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Ani před Vánoci se 
strážníci nenudili

Na dvanáctém setkání na Štědrý den v kostele v Království se sešli všichni, kteří chtěli pozdravit známé a užít si vánoční čas při hudbě a zpěvu. Vystoupili zde 
žáci ZUŠ ze třídy p. uč. Jitky Hercikové, která toto setkání pravidelně organizuje. V jejich podání zazněly známé koledy.                  Foto: Renáta Parkmanová

Pokračování na str. 2

Zastupitelstvo města na svém pro-
sincovém zasedání schválilo novou 
obecně závaznou vyhlášku o míst-
ním poplatku za zábor veřejného 
prostranství. Kromě drobných for-
málních změn nová vyhláška přiná-
ší zcela zásadní změnu pro občany 
města, kteří doposud při záboru ve-
řejného prostranství (typicky např. 
zásahem lešení do chodníku při 

Víte, že...

Technické služby Šluknov, spol. 
s r. o. v zimě udržují bezmála 60 km 
místních komunikací? K tomu veš-
kerá veřejná prostranství a parko-
viště v celém katastru. K dispozici 
jsou celkem čtyři traktory, z nichž 
dva jsou kromě radlice vybaveny 
i posypovým zařízením. Obsluhu 
strojů zajišťuje 12 zaměstnanců. 
V rámci zimní údržby probíhá i úklid 
chodníků v celkové délce cca 16 km, 
z poloviny jsou udržovány strojově, 
zbytek manuálně. V pohotovosti je 
10 zaměstnanců. Pro údržbu chod-
níků disponují dvěma stroji a plánu-
jí zakoupení dalšího stroje s pluhem 
na ta nejužší místa. 
Zimní pohotovost se drží od počát-
ku listopadu do konce března. Po-
řadí a prioritu úklidu komunikací 
a chodníků stanovuje Plán zimní 
údržby, který je pro každé zimní ob-
dobí schvalován Radou města. Po-
stupuje se od středu města směrem 
k jeho okrajovým částem. V praxi ale 
dva traktory zajíždí do okrajových 
částí, jako jsou Rožany, Království 
a Císařský ihned po spadu sněhu.
Mnohdy se, bohužel, potýkají s pro-
blémy - s automobily, které jsou za-
parkované v úzkých uličkách a tím 
znemožňují provedení zimní údržby.

                                Jitka Schneiderová

V průběhu měsíce prosince bylo 
strážníky mj. vyřešeno celkem 
65 přestupků. Přibližně v 90 % se 
jednalo o přestupky neukázněných 
řidičů, kteří svým jednáním mnoh-
dy narušovali bezpečnost a plynu-
lost provozu. Ve zbylých případech 
se jednalo vesměs o přestupky 
v rozporu s obecně závaznými vy-
hláškami města spočívající ve zne-
čištění prostranství, případně nere-
spektování poplatkové povinnosti 
za své čtyřnohé kamarády, přede-
vším v lokalitě sídliště. Nezřídka 
byly strážníky řešeny též přestupky 

Město Šluknov osvobozuje vlastníky nemovitostí 
od poplatku za zábor veřejného prostranství

opravě nemovitosti) byli povinný-
mi poplatníky.
Na základě domluvy s Minister-
stvem vnitra se nám podařilo do 
vyhlášky navrhnout osvobození 
pro všechny vlastníky nemovitostí 
ve městě, kteří při opravě objektu 
ve svém vlastnictví provedou zá-
bor veřejného prostranství na dobu 
kratší 60 dnů.

Toto opatření jde ruku v ruce s loni 
poprvé vyhlášeným dotačním pro-
gramem na obnovu fasád a věříme, 
že bude dalším motivačním prvkem 
pro provádění průběžných oprav 
vlastních domů. Vyhláška je účinná 
od 1. ledna letošního roku a její plný 
text naleznete na webových strán-
kách města.

Mgr. Martin Chroust

Doba a místo volby prezidenta
Volba prezidenta republiky se 
uskuteční v pátek 12. ledna 2018 
od 14.00 h. do 22.00 h. a v sobo-
tu 13. ledna 2018 od 8.00 h. do 
14.00 h., případné druhé kolo vol-
by prezidenta republiky se usku-
teční v pátek dne 26. ledna 2018 
od 14.00 h. do 22.00 h. a v sobo-
tu 27. ledna 2018 od 8.00 h. do 
14.00 h.
Místem konání voleb ve volebním 
okrsku č. 1 je volební místnost ve 
2. NP Domu kultury (zasedací 
místnost), T. G. Masaryka 321, 
Šluknov, ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost v přízemí Zá-
kladní školy (tělocvična), Žiž-

kova 722, Šluknov, ve volebním 
okrsku č. 3 je volební místnost 
v přízemí Domu s pečovatelskou 
službou (jídelna), Lužická 1093, 
Šluknov a ve volebním okrsku č. 4 
je volební místnost v přízemí ob-
jektu požární zbrojnice, Králov-
ství 221, Šluknov.
Voličům budou pro první kolo do-
dány nejméně 3 dny přede dnem 
konání volby hlasovací lístky. V den 
volby volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti.
V případném druhém kole volby 
prezidenta voliči obdrží hlasovací 
lístky přímo ve volební místnosti.

Mgr. Eva Džumanová
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EDITORIAL
Vážení a milí čtenáři,
dovolte mi, abych se Vám touto ces-
tou představila. Jmenuji se Jitka 
Schneiderová a jsem novou šéf-
redaktorkou Šluknovských novin. 
V listopadu roku 2017 jsem od Rady 
města dostala nečekanou nabídku 
na tuto funkci a přestože v tomto 
směru nemám žádné zkušenosti, 
ráda jsem nabídku s plnou odpo-
vědností přijala. Chtěla bych, aby 
noviny přinášely čtenářům veškeré 
důležité informace, pozvánky na 
kulturní i jiné zážitky, typy na výlety, 
aby se v nich čtenáři dočetli, co se 
městu podařilo, co je zde nového, 
co se chystá, zkrátka vše, co se v na-
šem městě děje. Nedílnou součástí 
je samozřejmě společenská kronika 
a místo pro inzerci. Veškeré důležité 
kontakty naleznete na zadní straně 
těchto novin, osobně mě můžete na-
vštívit v Regionálním informačním 
centru na Šluknovském zámku. 
V závěru bych Vám za celou redak-
ci chtěla popřát krásný nový rok 
2018, pevné zdraví, mnoho štěstí, 
lásky, pracovních i soukromých 
úspěchů a doufám, že jste všichni 
pod stromečkem našli 365 dárků 
a v každém byl zabalen jeden krás-
ný všední den. 

proti majetku, spočívající v drob-
ných krádežích. Odchyceni byli dále 
4 psi, které se ve 3 případech poda-
řilo vrátit chovatelům. Nápomocny 
byly strážníkům i nově zbudova-
né body kamerového dohlížecího 
systému v pěší zóně a v prostoru 
autobusového terminálu. Začát-
kem nového kalendářního roku je 
prioritním záměrem zaměřit se na 
prostor pěší zóny, který si nejen 
z našeho pohledu zaslouží větší 
pozornost a to ať už z hlediska do-
pravní problematiky, tak v oblasti 
veřejného pořádku. 
V prosinci byli strážníci současně 
proškoleni v oblasti všeobecné prv-
ní pomoci a dále ve výcviku střelby 
v nově zbudované střelnici v nové 
tělocvičně SLŠ a SOŠS. Tímto bych 
chtěl poděkovat všem, kteří se na 
zajištění uvedených školení podí-
leli, zejm. zástupkyni společnosti 
Pomoc4All, pí Bc. Janě Hozákové 
a dále vedení SLŠ a SOŠS, zejm. 
střeleckému instruktorovi, p. Zdeň-
ku Plevovi. Tito všichni přispěli ke 
zdokonalování znalostí a dovedností 
strážníků MP Šluknov.

Vladimír Vyskočil, velitel MP

Ani před Vánoci se 
strážníci nenudili

Město Šluknov ukončilo 15. pro-
since příjem žádostí do prvního 
ročníku nově vyhlášeného dotač-
ního programu na obnovu fasád, 
střech a květinové výzdoby. Zájem 
vlastníků nemovitostí nás příjemně 
překvapil – celkem bylo podáno 12 
žádostí (9 na obnovu fasády a 3 na 
obnovu střechy) o celkovém obje-
mu cca 450 000 Kč, přičemž v roz-
počtu města na rok 2018 je na po-

Příjem žádostí na obnovu fasád a střech 
v centru města skončil

skytnuté dotace vymezena částka 
300 000 Kč. Je tedy pravděpodob-
né, že se většinu zájemců podaří 
uspokojit v požadované výši. 
Nyní probíhá vyhodnocování žá-
dostí, přičemž o jejich přidělování 
bude v únoru a březnu rozhodovat 
Rada, resp. zastupitelstvo města. 
Ihned po rozhodnutí budou moci 
vlastníci zahájit opravy a na jejich 
uskutečnění budou mít čas do kon-

ce října letošního roku. 
Již nyní dle zájmu vlastníků z vy-
brané oblasti (kterou bylo v pilot-
ním ročníku skutečně jen nejužší 
centrum města) lze konstatovat, 
že vyhlášení programu bylo smys-
luplné a ORŽP bude v příštím roce 
navrhovat do rozpočtu města jak 
alokaci vyšší částky, tak podstatné 
rozšíření zájmového území.

Mgr. Martin Chroust

Město Šluknov přijme strážníka.
Město Šluknov – Městská policie Šluknov, zastoupená Mgr. Evou Džumanovou, starostkou města, 

přijme zaměstnance na pracovní pozici strážník městské policie.

Pravděpodobný nástup: 1. 4. 2018
Platová třída: 7

Místo výkonu práce: katastrální území města Šluknov
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou

Stručné vymezení pracovní náplně:
Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, ochrana bezpečnosti osob a ma-
jetku, dohled nad dodržováním občanského soužití, přispívání k bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích.

Požadavky na uchazeče dle zákona o obecní polici:
a) bezúhonnost,
b) spolehlivost,
c) věk min. 21 let,
d) zdravotní způsobilost,
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou,
f) státní občanství ČR .

Po úspěšném absolvování přijímacího řízení a navázání pracovně právního vztahu s měs-
tem Šluknov se z uchazeče stává čekatel. Ten po dobu několika prvních měsíců prodělá edu-
kaci a výcvik ve všech oblastech, které bude pro výkon práce strážníka potřebovat. Čekatel 
absolvuje několikatýdenní vzdělávací program ve školícím zařízení mimo město Šluknov. 
Dále pak čekatel absolvuje zkoušku před komisí Ministerstva vnitra ČR, kdy v případě 
úspěšně vykonané zkoušky mu je vydáno osvědčení o splnění stanovených odborných před-
pokladů. Teprve poté se stává strážníkem MP. 

Písemná přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení, popř. titul uchazeče,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost, 
- místo trvalého pobytu,
- telefonní kontakt,
- informaci o splnění výše uvedených požadavků,
- datum a podpis zájemce.

Žádosti vč. strukturovaného životopisu v elektronické podobě je možné zaslat na e-mail: 
vyskocil@mesto-sluknov.cz, popř. v tištěné formě do podatelny Městského úřadu Šluknov, 
v současnosti dočasně přemístěné v Království č. p. 10 Šluknov (městská ubytovna), a to 
nejpozději do 25. 1. 2018.
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Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově z. s. Vás srdečně zve do Šluknov-
ského zámku na koncert „Rozhovory mezi houslemi a kontrabasem“. 
Na koncertě vystoupí doc. Miloš Černý – housle a Mgr. Eva Šašinková – 
kontrabas. Oba významní umělci jsou ve svých oborech nositeli mnoha 
mezinárodních ocenění a spojení těchto nástrojů nás jistě obohatí o nové 
zážitky. 
Uslyšíme hudbu G. P. Telemanna, J. S. Bacha, J. V. Stamice i J. Brahmse, 
A. Dvořáka a dalších skladatelů.
Koncert se uskuteční ve středu 17. ledna 2018 v 19:00 hodin v sále Šluk-
novského zámku.
Vstupné 80 Kč, 40 Kč důchodci a mládež, 10 Kč děti do 15 let.
Tímto se omlouvám za chybu v programu koncertů sezóny 2017-2018, kde 
je uveden špatný datum lednového koncertu. 
Děkuji za pochopení. 
Těším se na Vaši hojnou účast a přeji všem návštěvníkům krásný zážitek 
z nezvyklého koncertu.

Za KPVH Božena Bortníková 

Dotazník pro občany

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás všechny pozdravila poprvé v novém roce 2018. 
V průběhu měsíce prosince jsme se všichni připravovali na vánoční svát-
ky a příchod nového roku tak, aby doma nikomu nic nechybělo a abychom 
svátky prožili v klidu a v pohodě se svými nejbližšími. To všechno je již za 
námi a my stojíme na začátku nového roku. Přeji Vám všem v novém roce 
2018 vše dobré, pevné zdraví, spokojenost, aby se z lidského chování nevy-
trácela slušnost a ohleduplnost, abychom si vážili každého dne, kdy může-
me pobývat na tomto světě.
Říjnová kalamita
V dnešním příspěvku bych se krátce vrátila ke kalamitě, která nás postihla 
na konci října minulého roku. Přes část území České republiky se přehnala 
vichřice a tento stav přivodil nám všem mnohé problémy, jak si jistě pa-
matujete. Téměř polovina republiky se ocitla na delší dobu bez elektrické 
energie, popadané stromy komplikovaly průjezd po komunikacích, mnoho 
vyvrácených a poškozených stromů v lesích bylo důvodem pro vyhlášení 
zákazu vstupu do lesa na dobu určitou na mnoha místech. Shodou okol-
ností jsem se v listopadu 2017 zúčastnila konference na téma krizové ří-
zení, kde jsme získali spoustu informací. Všichni vnímáme, zvláště pak ti 
dříve narození, že se podnebí v našich polohách skutečně mění. Zda jsou 
tyto změny způsobené globálním oteplováním si skutečně nedovolím od-
hadovat, pravdou ale je, že se těmito klimatickými projevy zabývá mnoho 

V rámci programu prevence kriminality proběhne v průběhu měsíce úno-
ra dotazníkové šetření mezi občany našeho města na téma pocit bezpečí. 
Občané budou osloveni formou tištěných dotazníků. Šetření bude probí-
hat ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně z Ústí nad Labem, průzkum 
pocitu bezpečí a jeho vyhodnocení bude veden  Mgr. Zdeňkem  Svobodou, 
Ph.D. a PhDr. Ladislavem Zilcherem, Ph.D. Dotazníky budou vyhotoveny 
ve spolupráci se zástupci města. Prozatím není znám přesný datum pro-
vádění průzkumu, nicméně považuji za důležité, aby občané města byli 
informováni s předstihem s ubezpečením, že se jedná o akci iniciovanou 
městem.
Předem děkuji všem, kteří budou ochotni se dotazníkového šetření zúčast-
nit a pomohou nám zjistit potřebné informace. Analýza pocitu bezpečí je 
pro město důležitá nejen pro zmapování situace ve městě a možnosti přijetí 
opatření, ale je i nutnou přílohou pro žádosti o dotace v rámci programů 
prevence kriminality.

Eva Džumanová

odborníků na celém světě. V současné době jsou považována za globální 
rizika: extrémní projevy počasí, rozsáhlá nedobrovolná migrace, přírodní 
pohromy, datové podvody a krádeže, mezilidské konflikty, selhání vládnu-
tí na úrovni státu, změna klimatu, choroby, chudoba, ničení ekosystémů 
a další. A jak jsme se přesvědčili, některá z těchto rizik se nevyhýbají ani 
naší republice. Pravdou zůstává, že jsme byli všichni o blížící se vichřici ně-
kolik dní předem, tedy opravdu včas, informováni prostřednictvím všech 
médií. Vzhledem k předpovědi počasí a problémům, které byly očekávány, 
zasedal centrální krizový štáb ČEZ, byl vyhlášen kalamitní stav v krajích 
Ústeckém, Libereckém, Vysočina, Královehradeckém, Středočeském. 
Tento štáb komunikoval úzce s Hasičským záchranným sborem, krizovými 
štáby na Krajských úřadech a obcích s rozšířenou působností. Všichni byli 
na likvidaci škod materiálně i personálně připraveni. Po vichřici o víkendu 
28. – 29. října 2017 bylo bez elektrické energie 540 tisíc odběrných míst, 
cca 1 milion lidí bylo bez dodávek proudu. Z důvodu bezpečnosti vyjeli 
pracovníci ČEZ do terénu ihned po zmírnění větru ve všech krajích a na 
mnoha místech se pustili do odstraňování škod a obnovu dodávek elek-
trického proudu. Během tří dnů byly obnoveny dodávky energie na celém 
postiženém území. Je třeba zdůraznit, že nejdříve se dodávky proudu ob-
novují v osídlených částech, tedy ve městech, pak v okrajových chatových 
oblastech, nakonec v zahrádkářských koloniích. Tento systém je pochopi-
telný, proto lidé v okrajových, chatových částech města čekají na obnovu 
dodávek proudu o něco déle. Je opravdu velkým štěstím, že vlivem všech 
těchto negativních událostí nedošlo u nás k vážným újmám na zdraví a na 
životech, že nebyly ani žádné vážné újmy na majetku. V době vichřice a den 
poté nefungoval žádný signál a nebylo možné se nikam a nikomu dovolat. 
Domluvit se mezi sebou nemohly ani složky záchranného systému. Přesně 
zde se ukázalo, jak neskutečně jsme na dodávce elektrické energie všich-

ni závislí! Jak dvoudenní výpa-
dek ovlivnil běžný život lidí. Jak 
se v mnohých nemovitostech bez 
proudu nedá topit, neteče voda, 
nemůžeme si uvařit. A v chladném 
počasí je to o to nepříjemnější. Si-
tuace ve světě i tato zkušenost u nás 
by nás měla vést k zamyšlení, jak se 
na takové situace připravit, zvláště 
pak, když jsme o nich předem včas 
informováni. Určitě bychom měli 
mít pro tyto případy doma zásoby 
potravin, zejména těch, které se 
dají konzumovat bez tepelné úpra-
vy, dále dostatek vody na pití i na 
toaletu. Vhodné je mít k dispozici 
plynový vařič, kterým si zajistíme 
alespoň vaření jednoduché stravy 
a vody. V rodinných domcích by 
bylo dobré mít k dispozici agregát, 
který je schopen zajistit alespoň částečně chod elektrických spotřebičů na 
několik dní. V každém případě je dobré mít plnou nádrž v autě pro potřeby 
transportu nemocných nebo zraněných do zdravotnického zařízení v pří-
padě, že skutečně vypadne signál a nikam se nedovoláte. Tolik jen několik 
praktických doporučení. 
Ještě jedno přání do nového roku si dovolím napsat, aby se nám v roce 
2018 vyhýbaly všechny živelné katastrofy, aby se nikdo z nás neocitnul v tí-
živé životní situaci z podobných důvodů. 

Eva Džumanová

Přijďte na koncert do zámku 
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Technické služby zrealizovaly spoustu investičních akcí města
V uplynulém roce 2017 byla v našem městě provedena prostřednictvím 
Technických služeb Šluknov řada stavebních prací, které jistě přispějí ke 
zpříjemnění běžného života ve Šluknově. V následujících řádcích si Vám 
dovolíme přiblížit alespoň některé z nich.

Na jaře roku 2017 byly nově vybudovány celkem čtyři mostky v katastru Cí-
sařský. Ty dosavadní byly již ve velmi špatném technickém stavu a vzhledem 
k tomu, že jsou prakticky denně využívány, byla nutná jejich rekonstrukce. 

V rámci tohoto byly staré mostky 
kompletně zbourány a nové byly vy-
staveny kompletně ze železobetonu. 
Celkový náklad na výstavbu těchto 
čtyř mostků činil cca 1,1 mil. Kč 
včetně DPH a byl financován z vlast-
ních zdrojů města Šluknov.
Další akcí, realizovanou v loňském 
roce, byla výstavba sportoviště na 
Budišínské ulici. Hřiště bylo kom-
pletně oploceno, v rámci terénních 
úprav byla horní plocha hřiště kom-
pletně zbavena náletových dřevin, 
srovnán terén, který byl nově oset. 
Horní plocha byla oddělena vyso-
kou zábranou a byly zde instalovány 
dvě bezpečnostní fotbalové branky. 

Samozřejmostí byla instalace laviček a odpadkových košů. V letošním roce 
bude vybudováno ještě osvětlení hrací plochy. Celkový náklad na realizaci 
byl cca 700 tis. Kč vč. DPH a byl financován z velké části z dotačního titulu.
Široké veřejnosti jistě neunikla pozornosti poměrně rozsáhlá rekonstrukce 
veřejného prostranství v horní části městského hřbitova, která již delší dobu 
žádala úpravu. Během této akce byla nově vybudována dešťová kanalizace 
a odvodnění hřbitovní kaple, vznikly dvě opěrné zdi, díky kterým se zvýšil 
počet parkovacích míst. Celá plocha včetně přístupové komunikace byla 
vydlážděna kamenem. Celý prostor tak dnes plní svou funkci mnohem lépe. 
V následujících letech bude rekonstrukce pokračovat opravou hřbitovní 
kaple a rekonstrukcí Hřbitovní ulice. Celkový náklad této akce činil cca 
2,7 mil. Kč včetně DPH a byl financován z vlastních zdrojů města Šluknov.

Asi největší akcí, co do rozsahu prací, byla rekonstrukce chodníků a komu-
nikace na sídlišti ve Šluknově. V rámci této akce byly kompletně zrekon-

struovány veškeré stávající chodníky, přičemž byla zajištěna jejich bezbari-
érovost. Dále byl vybudován jeden chodník zcela nový, vzniklo nové místo 
pro kontejnery na odpad. Byla zrekonstruována dešťová kanalizace a část 
komunikace byla opatřena novým asfaltovým povrchem. 

Bohužel celou stavbu provázely nemalé problémy s chováním některých 
obyvatelů sídliště, kdy zejména malé děti vylamovaly čerstvě zabetonované 
obruby apod. I přesto věříme, že zejména někteří obyvatelé ocení odvede-
nou práci a i svým chováním přispějí k tomu, aby nové chodníky a komu-
nikace sloužily dlouho a všem bez újmy. Celkový náklad této akce byl cca 
7 mil. Kč včetně DPH a byl financován z velké části z dotačního titulu.
V loňském roce bylo samozřejmě provedeno mnohem více prací, kdy kro-

mě běžné údržby bylo opraveno několik místních komunikací, např. v Krá-
lovství, v Kunraticích, došlo k rekonstrukci vstupu do tělocvičny, byla zre-
konstruována kanalizační přípojka z Domu kultury, byly provedeny práce 
na zámecké půdě, které zlepší požární bezpečnost těchto prostor atd.
Na závěr bychom my, všichni zaměstnanci Technických služeb Šluknov, chtěli 
popřát všem občanům našeho města jen to nejlepší, spoustu zdraví a životního 
štěstí v novém roce 2018. Ať se Vám všem daří!                          Bc. Zdeněk Černý
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Když jsem byl před třemi lety zvolen 
senátorem, skončil jsem po dvace-
ti letech v uvolněné (plně placené) 
funkci starosty, resp. místostarosty 
města, a stal se neuvolněným dru-
hým místostarostou města Krásná 
Lípa. Neuměl jsem si představit, že 
člověk může zvládnout poctivě dě-
lat dvě takovéto funkce (mnozí ano, 
„zvládnou“ i tři). Já se chtěl plně vě-

novat jen jedné práci. Nebylo to po 
dvaceti letech jednoduché, chvíli to 
trvalo. Jen než jsem vyklidil kance-
lář. A programově jsem se musel nu-
tit, že nechci a nebudu některé věci 
ve městě vědět, řešit, komentovat.
Postupně více a více času jsem začal 
trávit v Praze či jinde v souvislosti 
s novou funkcí. 
To má několik předností a mnoho 
nevýhod. O co se mmj. snažím, je 
maximálně se účastnit většiny dů-
ležitých a oficiálních akcí senátu 
(tedy ne, že by to bylo nějak zvláště 
úspěšné v té ohromné mašinerii). 
Mám dlouhodobě vysokou účast 
na jednání senátu - v tomto voleb-
ním období - bez jednoho hlasování 
téměř 100%, nejvíce ze všech. Sho-
dou okolností jsem se přes svůj na 
senát nízký věk stal i předsedou Vý-
boru pro územní rozvoj, veřejnou 
správu a životní prostředí. 
Zajímavé a signifikantní přitom je, 
že i když se tomu snažíte věnovat 

maximum, pro média zůstává vždy 
zajímavější ta osoba, která má nao-
pak účast za poslední rok 0%. Po-
dobně je to s dalším. 
Když jsem aktivní tam, kde mám 
být, musím pobývat hodně v Praze. 
Sedím hlavně nad zákony (často 
nesmyslnými), problémy, čtením 
a také na souvisejících schůzích 
či spíše schůzkách, kde se snažím 
spíše neformálně debatovat a hle-
dat dobré řešení s dalšími, kteří to 
pojímají podobně. Nejsem ale díky 
tomu už tolik v regionu, nejsem už 
starosta, nejsem už tolik „vidět“.
A to mívá následky. Koncentrací na 
jednu funkci a jednu práci jakoby 
mizíte z obzoru. Kdo naopak „v té 
jedné práci“ není pořád, kdo vedle 
toho dál vykonává v regionu svoji 
původní profesi, nechává si všech-
ny předchozí funkce nebo si k nim 
dokonce přibírá další, je na něj vi-
dět mnohem víc.
Je to trochu paradoxní, ale je to často 

tak - lidé něco chtějí -proklamují, ale 
chovají se a vyžadují přesně opačné. 
Důležité jsou pro mě jednání mimo 
oficiální akce a na druhé straně 
i samotné hlasování na plénu. Pro 
někoho sice možná málo hlasuji 
„pro“, ale těžko můžete hlasovat 
pro zákony, u nichž vidíte množství 
chyb nebo z podstaty špatnou ideu 
daného zákona. 
Naopak se snažím u těch zákonů, 
které prošly většinovým hlaso-
váním, ale kde spatřuji chyby či 
protiústavnost, podávat spolu se 
stejně smýšlejícími kolegy ústavní 
stížnosti, návrhy změn, abychom 
se pokusili alespoň zpětně odčinit 
nepravosti, kterými je náš právní 
systém znečišťován. „Čištění“, zpo-
malování příp. i blokování legisla-
tivního procesu a prostředí vidím 
jako jeden ze svých hlavních úkolů, 
když vidím to množství a kvalitu 
předkládaných materiálů. Raději 
bych ale něco rozumného tvořil.  

Říjnový orkán nejen polámal stro-
my, ale také rozcuchal čupřinu zá-
chrannému systému a dispečerům 
energetiky. 
Svůj útok zahájila vichřice v ne-
děli na konci října (29.  10.) 2017. 
A hned to začalo padat. Elektřina, 
internet, za pár hodin telefonní sítě. 
A někde se přidaly voda a teplo. Ne-
tekoucí a nesálající. Krizová situace 
je tady. A nastupuje IZS (Integro-
vaný záchranný systém). 
Už dříve se na vojně říkalo, že bez 
spojení není velení. Staří mazáci 
věděli, o čem mluví. Starostové vidí 
– nejde elektřina, nejde topení. Ho-
diny plynou, IZS mlčí. Aby taky jo, 
nejde internet, telefon hluchý atd. 
Jak zjistit, co se kde děje? Kdo potře-
buje pomoc? Jak rozhodovat? Lidi 
se ptají, starostové bez informací. 
Půjde škole v pondělí topení a budou 
moci přijít děti do škol? To má dopad 
i na rodiče a je nutné to rozhodnout. 
Ale jak bez informací? Bude se topit 
na úřadě, půjde tam elektřina, bu-
dou tam fungovat počítače, půjde 
tam internet a telefony? Nebo ať 
radši úředníci nechodí? A co školní 
jídelna, bude moci vařit? 
Takže sednout do auta a začít objíž-
dět a shánět informace. Ale je nedě-
le, na úřadech nikdo. I u policajtů 
tma. Asi jsou někde na výjezdu... 
Ne, nejsou! Po zaklepání se objeví 
příslušník se svíčkou v ruce. Co je 
nového, ptá se. Aha. Tak dál, je po-
třeba spojit se s elektrorozvodnou. 

Kancelář senátora 
Ing. Zbyňka Linharta  

je pro veřejnost otevřena 
každé 2., 3. a 4. pondělí v měsíci, 

vždy od 14.00 do 16.30 hodin
Adresa: 

Generála Svobody 1905, 
Varnsdorf

Jde to dělat jinak? Aneb nejlepší účast … 

Máme mírně dezintegrovaný záchranný systém
Jak to vypadá, kdy půjde elektři-
na? Nevíme, teď by se prý prioritně 
měla řešit páteřní síť, přípojky do 
obcí až poté. A kdy to bude? Za-
tím nevíme, nemáme informace… 
Když se obnoví telefonní síť a do-
voláte se, zvedne Vám to operátor-
ka na centralizovaném dispečinku 
energetiků někde v Plzni, kterou 
musíte nejprve přesvědčovat, že se-
veročeské město, kde starostujete, 
opravdu existuje, jakkoli ho ona na 

svém monitoru nevidí… 
Starostové si tu neděli a pondělí 
zkrátka užili. Někde až 4 dny. Já 
nejsem odborník na krizové situace 
a bezpečnost, nicméně myslím, že 
třeba vybavit obce a centralizované 

dispečinky vysílačkami, se kterými 
by se dalo při podobných situacích 
domlouvat mezi starosty, hasiči, 
policií, zdravotníky a dodavateli 
energií, by nemuselo být daleko 
od věci. V každém případě o tom, 
jestli funguje celý ten státní systém 
a IZS, se právě přesvědčíme, až 
když se něco přihodí. 
Připomnělo mi to jednu z mnoha 
příhod s povodněmi. Tehdy také IZS 
prý perfektně fungoval. U nás bylo 

už ráno náměstí pod vodou. Snažili 
jsme se to rychle řešit. Voláme naše 
hasiče. Ti nikde, protože zasahova-
li v jiné obci, kam si je předtím bez 
našeho vědomí povolali. Muselo se 
pro ně zajet. Přijeli a vyřešili jsme 

všechny nejvážnější krize a rizika, 
která povodeň přinesla. Když bylo 
po všem, přišla odpoledne výstraha 
z IZS. Pozor, blíží se povodeň! První 
varování toho dne. Díky.
Chci tím říci, že ten systém stojí 
velké peníze, zaměstnává spousty 
manažerů a je smutné, když v ně-
kterých případech jde spíše než 
o záchranný, o systém alibistický, 
v němž nad reálnou ochranou lidí 
stojí ochrana zodpovědných orgá-
nů před vymáháním případných 
škod poškozených lidí. A přeho-
zení odpovědnosti na jiné, mj. na 
starosty obcí. Pak konstatovat: va-
rovat dříve objektivně nešlo, jakmile 
to ale šlo, hned jsme to přece udělali. 
IZS není jen formální zákonná po-
vinnost, má to být skutečně funkční 
systém, zejména když má řešit kri-
zové situace při extrémních pod-
mínkách. A navíc když stojí takové 
peníze. Vzniklé situace ukazují, že 
je na IZS stále co napravovat. 
Z proběhlých krizových situací by se 
měla sebrat a vyhodnotit data, zku-
šenosti, informace – bez toho, aby se 
kritici nepovažovali zase za otravy. 
Ono je to poučení i pro nás pro 
všechny – nebrat varování o pří-
chodu extrémního počastí na leh-
kou váhu. A mít připravený alespoň 
základ – nalitou vodu, natankovaný 
benzín, hlavní potraviny, rezervní 
baterie, přenosný vařič na propan-
-butan atd. Tak příště.

Váš senátor Zbyněk Linhart 
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Další lokalitou pro vybudování dětského hřiště je plocha hřiště za kostelem 
sv. Vavřince v Království. V současné době byly zahájeny návrhové práce, 
aby se vybraly a prostorově umístily herní prvky na ploše. Vybudování 
proběhne v roce 2018. Úpravu by mělo doznat i nejbližší okolí – osázený 
ochranný val, oprava přístřešku posezení, ale i možnost vybudování stálé-
ho ohniště pro setkávání.
V letošním roce bude pro tuto lokalitu objednána prolézačka Traktor, hra-
zená z daru firmy ČEZ ve výši 100 000 Kč.

A co děti ve Šluknově? Mají si kde hrát?
Jak jistě víte, má město Šluknov několik dětských hřišť, tak bych 
Vám rád sdělil, kde je naleznete, jak jsou stará a co město Šluknov 
plánuje v nejbližším období.

Dětské hřiště Sokolská ul.
Toto hřiště najdete mezi ulicemi Sokolská a Sv. Čecha nad objektem Poli-
cie ČR. Vybudováno bylo již v roce 2009 a dodavatelem herních prvků byla 
firma Tomovy parky. Naleznete zde pružinové houpadlo Koník, houpačku 

Dětské hřiště v ul. Lužická
Dětské hřiště najdete dle názvu v Lužické ulici. Stejně jako hřiště v ul. So-
kolská bylo vybudováno v roce 2009 stejným dodavatelem. Naleznete zde 
pružinové houpadlo Koník, houpačku Kládovka, prolézačku Supí hnízdo, 
prolézačku Šapito a infopanel. 
Během let se i u tohoto hřiště rozpadly dřevěné palisády, které byly shodně 
jako u předchozího hřiště nahrazeny betonovými palisádami.

Dětské hřiště a sportoviště v ul. Budišínská
V roce 2011 se zahájila realizace dětského hřiště v ul. Budišínská osazením 
několika herních prvků – pružinová houpadla Kačenka a Koník, malovací 
tabuli Čmáralka, síťovou přelízku, věžičku se skluzavkou Černovousova 
věž, dvojjhoupačku, prolézačku Paraván, 2 lavičky a odpadkový koš. V ná-
sledných letech se vybudovaly dopadové plochy.  
V roce 2017 se areál rozšířil o obnovu sportoviště – tréninkového fotbalo-

Dětské hřiště v Království

Krokodýl, houpačku Kládovka, prolézačku Mučírna, prolézačku Paraván, 
Trojhrazdu a infopanel. V průběhu trvání bylo hřiště doplněno o dřevěné 
palisády, oplocení, odpadkový koš a lavičky.
Vzhledem ke skutečnosti, že se dřevěné palisády pod oplocením začaly 
rozpadat (vyhnívat), byla provedena výměna za betonové. Práce provedly 
Technické služby Šluknov, spol. s r. o. v roce 2017.Osazování betonových palisád 2017

Osazování betonových palisád 2017

Osazování betonových palisád 2017

vého hřiště o velikosti 36x20 m. Součástí dodávek byly i fotbalové bran-
ky, oplocení celého areálu, instalace ochranné sítě mezi dětským hřištěm 
a sportovištěm, vybudování terénní lavice a přístupové komunikace pro 
techniku zajišťující budoucí údržbu. 
Celkové náklady na sportoviště a oplocení byly v roce 2017 ve výši 
716 000 Kč, přičemž dotace Ministerstva vnitra z Programu prevence kri-
minality byla přiznána ve výši 240 000 Kč.

Pokračování na str. 7

Prolézačka Traktor od firmy Hřiště hrou
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Vysokolští studenti představovali své vize o Fukově

Pokračování ze str. 6

Dětské hřiště v Císařském
V roce 2016 bylo rozhodnuto, že město Šluknov zřídí další dětské hřiště. 
Byly vytipovávány lokality s ohledem na pozemky ve vlastnictví města 
Šluknov a počet dětí v místních částech. V této etapě vyhrála místní část 
Císařský.

Text a foto: Bc. Michal Bušek

Na rok 2018 plánujeme doplnění tohoto sportoviště o osvětlení, aby moh-
li fotbalisté ve městě využívat i zimní trénink po setmění. Očekáváme zde 
také částečné finanční krytí z dotace Ministerstva vnitra.

Práce byly započaty v roce 2016 srovnáním parcely a v roce 2017 pak vybu-
dováním samotného hřiště. Dodavatelem herních prvků byla firma Hřiště 
hrou a najdete zde pružinové houpadlo Koník, dvojhoupačku, skluzavku 
Mamut, síťovou prolézačku Bábovka, 3 lavičky s opěrkou a odpadkový 
koš. Technické služby Šluknov, spol. s r. o. zhotovily dopadové plochy s le-
mováním z ocelových pažnic a instalaci částečného oplocení, jako ochrana 
nad stávajícím Šluknovským potokem. Celková cena za vybudování hřiště 
byla ve výši 540 000 Kč, přičemž 60 000 Kč obdrželo město jako dar od 
firmy ČEZ.

Dětské hřiště v ul. Budišínská Sportoviště v ul. Budišínská

Šluknovské noviny zvaly na po-
slední listopadový den roku 2017 
do zámku na přednášku „Vize Fu-
kov“. A byla to přednáška vskutku 
zajímavá. Více než desítka studen-
tů z Vysoké školy uměleckoprů-
myslové v Praze přemýšlela o tom, 
jak oživit Fukov, vesnici, která 
byla skoro před 60 lety vymazána 
z mapy tehdejšího Českosloven-
ska. Byly to většinou dobré nápady 
a z Fukova by se tak mohla stát re-
kreační oblast.
Představte si, že byste měli mož-
nosti přijet do Fukova vlakem, 

protože u železničního mostu by 
stálo nádraží, v jehož horním pa-
tře by byla obrazová galerie, kde 
by návštěvníci (cestující) mohli 
např. vidět, jak vypadala vesnice 
před válkou. Ubytovat by se mohli 
na ukázkovém statku, kde by měli 
možnost vidět nebo i připome-
nout si či dokonce vyzkoušet práce 
v zemědělství. Ve stájích by byly 
opravdové krávy, ne fialové Milky. 
Procházel by se tu kohout se svým 
slepičím harémem a slepice by 
snášely vajíčka v normálních kur-
nících. Pásly by se tu ovce i kozy, 

které by bylo možno krmit. Na ryb-
níce by plavaly kachny a  husy. Ve 
stájích by byli koně, na kterých by 
se děti mohly povozit. Samozřej-
mě by nechyběl pes-hlídač a koč-
ka k chytání myší. Kolem by byla 
obdělaná pole, kde by se pěstova-
lo obilí i kukuřice či jiné plodiny. 
Na statku by se vyráběl sýr, máslo 
i tvaroh. Prostě vše, jak to kdysi na 
statcích bývalo.
Kolem hranice celé vesnice by vedla 
turistická stezka s několika zasta-
veními a z mapky by návštěvníci 
vyčetli, co u kterého zastavení je 

zajímavého a taky, aby žádné nemi-
nuli. Stála by tu i rozhledna, ze kte-
ré by bylo vidět do kraje. U Sprévy 
by byl vybudován jez, kde by se za 
pěkného počasí dalo koupat. Žád-
ný moderní vodní svět s tobogány 
a skluzavkami. Kostel by byl z oce-
lových prutů, porostlý popínavými 
rostlinami, např. břečťanem. A pod 
touto zelenou klenbou by se konaly 
mše a koncerty. Své nápady před-
stavili ještě další studenti a student-
ky a bylo pěkné poslouchat, s jakým 
zaujetím své vize obhajují.       

Helga Hošková
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Šluknovský zámek
má svůj prohlídkový okruh,

 v jehož rámci
 jsou pro návštěvníky 

otevřeny téměř všechny
 prostory zámku,

 včetně dobových místností
 s původními exponáty.

 
Šluknovský zámek (RIC)

 č. tel. 412 332 711, 
+420 739 593 014, 

e-mail: ic@mesto-sluknov.cz
Provozní doba:

9:00 - 12:00  12:30 - 17:00
Denně vč. víkendů
Zámkem se provází 

od 2 přítomných osob.

Víte, že...

…po novém roce otevřeme další dvě 
nové místnosti prohlídkového okru-
hu? Více v dalších Šluknovských 
novinách.

Půda na zámku ve Šluknově voněla v so-
botu 9. prosince všemi vůněmi Vánoc, 
autorskou poezií a sdílením radosti z po-
hybu.
Dvě jógové lekce pro společné zastavení 
se konaly v předvánočním spěchu v krás-
ném prostředí, s výborným jídlem, čajem 
a živou hudbou. To vše ladilo dohromady 
a děkuji všem, kteří přišli. Část vstupné-
ho putuje na podporu kamaráda Vládi 
Mikuláše, který je pokorným bojovníkem 
proti nemoci ALS. Vřelé díky také Šluk-
novskému zámku za jeho krásné prosto-
ry a možnost tuto akci uspořádat.

Za Krásnolipský spolek 
Irena Kubicová

Již třetím rokem město Šluknov 
ožívá masopustním průvodem. 
Každý rok píšeme do Šluknovských 
novin pozvánku, ve které Vás na 
tuto akci zveme. Nikdy jsme se 
však nevěnovali samotnému názvu 
,,masopust“. Jak vůbec toto slovo 
vzniklo? V původním smyslu jde 
o ,,opuštění masa“. Samotné slovo 
nejspíš pochází z italského ,,carne 
levare“ – dát pryč maso. Masopust 
tak představoval období hodování 
a veselí mezi dvěma postními doba-
mi a vrcholí právě oslavami, které 
bývaly a jsou často spojeny se zabi-
jačkou a hostinou.
Stejně tak tomu bude i u nás, kdy 
Šluknovský masopust vypukne 
v pátek 2. února od 15:30 hodin. 
To si budete moci jako již tradičně 
koupit masopustní dobroty – jitr-
nice, jelita, tlačenku, zabijačkovou 
polévku. Nebo také posedět nad 
teplým ovárkem a dát si k němu piv-
ko od Falkenštejna. Od 17:00 ho-
din pak vypukne masopustní prů-
vod. Paní starostka předá klíče od 
města strašidlům a vyrazíme ze zá-
meckého parku do reje zábavy. Za 
zvuků harmoniky a zpěvu projde-
me pěší zónou a budeme se zasta-
vovat u jednotlivých obchodníků. 
A proč? Tím, že obchodník pohostí 
strašidla, si vyslouží další úspěšný 
rok ve svém podnikání. Masopust-
ní putování ukončíme na náměstí. 
Vezměte masky a pojďte s námi do 
průvodu podpořit folklorní soubor 
Lužičan. Těšíme se na Vás.

Do dřevem vonících prostor Šluknovského 
zámku v lednu zavítá z Jablonce nad Nisou ka-
pela ,,BezBeatu“. Samotný textař kapely Dan 
Císař o kapele říká: ,,Kapela hraje v trochu slo-
žitě popsatelném žánru, blues, soul, art rock, 
zpívá o životě... Ten můj, zrovna nebyl vzorem 
všech ctností, takže textíky tomu odpovídají.“ 
Skladatelem je Pavel Novák – známý bluesový 
kytarista, který hraje i s Marcelou Holanovou. 
BezBeatu je hudební uskupení lidí, kteří se 
mají rádi. Zpívají vlastní písně, které jsou son-
dou do jejich duše a srdcí a jsou plné emocí. 
Přijďte si 19. ledna 2018 od 19:00 hodin 
poslechnout kapelu, která je celá o velkém, 
opravdovém a neobyčejném přátelství.
Vstupné 100 Kč

První letošní koncert bude ,,BezBeatu“

Druhou advent-
ní neděli, kterou 
jsme zasvětili 
lásce a vánočním 
zpěvům, jsme na 
zámku přivítali 
vokální kvartet 
Bohemia Voice. 
Kvartet spojuje 
klasickou a popu-
lární hudbu a na 
zámku zaznělo 
mnoho vánoč-
ních písní o lásce 
a také koled, jak 
z českých luhů 
a hájů, tak i ze za-

Pozvánka Procítěný vánoční koncert dojal 
na zámku mnoho návštěvníků

hraniční provenience. 
Nádherný hlas sopranistky Zuza-
ny Seibertové zapříčinil mnoha 
návštěvníkům koncertu husí kůži. 
Samotná zakladatelka projektu Bo-
hemia Voice Elin Špidlová prová-
děla celým koncertem nejen svým 

krásným altovým hlasem, ale také 
mluveným slovem. Nechyběl ani 
mužský element v podání tenoru 
Bronislava Palowski, basbaryto-
nisty Lukáše Sládka a také něžný 
klavírní doprovod. 
I přesto, že koncert nebyl vyprodán, 

Vánoční jóga

a je to obrovská škoda, jsme si akci 
všichni moc užili. 
Načerpali jsme tu pravou vánoční 
atmosféru, zámek byl provoněný 
hřebíčkem a svařákem a všechno 
se konalo ve znamení pohody a Vá-
noc. 
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Dvoustranu připravila za RIC
Mgr. Andrea Přidalová

Když jsem na konci loňského roku 
přemýšlela nad tím, jaký bude rok 
2017, brouzdala jsem po internetu 
a narazila na čínský kalendář. Rok 
2017 – rok ohnivého Kohouta – rok 
ve znamení klidu, spravedlnosti 
a hlavně kreativity. Ani jsem v té 

Jaký byl rok ohnivého Kohouta ve Šluknovském zámku?

době netušila, jak moc nám čínský 
horoskop sedne. 
Je konec roku 2017 a hlavou mi běží 
obrovské množství myšlenek. Pře-
mýšlím nad tím, na co můžeme být 
pyšní, přemýšlím nad tím, co by-
chom mohli zlepšit, přemýšlím nad 
tím, jestli ten nový rok bude stejně 
tak pestrý, jako ten rok letošní, jest-
li splníme aspoň některá z Vašich 
očekávání, jestli se nám podaří za-
chovat ve Vašich srdcích přízeň.
V loňském roce se nám povedlo 
vybavit exponáty poslední zbylé 
místnosti našeho zámku. V prvním 
patře jsme vybudovali adminis-
trativní patro posledního majitele 
šluknovského panství Ervína Le-
opolda Nostitze-Rienecka. Mů-
žete tak navštívit přijímací salon, 
jednací sál a kancelář. V letošním 
roce budeme ještě celý okruh do-
laďovat, rádi bychom, aby se na 
zámek vrátilo co nejvíce exponátů 
a také chceme dotvořit za pomoci 
Národního památkového ústavu 
text prohlídky. Na konci roku 2018 
by tak měl mít Šluknovský zámek 
po třech letech úplně novou prvo-
republikovou expozici. A je to ve-
lice symbolické, a to hned ze dvou 
důvodů. Za prvé je to 10 let, co byl 
vytvořen první prohlídkový okruh, 
který v roce 2007 zahrnoval 3 dobo-
vé místnosti, které v loňském roce 
doznaly velkých změn. Za druhé je 
rok 2018 rokem výročí, a to 100 let 
od vzniku První republiky. 
Na zámku jsme také v letošním 

roce zažili jednu premiéru a tou 
byl 1. Zámecký ples. Akce, na kte-
rou jsme se všichni obrovsky těšili. 
I přes počáteční starosti, které nás 
velmi mrzely a mrzí, nakonec mys-
lím, že jsme ukázali, že ve Šlukno-
vě můžeme udělat krásný ples, na 

kterém se budou lidé bavit. A nás to 
taktéž velmi bavilo, protože nálada, 
která zde panovala, byla velice po-
hodová a milá. Nejnavštěvovanější 
akcí byly opět Zámecké slavnosti, 
tentokrát v barokně-renesančním 
stylu. Ve stylu, který je nejbližší 
našemu zámku a době jeho vzni-
ku. Kromě plesu a slavností se na 
zámku konalo dalších 39 akcí, to je 
ještě o 10 akcí více než v roce 2016. 
Dovolte mi, abych zavzpomínala 
na pár, které byly pro nás něčím vý-
jimečné. Rozhodně to byla novinka 
loňského roku, a to Šikovné ruce – 

rukodělné tvoření pro všechny ge-
nerace, dále tradiční akce jako jsou 
zabijačky, masopust a koncerty 
KPVH. Poprvé jsme rovněž vyzkou-
šeli pojmout oslavu Velikonoc, kte-
rá měla velký úspěch. Oslavili jsme 

rovněž významná výročí: 60 let or-
ganizované turistiky ve Šluknově 
a 150 let výročí hasičů. Navštívil 
nás prezident naší republiky. 
Na zámku jsme za rok nainstalovali 
11 různých výstav. Nejvíce návštěv-
níků získala výstava Angličáků 
a Matchboxů, Vojenská výstava 
uniforem a výstava Svět kostiček.
Šluknovský zámek ve svých pro-
storech skrývá také Regionální in-
formační centrum, které je jediné 
regionální IC ve výběžku. Denně 
obslouží desítky (v sezóně stovky) 
návštěvníků, kteří chodí s různými 
přáními. Někteří přijdou pro radu 

a pomoc, jiní využívají množství 
služeb, které nabízíme (veřejný in-
ternet, tisk, kopírování, skenování, 
faxování, laminování, kroužkování 
či prodej vstupenek), nebo chtějí 
koupit dárek či suvenýr pro své nej-
bližší. Podařilo se nám znovu ob-
hájit certifikát od Asociace turistic-
kých informačních center a rovněž 
II. stupeň certifikace Českého sys-

tému kvality služeb. Kolegyně, kte-
ré denně přichází do styku s turisty, 
absolvovaly řadu školení a pravi-
delně si své vzdělání rozšiřují. 
I v roce 2017 jsme prezentovali 
naše město na veletrzích cestovní-

ho ruchu. V lednu to byl turistický 
veletrh v Drážďanech Reisemesse 
Dresden, kde jsme byli velice mile 
překvapeni, kolik německých turis-
tů zná krajinu Českého Švýcarska 
a kolik z nich už zná i naše město. 
V únoru pak pražský veletrh Holi-
day World Prague, který navštěvu-
jeme pravidelně. V letošním roce 
nás čekají dva velké veletrhy. Praž-
ský Holiday World a poprvé poje-
deme i na veletrh do Bratislavy ITF 
Slovakiatour.
Šluknovský zámek v roce 2017 na-
vštívilo celkem 31 176 návštěvníků, 
což je asi o 1 000 víc, než v loňském 

roce. Největší radost máme z toho, 
že vzrostl počet návštěvníků, kteří 
dorazili do zámku na kulturní akci, 
prohlídku či výstavu, a to o 4 500 ná-
vštěvníků. Našim cílem není extrém-
ní nárůst návštěvnosti, rádi bychom, 
aby ti, kteří k nám dorazili, odcházeli 
maximálně spokojeni a naplněni pří-
jemným zážitkem a aby si náš zámek 
hlavně zapamatovali. 
A nyní je na čase ukončit snění 
a vrátit se do reality. Rok 2018 po-
malu vstoupil do našich životů, 
a protože to v loňském roce vyšlo 
a my jsme byli kreativní a snažili 
jsme se, abyste se u nás cítili poho-
dově, zkusme ten čínský horoskop 
využít i letos. Čeká nás rok Psa 
a dvanáct měsíců, jejichž symbo-
lem bude spravedlnost a vědění, 
a to jak osobní, tak společenské. 
Rok 2018 by měl být ve znamení 
všeobecného zájmu, dobra, odva-
hy a neměly by nám být lhostejné 
osudy druhých lidí. A proto moje 
malá prosba k Vám: Nemyslete jen 
na sebe, ale stejně jako my, snažte 
se dělat radost lidem ve svém okolí. 
Buďte tu pro své nejbližší, milujte 
se a nezapomeňte, že všechno, co 
dáváte, se vám vrátí, proto ať z Vás 
vychází jen a jen to nejlepší. 
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Téměř sto diváků prožilo adventní neděli s Rolničkou
Při příležitosti 3. adventní neděle zahrál Loutkový soubor Rolnička pohád-
ku „Jak švec ke štěstí přišel“. I přes nepřízeň počasí se na pohádku přišlo 
podívat přes 90 diváků. Před loutkovou pohádkou si mohli děti i dospělí 
vyzkoušet pletení z pedigu, případně se jen tak podívat, jak se plete, nebo 
si mohli zakoupit již hotový košík nebo zvoneček vyrobený dětmi ze ZŠ 
Šluknov pod vedením Mgr. Tomáše Krákory. 

Z pohádek zahájily neděli nejprve 
děti ze souboru Kvítko, které vy-
stoupily s Čertovskou pohádkou. 
Tuto pohádku si děti nacvičily s no-
vou hereckou posilou - Tadeášem 
Mišechem a bylo vidět, že si pohád-
ku i sami herci a herečky užívali. 
Po Čertovské pohádce jsme rychle 
obdarovali volňáskem a perníčkem 
šikovné malé malíře, kteří nám na-
kreslili správně vlka z listopadové 
pohádky. A to už se všichni utišili 
a koukali se na pohádku, ve které 
vystupoval švec, Káča, čerti a ježi-
baba s prasátkem. Jestlipak víte, jak 
se jmenovalo to růžové prasátko? 
Na závěr 3. pohádkového adventu 

jsme si společně 
zazpívali s členy 
loutkového sou-
boru 3 koledy. 
A jelikož se na 
tomto předsta-
vení chovali děti 
i rodiče správně 
jako v divadle, 
rozdali jsme s lás-
kou a trpělivostí 
připravené a na-
zdobené perníč-
ky. Za všechny 
členy LS Rolnič-
ka Vám, milí čte-
náři a návštěvníci 
našich pohádek, 
přeji mnoho úspěchů v novém roce 2018, pevné zdraví a spoustu radosti - 
a to nejen u našich pohádek. A do nového roku bych ráda popřála naší Rol-
ničce mnoho diváků a také abychom měli všichni dostatek elánu a nadšení 
pro dobrou věc jako doposud.                                

Text: Bc. Karolína Fráňová, foto: Renáta Parkmanová
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Na svatého Mikuláše už je zima celá naše...

Text: Hana Princová, foto: Hana Princová, Božena Sokolová a Lenka Králová

Ač nám zima ještě pořádně nezačala, přeci jen jsme si trochu sněhu užili 
a čekáme na další sněhovou nadílku. A ani letos na nás Mikuláš s čertíkem 

a andílkem nezapomněli. Změnou bylo jen to, že tentokrát jsme za nimi 

nešli do sněžných hor, ale všichni 
tři přišli za námi do školky. A za 
naše písničky a příslib školky plné 
hodných dětí jsme od nich dostali 
i dáreček. Mikuláš je pryč a nastal 
opět ten nádherný čas na přípravu 
vánočních besídek, výrobu přá-
níček a dárečků, zdobení školky 
i stromečků, vánočního povídání 
a zpívání. Besídky se ve všech tří-
dách vydařily, děti byly moc šikov-
né, moc se snažily a rodiče si jistě 
odnesli mnoho hezkých dojmů 
a mohou být na své miláčky náležitě pyšní. Také děti byly odměněné. Jejich 
vystoupení se líbila i Ježíškovi, který jim za ně pod stromečky naskládal 
spoustu dárečků... Nezapomněli jsme se také podívat do říše obrů, tento-

krát za nočním hmyzem, a tak jako si světlušky svítí svými lampičkami, tak 
jsme si je vyrobili i my a přímo vánoční... A nejen to. Předškoláci se byli po-
dívat v praktické speciální škole, kde se zapojili do společných činností a na 
oplátku děti z této školy přišly k nám do školky se svým milým vánočním 
představením. Také naši malí sportovci zakončili své podzimní sportování 

ve školičce a byl jim předán diplom a malý dáreček za jejich píli. 
A teď už jen zbývá rozloučit se se starým rokem a do toho nového si popřej-
me hodně lásky a hodně dobrých lidiček kolem sebe...“
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Kuchařčino okénko:
Polévka coby grunt

V městské knihovně probíhá dlouhodobá soutěž, při které se lze něco dozvě-
dět a ještě získat volný lístek pro jednu osobu na jednu kulturní akci dle vlast-
ního výběru – v domě kultury nebo ve Šluknovském zámku. Volná vstupenka 
platí do konce roku 2018.
Každý měsíc je vyhlášena a zveřejněna na tabuli ve vstupní hale městské 
knihovny a ve Šluknovských novinách otázka nebo úkol, odpověď je třeba 
odevzdat ve vstupní hale MK do připravené krabice, nebo zaslat mailem 
na adresu MK knihovna@město-sluknov.cz. Na konci měsíce je vylosován 
výherce volné vstupenky, jehož  jméno je oznámeno v ŠN a zveřejněno i na 
nástěnce v hale knihovny.
Otázka na leden: 
12. - 13. ledna 2018 proběhne volba prezidenta České republiky. Prvním 
prezidentem Československé republiky od října 1918 - označovaný též pre-
zident Osvoboditel - byl filozof a pedagog pocházející z chudé rodiny. Jeho 
otec, původem Slovák, byl kočí, matka pracovala jako kuchařka.

BORŠČ

V městské knihovně se často stává, že se tu potkají kamarádky, přítelky-
ně a známé, které si kromě doporučení oblíbené knihy, vymění i tipy na 
dobrou koupi (“ve slevě mají...“) nebo 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 městské knihovny „svůj“ recept na moučník či jídlo přinesete, nebo po-
šlete mailem (knihovna@město-sluknov.cz) i Vy.
Po vánočních svátcích a novoročních oslavách, kdy jsme si většinou 
dopřáli spoustu dobrého jídla a pití, se asi mnozí s nějakým náročným 
jídelníčkem nechceme zabývat. Tak protentokrát zůstaneme u starého 
dobrého základu - vydatné polévky. Protože už naše babičky říkaly, že 
polévka je grunt.

Receptů na boršč s červenou řepou je bezpočet. Ruský boršč, ukrajinský 
boršč, polský boršč… Co region, to jiné přísady i recept. Ale základem kaž-
dého dobrého boršče je hlavně silný masový vývar. Ideální jsou tři druhy 
masa – skopové, vepřové a hovězí. Na boršč s červenou řepou použijeme 
třeba hovězí žebro, vepřovou plec a kus kližky. Ale fantazii se ani v tomto 
případě meze nekladou.

A postupujeme krok za krokem:
Přípravu borče začneme tím, že si uděláme silný masový vývar. Očiště-
né maso (na 6 až 8 porcí  použijeme 250 g hovězí kližky, 250 g hovězího 
předního s kostí a 250 g vepřové plece) vložíme do hrnce, zalijeme stu-
denou vodou, osolíme, přidáme 5 lístků bobkového listu, nové koření 
– asi 5 kuliček a 10 kuliček celého pepře. Přivedeme k varu, necháme 
provařit, pak ztlumíme oheň a necháme táhnout aspoň dvě hodiny za 
občasného sesbírání pěny.
Nakrájíme zeleninu. Připravte si 1 středně velkou cibuli, 50 g mrkve, 
50 g celeru, 50 g petržele, 150 g hlávkového zelí a 1 velkou bramboru. 
Do boršče by se všechny suroviny měly krájet pěkně na kostičky, snad 
mimo zelí.
V boršči nesmí chybět slanina, popřípadě špek. Nakrájíme na kostič-
ky. Rozehřejeme pánev a kostičky slaniny nebo špeku dáme do pánve 
a orestujeme. Ze slaniny si vypečeme tuk, přidáme zeleninu a tu na něm 
orestujeme. 
Přidáme rajčata (krájená konzervovaná, 400 g) a dvě polévkové lží-
ce sladké mleté papriky. Maso vytáhneme z vývaru a dáme stranou. 
Do vývaru přidáme orestovanou zeleninu, necháme zavařit a mezitím 
si nakrájíme maso na kostky. Dáme zpátky do vývaru. Předvařenou 
červenou řepu také nakrájíme na kostky a přidáme do polévky. Na 
závěr dochutíme - boršč musí chutnat po divokém koření, po použi-
tých surovinách a musí být lehce nakyslý. Servírujeme se zakysanou 
smetanou. 
Dobrou chuť!                                                                                                                  (šti, net)

Přes knihovnu za kulturou

Za studijního pobytu v Lipsku se 
roku 1877 seznámil se svou budou-
cí ženou, Američankou Charlottou 
Garrigueovou a roku 1878 se s ní 
v New Yorku oženil. Zpráva o revo-
luci v Praze a vzniku Českosloven-
ska dne 28. října 1918 jej zastihla 
v Americe, stejně jako zpráva o jeho 
zvolení prezidentem. Cestou domů 
navštívil už jako prezident Anglii, 
Francii a Itálii i české legionáře 
a 21. prosince 1918 byl triumfálně 
uvítán v Praze. Hned po volbách 
roku 1920 byl znovu zvolen, i když 
získal jen asi 65 % hlasů, a podob-
ně i v dalších volbách roku 1927. 
Teprve při třetí volbě v roce 1934, 
kterou ústava prezidentu Osvoboditeli dovolovala a která proběhla jako 
manifestace pro demokracii, získal 73 % hlasů. Znáte jeho jméno?
Správná odpověď na otázku z prosince 2017 zněla: Josef Lada
Známý český malíř, ilustrátor, scénograf a spisovatel se narodil 17. prosin-
ce 1887 v Hrusicích . V roce 1901 odešel do Prahy, aby se na Královských 
Vinohradech vyučil malířem pokojů a divadelních dekorací. O rok později 
vstoupil do učení na knihaře a zlatiče. V kresbě byl samoukem, postupně 
si vyvinul osobitý styl s typickou silnou linkou a zaoblenými tvary postav. 
Působil jako karikaturista, ilustrátor a také jako spisovatel. Kromě mno-
ha pohádek a knih pro děti, které sám napsal (k nejznámějším patří Ko-
cour Mikeš a O chytré kmotře lišce), ilustroval především Osudy dobrého 
vojáka Švejka za světové války (pro Švejka nakreslil 1339 kreseb) a další 
knihy Jaroslava Haška, dále Tyrolské elegie, Krále Lávru a Epigramy Kar-
la Havlíčka Borovského, Erbenovy a Drdovy pohádky a další. Byl rovněž 
autorem výprav, scén a kostýmů k divadelním hrám i operám uváděným 
Národním divadlem a hlavním výtvarníkem úspěšného českého filmu 
Hrátky s čertem z roku 1956, natočeného podle stejnojmenné pohádkové 
divadelní hry J. Drdy. 
Jako půlroční chlapec upadl na knejp (ševcovský nůž) a poranil si oko. Pro-
to viděl jen na jedno a chybělo mu prostorové vidění. Zemřel 14. prosince 
1957 v Praze.
Ze správných odpovědí byla vylosována ta od p. Richarda Wiesnera ze 
Šluknova. Ten si může volnou vstupenku vyzvednout v městské knihovně 
nebo v Domě kultury Šluknov u pí. Parkmanové.                                     (šti, net)

Městská knihovna Šluknov
T. G. Masaryka 638, 

407 77 Šluknov
č. t.: 412 386 968

e-mail: knihovna@mesto-sluknov.cz
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Letošní školní rok se zdárně přehoupnul za první čtvrtletí 
a míří ke své polovině a naplno se začínají rozjíždět nej-
různější sportovní i předmětové soutěže. Studenti Gym-
názia Rumburk proto nezahálejí a vyrážejí reprezentovat 
sebe a svou školu do blízkých i vzdálenějších koutů naší 
republiky.
Daleko nemusela naše basketbalová družstva z nižšího stup-
ně, která se na začátku listopadu účastnila Podzimních her 
ve Varnsdorfu. Děvčata po tuhých bojích vybojovala pěkné 
druhé místo a chlapci svou kategorii dokonce vyhráli.

Personální obsazení:
Lékaři: MUDr. Marta Dvorská, MUDr. Jiří Zillich.  
Zdravotní sestry: Ludmila Večerková, Marcela Knazovičová, Jarmila Kačerová.

Ordinační hodiny:
Pondělí      07:00 – 15:00 - pouze zdravotní sestra                                
Úterý      07:00 – 12:00 - MUDr. Marta Dvorská
Středa      07:00 – 15:00 - MUDr. Marta Dvorská
Čtvrtek       07:00 – 13:00 - MUDr. Jiří Zillich
      07:00 – 12:00 - MUDr. Marta Dvorská
Pátek      07:00 – 15:00 - pouze zdravotní sestra     

Infusní stacionář – poliklinika - denně od 7:00 - 12:00, tel. 412 334 289 
EEG laboratoř – poliklinika - na objednání, tel. 412 334 289 
EMG laboratoř - poliklinika - zatím neprovádíme
SONO karotid pracoviště, PAVILON II (pavilon INTERNY - 1. patro, 
naproti JIP) na objednání, 412 332 535 - 178
každé úterý     12:30 - 14:00 - MUDr. M. Dvorská
KDO kaudální obstřik pracoviště, PAVILON II (pavilon INTERNY), na 
objednání, tel. 412 334 289 

Neurologická ambulance, EEG laboratoř, infusní stacionář
Adresa: Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk, PŘÍZEMÍ

Telefon: 412 334 289

 Neurologická ambulance oznamuje:

Gymnazisté se rozjeli na různá soutěžní klání

O něco dále, do Děčína, se za svými úspěchy vydala děvčata z primy 
a sekundy. Ačkoli jejich tým byl složen převážně z nováčků, nakonec se 
v Okresním přeboru mladších žákyň ve florbalu umístily na pěkném třetím 
místě. Starší žákyně se o postup do okresního finále kvůli velkému počtu 

družstev ve své kategorii musely poprat v okrskovém kole v Markvarticích. 
Na postup stačilo skončit z pěti týmů nejhůře třetí. Ale florbal je nevyzpyta-
telná hra a někdy i ten nejlepší tým může při troše smůly prohrát se slabším 
soupeřem. Naše hráčky se však nenechaly zlomit a zajistily si účast v okre-
se druhým místem.

Perným soutěžním dnem se stal i poslední listopadový pátek, kdy na repre-
zentaci školy vyjela hned čtyři žákovská družstva (vždy dvě do každé sou-
těže). Tentokrát se ale nejednalo o klání sportovní, ale vědecká. Terciáni 
s kvartány se vydali do České Lípy, kde na ně čekaly fyzikální úlohy v sou-
těži Náboj junior, a ti z vyšších ročníků zamířili do Prahy na třetí předkolo 
Robosoutěže 2017. 
Náboj junior je tradiční fyzikální soutěž pro čtyřčlenné týmy určená žákům 

druhého stupně. Ti mají 120 minut na vyřešení co největšího počtu úloh, ve 
kterých musí uplatnit i logické myšlení a invenci. Své výsledky pak mohou 
porovnat s dalšími týmy v republice i s účastníky z jiných zemí. Ačkoli na 
medailové pozice naši reprezentanti nedosáhli, obsadili v konkurenci dal-
ších 14 týmů pěknou pátou a jedenáctou příčku. Jak sami zhodnotili: „Ješ-
tě ve vlaku na zpáteční cestě jsme se bavili o tom, jak se nám tento princip 
soutěže líbil a nelitujeme toho, že si budeme muset doplňovat zameškanou 
látku.“
Na Robosoutěž 2017 jeden z týmů, 404 Not Found, vyrážel v pozici zkuše-
ného účastníka z loňského roku, zatímco dvojice tvořící tým Bakrza vstu-
povala do soutěže jako nováček. Jimi postavení a naprogramovaní roboti 
měli v prostorách FEL ČVUT Praha za úkol posbírat barevné míčky na 
herní ploše a podle barev se s nimi trefit do cíle. Předkola se účastnilo cel-
kem 36 týmů z letošního celkového počtu 131 přihlášených, který je v této 
soutěži rekordní. Boje byly urputné a štěstí nakonec stálo na straně zkuše-
ného týmu ze sexty, který se šestým místem po roce znovu kvalifikoval do 
celostátního finále. 
Postupně se také na škole rozjíždějí školní kola dalších předmětových 
olympiád a soutěží – Astroolympiáda, Olympiáda z českého jazyka, Bio-
logická olympiáda či Dějepisná olympiáda. To vše už znají ti, kteří budou 
školu reprezentovat v kolech okresních a možná i vyšších. Přejme tedy na-
šim studentům, aby byli nejen úspěšní, ale hlavně, aby pro ně účast v soutě-
žích znamenala i přínos a zábavu.                              Text a foto: Lenka Nedvídková
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Na chvilku zapomenout na předvánoční shon, to 
bylo motto výletu seniorů do nedalekého Budyšína, 
kde se již od středověku konají nejstarší vánoční 
trhy, které jako jediné nesou jméno českého krále 
Václava IV. Václavské trhy připomínají společnou 
minulost obou zemí. Horní Lužice spadala už od 
vlády Přemysla Otakara I. pod správu českých krá-
lů a ta trvala až do vlády Václava IV. V historickém 
centru se nacházejí hodnotné památky – hrad Or-
tenburg, část hradeb, kostely – katedrála sv. Petra, 
která je využívaná katolickou i evangelickou církví. 
Pár kroků od centra leží malebný hřbitov se starými, 
ale i velmi nově pojatými náhrobky. Zde se nachází 
ruiny gotického kláštera, v nichž se odehrávají po-
hřby. Ze 17 původních věží tvořících opevnění zů-
stala jen menší část, která byla začleněna do rozrůs-
tajícího se města. Mezi nimi jsou Mlýnská bašta, Lví 
brána, Městská vodárna, Stará vodárna, Matyášova 
a Mikulášova věž. Jsou tu i čtyři muzea, z nichž jsme 
navštívili Lužicko-Srbské. V podhradí jsme objevili 

Naši senioři navštívili vánoční trhy v Budyšíně

domek čarodějnic a katovnu, na náměstí restauraci Zum Karasek. Český 
název není náhodný, patří známému loupežníkovi, který bohatým bral 
a chudým „možná“ dával! Bylo toho mnoho, ale i za tak krátký čas, který 
jsme měli, jsme všechno, co jsme si předsevzali, obešli a zdokumentovali. 
A když už bylo po poledni, nastal čas na další část našeho výletu. Po obědě 
v Obchodním centru, nezbytné kávě a zákusku, jsme se vydali do města 
na prohlídku vánočních trhů. Celé centrum města je v adventu zastavěné 
stánky s klobáskami, svařáčkem, langoši a nesmí chybět ani vánoční vý-

zdoba na okrasu města i pro prodej ve stáncích. Kolotoče s autíčky, koníčky 
a dalšími zvířaty byly obleženy dětmi, které poté na podiu předváděly, jak 
umí zpívat a přednášely básničky pro potěšení rodičů i kolemjdoucích. Po 
nákupu dárků pro naše blízké na nás čekal bus a návrat do domovů. Krát-
ká zastávka u hranic v Lidlu a nákup dobrot a za chvilku jsme vystupovali 
v našem městě. 
Ještě přání všem: Pohodové Vánoce a zdraví do nového roku 2018. 

Text a foto: Věra Šnajdrová

Překlad článku ze Sächsische Zeitung z 29. 11. 2017 od Miriam Schöba-
chové
Zdi bývalého hřbitova ve Fukově opět stojí. Jak ukazuje foto, byly vráceny 
i některé náhrobky. Peter Giebelhäuser (na fotografii) bere do rukou obraz, 
na jedné z tabulí čteme jeho příjmení. „Mí předkové žili v této malé vesnici 
několik desetiletí. Jako mnoho dalších musela má babička obec v červenci 
1945 opustit,“ říká muž z Budišína. I proto osmdesátníka rodinná historie 
stále zaměstnává.
Pustý malý Fukov leží na severu Šluknovského výběžku. Ze tří stran je 
tento idylický kout obklopen obcemi Taubenheim, Oppach a Neusalza-
-Spremberg. Silnice na jihu vede do českého Šluknova. Tkalcovské stavy 
v 18. století přinášejí do vesnice skromný blahobyt. Velká část obyvatel 
pracuje jako ruční tkalci. Výstavba tkalcoven a přádelen vytlačuje výdělek 
z vlastních čtyř stěn. Místo toho se vydávají pěšky na cestu do textilek v Ne-
usalza-Sprembergu, Šluknově a Oppachu.
Rozmach přináší stavba železniční tratě Drážďany-Žitava v letech 1874 až 
1879. Peter Giebelhäuser přináší kopii oznámení Carla Kämmlera z jed-
něch budyšínských novin z roku 1877. Tento hostinský v něm zve k ote-
vření jiholužické železnice Sohland-Bautzen do českého Fukova. Papír 
oznamuje: „Moji restauraci lze pohodlně dosáhnout ze stanice Taubenheim 
během 10 minut, z nádraží Neusalza-Spremberg za 15 minut.“
Giebelhäuser u své babičky ve Fukově pobýval velice často. „Můj otec ode-
šel po vyučení v Sohlandu ve 20 letech jako zámečník do Budišína,“ říká Pe-
ter Giebelhäuser. Na návštěvu k Fukovské babičce jezdí známí z města vět-
šinou vlakem. Z Taubenheimu musí ale poslední kilometry pěšky. Poslední 
návštěva příbuzných proběhla v roce 1944. Tehdy nikdo netušil, že vesnice 
má své dny sečteny. Přičemž: konec se hlásil už dřív. Se vznikem Česko-
slovenské republiky v roce 1918 se mění v tehdejším rakousko-uherském 
Fukově státní příslušnost. S převzetím moci Hitlerem se mění poměry. Aby 
se zabránilo v zemi válce, postoupila ČSR v Mnichovské dohodě 1938 
území s převahou německého obyvatelstva Německé říši. 6. října 1938 
projíždí Adolf Hitler v 10 hodin dopoledne Fukovem (píše Helga Hošková 
ve své knize „Fukov – vzpomínka na zničenou vesnici“). Jedna koruna má 
v okamžení cenu dvanácti feniků. V roce 1939 čítala vesnice 736 obyvatel 
ve 143 domech.

Na shledanou ve Fukově
8. května 1945 
převzaly obec 
polské bojové 
jednotky, čeští 
celníci se vracejí. 
Postupimská do-
hoda rozhodne, 
že bývalá sudet-
ská území budou 
vrácena ČSR. 
A nejen to: Čes-
koslovenský pre-
zident Edvard 
Beneš nařizuje 
odsun Němců z Československa, ke kterým patří i obyvatelé Fukova. S 
pouhými 30 kg zavazadel – a někdy i méně – musí Fukované své domy 
a byty od června 1945 opustit. Ze Šluknova jsou v dobytčích vagonech za-
sláni do Německa.
„Moje babička se musela hlásit 14. července. Ještě dnes ji vidím jen s ruční 
kabelou sedět zde na židli,“ říka Peter Giebelhäuser. 23. září 1960 mezi 
20. a 21. hodinou byly kostel a škola odstřeleny. Příběh rodiny zmizí 
v několika pořadačích. „Téma bylo zapomenuto a uzavřeno,“ říká Budi-
šíňák. Ale pak před 17 lety obdrží hovor, ve kterém je dotázán, zda by se 
nechtěl zúčastnit domovského setkání ve Fukově. Na sraz, který se šířil od 
úst k ústům, přišlo 400 bývalých obyvatel.
Při prvním oficiálním setkání o dva roky později stojí 1 000 lidí nábožně 
na zmizelém hřbitově. Někteří se objímají. Ztracené zdi areálu byly za po-
moci Německo-českého fondu budoucnosti znovu vybudovány, zrovna 
jako 14 zastavení křížové cesty. Existují infotabule, připomínající minulost 
obce. „Příběh českého Fukova a soužití Čechů a Němců je po roce 1990 také 
příběhem porozumění,“ říká Peter Giebelhäuser. U poválečné generace už 
nejde o pocit viny, nýbrž o vztah k minulosti, který sousedy v pohraničních 
regionech opět spojí. Proto si přeje, aby lidé v regionu přijmuli 140 let staré 
pozvání hostinského Carla Kämmlera a odbočili do Fukova.

Překlad: Helga Hošková
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V sobotu 16. prosince jste měli všichni možnost navštívit vánočně nazdo-
bené Karlovo údolí. Již samotná cesta do Karlova údolí byla impozantní. 
Martin a Ema Bilinski strávili celý den tím, že na cestu a na celé Karlovo 
údolí instalovali tisíce světýlek a také vánočních svíček. Kráčeli jsme tedy 
po cestě obklopené světlem svíček za tmy a již z dálky jsme slyšeli tóny vá-
nočních písní a koled. 

Karlovo údolí se zahalilo do vánočního hávu

V samotném Karlově údolí byl nazdobený vánoční stromeček, koše s pla-
noucími ohni, aby se mohli návštěvníci ohřát zvenku, a pro ty, komu by 
přeci jen byla stále zima, byl k dispozici svařák, čaj, polévka a jiné dobroty 
k zahřátí. Manželé Bilinski celou akci provázeli svým zpěvem a hrou na 
klávesy a kytaru.
Sama za sebe musím říci, že Karlovo údolí je pro mě celoživotní srdcovou 
záležitostí a jsem neskutečně ráda, že se do něj vrací život. Samotná bu-
dova rozhodně zažila lepší časy a nikdo neví, jak to s ní všechno dopadne, 
nicméně to místo… To místo má v sobě tolik magické atmosféry, že mi z něj 
vždy běhá mráz po zádech. A jestli se najde někdo se stejnými pocity a snaží 
se všemi prostředky, které má k dispozici, s tím něco udělat, tak mi nezbý-
vá nic jiného, než smeknout pomyslný klobouk a držet majitelům, Karlovu 
údolí a nám Šluknovákům palce, aby to všechno dopadlo tak, jak nejlépe 
může.

Mgr. Andrea Přidalová
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Srdečné blahopřání

70 let
pp. Vrána Alois
Škrabáková Jitka
Poláčková Miloslava
Roubínková Miluška
80 let
pp. Kukla Jiří
Kašparová Věra
86 let
pp. Lankašová Irena
Krušinová Maria
Machulda Jaroslav
89 let
pp. Jirková Matilda
Svatá Jarmila
92 let
paní Pušová Marie

Přivítali jsme nové občánky

Informace z matriky

paní Hartou Baxovou
paní Janou Ďuroškovou
panem Pavlem Kamírem
paní Emilií Krimmerovou
panem Herbertem Goldbergem
paní Terézií Kroupovou

Rozloučili jsme se s

Vzpomínky

Další rok máme již za sebou a my Vám přinášíme zajímavé informace 
z matričního úřadu. Mezi ty nejkrásnější okamžiky patří jistě narození 
dítěte. Město Šluknov přivítalo v uplynulém roce 57 narozených občán-
ků. Slavnostní obřad „Vítání občánků“ se koná na Šluknovském zám-
ku, kde se sejdou rodiče, sourozenci, prarodiče a další blízcí nových 
Šluknováků. Za Městský úřad je přivítá předsedkyně Sboru pro občan-
ské záležitosti, předá jim věcný dar a Základní umělecká škola Šluknov 
pod vedením pana Patrika Englera zahraje veselé písně. 
Mezi další krásné okamžiky se řadí uzavření manželství, celkem 45 
párů se v uplynulém roce rozhodlo pro naše město, 18 z nich byly míst-
ní a zbylé z přespolních i dalekých měst. Svatební den si zaslouží být 
výjimečný! Svatební obřad na Šluknovském zámku takový je a právě 
proto se 24 párů rozhodlo pro sňatek v krásných nově rekonstruova-
ných prostorách zámku. Zbylé se rozhodly pro, nyní oblíbené, svatební 
obřady venku nebo na radnici, později díky rekonstrukci budovy na sále 
Domu kultury ve Šluknově. 
Jsou zde ale i nemilé a bolestivé věci jako je úmrtí. V uplynulém roce 
nás, bohužel, opustilo 23 občanů ze Šluknova. 

Jitka Schneiderová

Dne 20. ledna 
2018 to bude 
rok, co nás 
opustila naše 
milovaná man-
želka, mamin-
ka, babička 
a teta Sonja 

Dne 16. pro-
since 2017 to 
byl rok, co nás 
navždy opustila 
naše milova-
ná maminka, 

Mikuláška Eliáše Žďárského
Amálku Cháberovou
Lilianku Deňovou

Marušku Balážovou
Josífka Patkaně

Poděkování

Na podzim probíhala oprava břehů 
potoka v Potoční ulici. Při těchto 
pracích zanikla ulička od potoka do 
ulice Fibichova.
Chci poděkovat všem, hlavně Tech-
nickým službám, že nám uličku ob-
novili a upravili ihned po dokonče-
ní těchto prací.
Díky od všech, kteří tudy mohou 
bezpečně chodit.

Věra Grünwaldová

Vážení stávající pacienti, 
děkujeme za Vaší přízeň v roce 
2017 a těšíme se na Vás, i budoucí 
pacienty, v roce 2018. 

MUDr. Martina Kučerová 
Jana Vychytilová 

Dana Koubová 

babička a prababička paní Jana 
Gamberská.
Nikdy nezapomeneme.

Mocíková.
Stále s bolestí vzpomínáme. Nikdy 
nezapomeneme.
Manžel, synové s rodinami a vnou-
čaty 

Hledá se

Minulou neděli odpoledne se náš 
šestiletý kříženec Rony vydal ze 
zahrady v Horním Podluží na „pro-
chajdu“ a od té doby po něm není 
žádná stopa. 
Moc prosím, kdybyste ho někdo vi-
děl, volejte 724 785 655.
Děkuji.                           Jindra Koldová

Stále máte možnost do 21. ledna 2018 navštívit v našem arciděkanském 
kostele sv. Václava výstavu betlémů. Téměř na 16 metrech čtverečních je 
možné obdivovat betlém z roku 1932, um dávných i současných řezbářů. 
Na faře jsou k vidění další čtyři betlémy. 
Prohlédnout si je můžete 14. a 21. ledna 2018 od 14:00 do 16:00 hodin.
Pokud by Vám to nestačilo, výstavu betlémů nabízí i nedaleká Loreta 
v Rumburku. Do 2. února 2018, úterý až sobota (9:00 – 16:00 hodin), 
můžete obdivovat klášterní betlém v kostele sv. Vavřince z roku 1922 s více 
jak sty figurkami a další rozmanité betlémy, vyrobené dětmi z Rumburku 
a okolí.                                                                                                        Jitka Schneiderová

Nestihli jste navštívit betlémy?

Ceny řádkové inzerce: 
první řádek 20 Kč, druhý a všechny další – á 10 Kč.

Ceny plošné inzerce:
  A4 A5 A6 Vizitka
Černobílá 1 920,- 960,- 480,- 240,-
Barevná  2 390,- 1 115,- 580,- 290,-

Sleva na černobílou/barevnou inzerci 
Inzerce otištěná dvakrát: (černobílá/barevná) sleva 10%

  A4 A5 A6 Vizitka
Černobílá 1 728,- 864,- 432,- 216,-
Celobarevná 2 151,- 1 035,- 522,- 261,-

Inzerce otištěna třikrát a více (černobílá/barevná) sleva 17%
  A4 A5 A6 Vizitka
Černobílá  1 594,- 798,- 399,- 199,-
Celobarevná 1 984,- 955,- 482,- 241,-

Všechny ceny jsou vč. DPH, schválila je Rada města Šluknov
a uvedené částky jsou za jedno zveřejnění v jednom výtisku novin.

Děkuji členkám SPOZu a městu 
Šluknov za dárek k narozeninám, 
za vytvoření krásné slavnostní at-
mosféry a za to, že nezapomínají na 
své starší spoluobčany.

Miloslava Poláčková

NABÍDKA INFORMACÍ 

Z KULTURY 

NA ŠLUKNOVSKU

Zajímají Vás termíny akcí 

v regionu Šluknovska?

Potřebujete kontakty 

na zdejší pořadatele,

 kulturní zařízení, 

hudební a taneční skupiny, 

divadla, účinkující soubory 

i jednotlivce? 

kontakt@kulturouseveru.cz

č. tel.: 723 460 887

www.KULTUROUSEVERU.cz



Vánoční čas ve škole se setkal s velkým ohlasem
Prosinec se v naší škole nesl v duchu Mikulášských nadílek, třídních vá-
nočních besídek a dílniček.
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Foto: Renáta Parkmanová 

Ve čtvrtek 7. prosince se konalo 
další kolo soutěže Duha, tento-
krát v Domě kultury ve Šluknově. 
V letošním vánočním tvoření jsme 
drátkovali. Po úvodních instruk-
cích o průběhu soutěže jsme se dali 
do práce. Rozhodli jsme se vyrobit 
tři vánoční stromky a andělíčka, 
pod které jsme dali zapálenou 
svíčku. Na to, že jsme drátkovali 
poprvé, jsme odvedli dobrou tý-
movou práci. Myslím, že se nám to 
moc povedlo. 
O celkovém vítězi rozhodovali 
všichni soutěžící. Každý dostal je-
den hlas ve formě ořechu a mohlo 
se začít hlasovat o nejhezčí a nej-
zdařilejší vánoční dekoraci. Ni-
kdo nesměl dát hlas pro svůj tým. 
Čekali jsme netrpělivě na výsledky 
a mezitím jsme přemýšleli, na ja-
kém místě se umístíme. Přáli jsme 
si umístit se do čtvrtého místa. Ne-
byli jsme čtvrtí, získali jsme PRV-

Duháci už opět získali první místo

NÍ místo. Měli jsme ohromnou ra-
dost. Odměnou pro nás byla cena 
v podobě ovoce a sušenek. Byl to 
příjemně strávený den, za který 
děkujeme.

Text: Veronika Kirchnerová

Vyvrcholením adventního času bylo vystoupení žáků školy pro rodiče a ve 
čtvrtek 21. 12. i pro všechny další návštěvníky Dne otevřených dveří.

Tyto akce se setkaly s velkým ohlasem, rodiče i hosté si pochvalovali vý-
zdobu školy, příjemnou atmosféru a hlavně oceňovali elán a šikovnost dětí, 
které si pro ně připravily vystoupení v aule či na besídkách.
Velké poděkování patří i všem ped. pracovníkům, kteří s dětmi vystoupení 
připravovali, podíleli se na výzdobě, chystali náplň vánočních dílen.

Doufáme, že jsme přispěli k příjemné vánoční atmosféře v naší škole i v na-
šem městě.                                                                                        Mgr. Renata Sochorová
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

 SKZ REALITY Rumburk, místní osvědčená realitní kancelář, www.skzreality.cz/reference-klienti, tel. 603 536 548.
 GEPARD FINANCE Rumburk, nejvýhodnější hypotéka, www.gpf.cz/rumburk-snp, tel. 603 536 548.
 DEKYPERI Rumburk (u nádraží), čistírna peří, nové přikrývky a polštáře, tel. 412 332 462.
 Koupím veškeré motocykly JAWA ČZ/Stadion/Simpson/MZ nebo jen náhradní díly…rychlé a solidní jednání. Tel: 606 126 144 

Se Salta Fitness ke zdraví, ubytku váhy a dobré náladě

Salta Fitness vznikla v roce 2012 
z nápadu Ivana Gatty a Violy Kin-
dermannové vytvořit „něco no-
vého“ ve Šluknově, kompletní 
sportovní nabídku v jednom místě 
pro všechny věkové kategorie od 
malých dětí až dospělé i ve vyšším 
věku. 
První naše cvičení, které nás ihned 
zaujalo, byl Jumping® (pozn. red.: 
trampolíny). Absolvovali jsme in-
struktorský kurz a začali předcvi-
čovat koncem dubna roku 2012 
v tělocvičně ŽŠ Šluknov. Toto 
cvičení zůstalo pro nás srdeční zá-
ležitostí a „skáče se“ u nás stále! 
Tímto chceme poděkovat Radce, 
Zuzce, Renátě, Kateřině, Marti-
novi, Pavle a všem ostatním, kteří 

Foto: Dušan Blanár

NÁŠ ZAČÁTEK...

dodnes drží s námi tempo! Průběžně se stále vzděláváme, absolvujeme 
různé druhy sportovních kurzů instruktorů, anatomie, učíme se, jak 
správně funguje tělo při různých pohybových aktivitách a zátěžích tak, 
abychom mohli nabídnout našim zákazníkům nejlepší a nejbezpečnější 
cvičení. Od trampolín je velmi blízko k fitballům (velkým gymnastickým 
míčům) a v roce 2013 startuje lekce Fitball s Violou a hned poté Ladyfit 
(cvičení v mírnějším tempu, zaměřené více na posílení a správné držení 
těla), dále Cvičení pro děti od 5-8 let, Cvičení pro těhotné a po porodu, 
Cvičeni pro děti - batolata. Není někdy jednoduché dobře zkombinovat 
naše zaměstnání a fitness, připravit choreografii a vše potřebné, ale dě-

láme to rádi, neboť nás cvičení naplňuje, dává novou energii, vidíme za 
sebou výsledky a také víme, že děláme něco i pro naše město. Srdečně 
děkujeme Městu Šluknov za podporu, která nám umožňuje každý rok 
rozšířit nabídku našich sportovních lekcí a „posunout se“ o krůček dál. 
V roce 2015 se přidala do řad instruktorů Renáta, která dodnes trénuje 
Jumping a Kruhový trénink. Jsme za to velmi rádi, neboť je velkým spor-
tovním nadšencem a její nadšení a sportovní náboj umí během cvičení pře-
dat dál. 
V roce 2015 jsme nabídli naše cvičební lekce zahraničním sousedům v Ně-
mecku a tím se některé hodiny staly „mezinárodní“, vedené v německém 

i českém jazyce.
Budeme velmi rádi, pokud najdete v sobě „sportovního ducha“ nebo i chuť 
udělat si chvíli jen pro sebe a své tělo a přijdete si k nám zacvičit. 
Přihlásit se můžete na našich stránkách www.salta-fitness.com, kde na-

SOUČASNOST...

jdete aktuální nabídku sportovních lekcí. V současné době to je: Jumping, 
Kruhový trénink, Fitball, Ladyfit, Fluitraining a Cvičení dětí 1,5-2 roky. 

BUĎTE FIT V ROCE 2018!
Pro rok 2018 připravujeme další lekce: ROOTAPE, CVIČENÍ PRO TĚ-
HOTNÉ, PO PORODU a rozšíříme cvičební pomůcky na KRUHOVÝ 
TRÉNINK.
Věříme, že si najdete v naší sportovní nabídce cvičení, které Vám bude vy-
hovovat a přinese odreagování a příjemný pocit. 
Buďte s námi fit po celý rok 2018!

Ivano Gatta 
a Viola Kindermannová
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PRONAJMU BYT 
pro 2 osoby 2+1

II. kategorie ve Šluknově 
(el. kotel + alternativa krbovky). 

Zákl. vybavení = kuch. linka + sporák.
Nájemné 4 000 Kč 

+ 1 280 Kč služby pro 2 osoby.
Kauce 5 000 Kč.

Kontakt: 728 722 782 nebo 606 204 668

Stěhování, 
úklid, autodoprava

Martin Barák
Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84
Tel.: +420 608 330 383
barak-martin@seznam.cz

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě



V restauraci Bohemia Šluknov

v lednu otevíráme

NOVÝ BAR
(samostatný vchod zezadu).

Pro tuto novou provozovnu

HLEDÁME 
PERSONÁL ZA BAR.
Info na č. mob. 777 608 551, 777 199 451, 

nebo na e-mailu akcep@seznam.cz
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   RYCHLÉ PENÍZE
   PRO ZAMĚSTNANÉ, OSVČ,
   RODIČE NA MATEŘSKÉ
   DOVOLENÉ, DŮCHODCE

NOVÁKOVÁ IVANA
602 420 366

Zednické práce
- podřezávání domů
- stavby a rekonstrukce komínů
- obklady a dlažby
- fasády a zateplování domů
- malířské práce
- kamenické práce
- sádrokartonářské práce

Adrian Ucrainschi, č. tel. 774 186 101

a.ukrajinsky@seznam.cz


