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A kde celé ty roky tento cca 11 m smrk pichlavý rostl? Na-
cházel se na stadionu Slávy Novotného ve Šluknově, odkud 
ho tým TS Šluknov převezl na naše náměstí a s velkou peč-
livostí do všech detailů ho krásně nazdobil a nasvítil. Tvoří 
tak společně s dalším vánočním osvětlením města krásnou 
vánoční atmosféru. Na Děčínském deníku probíhá vánoč-
ní anketa „Vybíráme nejkrásnější vánoční strom Děčínska“ 
do které je zapojeno i naše město. Hlasovat můžete až 
do 23. prosince 2021 na: https://decinsky.denik.cz/
zpravy_region/vanocni-anketa-nejkrasnejsi-vanocni-
-strom-20211126.html.

2022
Pour féliciter

MĚSTO
ŠLUKNOV

Radostné Vánoce a šťastný nový rok

Merry Christmas and happy New Year

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr

O zvelebování města v roce 
2022 opět mohou

rozhodovat občané
Město Šluknov připravilo i na příští rok mož-
nost pro obyvatele města rozhodnout svým 
hlasováním o realizaci akce na zvelebení části 
prostoru ve městě, kde žijeme. Jedná se o již 
pátý ročník participativního rozpočtu a v le-
tošním roce máte možnost si vybrat ze čtyř 
připravených akcí. 
K výběru nabízíme následující akce:
1. Vydláždění středové cesty v zámeckém 
parku (náhrada stávající nezpevněné cesty od 
zámku ke Špici povrchem ze žulové dlažby).
2. Zpevnění západního břehu Pivovarského 
rybníka (břeh je podemílán působením vody, 
je možné jej zpevnit rovnaninou z čedičového 
kamene).
3. Dokončení opravy kostelíku v Císařském 
(poslední fáze oprav – nová dlažba, oprava 
opěrné zídky).
4. Obnova vstupní brány hřbitova v Králov-
ství (kovářské restaurování stávající poško-
zené brány).
Hlasujte pro akci, která se vám nejvíce líbí. 
Vybraná akce pak bude v průběhu roku 2022 
realizována.
Hlasovat můžete do 31. ledna 2022 elektro-
nicky na webu města Šluknov, nebo formou 
hlasovacích lístků, které jsou k dispozici na 
sekretariátu MěÚ a v Informačním centru
v zámku.           Za ORŽP: Mgr. Martin Chroust

Čtyři svíčky
Na adventním věnci hořely čtyři 
svíčky. Bylo takové ticho, že bylo 
slyšet svíčky hovořit. 
První svíčka vzdychla: „Jmenuji se 
MÍR. Moje světlo svítí, ale lidé si 
mne neváží, snad mě ani nechtějí.“ 
Její světlo bylo stále menší a menší, 
až zhaslo. 
Druhá svíčka řekla smutně: „Já se 
jmenuji VÍRA, ale stala jsem se pře-
bytečnou. Lidé nechtějí o Bohu nic 
slyšet. Už nemá žádný smysl, abych 
dál hořela.“ Místností proběhl prů-
van, a i druhá svíčka zhasla. 
Nešťastně se ozvala třetí svíčka: 
„Já jsem LÁSKA. Nemám už sko-
ro žádnou sílu k hoření. Lidé mne 
staví do ústraní. Každý vidí pouze 
sebe a ostatní, které by měli mít 
rádi, nedbají.“ Svíčka ještě jednou 
zablikala a zhasla. 
V tom vešlo do místnosti dítě. Podí-
valo se na svíčky a řeklo: „Ale, ale, 
vždyť vy máte svítit a ne zhasnout?“ 
A skoro se rozplakalo. V tom oka-
mžiku si čtvrtá svíčka uvědomila, 
že je může potěšit. Řekla: „Neboj 
se. Dokud mé světlo bude svítit, 
můžeme rozsvítit i další svíčky. Já 
se jmenuji NADĚJE“. 
Dítě rychle vzalo svíčku NADĚJE
a zapálilo jí ostatní svíčky. 

Město Šluknov se opět pyšní 
krásným vánočním stromem
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Svoz tříděného odpadu 
– svoz pytlů

Svoz tříděného odpadu – svoz pyt-
lů s tříděným odpadem se uskuteční
v pondělí 3. ledna 2022. Sváženy bu-
dou žluté pytle s drobným plastem 
a PET lahvemi, oranžové pytle s ná-
pojovými kartony a zelené nebo šedé 
pytle s drobnými kovy např. plechov-
kami od potravin, od krmení pro do-
mácí zvířata, plechovky od piva apod. 
Pytle s vytříděným odpadem připrav-
te na obvyklou trasu den předem, tj. 
v neděli  2. ledna 2022. Mapa svozo-
vé trasy je k nahlédnutí na stránkách 
města Šluknova – Vše o odpadech. 
Upozorňujeme na to, že žluté, oran-
žové a zelené nebo  šedé pytle s jiným 
odpadem nebudou sváženy. Pytle na 
tříděný odpad obdržíte na MěÚ ve 
Šluknově, odbor rozvoje a životní-
ho prostředí a recepce, nám. Míru 1 
nebo v Technických službách Šluk-
nov spol. s r.o. Císařský 378. 

Za ORŽP: Božena Naňáková

Kam se poděl bílý kontejner?
Několik let byli občané našeho města zvyklí odkládat nepotřebný 
textil a obuv do bílého kontejneru společnosti DIMATEX, který 
byl původně umístěn na parkovišti pod bývalým divadlem mladých
a následně na parkovišti u bývalé pizzerie. V obou případech se 
kontejner stal předmětem zájmu vandalů. Býval často vypáčený
a textil byl rozházený po okolí. Textil byl znečištěný a mokrý a ne-
bylo možné ho již dále vrátit v režimu zpětného odběru nebo chari-
ty a musel být zlikvidován jako odpad komunální, tedy na skládce. 
Protože chceme tuto službu pro naše občany zachovat, dali jsme 
kontejneru  ještě jednu šanci a umístili jsme ho na parkoviště 
vedle městského stadionu. Snad bude výhodou, že se v blízkosti 
nachází oddělení policie a rodinné domy odkud je na kontejner 
vidět. Apeluji tak na občany, kteří uvidí vandala, který kontej-
ner páčí nebo jinak ničí, aby okamžitě volali městskou policii
( tel č. 602 881 677), nebo Odbor rozvoje a životního prostředí 
MěÚ ve Šluknově (tel. č. 412 315 334 / 731 411 510).
Další kontejnery na textil se nachází na sídlišti před č.p. 1007,
u domova důchodců – křižovatka mezi ulicemi Svojsíkova
a Křečanská a v Technických službách Šluknov, Císařský 378.
Předem vám děkujeme, že třídíte odpad a nejste lhostejní ke svému 
okolí a městu. 

Za ORŽP: Božena Naňáková
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Vážení a milí spoluobčané,
je to neuvěřitelné, ale další rok se blíží ke svému konci, a právě máte před 
sebou poslední prosincové číslo Šluknovských novin roku 2021. Původně 
jsem se chtěla věnovat ve svém příspěvku pouze pozitivním zprávám, ne 
vše se ale vyvíjí tak, jak bychom si přáli. 
Covidová situace 
Nejspíš většina z nás předpokládala, že nemocných s covidem bude na 
podzim přibývat, ale s takovým dramatickým vývojem nikdo z nás asi ne-
počítal. Zkrátka bojovat s neviditelnými a velmi životaschopnými viry je 
pro člověka skutečně obtížné.  Přeplněné nemocnice, tisíce nemocných, 
včetně pacientů ve velmi vážném stavu, bylo jistě rozhodujícím důvodem 
pro vyhlášení nouzového stavu a nařízených opatření. A právě to byl dů-
vod, proč jsme museli zrušit všechny předvánoční akce, které jsme měli 
připravené. Je nám to skutečně líto, ale věřím, že většina z nás chápe míru 
rizika, které hromadné akce představují. V předchozí covidové vlně one-
mocnělo mnoho občanů Šluknova, mnozí se potýkají s důsledky onemoc-
nění dodnes a mnozí bohužel zemřeli. Jistě nikdo z nás nechce, aby se tako-
vá situace opakovala znovu. A opět jsou to zejména zdravotníci, kteří musí 
s plným nasazením pečovat o nemocné v nemocnicích ve velmi náročných 
podmínkách. Právě všem zdravotníkům a dobrovolníkům patří veliké po-
děkování. Oni mají před sebou další vánoční svátky, které nebudou trávit 
doma se svými rodinami. Více než kdy jindy je potřeba, abychom se k sobě 
navzájem chovali zodpovědně a ohleduplně. 
Problematika stěhování
Stěhování sociálně slabých rodin do Šluknova a zejména na sídliště je dal-
ším problémem, kterému jsem se v předvánočním čísle opravdu nechtěla 
věnovat, ale bohužel v listopadu vygradovaly problémy v lokalitě sídliště
v souvislosti s nešťastnou událostí. Ta zvedla velikou vlnu nevole a potřeby 
protestu ze strany části romské komunity žijící na sídlišti proti tomu, že 
přihlašujeme nově příchozí k trvalému pobytu, s čímž nesouhlasí, a neře-
šíme problematiku prodeje a užívání drog. Na toto téma často diskutuji
s občany, vysvětluji pravomoci, možnosti a povinnosti, které městu uklá-
dají zákony této země. Výše uvedené problémy trápí většinu občanů a měs-
to na ně v převážné míře velmi negativně doplácí. Migrace sociálně slabých 
rodin, převážně romských, je v rámci našeho výběžku, kraje, celé republi-
ky trvalým dlouhodobým jevem. Nejhorší situace je v krajích Ústeckém, 
Karlovarském a Moravskoslezském. To je všeobecně známé. Je třeba si 
připomenout a uvědomit, že žádná radnice ani starosta v naší zemi nemá 
ze zákona právo rozhodovat o tom, kdo se do města přistěhuje, odstěhuje, 
koho přihlásíme k trvalému pobytu a koho ne. To nelze. Ovšem i tato pro-
blematika, kterou migrace problémových rodin je, si našla cestu v podni-
katelském sektoru. Ubytování těchto rodin je ekonomicky velmi zajímavé, 
proto je po republice mnoho vlastníků nemovitostí, pro které se podnikání 
„s chudobou“ stalo velmi lukrativní. A to i ve Šluknově. Sociálně slabé ro-
diny, které takto migrují, řeší zejména své problémy s bydlením a stěhují 
se tam, kde mají „otevřené dveře“. Tím místem je i Šluknov, kam se stěhují
i na základě nabídky volných bytů. Rodina, která obdrží nájemní smlouvu, 
se dostaví na úřad. Úředníci jsou ze zákona povinni přihlásit k trvalému 
pobytu každého, kdo má platnou nájemní smlouvu. Ať se to někomu líbí 

nebo nelíbí. Zákony porušovat ne-
můžeme. Ubezpečuji občany, že
v žádném případě neexistuje žádný 
zájem ze strany města, aby se k nám 
sociálně slabé rodiny ve velkém stě-
hovaly. Tyto rodiny se stěhují do by-
tových domů soukromých vlastní-
ků nemovitostí, kteří jim to umožní. 
Těmto podnikatelům pranic nezá-
leží na tom, jaké dopady má jejich 
způsob podnikání na celé město. 
A to je podstata celé problematiky. 
Jaké jsou dopady pro město? Právě 
v lokalitě sídliště evidujeme největší 
množství dlužníků za odpady. Bo-
hužel město musí likvidovat tento 
odpad na vlastní náklady. Na úkor všech.  Dluhy pochopitelně vymáháme, 
ale úspěšnost je vzhledem k časté migraci značně neúspěšná. A věčně ob-
ložené kontejnery na sídlišti všemožným odpadem? Je to naprostá lhostej-
nost lidí postarat se o svůj odpad a využít např. sběrný dvůr. A o dalších 
problémech, které musí řešit ve školce a ve škole, bych mohla psát dlouze. 
O věčně se opakujícímu rušení nočního klidu, vandalismu, o dopadech 
nevhodného a hlučného chování vůči většinové části obyvatel města také.
A problematika drog? Ta spadá do kompetence Policie ČR, která se jí věnu-
je. Město nemá pravomoc ji řešit. Je s podivem, že v sociálně vyloučené lo-
kalitě, jakou sídliště je, je tato problematika tak aktuální. Člověk by řekl, že 
chudí lidé na návykové látky, jakými jsou drogy, alkohol a cigarety, peníze 
nemají. Ale je tomu přesně naopak. Velmi často na to doplácí slušní občané 
žijící na sídlišti. Bohužel nám současná legislativa a zákony neumožňují 
řešit výše uvedené problémy rázně a efektivně tak, jak bychom si přáli. A že 
by tomu bylo po volbách jinak? Pochybuji.
Vánoční a novoroční přání
Rok 2021 byl pro nás všechny skutečně náročný a ovlivněný zejména pan-
demií Covid – 19. Mnozí z nás prožívali rok velmi smutně, naopak někte-
ří i v této době zažívali úspěchy. V každém případě to byl rok plný emocí, 
rozdílných názorů a zkušeností, jak se v krizových situacích dokáží lidé
k sobě chovat. Jak si dokáží vzájemně pomáhat, podporovat se, ale také jak 
krize dokáže lidi názorově rozdělit. A jak obrovský vliv mají média. I přes 
takto náročný rok se nám ve městě podařilo odvést další kus práce a mnoho 
práce nás čeká i v dalším roce. 
Milí spoluobčané, za členy rady a zastupitelstva města Vám všem přejeme 
příjemné prožití adventního času a vánočních svátků. Ať je všichni prožije-
te mezi svými nejbližšími a nikdo nezůstane sám. Ať se všechny děti radují 
z dárků pod vánočním stromečkem. Do nového roku 2022 přeji Vám všem 
zejména pevné zdraví, jehož hodnotu většina z nás pochopila. Také mnoho 
štěstí, spokojenosti, optimismu. V podstatě přáním nás všech je, abychom 
mohli žít volně bez omezení a abychom nemuseli řešit problémy v souvis-
losti s další vlnou epidemie. Ať nás tato epidemie v následujícím roce opustí 
a můžeme se radovat ze života tak, jak jsme byli zvyklí.

Eva Džumanová
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Více jak 600 druhů šperků představí Jiří Herzlík na zámku
Od třetího ledna 2022 bude ve Šluknovském zámku k vidění autorská 
výstava Jiřího Herzlíka.  Na výstavě bude k vidění více jak 600 druhů 
šperků z mědi, mosazi, alpaky, bronzu, hliníku, oceli či ušlechtilých 
dřev, které se pyšní certifikátem ,,Českosaské Švýcarsko regionální 
produkt“. Jako výtvarné prvky používá motivy přírodní i abstraktní. 
Přestože se některé motivy a pracovní postupy opakují, je každý šperk 
jiný, originální a neopakovatelný.
Pana Herzlíka již od mládí fascinovala práce řemeslníků a umělců, je-
jich nápady a zručnost. Inspiroval se šikovností druhých a již za dob to-
tality začal, i když v nepatrném rozsahu, tvořit svá malá umělecká díla. 
V roce 2002 odešel do zaslouženého důchodu a od té doby začal tvořit 
jako profesionál. Tím ale práce zdaleka nekončí, protože dodnes autor 
pracuje na zdokonalování technik. Některé z nich jsou výsledkem jeho 
experimentování a u jiných výtvarníků se s nimi nesetkáme. Zkrátka 

Radovali jsme se předčasně

šperky pana Herzlíka u nikoho jiného na světě nenajdete.
A jak taková výroba šperku vypadá? Kovové šperky jsou opracovány hlavně 
cizelérsky a kovotepecky. Jsou to vlastně malé reliéfy z mědi a jejích slitin 
(mosaz, bronz, alpaka), z nerezové oceli, eloxovaného hliníku i dřeva. Na 
měděných špercích se objevují i nátavy stříbra či mosazi. Tvorba kovových 
i dřevěných šperků končí náročnou úpravou povrchu.

Již listopadový koncert Kruhu přátel vážné hudby ve Šluknově ukázal, 
že se lidé bojí shromažďovat, nebo nechtěli podstupovat testy či očková-
ní. Projevilo se to na nízké návštěvnosti pěveckého koncertu sopranistky 

Šperky, které budete moci nejen obdivovat, ale také zakoupit, budou vysta-
veny ve dvanácti vzorkovnicích, které ukrývají na 40 let šperkařské práce 
pana Herzlíka. Výstavu můžete navštívit od 3. ledna 2022 do 25. února 
2022 každý den, včetně víkendů, a to od 9:00 do 11:30 a od 12:30 do 
17:00 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Terezy Hořejšové a klavíristy Ahmada Hedara. 
Velká škoda. Přítomní posluchači byli nadšeni 
skvělými výkony mladých umělců. Ti se odměni-
li za velmi příjemnou atmosféru v sále několika 
přídavky. Dokonce všestranný umělec Ahmad 
Hedar překvapil výborným zpěvem v duetech se 
slečnou Hořejšovou. Posledním přídavkem byl 
„Kočičí duet“ od J. Rossiniho v tak věrohodném 
provedení, že návštěvníci odcházeli rozjásaní
a nadšení.
S velkou lítostí vám musím oznámit, že slibo-
vaný koncert v povánočním čase (5.1.2022) 

nemůžeme z důvodu narůstající coronavirové pandemie uskutečnit. 
Věřím, že budeme moci pana Adama Klánského a Marii Šumníkovou 
pozvat v některém náhradním termínu. A hlavně bych ráda věřila, že 

nám milovníci klasické hudby zůstanou věr-
ni, že si budou nadále užívat příjemnou svá-
teční atmosféru v krásném prostředí Šluk-
novského zámku s krásnou hudbou. Máme 
připravenou řadu velmi kvalitních koncertů
a musíme jen doufat, že pandemie brzy ustou-
pí a koncerty se uskuteční. Do té doby vám za 
výbor KPVH přeji pevné zdraví, dobrou náladu, 
pohodové Vánoce a šťastné vykročení do nové-
ho roku. 

Božena Bortníková
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Divadlo Waxwing Theatre zahraje na zámku ROK PRASETE
Chrocht – kvík – prásk! Hledá se 
viník! Tak začíná celoroční skandál 
v království Prasečkov zahrnující 
dva zloděje, jeptišku a jedno velmi  
královské prase. Rok Prasete je tra-
gikomedie pro dospělé a rodinné 
publikum (od 10 let) s loutkami, 
živou hudbou a poťouchlým podo-
benstvím o chamtivosti, spiknutí
a tenkou čárou mezi šťastnou náho-
dou a naprostou katastrofou.
Kreativní tým Zuzany Smo-
lové (CZ) a Petera Gaffneye 
(USA), sídlících v Jižních Če-
chách, zajímají různorodé diva-
delní techniky, experimentování
s žánry, vytváření divadla, které ob-
sahuje intenzivní, nepojmenovatelné, iracionální elementy, které ovlivňují
a formují současnou lidskou zkušenost. Jejich práce je založena na au-
torském tvůrčím procesu, který pracuje s technikami pohybového di-
vadla, loutkami, maskami, hudbou, textem a experimentováním se zá-
kladními materiály jako jsou hlína, písek, voda, papír, sklo, ocel či dřevo 
za účelem obohacení pohybového slovníku, postav a způsobu vyprávění. 
Představení reflektují intenzivní momenty polapení a úniku neustále se 
rozpínajícího světa, momenty sahající za psychologickou hranici význa-
mu a záměru, momenty přeměny z lidského na nelidské, analogového 
na digitální, živého na neživé, své na jiné. Jejich příběhy se často vztahují
k člověku, který prochází morální či jinou krizí, člověku přeměněnému 

všeobecným rozkladem společné-
ho smyslu, i rozkladem fyzických 
limitů, které ohraničují naše tělo
a světské prostředí.
Přijďte 15. ledna od 19:00 hodin 
do Šluknovského zámku a zažijte 
trochu jiné divadlo, které spojuje 
tělo a loutky z netradičních mate-
riálů.
Nezapomeňte si svá místa rezer-
vovat v Informačním centru ve 
Šluknovském zámku. Délka před-
stavení je 55 minut a vstupné činí 
150 Kč.
Více informací o divadle najdete na: 

wagwingtheatre.com.

Město Šluknov děkuje 
Skupině ČEZ za podporu 
„Rozsvěcení vánočního 
stromu ve Šluknově“, který 
byl rozsvícen, ačkoli mu-
sela být plánovaná dopro-
vodná akce z důvodu vyhlá-
šeného nouzového stavu
a mimořádných epidemic-
kých opatření zrušena.

Milí čtenáři,
velmi nás mrzí, že se nemůžeme potkávat na všech adventních 
akcích, které jsme pro vás v poslední době připravovali. Doufali 
jsme, že letos už nás v tom, abychom si společně vytvořili tu kou-
zelnou předvánoční atmosféru, nic nezastaví. Opak je ale prav-
dou, epidemie opět sílí, čím dál víc lidí kolem nás je nemocných
a omezení, vč. nouzového stavu, jsou tu zas – a nám nezbylo, po 
dohodě s vedením našeho města, než všechny měsíce připravova-
né akce, narychlo opět rušit. A to nejen akce, připravované naším 
odborem, ale také ty, na nichž spolupracujeme s místními spolky 
či organizacemi. Je nám hrozně líto, že všechna krásná vystoupe-
ní, která si připravily děti z místních škol a školek, neviděli nejen 
pyšní rodiče, ale nikdo z nás. Stejně takové zklamání bylo i na 
straně všech umělců, které jsme měli pozvané, aby spolu s námi 
umocnili ten pocit blížících se Vánoc. I přesto, že akce měsíce při-
pravujeme, a pak zase pracujeme na jejich zrušení, aniž bychom 
měli ten krásný pocit ze společného setkání při jejich realizaci, ne-
klesáme na mysli a budeme doufat, že se situace v nejbližší době 
k dobrému obrátí tak, abychom se spolu s vámi mohli setkat na 
některé z kulturních akcí po Novém roce, které už jsou pro vás 
rovněž připraveny. 
Přejeme vám kouzelné vánoční svátky v kruhu rodiny a svých blíz-
kých, pevné zdraví a optimismus do dalších dní.

Kolektiv Odboru kultury
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Padá listí na zahradě, stromy mají po parádě
Všechny stromy už jsou holé a nastal 
dušičkový čas. Také letos jsme si při-
pomněli tento svátek. Byli jsme zapá-
lit svíčky na hřbitově, vytvořili jsme 
mandalu pro ty, kteří už nejsou mezi 
námi, a nezapomněli jsme ani na naše 
tradiční dýňování. Nechyběly sou-
těže, masky, tanečky, hostina a letos 
jsme přidali ještě soutěž o nejkrásně-
ji nazdobenou dýni, kterou zdobily 
děti společně se svými rodiči. Všichni 
účastníci získali diplom a malou od-
měnu. Všem ještě jednou děkujeme
a moc gratulujeme. Než jsme se stači-
li otočit, už tu byl svatý Martin, i když 
bez svého bílého koně. Ještě chvíli si na 
něj rádi počkáme. Spolu s Martinem 
jsme oslavili posvícení, které bylo plné 
dalších soutěží, písniček a koláčů, kte-
ré jsme „krájeli" na poloviny, čtvrtiny
a znovu jsme je skládali v celek, zdobili 
jsme, lepili jsme ... Posvícení skončilo
a my jsme se pustili do poznávání své-
ho těla. Spoustu věcí samozřejmě zná-
me, ale něco pro nás bylo přeci jen nové. Třeba jsme byli překvapeni, že 
cítíme ťukat své srdíčko i v krku. No a s podzimem jsme se rozloučili malý-
mi dračími hrátkami. Třídili jsme draky podle barev, velikosti, délky ocasu, 
vázali jsme uzlíky, navlékali jsme drakům na provázky korálky podle dané-

ho počtu, uspořádali jsme dračí závody. A teď už se začínáme připravovat 
na vánoční svátky, které budou takové, jaké si je uděláme. Šťastné, veselé
a klidné Vánoce přejeme my všichni ze školky ...

Foto: Irena Staníková, H.Princová, text: H. Princová

Žákovský parlament při Základní škole J. Vohradského Šluknov
Již čtvrtým rokem na naší škole pracuje Žákovský parlament. Zástupci jed-
notlivých tříd se scházejí pravidelně v pondělí odpoledne s paní učitelkou 
Gallovou.  Bohužel v posledních dvou letech i do činnosti parlamentu za-
sáhlo uzavření škol a následná přísná protiepidemická opatření, která nám 
nedovolovala spolupráci žáků z více tříd.  Zdálo by se, že se tím ukončila 
i jeho činnost. Parlamenťáci si ale založili  svou skupinu na sociální síti. 
Měli pravidelná online setkání.  Zde hodnotili proběhlé akce a připravovali 
možné akce pro další školní rok. 
V letošním školním roce jsou členy parlamentu vybraní zájemci ze tříd 
čtvrtého až devátého ročníku. Jsou to žáci, kteří mají chuť udělat něco pro 
druhé, vzájemně spolupracovat a zapojit se do činnosti školy. Členové par-
lamentu pravidelně informují své spolužáky o aktivitách, které realizují. 
Zapojení do žákovského parlamentu jistě přispívá k posílení pocitu souná-
ležitosti se školou a k možnosti žáků spolupodílet se na chodu školy. Děkuji 
jim za ochotu věnovat volný čas své škole i svým spolužákům.

Mgr. Renata Sochorová, ředitelka školy

Činnost žákovského
parlamentu na naší škole

obnovena 

Po delší odmlce je žákovský par-
lament na naší škole zpět. V uply-
nulých dvou letech naše činnost 
zaostávala kvůli covidové situaci. 
Akce, které jsme plánovali, se vět-
šinou nakonec nemohly uskutečnit. 
Letos jsme se pokusili parlament 
znovu obnovit a doufáme, že nám 
současná situace dovolí pokračo-
vat. V minulých letech jsme se zabývali především pořádáním různých akcí 
jak pro ostatní, tak i pro nás. Organizovali jsme například sbírky pro zví-
řecí útulky i pro onkologicky nemocné děti. V tomto školním roce jsme se 
sešli již sedmkrát, a to jsme teprve na začátku. 
Co vše jsme již zvládli? Zvolili jsme si nové logo. Veškeré návrhy prošly hla-
sováním. Téměř jednoznačně zvítězil návrh Venduly Čížové, na kterém je 
pestrý, barevný a veselý papoušek. 
Další volby byly ještě důležitější, protože z nich  vzešlo nové vedení parla-
mentu. Za předsedkyni byla těsně zvolena Denisa Bílková. Denisa je jedna 
z nejstarších členek parlamentu, je žákyní 9. B, hraje fl orbal a je hasička. 
Kdyby měla možnost získat superschopnost, byla by to teleportace. Místo-
předsedkyní se stala Adriana Luftová. Je také jednou z nejstarších členek 
parlamentu a chodí do 9. A. Má ráda zvířata a ráda sportuje. Kdyby měla 
možnost získat superschopnost, bylo by to čtení myšlenek. 
Kromě těchto nezbytných úvodních věcí už máme za sebou i jednu společ-
nou akci. Domluvili jsme se, že před zimou uklidíme okolí školy. Takže pat-
náctého listopadu jsme se pokusili vysbírat veškeré odpadky v okolí školy. 
Celkem jsme vytřídili pět pytlů odpadu.
Doufáme, že letos nás protiepidemická opatření nezastaví, a že si budeme 
moci užívat organizaci různých akcí pro druhé a samozřejmě za odměnu
i pro nás, abychom se vzájemně lépe poznali.

Napsala: Adriana Luftová, místopředsedkyně a zapisovatelka
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Vážení a drazí občané našeho města, milí náhodní čtenáři, a vůbec všichni 
lidé. Opět se blíží prosinec konec dalšího roku v našich životech. Čas, kdy 
se naše myšlenky chtě nechtě obrací zpět, bilancují, hodnotí uplynulé mě-
síce, dny, hodiny i minuty. Ano i minuty a kratší okamžiky sehrávají velkou 
roli v našich životech a nežijeme v pohádce, kde se dá vrátit čas a tak nelze 
vzít zpět nic, co jsme udělali nebo řekli. Tento rok byl pro nás bezesporu  
netradiční, byli jsme postaveni před okamžiky, které těžko můžeme ovliv-
nit, pandemie zasáhla do našich životů a nám všem nezbylo nic jiného než 
se s touto situací nějak vyrovnat.
Těžko se hledají slova, ale život se nezastavil a ani nezastaví, proto je nut-
né si možná vzít ponaučení, dále se nezabývat věcmi, které nás rozdělují, 
naopak být si vzájemně nablízku. Možná proto je dobré si připomenout
a také poděkovat všem z Vás, kteří se zasloužili a ve svém volném čase udě-
lali něco pro druhé, něco pro nás. Děkujeme všem spolkům a sdružením 
za organizací akcí pro děti i dospělé, vím, že nevyjmenujeme všechny, ale 
například Klub českých turistů, Spolek radost dětem - Šluknov, Český čer-

Přání občanům od zastupitelů města
vený kříž, dobrovolní hasiči a letos i nově Běžkotoulky Šluknovem. Ano 
toto je cesta, která nám umožnila na chvilku zapomenout, být aktivní a být 
spolu.
Není dobré se dělit ať již podle jakýchkoliv měřítek či hledisek, jak je to
v poslední době prezentováno převážně na sociálních sítích, je dobré si po-
moci přes překážky, které nám osud položil přes cestu. Existuje jistá meta-
fora - správným nastavením plachet může loď plout i proti větru. 
Neměli bychom také zapomenout a pogratulovat všem z Vás, kteří uzavřeli 
manželství či se do našeho krásného města přistěhovali, nebo těm šťast-
ným z Vás, kterým se narodilo miminko. On ten svět je vždy hezčí, když se 
koukáme do budoucnosti. Nezbývá nám tedy nic jiného, než Vám popřát 
do dalších dní hodně úspěchů, radosti ze života, a nejen svého, a hlavně 
pevné zdraví. Hodí se asi napsat, že jako zastupitelé jsme tu a budeme pro   
Vás. Děkujeme, že tu můžeme být s Vámi a našemu městu do toho dalšího 
roku přejeme, jen ať je lepší než ten letošní.  A dokončíme-li myšlenku s lodí 
- bez ohledu na směr větru můžeme doplout k vytouženému cíli. 

Lenka Líbalová, Pavel Kout, Jakub Šulák a Ruda Sochor

Vážení obyvatelé našeho krásného města. Vím, že v tomto čísle našich no-
vin vycházejí články s podobnou tématikou a napsat něco nového je po-
měrně umění. Stejně tak, jako bylo umění pro většinu z nás projít tímto 
kalendářním rokem. Vím, že škola a město jsou spojité nádoby a jeden bez 
druhého těžko můžou fungovat. Stejně tak jako škola bez žáků a rodičů. 
A je možná dobré právě tady a teď poděkovat všem rodičům, žákům a uči-
telům, že tento rok zvládli. Na poměrně dlouhý čas se zastavil chod škol, 
rodiče se ocitli v roli jakého si pomocného učitele, učitelé naopak vstoupili 
prostřednictvím monitorů do vašich domovů a všem nám to bylo divné, 
zvláštní a nové. Musím Vás ale všechny pochválit, dokázali jste něco, co 
bychom si všichni před pár lety nedokázali představit. A to je možná i výzva 
pro nás všechny, neodsuzujme vše co nám život, chcete-li osud, do cesty 
připraví. Neberme si ze všech zpráv jen to špatné a negativní. Poučme se od 
svých dětí, které se vrátily do školy, začaly znovu, navázaly nová přátelství, 

ředitel lesnické školy zhodnotil letošní rok
začaly se učit nové učivo a ukázaly nám, že život jde dál. Chtěl bych také po-
děkovat všem z Vás, kteří nám ve škole pomáhají, ať již při organizaci Hu-
bertské jízdy, Lesnického dne, na dětském táboře, či jiných akcích školy. 
Všem z Vás, kteří nám pomáhají se starat o naše lesy a naučné stezky, i těm 
z Vás, kteří o našem městě mluví hezky. Bude-li totiž  pověst města krásná, 
nebudou se bát rodiče dát do naší školy děti z jiných koutů naší republiky.
A věřte, nebo ne, každý z návštěvníků školy, ať je z Čech či ze zahraničí, je 
mile překvapen, jak je zde krásně. My si to možná neuvědomujeme, ale je 
to tak .
Přeju Vám všechno nejlepší do nového roku. Vstupte do něj tou správnou 
nohou! Ať se  Vám všechno vydaří, všechny touhy, tajné lásky, vysněná přá-
ní... vše, po čem jste tolik toužili a nepovedlo se to tento rok.
Ať Vás obklopuje štěstí, zdraví a hlavně ta LÁSKA. Ať jste s tím člověkem, 
kterého milujete, a on miluje Vás! Ať jste ti nejšťastnější v novém roce!

Mgr. et Bc. Rudolf Sochor
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Ing. Hana Wagnerová
pověřena vedením odboru sociálních 
věcí
wagnerova@mesto-sluknov.cz
tel.: +420 412 315 370, 
+420 412 315 373
mobil: +420 770 125 530

Bc. Hana Sokolová
sociální pracovník
sokolova@mesto-sluknov.cz
tel.: +420 412 358 411
mobil: +420 731 411 508

Bc. Miloslav Šulc
sociální pracovník
sulc@mesto-sluknov.cz
tel.: +420 412 315 371
mobil: +420 777 483 227

Bc. Petra Jelínková
sociální pracovník
jelinkova@mesto-sluknov.cz
tel.: +420 412 315 372
mobil: +420 733 191 745

KONTAKTY NA SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY ŠLUKNOV

TISKOVÁ ZPRÁVA MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo po-
moc lidem, kteří bojují s růstem cen energií
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo novou formu podpory s ná-
zvem „MOP – vyúčtování DPI“, personálně posílí Úřad práce ČR, aby mohl 
rychle a účinně vyřizovat žádosti občanů, a zároveň chystá zohlednění sko-
kového zvýšení cen energií v dávkách na bydlení.
Růst cen energií a selhání v dodávkách energií postihl zejména bývalé kli-
enty fi rmy Bohemia Energy. „Selhala ochrana spotřebitele ze strany státu, 
konkrétně Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního 
úřadu. Odpovědnost ovšem nese celá vláda a celá vláda tento problém také 
musí řešit,“ konstatuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová 
(ČSSD). „Jsem ráda, že MPO a ERÚ po mé výzvě začalo jednat primárně
s dodavateli poslední instance. Díky tomu došlo k zastropování záloh. Pří-
činy problémů na trhu s energiemi musí primárně řešit MPO a ERÚ, my 
můžeme v této situaci pomáhat lidem a zmírňovat následky,“ říká minis-
tryně.
MOP – Vyúčtování DPI
Podpora, kterou připravilo MPSV pro postižené domácnosti, předpokládá, 
aby lidé v co nejkratší době přešli od dodavatele poslední instance (DPI) ke 
standardnímu smluvnímu dodavateli, což udělala podle předběžných in-
formací od MPO zatím jen čtvrtina odběratelů. Ve chvíli, kdy klient opustí 
režim DPI, musí mu být neprodleně vystaveno vyúčtování a potom přichá-
zí na řadu pomoc od MPSV. „MOP – Vyúčtování DPI“ pomůže s nedoplat-
kem na vyúčtování, pokud bude mít domácnost potíže s jeho uhrazením 
z vlastních zdrojů. Na rozdíl od běžné MOP, tedy mimořádné okamžité 
pomoci, nastavuje mírnější podmínky například s ohledem na úspory ža-
datele. Upravená MOP bude časově limitovaná: „Lidé musí proto do konce 
roku přejít z DPI k novému dodavateli a nechat si zaslat vyúčtování,“ popi-
suje Jana Maláčová. Setrvání v režimu DPI je značně nevýhodné zejména 

pro to, že jsou zálohy rozpočítané pouze do 6 měsíců (tj. v tuto chvíli jen 
na topnou sezonu, kdy je spotřeba nejvyšší) a zároveň jsou ceny stanoveny 
jiným způsobem než produkty v běžném ceníku.
Klasická MOP
Těm, kteří zaplatili zálohy, ocitli se kvůli tomu v hmotné nouzi a nemají 
peníze na základní
životní potřeby, je rovněž možné v mezích zákona pomoci přes klasickou 
MOP. „Tady jsme schopni pomoci zejména s výdajem, na který již nezbylo, 
například s doplacením nájmu, případně s pořízením nového zimního ob-
lečení,“ říká ministryně.
Úřad práce je připraven
Na příjem žádostí vyčlenil Úřad práce ČR tisíc lidí a stejný počet pak i na je-
jich vyřizování. „Vyzýváme všechny žadatele, aby se snažili co nejvíce spo-
lupracovat s pracovníky Úřadu práce, aby vyřizování pomoci urychlili,“ 
říká ministryně práce a sociálních věcí. Je potřeba zdůraznit, že se stále jed-
ná o testovanou dávku a ÚP bude potřebovat znát příjmy, majetek (úspory) 
a náklady na bydlení. Vyřizováním této pomoci nesmí být ohrožena výplata 
průběžných dávek, co by dostalo do neřešitelné situace lidi závislé na pra-
videlné pomoci státu.
Úprava dávek na bydlení
Kromě „MOP – vyúčtování DPI“ připravuje MPSV také návrh, jak bude 
možné reagovat na skokový nárůst cen energií prostřednictvím dávek na 
bydlení. „Stále však čekáme na data od MPO, abychom věděli, jaký je před-
poklad trvalých cen energií na příští rok. Musíme najít řešení, které podpo-
ří i příští vláda. Je to aktuálně jediná možná plošná pomoc lidem prostřed-
nictvím dávek, přičemž se na ní musí podílet i můj nástupce,“ uzavírá Jana 
Maláčová.
Modelové situace pro využití „MOP – vyúčtování DPI“
MOP je dávka testovaná, tj. Úřad práce bude zajímat zejména příjem, 
majetek/úspory (do určité výše k nim však nebude přihlížet) a náklady na 
bydlení v daném měsíci. Celkové posouzení domácnosti je správním uvá-
žením Úřadu práce a lze tady pro názornost blíže popsat modelové situace 
viz níže.
1. příklad
Pan Novák má měsíční čistou mzdu 25 000 Kč (ze zákona se příjem zapo-
čítává ze 70 % = 17 500 Kč), jeho náklady na bydlení jsou 15 000 Kč. Pan 
Novák má na bankovním účtu našetřeno 20 000 Kč. V jeho případě se ne-
přihlíží k majetku (tj. úsporám) v částce až do výše 37 720 Kč (maximální
výše majetku, ke které se nebude přihlížet: dvojnásobek životního minima, 
tedy 2 x 3 860 + dvojnásobek nákladů na bydlení, tedy 2 x 15 000), tudíž 
jeho našetřené peníze se nebudou pro výpočet poskytnuté MOP započítá-
vat a vycházet se bude z příjmů (započítaných dle zákona ze 70 %
). Nedoplatek za vyúčtování je přitom u pana Nováka 15 000 Kč.
Úřad práce panu Novákovi poskytne MOP na vyúčtování od DPI ve výši 
15 000 Kč.
2. příklad
Paní Krásná pobírá důchod ve výši 16 000 Kč (ze zákona se důchod za-
počítává z 80 % = 12 800 Kč). Na bankovním účtu má našetřeno: 25 000 
Kč. U paní Krásné se nepřihlíží k majetku (tj. úsporám) v částce až do výše 
27 720 Kč (dvojnásobek životního minima, tedy 2 x 3 860 + dvojnásobek 
nákladů na bydlení, tedy 2 x 10 000), tudíž její našetřené peníze se rovněž 
nebudou započítávat a vycházet se bude z příjmů (započítaných dle zákona 
z 80 %). Paní Krásná má náklady na bydlení ve výši 10 000 Kč a přišel jí 
nedoplatek za vyúčtování energií 5 000 Kč.
Úřad práce poskytne paní Krásné MOP na vyúčtování od DPI ve výši 5 000 
Kč.     Tiskové oddělení MPSV
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Obnova komunikací v ulicích Dvořákova a B. Němcové je dokončena
V podzimních měsících byla provedena obnova povrchu dvou významných 
městských komunikací v ulicích B. Němcové a Dvořákova. Akce mohla být 
uskutečněna i díky dotační podpoře, jelikož projekt „Obnova místních ko-
munikací ve Šluknově v roce 2021“ byl realizován za přispění prostředků 
státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. 
Nový povrch mají ulice o délce 730 metrů a položeno bylo přes 3000 m2 

Původní stav v ulici B. Němcové Nový povrch v ulici B. Němcové Nový povrch i s odstavnou plochou v ulici B. Němcové

nového živičného koberce. Akce byla poměrně náročná, jelikož byla koordinována s pracemi jiných zhotovitelů na dešťové kanalizaci a současně s napo-
jením hned několika nových či rekonstruovaných objektů na vodovodní řad, plynovod a splaškovou kanalizaci. Za diskomfort v průběhu prací se omlou-
váme, ale i díky této skutečnosti by komunikace měly zůstat řadu let celistvé a bez jakéhokoliv zásahu. Děkujeme všem obyvatelům lokality za trpělivost 
a součinnost a přikládáme několik fotografií z průběhu stavby. 

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Původní stav v ulici Dvořákova Zahájení prací frézováním stávajícího povrchu Koordinace se sousedními objekty - napojování na ka-
nalizaci

Vyrovnávací spodní vrstva asfaltu Nový povrch v ulici Dvořákova Křižovatka obou ulic s novým povrchem



ŠLUKNOVSKÉ NOVINY STRANA 11VÁNOČNÍ ČAS, AKCE

slavnostní 
odhalení pamět-
ní desky padlých 

hasičů
z 1. sv. války

Hubertská 
jízda

5.11.2021
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Děti si pohádkový les i přes nepřízeň počasí užily
Dovolte nám, abychom vás sice se zpožděním 
ale přeci jen, informovali o další akci pořádané 
spolkem Radost dětem Šluknov. Jedenáctého září 
se konal Pohádkový les u rybníka „Pazderák“.
I přes pochmurné a deštivé počasí si cestu do 
pohádky našlo téměř 200 dětí. V lese bylo při-
praveno množství stanovišť. Každé z nich stráži-
ly pohádkové bytosti, které měly připraveny pro 
děti spousty soutěží a sladké odměny. Účastníci 
se mohli setkat například s Makovou panenkou, 
Rumcajsem, Shrekem a Fionou, Bobem a Bob-
kem či navštívit Elsu v jejím ledovém království. 
Děti také pomáhaly Šmoulům, které náhaněl Gar-
gamel. Zkrátka kouzelných postaviček bylo v lese 
spousta. V cíli bylo možno povozit se na koníčcích 
a také si zařádit na skákacím hradě. Bylo to krásně 
prožité odpoledne. Děkujeme všem návštěvníkům
a také členům spolku za skvělou spolupráci. 
Sponzoři: Město Šluknov, Topos a.s., zmrzlina 
Šmíd, Jan Pecka, návštěvníci Grilfestu, gastro 
Plch a další.

Spolek radost dětem, David Adámek

Střípky z činnosti rybářského kroužku místní organizace Šluknov
Tak jako celá naše společnost, tak i činnost rybářského kroužku byla
v tomto roce značně ovlivněna pandemií Covid-19 a na základě mimořád-
ných opatření Ministerstva zdravotnictví v oblasti sportu, práce s dětmi 
a mládeží jsme museli i činnost našeho rybářského kroužku a i celé naší 
organizace tomu přizpůsobit. I přes tyto komplikace jsme jako rekreační 
rybáři mohli individuálně vykonávat svůj koníček prakticky bez větších 
omezení. Státní správa nás, rybáře, v době pandemie umožněním lovu ryb 
a péče o revíry a rybníky velmi podpořila.
V rybářském kroužku bylo v tomto období  evidováno 21 dětí. Dětem byly
v průběhu dubna a května vydány povolenky k lovu ryb, aby si mohli pilo-
vat své dovednosti u vody individuálně, s rodiči či kamarády.
Letošní místní dětské rybářské závody „Zlatá udice“ na sportovním ryb-
níku Pazderák a i závody o O putovní pohár šluknovského výběžku byly 
zrušeny. Pouze jedno družstvo našich mládežníků ve složení B. Koloneč-
ná, V. Bieliková a O. Nepovím, se zúčastnilo jen narychlo zorganizovaného 
závodu „O pohár předsedy Severočeského územního svazu“, který pořá-
dala MO Jiříkov. Po skvělém prvním kole za aprílového počasí nakonec 
děti obsadily stříbrnou pozici. 
Jediné závody, které jsme tak letos pro děti u nás uspořádali, byly již tradič-
ně společné s MO Velký Šenov na začátku měsíce září. Zúčastnily se jich 
děti ve věku od 7 do 15 let za přítomnosti svých vedoucích, rodičů, dědeč-
ků, babiček a kamarádů. Počasí bylo úžasné, nálada byla výborná a ryb-
ky „braly“. Klasifikovalo se množství nachytaných ryb v centimetrech ve 

dvou soutěžních kolech. Před vyhlášením výsledků se závodníci přesunuli 
k rybářské chatě, kde na ně čekalo výborné občerstvení. Děti pak s velkou 
netrpělivostí vyčkávaly vyhlášení výsledků a udílení cen. Každý zúčastněný 
závodník si odnesl pěknou věcnou cenu.  
Celá akce se velice povedla a ceny, které byly rozdány, udělaly všem účast-
níkům radost. Děkujeme všem, kteří pomohli tuto akci uspořádat, a záro-
veň všem zúčastněným za pomoc při pořádání závodů. 
Výsledky: 
mladší žáci     starší žáci
1. Zellerová Alenka   1. Nepovím Ondřej
2. Doležalová Zuzana  2. Bolíková Františka
3. Jahodová Martina  3. Rejzek Filip
Musím podotknout, že převážná činnost naší rybářské mládeže je financo-
vána z příspěvku města Šluknov a Severočeský územní svaz nám poskytuje  
pomůcky a materiál k výuce. Touto cestou chci jménem celé naší organiza-
ce poděkovat městu Šluknov za finanční příspěvek ve formě neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu města pro naše mládežníky. 
Dále bych chtěl poděkovat všem vedoucím rybářské mládeže, kteří v této 
nelehké předigitalizované době ve svém volném čase dokáží děti zaujmout.
Všem přejeme krásné vánoční chvíle a bohatou štědrovečerní tabuli ideál-
ně se šluknovským kaprem.

Za výbor ČRS MO Šluknov – Ing. Tomáš Kolonečný, předseda MO
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
Města a obce si umí sáhnout na dotace z EU.
Na území MAS Český sever je celkem 41 obcí  a měst.  Během uplynulého dotačního období 2014 – 
2021 řada měst a obcí velmi intenzivně dokázala čerpat finanční prostředky z dotací, které adminis-
trovala MAS Český sever. Celkem se rozdělilo do regionu více než 200 milionů korun.
Jednalo se o dotační peníze, které se v obcích investovalo do rozvoje místní infra-
struktury – výstavba chodníků, cyklotras, oprava a modernizace škol, úpravy zeleně 
v obcích, podpora komunitního života v obcích, zkvalitňování podmínek pro život 
obyvatel - podpora projektů v sociální oblasti, vzdělávání a podpora rozvoje učitelů 
a žáků ve školách, podpory podnikání a zemědělské činnosti apod.
 Mezi nejaktivnější města, která úspěšně a výrazně čerpala dotační prostředky, pa-
tří:
Varnsdorf, Šluknov, Rumburk, Krásná Lípa, Česká Kamenice, Jiříkov, Dolní Pous-
tevna, Chřibská a Kamenický Šenov.
Nejaktivnější obce:
Dolní Podluží, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště, Staré Křečany, Mikulá-
šovice, Kytlice, Srbská Kamenice a Prysk.
Upřímně věříme a připravujeme vše proto, aby se v nadcházejícím dotačním období 
2022 -2027 zapojilo do čerpání dotací přes MAS Český sever i celá řada dalších obcí. 
Minulý týden proběhlo v Doubici setkání zástupců obcí z celého území, kde se 
diskutovalo jak a kam nasměrovat dotační finanční prostředky, aby to mělo smysl
a užitek pro všechna města i malé obce v regionu.
Seznam obcí na území MAS Český sever: Arnoltice, Bynovec, Česká Kameni-
ce, Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Horní Podluží, Hřensko, Huntířov, 
Chřibská, Janov, Janská, Jetřichovice, Jiřetín p. J., Jiříkov, Kámen, Kamenický Še-
nov, Krásná Lípa, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Lipová, Lobendava, Ludvíko-
vice, Mikulášovice, Nový Oldřichov, Okrouhlá, Prysk, Rumburk, Růžová, Rybniš-
tě, Skalice, Slunečná, Srbská Kamenice, Staré Křečany, Svor, Šluknov a Varnsdorf

MAS ČESKÝ SEVER
Mgr. Dana Štefáčková

Sbor dobrovolných hasičů ve Šluknově uskutečnil cvičení první pomoci
Dne 11. listopadu 2021 
probíhalo pravidelné 
námětové cvičení SDH
a HZS Šluknov za asisten-
ce TS Šluknov. Tématem 
byla první pomoc a snesení 
dvou zraněných osob z ne-
přístupného terénu. Akce 
se konala v Novém Hrabě-
cí na kopci zvaném Špičák. 
Při vyhodnocení cvičení 
bylo konstatováno, že spl-
nilo svůj účel a zúčastnění 
si oživili, jak v daných si-
tuacích postupovat. 

Jindřich Müller,
velitel SDH Šluknov
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Přivítali jsme
Mirai Teu Letkovou

Amálii Meissnerovou
Martina Borka

Františka Vyskočila
Rozálii Hlobeňovou

Eliáše Jandu
Mattea Mika

Rozloučili jsme se s
paní Miloslavou Petříkovou

panem Jiřím Tománkem
panem Petrem Moničem

panem Miroslavem Koukolem
paní Kristýnou Holubovou

paní Alžbětou Jirků
panem Vladimírem Svobodou

paní Helenou Brettschneiderovou
paní Oĺgou Klingerovou

panem Pavlem Ovčáčkem
panem Jaroslavem Škrabákem

Blahopřejeme občanům, kteří v 
listopadu oslavili životní jubileum

70 let
pp. Valtrová Ilona
Adámková Vlasta

VZPOMÍNKYSPOLEČENSKÁKRONIKA

70 let
pp. Formánek Bohuslav

Pajchl Vladimír
Svoboda Josef

75 let
pp. Mottlová Hana
Svobodová Jaruška

Soukupová Jaroslava
Hochmannová Magdalena

80 let
pan Štrupl Zdeněk

85 let
pan Čermák Oldřich

86 let
pp. Dostálová Alžběta

Kotrčová Libuše
87 let

paní Diessnerová Hildegarda
88 let

paní Machuldová Drahomíra
91 let

pp. Stelmaščuková  Jarmila
Novotná Margita

92 let
paní Miksová Eliška

Dne 25. prosin-
ce 2021 to bude 
5 let, co nás 
navždy opustil 
manžel, děde-
ček, pan Jiří 
Nykodým.
Stále vzpomí-

nají děti s rodinami a manželka.

Dne 26. prosince 
to bude 10 let, co 
nás opustil pan
Milan Dreveňák.
Tato svíčka dnes 
hoří pro tebe, 
posílám tichou 
vzpomínku do 

nebe.
Již 10 let je tomu, co si odešel tak 
náhle, bez slůvka rozloučení, tam 
odkud není návratu?
Vítr ztichl v té chvíli, když vydechl 
jsi naposled.
Těžko přetěžko nám je bez tebe, ty 
náš nejdražší. 
Pracoval jsi vždy tak rád, klidu sobě 
nedopřáls.
Teď v nebi snad ten klid už máš, 
nám nezbývá než utřít slzy a vzpo-
mínat.
Kdo jste ho znal, vzpomeňte
s námi, s jeho rodinou, manželkou 
Marií, syny Milanem, Ladislavem, 
Romanem a Michalem a vnoučaty 
Dianou, Danielou, Michalem, Ni-
kolasem a Dominikem. 

Dne 18. pro-
since uplynulo 
10 let, kdy nás 
navždy opustil 
náš milovaný 
otec, dědeček 
a pradědeček 
pan Zdeněk 

Hochmann. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.
Budeš navždy v našich srdcích.
S láskou dcera Jarmila Vyskočilová 
s rodinou.

Již 17. prosin-
ce 2021 uplyne 
rok, kdy nás 
opustil náš 
milovaný man-
žel, tatínek, 
dědeček, bratr
a strýc pan 

Karel Malaník, rodák z Valašska, 
věrný člen fotbalového oddílu ve 
Šluknově. S úctou vzpomínají man-
želka, děti s rodinami, sourozenci
a celá rodina. 

Dne 24. lis-
topadu 2021 
u p l y n u l
1 rok, kdy 
nás opustila 
naše mamin-
ka, babička 
a prababič-

ka paní Blažena Vencláková.
S láskou v srdci vzpomínají dce-
ry Ivana, Eva a syn Ladislav. 

Prodej vánočních stromků 
ve Šluknově v pěší zóně 
vedle bývalé restaurace 
„Rosana“ bude probíhat 
od 6. prosince 2021. Mož-
nost zakoupení po před-
chozí telefonické domluvě 
na tel. č. 607 969 122. 
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Klub českých turistů Krásná Lípa
V sobotu 6. listopadu proběhlo v Krásné Lípě setkání členů při příležitosti 
40. výročí Klubu českých turistů Krásná Lípa. Velmi milého a přátelského 
setkání se za Klub českých turistů Šluknov účastnily paní Vacková a paní 
Englicová. Tímto bychom se s vámi rády podělily o krásný zážitek, který 
nám umožnila paní Starostová. Nabídla všem, kdo by měli zájem, vysa-

dit jednu lípu z celkem 50 lip. Ráda jsem se přihlásila a dne 13. listopadu
v ranních hodinách, s dalšími členkami KČT Šluknov, jsme vykopaly jámu 
a jednu lípu zasadily s připsáním poznámky – Šluknov 2021. Byl to pro 
mne úžasný zážitek a děkujeme za tuto příležitost. 

Členky KČT Šluknov: V. Vacková, M. Kimrová, V. Švejdová

Odkaz Františka Bienerta, rodáka ze Šluknova,
narozeného 16. dubna 1911, významného turistického znalce Šluknovské-
ho výběžku. 
Je 10. prosince. Za to, že jsem se narodil, nenesu odpovědnost, ale v tom 
roce 1959 již pan Bienert založil ve Šluknově významný odbor turistiky.
A jakou souvislost má s 10. prosincem? 
O tom později, měl by určitě velikou radost. 
Od roku 1960 se datují významné akce, které organizoval pro veřejnost. 
JARNÍ TURISTICKÉ SRAZY okresu Děčín. Tyto již několik let střídavě 
pořádají všechny odbory na Děčínsku a Českolipsku. Ten letošní ve Šluk-
nově v přísném lockdownu nebyl o setkání mnoha turistů s bohatým spo-
lečenským programem, ale zrodila se nová forma turistiky, organizovaná 
individuální turistika… u nás PUTOVÁNÍ S PASEM PO SEVERNÍM 
KRÁLOVSTVÍ.
TÝDNY VHT pořádal pan Bienert nejen ve skalách Českého Švýcarska, 
ale i ve Vysokých Tatrách nebo v Rumunsku (noví cvičitelé turistiky pokra-
čují). 
BRTNICKÉ LEDOPÁDY, které Jana Knoblo-
chová z Jiříkova a následně Egon Wiesner ze 
Šluknova povýšili na zimní srazy TOM z celé 
republiky. Několik roků jsou to zimní 4 denní 
srazy turistů, především pro výkonnostní spor-
tovce, kteří uběhnou 100 km i za 11 hodin. 
Egon od dětství trávil mnohé víkendy na vý-
letech s panem Bienertem. Poznával všechny 
rostliny a kameny. Pomáhal značit trasy, zná 
každou cestu ve výběžku. Není divu, že vystu-
doval geologii. Po zákeřné smrti bratrů Biener-
tových neváhal převzít vedení odboru turistiky 
a následně zaregistrovat KLUB ČESKÝCH 
TURISTŮ ve Šluknově. V roce 1992 se pak 
oddíl TOM Šluknov (turistický oddíl mládeže, 
který pod vedením pana Bienerta existoval již 
od roku 1973) stal součástí celostátní deseti-
tisícové dětské organizace A-TOM jako TOM 
1107 Skaláci. V Mikulášovicích vede oddíl 
TOM 1027 také již od roku 1992 Tomáš Fúsek. 
Pořádá ve Šluknovském výběžku i mezinárodní 
turistické závody. 
Od roku 1969 existovala při SVAZU TURIS-
TIKY u ČSTV rada mládeže pro několik stovek 
oddílů TOM s mnoha ukrytými oddíly Junáků

a Skautů. Tyto hned po sametové revoluci obnovily svoje organizace
s velkou morální a finanční podporou státu. Téměř dva roky členové Rady 
mládeže KČT neúspěšně žádali MŠMT o podporu pro oddíly TOM. Měli 
seznam oddílů, měli svůj řád, svůj program. Tak kde byl problém? 
Za Ústecký kraj jsme do rady nově delegovali Helenu Landovou, rodačku 
ze Šluknova a rovněž odchovankyni pana Františka Bienerta. Při Karlo-
vě univerzitě dosáhla nejvyššího vzdělání po linii turistiky. Je cvičitelkou 
všech druhů turistiky a značení 1. stupně. Nevydržela nářky vedení KČT
a vydala se na MŠMT. Odpověď byla jednoduchá: „Jste dospělácká organi-
zace s dětmi. Zaregistrujte oddíly TOM samostatně“. 
Takže ještě téhož dne 10. prosince 1991 byla na Ministerstvu vnitra za-
registrována Asociace TOM. Následovalo podání žádosti na MŠMT na 
činnost a vybavení oddílů TOM. V lednu 1992 se opět sešla Rada mláde-
že KČT a… traduje se: nářky o financování zarazila Helena. „Poslouchej-
te. Něco jsem provedla. Nebyl čas se s nikým radit. Dostali jsme od MŠMT
3 miliony. Existuje Asociace TOM. Sídlem je zatím Česká Lípa“. Jo, když se 

chce… tak jsme následně mohli reprezentovat 
ČR i na J-R FICC v počtu několika autobusů.
V Labsko-lužické oblasti se zaregistrovalo 31 
oddílů TOM do A-TOM. 
Dnes je A-TOM úspěšná dětská organizace
s bohatým programem.
Znám ještě další turisty ze Šluknova, odcho-
vance pana Bienerta. Významného značkaře 
Ditmara Petrse. Pevné zdraví přeji k jeho letoš-
ním 85. narozeninám. A také Jarušku Jaburko-
vou, která je platnou členkou našeho klubu již 
55 roků. 
No není to úžasný odkaz Ing. Františka Bie-
nerta, když dokázal vychovat takové aktivní 
následovníky? V letošním roce byl uveden do 
ústřední síně slávy KČT. Určitě si to společně 
ve Šluknově důstojně připomeneme 16. dubna 
2022 při velikonočním 4 denním srazu turistů, 
na 29. ročníku JARNÍM ŠLUKNOVSKEM – 
memoriálu bratří Bienertových. Hlavním orga-
nizátorem je Egon Wiesner.

Miloslav Toman, jednatel KČT Šluknov
a předseda A-TOM za ústeckou oblast 
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Vzpomínky fukovské rodačky Ingeborg Kersten z knihy 
„Das (UN) vergessene Dorf – (NE) zapomenutá vesnice“

Když se rozplynou podzimní mlhy a začíná adventní čas, je namáhavý vá-
noční úklid už většinou u konce. Ze zdí a tlustých trámů na dřevěném stro-
pě zmizelo neuvěřitelné množství černých puntíků od much i začouzená 
šeď a objevil se opět lesklý světlý olejový nátěr v barvě slonové kosti. Celá 
světnice voní a září čistotou a na doběla vydrhnuté dřevěné podlaze leží vel-
ké kusy balícího papíru.
Všechny obrazy byly vyzdobeny jedlovými větévkami a všude to vánočně 
vonělo. 
O první adventní neděli jsme konečně mohli rozsvítit první svíčku. Jedno-
duchý věnec, visící nízko nad stolem, uvila maminka sama a ozdobila ho 
krásnými bílými hvězdami s úzkých papírových proužků. Směli jsme jí po-
máhat a obdivovat a zpívali jsme koledy. 
Náhle jsme uslyšeli hlasitý hřmot, dveře se malinko pootevřely a do světni-
ce se vkutálely ořechy a jablka. 
Perníčky a skořicové placičky byly upečené, a když byla veliká zima, dělal 
tatínek ledovou čokoládu, která se musela ve formičkách postavit do sně-
hu, aby ztuhla. Vánočky a velké „kecané“ koláče z kynutého těsta vydržely 
i přes Nový rok.
Na Mikuláše jsme věšeli na kličku u okna naše dlouhé punčochy. Někdy se 
trochu naplnily, už když jsme si hráli. Nikdo to neviděl, ale punčochy měly 
najednou velké boule. První pomeranč jsme směli hned sníst. Tatínek ho 
opatrně oloupal špičatým nožem a my jsme zbožně přihlíželi, jak opatrně 
odstraňuje bílou blanku a malé měsíčky pak poctivě rozděloval. Dospělí 
také ochutnali po kousku, zbytek dostaly děti. 

Ráno 6. prosince byla punčocha plná. Každý se podíval, zda mezi sladkost-
mi přece jen není kousek uhlí nebo dokonce rákoska, protože já a můj bratr 
jsme ne vždycky byli stejného názoru. 
Čas před Vánocemi byl plný vzrušivých změn a vhazování jablíček a ořechů 
se některý večer opakovalo. Jednou přišel dveřmi do pokoje Mikuláš a my 
jsme mu museli zazpívat písničku a pomodlit se. Švihal kolem sebe metlou, 
až to vzduchem svištělo, ale maminka o nás říkala jen samé hezké věci a tak 
metlu zase schoval. 
V té době někteří obyvatelé vesnice začali v kostele stavět náš krásný veliký 
betlém. Každou neděli jsme se dívali, jak stavba pokračuje. Někdy jsem si 
myslela, že to do svátků nemohou stihnout. Ale na Štědrý den, když jsme 
přišli na půlnoční mši, bylo všechno hotové. Betlém zde stál v celé své nád-
heře a lidé přicházeli i z daleka, aby jej obdivovali. 
Ráno o prvním vánočním svátku zazvonil i pro nás maličký zvonek a Je-
žíšek ve svém bílém šatě s hvězdičkami právě odešel a my z něj neviděli 
ani kousíček. Stromeček stál v nejzazším koutě světnice, tam kde bylo nej-
chladněji. Svíčky jasně svítily, lameta se stříbřila, na větvích visely dobroty 
a pod stromečkem ležely naše dárky.
Někdy rodiče se strýčkem ještě v noci pracovali na dárcích, takže jsme si na 
houpacího koně ještě nesměli sednout, protože barva ještě nebyla uschlá. 
O to víc jsme jej obdivovali, protože jen jednou do roka jsme dostali veliké 
dárky.
Byla to radost nad radost!

Přeložila: Helga Hošková

Vzpomínka na Ignaze Weiricha, sochaře původem z Fukova
Před 105 lety, dne 1. prosince 1916 
zemřel ve Vídni na následky opera-
ce sochař Ignaz Weirich, narozený 
21. července 1856 ve Fukově. Jeho 
otec byl tkalcem a pekařem, jeho 
o dva roky mladší bratr August 
byl hudebním pedagogem a hrál
v Dómu svatého Štěpána ve Vídni 
na varhany. 
Svůj talent objevil už v mládí, když 
povzbuzen výtvory místních řezbá-
řů, vyřezal figurky pro betlém své-
ho otce, který pečoval o fukovský 
kostel. Pro hlavní oltář zhotovil dva 
anděly, kteří se stali obětí požáru

v roce 1947. 
Po vyučení u umělec-
kého řezbáře a truh-
láře W. Hegenbartha 
v Košťanech u Teplic 
- Bohosudova praco-
val v obchodě s deko-
racemi v Drážďanech.
V roce 1881 díky svému 
talentu a za finanční 
pomoci přátel a přízniv-
ců začal studovat na 
Umělecko-průmyslové 
škole ve Vídni. Ale ani 
absolvování této školy 
nepřineslo splnění jeho 
snu. Naštěstí se ho ujal 
tehdejší šéf ministerstva 
vyučování Lukas von 
Führich, syn známého 
uměleckého malíře Jose-
pha Führicha z Chrasta-
vy, který mu dopomohl
k získání stipendia. A tak 

začalo studium na Vídeňské akademii. Studoval s vynikajícími výsledky 
pod vedením E. Hellmera a K. Zumbusche a téměř každý rok získal za své 
práce cenu, dokonce i zlatou medaili. Za svoji absolventskou práci „Adam 
a Eva nad zabitým Ábelem“ získal cestovní stipendium s podmínkou zho-
tovit toto dílo z mramoru a v nadživotní velikosti. A to v samotném Římě, 
městě umělců. Vytvořil zde mnoho dalších děl. Když Itálie v roce 1915 
vstoupila do války, uprchl do Vídně ke svému bratrovi, kde o rok později 
umírá. 
Jeho mramorová socha „Aspasie“ zdobí ještě dnes vilu císaře v Lainz,
v císařském jubilejním kostele ve Vídni můžeme obdivovat jeho „Pietu“. 
Pro zámek markraběte A. Pallaviciniho v Jemnici na Moravě zhotovil ně-
kolik soch a svými díly vyzdobil i nedaleké mauzoleum. Další jeho sochy se 
nalézají v Římě a jiných městech.
Se svojí manželkou Johannou, roz. Schindlerovou, měli jednoho syna Kar-
la. 

Sepsala: Helga Hošková

Adam a Eva nad zabitým Ábelem

Ignaz Weirich

Kristus v mauzoleu Socha Aspasie v Lainz
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Vzpomínka na řezbáře Jiřího Nykodýma ze Šluknova
Jiří Nykodým se narodil 31. prosince 1950. Zpočátku bydlel se svými rodiči 
a bratrem ve Velkém Šenově čp. 64. Po krátkém čase se však rodina na přá-
ní matky stěhuje do Čakovic u Prahy, odkud matka pocházela. Nedostatek 
práce však přinutil rodinu vrátit se do pohraničí. Malý Jirka vychodil zá-
kladní školu ve Velkém Šenově, v roce 1966 nastoupil na Vojenskou školu 
kuchařského dorostu v Žilině na Slovensku. Po jejím ukončení vykonával 
v Lounech a v Žatci základní vojenskou službu. Na kamarádově svatbě se 
seznámil se svojí pozdější manželkou Jiřinou, se kterou se po ukončení vo-
jenské služby v roce 1972 oženil. Během manželství se jim narodil syn Jiří 
a dcera Zuzana. Pracovat začal v n. p. Benar, později v závodě Topos jako 
kuchař. Pak nějaký čas pracoval v lese a také jako hlídač u firmy Fenix. 
Ve svých 25 letech objevil náhodou doma dláta. Jeho otec, stavební tesař, 
kolář a karosář, mu vysvětlil a ukázal, k čemu slouží. Další náhoda ho při-
vedla v Praze před obchod, kde byly vystaveny šachové figurky. A protože 
neměl dost peněz, rozhodl se, že si je vyrobí sám. Koupil si knížku „Řezbář-
ství“ od P. Udržala a S. Davida a pustil se do práce. Jeho prvním výtvorem 
byly kuchyňské hodiny, které vyrobil z matčina prkénka na krájení. Dodnes 
visí v kuchyni a připomínají začátky jeho řezbaření. Po letech se zdokonalil 

a vyráběl různé dřevěné obrazy-plastiky většinou podle předloh, podložky 
pod myslivecké trofeje, kverlačky, vařečky, ale hlavně figurky do betlémů,
i celé betlémy, včetně budov, zvířat, palem a postaviček. 
Po odchodu do důchodu dělil svůj čas mezi rodinu, hlavně malého vnouč-
ka a vnoučata dcery, které pro pracovní vytížení rodičů tak často neviděl,
a svého koníčka – řezbařinu. Se svým nejlepším kamarádem Květoslavem 

Stehlíkem z Rumburku – Dolních Křečan se zúčastňoval různých slavností 
v Čechách i v Německu a pravidelně též výstav betlémů v německém Schir-
giswalde, kde předváděli své řezbářské umění. Velkou radost měl z pozvání 
na řezbářské sympozium do Horní Světlé pod Luží. 
Stejně jako jeho kamaráda, potkala i jeho na jaře roku 2012 mozková pří-
hoda. Ačkoliv se z ní zotavil, už nikdy nedokázal vyřezávat. O necelé dva 
roky později, dne 6. ledna 2014, při pobytu v léčebně mu byla diagnostiko-
vána rakovina. Ač se moc snažil žít, vždyť se mu v té době narodila vnučka,
25. prosince 2016 boj s rakovinou prohrává. Po smrti mu rodina plní po-
slední přání – jeho popel ukládá k věčnému spánku na vsypovou loučku na 
hřbitově ve Šluknově. 
Dřevěnými plastikami od jednotlivých zastavení křížové cesty ve Šluknově, 
zhotovenými podle 200 let starých originálů, které visí na schodišti Šluk-
novského zámku, a tabulkami se jmény starých, dávno zemřelých betlémá-
řů na šluknovském hřbitově, se navždy zapsal do povědomí nejen místních 
lidí. Na výstavě betlémů v roce 2018 v Schirgiswalde byl vystaven jeho 
kompletní betlém a životopis s jeho fotografií. 

Sepsala: Helga Hošková

Poděkování paní Helze Hoškové
Rádi bychom z celého srdce poděkovali paní Helze Hoškové za její 
dlouholetou a úžasnou spolupráci s naším odborem, Šluknovským 
zámkem, Domem kultury i Šluknovskými novinami. Její vždy velmi 
ochotná spolupráce na mnoha kulturních akcích, hodiny a hodiny 
dobrovolné práce bez jakéhokoli nároku na odměnu, např. na reali-
zaci mnoha zejména historických výstav, týkajících se našeho města, 
dlouholeté příspěvky do Šluknovských novin, její činorodost a ochota 
i kontakty na bývalé rodáky našeho města v zahraničí – to vše je pro 
nás nedocenitelné. Velmi si této spolupráce a laskavosti paní Helgy 
Hoškové vážíme. Takoví lidé, kteří jsou v dnešní době zcela nezištně 
ochotni věnovat svůj volný čas ve prospěch našeho města a kultury, 
jsou velmi vzácní. Vážená paní Hošková, děkujeme Vám!

Kolektiv Odboru kultury 
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Kam s ním? aneb Jak jsme v Portugalsku 
putovali a stanovali

Rumburští gymnazisté na zlaté expedici  
První měsíce nového školního roku byly na Gymnáziu Rumburk přímo 
nabity akcemi, které musely být v předchozím školním roce kvůli mimo-
řádným opatřením odsunuty. Jednou z nich byl i výjezd zlaté expedice pro-
gramu DofE. V letošním říjnu se jej však i přes náročnější organizaci po-
dařilo uskutečnit a čtenáři novin se 
tak mohou od jednoho z účastníků 
dozvědět, co zajímavého jim jejich 
putování přineslo. 
  V neděli 17. října jsme s týmem 
ve složení já (Jan Štefl), Eliška 
Radová, Karolína Pešíková a Dan 
Novák přepsali rekord v nejvzdále-
nější expedici Gymnázia Rumburk
v rámci projektu Dofe. Podařilo se 
nám na druhý pokus naplánovat 
výjezd až do Portugalska. První 
pokus, který se měl konat zhruba 
před rokem a půl, nám zablokovala 
opatření ke Covidu. I přes veškerou 
změnu logistiky a stále velkou porci 
nejistoty jsme se do plánování pus-
tili znovu a doufali v hladký průběh.
   Po pozdním příletu do Lisabonu 
jsme se ubytovali v nejbližším hos-
telu od letiště a zamhouřili na pár 
hodin oči. Ráno nás čekal čtyřho-
dinový přesun autobusem do města 
Aveira přezdívaného také portugal-
ské Benátky. Zde jsme totiž odstar-
tovali naší expedici. Znamenalo to 
pro nás na čtyři dny vypnutí telefo-
nů, spaní ve stanech, osmihodinové 
túry a neměli jsme hlavně žádnou 
možnost si někde něco koupit. 
Vše potřebné muselo být v našich
krosnách, které dosahovaly hmot-
nosti až 20 kilogramů. Nepříjem-
ným faktorem bylo počasí, které 
se každým dnem měnilo. Vedra
a slunečno vystřídal celodenní déšť 
a později i teploty k 15 stupňům.
K tomu ještě poměrně členité Por-
tugalsko.
    Z Aveira vedly naše kroky k poutnické Svatojakubské cestě Caminho de 
Compostela, která vede přes celé Portugalsko a kus Španělska do Santiaga 
de Compostela. Těchto tras ale po Evropě můžeme najít mnoho se stejným 
místem konce. My však neměli v plánu ujít celou pouť, ale naším konco-
vým bodem bylo druhé největší město Portugalska, Porto. Hlavním účelem 
naší expedice bylo zjistit co nejvíce informací od poutníků, kterých se tu 
vystřídá ročně okolo 300 tisíc. Zjistili jsme, že ne všichni jdou pouť poprvé. 
Často se vydávají na dlouhou cestu, aby na chvíli mohli jen vypnout anebo 
naopak, že potřebují přehodnotit nějaké životní situace. 
    Den co den jsme hledali po cestě nějaké možnosti ke stanování. Nejpr-
ve jsme stanovali v odlehlé oblasti dále od silnice. Druhé hledání dopadlo 
mnohem hůře. Nevysekané keře nás od původně vybraného místa odradi-
ly. Zkusili jsme tedy vyndat stany na plácku, který byl vedle poměrně hez-
ké budovy. Jenže jsme byli o několik metrů posunuti, protože prý to místo 
občas večer slouží pro setkávání drogově závislých, kteří se v rámci me-
zinárodního projektu Teen challenge snaží navrátit do běžného života bez 
jakýchkoli problémů. Třetí den jsme šli opět s požadavky níže. Stany jsme 
rozdělali mezi dva domy, které byly ihned vedle hlavní silnice. Nejhorším 
společníkem však byl pes, který nás nehodlal nechat být. Až po hodině pře-

stal štěkat, jenže jakýkoliv zvuk, který slyšel, zna-
menal další nekonečné vytí. 
Nešťastnější okamžik přišel, když jsme se ocitli
u mostu Ludvíka I., který pro nás znamenal posled-
ní jednotky kilometrů do našeho cíle. Po přechodu 

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 tou-
to dobou. Rychlé a solidní jednání. Č. tel. 725 828 534

 KOUPÍM garáž ve Šluknově a okolí, tel. 739 848 855

mostu, na kterém 
jezdí tramvaje
v obou směrech 
zároveň, na nás 
dýchlo historické 
centrum Porta. Jako 
bychom již nemys-
leli na to, že jdeme 
nějakou expedici. 
Tempo chůze po-
kleslo a užívali jsme 
si každou památku. 
Když jsme došli
k hostelu, kde jsme 
měli ukončit expe-
dici, náš krokoměr 
zastavil na hodnotě 
přes 100 kilometrů. 
    Byly to tvrdé čtyři 
dny, během kterých 
jsme fungovali jako 
tým. Někdo na tom 
byl fyzicky lépe, 
někdo hůře. Někdy 
byl problém s psy-

chickou stránkou... Jenže jako tým jsme se dokázali vzájemně podržet. A o 
tom to je. Projekt DofE je o překonávaní svých možností. Před čtyřmi roky, 
kdy jsem začal s tímto projektem, bych nevěřil tomu, že se podívám do 
Portugalska, kde s těžkou krosnou a bez telefonu ujdu 25 kilometrů denně
a k tomu budu spát ve stanu. V okamžiku, kdy se to však stalo mým cílem, 
se z nemožného stalo skutečné. A takhle musím přistupovat ke každému 
dalšímu úkolu. Děkuji mé skupince, která mi v plnění mého cíle pomohla.
A nemenší poděkování patří i panu učiteli Marku Winterovi, který nás 
svým optimismem dokázal povzbudit, když se něco nedařilo. 
Jan Štefl

Zpracovala: Mgr. Lenka Laubrová ředitelka školy
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Z místní organizace Svazu tělesně postižených
Letošní rok pomalu končí, bilancujeme. 
Všichni jsme byly zaskočeni pandemií Covidu-19 a v současné době čelíme 
třetí vlně tohoto virového onemocnění. Koronavirová epidemiologická si-
tuace se ve světě, ani v České republice, nevyvíjí příznivě. Ba naopak. 
Stále značně ovlivňuje nejen náš soukromý život, ale i činnost organizace. 
Došlo k omezení, které nebývá populární, a mnozí s ním nesouhlasili. 
Věřím, že tato rozhodnutí chápete, cílem je neohrozit zdraví kohokoliv
z nás. Byl omezen společenský život, neuskutečnili jsme plánované členské 
schůze, omezeny byly návštěvy u nemocných. To vše nám většině chybí, 
vždyť to bývá často jeden z mála kontaktů mezi sebou, můžeme se však bez 
těchto omezení na určité období lehce obejít. Ne takové štěstí měli někte-
ří členové, kteří byli poškozeni na zdraví, covidové onemocnění prodělali
a s komplikacemi se potýkají i dnes. Bohužel, některé členy si ponecháme 
již pouze ve vzpomínkách, těžkému průběhu podlehli. 
Členky výboru byly i v tomto období v kontaktu, vedly veškerou doku-
mentaci a podklady pro další činnost. Většinově se ve svých rozhodnu-
tích shodovaly a postupovaly dle platných epidemiologických doporučení
a opatření, s rozumem a ohledem na rizikovou zdravotní a věkovou skupi-
nu většiny, kterou tvoří 157 členů ve věku 30 – 96 let. 

V poslední době se výbor scházel pravidelně, někdy i mimo plán. Zajistili 
jsme dárkové balíčky pro jubilanty, ty doručíme do konce roku osobním 
rozvozem, vitamínové doplňky většině členům doručíme v začátku příští-
ho roku, dle situace se zaměříme na návštěvy u nemocných a v Domově 
seniorů. Ve spolupráci s desítkářkami (za což jim patří velké poděkování) 
se podařilo vybrat členské příspěvky za letošní rok. 
Ve spolupráci se Sociálním odborem Města Šluknova zajistíme mezi členy 
distribuci a vyplnění I.C.E. KARTY důležité k orientaci o léčbě a zdravot-
ním stavu v případě naléhavé zdravotní pomoci. 
Doufáme, že se situace v příštím roce zklidní. I nadále doporučujeme do-
držovat příslušná hygienická a bezpečností opatření. Důležitá je proočko-
vanost, jen tak snížíme možnost dalších nákaz a fatálních konců u mnoha 
obyvatel. 
V závěru roku prožíváme jedno z nejkrásnějších období – čas adventu. Pře-
ji všem čtenářům, užijte si toto období v radosti, klidu a spokojenosti, čas 
vánoční pak v kruhu svých nejbližších a známých, do roku 2022 vám přeji 
pevné zdraví a hodně úspěchů v osobním i pracovním životě. 

Za Svaz tělesně postižených Šluknov, Božena Zemanová

Soutěže se podařilo dohrát
Po několika letech, kdy se fotbalové soutěže našich sportovců kvůli kovi-
dovým opatřením nedohrály, se letošní podzimní části podařilo dokončit 
těsně před novou vlnou epidemie. Poslední zápasy se hrály 13. listopadu
a čtrnáct dní nato byla vyhlášena nová omezující opatření. Doufejme tedy, 
že  se přes zimní přestávku situace znovu uklidní a jaro bude bez komplikací.
Po nepříliš dobrém vstupu do soutěží se závěr všem našim družstvům po-
vedl. A-mužstvo v posledních třech utkáních vyhrálo, a to nejprve v Roud-
nici, kdy v normálním čase remizovalo 2:2, ale na penalty zvítězilo 3:4, 
potom doma porazilo Klášterec nad Ohří 5:0 a nakonec rozdrtilo Střekov 
rekordně 12:0 (je ale třeba podotknout, že střekovští jsou v tabulce bezna-
dějně poslední a zatím v patnácti kolech nezískali ani jeden bod). V tabul-
ce podzimu tak obsadilo 8. místo a uzavírá její první polovinu. Pokud jde
o vstřelené branky, tak jich nejvíc dal Jura Mládek – 11, těsně za ním je 
Ladislav Čurgali ml. s deseti góly a pomyslné třetí místo patří Patriku Zá-
rubovi.
Lipovské Béčko ukončilo podzimní část také třemi výhrami. Nejprve
v Markvarticích porazilo domácí 3:5, potom v derby zvítězilo nad Velkým 
Šenovem 4:3 a skončilo přestřelkou v Benešově nad Ploučnicí, kde vyhrálo 
6:7. V tabulce to znamená, že stejně jako Áčko tentokrát sedmým místem 
uzavírá první polovinu čtrnáctičlenné tabulky.
Jak jsme psali už dříve, sdružené družstvo dorostu Šluknov/Jiříkov 
skončilo v 1.A třídě po podzimu na druhém místě, když v posledních zá-
pasech vyhrálo nejprve v České Kamenici 1:6 a potom doma porazilo
Trnovany B 4:3.
Dobře si vedli i naši nejmladší – 
starší žáci ze sdruženého družstva 
Jiříkov/Šluknov jsou po podzimu
v čele tabulky, mladší žáci ze sdruže-
ného družstva Šluknov/Varnsdorf 
skončili čtvrtí, starší přípravka ob-
sadila 2. místo a mladší přípravka 
se zúčastnila celkem devíti turnajů, 
kdy hrálo vždy 6 mužstev, a obsazo-
vala 2. nebo 3. místo.
Za dosažené výsledky je třeba podě-
kovat hráčům i trenérům za oběta-
vost, se kterou se sportu soustavně 
věnují, a všem ostatním, kteří se ko-
lem fotbalu ve Šluknově pohybují, 
vyjádřit uznání a vděčnost za pod-
poru, kterou sportovcům vyjadřují.

Text: Ivan Kolomazník, 
Ing. Milan Kořínek

foto: Lucie Dušíková
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Adrian Ucrainschi, tel. 774 186 101,  a.ukrajinsky@seznam.cz

S makléřem
prodáte nemovitost

Nestřílejte cenu od boku.

Poraďte se s našimi certifi kovanými makléři 

a prodejte svoji nemovitost bez zbytečných

průtahů a za nejlepší cenu na trhu.

Realitní služby,
jaké si přejete

T

ještě výhodněji

Realitní služby,
jaké si přejete

733 687 714

Ing. Martin Sivek

Eso


