Mariánských Lázní, kde 
se narodil v roce 1694, zemřel roku 
1765 v Praze. Kostel byl roku 1722 
povýšen na děkanský a o dvě stě 
let později na arciděkanský. Tento 
kostel navštěvovali obyvatelé z Cí-
sařského, Rožan a Nového Hraběcí 
a šluknovští kněží jim poskytovali 
výuku náboženství a další církevní 
služby. Z těchto obcí pohřbívali své 
nebožtíky též ve Šluknově, a tak se 
pohřební průvody vydávaly na ně-
kolikakilometrové cesty. Hřbitovy 
tehdy patřily církvi, která o ně i pe-
čovala.
Město Šluknov mělo svoji chlapec-
kou i dívčí obecnou školu a od roku 
1895 centrální chlapeckou a dívčí 
měšťanskou školu pro celý okres. 
Též pokračovací školu, odbornou 
školu textilní i zemědělskou školu. 
Ve Šluknově měly své sídlo okresní 
správa, okresní hejtmanství, okresní 



10. února 1966 přepadli něko-
likrát trestaní dvacetiletí mladíci 
Krůta a Žďánský vrátného ve Varn-
sdorfu. Těžce jej zranili, ukradli slu-
žební pistoli a 200 Kč. Po dopadení 
byli předáni prokuratuře.

29. února byla v Jednotném klu-
bu pracujících zahájena výstava 
obrazů M. Procházky a 14. dubna 
výstava samorostů a obrazů Karla 
Žofky. Během roku zde probíhaly 
diskuzní pořady „Mohu do toho 
mluvit?“

Tělovýchovná jednota Spoza pa-
tří mezi nejaktivnější v děčínském 
okrese. Sdružuje 299 členů v oddí-
lech: kopaná, hokej, tenis, košíková, 
odbíjená, lehká atletika a turistika. 
Počet oddílů je třeba rozšířit, aby 
zájemci nemuseli sportovat živelně 
a neorganizovaně. Jednotlivé oddíly 
vedou o své činnosti kroniky s foto-
dokumentací. O sportování školní 
mládeže vedou kroniky školy.

1. dubna byl vojenský útvar po-
hraniční stráže po 14ti letech obě-
tavé služby vystřídán na hranicích 

s Německou demokratickou repub-
likou (NDR) příslušníky pohranič-
ního oddělení Veřejné bezpečnosti. 
Během těchto let bylo zadrženo 
5000 narušitelů hranic.

12. listopadu byly do pohotovosti 
povolány všechny požární sbory na 
Děčínsku k jednomu z největších 
cvičení.

Zejména v pololetí školního roku 
1966/67 byly výsledky v chování 
a prospěchu na devítiletce nera-
dostné. Řada žáků z vyšších roč-
níků se neučila a musela v srpnu 
k opravným zkouškám. Dílny ve 
škole prošly generální opravou 
a bylo do nich dodáno nové vyba-
vení. Do zbylých tříd byla zavedena 
voda, do třídy zeměpisu instalová-
no zařízení pro spouštění map.

Koncem školního roku napadl 
žák Petr Krušina z 8. třídy s. uči-
telku Ajchlerovou, jejíž zranění si 
vyžádalo desetidenní pracovní ne-
schopnost.

24. června odjelo 80 chlapců 
a dívek na 3 dny do NDR za kul-

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

školská rada, okresní soud, pozem-
kový úřad, telefonní ústředna. Šluk-
novské banky a spořitelna, založena 
začátkem 20. století, se těšily vyni-
kajícímu rozmachu. Spořitelna (na 
fotografii salonek) si mohla dovolit 
nechat na náměstí postavit výstavní 
budovu (pozn. dnes slouží jako Dům 
kultury). V roce 1918 došlo k jejímu 
úpadku kvůli válečným půjčkám 
a inflaci.
Šluknov měl nemocnici, posta-
venou v roce 1872, která od roku 
1895 sloužila jako veřejná okresní 
nemocnice a pro zdraví lidí z celého 
okresu byla nepostradatelná. Město 
se mohlo chlubit (pyšnit) i vlastními 
lázněmi, které byly velkou vymože-
ností (pozn. v tehdejší době měl má-
lokterý byt koupelnu). Také veřejné 
koupaliště u Rumburské silnice, tě-
šící se mezi lidmi veliké oblibě.
Kulturním účelům sloužil Střelecký 
dům, postavený roku 1878, který za 
1. svět. války (1915) vyhořel, a pro-
storná sokolovna z roku 1901 (pozn. 
dnes je budova v ulici T. G. Masaryka 
ve vlastnictví města a je v ní umístěn 
úřad práce). Roku 1886 založily řá-
dové sestry sirotčinec, v roce 1912 
byla zřízena Hospodyňská škola 
(pozn. budova čp. 71 v Tyršově ulici). 
Od roku 1893 mělo město funkční 
vodovod s pramenitou vodou, vede-
nou z Číhané v Kunraticích. 
Šluknov byl krásné město v líbezné 
krajině. Byl duchovním centrem 
vzdělávání, výcviku a kulturní péče 
lidí v celém okresu.
Jako městský znak používal Šluk-
nov po dlouhý čas erb nejstarších 
majitelů panství Berků: dvě zkřížené 
přírodní březové větvě (ostrve) vět-
šinou v červeném poli, přičemž Ber-
kové používali sami pole zlaté. Takto 
je erb popisován ještě ve Fiedlerově 
kronice z roku 1898. Na žádost ob-
drželo město Šluknov 2. června roku 
1900 následující městský znak: 

v modrém štítě je stříbrná kvádrová 
hradba s cimbuřím, s černou otevře-
nou branou, nad níž je zlatý štítek se 
dvěma zkříženými ostrvemi o  šesti 
sucích. Z hradby vystupují dvě stří-
brné čtyřhranné věže, každá s ok-
nem a cimbuřím. Štít je obklopen 
ozdobnou bronzovou obrubou a na 
jejím horním okraji spočívá stříbrná 
zděná koruna s pěti stínkami.  
Městskými barvami byly zeleno-
-bílá, stejně jako zemské barvy Sas-
ka. Zelenobílý městský prapor byl 
až do roku 1918 při slavnostních 
příležitostech vyvěšen, a to vedle 
habsburského černo-žlutého (zla-
tého) praporu, v Československu 
vedle červeno-bílo-modrého státní-
ho praporu a bylo povoleno vztyčit 
jej i vedle německých barev černo-
-červené a zlaté, od roku 1938 vedle 

praporu s hákovým křížem (pozn. 
vlastnictví tohoto městského prapo-
ru žádné historické prameny nezmi-
ňují).

turními památkami. Akci pořádalo 
Sdružení rodičů a přátel školy spolu 
s hudební školou. Školáci si do Ně-
mecka připravili kulturní program.

Do školy 1. září nastoupilo 14 
nových žáků, kteří se přistěhovali 
do nových bytů v Gottwaldově ulici 
(dnes T. G. Masaryka).

Sepsala: Helga Hošková

Je třeba zmínit ještě jižně ležící 
Křížový vrch. Čedičová kupa, jejíž 
obnažené sloupy jistě ještě dnes 
prosvítají zelení a stoletými lipami, 

s v 18. století vybudovanou křížovou 
cestou se zastaveními a kaplemi. Na 
nejvyšším bodě stálo 12. zastavení  
- Kaple Ukřižování Krista. Za pří-
tomnosti všech obyvatel se zde kaž-
doročně konala oslava se slavnostní 
bohoslužbou. Spolu se hřbitovem 
na úpatí Křížového vrchu a navazu-
jícím městským parkem na Goldber-
gu – Zlatém vrchu, kde byl umístěn 
válečný památník, nabízel celý kom-
plex návštěvníkům půvabné místo 
k procházkám a zároveň pohled na 
město a jeho okolí. Ještě jižněji, asi 
po 25 minutové pěší chůzi směrem 
na Kunratice, jste došli do idylických 
„vzdušných lázní“ Karlovo údolí, do 
letoviska, patřícího městu Šluknov 
s lázeňským hotelem, nádherným 
parkovým komplexem, hřištěm pro 
děti, jezírkem s loďkami a především 
lesním divadlem, kde se každoroč-
ně v letním období hrály veselohry 
a operety, které přivábily tisíce ná-
vštěvníků z celého Niederlandu – 
Dolnozemí ze zahraničí. Železnice 
mezi Rumburkem a Šluknovem, na 
které ležela zastávka Karlovo údolí, 
umožňovala pohodlný příjezd. 
Ze Šluknova se nabízejí ještě další 
vycházky, a to na jih do lesa Sch-
weidrich s Grohmannovou výšinou, 
k chatě na Číhané, skrz Stříbrné lou-
ky, k Ptačímu vrchu v Císařském, na 
Botzen – Partyzán a Špičák v Císař-
ském a další stejně příjemná místa 
v okolí.

Text přeložila a poznámky uvedla: 

Helga Hošková



Inspiraci pro lednové vaření jsme 
hledali v surovinách, které jsou 
snadno dostupné v zimě, protože 
díky své přirozené trvanlivosti vy-
drží ve Vaší chladné spižírně nebo 
lednici celou zimu. Vybírali jsme ze 
surovin, které rostou v místě, kde 
žijeme, nepřevážejí se stovky a ti-
síce kilometrů a nemusí se chemic-
ky ošetřovat. Už naše prababičky 
v zimě připravovaly tepelně upra-
vená jídla, která pomáhala udržet 
v organismu pocit tepla. Vařily 
luštěninové a zeleninové polévky, 
ovesné nebo obilné kaše a maso při-
pravovaly dušené nebo pečené.

Salát z červené řepy s křenem

Salát z červené řepy a křenu patří k 
oblíbené klasice. Další rozměr mu 
dodá nastrouhané jablko. A pokud 
se snažíte spořit kalorie a zvyšovat 
příjem bílkovin, oceníte, že je v re-
ceptu místo majonézy použit bílý 
jogurt.
Suroviny na 3 porce:
300 g vařené červené řepy
150 g nastrouhaných jablek
1 lžička křenu
2 lžíce bílého jogurtu
šťáva z půlky citronu, sůl a pepř
Postup: Červenou řepu omyjte, 
vložte do studené vody a uvařte 
doměkka. Trvá to asi 45 minut až 
hodinu – měkkost zkoušejte vidlič-
kou. Vařící vodu poté slijte a řepu 

paní Blaženou Hochmannovou
paní Evou Šopovou
panem Miloslavem Besperátem
paní Annou Kroupovou
panem Ivanem Píšou
panem Bohumírem Adámkem
panem Karolem Kováčem
panem Janem Sopouškem
paní Helenou Laštůvkovou
panem Stanislavem Neuvirtem
panem Ladislavem Zajacem
paní Marii Rumlovou

Daniel Šidelka 
a Laura Balážová

 Přivítali jsme nové občánky:

Jakuba Hrubeše
Radku Rýdlovou
Christii Hršelovou
Adélu Branseovou
Samanthu Čtvrtečkovou
Jiřího Podrazila
Nikolu Relichovou
Michaela Patkaně
Matyáše Burdu

70 let

pp.Šmíd Václav
Koňáková Hana
Ferencová Teresa
Jandová Hana
Žáková Hana
Hentschel Rudolf
Zborníková Alžběta
75 let

pp. Ruda Vasiľ
Čambál Jozef
Zíma Jiří
Ilková Petra
80 let

paní Tvrzníková Drahoslava
85 let

pan Meistner Arnošt
86 let

pan Kindermann František
88 let

paní Křemenáková Jiřina
89 let

paní Flodrmanová Hedvika
92 let

paní Grečmalová Zuzana

Dne 14. ledna oslaví rodiče Dorot-
ka a Jiří Kuklovi 60 let společného 
života. Všechno nejlepší, hodně 
zdraví, štěstí, lásky a pohody do 
dalších společných let přejí dcery 
Eva, Marcela a syn Jiří s rodinami.

Dne 17. prosince nás navždy opus-
til manžel, tatínek a dědeček Karel 

Malaník a my bychom chtěli touto 
cestou poděkovat všem za proje-
vení soustrasti. Manželka Terezie, 
děti Karel a Marcela s rodinami.

Mám radost z toho, že se v advent-
ním čase už po několik let naše ná-
městí rozsvítí. Je krásnější a krás-
nější. Lidem, kteří darují svůj strom 
městu, aby v tomto období zářil pro 
nás pro všechny, patří velké podě-
kování. Jen je mi smutno z toho, že 
na nejkrásnější budově, která krášlí 
náměstí už předlouhou řadu let, ne-
svítí jediné světélko.
A proto moc prosím, aby v příštím 
roce byly alespoň balkony na Domě 
kultury ozdobené.
Moc Vám děkuji.
Dále bych chtěla moc děkovat za 
minikoncert Podřipského žesťové-
ho kvintetu u vánoční stromku dne 
16. prosince. Bylo to krásné a milé 
pohlazení po duši.

Helga Hošková

Chtěla bych poděkovat Radě města 
Šluknova a Svazu invalidů za přání 
a dárky k mým 70. narozeninám. 
Udělalo mi to velkou radost. Přeji 
všem hodně zdraví v novém roce. 
Také děkujeme za krásný vánoční 
strom.

Eva Vencláková

Dne 5. ledna uply-
nulo 10 let, kdy od 
nás navždy ode-
šel cestou, odkud 
není návratu, náš 
milovaný man-

žel, tatínek a dědeček Siegfried 

Schneider. S láskou vzpomínají 
manželka Eva, děti Jiří, Pavel, Re-
nata a vnoučata.

zalijte proudem studené vody. V ní 
ji nechte vychladnout – loupání 
půjde hravě prsty. Čas i práci si sa-
mozřejmě ušetříte, když si koupíte 
řepu již zpracovanou.
Nastrouhejte jablko, oloupanou 
červenou řepu a kousek křenu. 
Vše smíchejte, přijdete citronovou 
šťávu, jogurt a podle chuti také sůl 
a pepř. 

Kapustový hrnec

- vydatná zimní polévka ze tří zá-
kladních surovin (hlávková kapus-
ta, brambory a kuřecí maso). 
Suroviny na 3 porce:
1 ks větší hlávky kapusty
3 ks kuřecích prsou
3 ks vídeňských párků
8 ks středních brambor
česnek, cibule, pepř, sůl, mouka 
hladká na zahuštění 
Postup: Kapustu nakrájíme na malé 
kousíčky a podusíme. Ve druhém 
kastrolu zpěníme cibuli , přidáme 
na nudličky nakrájená kuřecí prsa, 
kolečka párku - vše osolíme, ope-
příme, můžeme pro chuť dokořenit 
grilovacím kořením. Trochu podu-
síme a pak přidáme na kostičky na-
krájené brambory. Zalejeme vodou, 
vmícháme rozmačkaný česnek 
a dusíme do měkka. Nakonec při-
dáme ke směsi podušenou kapustu 
a zahustíme moukou.
Podáváme s chlebem.                    (net)

70 let

pp. Žďárská Eliška
Šimáček Jiří
Krajčír Zdeněk
Lustová Jiřina
Vencláková Eva
Vincencová Jana
75 let

pp. Grösser Miloslav
Labuťa Miroslav
Pachovský Jiří 
80 let

paní Čeledová Jana
85 let

pp. Marešová Miluše
Dostálová Alžběta
86 let

paní Diessnerová Hildegarda
87 let

paní Machuldová Drahomíra
90 let

pp. Stelmaščuková Jarmila
Novotná Margita
98 let

paní Faltusová Mária
99 let

paní Kroupová Helena

70 let 

pp. Zimmer Hermann
Tobolková Hana
Parpel Josef
Blanárová Slávka
75 let

pp. Allermann Bedřich
Neuwirtová Krista
Pénteková Věra
80 let

pp. Baumová Dagmar
Kolomazník Ivan
Plch František
Bilá Helena
85 let

pp. Henychová Jarmila
Pajer Josef
Kolomazníková Eva
89 let

paní Lankašová Irena
95 let

paní Pušová Marie

Vážení čtenáři,
vzpomínky, blahopřání 
i poděkování jsou uveřej-
ňovány zdarma. 



Mám pocit, že se roztrhl pytel s jakýmisi pseudo-moti-
vátory, kteří nám vtloukají do hlavy, že novoroční před-
sevzetí jsou zbytečná, jelikož, když chceme něco změnit, 
můžeme s tím přeci začít hned, nemusíme čekat na nový 
rok. Tvrdí, že statistiky úspěchu ukazují spíš v náš nepro-
spěch, a že to stejně nevydržíme. Jestli jste se s takovými 
lidmi nesetkali a nesdílíte se mnou tento pocit, nevadí. 
Tento článek je totiž o něčem jiném. Ha. Tento článek je 
o tom, že si nemyslím, že by neúspěch novoročních před-
sevzetích tkvěl v tom, že je to zkrátka předsevzetí. V čem 
to teda je?
To tajemství je v tom, že si cíle možná jen prostě neumíte 
správně definovat. Chci se teď s Vámi podělit o pár rad, 
které si myslím, vám pomůžou k dosažení vašich cílů. 

Nebuďte troškaři!
Ne jeden velký cíl, ale desítky malých cílů! V tom je vel-
ké kouzlo. Než si říct: „Do léta zhubnu 20 kilo,“ pojďme 
si říct: „Každý měsíc zhubnu 2 kila.“ Kromě toho, že je 
to pochopitelně cíl mnohem reálnější, nemusíte se celý 
rok dřít, abyste potom měli chvíli radost, a to ještě pouze 
v případě, pokud se Vám podaří cíl splnit. Takhle budete 
mít radost každý měsíc a Váš pocit štěstí a sebeuspoko-
jení se hezky rozprostře na celý rok, namísto chvilkové 
euforie při stání na váze v plavkách.

„Stay smart!“
Ve světě managementu je jeden velký pojem, metoda 
S.M.A.R.T. Slovo SMART je pomůcka k samotnému vy-
tváření cíle. Napovídá nám, že cíle mají být:
Specific (Specifické, konkrétní)
Measurable (Měřitelné)
Achievable (Dosažitelné)
Realistic (Reálné)
Time-bound (Časové ohraničené)
V praxi to znamená, že si každý svůj cíl, který si budete 
zadávat, co nejvíce zkonkretizujete. Když už jsme u toho 
hubnutí, namísto: „Od nového roku hubnu!“ zkuste říct, 

ale nejlépe si někam zapsat: „Za 3 měsíce zhubnu 5 kg,“ 
nebo „do jara se vlezu do oblečení velikosti 38.“
Když jste si cíl definovali a konkretizovali, napište si 
způsob nebo plán, jak cíle dosáhnout. Můžete si třeba 
říct: „Začnu chodit do fitka.“ Taková věta Vás ale k niče-
mu nedonutí, tak zkuste například něco takového: „2x 
týdně, v úterý a ve čtvrtek, budu chodit od tři do čtyř do 
fitka,“ nebo „3x týdně, v pondělí, ve středu a v pátek si 
půjdu na hodinku zaplavat.“ Teď to teprve zní jako plán.
Ještě bych ráda zmínila, jak důležitá tady je právě reál-
nost cíle, řekněme dlouhodobá udržitelnost. Pokud Váš 
plán bude chodit 5x týdně do posilovny na tři hodiny, po-
kud v práci končíte v 6 večer, pravděpodobně to dlouho 
nevydržíte. Snažte se dodržovat opravdu poctivě všech-
ny body této metody a uvidíte, že za chvíli bude každý Váš 
cíl splnitelný.

Jedině proaktivně
Proaktivní řeč je něco, na co jsem asi před dvěma lety na-
razila při čtení jedné publikace k mé ročníkové práci. Za-
ujalo mě to a tak jsem to hned vyzkoušela. Dnes ještě stá-
le v proaktivním jazyce nejsem přeborník, nicméně mi to 
opravdu změnilo myšlení a přístup. Proaktivní myšlení 
je pochopitelně velké a obsáhlé téma, já chci zmínit jen 
jednu komunikační radu. Na chvíli se soustřeďte na svůj 
způsob mluvy, na svou slovní zásobu, kterou používáte 
v běžném hovoru a spočítejte si, kolikrát za den řeknete: 
„měl bych,“ „nemůžu,“ „to nejde,“ „kdyby,“ „musím,“ 
„chtěl bych,“ a zkuste se příště zaměřit na to, abyste tato 
slovíčka nepoužívali nebo je vyměnili za jedno jediné: 
„CHCI“!
Pokud patříte mezi ty, kteří už teď novoroční předsevzetí 
vzdali (je už přece po začátku ledna) nebo jste si ho ani 
nedali, protože jste si řekli, že to stejně nevydržíte, zahra-
ji si teď na jednoho pseudo-motivátora. Na nic nečekejte, 
jen to prostě zkuste tentokrát jinak!
Přeji hodně splněných cílů!                   Text: Ivana Wisińská

V lednu mráz - těší nás; v lednu 
voda - věčná škoda.

Leden jasný, roček krásný.
V lednu málo vody - mnoho 

vína, mnoho vody - málo vína
Když v lednu hrom se ozve, hoj-

nost vína je v očekávání.
Jestliže země v lednu měsíci ote-

vřena jest a obzvláště když poslední 
větrové přitom bouří, tehdy panují 
rozličné nemoce.

Když roste tráva v lednu, roste 
špatně v červnu.

Mnoho sněhu v lednu, mnoho 
hřibů v srpnu.

Co leden sněhem popráší, to 
únor s vichrem odnáší.

Hojný sníh v lednu, málo vody 
v dubnu.

Leden studený, duben zelený.
Když není konec ledna studený, 

únor to dvakrát nahradí.
Lednový déšť z pecnu odkrajuje.
Lednová zima i na peci je znát.

Lenivého tahá mráz za nos, 
před pilným smeká.

Teplý leden, k nouzi krok jen 
jeden.

Když v lednu včely vyletují, to 
nedobrý rok ohlašují.

Jak vysoko v lednu leží sníh, tak 
vysoko tráva poroste.

Je-li leden nejostřejší, bude ro-
ček nejplodněší.

Holomrazy - úrody vrazi.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima 

Bylo 31. prosince, hodiny přesu-
nuly své ručičky na dvanáctku a 
rok 2020 byl tu. Magické datum, 
až mrazilo na zádech, všichni jsme 
byli plni očekávání, co nám přinese. 
Nikdo z nás však netušil, že tento 
rok bude natolik zlomový. 
Každý rok v tuto dobu si přehrá-
vám, co nám předešlý rok přinesl. 
Vždy, když dám na papír všechny 
prožité akce, zážitky s nimi spoje-
né, statistiky počtu návštěvníku a 
recenze, tak si udělám pořádek na 
duši, řeknu si, co se nám povedlo, 
na čem je lepší zapracovat a přes-
ně vím, kam se budeme ubírat rok 
další. Na roku 2020 jsem to také 
přesně věděla, stalo se však něco, 
co nepředpokládal nikdo z nás. 
Nejen můj vysněný a do puntíčku 
naplánovaný rok se obrátil vzhů-
ru nohama. Na zámku jsme měli 
připraveno na 40 různých druhů 
akcí, výstav, setkání, sešli jsme se 
společně jen na hrstce z nich, které 
zbyly. 
Při prvních rušených akcích se to ve 

Text: Mgr. Andrea Kadlecová,
manažerka Šluknovského zámku,

mně pralo, říkala jsem si, musí to 
tak být, bude to lepší, zdraví je na-
devše. Nicméně jsme pořád věřili a 
doufali, že to nebude dlouho trvat 
a těšili se na společná setkání. Při 
dalších restrikcích už přišlo zoufal-
ství. Mluvila jsem se spoustou z Vás 
a viděla ten smutek v očích. Uvědo-
mila jsem si, jak je naše práce důle-
žitá. Jak nejen Vám, ale i nám chybí 
společná setkání, smích, zábava, 
pohoda. 
Snažili jsme se tak získávat energii 
z jiných míst, když ne ze společných 
setkání. Začali jsme šít roušky a 
každý den je dávali na rouškovník 
před zámkem. Připravili jsme de-
sítky kilometrů nových turistických 
tras, o kterých Vás pravidelně infor-
mujeme zde ve Šluknováčku. Na 
webu města jsme připravili 7 no-
vých turistických okruhů po městě 
a jeho okolí, abyste mohli načerpat 
energii v přírodě. Snažili jsme se 
Vás zavést na ta nejkrásnější mís-
ta, která tu ve městě máme, aby 
alespoň takto jste měli důvod se 

na svět usmívat. Po městě vyrůstají 
jako houby po dešti nové turistické 
rozcestníky, aby nejen pro místní, 
ale i pro turisty bylo jednodušší se 
dostat k turistickým cílům. Připra-
vujeme novou trhací mapu do In-
focentra a také novou podrobnou 
mapu města. Vyrobili jsme nový 
leták Putování po památkách na 
Šluknovsku a teď pracujeme na le-
táku Šluknov krok za krokem. Na 
zámku jsme udělali asi největší ge-
nerální úklid od jeho rekonstruk-
ce, a že nám ještě práce zbývá. A 
hlavně stále a pořád neztrácíme 
naději a připravujeme nové akce. 
Přesouváme termíny z měsíce na 
měsíc a věříme, že tohle všechno 
jednou skončí a společně se zase 
setkáme. 
Rok 2020 nesmiřitelně zasáhl 
všechny z nás. Někoho méně, ně-
koho více. Náš obor – turismus 
a služby je v troskách. Jeden rok 
dokázal zničit spoustu věcí, záro-
veň nám toho však i hodně přinesl. 
Teď budu mluvit jen sama za sebe. 

Přehodnotila jsem celý svůj život. 
Netušila bych, že mohu přijít o věci, 
které jsem brala jako naprostou 
samozřejmost. O to víc si vážím 
lidí kolem sebe, kteří dokáží v této 
situaci nezištně pomáhat. Je rok 
2021, už vím, že je zbytečné pláno-
vat, ale rozhodně nepřestanu snít. 
Mohu Vám slíbit, že my na zámku 
to nevzdáme. Budeme čekat na 
lepší zítřky, které rozhodně přijdou 
a ihned, jak nám to situace dovolí, 
tu opět budeme pro Vás. A mám 
jedno velké přání a prosbu na Vás. 
Prosím pomozte všem těm, kteří se 
snaží přežít jakoukoli maličkostí. 
Kupte si kávu v okénku, objednejte 
regionální produkt přes internet, 
podívejte se doma online na divadlo 
a přispějte drobný peníz za vstu-
penku. Když každý z nás pravidelně 
udělá dobrý skutek, tak společně 
dokážeme zázraky. A my dokážeme 
držet spolu, to už jsme přeci několi-
krát dokázali.  



www.ondrejlanda.cz

Let

Nahoře na kopci mě Alois oblékl do 
podivného batohu visícího mi až 
pod zadek, s úchyty kolem stehen 
a přes prsa. Připadal jsem si v něm 
jako Brouk Pytlík. Komicky a ne-
motorně. Ale vzhledem k tomu, že 
jako Pytlíci vypadali i  všichni ti letci 

kolem, kteří se tady shromažďovali, má zrozpačitělá lidská důstojnost se 
prostě ztratila v davu. 
Pak si mě k sobě Alois připnul dvěma malými karabinami. 
“Jenom dvě karabiny?”, zeptal jsem se ho tiše a váhavě. Ovšem v duchu se 
mi ta otázka ozvala mnohem naléhavěji a v podstatně větších decibelech. 
“Jo.”, odpověděl Alois bez vzrušení a já už se dál neptal, ani nic nenamítal. 
Vlastně mi stačilo, abych si v rychlosti uvědomil, že na skále občas visím 
i desítky metrů vysoko jen na jediné přezce.
Pak jsme se najednou rozběhli a HUP!, už letíme! Kolem jen volný prostor 
a pod námi zelené louky, lesy a vrcholky hor. Jen prázdnota a vzduch. 
Nádhera. A zeptal-li by se mě někdo, jak jsem tenhle svůj první let proží-
val uvnitř, řekl bych bez okolků, že to byl stav velmi podobný tomu, který 
prožívám během svých meditací. A ten se dost dobře slovy popsat nedá...
Ovšem to platilo jen do doby, než jsme začali manévrovat. Alois mi chtěl asi 
trošku ukázat, o čem že je taky ten paragliding, udělal pár otoček, a já jsem 
v tu chvíli nevěděl, jestli mám řvát nebo brečet a jestli se můj žaludek stále 
nachází ve stejných místech, kde jsem na něj byl zvyklý. 
Ze strany na stranu, nahoru a dolu, pár vývrtek, piruetka... Trošku jsem 
ztratil pojem gravitace. Zapomněl jsem přitom zavřít pusu a myslím, že její 
obsah částečně přistál i na Aloisově přilbě. Nezvracel jsem, to ne. Ale, no, 
tekutin tam bylo dosti... 
Upřímně, připadal jsem si jako před nějakými pětadvaceti lety, kdy jsem 
byl poprvé na horské dráze. A tehdy také naposled, protože od té doby jsem 
se takovým atrakcím vyhýbal obloukem. Teď to přišlo nevyžádaně a až zá-
ludně nečekaně.
Ale dalo se s tím pracovat. První manévry byly nářez. Druhé už ale poměrně 
na pohodu. A třetí bych si vlastně asi i užil, jen už k nim bohužel nedošlo. 
Let skončil. Byli jsme nahoře tak 15-20 minut a teď už nás to táhlo dolů.
Přistáli jsme na louce hned vedle hotelu a lanovky, kde se pasou krávy. Byla 
to protekční Aloisova přistávací plocha. Ostatní letci musejí totiž přistávat 
na louce o nějakých 500 metrů dál od lanovky a pěkně si k ní zase pěšky 
vyšlápnout. Mají to náročnější, ovšem, alespoň přistávají najisto do čista. 
Protože v našem případě jsme vlastně měli štestí, že nás místo hladké-
ho přistání nečekala nějaká ta blátivá a “voňavá” kravská skluzavka.
Aloisovi jsem poděkoval, rozloučili jsme se, já si spakoval věci a ještě před 
setměním vyrazil po přístupové cestě nahoru do hor. Trvalo mi to zhruba 
dvě hodiny stoupání, než jsem už za tmy dorazil na dohled k chatě Hackel 
Hütte, kde jsem měl domluvený kemping. Ale ani jsem té možnosti nevy-
užil. Ustlal jsem si pod hvězdami na malém pahorku s výhledem na ma-
jestátní štíty Tennengebirge a chatu s turisty nechal být.
Ráno jsem se v ní jen na skok zastavil, abych od místního správce nasál 
nejrůznější informace a ofotil si mapu. A také abych doplnil vodu, která prý 
nahoře zcela chybí (to ovšem nakonec nebyla tak docela pravda. Na nou-
zové zdroje jsem narazil hned u dvou, na mapě neznačených chat. A nako-
nec i na chatě Leopold Hapisch Haus, kde jsem přespával. Na ony nouzové 
zdroje se však nedá spoléhat, takže je určitě dobré mít vodu s sebou alespoň 
na celý jeden den. Na pramen jsem nenarazil žádný).
Měsíční pláně

Hory a šedivá vápencová pole jejich pustých vrcholů. Skály takových tva-
rů a zaoblení, jaké bych tady rozhodně nečekal. Kouzlo měkkého vápence. 
Sucho a pusto. Kolem dokola jen tichá cementová šeď. Takovouhle krajinu 
jsem viděl poprvé.
V sedlech pod vrcholy se ještě sem tam prodíraly na světlo světa drobné 
trsy trávy, na kterých se páslo stádečko velmi skromných ovcí. A sem tam 
člověk zahlédl i kamzíka. Ale tam úplně nahoře, tam už nebylo nic. Měsíční 
krajina. Vápencová poušť. Ticho a místo bez života. Prázdno. Prostor jako 
stvořený k meditaci a ke klidnému rozjímání. 
Takováhle místa, pouště, skály a odlehlé horské oblasti, si už po tisíciletí 

vybírají poustevníci nejrůznějších duchovních tradic, aby se tam nořili do 
hlubin sebe sama a rozmlouvali se svou nejvnitřnější podstatou. Na tako-
vých místech, kde není slyšet nic než poryvy větru a jeho pískání ve štěrbi-
nách mezi kameny, tam člověk může opravdu slyšet sám sebe. A to aniž by 
mu bylo třeba nějakého zvláštního soustředění. 
V místech bez života člověk vnímá dobře svůj vlastní vnitřní život a může 
lehce najít jeho zdroj. V těhle místech, prostých od shonu a neutuchajícího 
koloběhu honby za přežitím, tady má člověk možnost věnovat se jen pro-
stému bytí. Má čas. Má prostor. Má svobodu a svou posvátnou samotu. 
A holé skály a majestátní vrcholy mu neustále připomínají jeho hlubokou 
jednotu se zemí i s vesmírem. 
Hlubokou, protože jde až za život. Hlubokou, protože takováhle pustina 
přináší myšlenky na smrt a umožňuje člověku plně si uvědomit pomíjivost 
všech věcí. Stačí, aby se opravdu dotkl téhle krajiny svýmy smysly a svým 
srdcem a ona mu velmi jasně připomene, odkud sám vzešel a kam se zase 
jednou vrátí...
Každá takováhle krajina je opravdu mystická a mysteriózní a já se jí do sebe 
snažím nasát, jak jen to lze. A vlastně se už ani nemusím snažit. Za ty roky 
poustevničení, meditací a trekování v odlehlých oblastech, už do mě tohle 
genius loci vstupuje tak nějak přirozeně. S každým krokem i s každým ti-
chým odpočinkem mezi kameny se lehce stávám jeho součástí. 
Ale musím si dávat pozor. Snadno mě totiž takové místo zcela vtáhne a ve 
mně se pak probouzí touha zůstat tu navždy. Nesmím zapomenout, že 
jsem jen poutník. Že jsem na cestě a že od krajin, kterými procházím, je 
třeba si udržovat určitý odstup. Protože jinak se člověk lehce ztratí. Zapo-
mene, odkud a kam vlastně jde a přestane doopravdy vidět to co má před 
sebou i v sobě. Ztratí své jasné vidění. Ztratí sám sebe. 
Tahle krajina je jen jednou z mnoha zastávek a prostředí, jimiž moje cesta 
vede. A brzy přijde zas jiná. Ticho a skromnost života na horských vrcho-
lech vystřídá zas živelná bujarost lesů a pulzující ruch civilizace v nížinách. 
Každé prostředí má přitom něco. V každém se skrývá určitý rozměr posvát-
na...
Nečekaný luxus

Nějaký čas jsem strávil v jedné větší jeskyni tancem, zpěvem a hrou na 
koncovku, a pak jsem se vydal kolem malého stáda ovcí do horského sedla 
Tauernscharte. Následoval pochod onou měsíční krajinou až k rozcestí, 
kde jsem plánoval odbočit směrem na Südlicher Wieselstein, kde prý jen 
kousek pod vrcholem leží jedno skryté místo s dokonalým tichem. Místo, 
kam prý nezavane ani vítr. 
Samozřejmě mě to lákalo. To by bylo něco pro Zazen! A k tomu mě správ-
ce chaty Hackle Hütte ponoukl, že tam můžu klidně i přespat ve stanu. 
Ovšem, když jsem došel k rozcestí, počasí už se natolik zhoršilo, že jsem 
tenhle podnik musel oželet. Začalo pršet a přes hřebeny se valila hus-
tá mlha. Cesta na Südlicher Wieselstein přitom nebyla nijak značená. 
K tomu už měla brzy přijít noc a já jsem se tedy radši rozhodl neriskovat. 
Místo toho jsem sestoupil o pár stovek metrů níže a už za tmy, s baterkou 
a za sílícího deště, jsem došel do chaty Leopold Hapisch Haus, kde jsem se 
rozhodl přenocovat. 
Ubytování to bylo luxusní. Až moc luxusní, přestože šlo jen o noclehárnu 
a ne o chatu penzionového typu. Za 15 EUR pokoj s měkkou postelí, vyba-
vená kuchyň, ve spižírně zásoby jídla a pití, v jídelně kamna s ohněm, a za 
příplatek i teplá sprcha. 
No, nejprve jsem pobíhal kolem chaty a usilovně hledal nějaký skromný 
přístřešek. Přiznám se, jako člověk žijící roky v malé boudě v karpatských 
lesích a jako trekař zvyklý na stan nebo na salašnické podmínky rumun-
ských hor, jsem si tady náhle přišel dost divně. Bylo to na mě trošku příliš 
nečekaného pohodlí a až jakési násilné odtržení od přírody kolem. Ov-
šem, když jsem po chvíli hledání žadný přístřešek v okolí nenašel a déšť 
a vítr ještě zesílily, přiznám se, že jsem se nakonec tomuhle nečekanému 
luxusu velmi rychle a rád přizpůsobil. A i za teplou sprchu jsem si nako-
nec připlatil. Když už, tak už. A pravda, že mi zas po týdnu koupání se 
v řekách a v potocích přišla sprcha vhod. Jen bych nečekal, že na ni přijde 
řada zrovna tady... 

Text a foto: Ondřej Landa

Pokračování z listopadového čísla

Pokračování někdy příště.



Před 170 lety, dne 12. 12. 1850, se 
narodil ve Šluknově řezbář – bet-
lémář Balduin Hille. Po skončení 
obecné školy se vyučil tkalcem. 
Jako tovaryš navštěvoval kurzy 
kreslení na tehdejší odborné tkal-
covské škole ve svém rodišti. 
Umělecký talent se u něj projevil 
už v raném dětství, takže nebylo 
divu, že velice brzy sáhnul po řez-
bářském noži. Nevynechal jedinou 
příležitost ke zdokonalení. V roce 
1883 se oženil s Franziskou Kirch-
nerovou. Práce se mu dařila a záhy 
se z ní stala vášeň, ba napřímo po-
sedlost. Od roku 1888 pracoval již 
výhradně jako řezbář. Řezal lehce 
v orientálním slohu s obzvláštním 
citem k řasení oděvů. Jeho pečlivě 
propracované figurky jsou hubené 
a dlouhé jako sám tvůrce. Sám je 
také barvil, přičemž používal pes-
tré křiklavé barvy. Jím zhotovená 
zvířata již nevykazují pečlivost jako 
jeho postavičky. Zvířátkům nanášel 
na těla vlákna, která před ztuhnu-
tím vytvaroval, takže vypadala jako 
pravá srst. V roce 1913 se zúčast-
nil soutěže vypsané Drážďanským 
uměleckým muzeem pro řezbáře 
a malíře figur. Několik jeho figurek 
odkoupil saský dvůr. 
Balduin Hille byl člověkem skrom-
ným, stále se zdokonalujícím v řez-
bářském umění. Jeho život však byl 
protkán mnoha neštěstími a  stále 
se zhoršující nemocí, která mu 
3 roky před smrtí zcela znemožnila 
pokračovat v milované práci. Jeho 
figurky jsou známy široko daleko 
nejen v Niederlandu a jeho jméno 
zůstane navždy zapsáno mezi řez-
báři – umělci. 
Jeho život se navždy uzavřel 1. 5. 
1930. Je pochován v rodinném hro-
bě Kirchnerů na hřbitově ve Šluk-
nově. Desku s jeho jménem nechal 
v květnu 2005 zhotovit Betlémář-
ský spolek Schirgiswalde a hrob 
upravili členové Kulturního sdru-
žení občanů německé národnosti, 
dnes Spolek Němců a přátel ně-
mecké kultury ve Šluknově, a stále 
o něj pečují. 
Dům čp. 667 v dnešní Svojsíkově 
ulici, ve kterém umělec prožil celý 
svůj život, byl dlouho opuštěný 
a chátral. Před několika lety jej 
koupili mladí manželé a krásně ho 
opravili. Jestlipak vědí, kolik krásy 
v něm vzniklo?            Helga Hošková

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko spo-
lečně s dopravním odborem KÚÚK zajistila zimní ví-
kendový provoz autobusů v centrální části národního 
parku v úseku Jetřichovice – Mezní Louka. Ústecký 
kraj linku provozuje a financuje.
„Jedná se o zcela novou službu veřejnosti. Propojení 
Jetřichovic a Mezní Louky v zimním období doposud 
nikdy neexistovalo. Napomáháme tak rozvoji nabídek 
v turismu mimo hlavní turistickou sezonu. Autobus 
umožní individuální výlety v Jetřichovických skalách 
bez nutnosti vracet se okruhem na místo startu výle-
tu“, sděluje Jiří Rak, destinační manažer. Autobus 
434 odjíždí z Jetřichovic (zastávka Hostinec u re-
staurace Pražák) v sobotu, neděli a svátek od 7. 11. 
2020 do konce března 2021 vždy v 8:40 a 16:40. Zpět 
z Mezní Louky jede autobus 434 v 8:59 a 16:59. Záro-
veň je spoj přímo propojen s linkou 436 Děčín – Srb-
ská Kamenice – Jetřichovice, tedy autobus z Děčína s 
odjezdem v 8:01, resp. 16:01 jede přímo bez přestupu 
v Jetřichovicích přes Vysokou Lípu na Mezní Louku. 
Samozřejmě platí to i pro zpáteční směr. Spoje od 

Koncem října 2020 proznačil KČT 
Krásná Lípa cestu Divokou roklí 
v zadním Českém Švýcarsku. Jde 
tak o obnovu části turistické tra-
sy, která dnes končí u Černé brány 
a která dříve vedla přes Krásnolip-
ský most nad Křinicí do Saska.
Krásnolipští turisté usilovali o pro-
značení desítky let. Po mnohaletém 
vyjednávání se Správou národního 
parku se tedy jejich sen stal skuteč-
ností. V málo frekventované oblasti 
skalních dolů a roklí, vzdálené od 
lidských sídel i silničních komuni-
kací, dochází tak k možnosti no-
vých túr krajem Nevrlého Zadní 
země, např. z Kyjova nebo Doubic 
přes Hřebec, Divokou roklí k Pa-
nenské jedli, do Zadních Jetřicho-
vic a na Mezní Louku.
V blízkosti Kyjova a Vlčí Hory, ne-
daleko Köglerovy stezky, dojde 
v brzké době i k proznačení stezky 
ke skále Plačtivé kameny, která 
je významným výchozem na tzv. 
Lužickém přesmyku mezi žulou 
a pískovcem, který se táhne od 
Malé Skály v Českém ráji přes se-
verní okraj Českosaského Švýcar-
ska až k Drážďanům.
Jednou z důležitých aktivit desti-
nační společnosti České Švýcarsko 
o. p. s. ve spolupráci s KČT a Ús-
teckým krajem je realizace Hřebe-
novky v úseku mezi Šébrem, kde 
v současnosti vzniká nová turistic-
ká lávka, a Tisou. Jde o součást ob-
novy dávné hřebenové cesty Praděd 
– Sněžka – Ještěd – Klínovec – Aš.

Destinační společnost České Švý-
carsko o.p.s. koordinuje od roku 
2012 obnovu a vznik řady stezek, 
jež umožňují v nejsevernějších 
Čechách kombinace mnoha vý-
letů i přes hranici. Těchto stezek 
vzniklo v koordinaci s obcemi, KČT 
a Správou CHKO Labské pískovce 
/ Národního parku České Švýcar-
sko za osm let neuvěřitelných dva-
cet (nová trasa Divokou roklí v tom 
neuvedena).
Pro přehled trasy uvádíme:

01. Tisá - Zeisigstein
02. Ostrov – Grenzplatte
03. Dolní Žleb – vodopád Klo-
potského potoka – Zschirnstein
04. Hřensko – rozhledna Janov
05. Srbská Kamenice – Nová Oleška
06. Všemily – Jetřichovice – kaple 
Kny pod Kolištěm
07. Chřibská – Na Stodolci – Studený
08. Líska – Pustý zámek – Česká 

Kamenice
09. Sněžná – Dlouhý důl – Kyjov
10. Kyjovské údolí – Kyjovská pře-
hrada – Hřebec
11. Krásný Buk – Kamenná Horka 
– Maškův vrch – Vápenka
12. Mikulášovice horní nádraží – 
údolí Bílého potoka/Weissbachtal 
– Brtnický most
13. Plešný – Trojboká kaple – Han-
čperk
14. Dolní Poustevna – Gerstenberg 
– Unger
15. Horní Poustevna – Nová Víska 
– Langburkersdorf
16. Šluknov – Knížecí – Pod Hra-
zeným
17. Šluknov – Fukovská brána – 
křížová cesta Království
18. Židovský vrch – Šluknov za-
stávka – Nové Hraběcí
19. Rožany – Försterei
20. Janov – Suchá Kamenice

Mezní Louky v Jetřichovicích nekončí, ale pokračují 
po lince 436 přes Srbskou Kamenici do Děčína. Na 
Mezní Louce navazují spoje linky 438 směr Hřensko 
a Děčín v 9:05 a 17:05. Opačně od Hřenska přijíždí 
linka 438 na Mezní Louku v 8:44, resp. 16:44, kde 
navazují již zmíněné nové spoje linky 434 do Jetři-
chovic. Nabízí se tak řada pěkných pěších tras, např.: 
Jetřichovice – Kaple Kny – Šaunštejn - Mezní Lou-
ka (a zpět busem) Jetřichovice – Rudolfův kámen 
– Pohovka – Šaunštejn – Vysoká Lípa, Vysoká Lípa 
– Ptačí kámen – Mezní Louka – Mezní můstek – roz-
hledna Janov – Hřensko. „Linka je výsledkem dlou-
hodobě výborné spolupráce mezi dopravním odborem 
Krajského úřadu Ústeckého kraje a naší společností.
Přestože jsme zrovna ve složité situaci kvůli pandemii, 
doufáme, že si toto spojení nalezne postupně oblibu 
mezi veřejností tak, abychom pro příští vedlejší sezo-
ny mohli počet spojů rozšiřovat i na všední dny. Toto 
je další krok v naší snaze dlouhodobě podporovat mi-
mosezónní nabídku v Českém Švýcarsku, “ dodal Jan 
Šmíd, ředitel společnosti.



Spatřit dítě s platební kartou, kte-
ré se marně snaží dosáhnout na 
ovládací panel bankomatu, není 
v dnešní době výjimečné. Banky 
by měly proto zvážit přistavit k za-
řízení i stupátka, protože děti dnes 
mohou dostat první kartu dříve, 
než vůbec dosáhnou na tlačítka 
přístroje. Vyplatí se takové „ho-

rolezectví“ spíše bankám, nebo 

rodičům?

Motivace bank k nabízení účtů pro 
děti, jejichž základní vedení bývá 
zdarma, je přímočará. „S čím v mlá-
dí zacházíte, to zpravidla nezmění-
te ani v  pozdějším věku. Finanční 
domy tak počítají s tím, že se jim 
odpuštěné poplatky jednou vrátí. Při 
malé migraci Čechů mezi bankovní-
mi ústavy se pravděpodobně nemý-
lí,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, 
ředitelka spotřebitelské organizace 
dTest.
Co umějí dětské účty? Umějí prak-
ticky všechno. Dítě má přístup do 
svého vlastního elektronického 
bankovnictví, může zadávat pla-
tební příkazy, sledovat pohyby na 
účtu, „kochat se“ zhodnocením 
nevyužitých prostředků, do rukou 
dostane také první platební kartu. 
Banka všechny tyto služby dokáže 
zřídit, ale je na rodičích, aby s nimi 
děti naučili zacházet. Výhodou je, 
že většinu těchto účtů může rodič 
kontrolovat. Poměrně flexibilně tak 
může nastavovat týdenní či měsíční 
limity, zapínat a vypínat jednotlivé 
služby a podobně. Především ale 
může sledovat, co se na účtu děje, 
ať už nahlížením přes internetové 
bankovnictví, nebo pomocí infor-
mačních sms. Pozor, ty už nemusí 
být zdarma.
Typickou funkcí je omezení plateb 
kartou v obchodě. Část bank tyto 
transakce blokuje paušálně, další 
pak vyžadují speciální povolení. 
Své opodstatnění to má třeba u bez-
kontaktních karet, které u nižších 
částek nevyžadují autorizaci.
Pokud jste rodičem uvažujícím 
o účtu pro své dítě, je otázka schop-
ností dítěte tou, kterou byste si 
měli položit především. Věkové 
hranice pro založení dětského účtu 

jsou velmi nízké, někde dokonce 
žádné. Omezené bývá jen vydání 
karty. Odpovědnost za elektronic-
ké hospodaření dítěte je ale stále 
na rodičích. „S finanční výchovou 
je záhodno začít co nejdříve. Dítě 
ale musí pochopit abstraktní pojem 
hodnoty peněz. Zatímco v prasátku 
na své prostředky stále vidí a může 
si je osahat, vztah k číslům na ob-
razovce se buduje hůře. Uvědomte 
si také, kde se ve školních osnovách 
nacházejí zlomky či procenta. Zlom-
ky se děti učí ve druhé půli prvního 
stupně, procenta dokonce až na 
druhém stupni. K tvorbě základního 
rozpočtu si vystačíte se základními 
početními operacemi. Budete-li se 
však bavit třeba o zhodnocení, mu-
síte se stát učitelem matematiky,“ 
uvádí Eduarda Hekšová.
Při výběru dětského účtu budete 
odkázáni spíše na tradiční kamen-
né banky. V těch nových, ať už jim 
říkáme malé, elektronické nebo 
nízkonákladové, dětské menu zpra-
vidla nenajdete. Pokud máte sami 
účet u banky, která děti obsluhuje, 
nemusíte se už kolem moc dívat. 
Základní vedení účtu a karty bývá 
zdarma, rozhodující je potom to, 
jak rychle a za kolik mohou peníze 
proudit mezi rodinnými účty. Navíc 
využijete faktu, že znáte prostředí 
elektronického bankovnictví a po-

tomek se Vám bude lépe učit i sle-
dovat.
Jestliže tyto výhody oželíte a budete 
chtít využít nabídky jiné banky, sou-
střeďte se na cenu základních ope-
rací. Základními jsou myšleny ty, 
které může využít dítě. Samozřejmě 
půjde o cenu (a místní možnosti) 
výběru z bankomatu nebo nacenění 
bezhotovostních transakcí včetně 
příchozích plateb. Nezapomínejte 
ale ani na služby, které třeba sami 
moc nevyužíváte, například vklad 
v hotovosti, když dítěti příbuzní 
darují peníze. Pokud by například 
z darované „pětistovky“ mělo na 
přepážce zaplatit skoro desetinu, 
nadšené nebude.
Pozornost věnujte v neposlední 
řadě i pojetí produktů pro děti 
a „pro děti“. „Dětský účet má nau-
čit potomstvo hospodařit a rozšířit 
ekonomické znalosti a souvislosti. 
Kdo chce dítěti především spořit, 
ať vybírá dále. Vyšší částky lépe 
zhodnotíte jinde, zvlášť když půjde 
o dlouhodobé úložky, například na 
studia,“ zdůrazňuje Eduarda Hek-
šová.
Co všechno vzít v potaz při srov-

návání dětských účtů?

Osobní preference banky - ide-
álně zřiďte potomkovi účet ve stejné 
bance, kterou používáte sami.

Měsíční vedení - účet, karta, 

V Jiřetíně pod Jedlovou zahájila 
provoz nová sociální firma se za-
měřením na výrobu bezlepkových 
potravinářských výrobků, tzn. ho-
tových jídel, polévek a pikantních 
specialit. V regionu tím bylo vytvo-
řeno několik nových pracovních 
míst pro osoby s postižením.
Výrobnu sociální firmy PPikanto, 
s. r. o. (se sídlem v Krásné Lípě) 
najdete v Jiřetíně přímo naproti tu-
ristickému informačnímu centru. 
Před nedávnou dobou tam fungo-
vala oblíbená lívancovna, ale v dů-
sledku různých okolností nebyla 
již původní provozovna ekonomic-
ky udržitelná, a proto změnila svůj 
statut i sortiment.
Cílem majitelů firmy, kterými jsou 
Petr Kacálek a Petr Heinrich, je 
získat v první polovině příštího 
roku certifikaci na bezlepkovou 
výrobu a zaměřit se primárně na 
produkci a distribuci polévek a ho-
tových jídel bez obsahu lepku, che-

elektronické bankovnictví, výpisy 
jsou typicky zdarma. Pokud ne, jdě-
te jinam.

Výběry z bankomatu - několik 
výběrů u vlastní banky byste měli 
dostat zdarma. Řešte také to, zda 
dítě na vlastní bankomat narazí 
v místech, kde se pohybuje.

Použitelnost karty - kartu limi-
tovanou pouze na výběry z banko-
matu spíše nedoporučujeme a účty 
bez karty také ne. Ať se dítě naučí 
platit levně. Navíc se elektronicky 
zaúčtované platby lépe sledují.

Elektronické bankovnictví - se 
musí dítěti i Vám dobře ovládat. 
U dorostenců se pak hodí i jedno-
duché a přehledné analytické ná-
stroje, které pomohou s tvorbou 
rozpočtu. Má-li to fungovat, musí 
platit „účet hrou“.

Doplňkové služby - nemá-li 
dítě úrazové pojištění, může se jako 
zlevněný doplněk hodit, zatímco 
hračky zdarma jako dárek hodnotu 
účtu výše neposunou.

„Kontrolní“ služby - pokud 
banka zpoplatňuje informační 
sms, podívejte se, kolik stojí jejich 
balíček. Obvykle se vyplatí. Kromě 
ceny sledujte i rychlost obslužných 
nástrojů, například za jak dlouho 
banka změní limity na váš pokyn.                        

Alexandr Kuchař, 

public relations časopisu dTest

mických konzervantů a barviv. Již 
v tuto chvíli sortiment tvoří dvacet 
výrobků, které lze objednat pro-
střednictvím distribučního systé-
mu scuk.cz.

Firma se bude také ucházet o zís-
kání značky „Regionální pro-
dukt“, protože celý výrobní pro-
ces je zajištěn v místě a suroviny 
pocházejí převážně od ověřených 
českých farmářů. Kvalita produk-
tů PPikanto byla potvrzena na 
letošním veletrhu Zahrada Čech 
v Litoměřicích, kde jeden z vý-
robků získal mimořádné ocenění 
v soutěži Nejlepší potravinářský 
výrobek Ústeckého kraje - Kraje 
Přemysla Oráče 2020.
Výrobky se značkou PPikanto mů-
žete nejen sami ochutnat, ale také 
darovat v pěkné dárkové sadě, 
kterou lze objednat na webu www.

ppikanto.cz a po dohodě zakoupit 
přímo v provozovně v Jiřetíně pod 
Jedlovou. Informace získáte také 

na e-mailové adrese obchod@ppi-

kanto.cz nebo na telefonním čísle 
603 574 023.



V lednu roku 2020 všechny oddíly 
Sportovního klubu Šluknov pro-
vozovaly své aktivity bez jakých-
koli překážek, probíhaly regulérní 
soutěže kuželkářů, volejbalistek 
i fotbalistů všech věkových katego-
rií. Otevřená byla tělocvična, takže 
v ní mohli vydávat o Vánocích na-
čerpanou energii badmintonisté, 
basketbalisté i nohejbalisté. Tre-
néři začínali připravovat plány na 
přechod na venkovní sportoviště, 
hráči individuálně zvyšovali svou 
kondici v přírodě. Leden roku 
2021, a ne jen leden, ale zřejmě 
i ještě dlouhé zimní a jarní měsíce, 
budou nedobrovolně jiné. Profesi-
onální utkání se hrají bez diváků, 
amatérské soutěže jsou na neur-
čito zastaveny, tělocvičny, bazény 
i fitka jsou zavřená. Veškerá pří-
prava je dobrovolná a individuální, 
protože se scházet mohou pouze 
dva lidé, a v takové situaci se hledá 
motivace velice těžko. 
Dnes nikdo neví, kdy omezující 
opatření skončí, co se kdy uvolní 
a kdy se život vrátí alespoň částeč-
ně do normálu. To ale neznamená 
jen nečinnost, ale je potřeba se 
připravit na chvíli, kdy se sport 
znovu rozběhne. V našem přípa-
dě to znamená především zajistit 
finanční prostředky na pokrytí 
nákladů souvisejících s oficiál-
ními soutěžemi, na regeneraci 
sportovních ploch, na drobnou 
údržbu pronajatých zařízení i na 
vybavení všech mužstev dresy, 
míči a dalšími nezbytnými pomůc-
kami, přičemž navíc nyní k tomu 
přistupují náklady na desinfekce 

a případné testy na koronavirus. 
Nikdo nám neodpustí platbu po-
vinných příspěvků nadřízeným 
sportovním svazům a asociacím, 
stejně tak jako musíme dispono-
vat financemi na úhradu dopravy 
na utkání i na úhradu nákladů na 
rozhodčí ve chvíli, kdy se soutěže 
rozběhnou. Dá se předpokládat, že 
pro nedostatek termínů se budou 
zápasy a utkání konat rychle za se-
bou a proto i finance budou rychle 
mizet. Problém vedení SK je tedy 
v tom, jak peníze sehnat.
Jaké jsou možnosti? Postupujme 

od těch nejjednodušších:

Členské příspěvky – podle stanov 
činí 500 Kč za sportovce staršího 
18ti let, 100 Kč za mládežníky. 
Tato částka je jistá, ale v rozpočtu 
je to jen malá kapka pro pokrytí 
všech nákladů. Navíc jejich část se 
převádí dál na vyšší orgány.
Příjem ze vstupného – při návštěvě 
kolem 110 diváků na domácím 
fotbalovém utkání a vstupném 25 
nebo 30 Kč by to byla také jistá 
částka. Ovšem pokud budou utká-
ní bez diváků, je částka nulová.
Příspěvek města – město je naším 
největším sponzorem a sport ve 
Šluknově je na dobré úrovni prá-
vě díky této podpoře. Jenže jelikož 
v roce 2021 má město mnohem 
méně prostředků, jejich výše zatím 
není definitivně zaručená a peníze 
na aktivity občanských sdružení 
nebo samotných občanů jsou po-
loviční, bude nutně i příspěvek 
pro sport podstatně nižší. S tím se 
musíme vyrovnat a nastolit systém 
úspor a nízkých nákladů.
Dotace od státu – žádosti za SK 
jsou podané, tyto prostředky ale 
nejsou jisté už vůbec a to z něko-
lika důvodů. Dotační programy 
jsou vyhlašovány do určitých ob-
lastí a peníze jsou účelově vázané, 
nelze je proto použít volně podle 
potřeby oddílů, ale jen na konkrét-
ní věci nebo pro určitou věkovou 

skupinu. Peníze na vybavení se 
nedají použít na regeneraci trávní-
ku nebo na nákup antuky, u někte-
rých programů se jimi nesmí ani 
hradit nájem za tělocvičnu apod. 
Navíc od roku 2020 přešla dotač-
ní agenda z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy na novou 
Národní sportovní agenturu, která 
má programy postavené poněkud 
jinak, žádosti o podporu mají jinou 
strukturu a způsob hodnocení je 
také nový, takže výsledek je opět 
nejistý. Přechod na NSA vyžaduje 

i nový způsob evidence členské zá-
kladny, přechod na jiný počítačový 
program a možnost neúmyslné 
chyby se tak násobí a dotace se 
vzdaluje.
V tomto směru je jistým ulehčením 
– ale v tom negativním smyslu – 
nynější oddálení začátku sportov-
ních aktivit. Ovšem naším přáním 
je vyběhnout volně a vrátit se do 
party aktivních sportovců co nej-
dříve. Peníze v této chvíli nejsou 
skutečně na prvním místě! Přeji 
všem dobrý a zdravý rok 2021.

Text: Ing. Milan Kořínek, foto: Dušan Blanár

Otužování není jen vánoční plavání špičkových otužilců v ledové Vl-
tavě. Mohlo by se stát součástí života každého, kdo chce udělat něco 
pro své zdraví. Působí proti nemocím z nachlazení, ale také proti aler-
giím, vředové chorobě, hypertenzi a některým nervovým chorobám či 
psychickým poruchám. V případě nemocí z nachlazení platí, že otužilý 
člověk má větší naději, že neonemocní. Pokud přece onemocní, pak má 
nemoc lehčí průběh a dříve odezní.
Otužování umožňuje lépe se přizpůsobit teplotním výkyvům okolí. Pro-
spívá všem bez ohledu na věk. Je však nutno dodržovat několik zásad: 
respektování věku a zdravotního stavu, dlouhodobost, soustavnost 

a postupnost.

Otužování je vhodné provádět několikrát denně. Začít by se mělo ráno 
cvičením při otevřeném okně, na balkóně nebo venku, oblečení by mělo 
být minimální. Vhodné je pokračovat ranním mytím minimálně půlky 
těla studenou vodou nebo raději studenou sprchou. Starší osoby mo-
hou začít třením mokrým froté ručníkem a pak suchým.                      (net)
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nabízí pro občany města Šluknov 

 
Cena za traktorový vlek (5-6 m3 dřeva) 

je stanovena 
na 1 600 Kč s DPH včetně dopravy. 

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

(ul. Tovární 1088). Jedná se o celkové množství 
cca 40 m3 dřeva.

Dále je možné využít akční nabídky 
 

vhodný pro vyrovnání pozemků. 
Jedná se o směs hlíny a drcené suti.

Rádi vyřídíme Vaše objednávky a případné dotazy 
na tel. 412 386 202.


