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Vážení vlastníci nemovitostí ve Šluknově, na úvod vám všem chceme po-
děkovat za spolupráci při odevzdání formuláře k ohlášení plátce poplatku. 
Velice si toho vážíme.
Ve středu 14. 12. 2022 zastupitelstvo města schválilo nový systém platby za 
komunální odpad s účinností až od 1. 1. 2024!

Informace ke změně vyhlášky o platbě 
za likvidaci komunálního odpadu

Pro rok 2023 tedy zůstává v platnosti stávající systém poplatku na oso-
bu (dle trvalého pobytu nebo rekreačního objektu). Platební částka se 
nezměnila a činí 720 Kč, případně nižší částka po odečtení slevy v sou-
ladu s obecně závaznou vyhláškou města Šluknov č. 2/2021.
Ve zkratce se po stránce plateb za odpad v roce 2023 pro vás nic nemě-
ní a vše zůstává stejné jako doposud.
Co se týče nového systému, stále platí, že bude nezbytně nutná vaše spo-
lupráce. Od jarních měsíců roku 2023 bude probíhat výměna nádob na 
odpad a jejich označení s četností svozu tak, jak jste si nastavili v ohláše-
ní. Postupně budeme přecházet na nový systém, kdy budete mít možnost 
vyzkoušet si, jak vám nádoba a četnost svozu vyhovuje, a případně si to 
budete moci změnit.
Rok 2023 tedy bude opravdu rokem, kdy se budeme všichni společně sží-
vat s novým systémem pro komunální odpad, který naostro najede od roku 
2024. 
Veškeré další informace k novému systému ohledně plateb a přesného ter-
mínu výměny či označení nádoby vám s předstihem oznámíme (v případě, 
že jste nám dali souhlas, budou všechny další informace zasílány na 
vámi uvedený e-mail).
!!! Svoz popelnic na BIO odpad zůstává ve stejném režimu jako dopo-
sud pro stávající i nový systém!!!
Ještě jednou děkujeme za vaši součinnost a těšíme se na další spolupráci.

Daruj
vánoční 
strom

Tak jako každý rok i letos 
zdobí náměstí Míru krásný 
vánoční strom. A v příštím 
roce to může být třeba prá-

vě ten váš. Máte
v plánu v blízké budouc-
nosti kácet nějaký krásný 
jehličnan, který by mohl ná-
městí o Vánocích vévodit? 

Nabídněte ho městu!
V případě zájmu kontaktuj-

te Odbor rozvoje a ŽP.

V anketě Děčínského deníku byla již po několikáté vyhlášená soutěž 
o nejhezčí vánoční strom na Děčínsku. Ten náš šluknovský zvítězil 
v roce 2021 a v loňském roce se umístil na krásném druhém místě. 
Bude letos opět na prvním místě v žebříčku vánočních stromů?
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Na slovíčko, pane starosto…
1. Jste dva měsíce ve funkci starosty. Jaké pro vás tyto měsíce byly?
Musím se přiznat, že uplynulé dva měsíce pro mě byly velmi náročné
a složité. Celý listopad jsem ještě vypomáhal v dosavadním zaměstnání 
(BENTELER Automotive Rumburk), a proto mé pracovní vytížení bylo 
značné a mnohdy jsem pracoval až do večerních hodin včetně práce o ví-
kendech. Velkou výhodou však bylo, že jsem nevstupoval do neznámého 
prostředí. Musím touto cestou poděkovat všem zaměstnancům městské-
ho úřadu za vstřícné přijetí a zejména paní tajemnici Ing. Evě Baborá-
kové a kolegyním ze sekretariátu za profesionální přístup, a to nejen ke 
mně, ale i k ostatním zastupitelům. 
2. V prosincovém čísle Šluknovských novin se nám představili i ostatní 
radní, kteří jsou z jiných hnutí a uskupení. Nedochází uvnitř rady k roze-
přím? Jak funguje rada v tomto složení?
Jsem člověk, který nemá rád direktivní přístup rozhodování, ale jsem 

vždy pro diskusi, která vede k nalezení optimálního řešení. Rozdělení odpovědnosti radních za určitou oblast řízení města 
dává smysl, protože chceme být skutečně blíže lidem. 
Jednotlivé odpovědnosti radních stále ještě dolaďujeme a finální verzi sdělím v příštím čísle ŠN, aby občané věděli, na koho 
se mohou v dané problematice obracet.
Ačkoliv jsou v radě zástupci ze tří různých politických uskupení, tak funguje zatím velmi dobře.
3. Dne 14.12.2022 se konalo 2. zasedání zastupitelstva města, které jste poprvé řídil jako předsedající. Bylo to pro Vás nároč-
né?
Předně chci zdůraznit, že jsme malé město a příměry typu koalice a opozice sem v zásadě nepatří. Měli bychom skutečně, nyní 
použiji fotbalovou terminologii, „kopat za jeden tým“ a pracovat společně pro všechny občany, kteří nám dali ve volbách dů-
věru bez ohledu na „politickou“ příslušnost. Samotné zasedání proběhlo v důstojném duchu včetně respektování odlišných 
názorů. Nejdůležitějším bodem jednání bylo schválení vyrovnaného městského rozpočtu pro rok 2023. Standardně probíha-
la diskuse zastupitelů k jednotlivým bodům jednání včetně zapojení přítomné veřejnosti. Zazněla i věcná kritika na plánované 
rychlé zavedení nové vyhlášky o odpadech, kterou přijímáme a zároveň se z ní chceme do budoucna poučit. Dalším důležitým 
bodem jednání byl bezúplatný převod pozemku pod školní jídelnou na HZS Ústeckého kraje, kde by kraj mohl v budoucnu 
vystavět za využití dotací profesionální hasičskou zbrojnici, kterou ve Šluknově všichni zastupitelé definitivně chtějí mít. 
Nicméně tento bod byl po delší diskusi zastupitelů odložen (proti odložení tohoto bodu byli z 15-ti členného zastupitelstva 
pouze 3 zastupitelé). Důvodem odkladu byl velmi krátký termín na důkladné seznámení se, zejména nových zastupitelů,
s problematikou „bezúplatného převodu městských pozemků“ a také z důvodu prověření možnosti nabídnout HZS jiný po-
zemek mimo dopravně značně problémové centrum města, tak jako je dnešní trend výstavby nových hasičských zbrojnic
a záchranných center, např. v České Lípě. 
4. Téma odpadové vyhlášky zahýbalo „klidnými adventními vodami“ města. Občané ji příliš nerozumí. Můžete nám k tomu 
říci více? 
Nutná změna vyhlášky a výše poplatku za odpady se probírala již na konci minulého volebního období a to zejména z důvodu 
změny zákona o odpadech. Byla preferována možnost ponechat stávající model vyhlášky, tj. poplatek na osobu a zvýšit ho 
až do max. výše 1200,-Kč za rok na osobu včetně zrušení úlev pro seniory a studenty. Nové vedení města se však rozhodlo 
zvolit druhou variantu, a to poplatek na majitele nemovitosti, kde si majitel nemovitosti může zvolit objem nádoby na odpad 
(popelnici) a četnost svozů, přičemž minimum je 60 l na osobu za měsíc, kdy je cena 0,60 Kč za 1 litr odpadu (max. výše může 
být až 1,- Kč za 1 litr odpadu). Myslíme si, že tento systém by měl být spravedlivější, protože obyvatelé mohou sami částečně 
ovlivnit výši poplatku a to zejména když budou odpad třídit a tím dojde ke snížení objemu směsného odpadu. Nicméně jsme 
se nakonec rozhodli tuto vyhlášku schválit, ale s účinností až od roku 2024 a to především z důvodu nedostatku času na za-
vedení nového systému a informování našich občanů o této změně. V roce 2023 tedy zůstávají poplatky ve stejné výši jako
v roce 2022 včetně slev, protože si sami dobře uvědomujeme současnou tíživou ekonomickou a sociální situaci našich obča-
nů. Musíme se však chovat jako řádní hospodáři a změna výše poplatku náš určitě v budoucnu nemine.
5. Co nás čeká v roce 2023, pane starosto? Jaké jsou plány na nadcházející rok?
Rok 2023 je rokem určitého přerodu a nebude vůbec jednoduchý. Ano, máme sice pro tento rok zafixované ceny energií
a peníze na bankovních účtech, kterými jsme schopni pokrýt cca 3 měsíce fungování města za předpokladu výpadku příjmů, 
ale musíme už nyní myslet i na rok 2024, kdy ceny energií budou s největší pravděpodobností mnohonásobně vyšší. Nicméně 
i v roce 2023 budeme investovat do městského majetku. Čekají nás opravy mnoha městských komunikací. Správa a údržba 
silnic začne na jaře sanovat svah v Království pod křížkem, a také by měl být v roce 2024 položen i nový asfalt na úseku od 
firmy Plaston až do Jiříkova.

Pokračování na str. 3
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Severočeská vodárenská společnost v tomto roce plánuje rekonstrukci vodovodu a kanalizaci v ulici Dr. Milady Horákové 
(úsek od mostu k Židovské ulici). Realizace začne v březnu a bude probíhat do podzimu, tzn. že to velmi ovlivní nejen obyva-
tele této ulice, ale i celého Židovského vrchu a Nového Hraběcí. Větší plánovanou a již připravenou akcí je odvodnění plochy 
garáží pod bývalou kotelnou, vybudování chodníku na Budišínské ulici a zahájení prací na cyklostezce Fukov za předpokla-
du, že město obdrží dotace. Další plánovanou akcí by měla být úprava křižovatky Na špici v návaznosti na plánovaný převod 
pozemku pod školní jídelnou na HZS Ústeckého kraje, který zde má v budoucnu záměr vybudovat novou profesionální hasič-
skou zbrojnici. Nicméně samotná úprava nebezpečné křižovatky, plánovaný jednosměrný provoz a vybudování chodníku 
podél zámecké zdi v Zahradní ulici je velmi nešťastná a zejména noví zastupitelé vidí v samotném projektu značné praktické 
vady, které jsou v zásadě skutečné a oprávněné. Do budoucna chceme samotné projekty přizpůsobit a zpracovávat co nejblíže 
potřebám a požadavkům občanů, nikoliv požadavkům zpracovatele. 
I proto se chceme v jednotlivých částech města setkávat s občany, aby nám právě oni řekli, co je pro ně důležité a my pak ná-
sledně mohli hledat cestu k optimálnímu řešení. Nemá totiž žádný smysl prosazovat to, co občané sami nechtějí.
6. V lednu nás čekají prezidentské volby. Máte již vybraného kandidáta na prezidenta?
Prezident by měl mít přirozenou autoritu, kterou by si neměl ze své pozice jakkoliv vynucovat. Měl by být apolitický a obklopit 
se lidmi, kteří budou stejně jako on důvěryhodní bez toho, aniž by využívali této pozice ke svému osobnímu prospěchu. Je 
zvláštní, že si vždy vybíráme prezidenta, který bude „menším zlem“. Je to v zásadě chyba, ale v nadcházejících volbách vidím 
kandidáty, jenž by toto mohli konečně změnit. Favorita samozřejmě mám, ale nechám na každém z občanů ať si vybere toho 
svého. Nový prezident bude určitým obrazem svého voličstva.
7. Co Vás, jako starostu, překvapilo ve městě nejvíce?
Jak jsem již zmínil v prvním dotazu, tak mě pozitivně překvapilo samotné fungování našeho městského úřadu včetně přístu-
pu vedoucích a úředníků k jednotlivým úkolům a problematikám.
Dále jsem velmi mile překvapený z toho, jak máme svědomité občany, a to zejména proto, že nám během velmi krátké doby 
poskytli požadované informace k nové vyhlášce o odpadech. Tímto bych jim chtěl poděkovat. Se získanými informacemi bu-
deme v tomto roce dále pracovat, abychom vše vyladili k naší oboustranné spokojenosti. 

 Ing. Tomáš Kolonečný, starosta města

pokračování ze str. 2

Ohlédnutí za rokem 2022
Občas se nám stávají věci, které vůbec neočekáváme, a musíme se s nimi smířit i když je to velmi těžké. Tato věta asi nejvíce charakterizuje 
minulý kalendářní rok. Slova jako klid a mír jsme brali s naprostou samozřejmostí a lehkomyslností a najednou jsou možná tím největším 
přáním, které, myslíme-li to vážně, můžeme popřát přátelům rodiny, všem v našem okolí.
Vím, že si mnozí myslíme, že za mého dětství byla duha ještě černobílá, ale nikoli. Svět a příroda vždy měly svá pravidla a my jsme se je 
bohužel nesnažili pochopit, ale naopak jsme chtěli řídit a ohýbat přírodu a ona se samozřejmě brání.
Většina z nás se vymlouvá na nedostatek času, ale každý z vás má po ruce tu malou černou krabičku – říká se jí telefon.
A řeknu vám tajemství – sama od sebe se k datům nepřipojí, sami nenapíší sms a sami ani nikomu nezavolá. Jsme to my, kdo je ovládá a 
oni ovládají náš čas.
Vývoj se nedá zastavit, nevyhne se našim životům, ani našemu městu. 
Je jen na nás, zda si popovídáme se sousedem, projedeme se s kamarády či posedíme u pivka.
Neskutečně si vážím všech vás, co ve volných chvílích organizují či pomáhají s něčím pro ostatní. Ať již to jsou loutkáři, rybáři, hasiči, 
spolky jako Radost dětem, či jiné, Červený kříž, myslivci, lidé, co se hlásí o sport či samotná sportoviště, nebo kulturní památky. Prostě my 
všichni, kterým není život v tomto městě lhostejný a vím, není nás málo. Vím, že ne vše je ideální, ale zajisté platí, že jít poslepu uličkou je 
lepší než stát na místě. A začíná nám nový rok, doba, kdy všichni máme nová předsevzetí či očekávání. Všichni žijeme v krásném městě, 
jen občas před jeho poklady zavíráme oči. Ty poklady nejsou jen hmotné, jsou to vaše myšlenky, vize, vaše víra, vaše koníčky, vaše krásné 
domovy a zahrádky, ale i vaše vzpomínky.
A vlastně to je cíl těchto mých vět. Popřát vám do nového roku. Vrátím se zpět k té duze: někdy stačí jeden paprsek slunce, aby zářila na 
obloze duha. Chci vám popřát mnoho těchto sluncí a paprsků v každém okamžiku následujícího nového roku, aby vám vykouzlily nejen 
duhu na obloze, ale i ve vašich srdcích. Jsme prý modrá planeta, tak tedy přeji oceán štěstí, moře lásky, jezero porozumění, řeku vášně, 
potůček nedorozumění a malou kapku slz. 
Každý nový začátek pochází z konce nějakého začátku. To platí i pro následující rok 2023. Nebojte se tedy žádných konců. Hodně světla 
do nového roku, protože pak všechny stíny budeme mít za zády. Jsem rád, že můžu být jeden z vás.

Mgr. et Bc. Rudolf Sochor

Poděkování za důvěru ve volbách a oznámení ukončení práce v zastupitelstvu města Šluknova

Vážení občané našeho města. Rozhodl jsem se, vzdát se mandátu zastupitele a to z rodinných důvodů. Zkoušel jsem skloubit rodinu, práci 
a zastupitelstvo, bohužel, vše nešlo dělat naráz. Nemějte mi to prosím za zlé, avšak rodina je pro můj život to nejdůležitější.
Děkuji Vám všem za podporu a ať se tu nám všem daří.

 Ing. Josef Sivák, Království
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Nová kontejnerová stání na tříděný odpad
Problém s přeplněnými kontejnery na papír, sklo i plast je opět o něco 
menší. Město Šluknov rozšířilo sběrné sítě, aby občanům třídění odpadů 
usnadnilo. Nová kontejnerová stání na tříděný odpad jsou v ulici Zeyero-
va/Sukova, Budišínská a Císařský poblíž č. p. 348. Další kontejnerová stá-
ní na tříděný odpad jsou plánována v roce 2023.
A ještě jedno důležité upozornění. Kontejnery na tříděný odpad poskytuje 
Město Šluknov „svým“ občanům a rekreantům. Nejsou tedy určeny pro 
podnikatele nebo pro obyvatele jiných obcí. Kontejnery mohou využívat 
pouze ti podnikatelé, kteří mají s městem podepsanou smlouvu o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem.

Za ORŽP: Bc. Mansfeldová

Císařský u č. p. 348

Budišínská ulice

Vážení čtenáři,
příspěvky do Šluknovských novin můžete posílat do redakce na email 
sluknovak@mesto-sluknov.cz nebo předat osobně v Regionálním infor-
mačním centru ve Šluknovském zámku (denně od 9 do 17 hodin) k ru-
kám šéfredaktora ŠN Jitky Schneiderové. Uzávěrka každého vydání je
25. dne v měsíci. Vychází zpravidla 10. den v měsíci (uzávěrka úno-
rového vydání ŠN je 25. ledna 2023, přičemž jeho vydání je 10. února 
2023). Blahopřání, poděkování, smuteční oznámení či vzpomínky jsou 
uveřejňovány zdarma. Inzerce dle ceníku na vyžádání. 
Šluknovské noviny se distribuují zdarma na těchto místech: Tabák, no-
viny - nám. Míru, Potraviny Eva Löwová - Dr. Edvarda Beneše, Městská 
knihovna - T. G. Masaryka, Šluknovský zámek - Zámecká, Dům s pečo-
vatelskou službou - Lužická, Potraviny Sluníčko - Bratří Čapků, Čerpa-
cí stanice AVIA - Království. Dále pak v Městském informačním centru
v Rumburku. 

Výzva

určená občanům, zástupcům zájmových spolků se sídlema působící  na 
území města Šluknov, dále právnickým osobáma podnikajícím fyzic-
kým osobám se sídlem a působícím na území města Šluknov, organi-
zacíma podnikům se sídlem a působností na území města Šluknov, dále 
orgánům veřejné moci s územní působností města Šluknov, k předání 
podkladů pro zápis do kroniky města Šluknov za období od 01.01.2022 
do 21.12.2022. Podklady zašlete na e-mail:
kultura@mesto-sluknov.cz nejlépe v otevřeném formátu dokumentu 
(*.doc nebo *.docx) v termínu do 28.02.2023

 

Výzva 
určená občanům, zástupcům zájmových spolků se sídlem a působícím na území města Šluknov, dále právnickým 
osobám a podnikajícím fyzickým osobám se sídlem a působícím na území města Šluknov, organizacím a 
podnikům se sídlem a působností na území města Šluknov, dále orgánům veřejné moci s územní působností 
města Šluknov, 

k předání podkladů pro zápis do kroniky města Šluknov za období od 01.01.2022 do 31.12.2022. Podklady zašlete 
na e-mail kultura@mesto-sluknov.cz nejlépe v otevřeném formátu dokumentu (*.doc nebo *.docx) v termínu do 
28.02.2023 
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Zdobení stromečku pro naše seniory dětmi ze ZŠ Šluknov
 V měsíci prosinci jsme za zvuku vánočních písní ozdobili stromeček pro 
naše seniory  u pečovatelského domu na ul. Nerudova ve Šluknově. Děti
z přípravných tříd a odpoledního klubu ZŠ Šluknov si pro ně připravily 
vánoční přáníčka a žáci z 6. C k tomu namalovali krásné vánoční obrázky.

Doufáme, že jsme tím udělali radost i těm, kteří se zúčastnit nemohli. 
Stromeček jim všem bude připomínat, že na naše babičky, dědečky neza-
pomínáme a že jim všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a pevné 
zdraví v roce 2023.
Děkuji všem, kteří nám pomohli tuto akci uskutečnit.

Za asistentky přípravných tříd a odpoledního klubu  ZŠ Šluknov,
Petra Zbončáková

Vánoční čas ve škole
Prosinec se v naší škole nesl v duchu Mikulášských nadílek, třídních vá-
nočních besídek a dílniček.
Vyvrcholením adventního času byl Den otevřených dveří dne 8. 12. 2022 
pro žáky naší školy, rodiče i pro všechny další návštěvníky.
Tato akce se setkala s velkým ohlasem, rodiče i hosté si pochvalovali výzdo-
bu školy a příjemnou předvánoční atmosféru.
Velké poděkování patří i všem ped. pracovníkům, kteří se podíleli na vý-
zdobě a chystali náplň vánočních dílen.
Doufáme, že jsme přispěli k příjemné vánoční atmosféře v naší škole
i v našem městě.

 Mgr. Marcela Sobotková,
zástupkyně ředitelky ZŠ J. Vohradského Šluknov

vánoční malování

vánoční zpívání v aule

výroba svícnů
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Ohlédnutí za činností místní organizace
Českého rybářského svazu v roce 2022

Rok 2022 byl pro naši místní rybářskou organizaci plný zajímavých aktivit 
a zkušeností. V některých ohledech to byl rok plný pozitivních změn, v ji-
ných to bylo spíše naopak. Vývoj pandemie COVID-19 byl v průběhu roku 
poněkud proměnlivý a rozvolněná protiepidemická opatření nám konečně 
umožnila naplno fungovat a zorganizovat i rybářské závody pro mládež-
níky.
Naše organizace měla v uplynulém roce 210 členů, včetně 24 dětí a 6 -ti 
dorostenců.
V roce 2022 bylo celkem odpracováno 1855 brigádnických hodin. Brigád-
nická činnost byla zaměřena především na pokračování v opravách našeho 
majetku, a to jak rybářské chalupy, tak i rybářské chaty u Pazderáku. Dále 
jsme provedli údržbu rybochovných zařízení, úpravy a udržovací práce na 
hrázích rybníků. V letním období jsme v rámci brigádnické činnosti pose-
kali trávu na přilehlých plochách u sportovních a chovných revírů. 
Velké škody nám způsobili přemnožení rybožraví predátoři, kteří nad se-
bou nemají nikoho, kdo by jejich populaci reguloval. Toto má za následek 
nekontrolovaný nárůst populace vydry říční a volavky popelavé. Dalším 
obrovským problémem je neúměrný nárůst populace bobra evropského, 
který poškozuje vegetaci kolem vodních toků a rybníků, kde staví hráze, 
kterými zahrazuje vodní toky a vodou zaplavuje a znehodnocuje přilehlé 
pozemky. Bohužel „slepá“ legislativa nám neumožňuje s tím prakticky co-
koliv udělat. (Bobr evropský je zvláště chráněným druhem a je zakázáno 
podle § 50 odst. (2) z. č. 114/1992 Sb. (ZOPK) škodlivě zasahovat do jeho 
přirozeného vývoje, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo 
usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich 
vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, 
dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výmě-
ny.
Pevně věřím, že se tento zákon změní dříve, než bude docházet zejména 
při rychlých silných deštích a následných bleskových povodních k poničení 
majetků a případné ztrátě lidských životů.
Naše organizace dlouhodobě zajišťuje přípravu mládeže k výkonu rybolo-
vu v rybářském kroužku. Součástí přípravy je teoretická i praktická výu-
ka rybářských znalostí a dovedností. V kroužku je evidováno přes dvacet 
mladých abonentů Petrova cechu. Kroužek je zaměřen na vzdělávání
v oblasti znalostí rybářského řádu, dále základy biologie ryb, ale také rostlin
a živočichů obývajících vodní biotop a v neposlední řadě na výuku v oblasti 
ochrany životního prostředí. Součástí přípravy v kroužcích je i pracovní 
činnost v rámci úklidu okolí vodních ploch. Každoročně provádíme něko-
lik úklidů zejména kolem Pazderáku a bývalého koupaliště. Za odvedenou 
práci byly naším mládežníkům odměnou rybářské závody.

Letos jsme pro naše mládežníky připravili v polovině května tradiční míst-
ní kolo Zlaté udice na rybníku Pazderák.
1.místo - Laštůvková Adéla
2.místo - Kolonečný Ondřej
3.místo - Krejčí Matyas
Z nejlepších závodníků jsme následně sestavili 2 týmy pro závody O pohár 
Šluknovského výběžku, jenž v minulém roce organizovali rybáři z Jiříkova, 
a to na revíru Pazderák u nás ve Šluknově. Celkem se zúčastnilo 12 týmů
z MO ČRS Rumburk, Jiříkov, Podluží, Šluknov, Velký Šenov, Krásná Lípa 
a Varnsdorf. Závod proběhl ve dvou kolech, kdy se týmy závodníků střídaly 
ve vylosovaných sektorech. Revír Pazderák je pěkně zarybněný a druhově 
pestrý (kapr, štika, plotice, perlín, lín, okoun, cejn, amur, úhoř), ale z důvo-
du prudkých změn počasí děti mnoho ryb nenachytaly. Ve výborné konku-
renci se podařilo prosadit i našim týmům a skutečně jen o pár plotiček nám 
„uplavalo“ 3. místo.
Dalším závodem pro děti, který jsme u nás uspořádali, byl již tradiční spo-
lečný závod s MO Velký Šenov na začátku měsíce září. Zúčastnily se ho děti 
ve věku od 6 do 15 let za přítomnosti svých vedoucích, rodičů, dědečků, 
babiček a kamarádů. Počasí bylo úžasné, nálada byla výborná a rybky ten-
tokráte „braly“.
Mladší žáci:  
1. Zellerová Alenka (MO Velký Šenov) 
2. Szöllosi Josef (MO Šluknov)
3. Šucha Matyáš (MO Velký Šenov)
Starší žáci:
1. Kolonečná Barbora (MO Šluknov) 
2. Doležalová Zuzana (MO Velký Šenov)
3. Steránka Michal (MO Šluknov)
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. Za vaši podporu se 
budeme snažit vzorně reprezentovat město Šluknov.
Do nového roku přejeme všem spoluobčanům a návštěvníků našeho krás-
ného města plného potoků, rybníčků a rybníků mnoho krásných chvil strá-
vených u vody. 
Výbor ČRS MO Šluknov
„Chceš-li být šťasten hodinu, tak se opij. Chceš-li být šťasten tři dny, tak se 

ožeň. Chceš-li být šťasten celý život, staň se rybářem.“ Ota Pavel

Tomáš Kolonečný, předseda MO ČRS
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Cestovatelské besedy jsou zpět
Mnozí z vás si jistě vzpomínají na zajímavé a oblíbené cestovatelské be-
sedy, které před covidem pořádali učitelé Základní školy J. Vohradského. 
Aniž bychom to tušili, žijí mezi námi lidé, kteří ve svém životě navštívili za-
jímavá místa nejen v Evropě, ale i vzdálenějších koutech naší planety, nebo 
je dobrodružství potkalo třeba i jen pár kilometrů od našeho města. Tito 
naši sousedé se s námi dělili o své zážitky, poznatky a dobrodružství. Covid 
tyto besedy přerušil. Po dohodě a se souhlasem původního pořadatele jsme 
se rozhodli na tyto besedy navázat a nabídnout vám nová dobrodružná vy-
právění lidí, kteří měli možnost vidět svět z trochu jiného úhlu pohledu. 
Cyklus cestovatelských besed zahájí pan Jaroslav Tomek přednáškou
s názvem „Francie cestou studenta“. Tento mladý muž studoval ve Fran-
cii a pro cestu zpět domů do Čech si zvolil kolo a vůbec se nešetřil, vzal to 
rovnou přes Alpy. Zajímavé vyprávění doplněné poutavými fotografiemi 
můžete slyšet a vidět dne 24. ledna 2023 ve Šluknovském zámku od 
18:00 hodin. 
Dalším, kdo bude pokračovat v sérii cestovatelských besed, je pan Ondřej 
Landa, etnograf, spisovatel a hudebník. Ondřej Landa žil v Japonsku ně-
kolik let, procestoval ho od Naganských Alp po subtropické ostrovy, pobý-
val v Zenovém klášteře školy Sótó i v posvátných horách asketické sekty 
Šugendó, žil zde jako etnograf, umělec a farmář a za partnerku si vybral 
japonskou tanečnici.
Přednáška bude zaměřena na aspekty japonské země a kultury, které se 
běžně z průvodců nedozvíme, doplní ji živé hudební ukázky na tradič-
ní i moderní japonské nástroje. Na zajímavou cestovatelskou přednášku 

Ze života v knihovně
V prosinci navštívily Městskou knihovnu ve Šluknově  hned 4 kolektivy 
dětí. Tři ze základní školy a jeden z mateřské školky. Program byl upraven 
úměrně  věku dětí. Nejmenší děti si prohlížely knihy s obrázky a poslech-
ly si vánoční pohádku. Děti z přípravky se také seznamovaly s knihami
a i pro ně byla připravena vánoční pohádka. To obě třídy šesťáků si za-
soutěžily v literárním kvízu a díky zadaným úkolům se učily orientovat se

v knihovně. Dostaly za úkol nalézt dle klíče hledanou knihu a odpovědět na 
zadaný úkol. Bylo hezké pozorovat, jak se děti aktivně zapojují do hledání 
odpovědí. Všechny návštěvy byly opravdu příjemné a já se těším na některá 
další setkání s dětmi a žáky šluknovských škol. Velké poděkování patří uči-
telkám, které zvolily novou formu seznamování dětí s literaturou, a i přes 
nepřízeň počasí se s nimi do knihovny vydaly. 

Pozvánka do knihovny na první Čtenářský klub 
Měla jsem jedno malé přání, vytvořit  z knihovny něco víc než jen prostor 
na výdej a příjem knih. Přála jsem si, aby si čtenáři chodili do knihovny 
posedět, udělat si pohodu a v klidu si mohli prolistovat a vybrat z nabídky 
nových knih. Aby se mohli o své poznatky a názory na knihy podělit s lidmi, 
které v knihovně míjejí. Do knihovny nám přibylo 103 nových titulů rozlič-

ných žánrů, proto všechny čtenáře Městské knihovny ve Šluknově zvu na 
první „Čtenářský klub“, který se bude konat dne 12. ledna 2023 (čtvrtek) 
od 14 hodin v prostorách knihovny. Kromě knih si budete v knihovně moci 
dát také kávu, čaj a něco sladkého. Vaší vlastní iniciativě v oblasti drobné 
gastronomie se meze nekladou. Těším se na setkání s vámi.

„Japonsko zevnitř“ se můžete těšit 7. února 2023 ve Šluknovském zám-
ku od 18:00 hodin. 
Cestovatelské besedy vám mohou být třeba inspirací pro vaše toulky svě-
tem.
Budeme se těšit na vaši návštěvu!

Božena Naňáková, knihovnice
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Na jaký kulturní program ve Šluknovském zámku se můžete těšit?
Pokud jste nestihli navštívit ve Šluknovském zámku rozmanitou výstavu 
betlémů a dalších vánočních ozdob, máte stále možnost, k vidění bude 
až do 2. února 2023. Betlémy od Betlémářského spolku v Schirgiswalde 
nebo Spolku jiříkovských betlémářů a dalších vášnivých sběratelů betlé-
mů se rozprostírají téměř po celém zámku. Obdivuhodné jsou i skleněné 
betlémy, andílci a další vánoční předměty, které jsou vyráběné tiffany tech-
nikou. Vězte, že je na co se dívat. Navštívit ji můžete denně, včetně sobot
a nedělí, od 9.00 do 12.00, od 12.30 do 17.00 hodin. 
Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově vás srdečně zve na první koncert
v novém roce, který se uskuteční ve středu 18. ledna 2023 od 19.00 hodin. 
V sále Šluknovského zámku vystoupí Pražské Mozartovo Trio – Štefan 
Britvík (klarinet), Miloš Bydžovský (klarinet), Petr Němeček (fagot). 
Soubor má ve svém repertoáru většinou díla starých českých mistrů, která 
jsou objevována v našich i světových archívech. Vrací se však také ke špič-
kovým dechovým triím světových skladatelů. Uslyšíme například Diverti-
menta W. A. Mozarta, Trio C Dur L. v Beethovena, Trio B Dur J. N. Vanta
a další skladby. Skladby pro tento typ souboru jsou technicky náročné, čas-
to s virtuózními prvky a svědčí nejen o vysoké úrovni tehdejší hudby, ale
i o technické a hudební vyspělosti interpretů Pražského Mozartova tria. 
Soubor také navázal spolupráci se současnými hudebními skladateli a je-
jich díla zařazuje do svého repertoáru. Pražské Mozartovo Trio u nás vy-
stoupí hned dvakrát a to odpoledne pro studenty SLŠ a večer pro všechny 
zájemce o klasickou hudbu (i pro ty, kteří to chtějí jen zkusit). Vstupné je 
150 Kč, mládež a senioři 100 Kč. Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme vám 
opět mimořádný kulturní zážitek. 

Po dvouleté coranavirové pauze můžeme opět navázat na naši masopust-
ní tradicí – Masopustní veselení v našem městě. Masopust je svátek, při 
kterém se lidé za dávných časů naposled poveselili a pořádně najedli před 
nadcházejícím obdobím půstu. Masopust začíná 6. ledna svátkem Tří krá-
lů a vrcholí o masopustním pondělí a úterý čtyřicet dní před svátky veli-
konočními. Posledním dnem tohoto období je Škaredá neboli Popeleční 
středa, začátek půstu. 
Naše masopustní veselení proběhne v pátek 17. února 2023 od 14:00 do 

17:00 hodin. Přijměte naše srdečné pozvání. Přijďte se společně poveselit, 
setkat se s přáteli, zatančit si, zazpívat si s doprovodem harmoniky a po-
chutnat si na výborných zabijačkových dobrotách. 
Dále pokračujeme v pořadu LISTOVáNí.cz se show Petry Bučkové „Třeš-
ně v rumu“. Autorkou stejnojmenné knihy je Michaela Janečková. A o čem 
vlastně příběh je? 
Dovolená s cholerickým dědou (!) komunistou (!!) na Kubě (!!!). Třice-
tiletá Michaela, redaktorka veřejnoprávní televize, potlačila svůj pud se-
bezáchovy a rozhodla se se svým (o čtyři dekády starším) dědou a partou 
důchodců bezmála měsíc cestovat po Kubě. Když balila kufry, ještě netu-
šila, že za pár dní stráví večer na policejní stanici na okraji Havany, pak se 
děda ztratí v pralese, že rum je ofi ciální snídaní šampionů a patery trenky 
na měsíc v pohodě stačí. 
V pondělí 27. února 2023 od 17.45 hodin se těšte na One woman show 
Petry Bučkové, kterou můžete znát ze seriálu Jitřní záře, plnou svérázných 
historek a bizarních situací v kubánských kulisách. Možná dojde i na Gu-
antanameru aneb co se stane, když sejmete rudé třešničky z loga KSČM
a naložíte je do řízného kubánského rumu. 
Vstupné 150 Kč. Z kapacitních důvodů si svá místa předem zarezervujte.
Budeme se těšit na vaši návštěvu. Přejeme všem čtenářům a návštěvníkům 
zámku krásný nový rok plný štěstí, zdraví, radosti a lásky. Ať je rok 2023 
bohatý na kulturní zážitky v našem městě. 

Za Organizační složku Kultura a cestovní ruch: Jitka Schneiderová

Tímto bych chtěla poděkovat za zdařilý 1. advent ve Šluknovském zámku.
1. advent s velice rozsáhlou výstavou betlémů, každoročním tvořením ad-
ventních věnců a dalších vánočních ozdob za účasti řezbářů, žen paličká-
řek, zdobením perníčků a dalších vánočních výrobků v celém zámku byl 
krásný. Myslím si, že slova manželů Rußových z Schirgiswalde: "K výsta-
vě bych vám chtěla blahopřát. Nádherné exponáty v krásném prostředí. 
Můžete být hrdi! Také otevření výstavy se vám povedlo na jedničku." jsou 
krásným poděkováním všem, kteří se na akci podíleli, hlavně paní Dagmar 
Pálkové. 

Helga Hošková
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PROSINEC K NÁM PŘICHÁZÍ, VŮBEC NIC MU NESCHÁZÍ.
SNĚHU PŘINES DOST A DOST, DÁRKY DĚTEM PRO RADOST.

Pokračování na str. 10

A je to tady, 5. prosince! Hned po svačině jsme se teple oblékli a vydali jsme 
se do "Sněžných hor" na Stříbrnku, kde na nás čekal náš milý Mikuláš se 
svými přáteli andílky a čerty. Cesta to byla dlouhá, ale šli jsme statečně. Na-
víc nám přálo počasí, nemrzlo, ani nefičelo, zima nám nebyla. Když jsme se 
blížili k cíli, už z dálky jsme slyšeli hrát koledy a ze svých vrat na nás mával  
Mikuláš s andílky. Čertům se mezi nás moc nechtělo, ale nakonec přeci jen 

přišli. A protože jsme mezi sebou neměli žádného raubíře, do pekla se vra-
celi s prázdnou. Zazpívali jsme všem písničky, ti nejstatečnější zarecitovali 
i básničky. Od andílků jsme dostali sladkou odměnu a před odchodem jsme 
si ještě pochutnali na pekelném čaji.
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PROSINEC K NÁM PŘICHÁZÍ, VŮBEC NIC MU NESCHÁZÍ.
SNĚHU PŘINES DOST A DOST, DÁRKY DĚTEM PRO RADOST.

pokračování ze str. 9

PF 2023 z MŠ Šluknov
Vážení občané města Šluknova a přilehlého okolí!
Rok 2022 utekl jako voda. Dovolte mi malé poděkování všem, kteří naši 
školu navštěvují, ale i těm, kteří tu a tam s námi aktivně spolupracují. Díky 
patří nejen prima rodičům, kteří se účastní námi pořádaných akcí, ale
i ruku k dílu přiloží, ale i dalším aktivním lidem či firmám. 
Děkujeme všem, kteří pro naše děti připravují nádherné akce, ať již výšla-
py, exkurze do přírody či zahrady, den dětí, divadelní nebo hudební před-
stavení, komentované prohlídky v knihovně nebo akce na zámku, v míst-
ních provozovnách nebo např. i zdravotním středisku. Děkujeme všem 
organizátorům akcí jako např. masopustních průvodů, dní otevřených 
dveří v jejich organizacích, stavění májky, vánočního rozsvěcení stromku 
apod.- místní základní škole, místní střední škole, domovu seniorů, ale
i okolním MŠ a ZŠ (Rumburk, Staré Křečany, Dolní Poustevna aj.); díky 
patří též všem odborníkům z praxe (hasičům, policistům, zdravotníkům…) 
za návštěvy a akční přednášky u nás v MŠ. Místní SŠ děkujeme za vánoč-
ní stromky, které pak zdobí a dotváří pohodovou atmosféru naší MŠ, ale
i všechny akce, ke kterým nás vždy zvou.  Firmě Uniles děkujeme za pomoc 
při údržbě zeleně, TS pak za jejich služby pro naši MŠ. Velké poděková-
ní patří i všem sponzorům školy, jmenujme nyní ty největší s dlouhodo-
bou spoluprací, tj. místní firmu Plaston, s.r.o; dále pak Metalurgii sídlící
v Rumburku, ale např. nově i MK lůžkoviny z Dolní Poustevny. K výčtu nej-
větším by zde mohl následovat dlouhý soupis dalších drobnějších. Velice si 
Vaší pomoci vážíme, jsme rádi, že na děti v MŠ myslíte – ať již peněžním 
darem, balíčkem sladkostí či poskytnutými slevami na pořizované zboží 
nebo jakoukoliv jinou spoluprací. 
Těšíme se na další spolupráci s Vámi se všemi! 
Přejeme Vám všem, aby Váš rok 2023 byl plný radosti, osobních i pracov-
ních úspěchů!

Za všechny v MŠ Šluknov
Mgr. Bc. Jana Korečková

Po návratu do školky na nás čekalo ještě jedno překvapení. Mikuláš nám 
každému poslal balíček plný dobrot. A my ještě jednou moc děkujeme za 
krásný zážitek rodině Honsů. Panu Milanovi, paní Irence i paní Romance 
a jejím miláčkům Madlence a Ondráškovi a také čertici Milušce Krajčírové 
a paní Lence Polívkové. Za dětmi na sídlišti přišel Mikuláš s čertem a an-
dělem rovnou do školky. A aby těch čertů nebylo málo, vydali jsme se hned 
druhý den do kulturního domu, kde na nás čekal anděl s čertíkem, kteří pro 
nás měli připravené soutěže, tanečky i sladké odměny. Také za toto milé 
dopoledne děkujeme paní Kláře Štěpánkové a paní Lence Lustové. A než 
jsme se otočili, už nám na dveře klepaly Vánoce. Školkou se nesla vůně jeh-
ličí z našich krásně nazdobených stromků. Ze všech tříd byly slyšet koledy, 
které děti pilně nacvičovaly na besídky pro naše milé rodiče. A nastal den 

D. Třídy div nepraskaly ve švech, jak se naplnily rodiči, prarodiči a dalšími 
příbuznými. Děti se moc snažily, besídky se povedly a světe, div se, dorazil 
i Ježíšek s hromadou dárků. Nezapomněli jsme ani na babičky a dědečky 
v domově důchodců, kde děti předvedly krátké pásmo písniček a zazpívat 
jsme byli i na naší radnici. Nakonec jsme po městě roznosili do schránek 
vánoční přání a teď už nám zbývá jen přát si, abychom do nového roku 
všichni vykročili tou správnou nohou ...

Foto: I. Staníková, S. Kroužková,
V. Jeníková, J. Korečková a H. Princová, 

text: H. Princová
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Vánoční Šramlík v Domě kultury

Mikulášská nadílka pro MŠ

Mikulášská nadílka 

Foto: Klára Štěpánková, Roman Müller
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Hrátky s čertem v Karlově údolí 
Dne 3. prosince 2022 se děti účastnily 
netradiční Mikulášské besídky ,,Hrát-
ky s čertem” v Karlově údolí. Zde na ně 
čekala cesta plná pekelníků a v údolí 
pak zajímavý program a skvělé občer-
stvení. Nesměl chybět v tomto počasí 
čaj a buřtík pro děti zdarma, a samo-
zřejmě pro rodiče teplý svařáček. 
Děti si mohly zvážit na váze hříchů, 
jako se vážila Dorota Máchalová ve 
známé české pohádce "S čerty nejsou 
žerty". Seznámení s Luciferem bylo 
jen pro odvážné. Díky andělům se 
stalo údolí krásnějším, ale chyběl tam 
Mikuláš! 
Toho děti musely najít a vzbudit vhod-
nou písničkou. Dětem se zadařilo, 
Mikuláše vzbudily a dostaly nadílku.
V závěru akce nechyběl tanec s čerty, 
Mikulášem a andílky. 
Děkujeme sponzorům bez kterých by 
se tato akce nemohla uskutečnit: Ema 
a Martin Bilinski, Město Šluknov, Petr 
Barcal, Iva Hemerková, Bilčus, -30 

Za Spolek radost dětem
Michaela Hemerková

Vážení a milí přátelé,
vše nejlepší, hodně zdraví, lásky a jen samé úspěchy v novém roce přejí
Bilinští a celý tým z Karlova údolí! :-)
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Vypravili jsme se do Rožan
Po delší době jsme se vypravili do Rožan. A protože nám nohy již tak dobře 
neslouží, využili jsme pro cestu tam autobus. Přešli jsme silnici, abychom 
se dostali na cyklostezku, která je pro nás chodce bezpečná. 

Odpočinkové místo na cyklostezceKříž u bývalého mlýna

Památník padlým

Obdivovali jsme krás-
ně opravený kříž mlynáře 
Mildnera. Podle staré foto-
grafie, kterou městu poskytl 
pan Platil z Rožan, jej zre-
konstruovali bratři Bodorovi  
z Lipové a to včetně nápisů. 
Vypadá skutečně jako nový. 
Zastavili jsme se u „čapího“ 
komína, kde je umístěna la-
vička k odpočinutí, a o kou-
sek dál zastřešené posezení
s lavičkami a stolem. Pokra-
čovali jsme dál a překvapila 
nás infotabule, upozorňující 
na jez, který je chráněnou 
památkou. U tohoto splavu 
stál kdysi mlýn Lochmühle, 
jejímž majitelem byl tehdej-
ší starosta Rožan. Proti to-
muto místu stojí památník 
padlým v 1. světové válce, 
který po roce 1945 zmizel.
V roce 2014 nechal Svaz c. k. 
vojenských vysloužilců zemí 
Koruny české pod vedením 
pana Vašíčka zhotovit a postavit na původní místo pomník nový. 21. červ-
na téhož roku jej slavnostně vysvětil šluknovský rodák mons. Karel Havel-

ka z Litoměřic. A už 
jsme došli k jedinému 
domu na straně po-
toka s č. p. 67. Před 
válkou patřil bratřím 
Freiseovým, zakla-
datelům a majitelům 
místní textilky. Po 
válce nesla továrna 
název Bytex a vyrá-
běly se zde prachov-
ky. Jejím ředitelem 
byl Bohumil Vrba. Se 
svojí rodinou bydlel
v již zmíněném domě. Potěšilo nás, že stavení má nová okna a určitě v něm 
bude někdo rád bydlet. 

Na místě továrny, 
ze které zbyl pouze 
komín, stojí dnes 
obchod Travel Free. 
Na zpáteční cestě 
jsme využili novou 
část cyklostezky, 
které vede od ryb-
níka souběžně s Bu-
dišínskou silnicí až 
k prvním šluknov-
ským vilkám. 
Užili jsme si krásné 

odpoledne na čerstvém vzduchu a děkujeme všem, kteří se o vylepšení cyk-
lostezky zasloužili. 

Helga Hošková

Vzpomínáme na 
Johanna Lorze

Před 170 lety se v Království čp. 29 (dům již nestojí) narodil dne 7. ledna 
1853 tkalci Johannu Lorzovi a jeho ženě Rosalii, roz. Diesnerové z Jiříko-
va, syn Johann. Obecnou školu navštěvoval ve svém rodišti, od 4. třídy do-
cházel do hlavní školy ve Šluknově. Od září 1865 studoval na c. k. gymná-
ziu v Litoměřicích. Po maturitních zkouškách se přihlásil jako dobrovolník 
na jeden rok k armádě. Zde byl v hodnosti nadporučíka přidělen k 42. pě-
chotnímu pluku a později jmenován nadporučíkem v záloze. Od školního 
roku 1873/1874 do školního roku 1876/1877 byl posluchačem filozofické 
fakulty Univerzity v Praze, odbor filologie. 
Od září učil jako suplent na gymnáziu v Chomutově. Po složení potřeb-
ných učitelských zkoušek pro horní gymnázia se stal od září 1879 do srpna 
1886 profesorem na státním gymnáziu v Hostinném, další čtyři roky pak 
učil na státním gymnáziu v Litoměřicích. 1. srpna 1890 byl jmenován c. k. 
školským inspektorem pro tehdejší školský okres Česká Lípa. Roku 1898 
do zemské školské rady a 1. září 1899 jmenován ředitelem Učitelského 
vzdělávacího ústavu v Praze a zároveň vládním radou. Roku 1910 se stal 
zemským školským inspektorem a tato jeho činnost byla stejně jako jeho 
předešlá činnost pedagogická. 
Z nemocnice v Kolíně nad Rýnem, kde se chtěl vyléčit ze zákeřné nemo-
ci, se už nevrátil. Zemřel v 60 letech dne 23. července 1913 a je pochován
v rodinné hrobce na hřbitově v Království. 
Na tohoto muže zavzpomínáme 12. srpna 2023 při setkání rodáků v Krá-
lovství.     

  Helga Hošková



Přivítali jsme
Filipa Černého
Daniela Hučku

Karolínu Morkusovou
Caroline Sandru Rusňákovou

Emu Skohoutilovou

Rozloučili jsme se s
panem Romanem Hodboděm

panem Ladislavem Mrázem
panem Stanislavem Skácelem

panem Michalem Drugdou
paní Irenou Skalickou

paní Jaroslavou Šafránkovou
panem Karlem Polákem

panem Josefem Blanárem
panem Karolem Sivákem

paní Libuší Kotrčovou

Blahopřejeme občanům, kteří v 
prosinci oslavili životní jubileum
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VZPOMÍNKY

PODĚKOVÁNÍ

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

70 let
pp. Šrajerová Věra

Čížová Dagmar
Rabová Maria

Chvojková Libuše
Koňáková Eva
Matějů Anna

75 let
pp. Vrána Alois

Škrabáková Jitka
Poláčková Miloslava
Roubínková Miluška

85 let
pp. Kukla Jiří

Kašparová Věra
86 let

paní Zelená Blanka
87 let

paní Henychová Jarmila
Kolomazníková Eva

91 let
paní Lankašová Irena

Krušinová Maria

Dne 12. ledna 2023 vzpomeneme 7. výročí úmrtí 
pana Milana Černého. S láskou a úctou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou syn s rodinou. 

Večer, když slunce zemi opouštělo, tvoje srdce se na-
vždy zastavilo… Odešel jsi tichou tmou tiše s boles-
tí svou. Nebylo ti dopřáno s námi být, nebylo léku, 
abys mohl žít… Hvězdy ti nesvítí, slunce nehřeje, už 
se k nám nevrátíš, už není naděje.Prázdný je domov, 
smutno je v něm, cestička k hřbitovu zůstala jen. Vy-
dal ses na cestu, kde chodí každý sám a dveře vzpomí-
nek nechal jsi dokořán.

Dne 26. prosince uplynulo 11 let, kdy jsme se navždy rozloučili s milova-
ným tatínkem, dědečkem Milanem Dreveňákem.
Vzpoínáme a nikdy nezapomeneme. Synové Milan, Ladislav, Roman, Mi-
chal s vnoučaty, Diana, Daniela, Michal, Nikolas a Dominik. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi.

Děkuji Městskému úřadu za přání a dárek, které mi předaly členky SPOZu 
pí Kodrlová a Procházková při mém životním jubileu a prožily se mnou pří-
jemné sváteční odpoledne.

Milena Poláčková

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
Dne 24. prosince 2022 zemřela v nemocnici naše milá spolužačka, paní 
Boženka Šimůnková, rozená Bufáková. Poslední léta svého života strávila 
v domově důchodců v Krásné Lípě. Kdo jste ji znali, vzpomeňte, prosím, 
s námi. 

Helga Hošková

Děkujeme celému personálu Domova seniorů ve Šluknově za jeho dlou-
hodobou péči, vlídné zacházení a laskavý přístup k paní Libuši Kotrčové.

Rodina Kovářova a Sokolova

Vítání nových šluknováčků
V sobotu dne 3. prosince 2022 proběhlo v obřadní síni šluknovského zám-
ku vítání občánků, na kterém jsme přivítali Elišku Chadimovou, Tobiáška 
Nastoupila, Anežku Podlipskou, Andrejku Slezákovou, Vládíka Vyskočila, 
Stelinku Stelmaščukovou, Romanku Sivákovou, Jindříška Pjetaše, Anež-
ku Marešovou a Elišku Medunovou.
Městský úřad jim při této příležitosti věnoval věcné dary a děti z Lidové 
školy umění pod vedením p. Patrika Englera si pro ně připravily malé vy-
stoupení.
Všem šluknovským občánkům i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, lás-
ku, pohodu a klid v jejich domovech.

Jana Galbavá, matrikářka
Foto: Petr Zápotocký

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY:
léto 2023 s Exkurzním oddílem Varnsdorf

Katalog najdete na:
www.exodvarnsdorf.webnode.cz

nebo v RIC  Šluknov
Kontakt: Mgr.Jana Hušáková 607 511 032

mgr.janahusakova@seznam.cz
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I kuželkáři ukončili rok 2022
V posledním podzimním utkání Severočeské divize 11. prosince 2022 
A-družstvo hostilo soupeře z Kovostroje Děčín. Našim se dařilo a zvítězi-
li 5:3. V předchozích kolech skočila utkání střídavě – s Lokomotivou Ústí 
n.L. B prohráli 6:2, v Lovosicích s ASK Lovosice stejným poměrem 6:2, 
domácí zápas s KK Louny naopak vyhráli 5:3. Po podzimní části s jedenác-
ti zápasy jsou naši kuželkáři celkově na 8. místě s deseti body, vedoucím 
týmem divize jsou Verneřice, které nasbíraly bodů 20. V soutěži se hodnotí 
nejen výsledky družstev, ale sledují se i výkony jednotlivců během celé sou-
těže. Nás těší, že v celém kraji se Petr Vajnar umístil na 5. místě, Radek Ma-
rušák skončil 17. a Eliška Marušáková 25. Na přelomu roku mají sportovci 
zimní přestávku, ale už 21.ledna 2023 od 9.00 hrají ve šluknovské kuželně 
první jarní zápas s ASK Lovosice.

Podzim skončil i pro B-tým SK Šluknov. Po třinácti kolech obsadil výbor-
né 6. místo ze 14 účastníků, když získal 16 bodů za 8 vítězství a 5 porážek
a na vedoucí Mikulášovice ztrácí jen 4 body. Poslední zápasy skončily opět 
se střídavými úspěchy, nejprve jsme prohráli v Blíževedlech 5:1, ale potom 
přišly dvě výhry – nejprve jasně 6:0 v České Lípě s céčkem TJ kuželky Č.L. 
a potom doma 4:2 s TJ Kovostroj Děčín. Pokud jde o celkové hodnocení 
jednotlivců, Anita Morkusová obsadila 15. místo, Petr Tichý 19. a Dušan 
Knobloch 24. místo. Jarní část přeboru začíná už 5. ledna 2023, kdy naši 
jedou do kuželny Skalice u České Lípy.
Přejeme všem kuželkářům, až se jim i nadále daří a jejich sport jim přináší 
stále uspokojení.

Text: Ing. Milan Kořínek
foto: Facebook
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Pověst o solném prameni na Číhané / Hrazeném
Pasák sedláka Vogela z Císařského si přehodí přes rameno mošnu, kterou 
mu selka naplnila, sáhne po biči, dvakrát, třikrát jím švihne, až se ozvěna 
odráží od zdi domu, a ve svých příliš velkých botách si to namíří k vratům 
statku. Nadzvedne závoru a obě křídla vrat se se skřípěním pomalu otvíra-
jí. Mezitím pacholek s děvečkou otevřou vrata od stájí. Líza, stará kráva, 
která vodí stádo, klopýtá jako první přes práh, pak přes dvůr a vraty ven. 
Další krávy, další dojnice ji následují. Za nimi kráčí mladý dobytek. Chvat-
ně přicupitá ještě jednou selka, s úsměvem pozoruje statné dobře řízené 
stádo jdoucí kolem ní a rychle podá pasáčkovi sousto na přilepšenou. „Na, 
abys dobře dohlížel.“ „Ano, budu – a děkuji pěkně.“ 
Chlapec ještě jednou šlehne bičem na rozloučenou. Mezitím hlídací pes 
Bojar obkrouží stádo od Lízy až po nejmladší tele. Zaštěká, opět běží do-
předu, štípne do zadní nohy krávu, která se opozdila a opodál žene zpět 
krávu, která se jala utéci. 
Selka hledí za mizejícím stádem. Uhladí si zástěru, upraví vlasy, ale obojí 
je jako vždy bez vady a tak se přes její obličej mihne úsměv.
„Ano, ano, zvířata jsou kulatá a tučná. Řezník Schmidt dobře ví, proč jeho 
pohled neustále bloudí po našem dvoře. Jistě je na našem statku nějaké 
znamení. Žádný rok jsme ze skotu neměli tolik radosti.“ Zamyšleně po-
kyvuje hlavou: „Nevím, jak je to možné. Každý rok krmím stejně, každé 
léto je vyháníme na Číhanou na pastvu. Ale nikdy ještě zvířata nebyla tak 
pěkná. To chlapec se o ně tak dobře stará, prostě to s nimi umí! Ano, občas 
chlapci přilepším a starý to nemusí vědět, jen by brblal. Že by pasák uměl 
čarovat? Nevím, nevím…“
„Zvířata souseda Francka jsou vychrtlá, souseda Zachariase vyhublá na 
kost a na stádo Fernanda Pietsche se nedá dívat. A ti všichni krmí stejně 
jako my. Ale jen našim se daří.“
Stádo jde známou cestou. Bojar s vyplazeným jazykem je obíhá, pasáček 
je bezstarostně doprovází a dohlíží na ně. U každého statku švihne bičem. 
Obyvatelé Císařského s obdivem a trochou závisti hledí na krásné stádo 
sedláka Vogela. Krávy i telata přebrodí vesnický potok, stříbrnou vodu
a stoupá vzhůru kolem úzkých polí a luk výše ke Kunraticím, kde z druhé-
ho ramene Stříbrného potoka teče voda proudem. Na vzdálenost jediného 

hodu kamenem od tohoto bratrského potoka odbočí vedoucí kráva Líza na 
jihozápad ke kopci, k Číhané, nejmohutnějšímu žulovému hřbetu v údolí 
Stříbrného potoka. Víc než 600 metrů vysokému, širokému, dlouhému, 
rozdělenému na tři stupně – patra představující pravěkou obří židli. Ves-
nická předměstí obcí Císařský, Kunratice a Knížecí dosahují až ke Kopen-
nwaldu. Hustý horský les s prastarou zdí z volných čedičových hlav patří 
lesnímu úřadu Schleinitzů. Jejich zámek stojí na východní straně městeč-
ka Šluknova. Pouze jednotlivé osamělé lesíky patří sousedícím sedlákům.
A právě tam směřují pasák a pes své stádo.
Šťavnaté údolní louky jsou určeny ke sklizni sena, ale na horských tráv-
nících se může dobytek pást do sytosti. Stádo se roztrousí po celé mírné 
stráni. Jejich drsné jazyky a široké zuby trhají bez přestání chomáče trávy 
a stálý horský vzduch plaší obtížné ovády. Pes Bojar odpočívá, leží nataže-
ný se zvednutou tlamou, sleduje stádo a hned zase svého pána, čekajíce na 
jakýkoliv povel.
Pasáček leží líně na zádech, tu se převalí na břicho, či vytrhne ze země 
stéblo trávy, nebo mrští kámen směrem do údolí a pak uspokojivě zkoumá, 
co mu selka při odchodu ještě podstrčila. „Jejda, kousek špeku!“ Hodina 
za hodinou plyne, dávno se sem slunce vyšplhalo od Jitrovníku. Nyní se 
leskne v lesích sousedního Saska, třpytí se v bukovém lese na Vlčici. Teprve 
když odejde spát za Tanečnici, žene pasáček své stádo zpět. Nikdy ne dříve. 
Pochutná si na chlebě a špeku a mezitím si mezi dvěma kameny ohřeje na 
rozdělaném ohni svůj polední nápoj. Odvar z pražených žaludů. Pak hodí 
psovi přinesené žrádlo. Vzápětí znaveně mrkne do mraků a usne…
Když se probudí, stojí slunce již šikmo. Hlásí se žízeň. Tajný přídavek selky 
je na vině, že mu polední nápoj nestačí.
Již několikáté léto zde nahoře pase dobytek. Ale ještě nikdy poblíž nenašel 
pramen. Na Číhané prýští voda z mnoha pramenů, ale blíž ke Kunraticím 
nebo u Knížecího. Ale to je moc daleko. Ale letos, hned po první pastvě 
přišla Líza s vlhkou tlamou ze škvíry kamenného balvanu porostlého os-
tružiním, jakoby měla plný teřich. Zvědavě prozkoumal chlapec celé místo
a vskutku – čirá studená voda prýštila z tmavého věnce řeřichy, pramínku, 
který ještě nikdy neviděl. pokračování na str. 17
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Ponořil do vody prsty. Hu, jak studené! Ale napil se. Zvláštní, odkud se 
voda najednou vzala? Ale ještě zvláštnější, že se po Líze napila i ostatní zví-
řata. A to denně a s neuvěřitelnou žádostivostí, ba přímo hltavě, která mu 
připadala hrozivě a kterou si neuměl vysvětlit. Doteď se sedlákovi či selce
o prameni slůvkem nezmínil. Jen sedlák Vogel se divil, že se dobytek večer 
po návratu z pastvy u koryta s vodou ani nezastavil a šel rovnou do stáje. 
Pásli se přece celý den na horské pastvině a musí přece toužit po vodě!
Ale nejvíce si tím lámal hlavu chlapec a přemýšlel: od letoška, kdy dobytek 
chlemtá vodu z nového místa, se jim daří, jakoby jim krmení dodávalo sílu, 
jakoby kouzelný prostředek prospíval jejich tělu a činil jejich srst lesklou. 
Na statku si toho už všimli, vesnice se diví a je plna závisti. Jestli je to spo-
jené s pramínkem vody? Chlapec hrabe ve svém chlebníku a nachází ještě 
kůrku chleba s tlustou kůží slaniny. Vlastně ji měl dostat Bojar, věrný pes, 
na kterého se může vždy spolehnout a to i ve chvíli, kdy jej jako dnes pře-
padne únava a on si zdřímne. Zkoumá, kde stojí slunce. To se právě nachá-
zí nad údolím Mikulášovic. To znamená, že má ještě čas, že musí ještě po-
čkat. Žízeň jej ale stále trápí. Napít se ze studeného pramene se však bojí. 
A tak ho napadne, že si z chleba a špekové kůže uvaří polévku. V mžiku 
rozdělá oheň. Nabere miskou vodu z pramínku a postaví ji na kameny. Teď 
ať se voda vaří. 
Krávy se pasou pod dohledem psa. Některé leží syté a unavené a přežvy-
kují. I náš chlapec se natáhne a jen tak přemýšlí. A opět se mu na mysl 
vrací záhada kolem pramene a zvířata, kterým se očividně daří. Že by to 
bylo něco úplně jiného? Už slyšel o skřítcích, o dobrých domácích bůžcích,
o hadím králi se zlatou korunkou, o vodních vílách, o rusalkách z prame-
nů, kteří všichni lidem pomáhají. Ale slyšel také o začarovaných kravách, 
které dávají krev. Stále hlouběji se zabředá do přemýšlení. Že by se i tady 
jednalo o ducha, který tu straší? A pak mu starý sedlák Ignác, který toho
o tajemných silách ví hodně, prozradí: „Mnohý by došel štěstí, hlavně dítě 
narozené v neděli, kdyby… UMĚL MLČET, nic nevyzradil žádnému člově-
ku ani matce či otci.“
„Jo, držet pusu je to hlavní“ neustále ho ujišťoval Ignác. Právě neviditelní 
pomocníci, tajemní přinašeči štěstí, nesnášejí, když o nich lidé hovoří. Pak 
náhle zmizí a s nimi i pomoc.

Pasáček se tak zabral do starých zázračných pověstí, že nezpozoruje, jak se 
voda vaří a vaří, až se i poslední kapka promění v páru. Náhle si vzpomene 
na misku na ohni. Když se podívá, vidí, že voda zmizela. Ale co je tohle? 
Cípem kazajky popadne horkou misku a civí dovnitř. Slabý sněhově bílý 
povlak je na dně. Opatrně jej seškrábne a ochutná – ó, svatá Panno! Vždyť 
je to sůl, vzácná jemná sůl…!
Horečnatě přemýšlí: Sůl pochází z vypařené vody z nového pramínku. 
Musí to tedy být solný pramen. A právě odtud pije stádo denně tak lačně. 
Proto jim krmivo a tráva tak dobře chutná. Přibírají na váze a srst se jim 
leskne jako hedvábí. Ó, můj Bože! Vždyť je to zázrak, požehnaný zázrak! 
Co tomu řekne sedlák, jak se bude divit on i celá vesnice, až se to doví!
A jako bez ducha se řítí skrz vesnici, husy a slepice se zděšeně rozbíhají, psi 
ve dvorech se rozštěkají. Bez dechu se vřítí do dvora a vykřičí na sedláka 
svůj objev. On však nechce věřit. Křik přiláká sousedy. Brzy to ví celá vesni-
ce. Muži a chlapci následují pasáčka do vršku. 
Jen starému Ignácovi už nohy tak neslouží. Udiveně vyslechne radostnou 
zvěst chlapce a o mužích, běžících k Číhané. Tu pokývne svojí bílou hlavou 
a bručí: „Nemůže držet pusu. Škoda. To nebude dobré.“
Mezitím už sedláci doběhli na Vogelovu pastvinu. Sůl v Lužici a Čechách 
není k nalezení. Z daleka, ze solného města Halle na Sále přivážejí povozy 
bílé zlato a jsou si vědomi toho, že každý ve městě či na vesnici sůl potře-
buje. A tady prýští ze země. To je neuvěřitelné štěstí. Sedláku Vogelovi teď 
budou padat peníze do klína. 
A už je vidět malá, odpočívající skupina, na jejíž špici je pasáček. Teď se 
zastaví, zvedne hlavu a čeká, až k němu všichni dojdou. A opravdu, sůl! 
Každý ochutná. Hrdě hledí chlapec na muže. Pak se obrátí k prameni, sed-
lák Vogel stojí těsně vedle něj. Ostatní jim jsou v patách. 
A ano, zde leží veliký kámen s trnitým křoviskem a za ním šťavnatý zelený 
věnec řeřichy. Ale co to? Bez ducha zírá chlapec – mlčky sedlák – zvědavě 
ostatní muži. 
Žádná voda neprýští! Malý pramen leží vysušený před očima přihlížejících.
Tak přece, starý pasák Ignác měl pravdu…

Helga Hošková

Pověst o solném prameni na Číhané / Hrazeném
pokračování ze str. 16
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Volba prezidenta ČR 2023 
Volba prezidenta republiky proběhne za pár dnů a proto mi dovolte pár
organizačních informací k jejímu průběhu ve Šluknově: 
Datum a čas konání voleb 
Pátek 13.01.2023 v době od 14:00 do 22:00 hodin 
Sobota 14.01.2023 v době od 8:00 do 14:00 hodin 
Případné II. kolo volby 
Pátek 27.01.2023 v době od 14:00 do 22:00 hodin 
Sobota 28.01.2023 v době od 8:00 do 14:00 hodin 
Sídla volebních okrsků: 
Pro účely voleb Prezidenta ČR je město Šluknov rozděleno do čtyř volebních okrsků, každý okrsek má volební místnost: 
Okrsek č. 1 – přízemí Městského úřadu Šluknov, nám. Míru 1, Šluknov 
Okrsek č. 2 – přízemí v Základní škole, Žižkova 722, Šluknov 
Okrsek č. 3 – přízemí Domu s pečovatelskou službou (jídelna),
Lužická 1093, Šluknov 
Okrsek č. 4 – přízemí v objektu požární zbrojnice, Království 221, Šluknov
Kdo může volit 
Voličem je státní občan České republiky (dále jen "občan"), který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta 
může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let. 
Překážkami v právu volit jsou 
a) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva 
b) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí. 
Překážka ve výkonu volebního práva stanovená volebním zákonem pro osoby s omezenou osobní svobodou z důvodu ochrany veřejného zdraví se nevzta-
huje na oprávněného voliče podle tohoto zákona, který při volbě prezidenta využije zvláštního způsobu hlasování. 
Stanoviště pro zvláštní způsob hlasování se nachází v Děčíně, bližší informace 
na www.mestosluknov.cz/VOLBY 
Prokázání totožnosti a státního občanství 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským prů-
kazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude 
hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady. 
Hlasovací lístky 
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého kandidáta. Hlasovací lístky budou voličům doručeny do poštovních schránek nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve voleb-
ní místnosti o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. 
Hlasování 
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere 
do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lís-
tek kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. V případě vložení více hlasovacích lístků do úřední obálky se jedná o neplatný hlas. Po opuštění prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič 
hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může 
být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, 
vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. 
Hlasování s voličským průkazem 
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Voličský průkaz opravňuje 
k hlasování ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském 
nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí. 
Hlasování do přenosné volební schránky 
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů městský úřad (evidence obyvatel, paní Slavíková – tel. 412 315 312) a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková voleb-
ní komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími 
lístky. 
Kompletní informace naleznete na www.mestosluknov.cz /VOLBY, příp. na tel. 412315302 nebo 731 411 511.  Ing. Eva Baboráková , tajemnice 

?
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Jste v izolaci (případně karanténě) kvůli  
COVID-19? 

Řiďte se pokyny volební komise.  
Nevystupujte z vozidla – komunikujte přes stažené okénko. 
Ochranu úst a nosu doporučujeme mít po celou dobu hlasování a 
sundejte ji jen na pokyn volební komise.  
Komise ověří Vaši totožnost a skutečnost, že jste v izolaci 
(karanténě). 
Obdržíte volební dokumentaci a poodjedete k volební schránce. 

ZJISTĚTE ADRESU SVÉHO VOLEBNÍHO STANOVIŠTĚ 

Adresu zjistíte na webové stránce svého kraje nebo prostřednictvím webu Ministerstva vnitra. 

(můžete použít i QR kód níže). 

ZPŮSOB VOLBY 

Volit můžete pouze z motorového vozidla na stanovišti (drive-in) v okrese, kde 

máte trvalý pobyt a v Praze na jednom z pěti volebních stanovišť, nebo s voličským 

průkazem na kterémkoliv volebním stanovišti, a to v I. kole ve středu 11. ledna 2023 

od 8.00 hodin do 17.00 hodin. V případě konání II. kola lze volit ve středu 25. ledna 

2023 od 8.00 hodin do 17.00 hodin. 

Před uzavřením volebního stanoviště umožní komise  odhlasovat  těm, kteří v 17 hodin čekají na 
hlasování před volebním stanovištěm. 

CO S SEBOU? 

S sebou si vezměte občanský průkaz (případně cestovní pas), voličský průkaz (pokud Vám byl 
vydán) a doklad o nařízené izolaci (karanténě).  

Dokladem (potvrzením) o nařízené izolaci (karanténě) může být zejména: 

 rozhodnutí krajské hygienické stanice; 
 potvrzení vydané lékařem; 
 listinné nebo elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19; 
 vyplněné a podepsané čestné prohlášení. 

Více informací na 

www.mvcr.cz/volby 

 

Jste v izolaci (případně karanténě) kvůli COVID-19 

a nemohli jste odvolit na stanovišti drive-in?  
Můžete volit do zvláštní volební schránky. 

Řiďte se pokyny volební komise.  
Doporučujeme mít nasazenou ochranu úst a nosu po celou dobu 
hlasování a sundejte ji jen na pokyn volební komise. 
Komise ověří Vaši totožnost a skutečnost, že jste v izolaci 
(karanténě). 
Obdržíte volební dokumentaci a v tajnosti odhlasujete. 

NAHLASTE SE KRAJSKÉMU ÚŘADU, V JEHOŽ KRAJI POBÝVÁTE  

Pro I. kolo se telefonicky nahlaste nejpozději do čtvrtka 12. ledna do 20.00 hodin.  
Telefonní číslo najdete na internetových stránkách krajského úřadu nejpozději 3. ledna 2023. 

V případě konání II. kola se telefonicky nahlaste nejpozději do čtvrtka 26. ledna do 20.00 hodin. 
Telefonní číslo opět naleznete na internetových stránkách krajského úřadu. 

Sdělíte své jméno, příjmení, datum narození, adresu a okres trvalého pobytu, 
adresu místa, kde chcete odhlasovat, a telefonní číslo. 

PŘÍCHOD ZVLÁŠTNÍ VOLEBNÍ KOMISE 

Komise pro hlasování se může v I. kole dostavit v pátek 13. ledna mezi 8. a 
22. hodinou nebo v sobotu 14. ledna mezi 8. a 14. hodinou. 

V případě konání II. kola se může dostavit v pátek 27. ledna mezi 8. a 22. hodinou nebo v sobotu 
28. ledna mezi 8. a 14. hodinou.  
 

Přichystejte si občanský průkaz (případně cestovní pas), voličský průkaz (pokud Vám byl 
vydán) a doklad o nařízené izolaci (karanténě). 

Dokladem (potvrzením) o nařízené izolaci (karanténě) může být zejména: 

 rozhodnutí krajské hygienické stanice; 

 potvrzení vydané lékařem; 

 listinné nebo elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19; 

 vyplněné a podepsané čestné prohlášení. 

Komise se dostaví do místa, kde pobýváte v izolaci (karanténě), a kontaktuje Vás. 

Konkrétní místo hlasování (v bytě u voliče, na chodbě před bytem nebo venku před domem) je 
na domluvě s komisí. Vždy jde o snahu snížit kontakt se třetími osobami. 

Více informací na 

www.mvcr.cz/volby 

 

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
 
Tel.: +420 475 657 111 url: www.kr-ustecky.cz        IČ: 70892156 DIČ: CZ70892156 
Fax: +420 475 200 245 e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz      ID: t9zbsva č. ú.  882733379/0800 

 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad 
 
        

INFORMACE O VOLEBNÍM STANOVIŠTI                                        
PRO OKRES DĚČÍN 

Hlasování u volebního stanoviště, tzv. drive-in je umožněno voličům na základě splnění 
povinnosti ustanovení § 9 zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve 
volbě prezidenta republiky v roce 2023.  

Tento volič je v době voleb v nařízené karanténě či izolaci ohledně onemocnění covid-19 a 
rozhodl se využít hlasování prostřednictvím volebního stanoviště. 

HARMONOGRAM HLASOVÁNÍ V DRIVE-IN 

den od kolika hodin do kolika hodin 

11. 1. (středa) v případě 1. kola voleb 8:00 17:00 

25. 1. (středa) v případě 2. kola voleb 8:00 17:00 

 
 

UMÍSTĚNÍ VOLEBNÍHO STANOVIŠTĚ V DĚČÍNĚ 

místo parkoviště u Městské knihovny 

GPS 50.7816986N, 14.2093953E 

mapy https://mapy.cz/s/pohefazobu 

 

 

ŽÁDÁME VOLIČE, ABY DODRŽOVALI                                         
NÁSLEDUJÍCÍ ZÁKLADNÍ POKYNY  

V případě, že jste volič, který je v karanténě či izolaci kvůli onemocnění covid-19, a rozhodl 
jste se využít k volbě prezidenta republiky volebního stanoviště, tzv. drive-in, žádáme Vás, 
abyste dodržovali následující pokyny: 

1. Ještě předtím, než k Vám přistoupí člen komise pro hlasování, by volič měl mít 
nasazený respirátor.  

2. Připravte si platný občanský průkaz či jiný platný osobní doklad, tj. platný cestovní, 
diplomatický nebo služební pas České republiky.  

3. V případě, že máte vlastní volební lístky, připravte si je.  
4. Pokud nemáte vlastní volební lístky, člen komise pro hlasování Vám je vydá, včetně 

úřední obálky, do které vložíte hlasovací lístek. 
5. Dodržujte vyznačené rozestupy a pokyny na stanovišti. 

 

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
 
Tel.: +420 475 657 111 url: www.kr-ustecky.cz        IČ: 70892156 DIČ: CZ70892156 
Fax: +420 475 200 245 e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz      ID: t9zbsva č. ú.  882733379/0800 
 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad  
 
 
        

ZŘÍZENÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA                                            
pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky 

 

Dle ustanovení § 16 zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě 
prezidenta republiky v roce 2023 Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen krajský úřad) zřídil 
telefonní linku, na kterou může oprávněný volič, tj. volič, který ke dni, kdy lze hlasovat 
zvláštním způsobem hlasování, evidován jako osoba v karanténě nebo izolaci z důvodu 
onemocnění COVID-19, a který hodlá využít hlasování do zvláštní přenosné volební 
schránky, požádat krajský úřad o zajištění tohoto způsobu hlasování. 

Požádat lze na telefonním čísle 775 868 535, a to ve dnech: 

V případě 1. kola voleb 

datum den od kdy do kdy 

3. 1. 2023 úterý 8:00 14:00 
4. 1. 2023 středa 8:00 15:00 
5. 1. 2023 čtvrtek 8:00 14:00 
6. 1. 2023 pátek 8:00 12:00 
9. 1. 2023 pondělí 8:00 15:00 

10. 1. 2023 úterý 8:00 14:00 
11. 1. 2023 středa 8:00 15:00 
12. 1. 2023 čtvrtek 8:00 20:00 

 
V případě 2. kola voleb 

datum den od kdy do kdy 

17. 1. 2023 úterý 8:00 14:00 
18. 1. 2023 středa 8:00 15:00 
19. 1. 2023 čtvrtek 8:00 14:00 
20. 1. 2023 pátek 8:00 12:00 
23. 1. 2023 pondělí 8:00 15:00 
24. 1. 2023 úterý 8:00 14:00 
25. 1. 2023 středa 8:00 15:00 
26. 1. 2023 čtvrtek 8:00 20:00 
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Zednické práce
- podřezávání domů  
- stavby a rekonstrukce komínů
- fasády a zateplování domů  
- obklady a dlažby
- malířské práce    
- kamenické práce
- JÁDROVÉ VRTÁNÍ  
(10mm-500mm) 
- sádrokartonářské práce

Adrian Ucrainschi, tel. 774 186 101,  a.ukrajinsky@seznam.cz

LYŽAŘSKÝ OBCHOD A SERVIS
PRO VYSOKOHORSKÉ LYŽOVÁNÍ,  

BĚŽKAŘENÍ A SNOWBORDING
• MOŽNOST PŮJČENÍ LYŽÍ A SNOWBOARDŮ

• SEŘÍZENÍ LYŽÍ S DOKLADEM PRO POJIŠŤOVNU (12EURO)

TURISTIKA A NORDIC WALKING
LYŽE A OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ

BĚŽECKÉ BOTY, SPORTOVNÍ OBLEČENÍ  
A VYBAVENÍ

MAJITEL: ANDRÉ SHÖNE 

Tel.: 03592/ 544 833, 0172/ 357 95 76
WWW.SKIUNDLAUFSPORTLADEN.DE

TĚŠÍME SE NA VÁS
NAJDETE NÁS MEZI SCHIRGISWALDE-KIRSCHAU PO LEVÉ STRANĚ
BAUTZENER STRASSE 23, 02681 SCHIRGISWALDE-KIRSCHAU

OTEVÍRACÍ DOBA 
PO-ST-PÁ OD 15-18 HOD.

Kompostárna + Sběrný dvůr 
Po 8.00 – 12.00 12.30 – 14.00

Út 8.00 – 12.00   12.30 – 16.00 

St 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00

Čt 8.00 – 12.00 12.30 – 14.00

Pá 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00

So 8.00 – 12.00 12.30 – 14.00

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

EKOLOGICKÝ KALENDÁŘ 2023

Listopad – únor (St a Pá do 16.00)

LEDEN

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

01

02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29
30 31

ZÁŘÍ

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

01 02 03

04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

ÚNOR

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

ČERVEN

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

ŘÍJEN

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

01

02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

ČERVENEC

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

LISTOPAD

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

DUBEN

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

SRPEN

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

PROSINEC

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

01 02 03

04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

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

BŘEZEN

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

KVĚTEN

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31


