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V Pražské aréně Sparta (Podvinný mlýn) se 10. - 15. listopa-
du 2014 konalo Mistrovství světa WKF v kickboxu, MMA, 
Thaiboxingu a K1, kde studentka Střední lesnické školy 
a Střední odborné školy sociální Šluknov z druhého ročníku 
oboru Bezpečnostně právní činnost Andrea Farská získala 
titul mistryně světa v kickboxu. 
Konkurence byla opravdu veliká, tohoto mistrovství se zú-
častnilo celkem 36 států, mimo jiné i státy Jižní Afriky. 
Andrea soutěžila ve váhové kategorii 63 kg - Juniorky. Zá-

Provozní doba Městského úřadu Šluknov 
o vánočních svátcích

Pondělí 22. 12. 2014 do 16:30 hodin - úřední den
Úterý 23. 12. 2014 do 11:30 hodin

Středa 24. 12. 2014 zavřeno - svátek
Čtvrtek 25. 12. 2014 zavřeno - svátek
Pátek 26. 12. 2014 zavřeno - svátek

Pondělí 29. 12. 2014 do 16:30 hodin - úřední den
Úterý 30. 12. 2014 do 11:30 hodin

Středa 31. 12. 2014 - zavřeno - Silvestr
Čtvrtek 1. 1. 2015 - zavřeno - svátek

Staročeské Vánoce a rozsvícení vánočního stromku 28. 11. 2014
Text a foto: Radim Váňa

Rozhovor s A. Farskou na str. 2

pasila ve dvou 
kategoriích: Kick 
Light a Light con-
tact. 
V kategorii Kick 
Light vyhrála 
krásné první mís-
to, díky němuž 
se může pyšnit 
titulem mistryně 
světa. 
V kategorii Light 
contact byla, bo-
hužel, ve finále 
poražena soupeř-
kou ze Slovenska, 
a proto získala 
druhé místo.



Městská policie Šluknov
č. tel.: 412 315 310, 

602 881 677, 
156

Tímto děkuji za lidské zacházení 
a chválím vysokou profesionali-
tu MUDr. Boudy a MUDr. Béra 
z Lužické nemocnice v Rumburku, 
kde jsem byl nedávno hospitalizo-
ván. Také děkuji všem sestřičkám 
za laskavé jednání a vlídná slova. 
Odmítám uvěřit špatné pověsti 
o nemocnici, lékařích, sestřičkách 
a ostatním personálu. 

Vlasta Zabilka 

Děkuji touto cestou obyvatelům 
Šluknova za hlasy, které mi dali 
v komunálních volbách.

Ing. Tomáš Kolonečný

Andreo, můžeš se našim čtenářům představit?
Jmenuji se Andrea Farská, je mi 17 let a bydlím v Rumburku. Studuji 
Střední lesnickou školu a Střední odbornou školu sociální ve Šluknově, 
konkrétně obor Bezpečnostně právní činnost. Do budoucna bych chtěla 
být policistka.
Jsi držitelem nemalého počtu titulů v bojovém umění. Můžeš nám říct, 
o jaké tituly se jedná?
Během 4 let, kdy trénuji kickbox, jsem dosáhla těchto ocenění: 
2. místo MČR Lovosice 2012
2. místo MČR fullcontact 2012 Praha
2 krát 2. místo Slovak Open 2013
2. místo NP Lowkick Krásná Lípa 2013
2 krát 2. místo MČR Litoměřice 2013
1. místo Leon Open 2014 Most
2 krát 3. místo MČR Chrudim 2014
1. místo MČR Lowkick Krásná Lípa 2014
1. místo Czech Open 2014
2. místo MS WKF 2014 Lightcontact
1. místo MS WKF 2014 Kick light
Zneužíváš někdy svých schopností, abys vyhrála rvačku nebo podobně?
Mimo zápasy jsem se ještě nepoprala, neměla jsem k tomu doposud žádný 
důvod.
Jsi hodně aktivní člověk. Máš vůbec čas, který můžeš trávit randěním? Jsou 
tvoje tituly a schopnosti dobrým nástrojem, jak zapůsobit např. na nějaké-
ho kluka?
Trénování a škola mi zaberou většinu mého volného času. Některé kluky 
jsem zaujala svým sportem, ale doposud to nebylo vzájemné.
Vzhledem k tvému věku jsi už dosáhla na mnoho vrcholů v kariéře. Navíc 
své schopnosti předáváš dál. Je vůbec možné se na každém kroku nechlubit 
svými úspěchy a zůstat skromná? 
Přijde mi, že jsem zas až takových úspěchů nedosáhla, ale doufám, že 
spousta úspěchu mě ještě čeká.
Co považuješ za svůj recept na úspěch? Jaký je tvůj další cíl?
Být stále lepší a lepší. A myslím si, že je neustále co zdokonalovat. 
Představ nám, prosím, trochu klub, za který boxuješ, kdo Tě na mistrovství 
světa připravil a kde tě lidé mohou najít, když budou chtít změřit síly, popří-
padě vyslechnout radu od odborníka.
Boxuji za klub KBC Krásná Lípa pod vedením státního trenéra Milana 
Duška. Momentálně nás najdete ve FitCentru v Krásné Lípě.

Co pro tebe znamená vítězství na MS? 
Pro mě je už úspěch to, že jsem se dostala do reprezentačního týmu ČR 
a tím jsem dostala možnost reprezentovat ČR na MS. Vůbec by mě nena-
padlo, že bych mohla získat zlatou medaili. Stát na stupni vítězů je nepo-
psatelný pocit.
Děkuji za rozhovor a přeji další sportovní i životní úspěchy.

Radim Váňa, student SLŠ a SOŠS Šluknov

O podzimních prázdninách jsme měli možnost jet na rekreační pobyt 
do Starých Splavů do hotelu Bezděz. Hotel Bezděz se nachází na okraji 
Máchova jezera, kde nás přivítal milý personál. Náš výjezd byl na 4 dny 
a všichni jsme si ho moc užili. Navštívili jsme Zámek v Zákupech u Čes-
ké Lípy, kde byl opravdový medvěd. Dále jsme byli v Aquaparku v České 
Lípě, absolvovali jsme několik procházek po okraji Máchova jezera a viděli 

jsme, jak se jezero vypouští. Děti si 
připravily stopovanou, uspořádaly 
několik soutěží v hotelovém bazénu 
a poslední den si zahrály hru „Po-
bav kamaráda“. Nejvíce se těšily 
na budíček, kdy je teta Věra budila 
hrou na kytaru. 
Výlet jsme ukončili návštěvou kina 
v Rumburku na animované pohád-
ce. Děti hodnotily ozdravný pobyt 
jako velice zdařilý. 

Za Dětský domov Lipová 
Renata Mládková

Děkujeme sponzorům
za krásné vánoční dárky pro 

děti a přejeme všem lidem 
dobré vůle radostné prožití 
vánočních svátků a úspěšný 

nadcházející rok.
Děti a zaměstnanci DD 

Lipová



Vážení a milí spoluobčané,
ustavující zastupitelstvo, na kterém proběhla volba starosty, místostarosty, 
členů rady města a předsedů výborů za přítomnosti široké veřejnosti, zase-
dalo 10. listopadu 2014. O výsledcích jste byli informováni vloženým letáč-
kem v minulém vydání novin. Dovolím si touto cestou velmi poděkovat za 
důvěru zastupitelům, kteří svou volbou rozhodli o mém setrvání na postu 
starostky města. Velmi si toho vážím a cítím obrovskou zodpovědnost. 
Současně vím, že mohu čerpat ze svých zkušeností za poslední čtyři roky 
a mohu se spolehnout na velmi dobře nastavenou spolupráci se zaměst-
nanci úřadu. A jsem přesvědčena, že jako zastupitelstvo budeme pracovat 
tak, bychom Vám mohli za čtyři roky složit účty s čistým svědomím. A pro 
Vás, občany, je radnice a dveře kanceláře starostky otevřená jako doposud. 
Vždyť právě společným sdílením radostí, starostí, potřeb a jejich řešením 
můžeme dosáhnout spokojeného života v našem městě. Pravdou ovšem 
zůstává, že nelze během jednoho volebního období vyřešit všechny problé-
my, opravit všechny nemovitosti, komunikace apod. A to bude práce nové-
ho zastupitelstva v nejbližších měsících – vypracovat programové prohlá-
šení zastupitelstva města, ve kterém budou na další čtyři roky vytýčeny cíle, 
kterých budeme chtít dosáhnout. 
Změny v autobusové dopravě na Šluknovsku
Stávající autobusové jízdní řády budou platit do 31. 12. 2014, nový jízdní 
řád pak platí od 1. 1. 2015. Ke změně jízdních řádů železniční dopravy do-
chází, jako každý rok, od 14. 12. 2014. V poslední den roku 2014 dochází 
k ukončení platnosti smlouvy stávajícího dopravce BusLine a.s., a od nové-
ho roku začíná pro Ústecký kraj plnit službu na Šluknovsku nový doprav-
ce Autobusy Karlovy Vary. Cestující se budou muset připravit na některé 
změny. Všechny autobusy budou bezbariérové a opatřeny klimatizací. No-
vinkou bude elektronický informační systém, který bude zvenku i zevnitř 
informovat o lince, následujícím cíli, zastávkách, čase a tarifních zónách. 
To budou jistě pozitivní změny. Dojde také ke změně tras linek a jízdních 
řádů. Nové linkové vedení a časy spojů sice v některých směrech ruší stá-
vající přímé spojení, ale jinde naopak vzniká, a celkově se zvyšují počty ná-
vazností. Také nově vzniká povinnost dodržování návaznosti, která bude 

v případě porušení postihována. 
Dosud tomu tak nebylo. Při tvorbě 
tras se přihlédlo i k existenci stáva-
jícího železničního spojení. Zcela 
zásadní změnou je jízdné. Zavádí 
se zónově relační tarif. Ústecký kraj 
je rozdělený na jednotlivé zóny a od 
nového roku budou všechny auto-
busy smluvních dopravců vybaveny 
odbavovacím zařízením, které bude 
umět nastavit cenu podle požado-
vané trasy bez ohledu na přímé spo-
jení nebo s přestupem. Při bezhoto-
vostní platbě čipovou kartou bude 
pochopitelně sleva. Novinkou bude 
zavedení čipových jízdenek v délce 
7, 30, 90 dní. Výrazně ušetří ti, kteří 
cestují pravidelně. Ceník jízdného, 
schéma linek a všechny další infor-
mace jsou zveřejněny na webových stránkách Dopravy Ústeckého kraje 
www.dopravauk.cz, Doprava 2015, Autobusová oblast Šluknovsko.
Adventní čas
Rok se sešel s rokem a opět jsme v kouzelném čase adventu. Stejně jako 
každý rok, tak i letos pro Vás připravil Odbor kultury bohatý program na 
adventní neděle, které se pomalu, ale jistě stávají oblíbenou tradicí. Čas 
předvánoční většina z nás prožívá nejen svátečně, ale věnujeme se i pří-
pravám na svátky, aby bylo vše nachystáno pro naše nejmilejší. A právě o 
Vánocích máme jedinečnou příležitost sejít se se svými blízkými, těšit se 
z volných dní, na chvíli si odpočinout, pochutnat si na vánočním cukroví, 
radovat se z překvapení dětí pod ozdobeným stromečkem, oslavit konec i 
začátek nového roku. Přeji Vám všem příjemné prožití vánočních svátků 
a v novém roce lásku, pevné zdraví, štěstí, optimismus a co nejvíce splně-
ných přání.                                                                                                    Eva Džumanová

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abychom vám v několika 
řádcích přiblížili místní organizaci 
Svazu tělesně postižených v České 
republice o. s. Jde o organizaci s ce-
lostátní působností, s bohatou his-
torií v oblasti všestranné podpory 
potřeb a zájmů tělesně postižených 
občanů. Naším posláním je napo-
máhat ke zkvalitnění života lidem 
se zdravotním postižením a senio-
rům. 
Činnost a chod místního STP řídí 
jedenáctičlenný výbor ve složení: 
předsedkyně, místopředsedkyně, 
hospodářka, jednatelka a dalších 
sedm členek. Naše pobočka je se 
svými dvěma sty deseti členy ve 
věkovém rozmezí od devatenácti 
do devadesáti tří let poměrně dos-
ti početná. Dle místa bydliště jsou 
členi rozděleni do osmnácti úseků. 
Kontakt v daných úsecích udržuje 
osmnáct členů. Ti zajišťují návštěvy 
- obchůzky s pozváním na členské 
schůze a vybírání členských pří-
spěvků. Dvakrát ročně se schází se 
členy výboru. Stálý kontakt se členy 
udržujeme prostřednictvím infor-
mací ve vývěsní skříňce v pěší zóně, 
při společných kulturních akcích, 

ale i při návštěvách u dlouhodobě 
nemocných v rodinách, v Domově 
pro seniory nebo při hospitalizaci 
v nemocnici. Věříme, že drobný 
dárek, květina, společné posezení 
a pobavení, ale hlavně vědomí, že 

na své členy nezapomínáme, určitě 
mnohé potěší.
Ke zkvalitnění volnočasových akti-
vit si členové mají možnost zapůj-
čit trekové hole, balony na cvičení, 
gumy k jemnému posilování s růz-
ným zatížením a společenské hry.

V letošním roce jsme uspořádali tři 
kulturní akce (návštěvu divadel-
ního představení Divadla Karlín 
v Praze a Domu kultury Střelnice 
v Rumburku, prohlídku ZOO v Li-
berci), kterých se zúčastnilo sto 

třicet šest členů. Plně podporujeme 
účast členů při kulturním dění ve 
městě.
Vyvrcholením společného setkání 
bývají každoročně pořádané listo-
padové a dubnové členské schůze. 
Listopadová bývá spojena s osla-

vou a předáním drobných dárků 
jubilantům daného roku.
Chtěli bychom poděkovat všem, 
kteří se na naší činnosti podílejí. 
Jsou to především představite-
lé města v čele s paní starostkou 
Mgr. Evou Džumanovou. Bez jejich 
pomoci a finančního příspěvku by 
byly naše akce značně ochuzeny a 
omezeny. Dále jsou to zaměstnanci 
Odboru kultury a Domu s pečova-
telskou službou, se kterými máme 
dobrou spolupráci. Poděkování pa-
tří také provozovatelům Restaurace 
Club (Janu Peckovi a Ivě Hemerko-
vé) a pekárny Haback (manželům 
Havlíčkovým) za jejich sponzorské 
slevy při občerstvení na členských 
schůzích.
V tomto adventním čase bychom 
Vám rádi popřáli nejen v období 
vánočních a novoročních svátků, 
ale i po celý nadcházející rok 2015, 
hodně krásných chvil strávených 
v kruhu svých blízkých, hodně lás-
ky, štěstí, porozumění, spokoje-
nosti, ale hlavně zdraví, které nelze 
ničím nahradit.

Za Svaz tělesně postižených o. s.
Místní organizace Šluknov

předsedkyně Božena Zemanová



Kousek cesty vlakem z Bad Schandau leží lázeňské městečko Ra-
then, rozdělené řekou Labe na dvě části. 
Na „pravém břehu“ městečka je možné pokračovat k tzv. Kosímu 
jezeru (Amselsee), cesta lemující jezero nás zanedlouho přivede k 
rozcestí, odkud vlevo začneme stoupat po dřevěných a kamenných 
schodech, které vedou labyrintem úzkých skalních soutěsek k na-
šemu cíli – Bastei (česky Bašty). 
Ukazatel udává dobu trvání výstupu třičtvrtě hodiny - byl jsem 
o něco rychlejší. Pokud preferujeme pohodlí a cestujeme autem, 
můžeme zaparkovat téměř u skalního města (cca 3 Euro/3 hodi-
ny).
Zjistil jsem, že Bastei je asi jedno z nejkrásnějších míst Česko-
-saského Švýcarska. Přenádherné výhledy na skalní útvary, nej-
starší turistický kamenný most v Evropě (vybudován již v r. 1851) 
o délce 76 m a za cenu 1 Euro i prohlídka skalního hrádku Neura-
then (kovové schody, žebříky a mostky nás „propletou“ mezi ně-
kolika skalními bloky, které nabízejí pěkné výhledy - avšak velmi 
podobné jako z mostu).
Doporučuji vyhradit si cca 3 hodiny i se svačinou. 
Příště bych vám chtěl povědět něco o stolové hoře Lilienstein, která 
je vidět z Bastei – fakt stojí za návštěvu. 

Národopisné muzeum v Praze 
zve na přednášku

13. 12. od 17:00 hodin
Drobné sakrální památky 

v krajině, Jiřetínský betlém – 
prezentace Petra Červinková

a Jan Roda
a od 19:00 hodin
 Pověsti a písně 

ze Šluknovského výběžku
četba a ukázky písní Adam Votruba 

Klára Brabníková (zpěv)

Jeden z nejkrásnějších hradů Ně-
mecka máme opravdu za humny. 
První zmínky o něm pocházejí již 
někdy z roku 1100, hrad byl několi-
krát přestavován, v 17. století slou-
žil dokonce jako pevnost. Hrad pro-
slavila hraběnka Coselová, která 
na něm byla vězněna celých 49 let 
(chtěla totiž moc „povídat“ do po-
litiky svého milého...). Impozantní 
věže hradu na sebe poutají pozor-
nost již zdaleka, hradní muzeum 
Vás zaujme historickými zbraněmi, 
mechanickým modelem hradní 
studny a za návštěvu stojí i přívěti-
vá restaurace. Vstupné je srovnatel-
né s naším (6 Euro dospělí a 3 děti).
A co nevěsta? Na hradě se pořádají 
svatby, při kterých jsou vypouštěny 
desítky poštovních holubů.
Pokud jste motorizovaní, zvládne-

Foto a texty: Jiří Mikisch
www.mikisch.rajce.idnes.cz

Pokud ne, musíte navštívit Dorf Wehlen v sousedním Německu.
Na ploše cca 8 000 m2 se nachází několik miniatur, které věrně kopírují 
nejznámější skalní útvary - Malířské stezky, zámky a hrady Saského Švý-
carska, minidůl (dokonce s „minivýbuchy“), nejstarší trolejbusová „mini-
linka“ v Německu a třeba i model letadla, které vzlétá i přistává.
A opravdu se svezete miniaturním vláčkem. Jen tak naokraj – při mé ná-
vštěvě obsadily vláček korpulentní důchodkyně z Drážďan, vláčku se pro-
točila kola a spálil se motor. Kdybyste slyšeli klení (miniaturního) strojve-
doucího.
Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromý projekt, není vstupné dotováno 
a lze ho pořídit za 10 Euro pro dospělé a 7 Euro pro děti (lze ušetřit na 
rodinném vstupném – 26 Euro).

te v pohodě všechny tři výlety v jeden den! Ten poslední Vám představíme 
zase příště.

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
16.12. 2014 od 20.15 hodin

V Centru Panorama Varnsdorf
Přímý přenos baletu z Královského 

baletu v Londýně.
Vstupné: 250 Kč



…s kartářkou Janou Drábkovou,
která se do Šluknova přestěhovala před sedmi lety z Ústí nad Labem a jak 
sama říká, našla tady nový domov a místo, na kterém se jí moc líbí.
Při prvním setkání s ní okamžitě zaregistrujete laskavý úsměv a shovíva-
vý, jakoby vědoucí pohled jejích uhrančivě černých očí. Ten možná souvisí 
s její zálibou, koníčkem i živností v jednom – s věštěním, výkladem karet, 
ezoterikou a duchovnem vůbec.
Původně vystudovaná ekonomka se  po třicítce rozhodla, že práce v kan-
celáři ji už netěší, pustila se do podnikání a uspokojení našla v práci s lid-
mi, v péči o „zkrášlování“  jejich těl i duší. Absolvovala kurzy, semináře, 
školení, získala potřebnou kvalifikaci a certifikáty, aby mohla „rozjet“ 
v Ústí n. L. síť salonů s manikúrou, pedikúrou a masážemi, až se nakonec 
stala spolu s manželem majitelkou  vlastního školícího zařízení, kde byla 
zároveň i manažerkou a lektorkou. Po tomto hektickém, i když úspěšném, 
období se přestěhovali do našeho města a se změnou podmínek v oboru 
jejího podnikání se po nějakém čase rozhodla zůstat jen u jednoho salonu 
ve vlastním domě, ale hlavně u karet, věštění a ezoteriky. 
Kdy jste vlastně s kartami začala? A bylo to jen takové počáteční „koketo-
vání“ s nimi, tzv. sama pro sebe, nebo už tenkrát racionální rozhodnutí, že 
se tím budete zabývat na profesionální úrovni?
Někdy kolem dvaceti, jednadvaceti let nastal v mém rodinném životě určitý 
zlom. V takových obdobích života, když nastane nějaký zlomový okamžik, 
mám prostě touhu, jakési nutkání se něco nového naučit. Jednou to byla 
angličtina, podruhé něco jiného. No a tenkrát to byly karty. Najednou jsem 
měla pocit, že si musím koupit karty a naučit se je vykládat. Nevím, možná 
nějaké vnuknutí, nebo intuice. 
Tak jsem si začala vykládat karty a zjistila jsem, že pro mě to moc nejde, že 
si prostě vždycky pro sebe z nich vyberu jen to hezčí a dobré, to špatné od-
strčím. Proto sama sobě nevykládám a když potřebuji, vyloží mi karty muž. 
Vždycky mi řekne, že jsem hrozná potvora, ale že to bude dobré (smích).
Takže jsem raději začala vykládat karty druhým. Nejdříve rodině, kama-
rádkám, pak přátelům,  kteří to řekli dál svým známým, a tak se postupně 
okruh lidí rozrůstal.
Lze se výklad karet naučit, nebo k tomu musí mít člověk jisté předpoklady?
Naučit se to dá, ale určitě k tomu potřebujete i intuici, fantazii, empatii atd. 
Já jsem vždycky měla nějakou intuici, jenom jsem ji méně poslouchala. 
Možná proto, že jsem beran, ten, kdo se tzv. „zabejčí“, je tvrdohlavý a je 
s tím trošku problém. Postupně jsem se ale svou intuici naučila rozvíjet, 
naslouchat jí a to Vám zároveň pomůže najít rovnováhu mezi realitou a du-
chovnem – jsou to spojené nádoby. Vcelku si myslím, že se to dá naučit, ale 
musíte si najít informace, hledat souvztažnosti. Karty jsou různé – klasické 
vykládací, andělské, tarotové, maryášky a další - každému vyhovují  jiné, 
některé ho oslovují méně, jiné více. Zase funguje intuice, většina si vybírá 
karty podle obrázků, barev nebo třeba i velikosti. Mojí velkou inspirací byla 
a je Luisa L. Hay, jejíž knihu mám ráda a která se mi kupodivu stále vrací, 
i když ji často půjčuji. Většinou se kniha, kterou půjčíte nevrátí, že (smích).
Jaké byly Vaše první karty, čím Vás oslovily?
Musím se přiznat. Moje první karty mě vlastně nijak neoslovily. To prostě 
tenkrát byly jediné vykládací karty, které měli v novinovém stánku u nás 
v ulici, kam jsem si je šla koupit. Byly na nich obrázky paní Ivy Hüttnerové, 
známé herečky a malířky, a i když já jsem naladěná na jinou notu, byly prv-
ní a jediné, zvykla jsem si na ně a dneska se mi líbí.
Z čeho se vlastně dá věštit nebo vykládat budoucnost a co používáte nejčas-
těji Vy?
Existuje mnoho způsobů. Z několika druhů karet, jak už jsem je jmeno-
vala, nebo z run, z kávové sedliny, čajových lístků, z čínských mincí, po-
mocí kyvadélka, z kamínků, číst z ruky…, je toho spousta. Zajímají mě 
třeba i různé ochranné amulety. Já nejraději používám právě ty své první 
výkladové karty a kyvadélko. A k němu ani nepotřebuji tabulky, ukáže mi 
procenta pro “ ano“ a „ne“ docela přesně.
Stává se, že Vám karty nedají odpověď, neukáží to, na co se ptáte?
Ano, někdy se stane, že v nich je něco jiného, než na co se příchozí ptá. 
Je to většinou dáno tím, že tomu ten člověk sám podvědomě brání. Zeptá 
se, ale vlastně nechce tu odpověď slyšet ode mě, protože si říká, že mě tak 
dobře nezná, abych se ji dozvěděla i já. Tak tomu podvědomě brání – třeba 
i ze studu. 

Nemůže to být ovlivněno i Vámi, třeba Vaším momentálním rozpoložením? 
Nebo tím, že nedozrál čas na odpověď?
Ne ne, já mohu být naštvaná, rozhádaná nebo unavená, ale než se pustím 
do výkladu, vždycky se zklidním, rozdýchám, načerpám energii. Dokážu se 
zkoncentrovat, abych nebyla ničím osobním ovlivněná. Jsem přesvědčená, 
že co se toho dne dotyčný člověk dozvědět má, to karty řeknou. Pro něj ak-
tuálně důležitou informaci se ten den od nich dozví, ať se mu líbí nebo ne. 
Já říkám i nepříjemné věci, ale snažím se být diplomat.
Prý kartářky nemají mluvit o smrti, i když ji v kartách vidí. Je to pravda? 
Karta smrt může mít mnoho výkladů a o smrti se dá mluvit mnoha způ-
soby. Může zrovna tak znamenat „jen“ neštěstí, nečekanou událost,  změ-
nu, varování, nějaký konec – vztahu, rozvod, rozchod, změnu zaměstnání 
apod. A zároveň přichází  začátek něčeho jiného, nového, nepoznaného. 
Vždy záleží na souvislostech a situacích. Se smrtí jako takovou bych si ne-
hrála, nicméně, má-li být člověk varován, pak se mu varování dostane. Má 
pak třeba možnost ještě lecos změnit, ovlivnit svůj život. A navíc, každá 
zkušenost, i ta špatná, je dar, který člověka něco nového naučí. Podle zná-
mého rčení: Všechno zlé je pro něco dobré.
Na závěr jsme požádali o výklad karet na rok 2015 pro město Šluknov. 

Foto: Blanka Vargová

Tak jak bude Šluknově?
Na prvním místě je v tomto výkladu Naděje, následovaná Společnos-
tí.  Město samozřejmě tvoří společnost, lidé. Podle karet to v příštím 
roce bude ve Šluknově záležet na mužském elementu. I když můžete 
oponovat, že v čele města je žena, paní starostka, přesto úspěch města 
budou mít v rukou muži. Ne jeden muž, bude jich víc. Je tu také karta 
„ žárlivost, zloba a zášť“. Hlavní je ovšem naděje na změny k lepšímu, 
kterou máme brát jako dar. Naděje na obohacení, nejen finanční (při-
liv peněz, např. dotace), ale i obohacení lidmi, obohacení i v duchovní 
sféře. O to se ale musí přičinit každý z nás. Takže velmi zjednodušeně 
řečeno, myslím, že v případě, že mezi lidmi nepřevládne zloba a zášť, 
má Šluknov předpoklady a naději na lepší budoucnost.
Přeji Šluknovu i všem Šluknovákům hezký konec roku a aby i do toho 
příštího hleděli s nadějí a vírou. 

Kontakt na paní kartářku má redakce k dispozici.  (šti)



Listopadové „Posvícení“, které jsme slavili s celou školkou, jsme si s dět-
mi všichni moc užili. Součástí oslavy byla pohádka „Čert a Káča“, kterou 
hrály učitelky. Dále na programu byly písničky, tanečky, ochutnávka posví-
cenského pečiva, které si napekly samy děti a soutěže (viz fotky) - „barve-
ní“ perníčků PET víčky, třídění koláčů, jitrnic a preclíků, skládání koláčů 
dělených na poloviny, čtvrtiny, šestiny a osminy. 

Při akci „záchranářů a zraněných“ u Sluníček, kterou jsme uskutečnili 
v rámci tématu „Moje tělo a zdraví“ - se děti seznámily s obsahem auto-
lékárničky - samy přidávaly své zkušenosti a postřehy, poté si ve dvojicích 
vyzkoušely role zraněných a záchranářů, kdy si zraněný sám vybral pora-
něnou část těla a nechal se ošetřit. Ve dvojicích se vystřídaly všechny děti 
a byly velmi šikovné, svého kamaráda ošetřily téměř profesionálně.

Foto a text: Hana Princová



Foto: Blanka Vargová

...každoročně propagujeme město 
Šluknov a Šluknovský zámek na 
veletrzích? Navštěvujeme Prahu,  
Brno a veškeré informace o městě 
se dostanou až do vzdálené Brati-
slavy.
...v době vánočních svátků, tj. od 
24. 12. 2014 do 1. 1. 2015 (krom 
níže uvedené prohlídky) bude Šluk-
novský zámek včetně Regionálního 
informačního centra uzavřen?

O tom, že kulturní život ve výběžku 
je opravdu pestrý a bohatý, svědčí 
pěvecký koncert  Jakuba Pustiny 
a jeho klavírního doprovodu Jiřího 
Hrubého  ve Šluknově. Koncert se 
konal v nově upravených prosto-
rách druhého patra Šluknovského 
zámku. Jakub Pustina předvedl 
opravdu excelentní výkon z reper-
toáru světových mistrů (Dvořák, 
Verdi, Rossini a další). Projevil se 
také jako vtipný průvodce svým 
vystoupením, do kterého zapojil 
i posluchače a přiměl je ke zpěvu, 
což do celého koncertu vneslo uvol-
nění, radost a úsměv. 
Za tímto skvělým zpěvákem nik-
terak nezaostával jeho klavírní do-
provod – Jiří Hrubý. Jeho klavírní 
sóla, obzvlášť předvedení Lizstovy 

Halloween je anglosasský lidový svátek, který se slaví 31. října. Tento svá-
tek však i v Čechách našel své příznivce a postupem času u nás zlidověl. Ani 

Od roku 1548 vlastnil Šluknov 
představitel mocného rodu Šlej-
niců Jiří ze Šlejnic. Tři roky před 
svou smrtí nechal vyhotovit závěť, 
kterou ,,všechna svá zboží (též tvrz 
Šluknov, dvůr poplužní s poplužím 
a miestečko s vesnicemi)“ odkazu-
je svým synům Haugoltovi, Jano-
vi, Arnoštovi a Jindřichovi. V roce 
1566 si bratři dědictví rozdělili 
a panství Šluknov obdržel Arnošt 
ze Šlejnic. Arnošt po smrti svého  
otce nechal na místě původní tvr-
ze vybudovat mezi léty 1566-1573 
nové reprezentativní sídlo ve stylu 
saské renesance – náš Šluknovský 
zámek. Protože i Arnošt toužil po 
klidném rodinném životu, vstoupil 
do svazku manželského s Ludmi-

Vážené děti, vážení dospělí,
srdečně Vás zveme na vánoční pro-
hlídku Šluknovského zámku.
Můžete se těšit na vánoční atmosfé-
ru, vyzdobený zámek a také spous-
tu pohádkových postav.
Dorazte do zámku na druhý svátek 
vánoční 26. prosince buď ve 14:00 
a nebo v 16:00 hodin a načerpejte 
s námi vánoční pohodu.
Vstupné: 
50 Kč/dospělí a 30 Kč/děti

lou, rozenou Lobkovitz.
V roce 1573 ji Arnošt ustanovil za 
poručnici ,,týchž dětí jich i kteréž 
spolu mají aneb míti budou“. Své 
děti vychovávala a opatrovala, 
k dobrému je vedla a spravovala. 
Z této doby se na zámku – ve vstup-
ní hale zámku – dochovala datace 
kletované omítky se značkou roku, 
a to roku 1566. O této události vy-
práví i prohlídka zámku.
Výstavba zámku však vázla, Arnošt 
neměl dostatek finančních pro-
středků, a tak se stavba zámku na 
čas zastavila. Krátce po katastro-
fálním požáru v roce 1577 zdědila 
Ludmila 35.000 kop míšeňských, 
které poskytla Arnoštovi, a ten tak 
zámek mohl dostavět. Smlouvou 

z roku 1585 se tak stala právoplat-
nou spolumajitelkou šluknovského 
panství.
Avšak ani tato finanční půjčka Ar-
noštovi příliš nepomohla a v roce 
1598 byli manželé nuceni Marii 
Magdaléně Trčkové, rozené z Lob-
kovitz, odprodat ,,podací kostelní 
ve Šluknově za půl třetího sta grošů 
českých“.
Po Ludmilině smrti se Šluknova 
ujali věřitelé a v roce 1607 přešlo 
šluknovské panství do rukou syna 
Arnošta ze Šlejnic, a to Albrechtovi 
ze Šlejnic, který za toto panství za-
platil 68.000 kop míšeňských, ale 
to už je zase jiný příběh…
Zdroj: Historie Šluknova, autor Bo-
ris Trantina

Uherské rapsodie č. 6 i Transcendentální etudy č. 10 bylo nejen při posle-
chu, ale i při pohledu na hbitost jeho prstů nezapomenutelným zážitkem. 

Božena Naňáková

Šluknov nezůstal pozadu a zapojil se do oslav tohoto strašidelného dne. 
Zámkem procházela známá Čachtická paní – Alžběta Báthoryová. Její pří-
běh ztvárnil Řád černých rytířů, který si pro návštěvníky připravil povídku 
o jejím životě. Návštěvníci tak mohli spatřit téměř všechny prostory zámku 
včetně jindy nepřístupného sklepení. 
Po prohlídce zazněl výborný koncert keltského rocku od skupiny Dick 
O´Brass, která se při své tvorbě inspiruje hlavně tradiční hudbou Bretaně, 
Irska či britských ostrovů. Naprostou většinu jejich repertoáru ale tvořila 
jejich vlastní tvorba.
Celý zámek byl také vyzdoben. V přízemí létala strašidla a netopýři, po zemi 
lezly myši. Pracovnice RIC byly pře-
vlečeny za mrtvé nevěsty a ženichy, 
po zámku se také procházela mrtvá 
bílá paní. 
Návštěvníci odcházeli spokojení 
a za to jsme všichni rádi. 

Bc. Andrea Přidalová



Botzen Kapelle (Botzenská kaple, též Mariánská) byla postavena na pěší cestě vedoucí z Císařského do Šenova, 
na tzv. Botzensteig. Vystavět ji nechal roku 1796 sedlák Josef Mautsch z domu č.p. 164. Ke kapli se váže pověst 
o zázračném uzdravení dítěte z oční nemoci.
Leží na hezkém místě s krásným výhledem na Šluknov a kopec Partyzán za ní postupně mizí těžbou čediče.
Za finanční podpory Nadace VIA a technické spolupráce Ing. Vojtěcha Krále z Mladé Boleslavi a Technických 
služeb Šluknov s.r.o., realizovalo Město Šluknov se spolkem Drobné památky severních Čech z České Lípy opra-
vu kapličky v tomto rozsahu: Oprava svislých stěn, obnova krovu a střešní krytiny, doplnění vnitřních i vnějších 
omítek, výsadba 5 ks lip velkolistých a úprava okolí kaple, vč. posezení.
O údržbu stavby, zeleně i okolí se bude s našimi velkými díky starat Teen Challenge International ČR – Šluknov.
Kaplička bude nově vysvěcena po obnově v květnu 2015.

Za ORŽP MěÚ Šluknov
Text a foto: Bc. Michal Bušek

Svoz pytlů s tříděným odpadem se 
uskuteční 5. ledna 2015. Sváženy 
budou žluté pytle s drobným plas-
tem a PET lahvemi, oranžové pytle 
s nápojovými kartony a zelené pytle 
s drobnými kovy, např. plechov-
kami od potravin, od krmení pro 
domácí zvířata, plechovky od piva 
apod. Pytle s vytříděným odpadem 
připravte na obvyklou trasu den 
předem, tj. v neděli 4. ledna 2015. 
Upozorňujeme na to, že žluté, 
oranžové a zelené pytle s jiným od-
padem nebudou sváženy. Pytle na 
tříděný odpad obdržíte na MěÚ ve 
Šluknově, Odbor rozvoje a životní-
ho prostředí a nebo v Technických 
službách Šluknov spol. s r.o., Císař-
ský 378, Šluknov. 
Podrobnější informace o třídění od-
padů a svozu pytlů obdržíte tamtéž.

Za ORŽP MěÚ Šluknov
Božena Naňáková

 

Byl krásný listopadový den, když jsme se vypravili k pramenům řeky Spré-
vy, o kterých se zmínil pan Kipke na podzimním výletě. Protože jsme si 
v Grünsteinhofu, kde jsme měli občerstvení, vyzvedli mapu, nikde jsme 
nebloudili a brzy došli k prvnímu prameni. Nachází se v části Neuger-
sdorf u hlavní silnice. Za ním je restaurace, vedle místní koupaliště. Jedná 
se o nejvodnatější pramen, který ale původně vyvěral jižně od zmíněného 
koupaliště. Stávající pramen je tedy uměle vytvořený. Naše cesta vedla dál 
do části Ebersbach. Cestou jsme se zastavovali u zajímavých staveb, pro-
hlíželi si upravené zahrádky a bylo nám líto opuštěných domů.
A už jsme stáli u poněkud schovaného pramene. Od roku 1736 sloužil oby-
vatelům jako zdroj pitné i užitkové vody. Tehdy byl kryt pouze dřevěnou 
cibulovitou věžičkou na sloupech a po čase musela být pro sešlost odstra-
něna. I další dřevěný domek vzal v roce 1848 za své. Protože město 
v té době nemělo na novou stavbu peníze, založili místní obyvatelé Spolek 
pramenů Sprévy. Z financí tohoto spolku mohl být pořízen nádherný os-
miboký litinový pavilon s erby států, kterými řeka Spréva protéká. Se vstu-
pem průmyslu do Horní Lužice byl ve městě pořízen i vodovod a pramen 
ztratil na významu. Brzy kolem vyrostly vysoké továrny a další domy, byly 

vybudovány silnice a dešťová voda se neměla kam vsakovat. A tak se voda 
z pramene pomalu vytrácela. Lze jen doufat, že městu se podaří stavbu 
i nadále ochránit. 
Jistě stojí ještě za zmínku, že Spréva měří celkem 382 km, českým územím 
protéká pouze ve Fukově a v Berlíně-Spandau se vlévá do Havoly.
V příštím roce se chystáme k jejímu třetímu prameni, který se nachází na 
Kottmaru u Eibau.

Text a foto: Helga Hošková



Od poloviny listopadu se může Šluknov pyšnit 
zcela novou ovocnou alejí o délce 2,5 kilometru 
čítající 180 stromů (přes 130 jabloní, zbytek tvo-
ří hrušně, višně a švestky). Alej začíná na konci 
Knížecí ulice, jen pár desítek metrů od nově zre-
konstruované studánky u hlavní silnice a končí 
u hranic katastru města u osady Knížecí. Celko-

vé náklady na pořízení ovocných stromků a výsadbového materiálu činily 
157 791 Kč a byly ze 100% financovány Nadací ČEZ. 
Samotnou výsadbu realizovalo město Šluknov svépomocí za větší či menší 
asistence několika subjektů. Největší poděkování jistě zaslouží většinový 
vlastník okolních pozemků, pan Petr Houdek, který nejenže posunutím 
ohradníků a zmenšením pastvin zajistil prostor pro budoucí růst stromů, 

ale zejména prováděním pravidelné zálivky, která by technicky nebyla pro 
město realizovatelná, umožnil samotnou realizaci projektu. Velká slova 
díků musím jako vedoucí VPP začleněných pod ORŽP věnovat pracovni-
cím údržby veřejné zeleně, které svědomitě a s velkým úsilím vysázely vět-
šinu stromků. Poděkování náleží rovněž pracovníkům Technických služeb 
Šluknov a lesnické školy za rozvoz stromů a pomoc při výsadbě.
Město Šluknov výsadbou ovocné aleje učinilo první krok k navracení ovoc-
ných stromů do zdejší krajiny, do níž odpradávna patřily. Ovocné aleje mají 
nejen funkci produkční (stromky by měly začít plodit v horizontu pěti let, 
ty vzrostlejší již dříve), ale i krajinotvornou a ekologickou. Doufáme, že si 
šluknovští občané najdou vztah k zapomenuté cestě na Knížecí a ovocná 
alej bude ideální pozvánkou na procházku nejen za krásnými výhledy, kte-
ré se nám zde otevírají.

Za ORŽP MěÚ Šluknov 
Text a foto: Mgr. Martin Chroust

Město Šluknov disponuje od 1. led-
na 2014 tzv. Ekologickým fondem, 
což je zvláštní účet města, na který 
fyzické a právnické osoby posky-
tují finanční prostředky, které jsou 
následně investovány na výsadbu 
nových dřevin a ošetření těch stá-
vajících na katastru města. EF byl 
zřízen na návrh ORŽP na základě 
inspirace u jiných českých měst, 
které již tento fond zřízen mají, ze-
jména jako prostředek k získání fi-
nančních prostředků na zlepšování 
kvality životního prostředí mimo 
rámec městského rozpočtu. 
Hlavním příjmem EF jsou příspěv-
ky na zajištění náhradních výsadeb 
za kácení dřevin na katastru města. 
Zákon o ochraně přírody a kraji-
ny požaduje, aby za každé kácení 
dřevin, kterým vznikne ekologic-
ká a estetická újma, byla uložena 
kompenzace této újmy. Klasickou 
kompenzací je uložení náhradní 
výsadby, v praxi je však velmi obtíž-
né tyto náhradní výsadby vymáhat 
a zejména kontrolovat péči o ně. 

V zákoně je rovněž zmíněna možnost odvádět odvod za kácení dřevin do 
rozpočtu obce, avšak kvůli neexistenci prováděcího právního předpisu jej 
nelze realizovat. 
Jedinou možností, jak namísto ukládání výsadeb přímo osobám provádě-
jícím kácení, vybírat finanční příspěvky, bylo založení fondu, do kterého 
by osoby odváděly příspěvek ve výši hodnoty vysazeného stromu náhradní 
výsadby. 
Na účtu města Šluknov se za rok 2014 nashromáždilo téměř 60 000 Kč, 
z nichž 43 000 Kč bylo investováno na péči o dřeviny ve městě. Zbytek fi-

nančních prostředků na účtu bude 
spolu s novými příspěvky využit 
v roce 2015.
Pokud máme hovořit o konkrétních 
projektech financovaných z EF, 
musíme zmínit většinu výsadeb 
provedených ve městě na podzim 
– úpravu veřejného prostranství na 
návsi v Císařském, podsadba aleje 
na ulici T. G. M. a stromy věnované 
prvňáčkům v zahradě ZŠ Žižkova. 
Významná částka byla již v létě in-
vestována do ošetření jasanů na 
frekventovaném místě mezi Diva-
dlem mladých a Tescem.
Lze tak jednoznačně konstatovat, 
že zřízení EF se vyplatilo a zatímco 
firmám a občanům provádějícím 
kácení převážně na veřejných pro-
stranstvích (za kácení na zahra-
dách si standardně občané provádí 
náhradní výsadbu sami a ve vlast-
ním zájmu o ni pečují) ubyla povin-
nost starat se o náhradní výsadbu 
dřevin, město získalo prostředky, 
které jsou účelně využívány ke 
zkrášlení města.

Za ORŽP MěÚ Šluknov 
Text a foto: Mgr. Martin ChroustDokončování úpravy návsi v Císařském financované z Ekologického fondu



Čirůvka Fialová
Hřib (suchohřib) sametový Foto hub: J. Suk

viz článek na str. 7

Podvečer 18. listopadového dne patřil ve Šluknově Radimu Uzlovi, známé-
mu sexuologovi, který přijel na přednášku v doprovodu muzikanta Josefa 
Štrosse. Na sto návštěvníků si v Domě kultury Šluknov mohlo vyslechnout 
vtipnou přednášku ,,O sexu převážně nevážně“ doprovázenou kytarovými 
skladbami. 

Oslava svátku Svatého Huberta začala 
v pátek 7. listopadu ráno před lesnickou 
školou, kde si studenti a pedagogové 
připravili skvělou podívanou s příjez-
dem Svatého Huberta, který si od paní 
starostky Mgr. Evy Džumanové zapůj-
čil na jeden den klíč od města Šluknova 
s příslibem, že město po oslavách vrátí 
do původního stavu, na vše dohlédne 
a ochrání. Průvod byl zakončen mší 
v kostele Sv. Václava a kdo chtěl v osla-
vách pokračovat, mohl večer navštívit 
Hubertskou zábavu v Domě kultury 
Šluknov.                                                    (Park)

Téměř všechny děti přišly do Domu kultury ve Šluknově ve strašidelných 
maskách, a tak skvěle zapadly mezi nás - příšery ze záhrobí, které odváž-
ným i těm uplakaným za sladkost dávaly prapodivné úkoly. 
Nechyběl hřbitov s Elvisem, podivuhodné postavy z hororů, krvelačný 
medvěd, hrůzostrašné zvuky, blikající světla ani mlha, která by se dala 
krájet. Po první stovce návštěvníků jsme přestali příchozí počítat, zkrátka 
nebojácných dětí je ve Šluknově a jeho okolí spousta. 
I přes nesouhlas některých lidí, že tento svátek není náš, budeme se na ko-
nec října vždy těšit a za rok připravíme opět  několik hororových okamžiků.

(Park)

Radim Uzel, gynekolog, porodník, poradce a soudní znalec, bavil publi-
kum svými vtipnými zážitky a zkušenostmi. Vyprávěl příběhy o tom, jak 
začínal a také kuriozity, se kterými se během své praxe setkal. A prozradil 
také moudro: ,,Všichni jsme se se sexualitou setkali, minimálně jsme jejím 
produktem.“                                                                                             Text: Eda Žďánský 

Dospělí se „strachovali“ v zámku.



Vánoční čas jsme i bez jediné vločky sněhu přivítali rozsvícením vánoční 
výzdoby města, stromku a hudebním vystoupením, za které velice děku-
jeme dětem z mateřské školky, studentům SLŠ a SOŠS, souboru Adámek 
a žákům ZUŠ Šluknov. Vlídní andělé dětem rozdávali cukrovinky, pro do-

Foto: Blanka Vargová

spěláky nechyběl svařák, medovina a jiné pochutiny, zkrátka nyní nás již 
čeká doba nakupování, pečení cukroví, rodinných setkávání a oslav všech 
adventních nedělí, na které srdečně zveme v přiloženém letáčku. 

(Park)



V knihovně probíhá soutěž, při 
které se lze získat volný lístek pro 
jednu osobu na jednu kulturní akci 
dle vlastního výběru – v kulturním 
domě nebo ve Šluknovském zámku. 
Úkol na prosinec: 
Na poslední měsíc v roce se těší pře-

devším děti, ale vánoční atmosféru 

a sváteční čas si vychutnává i většina 

dospělých. V mnohých rodinách se 

také dodržuje alespoň nějaký vánoč-

ní zvyk nebo staročeská tradice spo-

jená s Vánocemi. 

Napište alespoň dva tradiční vánoč-
ní zvyky.
Správná odpověď na otázku za 
měsíc listopad zněla: Mezi 17. lis-
topadem a 29. prosincem 1989 pro-
bíhaly v tehdejším Československu 
revoluční změny, které vedly k pádu 
komunistického režimu. Tato revo-
luce se označuje jako SAMETOVÁ. 
Výherce: Aleš Lexa ze Šluknova. 

V městské knihovně se často stává, 
že se tu potkají kamarádky, které si 
kromě doporučení oblíbené knihy, 
vymění i tipy na nenáročný recept. 
Rozhodli jsme se s Vámi podělit 
o tyhle „osvědčené“ a zaručeně 
úspěšné návody na stránkách ŠN 
v pravidelné rubrice. 
Budeme rádi, pokud nám do měst-
ské knihovny „svůj“ recept na 
moučník, či jídlo přinesete nebo 
pošlete mailem (knihovna@mesto-
-sluknov.cz) i Vy. 
Představujeme dva recepty:
Vanilkové rohlíčky z ovesných 
vloček (od pí. Ireny Zlaté)
Potřebujete:

Snad trochu předčasně jsme 8. 11. 
zamkli les a při té příležitosti jsme 
nasbírali 68 druhů hub. Mimo jiné - 
hřib smrkový, hřib kovář, hřib hně-
dý a vzácný hřib dřevožijný, slizák 
mazlavý a slizák švýcarský, lišák 
zprohýbaný, rosolozub huspenitý, 
hlíva plicní, helmovka narůžovělá, 
plesňák zemní, ryzec černohlávek 
a další.
Paní Marta Švecová našla 21. 11. 
dva plné košíky bedel červenajících 
a plné kapsy ucha jidášova (bolco-
vitky bezové). Ten samý den jsem 

našel mimo jiné šťavnatku modří-
novou a čirůvku zemní.
Prostě se stále ještě vyplácí jít do 
lesa na procházku s košíkem. Bude-
te-li mít hodně velkou smůlu a hou-
by nenajdete, můžete naplnit košík 
třeba šípky na čaj, nebo na domácí 
víno či na marmeládu.
Navíc uděláte něco pro své zdraví!
A na závěr jeden výborný recept:

Jihočeský játřinec
300 g čerstvých hub
1 kg vepřových jater
200 g cibule

500 ml šlehačky
1 dl oleje
kmín, pepř, sůl, kari koření
Játra nakrájíme na širší nudličky, 
okořeníme a opečeme na oleji. 
Přidáme nakrájenou cibuli, houby 
a znovu orestujeme. 
Zalijeme šlehačkou, necháme přejít 
varem a osolíme podle chuti.
Podáváme s bramborem, rýží nebo 
chlebem.
Dobrou chuť.

Harry (M. Traxler)
Ilustrační foto na str. 11

210 dkg másla
240 dkg hladké pšeničné mouky
70 dkg moučkového cukru
90 dkg ovesných vloček
Ovesné vločky dejte smažit na lžíci 
másla. Když začnou vonět, přidejte 
2 lžíce pískového cukru  a vše mí-
chejte tak dlouho, až se cukr zka-
ramelizuje a vločky nechte vychlad-
nout. Pak je umelte a zahněťte do 
másla, cukru a mouky. Z těsta pak 
už jen stačí vytvarovat a upéci ro-
hlíčky a poté je obalit v moučkovém 
cukru s vanilkou.
Silvestrovský salát z červené řepy
Potřebujete:
3 červené řepy

3 dcl sterilované mrkve s hráškem
4 středně velké kyselé okurky
olivový nebo řepkový olej
sůl, mletý pepř
Červenou řepu omyjeme, neloupe-
me a dáme do hrnce se studenou 
vodou a vaříme 1 hodinu do měkka. 
Vařenou řepu vyndáme a necháme 
vystydnout. Studenou řepu oloupe-
me, nastrouháme na hrubém stru-
hadle spolu s okurkami. Přidáme 
sterilovanou mrkev a hrášek, sůl, 
pepř a olej dle vlastní chuti. Dobře 
promícháme a dáme do ledničky 
uležet. Salát se může obměnit vej-
cem natvrdo, nastrouhaným sýrem 
či tuňákem.

Potřebujete volný cvičební úbor, 

Městská knihovna Šluknov vyhla-
šuje literárně-fotograficko-výtvar-
nou soutěž pro předškoláky a žáky 
ZŠ na téma: 

„MOJE NEJKRÁSNĚJŠÍ 
VÁNOCE“. 

Zúčastnit se mohou jednotlivci 
i kolektivy. Nejhezčí práce budou 
odměněny hodnotnými cenami na 
slavnostním vyhlášení v Domě kul-
tury v únoru 2015 a následně budou 
vystaveny v hale městské knihovny. 
Zadání soutěže:
Nechte se inspirovat jakýmkoliv 
osobním vánočním zážitkem, nebo 
Vaší představou o nejkrásnějších 
Vánocích, jaké byste chtěli prožít, 
a napište krátkou stať, nakreslete 
obrázek, nebo pořiďte fotografii 
z letošních Vánoc u Vás. 
Výtvarné práce doporučujeme for-
mát A4 – A3, literární příspěvky 
v rozsahu ¼  – 1 strana A4 ( libo-
volná forma - próza nebo poezie) 
a fotografie (barevné i černobílé) 
o rozměru 13x18 cm.
Podmínky soutěže:
- práce přijímáme do 30. ledna 
2015, musejí být označené jmé-
nem autora, uveden věk a telefonní 
kontakt. Odevzdávejte je osobně 
v Městské knihovně Šluknov (bě-
hem výpůjční doby).
Soutěžící budou rozděleni do kate-
gorií podle oboru a věku.



Vánoce jsou v našich zemích církevním svátkem zasvěceným památce Na-
rození Páně ( 25. prosince). Svátek zavedla církev ve IV. století a přizpůso-
bila jeho oslavy pohanským slavnostem zimního Slunovratu. V této době 
Římané slavili své Saturnalie, pohané zrození Slunce atd. Slunovrat - nový 
rok býval vždy bujně oslavován. 
V českých zemích je na tradičním štědrovečerním stole rybí polévka, sma-
žený kapr, bramborový salát a vánoční cukroví. Jak slaví vánoční svátky 
cizinci a co si u slavnostní tabule dopřávají, Vám prozradíme v krátkosti 
v následujících řádcích:
Maďaři jedí na Štědrý den rybí polévkou s kousky nejrůznějších druhů ryb. 
Dalším chodem je pečená ryba s bramborami a tatarskou omáčkou a na 
zdraví si připíjejí svařeným vínem, ochuceným skořicí a hřebíčkem. Druhý 
den snídají uzenou šunku a poobědvají krocana s kaštanovou nádivkou. Po 
celé vánoční svátky si pochutnávají na tradiční ořechové roládě. 
Vánoční sezóna v USA začíná po Dni díkůvzdání, který se slaví vždy čtvrtý 
listopadový čtvrtek. Dá se říci, že Den díkůvzdání je pro americkou rodi-
nu větším svátkem než Vánoce, což je dáno národnostní a náboženskou 
různorodostí. Národnostně pestrá Amerika 
v prosinci nenabízí jen křesťanské Vánoce. 
Židé slaví chanuku, svátek světel, zatímco 
v černošských rodinách je stále populár-
nější slavnost prvních plodů sklizně, tzv. 
kwanzaa. Pokud však americká rodina slaví 
křesťanské Vánoce, tak ty mají ve Spojených 
státech jisté společné rysy. Vánoční stro-
meček se zdobí již dva nebo tři týdny před 
Štědrým dnem. Na Štědrý den se pak večer 
podávají oblíbená rodinná jídla. Často je to 
krocan se šunkou, jinde ale i mořské plody, 
nebo prostě pizza. Téměř nikde nechybí 
americký páj (koláč), většinou jablečný. 
Děti, ještě předtím než jdou spát, nachystají 
pro Santu Clause sušenky a sklenici mléka. 
Přidají k tomu dopis, ve kterém prosí Santu 
o různé dárky.  Vánoce se však slaví hlavně 
25. prosince, kdy je státní svátek. Popíjí se horká čokoláda, punč nebo 
vaječný koňak, někde se podává i cukroví. Ráno se rozdávají dárky, které 
přes noc přivezl Santa Claus na saních, do kterých je zapřaženo osm sobů. 
Nejsou to žádní obyčejní sobi - každý z nich má totiž své jméno: Dasher, 
Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen. V moderní verzi 
je sobů devět, z nichž ten devátý se jmenuje Rudolph. Ten pak vede celé 
spřežení a nos má červený jako žárovku. 
Vánoční čas v Anglii je vyplněn mnoha tradicemi a často i zábavnými zvy-
ky. Jedním z nich je například tradiční „Trnka z Glastonbury“, kdy  každým 
rokem starosta Glastonbury a představený babtistického kostela Sv. Jana 
uříznou větévku z proslulé Glastonburské trnky. Trnitá větévka je poslána 
s přáním všeho dobrého samotné anglické královně. Při štědrovečerní ve-
čeři pak zdobí stůl v královském paláci. Říká se, že Sv. Josef navštívil Glas-
tonbury o pár dní dříve, než byl Ježíš ukřižován. Dle pověsti přinesl do této 
oblasti křesťanství a založil zde opatství. Byl právě čas k pěstování trnky 
a Svatý Josef  zde  zabodl  do země  svou  berlu, z níž vyrostly první trnko-
vé keře, které v krátké době zakořenily a začaly kvést. Předpokládá se, že 
dnešní věhlasný strom je potomkem původní originální hole. 
Dalším zvykem, který je v některých částech Anglie stále živý, je tzv. 
wassailling. Je to svátek především farmářů. Tradičně se jedí horké kolá-
če a popíjí se cider, což je nápoj podobný jablečnému vínu. Potom odchází 
rodina a pozvaní přátelé do sadu s dalšími zásobami. Koláč namočený v ci-
deru se pokládá do rozvětvení vidlic stromů a dalším ciderem se stromy 
ještě postříkají. Muži pak střílejí z pušek za doprovodu  tlukotu na hrnce 
a pánve. Ostatní přítomní  zpívají píseň wassailingu. Tento rituál má slou-
žit k odehnání zlých duchů ze sadu a zároveň k povzbuzení duchů dobrých. 
Tradiční irské Vánoce - to je především spousta svíček a rozmanitých 
zelených dekorací, umístěných v oknech irských domácností. Dle starých 
pověr svítí světla svíček po celou Štědrou noc na cestu Svaté rodině. Roz-

svícené svíčky měly kolemjdoucím a všem dobrým lidem připomenout, že 
v domě žije katolická rodina a všichni přátelé jsou vítání ke společné oslavě 
Vánoc. Po štědrovečerní večeři přinesla hospodyně na stůl chléb a čerstvé 
mléko a nechaly se chvíli otevřené vchodové dveře. Tyto zvyky měly sym-
bolizovat pohostinství celé rodiny. Pro Iry jsou Vánoce obdobím velikých 
a především náboženských a duchovních oslav. Scéna s jesličkami je zde 
naprostou tradicí a jen v málokterém domě ji nenajdeme.
Také ve Francii se Štědrý večer tradičně slaví v kruhu rodinném. Večer 
24. prosince dávají děti své vyčištěné boty před domácí krb nebo na jiné 
místo v obytné místnosti. Věří a doufají, že Pere Noel (Otec Vánoc) jim boty 
naplní dárečky. S Pere Noelem chodí ve Francii i jeho partner Pere Fouet-
tard (v překladu Otec Políček), který naopak vyplatí zlobivé děti plácnutím 
či políčkem na zadek. Tradičním půlnočním jídlem je takzvaný le reveillon. 
Mnoho barů a restaurací po celé Francii je na Štědrý den otevřeno a serví-
ruje se zde právě tento pokrm. Reveillon znamená v překladu „ráno vstát“. 
Tradiční duchovní význam je však narození Ježíše Krista. Jídlo se skládá 
z ústřic, klobásek, vína, pečené šunky, salátů, ovoce a sladkostí. Tzv. Kris-

tův koláč je pečený a je ozdoben cukrovou 
pěnou.
V jižní Francii je rozřezán Kristův chléb a jí 
se pouze samotný, zároveň se dle starých 
pověr rozdává chudým lidem. V Alsasku 
zaujímá místo favorita na vánočním stole 
pečená husa. V Burgundsku se jí zpravidla 
pečený krocan a mnoho ořechů. V Paříži 
a přilehlých oblastech dnes mnoho lidí dává 
přednost čerstvým ústřicím. Severní Fran-
cie je známá tím, že zde děti dostávají dárky 
již 6. prosince na den Sv. Nicholase místo 
na Štědrý den.
Tradiční Vánoce v Německu jsou v mno-
hém podobné našim českým Vánocům, ale 
vánoční výzdoba je mnohem větší a honos-
nější. Tradice adventních věnců a kalendá-
řů je mnohem výraznější než u nás.  Už od 

1. prosince tyto symboly Vánoc nechybí snad v žádné domácnosti. Skoro po 
celém Německu na Štědrý den prochází Christkind, neboli Ježíšek, který je 
od našeho k nerozeznání, jen s tím rozdílem, že si na rozvoz dárků osedlává 
vítr. V severních oblastech děti navštěvuje Weihnachtsman - vánoční muž, 
který má zrzavé vousy i vlasy a dlouhý šedý plášt s kapucí. V jedné ruce má 
maličký nazdobený stromeček a přes rameno velký pytel s dárky. 
K tradiční vánoční výzdobě patří krušnohorské pyramidy. Původ pyramid 
je pravděpodobně spojen s bývalým zvykem, kdy se do domácností a do 
kostelů nosily zelené větve stromků, které se stavěly do pyramidy. Nahoru 
se pak dávala hořící svíce. Dnes se vyrábějí pyramidy, které se točí díky ho-
řícím svíčkám. Na některých místech Německa se tyto pyramidy staví na 
návsi místo tradičního stromku.
Německá vánoční kuchyně nabízí mnoho pokrmů z ryb, jako jsou: Pečená 
štika, candát na roštu, plněný kapr a podobně. S oblibou se podává kon-
šelská mísa, která se skládá z kousků vepřové pečeně, kachny, husy, krůty, 
uzeného masa a smetanových klobás. Nechybí ani jablečný závin a ovocný 
salát s likérem, který je podáván na závěr večeře. Místo klasických vánoček 
se v Německu pečou vánoční štoly. A nechybí ani cukroví, nejčastěji se však 
dělá marcipánové cukroví.
Čas Vánoc v Itálii začíná osm dní před 25. prosincem a končí po dvanácti 
dnech - na svátek Tří králů. Štědrý večer se slaví jako předvečer narození 
Páně jen schůzkou s přáteli. Italské děti dostávají dárky až na první svátek 
vánoční ráno. Štědrovečerní večeře se liší podle jednotlivých regionů. Na 
stolech nechybějí krocan ani ryba, v poslední době však stále častěji Italo-
vé podávají těstoviny - například s mořskými plody. Ve srovnání s našimi, 
jsou italské Vánoce velmi odbyté: vždyť tu ani nepečou cukroví. Jenom ta 
půlnoční mše je stejná. Pod vánočním stromkem najdou děti téměř vždy 
i malé jesličky. 

 (net/šti) 

Kdy vznikla první 
vánoční pohlednice? 

První známá vánoční pohlednice byla 
vyrobena ručně Angličanem J. C. Hor-
sleym už roce 1843. Podle historických 
pramenů první tištěné vánoční přání 
vzniklo roku 1846. K výraznému roz-
šíření zvyku posílat vánoční přání na 
pohlednicích došlo v druhé polovině 
19. století, kdy se tento krásný zvyk 
rozšířil prakticky do celého světa.



Erni Karala 
zemřel 19. 12. 2013 

Růžena Karalová 
 zemřela 24. 12. 1991
Co osud vzal, to nevrací, 
i když nám srdce krvácí. 
Ta rána stále bolí, 
zapomenout nám nedovolí.
Vzpomínají Alena, Ernest a Marie 
s rodinami.

60 let
pp. Fialová Dagmar
Chlubnová Mariana
Bališ Jaroslav
Vrána Jiří
Vít Zdeněk
65 let
pp. Divišová Ema
Šustrová Zdeňka
Morkus Ladislav
Rousová Ludmila
Kodrlová Eva
Majtánová Marie
Pidrman František
Svátková Eva
Platil František
Tomek František
Koldanová Emilie
Vajs Zdeněk

70 let
pp. Štěpán Josef
Billý Imrich
Král Jiří
Folprechtová Eva
Vajnarová Miluše
Pazderka Josef
80 let 
pp. Táborská Věra
Diessnerová Hildegarda
81 let
pp. Chajdurová Alžběta
Machuldová Drahomíra
82 let 
paní Hamalová Marta
83 let 
pan Weber Ferdinand
84 let
pp. Kellerová Alžběta

Stelmaščuková Jarmila
Novotná Margita
85 let
pp. Miksová Eliška
Stejskalová Jana
86 let
pp. Sládečková Herta
Baxa Věroslav
88 let
pp. Koukolová Cecilie
Bílá Zdenka
91 let
pp. Hejnyšová Růžena
Kratochvílová Božena
92 let
pp. Faltusová Mária
Matoušek František
93 let
paní Kroupová Helena

10. 12. 2014 by s námi své naroze-
niny oslavila paní 

Václava Nováková, 
zemřela však 14. 12. 2009 a za-
rmoutila tak naše srdce. S láskou 
vzpomínají - dcera Hanka s rodi-
nou, manžel Jaroslav.

Centrum Pivovar Děčín získalo v 16. ročníku soutěže “Nejlep-
ší z realit – Best of Realty“ první místo v kategorii Obchodní 
centra. Porota ocenila zejména citlivé a zdařilé spojení historické 
části budov pivovaru z poloviny devatenáctého století s novými 
moderními prvky architektury.
„Ocenění v soutěži „Nejlepší z realit – Best of Realty si velice vá-
žíme. Těší nás zejména to, že erudovaná porota ocenila naše spl-
něné přání zachovat unikátní historické budovy pivovaru a jejich 
citlivou revitalizaci. Takto mohou jako součást města dál sloužit 
místním obyvatelům a poskytovat nová pracovní místa,“ říká je-
den z investorů Vojtěch Ryvola.
S novou funkcí původních budov pivovaru ale nevymizela ani 
tradice vaření zlatavého moku a v prostorách centra byl zacho-
ván minipivovar. V Pivovarské restauraci se od jara vaří oblíbený 
Kapitán, k němu mohou návštěvníci ochutnat skvělou českou 
kuchyni. Za zmínku určitě stojí zrekonstruované sály ve skle-
pení, jejichž klenuté stropy spolu s novým osvětlením vytváří 
v tomto původně historickém prostoru neopakovatelnou atmo-
sféru. První hosté se o tom mohou přesvědčit už v nadcházející 
společenské sezóně.
Centrum Pivovar je multifunkční obchodní komplex, rozklá-
dající se na celkové ploše přes 22 000 m2 s 17 500 m2 obchodní 
plochy, více než 60 obchodními jednotkami a 420 parkovacími 
místy. V novém vzdušném komplexu je pro návštěvníky připra-
ven pestrý mix obchodů, originální restaurace s vlastním minipi-
vovarem, kavárna, supermarket, síť služeb i svět rodinné zábavy.
Centrum Pivovar Děčín je zasazeno do areálu místního staro-
bylého pivovaru v překrásné části Děčína nazývané Podmokly. 

Unikátní multifunkční centrum vzniklo citli-
vým spojením původních historických částí 
budov pivovaru, o němž první zmínky sahají 
až k přelomu 17. a 18. století, s novými moder-
ními prvky architektury.
Citlivý architektonický koncept rekonstrukce 
pivovarských budov a jejich doplnění mo-
derními, zejména skleněnými, prvky vzešel 
ze spolupráce architekta Václava Hlaváčka 
ze Studio acht a Vojtěcha Ryvoly a Martina 
Krále, investorů zajišťujících zároveň realizaci 
projektu. Obyvatelé Děčína a přilehlých oblas-
tí v něm denně navštěvují obchody světových 
značek i místních obchodníků, restauraci, 
rychlá občerstvení, kavárnu i cukrárnu. Ne-
chybí ani volnočasové aktivity jako Hopsári-
um nebo 5D kino.

Text: Jana Zbortková, RSJ Private Equity
Foto: archiv Centrum Pivovar Děčín

Přivítali jsme nové občánky
Tomáška Šimůnka
Janka Keluce
Verunku Dubravcovou
Adrianka Ucrainschio
Matyáška Holakovského
Tadeáška Vlachynského

Rozloučili jsme se s
panem Ludvíkem Szabo
paní Alenou Královou
panem Vojtěchem Bílým
paní Jiřinou Štochlovou
panem Miroslavem Kadlčkem
panem Františkem Adamcem
paní Květuší Kopčanovou
paní Emilií Svobodovou
panem Josefem Platilem



Kácení stromů – stromy přerostlé i rizikové

Prořezávání stromů
Podélné rozřezání kmenů na trámy 

či fošny na místě kácení
Různé práce z až 11,5 m profi žebříku (opravy střech)

Stavební řemeslo – truhlářská výroba, montáže, 
zednické práce

Galerie výběru výrobků za 22 let práce: 
www.jara.webmium.com

Kontakt: Jaroslav Hruška, Potoční 134, Dolní Křečany. 

Č. mob.: 737 464 961

Město Šluknov nabízí 
svým občanům 

prostřednictvím Technických služeb Šluknov 
prodej palivového dřeva z realizace projektu 

„Revitalizace zeleně VKP 

 

V obřadní síni Šluknovského zámku na konci listopadu proběhlo vítání 
občánků, na kterém jsme přivítali Matyáška Krejčího, Adámka Buška, Da-

nielka Štefana, Radečka Stelmaščuka, Esterku Schneiderovou, Natálku 
Anýžovou, Šimonka Hertla, Adélku Fečkovou, Lukáška Beníčka, Elišku 

Meistnerovou, Jakoubka Votrubu, Simonku Sivákovou, Vládíčka Petíka, 
Milušku Jansovou, Denisku Bílou, Lukáška Billého, Emmičku Demetero-
vou, Kate Svatkovou, Eliáška Tylu, Amálku Jonášovou a Fanouška Karalu.
Městský úřad jim při této příležitosti věnoval věcné dary a děti ze Základní 

umělecké školy Šluknov pod vedením p. Patrika Englera si pro ně připravi-
ly malé hudební vystoupení.

Všem šluknovským občánkům i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, lás-
ku, pohodu a klid v jejich domovech. 

Jana Galbavá, matrikářka MěÚ Šluknov
Foto: Petr Zápotocký



Stává se pomalu již tradicí, že každý rok probíhá na naší škole Den otevře-
ných dveří. Loni jsme poprvé zvolili předvánoční čas a bylo z toho velmi 
milé setkání s našimi žáky a jejich rodiči ve slavnostně vyzdobené aule na 
vánočním školním jarmarku a vánočním zpívání. A protože to byla oprav-
du zdařilá akce, chceme Vás, rodiče našich žáků, v tento předvánoční čas 
opět pozvat do školy. Připravili jsme pro Vás netradiční Den otevřených 
dveří s názvem Advent ve škole. Naše základní škola pro Vás bude otevřená 
dne 18. 12. 2014, od 16 hodin, kdy budou na hlavní budově probíhat čtyři 
zajímavé dílny. 
Ve školní kuchyňce si spolu se svými dětmi můžete upéct a ozdobit voňavé 
perníčky. 
Sladkosti Vás nelákají, ale vánoční atmosféru máte rádi? Přijďte do naší 
tvořivé dílny, kde si můžete zhotovit vánoční svícen či zajímavé vánoční oz-
doby. Že to neumíte? Ale od toho jsme škola. Rádi Vás to naučíme.  

Nejste tvořiví? No, možná Vás k nám přece jen nalákáme. Co si spolu s Va-
šimi dětmi společně protáhnout tělo při vánočním sportování? 
A pokud jste si stále nevybrali, pojďte se podívat, jak vypadají Vánoce v an-
glicky mluvících zemích. Náš čtvrtý workshop Vás alespoň na pár hodin 
přenese do ciziny a u anglických koled možná zapomenete na záda bolavá 
od vánočního úklidu. A na závěr přijde malé vánoční překvapení v aule naší 
školy. 
Tak snad jsme Vás dostatečně přesvědčili o tom, že můžete na chvíli zapo-
menout na předvánoční shon, a místo toho si spolu se svými dětmi vychut-
nat vánoční atmosféru v naší základní škole. Těšíme se na Vás. A nezapo-
meňte, řada zajímavých akcí bude probíhat také na prvním stupni, kde se 
budou rovněž konat různé vánoční dílničky a besídky.
Bližší informace najdete na webu školy: www.zssluknov.cz

Za kolektiv učitelů ZŠ Šluknov Mgr. Alena Müllerová

Začátkem prosince si na naší zá-
kladní škole připomínáme výročí 
úmrtí významné osobnosti, nedílně 
spjaté s historií Šluknova – Josefa 
Vohradského. Právě 6. prosince 
před sedmdesáti jedna lety totiž 
Josef Vohradský zvolil smrt sko-
kem z okna, aby tak unikl ze spárů 
gestapa.
Po Josefu Vohradském je dnes 
sice pojmenována základní ško-
la v našem městě, ale bohužel jen 
málo občanů Šluknova ví něco více 
o tom, kdo vlastně Josef Vohradský 
byl a v čem spočívá jeho přínos na-
šemu městu. A to je, myslím, škoda. 
Tento příspěvek má být tedy ale-
spoň malým pokusem o nápravu. 
Třeba se pak dostane této zajíma-
vé, a pro Šluknov bezesporu velmi 
významné osobnosti, znovu pozor-
nosti, kterou si právem zaslouží. 
Zatím je totiž v našem městě jeho 
památka poměrně opomíjena.
Josef Vohradský pocházel z Pří-
brami, kde se narodil roku 1902 do 
hornické rodiny. Vystudoval učitel-
ský ústav a roku 1926 se ocitá ve 
Šluknově, aby se zde stal učitelem 
v jednotřídce, která tu vznikla při 
německé měšťanské škole. Situace 
v německém pohraničí tehdy čes-
kému obyvatelstvu příliš nepřála. 
Podle dostupných údajů zde žilo jen 

nemnoho Čechů a vesměs se jedna-
lo především o státní zaměstnance 
(poštovní úředníky, železničáře, 
příslušníky finanční stráže a po-
licisty). Kulturní vyžití pro české 
obyvatelstvo tu tedy prakticky nee-
xistovalo. S tím se však mladý učitel 
nemínil smířit. S velkým entuzias-
mem se okamžitě pustil do práce. 
Pro české děti i jejich rodiče začal 
pořádat výlety, koncerty, založil 
českou knihovnu (do níž sám věno-
val desítky vlastních knih) a místní 
sokolskou organizaci. Brzy se stal 
vůdčí osobností šluknovského kul-
turního dění a velkou oporou pro 
místní české obyvatelstvo.
Situace v pohraničí se však v průbě-
hu třicátých let s nástupem nacistů 
k moci v sousedním Německu po-
stupně zhoršuje a pro Čechy, navíc 
tak demokraticky a vlastenecky za-
měřené jako byl Josef Vohradský, 
tu přestává být bezpečno. Josef Vo-
hradský odchází nejprve do České 
Lípy a po tragickém roce 1938 je 
přeložen na Klatovsko. Po okupa-
ci republiky se zapojuje do odboje 
a opět neúnavně pracuje pro svou, 
nacisty tak těžce zkoušenou vlast. 
Je však odhalen, zatčen a mučen, 
a jak již bylo výše uvedeno, v roce 
1938 umírá.
Po skončení války, v roce 1946, je 

pak po zásluze jmenován čestným 
občanem města Šluknova in me-
moriam.
Roku 1991 je Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy propůj-
čen naší šluknovské základní škole 
čestný název „Základní škola Jose-
fa Vohradského“. V následujících 
letech jsou pak díky pravidelným 
kontaktům tehdejšího ředitele ško-
ly pana Petra Švarce s paní Marií 
Vohradskou, manželkou tragicky 
zesnulého J. Vohradského, získány 
mnohé cenné informace o průběhu 
života J. Vohradského a o jeho pů-
sobení ve Šluknově. 
Od té doby ovšem již uběhlo pár let 
a osobnosti J. Vohradského není již 
věnován takový zájem, jaký by si 
tento mimořádný člověk zasloužil. 
My, učitelé i žáci základní školy, si 
sice jeho památku snažíme pravi-
delně připomínat, zejména třeba 
v minulém roce, kdy na počest 
sedmdesátého výročí jeho úmrtí 
proběhla na škole řada projektů, 
které měly žákům připomenout, 
co všechno J. Vohradský pro naše 
město vykonal. Ale myslím si, že 
tento člověk, který učinil mnoho 
pro dobu, v níž žil, by si zasloužil 
mnohem více pozornosti ze strany 
našeho města a nás, kteří v něm 
dnes žijeme. Neboť je příkladem 

člověka konajícího nezměrnou 
a neumdlévající práci pro blaho ji-
ných, člověka čestného a morálně 
příkladného a především velkého 
bojovníka proti nacistickému zlu 
a totalitě. A takoví lidé by neměli 
být zapomenuti.
(informace pro tento článek byly čer-
pány ze vzpomínkových dopisů paní 
M. Vohradské)
Poznámka: Osobnosti J. Vohrad-
ského se také velmi podrobně věno-
vala ve své diplomové práci (Vznik 
českých menšin na Šluknovsku, 
1999) Miluše Pachovská. V loň-
ském roce byla tato zajímavá práce 
s laskavým svolením autorky využí-
vána k prohloubení znalostí našich 
pedagogů o osobnosti J. Vohrad-
ského).

Mgr. Alena Müllerová

Na trhu se objevila nekvalitní kopie nože - rybičky. Tato kopie používá na 
čepeli nože logo výrobce Mikov, který však s její výrobou nemá nic společ-
ného.
Originální rybička je prodávána výhradně v obalu označeném logem spo-
lečnosti Mikov. Mikov díky důrazu na kvalitu výroby a zpracování posky-
tuje na každý výrobek sedmiletou záruku. Uvedení této záruky na obalu je 
dalším poznávacím znamením původního výrobku.
Kopie rybičky je nabízena v látkovém obalu zejména v síti domácích potřeb
Orion a na Internetu. Nožík vykazuje zásadní závady. Jedná se zejména 
o ostré nýty na střence nože, nekvalitní uchycení čepele a její celkové špat-

né provedení, a proto řez není hladký a nůž se rychle otupí.
Rybička je nožem se stoletou tradicí, který média řadí mezi typické sym-
boly naší země. Obdržela čestné uznání Neznámější nůž Československa 
a Mikov pro ni získal certifikát Regionální výrobek Českého Švýcarska.
Společnost Mikov sídlí v severočeských Mikulášovicích a je tradičním čes-
kým výrobcem nožů. Vedle rybičky vyrábí například vyhazovací nůž Predá-
tor, nože pro záchranáře nebo lovecké nože.
Více informací na www.mikov.cz.

Jan Marek, obchodní ředitel firmy Mikov
Pozn. redakce: Zaručeně pravou rybičku koupíte ve Šluknovském zámku.



Nová sezóna 2014/2015 Kruhu 
přátel vážné hudby Šluknov začala 
9. září v kostele sv. Václava ve Šluk-
nově koncertem houslistky Julie 
Svěcené a na varhany ji doprováze-
la Drahomíra Matznerová.
V listopadu byl hostem zpěvák Ja-
kub Pustina a pianista Jiří Hrubý. 
Pro všechny příznivce vážné hudby 

Nastala doba adventní a s ní čas 
příprav na nejkrásnější svátky roku 
- Vánoce. S tímto časem má každý 
spojené vzpomínky, obzvlášť na 
dětství, kdy jsme se těšili na dárky, 
koledy, pohádky, vánoční vůni cuk-
roví. Dospělí si většinou představí 
hodně práce s přípravami a obsta-
ráváním dárků, ale i my velcí by-
chom si měli také umět užívat více 
toho krásného a příjemného, co 
nám nabízí vánoční doba. A přede-
vším bychom si měli připomenout, 
co znamenají Vánoce – narodil se 
Kristus Pán, přišel na svět, aby nás 
zachránil. To je největší dar, který 
může být a už jsme ho dostali. 
S dobou vánoční je spojena celo-
státní Tří králová sbírka, do které 
se opět chceme zapojit i my s dětmi, 
které navštěvují Nízkoprahové cen-
trum pro děti a mládež při Oblastní 
charitě ve Šluknově. 
Koledovat budeme v neděli 
4. 1. 2015. Sejdeme se ráno v 8.30 
hodin v kostele svatého Václava ve 
Šluknově, kde bude uděleno po-
žehnání všem koledníkům při mši 
svaté a potom vyrazíme přinést 
toto požehnání k co nejvíce lidem 

Pojd’me všichni k jesličkám!
Také v tomto roce Vás 
co nejsrdečněji zveme 

k návštěvě kostelního betlému 
Klanění pastýřů od 24. 12.

Klanění tří králů od 4. 1.
Útěk do Egypta od konce ledna

 a k výstavě jesliček 
na faře ve Šluknově

 od 25. 12. 2014 až do 1. 2. 2015, 
každou neděli a svátek 

od 14 do 16 hodin.

Den otevřených dveří 
v Ambrele

V rekonstrukci charitního domu 
jsme ukončili třetí fázi. Dům má 
novou střechu a pod ní vznikly nové 
místnosti. 

Srdečně Vás zveme 
na prohlídku 

v sobotu 13. prosince 2014
 od 13 do 15 hodin. 

Čekají Vás informace o naší 
činnosti, malý trh s domácími 
výrobky, spousta her pro děti 

a dětské vystoupení.

v našem městě. Koledníci nadepíší na dveře nápis K + M +B + 2015, což 
znamená „Kristus žehnej tomuto domu“, zazpívají koledu a předají malý 
dáreček. 

A jak poznáte pravé koledníky? Jsou oblečeni v kostýmech Tří králů, mají 
kasičku opatřenou logem Charity a každý dospělý má u sebe kartičku 
s povolením koledovat a je připraven se na požádání legitimovat. Prosíme 
o přívětivost pro koledníky, nekoledují pro sebe, ale pro druhé, kteří to po-
třebují. Nikdo z nás neví, kdy sám bude potřebovat pomoc druhých. My 
z charity se snažíme pomáhat tam, kde je potřeba. Prosím, pomozte i Vy. 
Děkujeme a všem lidem dobré vůle přejeme požehnané vánoční svátky 
plné radosti a pokoje. 

Za Oblastní charitu ve Šluknově Eva Habel

Opět se sešel rok s rokem a my rybáři hodnotíme, co se nám podařilo, ale 
i nepodařilo v letošním roce udělat. 
Na jaře jsme vysadili do chovných rybníků plůdek kapříka a do chovných 
potoků plůdek pstruha obecného. Naší prioritou a velkou snahou je vrátit 
původní „ohrožené“ druhy ryb, jako je pstruh obecný a lipan podhorní, do 
potoků. Podzimní výlovy a odlovy nám ukázaly úspěch naší práce. Jsme 
jednou z posledních rybářských organizací ve Výběžku, jenž je v produk-
ci kapra a lína obecného hospodářsky téměř soběstačná. Do pstruhového 
Lučního rybníka jsme nasadili pstruha duhového a sivena amerického. 
Náš revír je všemi nadšenými pstruhaři velmi vyhledáván a oblíben. Nása-
du nám dodává pan Karel z Rožan, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. 
V první polovině roku došlo k dokončení spárování hráze rybníka pod Kří-
žovým vrchem. Od jara do podzimu jsme se především věnovali vysekává-
ní trávy a náletu kolem sportovních a chovných vod. Po tradičním, všemi 
rybáři ve Výběžku očekávaném, výlovu Bobřího rybníka jsme se s vervou 
pustili do udržovacích prací ve formě spárování hráze.
Naše organizace se zaměřila na výchovu další generace nových zapálených 
rybářů a rybářek. Vedoucími rybářského kroužku jsou manželé Ganišinovi 
společně s panem Marcelem Bielikem. Zajišťují pro děti i kulturní akce. Le-
tos to byla Zlatá udice a dětské soustředění na řece Lužnici v Příběnicích. 

Příjemné zázemí našim mládežníkům poskytuje již třetím rokem ZŠ Josefa 
Vohradského. Finanční a materiální dotace jsme získali od MěÚ ve Šluk-
nově, ale i od dalších sponzorů (p. Zdeňka Žebra, p. Maxmiliána Poláčka, 
firmy TOPOS a.s.,HABACK a Potraviny D+S).
Velice si ceníme a vážíme podpory Městské policie ve Šluknově při ochra-
ně sportovních a chovných revírů. Při náročných technických pracích nám 
pomáhá pan Tomáš Laštůvka. Velkými pomocníky jsou také klienti Teen 
Challenge pod vedením Jiřího Camfrli. Všem výše jmenovaným bychom 
chtěli touto cestou poděkovat.
Jako předseda organizace děkuji všem členům výboru i dalším aktivním 
členům za odvedenou práci. 
Velkým cílem do budoucích let je získat finanční dotace z fondů EU na ob-
novení rybníka v Rožanech u hranic.
Příští rok oslaví organizace 70 let svého působení ve Šluknově. Proto v roce 
2015 připravujeme pro veřejnost nahlédnutí do historie naší činnosti.
Všem rybářům a rybářkám posíláme velký Petrův zdar a všem ostatním 
obyvatelům Šluknova přejeme příjemné prožití svátků vánočních s kap-
rem na štědrovečerní tabuli. 

Předseda MO ČRS Šluknov 
Ing. Tomáš Kolonečný

byly tyto koncerty velkým zážitkem. 
Na další koncert se můžeme těšit 
21. 1. 2015, kdy vystoupí Pražské 
kytarové kvarteto.
Děkujeme všem našim sponzorům 
s přáním, aby nám i nadále zacho-
vali svou přízeň: MěÚ Šluknov, 
Nadace českého hudebního fondu, 
Plaston, manželé Vyšohlídovi, Ha-

back a p. Pecka.
Také děkujeme členům KPVH za  
obětavé zabezpečování koncertů 
a paní Papežové za úvodní slova. 
Všem sponzorům, členům KPVH 
i posluchačům přejeme klidné Vá-
noce a šťastný krok do roku 2015.

Za KPVH Jana Mikušová, 
Eva Bernardová

Vážení čtenáři,

své příspěvky můžete zaslat 

na e-mailové adresy novin, 

vložit do schránky na MěÚ 

Šluknov (vzpomínky, po-

děkování a články jsou uve-

řejněny zdarma, inzerce je 

placená).



RESTAURACE CLUB ŠLUKNOV

nabízí
ROZVOZ OBĚDŮ 

7 dní v týdnu (PO-NE)
MENU: 

polévka + hlavní jídlo 

ZA POUHÝCH 65 Kč
Více info na: 777 199 451

VÁNOČNÍ PRODEJ

KAPRŮ A PSTRUHŮ
opět

v rybochovu v Rožanech
suterén restaurace „U Karlů“

ve dnech 

21., 22. a 23. prosince 2014
vždy od 11 do 17 hodin

Objednávky na tel.: 775 386 731
775 386 730

PRODEJNÍ DOBA PO CELÝ ROK 13 - 17 hodin

BOUTIQUE Michaela Moravcová
Smetanova ul. 114, Šluknov

(pod Městským úřadem)
 Z důvodu rekonstrukce prodejny 

v příštím roce již nyní máme 

velký výprodej zboží.

SLEVY 50-70% 
Přijďte udělat radost sobě a svým blízkým.

Těšíme se na Vás!
Tel. 775 305 420

Koupím rodinný dům ve Šluknově nejraději v plynofikované části. Zajímavý je pro mě i podíl na domě s předkupním právem na zbývající část. Reali-
zace koupě jaro 2015. RK nevolat! tel. 773 988 001, e-mail: rodzenak@seznam.cz

Prodám rodinný dům se zahradou v osobním vlastnictví v Krásné Lípě. Nutná celková rekonstrukce. Cena 470 tis. Kč. Při rychlém jednání sleva možná. 
Kontakt: 731 226 016.

Pokrývačství - Klempířství
Práce provádíme v přijatelných cenách, kvalitně a rychle

* rekonstrukce a opravy všech druhů střech
    (pokrývačské práce)
*veškeré klempířské práce
*izolace střech včetně zateplení
* nátěry plechových střech
* montáž střešních oken

Kontakt
Lukáč & Číž
č. mob.: 728 262 986
e-mail: miloslukac@volny.cz
www.lukacmilos.pokryvacstvi.eu



Osm poločasů, pět dobrých a tři 
zcela mimo roli – tak by šlo v krát-
kosti popsat vystoupení rumbur-
ského rugbyového týmu na závěr 
podzimní sezóny v Rakovníku.
Trenérovi Zdeňkovi Zatloukalovi se 
nakonec při odjezdu na turnaj sešlo 
pouhopouhých 9 hráčů, z nichž část 
se ještě potýkala se zažívacími obtí-
žemi. Přesto jsme do turnaje vstou-
pili dobrou hrou proti domácímu 
Rakovníku a zápas vcelku s přehle-
dem dotáhli k vítězství 17:5. Také 
první poločas proti týmu Karlových 
Varů vypadal velmi slibně. Náš ce-
lek dvěma pětkami vedl o půli 12:0 
a vypadalo to, že minimálně účast 
ve finále turnaje ho nemine. Dru-
hý poločas se ale změnil v noční 
můru: Po zranění P. Marka (tržná 

rána v obličeji) a J. Filipa (pravděpodobně přetržené vazy v rameni) soupeř 
rychle položil a technickou chybou jsme si vysloužili žlutou kartu a šli jsme 
do šesti. Po sérii dalších taktických chyb jsme soupeři dovolili zápas oto-
čit. Bylo to zcela zbytečně ztracené utkání, opět jsme se porazili sami, pod 

tlakem jsme dělali školácké chyby. 
V zápase proti pozdějšímu vítězi 
turnaje RC Sedlčany jsme se pod 
vlivem nešťastného zápasu s Vary 
a zdecimovaní zraněními, takřka 
rozložili a odešli s porážkou 5:34. 
Je ale třeba smeknout před týmem, 
že v této situaci prokázal opravdu 
charakter a ačkoli se většině hráčů 
z pochopitelných důvodů na hřiš-
tě už vůbec nechtělo, mužstvo se 
„kouslo“ a v zápase o 3. místo opět 
porazilo domácí celek, tentokrát 
19:5. V turnaji plném zvratů tak ob-
sadilo nakonec 3. místo. Všem hrá-
čům, zvláště těm, kteří dohrávali se 
zraněními nebo velkým sebezapře-
ním, patří dík a respekt.

Alba Rumburk RFC
Text a foto: Vratislav Drda

PLASTON GROUP je mezinárodní společnost s výrob-
ními a distribučními společnostmi ve Švýcarsku, České 
republice, Číně a USA.  Vyvíjíme, vyrábíme a distribuujeme 
vysoce a technicky inovativní obalové systémy a vzducho-
technická zařízení. Poskytujeme lidem kvalitní zázemí. Celo-
světově zaměstnáváme více než 450 zaměstnanců.

Pro naši pobočku v České republice hledáme spolehlivého 
a technicky zdatného pracovníka.

Kvalifikační požadavky
SOU, SO v technickém oboru 
Základní znalosti technologie vstřikování 

plastů
Praxe v oboru min. 1 rok na obdobné pozici
Uživatelská znalost MS Office
Řidičský průkaz – skupiny B

Předpoklady uchazeče
Vysoké pracovní nasazení a velká míra odpo-

vědnosti 
Důslednost a spolehlivost
Týmový přístup – spolupráce při řešení pro-

blémů
Komunikativnost
Časová flexibilita
Manuální zručnost
Technické myšlení

Pracovní náplň
Seřizování vstřikovacích lisů a robotů
Provádění provozní údržby
Péče o svěřenou techniku
Vedení technické dokumentace
Kontrola kvality vyráběných dílů
3-směnný provoz

Další informace
Přihlášky k výběrovému řízení včetně profesní-
ho životopisu a dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání zasílejte na personální oddělení k ru-
kám paní Ing. Zuzaně Dinhové do 31.12.2014.

PLASTON CR, s.r.o.
Královská 1972, 407 77 Šluknov
Ing. Zuzana Dinhová, e-mail: zuzana.dinhova@plaston.com, 
tel.: 412 314 411, www.plaston.com

Duha - je název soutěže sedmi základních škol (ZŠ J. Vohradského Šluknov, ZŠ Jiříkov, ZŠ Rumburk, U 
nemocnice, ZŠ Rumburk, Tyršova ul., ZŠ Velký Šenov, ZŠ Chřibská, ZŠ Dolní Poustevna) Šluknovské-
ho výběžku o putovní pohár. Soutěžící prokazují znalosti z oblasti hudby, památek, počítačové techniky, 
myslivosti, ekologie, zdravovědy, včelařství, požární ochrany, přírody, dále rukodělné a estetické doved-
nosti. Závěrečným kolem je vždy soutěž v Arboretu v Kunraticích za spolupráce se Střední lesnickou 
školou a Střední odbornou školou sociální Šluknov.                                                                                                  (Park)
Ze školního webu (http://www.zssluknov.cz/cz/detail/clanky/5198/3678-duha--plavecke-kolo.html):
Tak jako každý rok se i letos šest žáků ze sedmého ročníku zúčastnilo druhého kola soutěže Duha v rum-

burském bazénu. Naši žáci změřili svoje síly v osmi plaveckých disciplínách se sedmáky dalších šesti škol. 

Navzdory vynaloženému úsilí však naši žáci skončili až na posledním místě. Svou roli možná sehrál i fakt, 

že se někteří naši soutěžící přihlásili na plaveckou soutěž, přestože jejich plavecké dovednosti byly značně 

omezené. Příště by bylo určitě vhodné předem si rozmyslet, na jakou soutěž se žáci hlásí a zda na to jejich 

znalosti a dovednosti stačí. Nebo opět dojde k tomu, že zbytek družstva bude muset odvést práci i za ostatní 

méně zodpovědné jedince. I přesto všem našim sedmákům (Kačka Vybíralová, Kristýna Burdová, Natálka 

Vajsová, Klára Kotěšovcová, Martin Číž, Roman Podhora) za jejich snahu a účast děkuji.

Kačka Vybíralová, 7. B
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Nabízím k prodeji novostavbu 
v lokalitě Království

Cena za hrubou stavbu je 880 000 Kč 
(včetně střechy, fasády, oken a dveří)

Cena domu na klíč - 1 600 000 Kč
Více informací na č. 777 007 667


