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Vážení rodiče,
slavnostní obřady vítání občánků budou za

příznivé epidemiologické situace na podzim opět
obnoveny. Vzhledem k velké časové prodlevě díky

 mimořádným a ochranným opatřením v souvislosti 
s Covid-19, Vás žádám o závazné potvrzení účasti na 
slavnostním obřadu, a to nejpozději do 15.11.2021.

Vítání bude probíhat u dětí narozených v období 
od 01.01.2020 do 30.09.2021. 

Vaši účast prosím potvrďte u matrikářky 
Jany Galbavé, tel. 412 315 311, 

galbava@mesto-sluknov.cz , 
nebo 

u jejího zástupu Silvie Slavíkové, tel. 412 315 312, 
slavikova@mesto-sluknov.cz. 

Pozvánky s konkrétním datem a místem vítání občánků 
Vám budou následně zaslány.

Starostové Šluknovska opět řešili zdravotní péči
a kůrovcovou kalamitu v naší oblasti

Společné jednání starostů obcí Šluknovska se konalo v tomto volebním období 
podvanácté, hostitelem bylo tentokrát město Šluknov. Starostka města Mgr. 
Eva Džumanová v úvodu představila investiční aktivity Šluknova v posled-
ním období, pohovořila i o plánovaných akcích, např. o rozsáhlé rekonstrukci 
sladovny, kulturní památky. Měl by v ní být umístěn minipivovar, restaurace
a ubytování, počítá se s náklady až 120 mil. Akce bude rozložena do několika 
let. Z problémů byla zmíněna především problematika šluknovského sídliště, 
které je sociálně vyloučenou lokalitou, a je pro město velmi problematickým. 
Úklid veřejných prostranství a následná likvidace komunálního odpadu vý-
znamně zatěžuje městský rozpočet. Situace se nelepší, čemuž přispívá stálá 
migrace obyvatel. Přes veškeré přísliby centrálních orgánů chybí obcím systé-
mové řešení a nástroje k aktivnímu řešení tohoto problému.

Pokračování na str. 3

Blíží se čas adventu a jako každý rok, tato doba začíná ve Šluknově akcí Rozsvěcení vánočního stromu, na kterou Vás srdečně zveme. Uslyšíte koledy a zpěvy 
vánoční nejen od dětí ze školky, ale také od žáků a studentů místních škol a  vystoupí i Šluknovské mažoretky. Vánoční atmosféru navodí svými písněmi Ondřej 
Ruml, který společně s představiteli města rozsvítí vánoční strom a andělé na chůdách, kteří se během celého podvečera budou pohybovat mezi návštěvníky. 
Samozřejmě nebudou chybět stánky s nejrůznějšími pochoutkami a vánočními dekoracemi.

Už jste navštívili vánoční trhy v nedalekém Sasku?
Po celý Advent i Vánoce je v Čes-
kosaském Švýcarsku možné,
a vlastně nutné, vyrazit na některý 
z mnoha vánočních trhů. Na rovi-
nu – na ty saské prostě nemáme. 
Tradice, kolorit, obrovská obliba 
adventních zvyků, netradiční mís-
ta, obrovská pestrost v provedení 
a pojetí. Zábava to bezesporu je 
velká, už proto, že saské vánoční 
trhy kupodivu nejsou v první řadě 
modloslužbou bohům spotřeby. 
Dárky tu samozřejmě koupíte, ale 
daleko důležitější je atmosféra.
Pojďme si o vánočních trzích v ne-

dalekém Sasku něco povědět. 
Nejslavnější trhy najdete v Dráž-
ďanech. Centrální vánoční trh 
na Striezelmarktu je babylónem
a lidským mraveništěm – a přeci si 
uchovává půvab a vlídnost. 
Striezelmarkt je nejstarší vánoční 
trh v Německu, existuje již od roku 
1434 a každý rok zde ožívají stale-
té tradice. S více než 230 stánky na 
starém tržišti patří také k největším 
a jedinečným v tom, že zde žijí tra-
dice z dávných dob. Ostatně nej-
známější ukázky vánočních...

Pokračování na str. 15

Hlášení závad ve Šluknově
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Poslední svoz 
biopopelnic 
v roce 2021

Poslední svoz biopopelnic v roce 2021 proběhne 
ve 46. týdnu, tedy v úterý 16. listopadu a v pá-
tek 19. listopadu. Další svoz biopopelnic bude 
zahájen 15. března 2022. Kompostárna bude již 
v provozu celoročně a bioodpad z domácností 
bude možné v případě potřeby předávat tam. 

Za ORŽP: B. Naňáková

Vážení spoluobčané, 
rádi bychom Vás informovali o spolupráci mezi městem Šluknov a společ-
ností Dimatex při sběru nepotřebného textilu.  
Sběrné kontejnery jsou určeny k druhotnému využití textilních materiálů 
s pozitivním vlivem na životní prostředí. Třídění textilu je jednou z cest, 
jak dosáhnout požadovanou úroveň 50% recyklace komunálního odpadu 
v příštích letech.  
Společnost DIMATEX CS, spol. s r. o. působí na českém trhu služeb v ob-
lasti svozu a recyklace textilu pod stále stejným názvem od roku 1991. Za-
kládáme si na tradicích a jsme společensky odpovědná firma. Naší činností 
šetříme městům nemalé částky za zpracování komunálního odpadu. Naší 
snahou je pomoci naplnit cíle ve třídění odpadu, důležitá je však i aktivní 
spolupráce měst/obcí a jejich obyvatel.
Část vytříděného textilu je předána neziskovým organizacím. Spolupra-
cujeme s oblastními charitami, které podporujeme jak finančně, tak ma-
teriálem z kontejnerů v případě potřeby. Z charitativního šatníku, provo-
zovaného v sídle firmy, neziskové organizace čerpají ošacení, obuv, deky, 
ručníky aj. podle vlastních potřeb. Textil nevyužitelný pro charitativní úče-
ly, společnost DIMATEX dále zpracovává. Vytříděné oděvy a textilní mate-
riály se dále recyklují a používají pro výrobu čistících hadrů, geotextilií-pro 
využití v automobilovém, strojírenském nebo stavebním průmyslu.
Z odpadového textilu nově vyrábíme recyklát pro venkovní použití RE-
TEXTIL. Jedná se o textilní kompozit – novativní řešení z recyklovaných 

textilií a LDPE, které kombinuje nejlepší vlastnosti plastu a dřeva. Materi-
ál je pevný, nenasákavý a bezúdržbový.

RETEXTIL – textilní kompozit, 100% recyklát z textilu a LDPE
Naše skupina firem investovala nemalé prostředky do vývoje technologií 
na zpracování odpadové části textilu z kontejnerů na textil. Výsledkem je 
produkt textilní kompozit RETEXTIL, který se skládá z textilního odpadu 
a LDPE. RETEXTIL kombinuje nejlepší vlastnosti plastu a dřeva. Materi-
ál je pevný, stálý, nenasákavý a bezúdržbový.

 Nabízíme městský mobiliář a profily.
 Materiál opracovatelný na běžných nástrojích pro práci se dřevem.
 Neabsorpční – odolný proti vlhkosti, vodě a nízkým teplotám.
 Odolný – o 40 % mechanicky odolnější než srovnatelné plasty.
 Vyprodukováno z textilu určeného k likvidaci. 

Pro přehled ještě uvádíme, jaký textil patří do kontejnerů na textil, jak má 
být do kontejneru vhazován a jaký textil tam v žádném případě nepatří.

Co PATŘÍ do sběrného kontejneru: 
Čistý a suchý textil (veškeré nositelné oděvy, kabelky, batohy, byto-
vý textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy, ručníky a deky) 
zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích / taškách, dále 
také čistá spárovaná (svázaná) nositelná obuv a funkční hračky. 
Co NEPATŘÍ do sběrného kontejneru: 
Znečištěný, mokrý, plesnivý nebo zapáchající textil, matrace, molitan, ko-
berce, ústřižky látek, netextilní materiály, komunální odpad. 

PROVOZNÍ DOBA KOMPOSTÁRNY
KDY JE MOŽNOST ODEVZDAT POUZE BIOLOGICKÝ ODPAD

Pondělí - - 

Úterý 08:00-12:00 12:30-16:00 

Středa - - 

Čtvrtek 08:00-12:00 12:30-14:00 

Pátek - - 

Sobota 08:00-12:00 12:30-14:00 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
KDY JE MOŽNOST ODEVZDAT POUZE OBJEMNÝ ODPAD

Pondělí 08:00-12:00 12:00-14:00 

Úterý - - 

Středa 08:00-12:00 12:30-17:00 

Čtvrtek - - 

Pátek 08:00-12:00 12:30-17:00 

Sobota 08:00-12:00 12:30-14:00 

 

Město Šluknov, DIMATEX CS, spol. s. r. o.
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Starostové opět řešili zdravotní péči a kůrovcovou kalamitu
Dalším bodem jednání bylo vystoupení ředitele dvou významných cyklis-
tických závodů na Šluknovsku Mgr. Jana Novoty. Zrekapituloval průběh 
závodů, a to jak Tour de Feminin, tak i Tour de Zeleňák. Obě akce byly hod-
noceny úspěšně, kvalitativní úroveň a bezpečnost závodnic se významně 
zvyšuje. Zároveň jsou již rovněž na hranici organizační kapacity, je potře-
ba se zamyslet nad dalším vývojem. Závody jsou vynikající pozitivní pre-
zentací regionu, v případě Tour de Feminin díky mezinárodním obsazení
i ve světě. Poděkování na závěr mířilo i k přítomným starostům, kdy jejich 
sdružení i obce samotné akce podporují nejen finančně, ale i materiálně
a dobrovolnickou prací.
Opakovaně také starostové řešili negativní dopady kůrovcové kalamity na 
majetek obcí. Především cesty velmi trpí, těžkou technikou jsou poškozo-
vány krajské, obecní i lesní. Pohyb po lesích je komplikovaný. Situaci na 
místě objasnil a na velmi kritické připomínky reagoval lesní správce LS 
Rumburk, společnosti Lesy ČR s. p.,  Ing. Roman Kratochvíl. Zdůraznil, 
že kalamita je na Šluknovsku momentálně nejsilnější v ČR, jsou těženy 
mnohonásobky obvyklých objemů dřeva, které je nutné v relativně krát-
kém čase z lesa vyvézt, aby se přibrzdilo další množení kůrovce. Personál-
ně jsou LČR na hranici kapacity. Připustil, že řada najímaných dodavatelů
a dopravců je problematických, LČR je sankcionují a následně je již pří-
padně nevyužívají. Byla přislíbena lepší komunikace se samosprávami
a snaha o minimalizaci negativních dopadů. 
Dalším bodem jednání byl stav a provoz nemocnice v Rumburku. Potíže 
nemocnice v Rumburku trvají již dlouhou řadu let. Během minulých let 
došlo k změnám vlastnické struktury, kdy nejprve nemocnici vlastnilo
a provozovalo město Rumburk, které časem nebylo schopno finančně udr-
žet výrazně ztrátový provoz. Následně proběhlo insolvenční řízení, kdy po 

významném tlaku ze strany obcí regionu i široké veřejnosti nemocnici od-
koupil Ústecký kraj. Nejprve ji sice poněkud nelogicky zařadil do Krajské 
majetkové, a.s., ale následně ji již nové krajské vedení zařadilo jako pro-
vozní středisko Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, která je součástí 
společnosti Krajská zdravotní, a.s. Ta je s více než devíti tisíci zaměstnanci 
jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a nej-
větším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji. Potud se tedy vše zdá v pořád-
ku a současné organizační nastavení dává naději, že adekvátní zdravotní
i akutní lůžková péče zůstane v regionu zachována a nadále rozvíjena. 
Vážné ekonomické a personální problémy provází nemocnici několik po-
sledních let a nic zásadního na této situaci nezměnily ani výše uvedené 
transformační kroky. Stále dochází k náhlému omezování rozsahu po-
skytované péče jak interní, tak i chirurgické! Vznikající ztrátu vyplývající 
z nedostatečných výkonů ponese Krajská zdravotní, a.s., což jistě není 
také trvale udržitelné. Náhlé a těžko předvídatelné omezování péče půso-
bí samozřejmě prioritně velké problémy našim občanům, ale i praktickým 
lékařům i Nemocnici Varnsdorf, která není např. způsobilá plně nahradit 
výpadky rumburských pracovišť. K aktuální situaci v nemocnici i k plánům 
do budoucna podal informace ředitel zdravotní péče pracoviště Rumburk 
MUDr. Michal Tichý. Potvrdil vážné personální a následně organizační 
potíže, které jsou negativním důsledkem předchozího období. Informo-
val o připravované modernizaci objektu tzv. chirurgie v řádu 700 mil. Kč 
i dalšího vybavení za cca 150 mil. Kč. Mělo by se jednat o dotační finanční 
prostředky, schváleny však zatím nejsou. Ze strany starostů zazněly vážné 
obavy nad dalším personálním vývojem i rozsahem poskytované péče, ob-
rátí se tedy dopisem na předsedu vlády A. Babiše se žádostí o podporu při 
zajištění financí na základní lůžkovou péči v regionu. Příští jednání se bude 
konat v prosinci v Dolní Poustevně.                 Jan Kolář, předseda SPRŠ

Vážení a milí spoluobčané,
máme tu listopadový čas a konec letošního roku se blíží rychleji, než by-
chom chtěli. V obchodech se na nás usmívají čokoládoví Mikuláši a čerti, 
v regálech přibylo vánočního zboží, což nás upozorňuje na to, že vánoční 
svátky se blíží. A máme za sebou i volby do Poslanecké sněmovny.
Jak probíhaly volby ve Šluknově?
Ve Šluknově občané volili ve čtyřech volebních místnostech – na radnici,
v základní škole ul. Žižkova, v Domě s pečovatelskou službou a v hasičárně 
v Království. Účast ve volbách byla 47,18 %, což je nejvyšší výsledek voleb-
ní účasti za poslední roky. Průběh voleb byl až na výjimky bezproblémový.  
Bohužel i u nás se členové volebních místností setkali s odmítavým a někdy 
i poněkud agresivnějším způsobem protestu proti nařízeným opatřením, 
zejména proti povinnosti mít nasazený respirátor. Jednalo se naštěstí o vý-
jimky. Touto cestou děkuji všem, kteří byli ochotni obětovat svůj volný čas 
a pracovat ve volebních komisích.
Na návrhu rozpočtu na rok 2022 se již pracuje
Jako každý rok, tak i letos jsou práce na sestavení rozpočtu v plném prou-
du. V současné době probíhají opět tzv. „škrtací kolečka“, kdy vedoucí jed-
notlivých odborů připraví ideální návrh rozpočtu. Je naprosto jasné, že pro 
splnění všech představ by musel být rozpočet města minimálně jednou tak 
velký. Realita je však jiná, proto probíhá několik jednání, kdy dochází k re-
dukci plánovaných výdajů tak, aby bylo možné sestavit reálný rozpočet na 
celý další rok. S návrhem rozpočtu se podrobně seznámí zastupitelé, kteří 
mají právo a možnost navrhovat úpravy a změny.  Až se najde většinová 
shoda je návrh rozpočtu zveřejněn a na zasedání zastupitelstva projednán. 
To nás čeká v prosinci. Pro Vaši informaci uvádím, že v letošním roce byla 
podána žádost o dotaci na vytvoření sběrného dvora v areálu kompostárny. 
V případě, že bude žádosti vyhověno, realizace proběhne v příštím roce. 
Kompostárna se nachází v průmyslové zóně, je zde váha a místo v areálu 
je mnohem větší než stávající prostor v technických službách v Císařském. 
Sběrný dvůr by byl kompletně přestěhován do areálu kompostárny a tyto 
služby tak by tak byly poskytovány na jednom místě. Pro občany to bude 
mnohem jednodušší. Ještě v letošním roce bude podána žádost o dotaci na 
úpravu křižovatky u „Špice“. Cílem je zvýšení bezpečnosti chodců. Doufej-
me tedy, že žádost bude podpořena. Podrobnější informace o plánovaných 
investicích budu moci zveřejnit až po schválení rozpočtu zastupitelstvem 
na rok 2022.
Jednání s vedením nemocnice v Rumburku
V příspěvku od starosty Krásné lípy a předsedy Sdružení pro rozvoj 

Šluknovska pana Jana Koláře se 
dočtete o jednání s ředitelem ne-
mocnice v Rumburku. Následně se 
uskutečnilo další setkání starostů
s generálním ředitelem Krajské 
zdravotní, a. s. MUDr. Petrem Ma-
lým, MBA. Pan ředitel nás infor-
moval o plánovaných investicích 
do nemocnice v Rumburku. Jedná 
se o výstavbu nového pavilonu ne-
mocnice v areálu chirurgie, který by 
měl, dle plánu, být dokončen v roce 
2023. Stavební povolení je vydáno 
a před investorem je náročná cesta 
k realizaci stavby. Zásadním a pri-
oritním úkolem je ovšem zajištění 
personálního obsazení nemocnice, bez kterého by provoz nebyl vůbec 
možný. Pan ředitel se obrátil na starosty z výběžku se žádostí o spoluprá-
ci zejména v oblasti zajištění bydlení pro nové lékaře, sestry a strategické 
zaměstnance nemocnice. Starostové pomoc přislíbili, protože všichni 
vnímáme zachování provozu nemocnice v Rumburku jako skutečně velmi 
významné. 
Rozsvícení vánočního stromu
Každoroční rozsvícení vánočního stromu na náměstí před první adventní 
nedělí je velmi pěkná tradice, po níž nastává adventní čas. Bohužel v minu-
lém roce jsme museli tuto akci oželet z důvodu nepříznivé epidemiologické 
situace. V současné době tu máme další vlnu epidemie, jak se předpoklá-
dalo, zatím se ale k zákazu venkovních kulturních akcí neschyluje. Dou-
fejme, že žádné omezení nenastane a my se budeme moci sejít na náměstí
a společně vánoční strom rozsvítit. Akce se letos bude konat v pátek dne 
26. listopadu odpoledne. Dovolte mi, abych Vás srdečně pozvala v ten-
to termín na náměstí, kde bychom společně rozsvítili nazdobený strom. 
Vánoční koledy, písničky, vystoupení dětí na pódiu, stánky se svařákem
a vánočním zbožím budou jistě pro nás všechny příjemným potěšením. Ale 
zejména možností se vzájemně potkat, společně pobýt, popovídat si a po-
přát si hezké svátky. Těším se na setkání s Vámi.

Eva Džumanová

Pokračování ze str. 1
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Komentované prohlídky hodin nebo promítání, to nabízí nové výstavy na zámku

Dne 15. října jsme vernisáží otevřeli výstavu „Ze Šluknovského výběžku do 
světa a zpět“. Nádherné akvarely Adolfa Böhlicha chodí navštěvovat lidé

Opusťte vánoční shon a odpočiňte si při akcích na zámku

z Čech i z Německa. Jsme rádi, že jsme mohli splnit sen tohoto významné-
ho umělce a výstavu v místě jeho bydliště zrealizovali. Výstava bude otevře-
na do 31. ledna 2022.
Velice úspěšnou vernisáž, kterou navštívilo 80 návštěvníků, jsme otevře-
li v pátek 22. října. Výstava „Historických hodin“ čítá na 90 druhů jedi-
nečných hodin od konce 18. století až do konce 19. století. Doporučujeme 
přijít do zámku na speciální prohlídku o hodinách, která se bude konat
v sobotu 20. listopadu a v sobotu 11. prosince, vždy od 14:00 hodin. Rezer-
vujte si dostatek času, protože nebudete chtít odejít! Vstupné na výstavu je 
50 Kč a obdivovat hodiny můžete do 19. prosince 2021.
Za oknem ještě svítí sluníčko, ale přijdou i sychravé dny, tak neseďte jen 
doma, ale vyrazte také za kulturou a podpořte náš zámek a místní umělce 
a sběratele. 

První adventní neděli – 28. listopadu 
od 14:00 hodin – můžete na zámku 
popustit uzdu své fantazie a vytvořit 
si vánoční dekorace do svého do-
mova. Vánoční věnce, stromečky, 
závěsy, cokoliv chcete. Veškeré vyba-
vení je tu pro Vás připraveno, k tomu 
pár šikovných rukou a pár kreativ-
ních duší, které rády pomohou, po-
kud byste si nevěděli rady. Nebude 
chybět ani vánoční hudba a také sva-
řáček. Cena dle hotových výrobků.
V sobotu 11. prosince od 9:00 hodin 
můžete načerpat pozitivní energii při 
vánočním jógovém dopoledni s Iren-
kou Kubicovou. Tato již tradiční akce 
je velice oblíbená a ani letos nebude 
chybět. Dvě jógové lekce a k tomu 
ještě vánoční překvapení na konec. 
Vstupné 450 Kč bude opět darováno 
potřebným. Svá místa si rezervujte 
na info@irenakubicova.cz.
Třetí adventní neděle – 12. prosince 
od 19:00 hodin – přinese do zám-

ku špičku naší hudební scény, a to 
KrisKros kvintet. V podání tohoto 
vokálního a capella kvintetu, který 
získal mnoho prestižních hudebních 
ocenění (např. 2. místo na meziná-
rodní a capella soutěži „Vokal.Total“ 
v rakouském Grazu),  nahrál hudeb-
ní CD v USA a spoluúčinkuje v Čes-
ké televizi a Českém rozhlasu, zazní 
české a světové koledy v originálních 
úpravách za doprovodu beatboxu. 
Nezapomeňte si svá místa rezervo-
vat v Informačním centru ve Šluk-
novském zámku. Před koncertem je 
potřeba prokázat bezinfekčnost. Dě-
kujeme za pochopení a těšíme se na 
Vás. Vstupné 150 Kč.
Vánoční čas je kouzelným obdobím, 
hoďte každodenní starosti za hlavu, 
vánoční úklid ani pečení neutečou
a přijďte do Šluknovského zámku na-
čerpat tu správnou atmosféru. Uvidí-
te, že pak Vám vše půjde více od ruky 
a s větší radostí.

Od 4. října můžete ve Šluknovském zámku navštívit fotografickou výsta-
vu „Krajina ženami požehnaná“. Vernisáž byla tentokrát jen pro návštěv-
níky s pozvánkou, a to díky kapacitě prostor. Kdo neměl možnost být při 
otevření však nemusí zoufat, protože výstava je otevřena každý den až do 
konce listopadu. Každou neděli pak v 15:30 probíhá navíc promítání dal-
ších fotografií. Bylo zapotřebí hodně odvahy a bylo třeba opustit komfortní 
zónu, aby se nahé ženy spojily se svým krajem, a aby světu – i sobě samým 
– podaly svědectví o přírodním lidském bohatství Českého Švýcarska.
O nezměrné kráse téhle krajiny, jinak, než je obvyklé. Neváhejte a přijďte 
podpořit tento bohulibý projekt. Dobrovolné vstupné bude použito na ob-
novu původních alejí v našem výběžku.
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Nejoblíbenější akce roku – cimbálka s degustací vína – zpět 
ve Šluknovském zámku!

Už se nám po Vás stýskalo! Po del-
ší pauze jsme ale zpět a opět Vám 
přivezeme kousek té moravské po-
hody k nám do výběžku. V pátek
12. listopadu zahraje na zámku 
MUSICA MORAVICA. 
Soubor, který vystupuje ve složení 
cimbál, housle a kontrabas, je již 
stálicí na cimbálové hudební scéně. 
V letošním roce slaví 30 let svého 
působení, a za tu dobu koncertoval 
po celém světě. 
Základem repertoáru zdaleka není 
jen folklor český, moravský, slo-
venský či maďarský, ale Musica 
Moravica Vás překvapí i originální 
úpravou světových evergreenů, 
rockových skladeb, operních i ope-
retních melodií, country, vážné
i filmové hudby.
Ani tentokrát nebude chybět de-
gustace nejen svatomartinských 
vín, tentokrát od vinařství z Rakvic 
,,Švásta a Kadlec“. Igor Švásta
a Honza Kadlec spolu pokračují
v tom, co začali jejich otcové a dě-
dové. Vyrábí víno pro sebe, svou 
rodinu a přátele. My máme štěstí, 
že se o tu radost chtějí podělit i s námi. Jedná se o mikro, či spíše nano-vi-
nařství, které hospodaří na pouhých 2 ha vinic v okolí Rakvic.
Dorazte 12. listopadu od 17:00 hodin do Šluknovského zámku a zaposlou-

chejte se i vy do podmanivých tónů cimbálové muziky Musica Moravica. 
Nezapomeňte na dvě věci – prokázání bezinfečnosti a rezervaci míst v In-
formačním centru – po vstupenkách je vždy velký hlad. Vstupné 150 Kč.
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Krmení kachen nevhodnými potravinami je nebezpečné
Chcete vzít své děti k rybníku krmit kachny a berete si sebou zbytky staré-
ho jídla z domova? Ornitologové radí, co do žaludků vodního ptactva patří
a co naopak ne. 
Čím nekrmit?

Naše krásné město mělo tu čest přivítat zástupce lesnických škol Čech, 
Moravy a Slovenska na semináři trubačů. Kromě žáků, učitelů, ředitelů 
jednotlivých škol zde byli i předseda Klubu trubačů Slovenské republiky 
a zástupci vedení České myslivecké jednoty. Třídenní program byl pro 
všechny zúčastněné naprosto vyčerpávající, ale v pozitivním slova smyslu. 
Naši hosté byli nadšení zejména z města, zámku, a blízkého okolí. V na-
bitém hudebním programu jsme našli prostor pro doprovodný program, 
abychom se pochlubili právě zajímavými místy Šluknovského výběžku.  

Návštěva Šluknova z lesnických škol 
Čech, Moravy a Slovenska

Jsme všichni lesníci, proto jsme si našli čas prodiskutovat také palčivá té-
mata současného lesnictví, včetně kůrovcové kalamity. 
Vrcholem této jedinečné akce byl nedělní absolventský koncert v kostele
sv. Václava ve Šluknově. Všichni byli ohromeni velkou návštěvou z řad oby-
vatel Šluknova i okolních obcí a jejich zájmem o trubačskou hudbu. Dě-
kuji Vám za to, určitě to byla ta největší odměna téměř šedesáti trubačům
a jejich lektorům. Všichni zúčastnění opravdu nešetřili chválou a obdivem
a myslím, že to byl nejlepší možný vstup do krásné neděle.
Děkuji, že tu máme tolik kulturně založených lidí, děkuji, že jsme tak dobří 
sousedé.

Mgr. et. Bc. Rudolf Sochor
ředitel školy

Rozhodně byste neměli krmit kachny či labutě 
zbytky masných, slaných, přepálených nebo do-
konce kořeněných a spálených jídel, jelikož jim 
mohou způsobit zažívací potíže a v horším přípa-
dě i smrt. Dalším druhem jídla, kterým by se určitě 
neměly krmit, je tvrdé pečivo, které jim může po-
ranit jícen. Ostatní pečivo však také není nejlepší 
volba, protože je plné sacharidů, nedává zvířatům 
žádné potřebné živiny, není pro ně nijak prospěš-
né a zaplácává jim žaludek. Pokud budou pečivo 
konzumovat nadměrně, může se stát, že to povede 
k deformaci jejich křídel.
Čím naopak krmit?
Pokud ale přeci jen chcete vzít své děti za labutěmi 

na krmení, nejvhodnější je s sebou vzít nějaké obiloviny, ovoce a zeleninu. 
Věci, co běžně najdete doma v kuchyni jako ovesné vločky, květák, brokoli-
ce, mrkev, salát a podobně, ovšem nadrobno nakrájené, protože po pozření 
většího sousta, může pták uhynout.

Čím se tedy živí?
I když možná máte pocit, že v zimě jim jídlem za-
chraňujete život, není to tak. Vodní ptactvo běžně 
získává potravu z vodních rostlin, hmyzu, drob-
nějších živočichů. V zimě nepohrdnou ani žaludy, 
kukuřicí či řepou.
Je třeba si uvědomit, že k rybníkům ve městech 
chodí krmit ptactvo spousty lidí a tím pádem do-
stává mnohem více jídla než by mělo. Zkuste radě-
ji najít místo, kam chodí lidí málo a nezapomeňte, 
že nejlépe uděláte s rostlinnou a nezpracovanou 
stravou !

Text: Linda Marie Mrázková
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Možná jste si při procházce městem či ve svém okolí také všimli vzrostlých stromů, které byly ořezány podobně, jako můžete vidět na následujících fotografiích 
(jedná se o nedovolený zásah do dřevin, o poškození dřevin):

Text a foto: Ing. Iva Jaburková, Ph.D. Odbor rozvoje a ŽP

Stromy ve Šluknově

Právní úprava ochrany dřevin je řešena zákonem č.114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny (ZOPK), a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu
č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění poz-
dějších předpisů. Podle zákona jsou dřeviny rostoucí mimo les chráněny 
před poškozováním a ničením a péče o ně je povinností vlastníků; přísnější 
ochranný režim se vztahuje na dřeviny vyhlášené za památné stromy a dře-
viny náležející k zvláště chráněným druhům rostlin (§ 7 odst. 1 ZOPK). 
Zákon dále vymezuje jediný dovolený způsob ničení dřevin, kterým je ká-
cení, a stanovuje pro něj podmínky. Prováděcí vyhláška blíže specifikuje 
pojmy poškození a ničení dřevin a uvádí, které dřeviny lze kácet bez povo-
lení. Dále jsou zde uvedeny náležitosti žádosti o povolení kácení. 
Bez povolení lze kácet dřeviny, které nejsou součástí významného kra-
jinného prvku nebo stromořadí a mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod 
kmene menší než 80 cm. O povolení kácení nemusí žádat ani majitel ovoc-
ných dřevin, které rostou na pozemcích v zastavěném území evidovaných
v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, nebo zastavěná plocha
a nádvoří. 
Naopak ostatní dřeviny, tj. především vzrostlé dřeviny na jiných typech 
pozemků a vzrostlé neovocné dřeviny v zahradách (které mají ve výšce
130 cm nad zemí obvod kmene větší než 80 cm), lze kácet pouze na základě 
vydaného rozhodnutí o povolení kácení, stejně jako souvislé keřové porosty
o ploše větší než 40m2. O povolení pokácet takové dřeviny je zapotřebí žá-
dat u orgánu ochrany přírody, kterým je obecní či městský úřad. Správní 
úkon není nijak zpoplatněn. 
Dřeviny se zpravidla kácí v období vegetačního klidu. Přesné datum vege-
tačního klidu dřevin není právními předpisy stanoveno a ani stanovit nelze, 
vyhláška pouze říká, že jde o období přirozeného útlumu fyziologických
a ekologických funkcí dřeviny. V praxi se povoluje kácení nejčastěji od
1. listopadu do 31. března. Každý druh dřeviny dosahuje vegetace v jiné 
době a rovněž je nutné počítat s výkyvy počasí. Podle toho jsou také ob-
sazena ptačí hnízda. Je však doporučováno i z toho důvodu, že v té době 
nehnízdí ve větvích či v dutinách stromů ptáci, kteří jsou rovněž obecně 
chráněni. Zákaz úmyslného vyrušování ptáků zejména během rozmnožo-
vání a odchovu mláďat a poškozování nebo ničení jejich hnízd, vychází ze 
směrnice EU a je zakotven v zákoně o ochraně přírody a krajiny. 
V případech, kdy je třeba povolení ke kácení, žádost podává vždy vlastník 
pozemku, na kterém dřeviny rostou. V rozhodnutí o povolení kácení se 
správní úřad zabývá otázkami posouzení závažného důvodu kácení, vy-
hodnotí funkční a estetický význam dřevin. Orgán ochrany přírody v tomto 
rozhodnutí též může uložit žadateli provést přiměřenou náhradní výsadbu 
jako kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin (současně 
může uložit následnou péči o tyto dřeviny po nezbytně nutnou dobu, max. 
na 5 let).

Kácení dřevin 
(k § 8 odst. 1 ZOPK) 
Kácením dřevin se rozumí odstranění jejich nadzemní části ve výšce pa-
řezu. V případě dřevin s pařezovou výmladností je strom pokácen, resp. 
kácení je dokončeno i v případě, kdy po odstranění kmene stromu dojde 
k růstu nového kmene, nebo nových kmenů ze spících pupenů v pařezové 
části kmene, nebo z již existujících pařezových výmladků, které při kácení 
kmene nebyly odstraněny. 
Vyroste-li v průběhu času pařezovou výmladností nový strom, pak tako-
vá dřevina požívá ochrany jako běžná dřevina. Přitom pařez lze chápat 
jako část stromu (zpravidla bázi kmene), která zůstává zakotvena kořeny
v zemi. Obvyklá výška pařezu je 1/3 průměru kmene na pařezu. V případě 
náročných terénních podmínek lze ponechat i pařez přiměřeně vyšší. 
Torzem stromu se rozumí ponechání kmene vyššího, než je obvyklá výška 
pařezu. Pokud není torzo stromu výsledkem přirozeného působení přírod-
ních procesů, nelze jeho umělé vytváření chápat jako kácení dřevin, ale 
zpravidla jako nedovolený zásah do dřevin ve smyslu § 2 odst. 1 vyhlášky 
č. 189/2013 Sb.
Nedovolené zásahy do dřevin 
(§ 2 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb. a její novely č. 86/2019 Sb.)
 Nedovolené zásahy do dřevin jsou definovány jako „takové poškozování 
nebo ničení dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejích ekolo-
gických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí 
jejich odumření“. 
Porušení povinnosti vlastníka pečovat o dřeviny (patří sem i nedovolené 
zásahy do dřevin) může mít za následek uložení pokuty i opatření k ná-
pravě (které spočívá v povinnosti provést specifikovaná, odborně podlo-
žená opatření ve prospěch dřevin) podle příslušných ustanovení zákona
č. 114/1992 Sb. (§ 87 – 88, § 86).
Ořezat strom tak, aby se nejednalo o nedovolený zásah do dřevin, je otázka 
znalosti rozsáhlé oblasti zvané arboristika. Doporučujeme proto občanům, 
aby se obraceli na odborníky – arboristy, kteří se na péči o stromy specia-
lizují. Seznam certifikovaných arboristů naleznete např. zde:  https://szkt.
cz/spod/certifikace-etw/certifikovani-arboriste-v-cr
Město Šluknov spolupracuje s arboristy p. Tomášem Sochou, p. Milosla-
vem Wachem a p. Šimonem Tesařem. Ošetřují stromy tzv. stromolezeckou 
technikou, takže se dostanou i do nejvyšších částí koruny. 
V letošním roce byly ve spolupráci s arboristy ošetřeny např. stromy
v zámeckém parku a v MŠ Svojsíkova (odstranění suchých větví), dále pa-
mátný strom jasan v Karlově údolí a památná lípa poblíž vlakové zastávky
v Círařském. Na podzim po opadu listí bude ošetřena lípa v Židovské ulici, 
u které bude provedeno snížení koruny, čímž bude zvýšena stabilita a pro-
vozní bezpečnost dřeviny tak, aby mohl být strom na stanovišti zachován.
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Od října jsme se pokusili (po delší odmlce způsobené omezením provo-
zu škol) obnovit nabídku zájmové činnosti na naší škole. Doufáme, že 
postupné zpřísňování hygienických opatření již do zájmové činnosti ne-
zasáhne. Bohužel mnoho žáků si odvyklo trávit čas při nějaké pravidelné 
organizované činnosti a zejména žáci druhého stupně o poměrně širokou 
nabídku kroužků neprojevují velký zájem. Doufám, že se situace ještě 
zlepší, nabídka školního klubu se může přizpůsobit poptávce, ale je třeba 
žáky zaktivizovat.

Na druhou stranu vím, že mnoho žáků se účastní různých forem doučo-
vání, které má za cíl zmírnit dopady dlouhé distanční výuky. Nabídka do-
učovacích aktivit je na naší škole také velmi pestrá. Těmto žákům často již 
nezbývá na zájmové aktivity čas.
Pokud by ještě někdo měl zájem zapojit se do kroužků nebo doučování, 
může kontaktovat vedoucího kroužku, popřípadě svého třídního učitele.

Text: Mgr. Renata Sochorová, ředitelka  ZŠ

Zájmová činnost na základní škole

Přehled zájmových útvarů ve školním roce 2021/2022 

Název zájmového útvaru Určen pro  Den a čas ZÚ Vedoucí ZÚ 

Školní liga žáky II. stupně pondělí  14.00 - 15.30 hod. Vyšohlíd Martin 

Keramický kroužek ŠD 1 žáky I. stupně čtvrtek   15.00 - 16.00 hod. Šimonková Martina 

Konverzace v anglickém jazyce Žáky 3. ročníku úterý      12.45 - 13.30 hod. Zahejská Kateřina 

Deskové hry žáky 6. a 7. ročníku čtvrtek   14.00 - 15.30 hod. Steklá Lenka 

Badatelský kroužek žáky II. stupně středa    14.00 - 15.30 hod. Steklá Lenka, Gallová Petra 

Žákovský parlament žáky 4. - 9. ročníku pondělí  14.00 - 15.30 hod. Gallová Petra 

Sportovní kroužek  žáky I. stupně pátek     13.30 - 15.00 hod. Krákora Tomáš 

Pletení z pedigu žáky I. stupně čtvrtek   13.00 - 14.30 hod. Krákora Tomáš 

Keramický kroužek ŠD 2 žáky I. stupně středa    15.00 - 16.00 hod. Rozvoral Tomáš 

Florbal žáky II. stupně čtvrtek    15.20 - 17.00 hod. Špalek Jakub 

Mažoretky žáky I. stupně Středa    14.00 - 16.00 hod. Poláčková Marcela 

Jóga pro děti žáky I. stupně středa     14.00 - 14.30 hod. Laštůvková Pavlína 

Jóga pro dívky žákyně II. stupně středa     14.40 - 15.20 hod. Laštůvková Pavlína 

Ruční práce žáky 5. - 9. ročníku pondělí   14.00 - 15.25 hod. Grossmannová Jitka 

Tvořivá dílna žáky 5. - 9. ročníku úterý       14.00 - 15.25 hod. Grossmannová Jitka 

Vaření žáky 5. - 9. ročníku středa     14.00 - 15.25 hod. Grossmannová Jitka 

Ping - pong žáky 5. - 9. ročníku čtvrtek     14.00 - 15.25 hod. Grossmannová Jitka 

Ukulele I.žáky I. stupně pátek      13.30 - 14.30 hod. Schrödingerův institut 

Výtvarný kroužek žáky I. stupně pondělí   15.00 - 16.00 hod. Charouzková, Šimonková 

Sportovní kroužek žáky I. stupně úterý       15.00 - 16.00 hod. Bolíková Lucie 

Basketbal žáky 3. a 5. ročníku středa     14.30 - 15.30 hod. (od 18.10) Schrödingerův institut 

Basketbal žáky 5. a 6. ročníku středa     15.30 - 16.30 hod. (od 18.10) Schrödingerův institut 

Basketbal žáky 7. a 9. ročníku středa     16.30 - 18.00 hod. (od 18.10) Schrödingerův institut 

Sportovní a pohybové hry žáky 1. a 3. ročníku středa     13.30 - 14.30 hod. (od 18.10) Schrödingerův institut 

Florbal žáky II. stupně pondělí    15.30 - 17.00 hod. (od 18.10) Schrödingerův institut 

 

Na škole probíhá v rámci všech ročníků doučování žáků z hlavních předmětů. Pokud žák ještě na 
doučování nedochází a máte zájem o doučování, zkontaktujte třídního učitele. 

S lítostí a smutkem si dovolujeme oznámit, že dne
11. 10. 2021 nás navždy opustila bývalá kolegyně a ředitelka 
Základní školy ve Šluknově, paní Irena Petroušková.
Paní Petroušková působila na naší škole mnoho let. Nejprve 
jako učitelka biologie a chemie, později - v letech 1972 až 1988 
- stála v jejím čele. Podílela se na výchově a vzdělávání mnoha 
obyvatel Šluknova. I po ukončení pracovní kariéry se vždy ak-
tivně zajímala o dění ve škole, se zájmem sledovala naši práci. 

Vzpomínka na paní Irenu Petrouškovou

Pokud jí to zdravotní 
stav dovoloval, účast-
nila se pravidelných 
setkání bývalých za-
městnanců či různých 
akcí pro veřejnost, kte-
ré škola pořádala. 
S úctou vzpomínáme

Za vedení školy
a kolegy Mgr. Renata 

Sochorová Učitelský sbor v prvním roce jejího nástupu do funkce ředitelky (1972/73)
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Události ze školy  popsané žákyní 
devátého ročníku

Vyrazili jsme společně na burzu škol

V pátek 1. října se zájemci ze tříd 9.A a 9.B vydali společně autobusem do 
Varnsdorfu na Burzu škol. 
Střední školy zde měly své stánky, kde prezentovaly studijní i učební obory. 
Studenti středních škol v nich nabízeli letáky, odpovídali na různé otázky 
a také podávali informace o tom, jaké předměty se na jejich škole vyučují, 
mluvili o přijímacích zkouškách atd.
Žáci naší školy si vybírali stánky podle toho, která střední škola je zauja-
la nebo o ní přemýšlejí. Bylo tam mnoho středních škol z Ústeckého, ale
i Libereckého kraje.
Součástí výstavy byla i možnost občerstvení, třeba palačinkami, které 
smažili sami studenti, nebo míchaným nápojem. Řada z nás to využila
a moc si pochutnala.
Pár žáků odjelo zpátky do Šluknova s tím, že už ví, na kterou střední školu 
chtějí jít. Někteří však ještě stále netuší, na kterou střední školu zamíří. 

Návštěva muzea
Pátého října, místo odpoledního vyučování, jsme my, zájemci z devátých 
ročníků, vyjeli autobusem spolu s p. učitelkami Steklou a Gallovou na ná-
vštěvu rumburského muzea. 
V muzeu jsme objevili řadu zajímavých věcí. Byly tu například vystaveny 
figuríny připomínající druhou světovou válku, různé fotky a zbraně.
Naším tématem ale nebyla druhá světová válka, nás zajímala Výstava zka-
menělin. Paní, která vyprávěla o zkamenělinách, nám také dala vyplnit 
pracovní listy.
Naším úkolem bylo najít ve vitríně různé zkameněliny. Společně jsme si 
pracovní list zkontrolovali a opravili.
Byly tam nejen zkameněliny, ale i otisky žraločích zubů a hlemýždí ulity.
Na památku si žáci mohli koupit trilobity odlité ze sádry nebo malé mýdlo 
v podobě trilobita.  
Zpátky do Šluknova jsme jeli vlakem.

Za žáky devátých ročníků sepsala Tereza Polívková
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Podzim je tu

Sklizeň úrody je v plných obrátkách a také 
my jsme přiložili ruku k dílu. Zahradní-
kovi jsme pomohli v sadu sklidit jablka, 
hrušky i švestky. Třídili jsme, krájeli jsme, 
ochutnávali jsme. Protáhli jsme si celé 
tělo, zbystřili jsme svoje hlavičky, zaměst-
nali ručičky. Podívali jsme se také na pole, 
kde jsme sázeli a sklízeli brambory a když 
jsme si s nimi dost pohráli, tak jsme si je 
upekli. S kukuřicí jsme se prošli od semín-
ka až k dobrotám. To jsme byli překvapení, 
když jsme zjistili, co všechno se dá z kuku-
řice vyrobit a sníst. A nechyběla ani výpra-
va do lesa, který také ukrývá své podzimní 
plody. Tentokrát jsme si odtud odnesli 
koše plné šišek, těch jsme našli spoustu. 
Zato jedlou houbu jsme nenašli ani jednu, 
jen pár nejedlých, které jsme si ve školce 
vyhledali v atlase, abychom věděli, jak se 
jmenují. Ale aby nám to nebylo moc líto, 
tak jsme se zašli podívat na výstavu hub, 
kde jich bylo tolik, že jsme je ani nespočí-
tali. Ve školce jsme si užili i dva projektové 
dny. V jednom jsme si hráli na stavitele. 
Učili jsme se orientaci v mapě a postavi-
li jsme si svoje město. A ve druhém jsme 
se v poetické dílně setkali s výtvarníkem
a básníkem a společně jsme si za hudební-
ho doprovodu nakreslili zvířecí kalendář. 
No a nakonec jsme se rozloučili se všemi 
ptáčky, kteří na zimu odlétají na jih do tep-
lých krajin a budeme se těšit, až se k nám 
zjara zase vrátí...

Text: H. Princová
foto: H. Princová, Irena Staníková,

Vladimíra Jeníková a Lenka Králová
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16. října 2021 se na louce nad rybníkem na Křížovém vrchu konala již 
tradiční Drakiáda. Akce se zúčastnila spousta návštěvníků. I přes to, že 
vítr nebyl tak silný, v oblacích se vznášelo 37 létajících papírových draků. 
Přítomní rodiče i prarodiče si mohli užít čerstvého vzduchu se svými ra-

tolestmi a na závěr celé akce bylo připraveno občerstvení v podobě buřta
s chlebem, který si sami opekli na připraveném ohništi.
Věřím, že jsme si společné podzimní odpoledne všichni užili. 

Foto: Ing. Bc. Lukešová Ivana

Foto: Štěpánková Klára

DRAKIÁDA
16.10.2021

Výstava hub
8. a 9. 10.2021

Mandava
Jazz na 
zámku
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I uplynulá století přinášela Šluknovu nepříjemné zážitky a události
V roce 1555 to byla morová epidemie, kdy jen 
málokterý dům zůstal ochráněn. Tehdy roz-
nášeli mladí silní muži do domů košíky s po-
travinami. Byl-li koš vrácen zpět prázdný, byl 
to neklamný důkaz, že v domě žijí ještě lidé.
V opačném případě byly mrtvoly vyneseny ven 
z města morovou brankou, kterou ještě dnes 
můžeme vidět za kostelem u schodů na bývalý 
hřbitov u kostela. Protože tehdy umírali denně 
lidé, nestačilo se vyrábět ani dostatečné množ-
ství rakví a někdy už nebyl ani dostatek dřeva k 
jejich zhotovení. Nebožtíci byli proto zabaleni 
pouze do prostěradel a pohřbíváni ve společ-
ných hrobech. V době velkého umírání byly
i velice přísně střeženy městské brány, aby do 
města nemohli vstoupit cizí lidé a obyvatelé 
nemohli ven z města. Z této doby pochází zvyk 
„chození s košíky“. Vždy na Popeleční středu 
chodily děti s košíky od domu k domu a prosily 
o dobroty do košíku. 
Další morová epidemie zachvátila Šluknov
v roce 1585. Připomíná nám ji ještě dnes mo-
rová deska na zdi kostela u velké věže, původně 
umístěná na první veřejné městské škole vedle 
kostela, zbourané v roce 1982. Tehdy za staros-
ty Hanse Müldnera zemřelo ve Šluknově a při-
fařených obcích 1113 osob (648 lidí ve městě 
samotném, 465 lidí v okolních vesnicích). 
Při morové epidemii v roce 1632 zemřelo od 
dubna do října 559 osob. Další mory postihly 
město v letech 1595 a 1683.
Velice obávaným živlem byly požáry. A Šluknov 
těch opravdu zničujících zažil několik. O požá-
ru z roku 1577 je psáno, že Šluknovské panství 
bylo dřevěné. Existoval zde kostel, škola, fara
a hospic. Při požáru 15. dubna roku 1577 sho-
řela polovina města, i zámek. Za pomoci okol-
ních vesnic mohl být Šluknov opět vystavěn. 
Na tuto zlou událost upomíná deska na domě
čp. 371 na náměstí Míru (malý obchod Potra-
viny D + S), jehož překlad nechal zhotovit pan 
Pavel Kout. 
V roce 1710 vypukl požár u zámečníka v dolní 
části náměstí, který se rozšířil i na radnici, kde 
shořely doklady, uložené v dřevěné skříni. Jen 
městská privilegia a kniha z roku 1435 psa-
ná gotickým písmem byly tehdy zachráněny. 
Při tomto požáru pohltily plameny 150 domů
a opět archivní doklady, listiny, matriky se zá-
pisy narození, úmrtí i sňatků, které shromáždil 
farář Friedrich Ignaz Reintsch. Lehlo popelem 
skoro celé město včetně kostela a fary. Plameny 
se vyhnuly pouze škole a 21 domům na Předměstí a 8 domům Na Hrázi
u rybníka pod zámkem. Hned následující rok bylo započato se stavbou 
nového kostela, která trvala až do roku 1714. Po dobu stavby svatostán-
ku se mše konaly na zámku, kde bydlel i farář Reintsch. Věží se dočkal 
kostel, zasvěcený svatému Václavovi, až v letech 1722-1724 už za faráře
J. F. A. Schneidera. Bohoslužby se v něm konají dodnes. 
V den svatby mladého Tobiase Zosela dne 6. listopadu 1735 byl jeho dům 
zapálen zlomyslnými chlapci. Při tomto požáru shořelo ještě dalších
9 domů. 
Dne 9. července 1745 uhodil ve večerních hodinách do jednoho z domů 
na Předměstí blesk. Tehdy shořelo ještě dalších 156 domů. V témže roce 
vyrušil opět obyvatele Předměstí další velký požár, při kterém si lidé stačili 
posbírat sotva několik osobních věcí. Tehdy plameny hnané větrem pře-
skočily Drážďanskou bránu (stála na dnešním náměstí Republiky přes uli-
ci směrem do Císařského) a pokračovaly směrem do středu města. Během 

tří hodin běsnění zůstal zachován pouze kostel a škola a 3 domy v Potoční 
ulici. 
Dne 8. ledna 1758 vypukl požár v městském mlýně. Naštěstí vycházeli
v téže chvíli z kostela věřící, kteří se hned pustili do likvidace ohně. Proto 
shořel s mlýnem pouze vedle stojící dům. Když pak v témže roce vypukl 
další požár, rozhodli se obyvatelé pod vedením starosty Ferdinanda Do-
natha, že každý rok, vždy 26. června na den svatých mučedníků Jana a Pav-
la, začne tento sváteční den slavnostní bohoslužbou k odvrácení požárů. 
Návrh byl schválen konsistoriální konfirmací a měl být dodržován na věky. 
Svatý Jan a Pavel jsou dodnes patrony Šluknova. Jejich sochy jsou umístě-
ny u hlavního vchodu do kostela. Pavel vlevo se zbytky meče. Jan vpravo, 
jehož atributy orel a kalich, z něhož vylézá had, chybí. 
Rychlé uhašení požáru, vypuknuvšího 20. prosince 1814 u pekaře H. Es-
sera, odvrátila pomoc velkého počtu pomocníků, takže plameny nestačily 
přeskočit na okolní domy. Přesto při něm uhořel pekařův syn, který chtěl 

Morová deska umístěná na zdi u velké věže kostela sv. Václava, původně umístěná na první veřejné 
městské škole vedle kostela.

První veřejná městská škola včetně pohledu na morovou desku.
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pravděpodobně z hořícího domu ještě 
něco vynést. 
Poslední veliký požár vypukl na Velký pá-
tek 13. dubna 1838 v západní části města 
v domě čp. 411 (na dnešním náměstí Re-
publiky) u Antona Webera, přezdívaného 
„Horantbäcker“. Tehdy pohltily plameny 
162 domů a 19 stodol. Shořela i krásná 
dřevěná radnice s podloubím. Od té doby 
začali lidé stavět domy zděné. Celý střed 
města tehdy změnil svou tvář. 
Také války a průtahy vlastních i cizích 
vojsk vyvolávaly u obyvatel děs a hrůzu. 
Velitelé požadovali v takovýchto přípa-
dech jídlo nejen pro sebe a své vojáky, ale 
i stání a žrádlo pro koně. Docházelo také
k vykrádání domů a znásilňování žen. 
Např. v roce 1637 od 17. dubna do
12. května zapálili vojáci při průtahu měs-
tem 25 domů a 8 stodol. 
Na jaře 1813, když pruské a ruské vojsko 
obsadilo sousední Sasko, utekla velká část 
saských obyvatel kvůli plenění a týrání
i s dobytkem do Čech, kde byli ochotně 
přijati. Protože jejich pobyt trval dlou-
ho, nebylo už čím krmit dobytek, který 
řval hlady. Po návratu do svých domovů 
Sasové Šluknovu písemně poděkovali.
V srpnu téhož roku vtrhli husaři, kteří 
přišli z Drážďan přes Lobendavu, do Šluk-
nova. Část zde přenocovala, zbylí se uby-
tovali hned za městem. Všichni museli být 
zásobeni potravinami a alkoholem. 
Pro koně požadovali seno a oves. 
Co nedostali dobrovolně, vzali si ze 
stodol sami. Naštěstí nedošlo k vý-
tržnostem ani ke znásilněním. 
Hned nato vpochodovali do města 
Francouzi. Chovali se však slušně, 
obyvatelé se báli jen ohňů, které ho-
řely v ulicích a na náměstí. Byli však 
ujištěni, že vojenské ohně neškodí. 
24. srpna celá armáda, čítající přes 
100 000 mužů, pochodovala od 
samého rána do pozdního večera 
přes město. Šli těsně vedle sebe, že 
se sotva vešli do ulic a nikdo z nich 
nesměl vystoupit z řady. Bylo sku-
tečně pozoruhodné vidět tak velké 
množství vojáků, proto byl rynek 
plný zvědavců. Jeden regiment ná-
sledoval za druhým doprovázený 
parádní hudbou. Byli to samí krás-
ní mladí lidé – většinou branci. Jen 
kavaleristé neměli pořádné koně. 
Krásné bylo dívat se na starou gar-
du. Střídala se kavalerie, pěší vojá-
ci, dělostřelectvo a vozatajstvo. Pak 
všelijaký dobytek, který byl sebrán
v Království, takže obyvatelům sko-
ro žádný nezůstal. Kolem 9 hodiny večer přišlo ještě dalších 10 000 mužů, 
kteří chtěli ve městě zůstat. Ale sotva byli ubytováni, už je bubny svolávaly 
a museli okamžitě odejít. Dne 25. srpna ráno přišel ještě malý oddíl, který 
bez jakýchkoliv výtržností spěchal za svými druhy. 
Sotva odešlo francouzské vojsko, přišli 2. září večer do města přes Varn-
sdorf a Rumburk Poláci. Bylo jich asi 1400 a vedl je polský kníže Poniatov-
ský, který měl po svém boku ještě další francouzské generály. Poniatovský 
se ubytoval v zámku, ač by měl kvartýr raději na Židovském vrchu, kde laží-
rovali pěšáci. Kavalerie a dělostřelectvo zůstaly pod kopcem. Všichni mu-
seli být dobře zaopatřeni. I když kníže slíbil úředníkům a starostovi, že se 

budou chovat slušně, své slovo nedodržel. 
Sotva nadešel večer, začali Poláci s ra-
bováním. Vyvraceli dveře, rozbíjeli okna
u domů, takže byl slyšet všude křik a tý-
rání. K ránu došlo ke ztišení a četníci pak 
večer udržovali lepší pořádek. Hůře bylo 
na vesnicích, kde mohli po celou hodinu 
plenit-krást potraviny. Samozřejmě se 
ztrácely i další věci, když s otevřeným oh-
něm prohledávali vojáci půdy a komory. 
Po uplynutí hodiny se museli vojáci vrátit 
do svých ležení. Poláci požadovali také 
ohromné množství bot a holínek. Protože 
jim obuv v potřebném množství nemohla 
být vydána, musela jim být vyplacena po-
žadovaná suma peněz. Po této velice ne-
klidné noci bylo ráno nezvykle ticho. Brzy 
se proslechlo, že v blízkosti je císařské 
vojsko, které se zdržovalo v lese v Kunra-
ticích, a tak Poláci zmizeli. 
A tak by se dalo pokračovat. I když se ve 
světě stále někde bojuje, musíme být rádi, 
že od konce 2. světové války můžeme žít
v míru. A určitě si všichni přejeme, aby mír 
trval i nadále. 

Podle knih: Der Heimatkreis Schlucke-
nau im nordböhmischen Niederland, 

Heimatkunde des politischen Bezirkes 
Schluckenau a Die Pfarrchronik von 

Schluckenau 
Zpracovala: Helga Hošková

Pamětní deska na nám. Míru (dům č.p. 371), upomínající vel-
ký požár města v roce 1577

Velký a zničující požár města 13. dubna 1838

Víte, že před 740 lety, tedy v roce 
1281, se v jedné z listin zmínil 

biskup z Míšně poprvé o Šluknově, 
tehdy Slakenowe?



Přivítali jsme
Nellu Ferencovou
Anh Quan Pham

Melisu Markovou

Manželství uzavřeli
Zoltán Váradi a Lenka Ferencová

Lukáš Vávra a Pavla Jedličková

Rozloučili jsme se s
paní Anežkou Jandovou
paní Petrou Linhartovou

paní Irenou Petrouškovou
panem Josefem Zvelebilem

panem Antonínem Chvojkou

Blahopřejeme občanům, kteří v 
říjnu oslavili životní jubileum

70 let
pp. Zemanová Alena
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VZPOMÍNKY

PODĚKOVÁNÍ

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

Dne 10. lis-
topadu uply-
ne rok, kdy 
nás opustila 
naše milova-
ná maminka, 
babička a pra-
babička paní 

Blažena Hochmannová. S láskou 
vzpomínají dcera Jarmila s rodi-
nou.

Dne 16. listo-
padu 2021 to 
bude 1 rok, co 
nás opustila 
naše maminka 
a babička paní 
Eva Šopová.
S láskou v srd-

ci vzpomínají manželé Jiří a Lucie 
Šopovi a vnoučata Jiřík a Simonka.

Děkujeme za hodnotný dárek k 50. výročí zlaté svatby a zvlášť paní sta-
rostce Mgr. Evě Džumanové za krásný proslov, který u přítomných hostů 
vyvolal nadšení.
Děkujeme manželé Uhmannovi.

Uplynulo 35 
let, kdy nás 
náhle opustila 
naše milova-
ná maminka 
Mária Skáce-
lová, rozená 
Lukáčová. 

S láskou vzpomínají dcery Alena
s Jarmilou a bratr Ferdinand Lukáč.

Dne 14. listo-
padu by náš ta-
tínek, dědeček, 
manžel, kolega 
a kamarád pan 
Jiří Lančarič 
oslavil své 76. 
n a r o z e n i n y. 

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

Koncertní sezóna
ve Šluknovském zámku 

pokračuje
V říjnu Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově z. s. přivítal hudebního skla-
datele a klavírního improvizátora Jiřího Pazoura. Jeho koncert, po sedmi-
leté přestávce u nás, přilákal slušný počet návštěvníků a nikdo nebyl zkla-
maný. V první části koncertu umělec improvizoval na skladby světových 
skladatelů např. P. I. Čajkovského, A. Dvořáka, J. Sibelia a dalších. Jiří Pa-
zour prokázal své improvizační umění hlavně ve druhé části koncertu, kde 
mu posluchači připravili velký počet různých námětů. S lehkostí a virtuo-
zitou se zhostil témat jak klasických, populárních i pohádkových. Litovali 
jen návštěvníci, na jejichž náměty se nedostalo. 
Dalším koncertem byl 3. listopadu 2021 pěvecký koncert, na který jsme 
upozornili v říjnovém vydání Šluknovských novin. Ve Šluknovském zámku 
vystoupila sopranistka Tereza Hořejšová a klavírista Ahmad Hedar. 
Přes narůstající epidemii coronaviru doufáme, že bude nadále možné po-
řádat kulturní akce při dodržení hygienických opatření. 
Máme připravený další koncert. Účinkujícími budou mladí umělci ověn-
čení spoustou cen z mezinárodních hudebních soutěží. Jsou to violoncel-
lista Adam Klánský a klavíristka Marie Šumníková. Můžeme se těšit na 
prvotřídní provedení světových skladeb violoncellového repertoáru, např. 
4. sonáty L. v. Beethovena apod. 
Podpořte, prosím, mladé umělce svojí návštěvou na jejich koncertě, který 

Bób Pavel
Šolc Jan

Zemanová Božena
Poláček Jaroslav

75 let
pp. Zrůstová Jiřina

Hák Jan
Vávra Miroslav

80 let
paní Zelenková Květa

85 let
pp. Buriánková Marie

Bumbová Marie
86 let

pan Meistner Arnošt
89 let

paní Křemenáková Jiřina
90 let

paní Flodrmanová Hedvika
93 let

paní Grečmalová Zuzana

se bude konat v krás-
ném prostředí Šluknov-
ského zámku ve středu 
5. ledna 2022 v 19:00 
hodin. Prodlouží se vám 
slavností nálada Vánoc 
a Nového roku. 
Těšíme se na vaši ná-
vštěvu a přejeme vám 
krásné chvíle s klasic-
kou hudbou.

Za výbor KPVH 
Božena Bortníková

Staršovstva Farních sborů Českobratrské církve 
evangelické v Rumburku a ve Varnsdorfu

si Vás dovolují pozvat na
bohoslužby, při nichž bude slavnostně ustanoven bratr

Richard F. Vlasák,  farářem našich sborů.
Bohoslužby se uskuteční ve starokatolickém chrámu Proměnění 

Páně ve Varnsdorfu 
(Tyršova 1232, 407 47 Varnsdorf) 

dne 14. 11. 2021, ve 14.30.
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... prací, kterými je Německo proslulé, pocházejí z bezprostřední blízkos-
ti Drážďan. Drážďany vděčí za svůj trh saským vévodům Friedrichu II.
a Zikmundovi, ti 19. října 1435 udělili panovnické privilegium „pro obecné 
dobro a dobro Drážďan“ pořádat trh den před Štědrým dnem. Zpočátku 
se den před Štědrým dnem prodávala pouze sváteční pečeně na konci ad-
ventního půstu. Přibývalo další a další zboží, včetně Striezelu - vánočního 
chleba, který se díky stále většímu množství přibývajících surovin na jeho 
výrobu proměnil na Stollen – štolu. Stollen se stal kusem kulinářského 
pocitu vlasti. Dresdner Stollen je i dnes středobodem Striezelmarktu. 
Mnoho pekařů nabízí na trhu toto jemné pečivo k prodeji. Zlatá pečeť na 
jeho obalu ručí za vysoce kvalitní suroviny a původ z Drážďan a jejich blíz-
kého okolí. Na pečeti je vyobrazen August Silný, který v roce 1730 nechal
u drážďanského pekařského cechu upéct obří štolu o váze 1,8 t pro cca
24 000 hostů u příležitosti rekreačního tábora Zeithain. A tak se dráž-
ďanský Striezelmarkt otvírá tradičním slavnostním průvodem přes město
s obří štolou. Ale nejen drážďanská štola dělá Striezelmarkt jedinečným. 
Každý rok zde ožívají staré ruční práce, které se staly ztělesněním němec-
kých Vánoc. Po staletí přicházeli řezbáři z nedalekých Krušných hor, aby 
svá drobná umělecká díla prodávali na trhu v saském hlavním městě. To je 
poprvé doloženo k roku 1644. Jednou z nejznámějších postav je louskáček. 
V roce 1870 vytvořil ze dřeva prvního krušnohorského krále louskáčků 
Wilhelm Friedrich Füchtner ze Seiffenu. Inspirací mu jistě byla pohád-
ka „Louskáček a myší král“, kterou napsal v roce 1816 básník a skladatel
E. Hoffmann. Dalším typickým výrobkem je vánoční pyramida. Krušno-
horští řezbáři spojili tradici vánočních svícnů a betlémů se znalostmi důlní 
techniky. Teplo svíček umožňuje figurkám, které jsou rozmístěny v něko-
lika patrech, rotovat. Nejstarší vánoční pyramida byla údajně vyrobena
v roce 1780. Vlastní pyramidové muzeum v Münzgasse v Drážďanech, pří-
mo naproti Frauenkirche, po celý rok ukazuje kolem 100 těchto mistrov-
ských děl v nejrůznějších provedeních. Na Striezelmarktu by samozřejmě 
neměl chybět perník z městečka Pulsnitz, keramika a modrotisk z Lužice
a durynské sklářské umění.

Už jste navštívili vánoční trhy v nedalekém Sasku?

Úplně jinou atmosféru mají trhy u kostela Frauenkirche, ty probíhají v kos-
týmech a historickém duchu, i nabízené zboží je tomu přizpůsobeno. Ještě 
jinak se budete cítit na nádvoří zámecké stáje drážďanského Stallhofu, kde 
se třeba můžete vykoupat v gigantické kádi, ať kolem vás mrzne, jak chce. 
V Drážďanech je zkrátka Adventu a vánočních trhů nepočítaně. 
Jedinečné a nenapodobitelné jsou vánoční trhy v pevnosti Königstein na 
temeni stolové hory. Atmosféra úzkých uliček středověké pevnosti i nád-
herné výhledy do kraje doplňují historické stánky i kostýmovaní prodejci. 
V letošním roce se můžete těšit již na 25. historicko-romantický vánoční 
trh „Zimní pohádka na pevnosti Königstein“. 
V městečku Pirna u radnice zase probíhá slavný Canalettomarkt, pojme-
novaný po slavném malíři Canalettovi, jehož stopy tu najdete na každém 
kroku. Zase úplně jiný zážitek, bez trhových stánků, na vás čeká ve vá-
nočně vyzdobené zahradě zámku Pilnitz – hra světel v přírodě tu uchvátí 
každého. Nejbližší vánoční trh můžete zažít v městečku Sebnitz, které leží 
přímo na hranicích. Také Horní Lužice nabízí vějíř vánočních trhů, např. 
vánoční trh v Žitavě, jehož součástí je i Svatojánský trh v kostele sv. Jana 

se snad největším počtem slavných herrnhutských hvězd, tolik typických 
pro Sasko a Lužici. 
Vůbec nejstarší vánoční trh v Německu je Wenzelsmarkt v Budyšíně 
(Bautzen), v letošním roce v pořadí již 638. Historie budyšínského vánoč-
ního trhu je velmi stará. Již v roce 1384 udělil král Václav IV. městu Budis-
sin právo pořádat volný masný trh. Ode dne svatého Michala směl každý 
řezník v sobotu prodávat své maso veřejně na trhu. V pozdějších staletích 
k tomuto masnému trhu přibyly další produkty každodenní potřeby, které 
se během staletí vyvinuly z masového vánočního trhu na klasický vánoční 
trh v dnešním stylu. 
Další vánoční trh v romanticko-historickém duchu bychom mohli navštívit 
ve starobylém městě Görlitz neboli Zhořelci na Untermarktu, tzv. Ježíškův 

trh. Vánoční náladu zde doplňují krásné jesličky a malá obora se živými zví-
řaty, řemeslný vagon, vánoční pošta, dokonce každodenně trh navštěvuje 
Ježíšek, který předává dětem malé dárky. Nedaleko, prakticky na dohled od 
tržiště, se v ulici Fleischerstrasse nachází místo, které bychom před Váno-
cemi rozhodně neměli minout – Görlitzer Weihnachtshaus čili Zhořelecký 
vánoční dům. Vchod do něj střeží nepřehlédnutelná barevná figurka dře-
věného vánočního vojáčka. Uvnitř jsou v několika propojených historic-
kých domech stovky a stovky metrů plochy s vánočním zbožím, jako jsou: 
krušnohorské umění inspirované hornickými motivy, dřevěné kolotoče 
poháněné horkým vzduchem z plamínků svíček, stovky druhů kouřících 
panáčků, do nichž se vkládají zapálení františci – kouř pak vychází dírou 
v ústech, tisíce ozdob na stromeček, vonné pryskyřice…. Vánoční dům
v Görlitz je možné vnímat všemi smysly. A když z něj člověk vychází, je na-
laděn na příchod Ježíška, i když venku není úplně pravá zasněžená a mrazi-
vá zima. Radost udělá také vánoční bruslení na ledové ploše na Obermark-
tu (otevřeno od 19. listopadu 2021 do 9. ledna 2022). 
Máte-li rádi komornější trhy, můžete zajet i do Ebersbachu-Neugersdorfu 
na tradiční Ruprechtské trhy. 
587. Striezelmarkt v Drážďanech 
22. listopad 2021 16:00 – 21:00 hodin poté denně do 23. prosince 2021 
10:00 – 21:00 hodin a 24. prosinec 2021 10:00 – 14:00 hodin
25. Historicko-romantický vánoční trh „Zimní pohádka na pevnosti 
Königstein“ o adventních víkendech (soboty a neděle) 09:00 – 19:00 ho-
din
Canalettomarkt v Pirně od 23. listopadu 2021 do 23. prosince 2021, poté 
od 27. prosince 2021 do 30. prosince 2021
Jeden z mála vánočních trhů, který je otevřen i po vánočních svátcích. 
Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, neděle 11:00 – 19:00 hodin
Pátek, sobota 11:00 – 21:00 hodin
638. Wenzelsmarkt v Budyšíně od 26. listopadu 2021 do 19. prosince 
2021 10:00 – 20:00 hodin
Vánoční trh na Untermarktu v Görlitz od 3. prosince 2021 do 20. pro-
since 2021 
Pondělí, úterý, středa, čtvrtek 14:00 – 20:00 hodin
Pátek14:00 – 21:00 hodin. Sobota 11:00 – 21:00 hodin. Neděle 11:00 – 
20:00 hodin

Zdroj: www.ceskesvycarsko.cz a www.weihnachtsmarkt-deutschland.de
zpracovala: Jitka Schneiderová

Pokračování ze str. 1
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LOUTKOVÉ DIVADLO
Drazí přátelé loutkového divadla, 
velmi Vám děkujeme za další pa-
rádní návštěvnost na našich po-
hádkách. Začínám dnes poděko-
váním, jelikož je pro nás důležitá 
od Vás zpětná vazba, například jak 
na začátku před pohádkou parád-
ně odpovídáte, nebo že nám ma-
lujete obrázky, také že nám krásně 
zatleskáte a nakonec se jdete po 
pohádce i podívat na loutky zblíz-
ka (nadšeně i dospěláci). A pokra-
čuji chválou, protože když navíc 
reagujete i veřejně (viz naposledy
Ing. Novák na našem facebooku), 
vždy nás to potěší. Málokdo ví, co 
je za tím práce. Teď musím také pochválit 
celý náš soubor Rolničku, jak skvělá před-
stavení vždy připraví. 
Ale jistě jste si při naší poslední říjnové 
pohádce všimli, že junioři z Kvítka už to
s loutkami také pěkně umí. Zahráli pohád-
ku O zlé koze Mařeně a vůbec to neměli 
jednoduché – zapamatovat si a intonačně 
správně odříkat text, zpívat a u toho se ješ-
tě soustředit, aby se loutky správně hýba-
ly, není úplná legrace. Tímto opět chválím 
všechny děti ze souboru Kvítko. Všechny, 
protože buď bravurně odehrají pohádku, 
nebo zatím pilně nacvičují na další před-
stavení. Dále bych chtěla pochválit a vel-
mi poděkovat městu Šluknov – Odboru 
kultury za spolupráci a za zhotovení sou-
hrnného plakátu, který můžete již vidět na 
mnoha webových stránkách i vývěsních 
plochách.
A abychom mohli odměnit i Vás, připra-
vil náš šikovný výtvarník omalovánku... 
Ano, už je s nádechem Vánoc a Mikuláše. 
Nejen protože je začátek listopadu, ale 
protože naše další představení se bude 
konat 5. prosince, kdy všichni už budeme 
v adventní náladě a čekat na čerty, možná 
spíš radši na anděly a Mikuláše. Jako každé 
naše prosincové představení budou všich-
ni diváci odměněni s láskou upečenými
a ručně malovanými perníčky, zazpíváme 
si koledy a co myslíte.... Přiletí i k nám 
do divadla anděl a objeví se Mikuláš?
A co čerti? Nebojte se a těšte se jako my, že 
bude další krásná pohádka. Aby Vám také 
čekání na Štědrý den utíkalo, od 1. prosin-
ce opět začínáme s originálním adventním 
kalendářem na našem facebooku: www.
facebook.com/LoutkovySouborRolnicka. 
Zde také najdete veškeré informace, aktu-
ality, fotografie atd. 
A skončím opět poděkováním, že jste bá-
ječní a rádi se k nám vracíte. Teď se na 
Vás budeme těšit v neděli 5.12. v Domě 
kultury ve Šluknově. Pohádka Jak švec 
ke štěstí přišel začíná v 15 hodin. Přijďte 
včas a nezapomeňte obrázky a vybarvené 
omalovánky.

Za LS Rolnička Karolína Fráňová 
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VÝSTAVA HUB VE ŠLUKNOVĚ
8. a 9. října 2021 jsme uspořádali, za velké pomoci městského úřadu
a kulturního domu, tradiční výstavu hub ve Šluknově. Bylo vystaveno 150 
druhů hub. Účast byla dobrá, a jelikož přišli hlavně milovníci hub a lesů, 
tak si všichni stěžovali, jak vypadají „plíce světa“ na Šluknovsku. Všude vy-

jeté hluboké koleje, pet lahve, polystyrénové vaničky od oběda a rozházené 
větve. Nedávno si jeden důchodce jel s kárkou pro větve a protože měl pár 
větví silnějších než 7 cm, vyhnali ho a hrozili mu pokutou.
Rád jsem chodil do lesa, vedl jsem k tomu i skauty. Velkou radost jsem měl 
i letos, když jsem viděl maminky s kočárky a drobotinou, kterou přivedly 
od počítačů do lesa. Na tom samém místě byl za týden zákaz vstupu (ply-
nování). Navíc vás vyhánějí z lesa, že tam nemáte co dělat, a to vrcholí hou-
bařská sezóna.
Lidé si mohou při rušení nočního klidu zavolat policii, ale stálí obyvatelé 

lesa? Srnky utíkají do okrajových částí města, protože se v lese nakládá do 
noci a není tam klid.
Jsem zvědav, co řeknou myslivci, kteří za honitbu platí 150 000 Kč za rok 
a možná i víc.
Na mýtinách nechávají mimo pařezů takzvané mateřské stromy (borovi-
ce, modříny), které vydrží do prvních vichrů, pak se zlomí nebo vyvrátí.
Všechno se svádí na kůrovce, ale každý ví, že hlavní příčinou jsou bohužel 
peníze.

Text:Miroslav Traxler
Foto: Klára Štěpánková

Události z kroniky Jiřího Vlčka: rok 1970
 Dne 15. dubna došlo ke zrušení školy v Rožanech, kde učila Hana Be-
nešová. Děti přešly do základní devítileté školy ve Šluknově. 
 Projednává se působení učitelky Dagmar Ajchlerové na škole a bylo jí 
doporučeno, aby si podala žádost o rozvázání pracovního poměru ze zdra-
votních důvodů. Vzhledem k jejímu odmítnutí s ní byl rozvázán pracovní 
poměr, jelikož jí bylo prokázáno tělesné trestání žáků. Byla jí však udělena 
důtka s výstrahou, případ se neuzavřel a tak na škole učila dále. 
 Na přání stranických orgánů OV KSČ i na základě informací činitelů 
dojížděl po celý červen do školy s. inspektor Jan Kabele, který se funkce 
ujal v únoru 1970. Dostal za úkol zajistit nové obsazení vedoucích funkcí 
na školách ve svém obvodu. 
 K 1. červnu 1970 byla zrušena školská správa a vedení škol převzal 
školský odbor. Od ledna do března probíhaly na škole prověrky politických 
postojů učitelů. Ředitelé a jejich zástupci byli prověřeni už koncem roku 
1969. 
 Novým předsedou MěV KSČ se stal s. Vl. Šprdlík, místo Jaroslava Kůly. 
Na jednání rady MěNV ve Šluknově dne 10. června oznámil s. Šprdlík, že 
Josef Chudý a František Michek byli zbaveni funkce poslance. Soudruh 
Michek si na doporučení inspektora školy podal žádost na přeřazení do 
ZDŠ ve Velkém Šenově jako učitel, s. Josef Chudý si sám podal žádost
o rozvázání pracovního poměru. 
 Na území Šluknova jsou tyto závody: Benar, n. p. (bavlnářské závody), 
Bytex n. p. (továrna potahových látek a koberců), Centroflor n. p. (továrna 
na umělé květiny), Českomoravský průmysl kamene n. p. (kamenolom), 
Severočeské pivovary n. p. (výroba piva), Severočeské dřevařské závody
n. p. (výroba beden), Stap n. p. (ústřední sklady), Šlechtitelský a seme-
nářský podnik n. p. (šlechtitelská stanice), Závody na výrobu chemických
a potravinářských zařízení n. p. (závod Topos).
 Šluknov má tři železniční stanice na trati Rumburk – Dolní Poustev-
na a to Šluknov – údolí (do roku 1960 nazývána Karlovo údolí), železniční 
stanici Šluknov, kde se přijímají a vydávají kusové i vozové zásilky, a stanici 
Šluknov – zastávka (dříve Císařský). Denně jezdí 12 vlakových spojů obě-
ma směry. Zavedením autobusových linek byl provoz na železnici slabší. 
Taktéž u dopravy nákladní, protože je využívána závadová doprava auty

a nákladní doprava ČSAD. U autobusových zastávek nechalo město posta-
vit čekárny pro cestující.
 Obchody ve městě: Cukrárna a pečivo (nám. Míru), Drogerie (Smeta-
nova ulice), Elektropotřeby (Smetanova ulice), Klenoty (nám. Míru), Kni-
ha (nám. Míru), Květinová síň (T. G. Masaryka), Konfekce (T. G. Masary-
ka), Lékárna (T. G. Masaryka), Maso, uzeniny (nám. Míru), Mléko (nám. 
Míru), Nápoje (T. G. Masaryka), Obuv (T. G. Masaryka), Papír, hračky, 
sport (nám. Míru), Potraviny (T. G. Masaryka, Budišínská ulice, ulice Edv. 
Beneše, ulice Fügnerova, nám. Míru – první samoobsluha ve městě), Sklo, 
porcelán, plech, nádobí (Smetanova ulice), Textil (T. G. Masaryka), Zele-
nina, ovoce (T. G. Masaryka)
 Služby ve městě: Fotoslužba (nám. Míru), Koupaliště (Rumburská 
ulice), Lázně (ulice Na Příkopě), Radiotelevizní služba (T. G. Masaryka), 
Zahradnictví (Přemyslova ulice)
 Restaurace ve městě: Jednotný klub pracujících (T. G. Masaryka), Ho-
tel Beránek (nám. Míru), Hotel Praha (ulice Farní). 
 Hned na začátku školního roku se začalo s opravami budovy základ-
ní devítileté školy. Práce však nebyly řádně naplánovány a tak došlo např.
k tomu, že zedníci nahazovali omítku na čerstvě natřená okna. Protože ne-
byli klempíři, nebyly provedeny nutné opravy žlabů, okapů, oplechování 
komínů a okenních parapetů. Když pak po dlouhé zimě, kdy ještě začát-
kem března 1970 ležela všude půlmetrová souvislá vrstva sněhu a byl silný 
mráz, přišla obleva a tající sníh poškodil ve všech třídách i na chodbách II. 
patra malbu. 
 Sněhová kalamita zapříčinila pozdní příjezdy vlaků i autobusů. Nebylo 
dostatek uhlí, cena koksu se z 32 Kčs za m3 vyšplhala na 69 Kč za m3. Na-
staly potíže i se zásobováním masa, nebyly k dostání nitě, dámské kalhot-
ky, ložní prádlo a byl i nedostatek stavebnin. 
 Šluknov byl zasažen chřipkovou epidemií a její následky ukázaly ne-
dostatek rakví. 
Školní kronika končí tímto zápisem: Dne 30. června 1970 byl školní rok 
zakončen shromážděním v aule, kde se také s učitelským sborem a žáky 
rozloučil ředitel školy František Michek, který vedl školu 12 let.

Sepsala Helga Hošková
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Hlášení závad ve Šluknově
Vážení občané Šluknova, naše měs-
to využívá aplikaci Česká Obec, 
díky které můžete dostávat aktuální 
informace rovnou do vašeho mo-
bilního telefonu prostřednictvím 
notifikací, tak že už vám neutečou 
žádné důležité informace, ať už
z běžného dění ve městě, nebo o spor-
tovních a kulturních akcích. Teď nově
v aplikaci naleznete možnost zpětné 
vazby směrem k úřadu a to Hlášení 
závad. Vidíte nedostatek v našem 
městě, například černou skládku, 
nesvítící veřejné osvětlení, či jiný 
nedostatek, jednoduše klikněte
v aplikaci ve spodní liště na Hlášení 
závad, kde se vám otevře jednodu-
chý formulář který vyplníte, přidáte 
fotografii závady, přidáte lokalizaci 
buď přímo na místě nebo vyberete na 
mapě a to přidržením prstu na místě 
závady a dejte odeslat. Email přijde 
na náš úřad, který danou závadu vy-
řeší.
Předem děkujeme, že nejste lhostejní 
ke svému okolí ve svém městě.
Podrobnější informace najdete na 

stránce věnované této službě.

NOVÁ TURISTICKÁ LÁVKA PŘES STOŽECKÉ SEDLO JE V PROVOZU
V pátek 22. října 2021 skončila slavnostním přestřižením pásky výstavba 
nové lávky přes Stožecké sedlo.
V rámci investiční akce byly kromě lávky vybudovány i dvě nové turistické 
stezky. Práce pro Ústecký kraj provedla českolipská společnost SaM silnice 
a mosty v průběhu 27 týdnů v období od srpna 2020 do srpna 2021. Celá 
akce byla financována z rozpočtu Ústeckého kraje. Celkové náklady na vý-
stavbu lávky a nových turistických stezek překročily částku 19,5 milionu 
korun.
Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili náměstek hejtmana Ústecké-
ho kraje pro oblast cestovního ruchu, kultury a památkové péče Jiří Řehák, 
radní Ústeckého kraje pro oblast majetku a investic Tomáš Rieger, dále pak 
hejtman Libereckého kraje Martin Půta a zástupci zhotovitele.
„Vybudování lávky přes Stožecké sedlo vnímám jako obrovskou výhru pro 
oblast Šluknovského výběžku. Několik let se usilovalo o to, aby tudy lávka 
vedla. V okolí je spousta turisticky atraktivních tras, jejichž handicapem 
byla právě silnice I/9. Pro bezpečnost turistů, běžkařů, cyklistů, ale i míst-
ních obyvatel je význam lávky naprosto nezpochybnitelný,“ uvedl náměs-
tek Jiří Řehák.
„Tato investiční akce je významná nejen pro Ústecký kraj, ale i Liberecký. 
Stavba totiž propojuje dvě turistické destinace na hranicích obou regionů 
– Lužické hory a České Švýcarsko. Bezpečné propojení tu doposud chy-
bělo. Za téměř 20 milionů korun nechal Ústecký kraj zhotovit most, resp. 
lávku, přes Stožecké sedlo, ale i dvě turistické stezky. Stavba byla zahájena 
v srpnu 2020. Její realizace musela být z důvodu nezbytné sanace stezky 
Plynárenská Stožec prodloužena z původních 19 týdnů na 27,“ sdělil radní 
Tomáš Rieger.
Nová turistická lávka přes silně frekventovanou silnici I/9 z Rumburku na 
Nový Bor propojuje Lužické hory s Českým Švýcarskem. Ústecký kraj ne-
chal v rámci investiční akce vybudovat i turistické trasy, které k ní vedou 
po obou stranách silnice. Lávka fakticky spojuje dva kraje, Liberecký a Ús-
tecký, a propojuje turistické i běžkařské trasy, které v oblasti Stožeckého 
sedla vedou. V minulosti museli turisté i běžkaři riskovat a frekventovanou 
silnici přecházet, když se chtěli přes Stožecké sedlo dostat. 
V roce 2022 tu bude navíc proznačena i pěší turistická trasa s názvem 
Hřebenovka, která více propojí Liberecký kraj s Ústeckým a přes České 
Švýcarsko a Krušné hory bude pokračovat až 
do Karlovarského kraje. Projekt Hřebenovky 
přes České Švýcarsko řeší o.p.s. České Švýcar-
sko spolu se značkaři z Klubu Českých turis-
tů. Trasa povede těmito obcemi: Tisá - Děčín 
- Hřensko - Jetřichovice - Doubice - Krásná 
Lípa - Jiřetín p. Jedlovou – Šébr/Nová Huť. 
O údržbu nové turistické lávky přes Stožecké 
sedlo se postará Dobrovolný svazek obcí Tol-
štejn. Technickou dokumentaci zajistila o.p.s. 
České Švýcarsko.
A víte jaké jméno nová stavba dostala? Lávka 
„cózrofka" po duchovním otci Josefu Zose-
rovi, někdejšímu starostovi Jiřetína a senáto-
rovi, který svou vytrvalostí pomohl tomu, že 
lávka dnes stojí. Děkujeme!
TECHNICKÉ INFORMACE K REALIZACI 
STAVBY 
Lávka přes Stožecké sedlo:
 Investor: Ústecký kraj
 Zhotovitel: SaM silnice a mosty, a. s. (Čes-
ká Lípa)
 Generální projektant: Projektová kancelář 
VANER, s. r. o.
 Technický dozor stavby: Martin Pražan
 Koordinátor BOZP: S.A.W. CONSUL-
TING, s. r. o.
 Cena stavby: 19 654 520,64 Kč včetně 
DPH 
 Doba realizace: 27 týdnů 
Hlavní parametry stavby:
 výstavba nových turistických stezek s mi-
moúrovňovým překonáním silnice I/9

 stavba byla rozdělena do 3 stavebních objektů
 stezka Plynárenská Stožec - turistická stezka pro pěší a cyklisty v délce 
514 m, šířka stezky je proměnná v rozsahu od 1,5 m do 3 m, kryt stezky je 
z čedičového rozpadu
 most Šébr přes Stožecké sedlo - dřevěná oblouková lávka s horní mos-
tovkou, rozpětí hlavního oblouku je 30 m, celková délka budované lávky 
je 60,7 m
 napojení Stožeckého sedla - turistická stezka pro pěší a cyklisty v délce 
93 m, šířka stezky je proměnná v rozsahu od 1,5 m do 3 m, kryt stezky je
z čedičového rozpadu
Další informace o stavbě:
 v rámci stavby bylo provedeno související kácení v minimální šířce, kte-
rá umožnila provést turistickou stezku z průseku nad plynovodem k lávce
a dále pak z lávky na rozcestí Stožecké sedlo
 vzhledem k značně zvodnělé a bahnité zemní pláni stezky Plynárenská 
Stožec bylo nezbytné provést její sanaci a pro odvod vody z přilehlé strmé 
lesní stráně zřídit nový propust
 v rámci standardního postupu bylo provádění činností zhotovitele
v zimním období kvůli nevhodným klimatickým podmínkám přerušeno

Čerpáno z: www.ceskesvycarsko.cz



ŠLUKNOVSKÉ NOVINY STRANA 19SPORT

Noví mladí fotbalisté
Fotbalový oddíl SK Šluknov hledal nové mladé sportovce, kteří by rozší-
řili jeho řady. Na měsíc září 2021 připravil akci původně nazvanou „Den 
náboru“, na kterou pozval děti ve věku 6 až 10 let a chtěl jim ukázat zákla-
dy kopané a práce v kolektivu fotbalového mužstva. Kvůli koronavirovým 
opatřením však nebylo možné uspořádat jednodenní větší akci a tak se 
koncept změnil na několik odpolední, kdy se pracovalo s menšími skupi-
nami a na oddělených sektorech stadionu, takže se původní Den náboru 
změnil na celý Měsíc náboru. Děti přicházely tři týdny vždy v úterý a ve 
čtvrtek na stadion, kde se jim věnovali trenéři i starší hráči z dorostu i druž-
stev dospělých. Noví sportovci si tak mohli poprvé obléci skutečné dresy, 
vyzkoušet brankářské rukavice a projít několik stanovišť, kde si zkusily 
slalom mezi kužely, střelbu na malé branky, několik posilovacích činností
a nakonec si zahrály své první fotbalové utkání. Po všechna odpoledne 
vládla spokojenost a dobrá bojovná nálada a všichni účastníci se vždy na-
konec sešli při malém občerstvení na závěrečném hodnocení svého snaže-

ní. Akce měla úspěch a jejím výsledkem je  11 nových členů našeho SK, 
kteří budou zařazeni do družstva mladší přípravky.
Den náboru resp. Měsíc náboru  se uskutečnil v rámci dotačního progra-
mu SPORT 2021/2 Ústeckého kraje, který jej podpořil fi nanční dotací 
ve výši 36 tis. Kč, která tak byla využita na podporu pohybového rozvoje 
našich dětí. Děkujeme!

Text: Ing. Milan Kořínek

Foto: Lucie Dušíková, text: Ing. Milan KořínekDorostenci po skončení podzimní části soutěže

Zápas Šluknov - Bílina

Zápas Šluknov - Bílina

U soupeřů se nám nedaří. 
V době, kdy vzniká tento článek, zbývá do konce podzimní části soutěží 
odehrát ještě tři zápasy, v okamžiku, kdy se Šluknovské noviny dostanou 
ke čtenářům, je před námi poslední utkání, a to v sobotu 13. listopadu od 
14 hodin, kdy A-mužstvo hraje doma se Střekovem. Takže se na stadionu 
Slávy Novotného určitě sejdeme ve velké síle. Teď se ale vraťme k aktuál-
ním výsledkům:
Áčko má za sebou další čtyři utkání, přičemž doma vyhrálo s Bílinou 4:1

a s Mojžířem 2:1, ale venku dvakrát prohrálo – nejprve v Dobroměřicích 
4:0 a potom ve Spořicích 5:1. V aktuální tabulce  jsou naši ke dnešku desátí 
se ziskem 17 bodů a ztrátou 14 bodů na první Proboštov, který má už bodů 
31. Hráči usilovně bojují, ale střelecky se nedaří a objevují se i nečekané 
chyby. Zajímavý je ale i pohled na další část tabulky: naši 4x vyhráli, 4x pro-
hráli a 4x remizovali – dalo by se říci, že je to ideální průměr. Fanoušci jsou 
ale zvyklí na umístění v horní polovině tabulky a tak jsme přesvědčeni, že 

se do listopadu naši ještě posunou výš.
Totéž se dá říci i o B-týmu v Lipové. Doma se body získávají, ale venku se 
až tak nedaří. Ve Verneřicích přišla porážka 4:2, potom domácí vítězství 
9:3 nad Mikulášovicemi a potom znovu porážka venku v Malšovicích 4:0. 
V neděli 24. října se v Lipové mělo hrát další derby s Dolní Poustevnou, 
ale pro nemoc hráčů Poustevny se  přeložilo na čtvrtek 28. října, jenže ne-
mocnost u hostů se nezměnila a tak bylo utkání defi nitivně přeloženo na 
náhradní termín, který přijde zřejmě až na jaře. V neúplné tabulce jsme na
9. místě s 12 body za 4 vítězství a 5 porážek. K poslednímu zápasu jede 
naše Béčko v sobotu 13. listopadu do Benešova nad Ploučnicí. A co muž-
stva našich nejbližších soupeřů? Jiříkov má 16 bodů, stejně tak Dolní 
Poustevna, Velký Šenov 12 bodů a Mikulášovice 6 bodů. Doufejme, že 
jaro bude pro nás úspěšnější.
 Dorosteneckému družstvu Šluknov/Jiříkov už soutěž skončila a mladíci 
jsou se ziskem 24 bodů za 8 vítězství a jen jednu porážku na prvním místě 
neúplné tabulky, když  Modlany mají 21 bodů, ale o dva zápasy méně. I tak 
jsou výkony našich mladých velmi dobré a gratulujeme jim!
Teď všechny fotbalisty čeká krátký odpočinek a potom začne zimní přípra-
va. Do té doby je třeba doléčit všechna zranění a připravit se na jarní boje. 
Doufejme jen, že se nevrátí koronavirová omezení a soutěže se konečně 
podaří úspěšně dohrát.
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Zednické práce
- podřezávání domů
- stavby a rekonstrukce komínů
- fasády a zateplování domů
- obklady a dlažby
- malířské práce
- kamenické práce
- sádrokartonářské práce
- JÁDROVÉ VRTÁNÍ
(10mm-500mm)

Adrian Ucrainschi, tel. 774 186 101, 

a.ukrajinsky@seznam.cz

               

Kontaktní adresa: Císařský 378, 407 77 Šluknov
Jednatel společnosti

email: jednatel@ts-sluknov.cz
Tel.: 412 386 202, 731 411 507
Dispečink, příjem objednávek

email: objednavky@ts-sluknov.cz
Tel.: 412 386 202, 731 411 507
Kompostárna a sběrný dvůr

Tel.: 775 284 574


