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Do školních lavic se chystá osmdesát čtyři dětí

Pokračování na str. 2 

Prostory restaurace k pronájmu

Ulice se částečně 
zavřou na tři měsíce
Město Šluknov v dubnu za-
hájilo rekonstrukci Hřbitovní 
a částečně i Hradební ulice 
v prostoru mezi mateřskou 
školou a městským hřbitovem.
V rámci akce bude provedeno 
kompletní předláždění včet-
ně podkladních vrstev, vy-
budování nového parkoviště 
u spodní brány hřbitova, po-
délných stání v ulici Hřbitovní 
a dešťová kanalizace. 
Z důvodu těchto stavebních 
prací je nutné na dobu cca 
3 měsíců uzavřít podstatnou 
část obou ulic. Objízdná trasa 
je stanovena a bude přehledně 
označena. 
Za způsobené komplikace se 
zejména motoristům omlou-
váme a pevně doufáme, že 
výsledná podoba ulic udělá 
občanům města radost.

Božena Naňáková
ORŽP MěÚ Šluknov

Ve dnech 4. a 11. dubna 2018 (do-
datečný termín) proběhl na naší 
Základní škole J. Vohradského ve 
Šluknově zápis dětí do 1. tříd pro 
školní rok 2018/2019. K zápisu se 
dostavilo 84 budoucích žáčků. Zápis 
proběhl jako tradičně v prostorách 
1. stupně „malé školy“ v Žižkově 
ulici. Zde je přivítaly usměvavé paní 
učitelky, které formou rozhovoru 

Sedmého června 2018 se od 
13 hodin ve velkém sále Šluknov-
ského zámku uskuteční slavnostní 
vyhlášení výsledků 14. ročníku sou-
těže žáků Základní školy J. Vohrad-
ského ve sběru PET lahví. Zveme 
především rodiče, ale také širokou  
veřejnost.
Více informací z předávání cen uve-
deme v příštím čísle Šluknovských 
novin.

Božena Naňáková, ORŽP

Město Šluknov oznamujev souladu 
s ustanovením § 39 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v plat-
ném znění Záměr pronájmu nemo-
vitého majetku z vlastnictví Města 
Šluknov:
„Soubor místností nacházejících 
se na pozemku parc. č. st. 200 o vý-
měře 712 m2 (zastavěná plocha 
a nádvoří), jehož součástí je stavba 
č. p. 321 (stavba občanského vyba-
vení), v níž se nacházejí místnos-
ti: místnost restaurace o výměře 
81 m2, kuchyň o výměře 36 m2, 

a zadanými úkoly (např. popsat ob-
rázek, rozlišit barvy, spočítat pas-
telky, nakreslit mužskou postavu, 
…) prověřovaly školní připravenost 
dětí. Paní učitelky během zápisu sle-
dovaly, jak dítě komunikuje (slovní 
zásoba, výslovnost), zda je schopno 
se soustředit při řešení zadaného 
úkolu, jak drží tužku, jaká je úroveň 

jeho rozumových schopností. Rodi-
če mohli samozřejmě zápisu svého 
dítěte přihlížet. Za odměnu si pak 
děti odnesly malý dáreček, který pro 
ně vyrobili naši žáci.
Moc se na budoucí prvňáčky těšíme 
a přejeme, aby se jim v naší škole 
líbilo a dařilo.

Text a foto: Mgr. Lenka Líbalová

Vyhlášení soutěže 
ve sběru PeT lahví chodba o výměře 11 m2, šatna pro 

zaměstnance o výměře 12 m2, WC 
o výměře 15 m2, sklep o výměře 
54 m2, sklad potravin o výměře 
18 m2, sklad cigaret a lihovin o vý-
měře 15 m2, bar o výměře 23 m2, 
v obci Šluknov a katastrálním úze-
mí Šluknov, zapsáno na LV č. 1406 
vedeného u Katastrálního úřadu 
pro Ústecký kraj, Katastrální pra-
coviště Rumburk“, když nájemce 
bude oprávněn užívat i společné 
části a prostory uvedené nemovi-
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Investiční akce: Obnova fasád
Revitalizace nároží a západní 

fasády Domu kultury Šluknov 
Zřejmě si již všichni obyvatelé měs-
ta všimli, že náš Dům kultury do-
stal nový, provizorní kabát. Jedná 
se sice jen o ochrannou síť, ale jak 
tušíte, jde jen o bezpečnostní řešení 
při pokračování prací na obnově fa-
sády Domu kultury. 
V letošní etapě se tak obnoví fasáda 

tosti, tj. vstupní prostor a chodbu v přízemí, když vše je zobrazeno červe-
nou barvou na plánu nemovitosti, jenž je nedílnou součástí tohoto záměru. 
Předmět nájmu je nemovitou kulturní památkou. Účelem nájmu je restau-
rační činnost.
Nájemce bude povinen spolupracovat s Městem Šluknov jako pronajímate-
lem a dle jeho požadavků zajišťovat občerstvení na akcích pořádaných pro-
najímatelem a to nejen v budově, v němž se nacházejí pronajímané soubory 
místností, ale také ve Šluknovském zámku, dále na veškerých venkovních 
akcích v obci Šluknov a jeho částích (např. Zámecké slavnosti, Dětský den, 
Hudba spojuje sousedy, Pálení čarodějnic, Vepřové hody, apod.)
1. Označení nemovitostí, které obec zamýšlí pronajmout, a jichž se tento 
záměr týká – Předmět nájmu:
Soubor místností nacházejících se na pozemku parc. č. st. 200 o výměře 
712 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č. p. 321 
(stavba občanského vybavení), v níž se nacházejí místnosti: místnost re-
staurace o výměře 81m2, kuchyň o výměře 36 m2, chodba o výměře 11 m2, 
šatna pro zaměstnance o výměře 12 m2, WC o výměře 15 m2, sklep o výmě-
ře 54 m2, sklad potravin o výměře 18 m2, sklad cigaret a lihovin o výměře 
15 m2, bar o výměře 23 m2, v obci Šluknov a katastrálním území Šluknov, 
zapsáno na LV č. 1406 vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Rumburk.
Podrobnější informace o uvedených nemovitostech lze získat v úředních 
hodinách na Městském úřadě, se sídlem nám. Míru 1, Šluknov, pracoviště 
Království č. p. 10, tj. ve dnech pondělí a středa v době 8.00 – 12.00 a 13.00 
– 16.30 hod. a dále na tel. 412 315 326.
2. Forma podání nabídek:
Nabídky se podávají osobně nebo poštou (forma doporučené zásilky) 
v písemné formě a v dobře zapečetěných obálkách označených „Nabídka 
– pronájem restaurace v č. p. 321“ a výrazným nápisem na obálce „NE-
OTVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena i zpáteční adresa odesílatele (pro 
případ např. zrušení obálkového výběru před otevřením obálek a vrácení 
nerozlepené obálky odesílateli). Rozhodující pro podání nabídky je pre-
zenční razítko Městského úřadu Šluknov nebo datum odeslání doporuče-
né zásilky subjektem, který má povinnost zásilku doručit.
3. Podmínky zvažovaného pronájmu:
Minimální cena předmětu nájmu činí částku 165 000 Kč za rok (slovy: jed-
nostošedesátpětticíckorunčeských) tj. 13 750 Kč za měsíc.
Nájemné bude hrazeno měsíčně vždy k 20. dni kalendářního měsíce spolu 
se zálohami na dodávané služby (elektřina, voda, teplo, apod.).
Součástí pronájmu je i malý nákladní výtah vč. nákladů na jeho provoz (re-
vize, prohlídky, opravy apod.)
Pronajímatel si vyhrazuje právo opatřit smluvní vztah tzv. inflační doložkou.
4. Místo a doba pro podání nabídek:
Nabídky je nutno doručit na adresu: Městský úřad Šluknov, se sídlem nám. 
Míru 1, PSČ 407 77, Šluknov nebo doručit osobně, a to nejpozději do 15. 5. 
2018 do 14.00 hodin na adresu Království č. p. 10.
Pro doručení došlé nabídky je rozhodné prezenční razítko držitele poštovní 
licence.
Nabídky došlé po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.
Uchazečem může být podána pouze jedna nabídka.
5. Písemná nabídka musí obsahovat minimálně tyto skutečnosti:
a) jméno a příjmení, datum narození, identifikační číslo, u zájemce práv-
nické osoby obchodní firma společnosti, identifikační číslo, daňové identi-
fikační číslo, provozovnu, zodpovědnou osobu (statutární orgán)
b) místo sídla zájemce fyzické osoby, sídlo právnické osoby, u zájemce 
právnické osoby je nutno doložit nabídku originálem/ověřeným opisem 
výpisu z obchodního rejstříku či jiného obdobného rejstříku ne staršího 
než 3 měsíce přede dnem uvedeným v tomto záměru jako poslední den pro 
podání nabídky
c) státní příslušnost zájemce fyzické osoby
d) pevná nabídková cena za Předmět nájmu v Korunách českých
e) je-li zájemce v řízení zastupován jinou osobou, předloží ověřené zmoc-
nění – plnou moc k zastupování ke všem právním i správním úkonům sou-
visejících s koupí předmětu prodeje
i) vlastnoruční podpisy uchazeče
j) místo, datum podpisu oprávněnou osobou.
Nebude-li nabídka zájemce obsahovat kteroukoli náležitost shora uvede-

nou, nebo je-li neúplná, taková nabídka bude vyřazena.
6. Otevření a hodnocení nabídek provede Rada města Šluknov na své 
pravidelné schůzi dne 16. 5. 2018.
Město Šluknov si vyhrazuje právo pronájem kdykoliv i bez udání důvodů 
a v kterékoli fázi zrušit.
O výsledku výběrového řízení budou účastníci řízení informováni písemně 
po jeho schválení Radou Města Šluknova.
Toto oznámení bude vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Šluknov 
po dobu 15-ti dnů běžného kalendářního měsíce, tj. od 25. 4. 2018 do 10. 5. 
2018 včetně.
7. O záměru pronajmout soubor místností nacházejících se na pozemku parc. 
č. st. 200 o výměře 712 m2 rozhodla Rada Města Šluknova na svém 103. zase-
dání 23. 4. 2018, číslo usnesení 3/103R/2018.                                     Petr Masopust

Prostory restaurace k pronájmu

nároží – osmiboké věže se sochou 
Spořivosti a západní fasády – část 
k objektu pošty. Práce provádí fir-
ma SVS-stavitelství s. r. o. Děčín 
a odbornou osobou je pak restau-
rátor Ak. sochař Vojtěch Adamec 

a štukatér Jan Jistebnický. Práce by 
měly být dokončeny do konce srpna 

letošního roku. Celkové náklady 
jsou ve výši 2,5 mil. Kč a je zažádá-
no o dotaci z MK ČR a Ústeckého 
kraje.

Obnova fasády kostelíku 
sv. Jakuba v Císařském

V letošním roce se zahájily prá-
ce i na obnově fasády kostelíku 
sv. Jakuba v Císařském. Jedná se 
o pokračování celkové rekonstruk-
ce objektu, kdy v roce 2015 byla 
provedena oprava krovu a obnova 
střešní krytiny. V rámci akce bude 
obnovena fasáda, opravena okna 
i vstupní dveře. 
Práce provádí firma Teen Challenge 
International ČR, divize TC profi 
Šluknov a termín dokončení je po-
lovina srpna letošního roku. 

Text a foto: Bc. Michal Bušek

KČT, odbor Krásná Lípa a MěÚ Krásná Lípa vás srdečně zvou na
POHÁDKOVÝ LES, JARMARK A DECHOVÝ FESTIVAL
náměstí v Krásné Lípě 16. června od 8.00 do 10.30 hodin, 
cíl do 15 hodin. Startovné 30,-Kč/osobu, kočárek zdarma.

Nenáročné trasy: 2 a 7 km (vhodné pro maminky s dětmi i kočárky).
Vedou pěkným rozkvetlým městským parkem, částečně po naučné 

Köglerově stezce a po zpevněných lesních cestách. 
Na náměstí: staročeský jarmark, soutěž o nejlepší bábovku a v odpo-

ledních hodinách i dechový festival.
Info na www.kctkrasnalipa.cz, Mikuláš Peterka, tel. 602 482 239.
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Vážení a milí spoluobčané,
dočkali jsme se jarního období a sluníčko vytáhlo milovníky přírody k vy-
cházkám, zahrádkáře k výsadbě květin a úpravě záhonků, a zejména děti 
k aktivitám na čerstvém vzduchu.
Úklid města
Aby bylo naše město s příchodem jara pěkně uklizené, zapojilo se mnoho 
Šluknováků do akce Ukliďme Česko, která proběhla v jednom z týdnů mě-
síce dubna. Již tradičně se do úklidu města zapojili i zaměstnanci radnice, 
základní škola a několik dalších organizací a spolků, včetně jednotlivých ob-
čanů města. Objem odpadu, který byl posbírán, byl opět veliký. Je s podivem, 
jakým množstvím odpadků dokážou někteří naši spoluobčané zaneřádit ve-
řejná prostranství a různé kouty našeho města. A pochopitelně s naprostou 
lhostejností sobě vlastní a bez jakéhokoli ohledu vůči městu i vůči životnímu 
prostředí. Ještě stále pro většinu z nás nepochopitelné. V každém případě 
patří velké poděkování všem, kteří se na úklidu města podíleli. Všem, kterým 
není lhostejný vzhled našeho okolí, všem, kteří vnímají naše město jako svůj 
domov, na kterém nám záleží. 
Veřejné setkání s občany
V dubnu proběhlo další setkání s občany na zámku. Opět jsme se věnova-
li otázkám a tématům, na které se přítomní dotazovali, na co upozornili. 
Hovořili jsme o problematice sídliště, úklidu ve městě, černých skládkách, 
stavu a možnosti oprav komunikací. Dále jsme se věnovali v rámci disku-
ze plánům využití některých objektů v majetku města. Přítomní pochválili 
činnost Sboru pro občanské záležitosti, jejihož členky se dobrovolně věnu-
jí návštěvám jubilantů seniorů, kterým předávají dárek a věnují svůj čas. 
Podstatou těchto setkání je možnost věnovat se tématům týkajícího se dění 
a života ve městě, předat informace, mnohé „zaručené“ zprávy uvést na 
pravou míru. A to se nám podařilo.
Získané dotace
Město Šluknov podalo 13 žádostí o dotace na různé investiční i neinvestič-
ní akce. A k naší radosti jsme získali dotaci na rekonstrukci osvětlení v ul. 
Zahradní a Tyršova. Jsou to ulice v okolí základní školy – podél tělocvičny 
a z druhé strany kolem školní jídelny. Dále jsme získali dotaci v plné výši na 
činnost asistentů prevence kriminality. V dubnu proběhne výběrové řízení 
a od května budou ve městě opět působit dva asistenti. Nyní jsme v očeká-
vání, jak dopadnou další žádosti.
Oprava Hřbitovní ulice
V současné době probíhá plánovaná oprava ulice Hřbitovní – za mateřskou 
školkou směrem ke hřbitovu. Tato část komunikace je velmi frekventovaná 
zejména v souvislosti se zahájením jednosměrného provozu z parkoviště 
u školky. Dojde tedy k novému vydláždění komunikace, vytvoření 5 po-
délných parkovacích míst podél plotu u MŠ. Dále bude upraven i prostor 
vedle vstupu na městský hřbitov a tam vzniknou další 4 parkovací místa. 
Bude tak upravena další část města a jistě se zlepší podmínky pro zajištění 
silničního provozu i parkování v této oblasti.  
Obnova zeleně
S jarním obdobím byla zahájena další část prací na obnově zeleně ve městě. 
Je již dokončena úprava zeleně na pozemcích kolem Domu s pečovatelskou 
službou u nádraží a věříme, že určitě přispěje k celkovému zlepšení vzhle-
du této lokality. Další výsadba pokračuje na pozemcích města průběžně. 
V měsíci dubnu byla rovněž zahájena pravidelná údržba (zejména pletí 
a řez) vysázených ploch zeleně a to včetně náměstí, kde je, bohužel, zeleň 
poněkud popelkou – vzhledem k prostorovým nárokům na zpevněné plo-

chy (komunikace a parkoviště) ne-
byly možnosti na vytvoření záhonů 
velké, přesto se po zimě snažíme 
záhony i v těchto podmínkách co 
nejvíce zkulturnit, včetně výsadby 
tradičních letniček.
Do budoucna by náměstí měla oži-
vit květinová pyramida, která bude 
v období vegetace instalována na 
místo, kde stojí v zimě vánoční 
strom.
Provoz restaurace Club na náměstí
Prostory restaurace v Domě kultury 
byly na základě smlouvy pronajaty 
p. Peckovi, který podal výpověď 
z nájmu v termínu do konce dub-
na tohoto roku. Opakovaně jsme 
se nastalou situací zabývali v radě 
města, protože jsme si velmi dobře vědomi toho, že se jedná o jedinou 
restauraci na náměstí i v blízkém okolí. A pochopitelně je provoz Domu 
kultury úzce spjatý s provozem kuchyně. A bez kuchyně by nebylo možno 
pořádat některé z akcí, kde je podáváno občerstvení nebo je třeba zajištění 
kompletního stravování. Naším cílem je co nejdříve zajistit provoz restau-
race a najít nového nájemce. Bohužel to nelze ze dne na den. Jsme povin-
ni postupovat podle pravidel a nejdříve zveřejnit záměr pronájmu těchto 
prostor. To má své termíny a je tedy třeba počítat i s variantou, že restaura-
ce Club bude po nějakou dobu mimo provoz. S vývojem situace Vás budu 
informovat v dalším vydání novin.
Zámecké slavnosti
Opět se nám blíží termín dalších Zámeckých slavností a opakovaně jsem 
byla dotazována, jaké hudební skupiny budou na letošních slavnostech vy-
stupovat, na co se mohou lidé těšit. Při výběru jsme se snažili, aby hudební 
program byl pestrý a oslovil co nejširší věkovou kategorii. Letos se můžete 
v pátečním programu těšit na skupinu Kabát revival a UDG. V sobotu pak 
vystoupí zpěvák Petr Kolář, skupina SLZA a YO YO Band. Doufám, že 
jsme se trefili do vkusu většiny z Vás a že naše Zámecké slavnosti navštívíte 
a dobře se pobavíte.
Milí spoluobčané, přeji Vám všem příjemné a slunečné květnové dny pro-
žité k Vaší plné spokojenosti.                                                              Eva Džumanová

Mnohým občanům města jistě neuniklo, že především v ranních hodi-
nách se strážníci Městské policie Šluknov zaměřují na dopravní situaci ve 
Svojsíkově ulici. Často zde v nepřehledné zatáčce neoprávněně stojí řidi-
či, vesměs rodiče vezoucí své ratolesti do mateřské školy, navzdory tomu, 
že přímo pod objektem mateřské školky je zbudované parkoviště, které 
umožňuje pohodlné, ale především bezpečné stání vozidla a vystoupení 
jeho posádky. Nejeden strážník si zde vyslechl kritiku ve smyslu „buzera-
ce“, které se šluknovští strážníci dopouští na občanech města. Málokdo si 
ale uvědomuje, že prioritou strážníků je v dané lokalitě především přispět 
k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Chrání tím mimo jiné i bez-
pečnost chodců, tedy především dětí a jejich doprovodu. Víc z mého pohle-
du, myslím, dodávat netřeba.

Vladimír Vyskočil, velitel MP

Řízení dopravy není buzerace
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Nejvíce bylo plastů, skla, plechovek
Desátého dubna se čtvrté třídy základní školy spolu s p. učitelkami D. Halamkovou, 
H. Syrochmanovou , K. Zahejskou a asistentkou sl. L. Bolíkovou vydaly na úklid přileh-
lých částí města Šluknova. Rozdělily se na skupiny, vybaveny pytli a rukavicemi a začali 
se sběrem odpadků. Okolo rybníka Pazderák, naučnou stezku Střelnici, cyklostezku 
Šluknov – Rožany a naučnou stezku Šluknov – Rožany – Královka (část kolem lomů) 
a Novou ves. Akce, která se koná spolu s oslavami Dne Země po celé planetě, má upozor-
nit především na závažnost černých skládek a vytváření nelegálního odpadu v přírodě.
Děti nasbíraly celkem 22 pytlů odpadu (cca 450 kg), který jsme odvezli do Technických 
služeb Šluknov, kde byl následně vytříděn . Převažovaly plasty, sklo a plechovky. 
Dětem i učitelkám patří obrovské poděkování, že jim není lhostejné, jak vypadá jejich 
okolí. Velké poděkování si zaslouží i naši studenti Střední lesnické a sociální školy, kteří 
v rámci praxí uklízejí v okolních lesích celoročně.
Tak si prosím važme více naší krásné přírody a nezatěžujme ji zbytečným odpadem, kte-
rý má končit na skládce komunálního odpadu či ve sběrném dvoře.      

Helena Bolíková za Český svaz ochránců přírody při SLŠ Šluknov

V pátek 20. dubna probíhala na naší základní škole celoškolní tematická výu-
ka – Den Země. Protože zároveň probíhala i celorepubliková akce Ukliďme 
svět, měla řada z nás o náplni dne poměrně brzy jasno. Kromě různých en-
vironmentálních aktivit na témata – voda, vzduch či globální problémy lid-
stva jsme se věnovali i tématu odpady a toto téma spojili i s úklidem různých 
šluknovských lokalit. 
9. A s 8. A připravily velkou akci pro všechny žáky letošních pátých ročníků. 
Už brzy budou totiž žáky druhého stupně a tak využíváme každou příležitost, 
aby si na nás „druhostupňáky“ co nejvíce zvykli. 

Jak jsme vyhlásili válku odpadům

Do úklidu města se zapojily spolky, školy i jednotlivci
I v letošním roce se město Šluknov přihlásilo k celonárodní akci „Ukliďme 
Česko“. 
V týdnu od 16. do 22. dubna 2018 se zapojili žáci, studenti, spolky, sdru-
žení i jednotliví občané do úklidu našeho města. Po dlouhé zimě to bylo 
opravdu třeba. Odpady na nás doslova koukaly z každého rohu. Naštěs-
tí nám letos přálo počasí a tak se zúčastnilo cca 300 dobrovolníků, kteří 
sebrali celkem 2,03 t komunálního odpadu a 46 pneumatik, které vážily 
celkem 0,33 t. Jeho odvoz zajistily Technické služby města Šluknova. 
Náklady na likvidaci odpadů na skládce hradí Město Šluknov, které 
celou akci zaštítilo. 

Děkujeme všem, kdo se úklidu zúčastnili. Především žákům Základní ško-
ly J. Vohradského, Speciální základní školy a Praktické školy ve Šluknově, 
klientům a pracovníkům Teen Challenge z Císařského, mladým rybářům, 
dětem i zaměstnancům Oblastní charity Šluknov, skautům, Šluknovské-
mu Království – manželům Koňákovým, zaměstnancům Městského úřa-
du ve Šluknově a také jednotlivcům: paní Helze Hoškové, panu Zdeňkovi 
Kirchnerovi, paní Boženě Bortníkové, Haně Jankové, manželům Strako-
vým. Děkujeme také všem ostatním anonymním dobrovolníkům, kterým 
záleží na čistotě města, ve kterém žijí. 

Božena Naňáková ORŽP

Díky ochotě střední lesnické školy jsme si mohli zapůjčit prostor jejich školní-
ho arboreta, paní Naňáková z odboru životního prostředí nám poskytla ruka-
vice a pytle, a realizaci naší představy už tak nic nestálo v cestě. Ten den jsme 
vyhlásili velkou válku všem odpadům. Vytvořili jsme družstva, jejichž členy 
byli letošní páťáci, a družstvu pak velel vždy jeden žák z 9. A. Společně jsme 
pročesávali zadané lokality a pečlivě je čistili od odpadků. Už u „Zezuláku“ 
jsme měli pytle nacpané k prasknutí nepořádkem a odpady, a to jsme prošli te-
prve malou část Šluknova. Náš cíl ale ještě nebyl splněn a tak jsme pokračovali 

ve sbírání. Nakonec jsme unavení, ale spokojení, dorazili do Kunratic, kde na 
nás čekala 8. A s panem Matějkou. Ti nám mezitím připravili „zázemí“ a my 
se po zasloužené dřině mohli občerstvit a odpočinout si. Došlo i na opékání 
vuřtíků a různé hry. Pak už jsme se vydali na cestu zpět a cestou se ještě stavili 
v zámeckém parku, kde probíhal program ke Dni Země.
Počasí nám nadmíru přálo, takže naše válka s odpady skončila rozhodně ví-
tězstvím na všech frontách!
Ale nechme ještě zaznít hlasy našich deváťáků:
Jindra: V pátek mě to hodně bavilo. Lepší tým než já určitě nikdo neměl. 
Všichni pracovali a sbírali odpad. Hned jsme se všichni skamarádili. Podle mě 
jsme toho vysbírali nejvíc. Bylo dobré udělat něco pro Šluknov. Určitě bych v ta-
kových projektových dnech pokračoval! PS: Buřty byly skvělý.
Nicolas: Pátek byl v pohodě, páťáci spolupracovali. Naplnili jsme jeden a půl 
pytle. Bylo fajn, že jsme jednak pomohli životnímu prostředí a ještě se i prošli. 
V arboretu bylo super, že jsme si mohli opéct buřty. Když to shrnu, byla celkem 
sranda a ještě jsme byli prospěšní.

Za 9. A, 8. A a 5. ABC zpracovala Mgr. Alena Müllerová
Pozn. autora: Všechny nás to sice bavilo, ale také jsme se shodli na tom, že 
kdyby si každý po sobě uklízel, byly by podobné „války s odpadky“ zcela zbyteč-
né. A nejbizarnější úlovek? Asi kovový zahradní stolek odložený u hřbitovní zdi.
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I mladí rybáři se v sobotu 21. dub-
na 2018 se zapojili do akce Ukliď-
me Česko. V rámci této akce jsme 
uklidili okolí koupaliště i přilehlé 
parkoviště. Divili jsme se, co všech-
no jsou lidé schopni vyhodit do pří-
rody. Na závěr jsme si opekli špe-
káčky, pochutnali si na výborném 
koláči, který nám donesla jedna 
maminka  a s pocitem dobře odve-
dené práce jsme se rozešli.  Poděko-
vání patří také některým rodičům, 
kteří uklízeli s námi.  Dále hasičům, 
kteří se na nás přijeli podívat a děti 
si mohly prohlédnou jejich nové 
auto.                          Ivana Ganišinová

Také mladí rybáři uklízeli nepořádek

Dvacátého dubna se v zá-
meckém parku uskutečnila 
oslava Dne Země. Zástup-
ci škol, firem, spolků a or-
ganizací zde propagovali 
vše, co souvisí se Zemí, 
s ochranou přírody a kraji-
ny, s šetrným odpadovým 
hospodářstvím. Do parku 
se na akci přišly podívat 
děti mateřských i základ-
ních škol i ze školy praktic-

Den Země se slaví na celé planetě, slavili jsme jej i my

ké a speciální. Zájem veřejnosti byl velmi malý, což je škoda. 
Na tuto akci zavítali zástupci Elek-
trowinu, společnosti, která zajiš-
ťuje zpětný odběr elektrozařízení. 
V parku umístili velkou nafukovací 
skákací konvici, na které se děti 
opravdu vydováděly. Zároveň orga-
nizovali soutěže, které děti sezná-
mily s ekologickým tříděním. Akce 
se  zúčastnila také společnost Ase-
kol. I ta zajišťuje České republice 
zpětný odběr drobného elektroza-
řízení. Také tady se děti dozvěděly 
více o třídění a zároveň si mohly za-
soutěžit např. v hodu mobilem. Stu-
denti Střední lesnické školy připra-
vili ukázku dravců a zajímavý kvíz 
o poznávání různých druhů rostlin. 
Zastoupena byla také OPS České 
Švýcarsko, ve které se děti poučily 
o přírodě naší krajiny. Technické 
služby Šluknov společně s měs-
tem Šluknov si připravily pro děti 
soutěže spojené s naukou o třídění 
odpadů a stůl s vymalovánkami. Za 
soutěže děti dostávaly drobné ceny 
a propagační předměty. V parku si 
pak návštěvníci zakoupili krásné 
výrobky Kormidla Šluknov, Dílny 
Markétka nebo Barevná sklíčka – 
skleněné obrázky. 
Na této akci nám počasí velmi přá-
lo. Do parku dorazily také třídy, 
které se v tento den účastnily úkli-
du v rámci akce „Ukliďme Česko“. 
Nalezly zde místo pro další pouče-
ní o přírodě i o třídění odpadů a na 
závěr i místo pro relaxaci a odpoči-
nek.          Božena Naňáková, ORŽP
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Druhá světová válka, kterou Adolf Hitler rozpoutal 1. září 1939, stála několik 
milionů lidských životů, mnohá města byla rozbombardována, z žen udělala 
vdovy, z dětí sirotky.
Šluknov měl to štěstí, že byl po celou válku ušetřen leteckých náletů. Až te-
prve den před osvobozením vylekalo obyvatele sovětské průzkumné letadlo, 
které shodilo na město několik bomb, které poškodily domy čp. 532 a 613 
v ulici Na Příkopě a u domu čp. 629 ve Fibichově ulici zničily stodolu. Poško-
zena byla také vozovka v dnešní Smetanově ulici a obchod s domácími potře-
bami – čp. 113 (po válce zde prodával p. Lacina). Další den, 9. května 1945, 
vstoupil na naše území 33. pěší pluk polské armády a Šluknov osvobodil. 
10. května 1945 byl již osvobozen celý Šluknovský výběžek. Ve Šluknově byl 
osvobozen i pracovní tábor ukrajinských a polských dělnic, které pracovaly 
v místních textilkách a bydlely v dřevěných barácích za městem. Jejich radost 
z osvobození však kazila vzpomínka na 12 kamarádek, odpočívajících na 
hřbitově. Německé obyvatelstvo vyvěsilo z oken bílé prapory na znamení ka-
pitulace a očekávalo se strachem, co bude dál. Vojsko ihned obsadilo veřejné 
budovy, ve velkých továrnách se zastavila práce, opuštěný zůstal i hotel Kar-
lovo údolí, který sloužil během války jako rekonvalescenční středisko němec-
kým důstojníkům. Po osvobození zde našla krátký odpočinek i dostatek jídla 
polská armáda. 12. května 1945 přijel do města partyzánský oddíl „Národní 
mstitel“ vedený poručíkem Josefem Šindelářem, aby zde zajistil bezpečnost 
a ubytoval se v Turnhale-sokolovně. Aby nevznikl chaos v zásobování, byly 
přísně střeženy obchody a sklady potravin, neboť bylo třeba obnovit válečné 
lístkové hospodářství. Němcům bylo přikázáno nosit na rukávě bílou pásku 
s písmenem „N“, byl jim omezen pobyt venku a přísně kontrolován, protože 
ne každý se choval slušně. Šindelářova partyzánská jednotka byla záhy pře-
jmenována na „Revoluční gardu“, na rukávech nosila označení „RG“. Její 
členové konali mimo jiné i službu v místním soudě, který sloužil jako sběrný 
tábor pro Němce. Často museli zasahovat i proti českým lidem, kteří sem 
přicházeli jako zlatokopové. Na výzvu ministerstva vnitra zde konali službu 
i příslušníci finanční stráže. Do vedení města byl jmenován Josef Svoboda, 
který dal ihned vyházet z oken na náměstí veškerou agendu a spálit. Zřejmě 
si ani neuvědomil, že tímto neuváženým činem způsobil nedozírnou škodu, 
protože tím zničil všechny údaje, týkající se původního obyvatelstva. Pro ne-
dostatek Čechů však na mnoha místech museli být ponecháni Němci, antifa-
šisté, kteří ovládali český jazyk. Byli 
sdruženi ve spolku Antifa a své sídlo 
měli v domě čp. 397 sousedící s ho-
telem Beseda (dnes na místě stojí 
obchod Potraviny D+S).
V budově čp. 678, která ještě dnes 
slouží jako škola, sídlila tehdy ještě 
partyzánská jednotka Jana Žižky 

Již více než 70 let žijeme v míru. Není to samozřejmost a měli bychom 
za to být vděčni a vážit si toho. A právě poválečná léta od roku 1945 
do roku 1970 bychom těm dříve narozeným chtěli připomenout a těm 
mladším přiblížit prostřednictvím „Jiřího Vlčka kroniky města Šlukno-
va“ doplněné zápisy ze školní kroniky. Bude vycházet od měsíce května 
2018 ve Šluknovských novinách na pokračování.                   Helga Hošková

Informace z kroniky Jiřího Vlčka: Život po osvobození

z Trocnova, po ní zde 3. pluk ubytoval 7. rotu. Přesto byla budova zásluhou 
zmocněnce Františka Šedy, nar. 15. února 1906, který sem byl vyslán z Nym-
burka ministerstvem školství a osvěty, a za pomoci učitelek a učitelů, kteří 
sem do pohraničí přišli dobrovolně a uklízeli jednotlivé třídy, připravena 
3. září 1945 přijmout děti a začít s vyučováním. Na obecné škole bylo tehdy 
zapsáno 170 dětí, na měšťanské 121, z toho bylo 7 dětí německé národnos-
ti. Na tomto malém počtu měl zásluhu zmocněnec, který se snažil počet co 
nejvíce omezit. Aby německé dítě mohlo být přijato, musel žadatel předložit 
potvrzení okresní správní komise o nezávadném chování během okupace.
1.ustavující schůze komunistů se konala v červenci 1945 v restauraci Pošta 
(za hasičskou zbrojnicí v čp. 648), které se zúčastnili i pozdější nejzavilejší 
odpůrci KSČ Kojzar, který založil stranu NS (Národně socialistickou), Po-
borský stranu lidovou a Vitásek Stranu sociálně demokratickou.
Karel Cerha vzpomíná na dobu založení komunistické strany takto: „Po mém 
příjezdu do Šluknova v červenci 1945 byl svolán aktiv známých komunistů 
a politicky vyspělých lidí a založena KSČ. V domě na náměstí, kde jsem se svojí 
rodinou bydlel, byl vytvořen okresní sekretariát KSČ, odkud se organizovaly 
jednotlivé akce. Práci, které bylo mnoho, jsem dělal s pomocí své manželky, 
později byl jako pomocník ustaven s. Náhrada. Práci tajemníka KSČ jsem vy-
konával bezplatně, stejně jako moje manželka, která prováděla úklid a topila 
vlastním palivem.“
Politická práce ostatních stran začala později, ale intenzivně. Všechny chtěly 
své členy prosadit do vedoucích míst v průmyslových závodech, obchodech 
a živnostech. Pomáhala při tom i organizace Antifa, která nejenže měla za 

úkol převýchovu Němců, ale šetřila a potvrzovala jejich kádrové profily. Její 
působnost zanikla po odsunu Němců. Jakmile již nebylo co obsazovat, akti-
vita politických stran poklesla, přestaly spolupracovat s KSČ.
Na celní úřad nastoupili s. Kalvach, Pavlík a další. Poštovní úřad byl obsazen 
J. Volejníkem, K. Erbenem, L. Freibergerem, J. Drahoňovským, S. Nová-
kem, K. Souhradou a J. Horníkem. 10. června 1945 byl založen požární sbor, 
jehož členy se stali noví obyvatelé a několik členů Rudé gardy. Předsedal 
mu s. Babor, velitelem byl s. Ferus. V témže měsíci byla převzata Turnhale-
-sokolovna a založena tělocvičná jednota Sokol, v jejímž čele stál J. Nedrda. 
6. července 1945 došlo k vraždě poručíka Šindeláře a V. Maliny. Zpráva v tis-
ku uvedla: 
Dne 6. července 1945 jel poručík Josef Šindelář s řidičem Vlastimilem Ma-
linou a tlumočnicí Maschkeovou městem Šluknovem. Při průjezdu městem 
spatřil u domu čp. 820 skupinu ozbrojených polských vojáků, kteří stáli 
kolem nákladního auta amerického původu. Šindelářovi se zdáli vojáci po-
dezřelí. A po kontrole jejich dokladů zjistil, že nejde o příslušníky polského 
sboru, který přišel s Rudou armádou, ale o vojáky „Armija Krajowa“, která 
sloužila polské londýnské klice. Poručík Šindelář je vyzval, aby následovali 
jeho auto na sovětské vojenské velitelství. Vojáci uposlechli a malá kolona 
se dala na cestu. Před Hanšpachem (Lipová) předstíral řidič polského vozu 
poruchu. Poručík Šindelář vystoupil, aby zjistil příčinu. K autu již nedošel. 
Vojáci se na něho vrhli a odzbrojili ho, stejně tak řidiče Malinu. Hodili je na 
nákladní auto, jeden z Poláků s Maschkeovou nasedli do osobního vozu.
V 18:15 hodin třeskly v lese zvaném Botzenberg (Partyzánský vrch), který 
leží západně od Šluknova, výstřely. Poručík Šindelář i vojín Malina byli za-
vražděni. Vrazi je obrali o uniformy a přikryli nalámanými větvemi. V noci 
opustila obě vozidla lesní úkryty. Ujížděla směrem na západ. Byli dopadeni 
v Lokti. Ale ani po svém zatčení se ještě nevzdávali naděje na útěk. Při pře-
pravě do sběrného tábora v České Kamenici pokusili se odzbrojit eskortující 
hlídku. Při přestřelce jich bylo sedm zabito, dva zraněni a šest zajato. Mezi 
nimi byli i dva důstojníci. Osmi se podařilo uprchnout.
Při vyšetřování bylo nesporně dokázáno, že se jedná o členy polské podzemní 
armády „Armija Krajowa“, kteří sice na některých místech Polska bojovali 
proti německým fašistům, ale nenáviděli především všechno, co přicházelo 
ze Sovětského svazu. Proto bojovali nejen proti jednotkám Rudé armády, 

ale také proti jednotkám polské ar-
mády, která uznávala lublinskou 
demokratickou vládu. Prováděli 
proti Sovětskému svazu a mladému 
lidovému Polsku špionáž, sabotáže, 
atentáty. Většina z nich pocházela 
z řad polské šlechty, zámožných vrs-
tev, ale také z kolaborantů.

Nebyla náhoda, že jim poručík Šindelář padl do rukou. Jeho činnost na Dě-
čínsku a Šluknovsku byla nepohodlná velitelům Wehrwolfu. Podařilo se 
jim jako tlumočnici poručíkovi Šindelářovi prosadit Marii Maschkeovou. 
A byl to neodpustitelný omyl. Tak se stalo, že Maschkeová mohla skupinu 
Wehrwolfu informovat o všech pohybech svého nadřízeného. Wehrwolfo-
vé se spojili se skupinou „Armija Krajowa“ na Šluknovsku. Předem věděli 
o Šindelářově cestě a nastražili mu léčku. To vypověděla po svém zatčení 
zrádná tlumočnice Maschkeová i ostatní její němečtí spolupracovníci.
Vražda mladých vojáků vyvolala pochopitelně odezvu mezi novými dosíd-
lenci a proto účast na jejich pohřbu byla spontánní. Oběma zavražděným byl 
vypraven vojenský pohřeb v Chotětově. 
Do služeb města byl přijat hajný s. Koudela, aby pečoval o městské lesy. Po-
máhal mu s. Reiman, který připravoval dřevo pro místní pilu a pro potřebu 
obyvatel. O vodu se staral s. J. Kaška, o hřbitov s. Hloušek st.
Po tragickém skonu J. Šindeláře byl velitelem jednotky RG 16. 7. 1945 jme-
nován A. Holub. J. Kučera byl velitelem místní vojenské jednotky.
Na podzim roku 1945 byly založeny Svaz národní revoluce a Legionářská 
jednota bývalými politickými vězni a legionáři. Později se obě organiza-
ce sloučily ve Svaz bojovníků za svobodu se sídlem v Leninově ulici (dnes 
Svojsíkova), jejímž předsedou se stal s. Šidlof, tajemníkem s. Ledvina. Došlo 
k oddělení církve od státu a tím převedení matrik pod státní správu. Městská 
mládež za vedení ss. Svobody, Šindeláře, Píce, Biliny a Meduny dostala do 
užívání vilu bývalého německého továrníka v Císařském. Později přesídlila 
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do adaptovaného domu na náměstí, proti čemuž ostře vystupoval předseda 
MSK (Místní správní komise) Vitásek.
19. září 1945 bylo na zasedání rady MSK přejmenováno náměstí na náměstí 
J. V. Stalina, druhé na náměstí Svobody, hlavní ulice vedoucí od nádraží ke 
středu města na ulici K. Gottwalda, ulice směřující na Císařský na ul. Dr. E. 
Beneše. Městské kino dostalo název „Dukla“. K zemskému národnímu 
výboru byl podán návrh na změnu názvů okolních obcí: Kunnersdorf na 
Kunratice, Kaiserswalde na Císařský, Rosenhain na Rožany, Königswalde 
na Království a Neugrafenwalde na Nové Hraběcí.
V listopadu složila s. Cerhová z členek KSČ Radu žen, která pomáhala se zá-
sobováním přestárlým a nemocným lidem a důchodcům i při výchově dětí. 
Zajišťovala též politickou angažovanost pracujících žen. Předsedkyní Rady 
žen se stala s. Kotábová. 
1. prosince 1945 byly staré bankovky vyměněné za nové. Každý občan obdr-
žel 500 Kč, zbytek jim byl uložen na vkladní knížku. Těchto vázaných vkladů 
směli občané použít pouze na zaplacení přiděleného zkonfiskovaného ma-
jetku po odsunutých Němcích a důchodci po předložení potvrzení na obživu. 
Kvůli nedostatku uhlí vozili zemědělci Klofát, Novák, Turina a Vaňkát dřevo 
na topení z okolních lesů nejen do domácností, ale i školám a úřadům. O Vá-
nocích byl na náměstí postaven ozdobený smrk a pod ním umístěna kasička 
na peněžité dary, kterých Rada žen použila na zakoupení věcí pro potřebné 
občany.
Největší problémy byly se zásobováním. Obce věděly, že jak v produkci živo-
čišné, tak i v rostlinné výrobě musí být soběstačné. Situace se začala pomalu 
uklidňovat. Česko-německá vyhláška zvala občany německé národnosti zpět 
na jejich místa v továrnách, majitelům zemědělských usedlostí, které ještě 
nebyly obsazeny novými českými přistěhovalci, přikazovali odevzdávat ze-
mědělské produkty.
Státní orgány se snažily národním správcům na statcích všemožně pomá-
hat, ale mezi nově příchozími bylo jen málo zájemců o těžkou práci v ze-
mědělství. Našli se i tací, kteří chtěli této situace využít ve vlastní prospěch. 
Začal se rozmáhat „černý trh“ a takto prodané potraviny pak chyběly pro 
lístkové hospodářství. Musely být proto organizovány brigády, kterých se 
zúčastňovali i vojáci místní posádky. Mnozí němečtí obyvatelé se brigád 
ochotně zúčastňovali dobrovolně, ale byli mezi nimi i tací, kteří se zapírali 
nebo předstírali nemoc. 26. září 1945 byla na náměstí v domě čp. 371 zříze-
na sběrna mléka, které bylo odváženo k pasterizaci do Velkého Šenova. M. 
Hamouzová mléko vzorkovala a proplácela. Zpočátku bylo odevzdáváno 
denně pouze 150 až 200 litrů, ke konci roku se množství mnohokrát zvýšilo. 
12. října 1945 vypravilo ministerstvo zemědělství v Praze autobus se zájemci 
o zemědělské usedlosti. Tehdy zde okamžitě zůstali Drahoš, Dužár, Tichý, 
Polic, Balvín a Turina, o měsíc později zůstali Netolický, Vomočil, Novotný, 

Informace z kroniky Jiřího Vlčka: Život po osvobození
Urban, Hrabě, Žampach, Zezula, Sokol a další. Správcem statku vedle jatek, 
který byl dán pod přímou správu města, byl určen Florian. Po jeho náhlé smr-
ti jej převzal Šebek. Přesto ne všechny zemědělské usedlosti byly obsazeny 
novými příchozími a stále chyběli lidé.
Špatné počasí, kdy neustále pršelo, omezovalo sklizeň, zralé obilí zůstávalo 
na polích a tím se znehodnocovalo. Pokud se nějaké podařilo sklidit a vymlá-
tit, bylo zatuchlé. Přesto z něho musela být ve mlýnech umleta mouka a z ní 
upečen chléb. Navíc pekaři chleba šidili, neměl dostatečnou váhu. Muselo 
se proto sáhnout i k nepopulárním opatřením, aby se žně podařilo dokončit. 
Řepa a brambory zůstaly na polích. 1. listopadu byly brambory z velkého lánu 
na Židovském vrchu sklizeny tím způsobem, že s. Vaňkát brambory vyorával, 
s. Klofát je odvážel do sklepů a protože nebyl nikdo, kdo by je sbíral, přivedli 
členové RG v trojstupu Němce, vycházející z kostela, a přinutili je ke sběru.
Někteří Němci se snažili převádět přes hranice dobytek, potraviny i cennos-
ti. Bývalému partyzánu a členu KSČ s. Klofátovi, který převzal statek v No-
vém Hraběcí, byl v noci sebrán dobytek a převeden přes hranice a ve stodole 
založen požár. Na toto počínání Němců bylo upozorňováno a požadován 
jejich rychlý odsun.
I zde byla za války výroba v továrnách přeměněna na výrobu válečnou pro 
potřebu Wehrmachtu. Nařízení o hromadném odsunu německých obyvatel 
se na straně jedné jevilo jako nutné pro národní a politický život, na straně 
druhé však jako nepříznivý faktor v hospodářském životě. Lidé, kteří sem 
přicházeli v rámci dosídlující akce, nebyli odborníci. Jednalo se převážně 
o lidi ze zemědělských oblastí nebo vracející se reemigranty. Proto bylo per-
sonální obsazení průmyslových závodů tou největší překážkou. Na nábor 
pracovních sil sem přicházelo hodně lidí, kteří chtěli v krátké době co nejvíce 
zbohatnout.
Zpočátku se výroba v továrnách musela podřídit momentálnímu strojnímu 
zařízení a materiálovým zásobám. Hledaly se proto náhradní výrobní pro-
gramy, navíc finančně výhodné a bez ohledu na skutečnou potřebu. Jmeno-
vaní národní správci prováděli politiku bezvýhradní osobní moci a sledovali 
hlavně vlastní obohacení. Ačkoliv KSČ toto počínání veřejně pranýřovalo, 
nacházeli národní správci zastání u svých stejně reakčních ministerstev.
V bývalé továrně na samet (dnešní Topos) s názvem ERWE se začaly vyrábět 
různé elektrotechnické přístroje a přechodně i dětské hračky (pozn. ostatní 
továrny a jejich výrobní náplně nejsou uvedeny).
V krátkém čase byly otevřeny i obchody a do soukromých obchodních živ-
ností dosazeni národní správci. I na tato místa vedla většinu obchodních 
podnikatelů spíše touha po zbohatnutí, než povinnost dobře a poctivě sloužit 
veřejnosti.                                                                                            Sepsala: Helga Hošková
Pozn. redakce: Předešlé řádky jsou výpisem z kroniky města. Můžete se proto 
setkat s pojmy, názvy a výrazy, které jsou poplatné době, kdy zápisy vznikaly.

Příběh jedné lavičky - pokračování
V minulém čísle Šluknovských 
novin jsme uveřejnili příběh jedné 
šluknovské lavičky, který mnohé 
z našich čtenářů zaujal natolik, že 
by rádi věděli, kde se tato lavička 
nachází. Proto připojujeme ilu-
strační fotografii, a ta Vám jistě už 
napoví.
A my v redakční radě doufáme, že se 
tento příběh stane inspirací k tomu, 
aby ve Šluknově vznikalo ještě více 
takových míst s příběhem. Aby 
stopy, které po nás v této krajině 
zůstávají, nebyly jen devastující, 
ale aby to byly právě takovéto stopy, 
které naše městečko činí krásnější 
a zajímavější. Tak ať Vám je počin 
pana Emila Doležala, který lavičku 
zhotovil a instaloval, inspirací pro 
ty vaše „stopy“.             

Emília Procházková

Oslavy 100. výročí Rumburské vzpoury
v sobotu 12. května - Pochod Rumburské vzpoury z Rumburku 
do Nového Boru. Zájemci vyrazí z Lužického náměstí v 8 hodin 
ráno. 
- lety vrtulníku od 10 do 17 hodin.
Hlavní program v sobotu 19. května - rekonstrukce bitvy českoslo-
venských legionářů na Transibiřské magistrále u Zlatoustu v roce 
1918. Bitva o vlak se odehraje na železniční trati pod Dymníkem, 
a to od 9.30 do 10.30 hodin. Na místě bude k vidění historická vo-
jenská technika, letadla, dobové vojsko či polní orchestr, vystoupí 
ale i Novoborské mažoretky. 
 – 14 hodin – průvod od vlakového nádraží směrem na Lužické 
náměstí do Parku Rumburské vzpoury. Průvod doprovodí C. a K. 
Polní orchestr. V parku pak proběhne nejen pietní akt, ale i pestrý 
program (např. scénické zpracování Rumburské vzpoury, skupi-
na Šlapeto a také Ondřej Havelka a MELODY MAKERS. 
V neděli 20. května - promítání českého filmu Hvězda zvaná Pely-
něk od 21.00 hodin na Lužickém náměstí. 
Legivlak na nádraží - od úterý 15. 5. do soboty 19. 5. na rum-
burském vlakovém nádraží. Přístupný ve všední dny od 8.00 do 
18.00hodin, v sobotu 19. května od 11.30 do 18.00 hodin. 

Info na plakátech, popř. Libuše Hlinková 725 712 740
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Zveme Vás 
na férovou snídani

V Karlově údolí  se bude konat pik-
nik na podporu lokálních a fairtra-
dových pěstitelů a to v sobotu 12. 
května. 
Šluknov se tak přidá k více než stov-
ce míst, kde se ve stejný čas sejdou 
tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem 
o pěstitele v zemích Afriky, Asie 
a Latinské Ameriky. Ti za svoje ka-
kao, kávu nebo banány dostávají 
velmi málo zaplaceno a jejich rodi-
ny nemohou žít důstojný život. Na 
to reaguje systém fair trade, který 
garantuje dostatečné výkupní ceny 
a sociální příplatky. Díky zapojení 
do fairtradových družstev mohou 
pěstitelé posílat své děti do školy či 
pěstovat šetrně s ohledem na život-
ní prostředí. 
Princip snídaně je jednoduchý. 
Účastníci si v košíku přinesou fair-
tradové a lokální dobroty. Může 
to být salát z fairtradové quinoi, 
fairtradový čaj či káva, bábovka 
s fairtradovým cukrem a kakaem či 
fairtradové banány. To vše mohou 
doplnit lokálními produkty, jako 
jsou vajíčka, mléko, sýry či zele-
nina od místního farmáře či far-
mářky. Výrobky fair trade můžete 
zakoupit v obchodě zdravé výživy 
„Žijme zdravě“ paní Jany Chalup-
né v Rumburku, ul. Vrchlického 
806/2, č. tel. 216 216 516.
Akce se koná v Česku již poosmé, 
a to vždy na Světový den pro fair 
trade, který se slaví každoročně 
druhou květnovou sobotu. Ve Šluk-
nově proběhne již podruhé a to od 
9.00 hodin v zrekonstruovaném 
parku v Karlově údolí (v případě 
deště bude připraven piknikový 
stan).
„Zájem o Férovou snídani rok od 
roku roste. V roce 2011, kdy se pik-
nik konal poprvé, se zapojilo 41 
měst, loni už snídalo přes 7 800 lidí 
na 164 místech republiky. Máme ra-
dost, že odpovědnou spotřebou žije 
stále více lidí,“ uvedla Gabriela Ště-
pánková z nevládní organizace Na 
Zemi, která akci koordinuje, a ještě 
dodala:
„Těším se na milou atmosféru, kdy 
společně s přáteli posnídáme v pří-
jemném prostředí nově zrekonstru-
ovaného parku v Karlově údolí. Pro 
děti máme připraveny fairtradové 
omalovánky a kvíz.“
Podrobné informace k letošní sní-
dani jsou průběžně aktualizová-
ny na webových stránkách www.
ferovasnidane.cz nebo na tel. č. 
728 630 757

Božena Naňáková 
organizátorka akce

Děti soutěžily v poskytování laické první pomoci
I přes nepříznivé počasí se 16. dub-
na od 9.00 hodin konal v zámec-
kém parku a jeho blízkém okolí 
již 2. ročník soutěže „Šluknovský 
správňák“. Jde o soutěž v poskyto-
vání první pomoci, jejíž pořadateli 
byli Český červený kříž Šluknov 
(místní skupina) a nezisková or-
ganizace sdružující záchranáře, 
hasiče a pedagogy Pomoc4ALL 
z Varnsdorfu pod záštitou Ústecké-
ho kraje. 
Soutěž byla určena pro děti ze zá-
kladních škol a studenty středních 
škol. Přihlášeno bylo celkem 16 
družstev a každé družstvo mělo 
3-4 členy (2 x ZŠ J. Vohradského 
Šluknov, ZŠ Dolní Podluží, ZŠ Bra-
tislavská Varnsdorf, 2 x ZŠ Nám. 
E. Beneše Varnsdorf, 3 x Dům dětí 
a mládeže Varnsdorf, 4 x Český čer-
vený kříž Šluknov, 2 x Střední les-
nická škola a Střední odborná škola 
Šluknov, Střední zdravotnická škola 
a Obchodní akademie Rumburk). 
Všichni soutěžící byli přivítáni 
starostkou města Šluknov paní 
Evou Džumanovou a náměstkem 
hejtmana Ústeckého kraje pa-
nem Stanislavem Rybákem. Dále 
pak panem Rudolfem Seidlem za 
ČČK Šluknov a paní Janou Ho-
zákovou zastupující Pomoc4ALL 

Varnsdorf.
V 10.00 hodin byla samotná soutěž 
zahájena. Soutěžící museli projít 
šesti stanovišti. Na každém z nich 
byla pro soutěžící připravena mo-
delová situace, která vyžadovala 
jejich pomoc. Zachování se v dané 
situaci a poskytnutí první pomoci 
není vůbec jednoduché, ale všichni 
to zvládli na výbornou.  Modelové 
situace, jako byly např. přepade-
ní, pád cyklisty, chodec poražený 
automobilem nebo opilec v bezvě-
domí, ztvárnili studenti ze Střední 
lesnické školy a Střední odborné 
školy Šluknov, obor Bezpečnost-
ně-právní činnost. S maskováním 
krvácejících ran a podobně pomoh-

ly studentky z Vyšší odborné školy 
a Střední školy Varnsdorf. Na kaž-
dém stanovišti byl rovněž rozhodčí 
neboli hodnotitel. Toho se zhostili 
záchranáři ze Záchranného sboru 
Ústeckého kraje (Rumburk). Peč-
livě sledovali řešení daných situací, 
zhodnotili jednotlivá družstva, ale 
především jim předali informace, 
aby si soutěžící odnesli správný po-
stup. 
Okolo 15.00 hodiny proběhlo vy-
hlášení vítězů 2. ročníku Šluknov-
ský správňák. Každý ze soutěžících 
si odnesl medaili a pamětní list. 
První tři místa ve třech kategoriích 
obdržela navíc věcné ceny od spon-
zorů soutěže.

Kategorie 1. stupeň ZŠ
3. místo – ČČK Šluknov (Severní 

letka 3), 2. místo – DDM Varn-
sdorf (Tygři), 1. místo – DDM 

Varnsdorf (Psychouši)
Kategorie 2. stupeň ZŠ

2. místo – ZŠ Šluknov, 1. místo – 
DDM Varnsdorf (Kačeři)
Kategorie středních škol

3. místo – ČČK Šluknov (Severní 
letka 4), 2. místo – SLŠ a SOŠ Šluk-
nov (Bezpečáci I.), 1. místo – SZŠ a 
OA Rumburk (Orbitky)
Český červený kříž Šluknov pod ve-
dením pana Rudolfa Seidla zajišťu-
je zdravotní dozory na sportovních 
a kulturních akcích ve Šluknov-
ském výběžku. Vede rovněž krou-
žek poskytování první pomoci. Je 
určen pro děti od předškoláků až po 
středoškoláky. V současné chvíli jej 
navštěvuje cca 20 dětí, každou stře-
du od 18.00 hodin v tělocvičně ZŠ 
Šluknov. Tato místní skupina oslaví 
letos na podzim již 10. výročí. 
Přeji Vám hodně dalších úspěchů, 
aktivit a činností pro dobrou věc.
Jitka Schneiderová, šéfredaktorka 

Šluknovský zámek (RIC)
 č. tel. 412 332 711,
 +420 739 593 014, 

ic@mesto-sluknov.cz
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Pomalu škrtáme dny v kalendáři 
a zbývá nám posledních pár políček 
do pátku 29. června. Do dne, kte-
rý odstartuje oslavy, kterými celé 

Srdečně vás zveme do Šluknovské-
ho zámku na divadelní hru ,,Nebez-
pečné známosti“ se kterou dorazí 
litoměřické divadlo Li-Di. 

O současné situaci vlka obecného 
se mohou dozvědět návštěvníci be-
sedy, která se bude konat 8. června 
v prostorách Šluknovského zám-
ku. Přítomen bude zástupce Vlčích 
hlídek Hnutí DUHA - aktivity za-
měřené na ochranu a výzkum še-
lem s celostátní působností.
Vlci se na hranicích Šluknovska 
objevili už před šesti lety. Původní 
tzv. hohwaldská smečka zmizela 
za nevyjasněných okolností, ale 
v loňském roce se rozmnožová-

Na zámku jsme v dubnu slavnostně otevřeli hned tři výstavy: ,,Odkryté 
poklady severních Čech“ – výstavu o historii našeho kraje, na které je 
možné do 25. května spatřit vojenské předměty, jízdní kola, motocykly, 
filatelistické předměty, písemnosti, fotografie, sklo, porcelán a oděvy. 
,,Slabikáře z celého světa“ od vystavovatelky Zdeňky Markovičové 
máte možnost navštívit do 24. června a uvidíte jich více než 200. 
Rozhodně nepropásněte největší jarní výstavu ze soukromé sbírky slo-
venského cestovatele a sběratele Jána Hertlíka, která seznamuje s dáv-
nou civilizací na březích Nilu, a to až do 21. června.

Foto: Jiří Mikisch

POZVÁNKA

Zámecké slavnosti se blíží
město žije. A to ne ledajaké, nýbrž 
zámecké. Již třináct let připravuje-
me Zámecké slavnosti a ani letošní 
rok není výjimkou. 
A na co se můžete těšit? Zámecké 
slavnosti letos budou v gotickém 
stylu. V tomto duchu se ponese celý 
sobotní program, dámy i pánové 
budou oděni v gotický šat a nebude 
chybět ani dobový trh či velký tábor. 
A koho jsme letos pozvali? Kdo Vás 
bude oba dva dny bavit? V pátek 
to bude česká pop-rocková kapela 
z Ústí nad Labem UDG a tradič-
ní porce rockové zábavy od Kabát 
revivalu. Dobovou sobotu bude 

provázet kapela Dick O´Brass, 
v podvečer přijede Petr Kolář s ka-
pelou, po něm bude následovat čes-
ká popová kapela Slza a na závěr se 
svými Čaji z Indie dorazí kapela Yo 

Yo Band. Nebude chybět ani noční 
bitva za svitu loučí či ohňostroj.
Více informací a podrobný pro-
gram naleznete na plakátu.

Markýza de Merteuil a Vikomt de 
Valmont rozehrají hru intrik a ná-
strah, ve které půjde nejen o čest 
a právo, ale nakonec i o samotný 
život. Inscenaci podle divadelní 
hry na motivy světoznámého ro-
mánu Ch. de Laclos můžete vidět 
v sobotu 12. května od 18.00 ho-
din. Délka představení: 150 minut 
s přestávkou.

Duben byl ve znamení vernisáží

Znamená návrat vlka hrozbu pro naše zemědělce?
ní vlka podařilo znovu prokázat. 
V blízkém sousedství se nalézá 
několik smeček na německém 
území a pravděpodobný vlčí pár 
dobrovolníci sledují i v Lužických 
horách. Návrat vlků přináší po sta-
letích přirozeného predátora pře-
množených kopytníků, znamená 
však i výzvu pro místní chovatele 
hospodářských zvířat.
Vlčí hlídky zkoumají přítomnost 
šelem ve všech hlavních oblastech 
výskytu na českém území a dispo-

nují nejbohatší databází nálezů. 
Spolupracují s výzkumnými insti-
tucemi a orgány ochrany přírody 
a do své činnosti zapojují i dobro-
volníky z řad veřejnosti. Poskytují 
poradenství chovatelům zvířat 
a pomáhají s projekty na preven-
tivní opatření proti útokům na 
stáda. Přítomností v terénu snižují 
riziko pytláctví.
Proč se není třeba vlka bát? Co lze 
očekávat do budoucna? Mohou 
se vrátit i další vyhynulé šelmy? 

A mohu se do monitoringu také za-
pojit? I na tyto otázky se pokusíme 
odpovědět. Beseda bude sestávat 
z promítání krátkého filmu Causa 
Carnivora o návratu šelem a čin-
nosti Vlčích hlídek, přednášky za-
měřené především na Šluknovsko 
a okolí a následné diskuze.

Radek Kříček

Dvoustranu za Šluknovský zámek 
připravila Mgr. Andrea Přidalová
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M y k o l o g i c k é  o k é n k o :  R e c e p t  p r o  n e d o č k a v c e

Divadelní přehlídku navštívilo téměř dvěstě diváků
V neděli 8. dubna 2018 proběhl v DK Šluknov již 26. ročník pořádaných 
divadelních přehlídek. Letošní ročník navštívilo krásných 195 platících 
návštěvníků, kteří si mohli plně užít 4 nádherné pohádky.

Začíná nám další houbařská sezóna a po kalamitách, které napáchaly silné 
větry, asi nebude právě optimální, ale houby určitě porostou. Už teď jsem 
viděl a fotil ucháč obecný (jedovatý) a jedlý houževnatec tygrovaný. Brzy se 
objeví sírovec žlutooranžový a opěnka měnlivá a první zástupce hub hřibo-
vitých hřib kovář. U tohoto „Modráka“ je nutno připomenout delší tepelné 
zpracování. Houbařský spolek se sedmého dubna sešel v lese u „Webero-
vy chaty“, kde opravil sezení u ohniště, lávku k prameni a sbíral odpadky 
okolo silnice pod Špičákem, ale i jinde. Některé hromady odpadu (viz foto) 
nebylo v našich silách odstranit. 
V televizi začínají opakovat pořad o houbách, který se jmenuje „Na houby“ 
a můžete jej vidět na ČT2 ve čtvrtek po poledni a opakování v sobotu od 
5.30 hodin nebo v pondělí od 19.15 hodin.
Houbaři pátého května odemknou les a hurá na ně! 
Ještě recept pro nedočkavce, který si nasušil houby:

Sušené houby s vejci
Ingredience: 60 až 80 g sušených opraných hub, asi 4 dl mléka, 60 g más-
la, 40 g cibule, sůl, kmín a 4 vejce
Postup: Den předtím namočené houby v mléce scedíme, lehce vymačkáme 
a nadrobno rozsekáme. V kastrole na rozehřátém másle zpěníme nadrobno 
nakrájenou cibuli, přidáme houby a dusíme do měkka. Vejce rozklepneme 

do hrnečku, přilijeme 4 lžíce mléka z namočených hub, osolíme, okoření-
me kmínem, dobře rozkvedláme, nalijeme na podušené houby a mícháme 
tak dlouho, až vejce kašovitě ztuhnou.
Příloha – vařené brambory nebo chléb. Dobrou chuť.

Miloslav Traxler (Harry)

Nejprve nás s pohádkou O prin-
cezně Lesněnce, Vítkovi a strašli-
vém pavoukovi navštívilo divadlo 
NA CESTĚ z Liberce, poté nás do 
plyšové Afriky vzala za smutným 
bojácným slonem Bimbem a ostat-
ními zajímavými zvířátky Štěpán-
ka z Litoměřic a pak byla chvíle se 
naobědvat. Po jistě dobrém obědě 
nás přivítal Kašpárek ze souboru 
Pomněnka Dolní Poustevna v po-
hádce O statečném Honzovi a jed-
nookém drakovi. Poslední krásnou 
tečkou za celým pohádkovým dnem 
bylo divadlo Matýsek s představe-
ním O vykutáleném štěstí, ze kte-
rého jsme se dozvěděli, jak skřítci 

Oskar a Kvído hází kostkou z kostičkovníku a přináší lidem štěstí navzdory 
zlému Smůlákovi a že Štěstěna nemá dovolenou. 
Byli jste se podívat na naší 26. divadelní přehlídce? Pokud Vám to z časo-
vých či jiných důvodů zmařil ten pan Smůlák či to prostě jen nevyšlo, podí-
vejte se na fotografie a jistě si ten příští ročník již nenecháte ujít. A pokud 
jste přehlídku navštívili a líbilo se Vám, určitě nám napište, který soubor 
a pohádka se Vám nejvíce líbil, aby-
chom je srdečně pozvali na ten další 
27. ročník (franka2@seznam.cz).

Jistě jste si nenechali ujít naši úplně novou pohádku s názvem Strašidla 
z půdy. Pohádku napsal i hudbu složil náš režisér Jiří Vrána a excelent-
ně pohádku namluvili a nazpívali členky a členové LS Rolnička. Již nyní 
prozradíme, že děsivá strašidla z půdy se jmenují Hrombác a Bumbác 
a straší na kdejaké půdě. Pro tuhle pohádku si našli místo na půdě u ba-
bičky a dědečka. Jak to s nimi dopadne? Budou strašit dál? Viděli jste na 
premiéře nové pohádky, která se odehrála 6. května 2018 v 1. patře DK 
ve Šluknově.  

Za LS Rolnička Bc. Karolína Fráňová
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Foto: Josef Halada

Poslední dubnový den se večer konal tradiční lampiónový průvod městem. Poté odborná porota vybrala 
v zámeckém parku ty zaručeně nejhezčí živé čarodějnice a oceněny byly i ty vyrobené, které následně pohltil 
oheň z vatry. ejen díky počasí se akce zdařila, ale díky patří také Technickým službám, hasičům, záchraná-
řům, skautům, občerstvovacímu týmu z restaurace Club, hudební skupině Malvas a hlavně lesákům za tu 
nádherně velikou vatru.                                                                                                                                                                     (park)

Pálení
čarodějnic
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Základní škola J. Vohradského
T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov 

- hlavní budova a ředitelství 
(tel. 412 386 395)

Putování květnové, tentokrát po Islandu

Výchovu demokratického občana považuje náš stát za natolik důležitou, že 
jí je ve školním vzdělávacím programu věnováno dokonce celé jedno průře-
zové téma (to jsou témata, která by měla být vyučována ve všech předmě-
tech, kde je k tomu příležitost). 
Jak ale takové téma naplnit a přitom nesklouznout k pouhému teoretizová-
ní? Jak žáky vést k poznání demokracie v praxi? 
Někdy je to opravdu obtížné. 
A právě proto mi velkou radost udělalo rozhodnutí našich šluknovských 
zastupitelů o změně v letošním rozpočtu našeho města. Jedná se o parti-
cipativní rozpočet. Jak jistě pravidelní čtenáři Šluknovských novin zazna-
menali, je to proces demokratické diskuse a rozhodování, kdy jednotlivci 
rozhodují, jak přidělit část obecního či veřejného rozpočtu. Participativní 
rozpočtování umožňuje občanům diskutovat o jednotlivých složkách ve-
řejných výdajů, některé z nich upřednostňovat a dává jim možnost rozho-
dovat, jak jsou peníze vynakládány.
Protože šluknovské zastupitelstvo zvolilo pomalé nastartování této změny, 
šlo letos o diskusi mezi dvěma projekty. Byla vyhlášena anketa, v které bylo 
možno hlasovat na webových stránkách města Šluknova. 
S kolegy vyučujícími předměty z okruhu Člověk a společnost jsme doslova 
zajásali. Vždyť naše zastupitelstvo nám svým, bezesporu pro obec přínos-
ným rozhodnutím, navíc darovalo velmi praktickou „pomůcku“, jak moci 
našim žákům ukázat konkrétní příklad demokratického rozhodování a ješ-
tě je přímo zapojit do dění v našem městě. Nakonec řada z nich je čerstvými 
držiteli občanských průkazů a brzy i oni budou mít možnost se podílet na 
tom, jak bude naše město v budoucnu vypadat a kam bude směřovat.
V hodinách jsme si podrobně vysvětlili princip participativního rozpočtu, 
diskutovali jsme o tom, jak je důležité zajímat se o dění ve městě a zapojo-
vat se do rozhodování. Musím říct, že žákům se myšlenka moci ovlivňovat 
realizaci některých projektů velmi líbila a jevili velký zájem o celou tuto 
záležitost. Ukázali jsme si i anketu, u níž oceňovali, že byl zvolen způsob 
elektronický – digitální, současné generaci blízký. Bavili jsme se i o jejich 
přáních, jak by město mělo do budoucna vypadat a nutno říct, že to byly 
debaty nesmírně zajímavé a přínosné. Mnozí z našich žáků pak poznatky 
z hodin přenášeli do svých domovů, kde se o ně dělili se svými rodinami 
a často se pak společně účastnili vyhlášené ankety.
Sami mezi sebou si pak ze zájmu učinili určitou statistiku, z níž vyšlo naje-
vo, že se většina z nich přiklání k revitalizaci zahrady u městské knihovny, 
což celkem nebylo překvapivé, neboť jde o prostor v centru města, který 
řada z nich zná a je jim blízký (umístění knihovny, ZUŠ). Celou anketou 
jsme „žili“ docela dlouho, žáci sami aktivně sledovali, jak narůstá počet 
hlasujících, jak si stojí ten či onen projekt. Pokud se zastupitelé při schva-
lování této změny rozpočtu motivovali tím, že přinese větší ochotu občanů 
zapojit se do dění v našem městě, pak naši žáci jsou úžasnou ukázkou toho, 
že tudy cesta vede! 
Pokud někdo naši šluknovskou mládež charakterizuje jako apatickou a bez 
zájmu o veřejné dění, pak se velice mýlí. Minimálně tento skvělý projekt je 
strhnul a zaujal. Anketu sledovali do poslední chvíle, neustále řešili, jak si 
ten „jejich“ projekt vede, a už se nemohou dočkat oficiálního zveřejnění 
výsledků.
Děkuji tedy našim zastupitelům za skvělý nápad a schválení změny 
v rozpočtování, které je skutečně přínosným krokem pro naše město a do 
budoucna jistě ovlivní víc, než jen výchovu našich dorůstajících občanů. 
A společně se svými žáky se těším, jaké nové projekty budeme moci „spo-
lurozhodovat“ v příštím roce.
  Mgr. Alena Müllerová

V dubnu jsme v cyklu besed „Putování“ v naší základní škole přivítali již 
potřetí paní B. Naňákovou, abychom se, díky jejímu pečlivě připravenému 
vyprávění, společně podívali do Portugalska. Přestože za okny už konečně 
naplno vypuklo jaro, šluknovští (i „výběžkoví“) příznivci cestování nezkla-
mali a přišli opět v hojném počtu. Atmosféra byla tak jako vždy velmi pří-
jemná a nikomu z nás se ani nechtělo domů. Viděli jsme spoustu fotografií 
a dozvěděli jsme se o Portugalsku řadu zajímavostí, které nejsou až tak 
všeobecně rozšířené. Třešničkou na dortu byla ochutnávka pravého port-
ského vína, které mohli zájemci okusit.

Málokdo ze šluknovských obyvatel už dnes ví, že po válce byl na škole fun-
gující ochotnický soubor pod vedením pana p. Folprechta, v kterém hráli 
žáci i učitelé. Své hry pak předváděli v sokolovně nebo v přírodním divadle 
v Karlově údolí.
V letošním roce jsme se my, učitelé základní školy, rozhodli tuto tradici 
oživit a nacvičit divadelní hru, napsanou na motivy staré pověsti O divém 
muži.
Výběr tématu nebyl nijak náhodný. „Hon na divého muže“ býval charak-
teristickým masopustním zvykem města Šluknova. V upomínku na usmr-
cení obávaného mordýře a zloducha byla celá pověst ztvárněna v co nej-
věrnější formě pro slavnostní představení, které mělo sloužit pro poučení 
mládeži a pro pobavení starších. 
První připomínka renovace této pověsti a jejího zpracování pochází z roku 
1861. Tehdy provozovaná slavnostní hra měla patrně příliš drastickou for-
mu, neboť již v průběhu dalších let byla často zakazovaná. 
V dalším dramatickém ztvárnění se objevuje pověst o divém muži v roce 
1893. Byl to slavný rok, kdy Šluknov slavil své (historicky nepodložené) 
tisíciletí trvání. K tomuto miléniu se uváděla na šluknovském náměstí 
premiéra slavnostní hry Arnošta Polaka, kterou můžeme nazvat „Hon na 
divého muže“. Autor buď současně nebo dodatečně upravil toto předsta-
vení i pro ochotnický soubor jako divadelní hru pro lesní divadlo v Karlově 
údolí. Divadelní hra se hrávala v lesním divadle i po 1. světové válce. Další 
pokusy, jak oživit tuto tradici, pak za svého působení na lesnické škole uči-
nil Ing. Boris Trantina, jenž rovněž zpracoval text pověsti pro předvádění 
na veřejnosti.
Naše současné pojetí rozhodně nemá nikterak drastickou formu a jeho 
cílem je opět pobavit a také především obohatit šluknovskou kulturní scé-
nu o další počin. Na šluknovské základní škole jsme si totiž velice dobře 
vědomi, že učitelé byli vždy určitým způsobem nositeli kultury a že místní 
kultura je často lákavější, než sebelepší „umělci z Prahy“. Naše zábavná 
fraška o divém muži je tedy dalším příspěvkem k rozvoji místního spole-
čenského života.
Nacvičujeme již několik měsíců a těšíme se, že brzy budeme moci naše 
představení poprvé předvést na veřejnosti.

Za učitelský ochotnický sbor sepsala Mgr. Alena Müllerová
(v článku byly použity informace ze školních kronik a z http://www.sluknov.
cz/mesto/)

Učitelé navazují na původní tradiceParticipativní rozpočet – skvělá 
pomůcka pro výchovu k demokracii

Naposledy se pak v této sezóně sejdeme 16. května v 17.00, abychom pro-
střednictvím vyprávění paní R. Sochorové zavítali na Island. Protože jde 
o destinaci méně známou, jistě nebudete váhat a přijdete si její zážitky z cesty 
na tento ostrov poslechnout s námi. Těšíme se na Vás! Přednáška jako ob-
vykle probíhá na „velké“ budově ZŠ.                                    Mgr. Alena Müllerová
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Ve čtvrtek 22. 4. 2018 se konal v naší škole v Žižkově ulici Den otevřených 
dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Blíží se zápis do prvních tříd a tak 
si děti v doprovodu svých rodičů přišly prohlédnout školu. Kromě prohlídky 
tříd paní učitelky seznámily rodiče s provozem a organizací školy. 
Děti aktivně plnily různorodé úkoly v šesti třídách v přízemí a v 1. patře. 
Seznámily se tak se školním prostředím i s vyučujícími. Za splněné úkoly 
pak děti dostaly sladkou odměnu.
Rodiče se mohli podívat na vybavení tříd, seznámit se s činností školy a v ne-
poslední řadě i s pedagogy, kteří jim zodpověděli jejich dotazy. Zároveň moh-
li navštívit i školní družinu, kde jim byla k dispozici paní vychovatelka.
Přesto, že jsme tento Den otevřených dveří realizovali poprvé, setkal se 
s velkými ohlasy rodičů.
Všichni jsme byli potěšeni, že se rodiče s dětmi přišli do naší školy podívat 
a už nyní se moc těšíme na budoucí prvňáčky jak u zápisu, tak i v září při 
nástupu do školy.

Za vedení školy a pedagogický sbor Mgr. Lenka Líbalová

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
Děkujeme Vám, že jste si vybrali k zápisu dítěte do první třídy právě naši 
školu. Celkem přišlo k zápisu 85 dětí, zhruba dvaceti byl doporučen odklad 
povinné školní docházky. V příštím školním roce budeme otvírat tři první 
třídy naplněné na počet 20 – 22 žáků. Žáky budeme rozřazovat do tříd až 
v posledním týdnu v srpnu, kdy se ustálí počty žáků (pohyb způsobený stě-
hováním, odklady šk. docházky…). 
Jak se připravit na nástup do školy, co se bude na začátku školního 
roku dít, jak zajistit družinu, obědy ve školní jídelně apod. se dozvíte na 
schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků, která se uskuteční 25. června 
2018 od 16.00 hod. v aule hlavní budovy základní školy.
Ve stejné době se uskuteční schůzka rodičů dětí přijatých k předškolnímu 
vzdělávání – bude se konat v přípravné třídě.
Na webu školy a na proskleném vchodu do budovy Žižkova tzv. „malá škola“ 
je uvedený seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání. 
Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. Písem-
né rozhodnutí se zákonnému zástupci nezasílá. Zákonný zástupce může 
o vyhotovení písemného rozhodnutí požádat v ředitelně školy – buď osobně 
nebo e-mailem – následně mu bude písemné rozhodnutí vystaveno.
Oznámením rozhodnutí o přijetí není dotčena možnost zákonného zá-
stupce podat žádost o odklad povinné školní docházky. V případě podání 
žádosti o odklad je možné požádat i o přijetí do přípravné třídy. Obě žádosti 
je třeba doručit do školy neprodleně po obdržení zprávy ze školského pora-
denského zařízení (ped. psych. poradny nebo spec. ped. centra).
Těšíme se na Vás 3. září                                                                Za kolektiv pedagogů 

Mgr. Renata Sochorová, ředitelka školy

Informace pro rodiče předškoláků

Den otevřených dveří

Šluknov, podle povinného otisku mapy stabilního katastru z r. 1843, výřez, 
sladovna na parcele č. 159, sever nahoře. ČUZK, archivnimapy.cuzk.cz.

Převzato a upraveno ze Stavebně historického průzkumu, zpracovaného 
2016 Ing. Janem Anderlem a Lucií Galusovou.
Sladovna někdejšího vrchnostenského pivovaru ve Šluknově se vyvinula na 
severovýchodním okraji středověkého jádra města, zaujímajíc jihozápadní 
okraj dominikálního areálu, který se skládal zejména ze zámku, rozlehlého 
hospodářského dvora, sladovnického a pivovarského provozu. Zatímco 
celek zámku se dvorem byl uspořádán podle podélné osy směřující k seve-
rozápadu, areál pivovaru a sladovny (čp. 645) sledoval osu k tomu kolmou. 
Západně od sladovny navazoval, oddělen cestou a vodotečí, církevní okrsek 
s farou a kostelem sv. Václava. Protějšek jihovýchodní frontě sladovny smě-
rem k městu tvořil do poloviny 19. století nezastavěný pozemek staré parcel-
ní č. 178, dnes autobusové nádraží s okolím. Ze souboru možností při úva-
hách, kde asi mohlo kdysi stát původní šlechtické sídlo (tvrz), předchůdce 
dnešního zámku, zastává zmíněná parcela spolu se svým sousedstvím v se-
verovýchodním kvadrantu městského půdorysu přední postavení. 
Půdorys barokní sladovny získal tvar L. Původně solitérní dvoupodlaž-
ní budovu zakrývají sedlové střechy s polovalbami na východě a severu. 
Na východním nároží pak z této hmoty vystupuje lokálně převýšení blok 
sladovnického hvozdu ze 3. čtvrtiny 19. století, sedlově krytý a završený 
cihlovým komínem s ozdobnou hlavicí. Na nádvorní straně na konci seve-
rovýchodního křídla došlo v mezidobí 1843-1869 v souvislosti se změnou 
technologie sladovnického hvozdu k drobné přístavbě a do kouta na sty-
ku obou křídel sladovny byla na začátku 20. století vložena studniční věž. 
K severní straně sladovny přilehla asi ve 3. čtvrtině 19. století zděná pří-
stavba, která se posléze rozvinula v dnešní čp. 648 (býv. úřadovna MěÚ). 
V těsném západním sousedství pak přibyla budova dnešní hasičské zbroj-
nice a naposledy též plechová garáž. 
Uvnitř budovy bylo jižní křídlo rozděleno do dvou úseků, východního, kte-
rý už od počátku obsahoval sladovnický hvozd, ovšem v odlišném staveb-
ním vyjádření od toho, jež se zachovalo, a ze západního, který v přízemí 
zaujímá značně rozsáhlé humno, v němž patrně na západním okraji fungo-
val do přestavby v polovině 20. století náduvník. Západní křídlo se v těchto 
místech stýká s jižním, přiřazeno k němu kolmo. V přízemí obsahuje dal-
ší prostorné humno. Na severním konci západního křídla byly v polovině 
20. století do 1. patra vestavěny nové náduvníky, jejichž hrdla se otevírají 
do přízemí. Horní podlaží budovy sloužila hlavně jako sladové půdy, sklady 
výchozí suroviny (zrna) a produktu.

Sladovna: situace a urbanistický vývoj v území

V návaznosti na demolice budov bývalého vrchnostenského hospodářství 
a další zásahy do tohoto území, které následovaly v 90. letech 20. století, 
zbyla z vrchnostenských hospodářských staveb sladovna zbavená logického 
kontextu. V posledních dekádách došlo k desintegraci daného území a ke 
změnám jeho komunikačních vazeb. Těsně podél jižního průčelí sladovny 
po dodatečně zvýšeném terénu vede hustý provoz Zámecké ulice, která při 
budově postrádá chodník. Takto vadná nová koncepce úpravy ulice „odříz-
la“ sladovnu od bezprostřední komunikace s organismem historického jádra 
města. Na nádvorní straně stavby došlo při demolici pivovaru k rasantnímu 
snížení terénu, jímž se odhalilo její základové zdivo. Přes tento zásah se 
dnešní úroveň nádvoří nachází „o patro“ výše než na severu sousedící par-
kovací plocha parcelní č. 159.                           Michal Bušek, ORŽP MěÚ Šluknov

Šluknov, podle indikační skici z r. 1843 s úpravami do 3. čtvrtiny 19. století,, 
výřez, sladovna na parcele č. 159, sever nahoře. Národní archiv, IS Lit 491, 
archivnimapy.cuzk.cz.
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Rozloučili jsme se s

Vzpomínky

Poděkování

Zajímají Vás termíny akcí 

v regionu Šluknovska?

Potřebujete kontakty 

na kulturní zařízení, 

hudební a taneční skupiny, 

divadla, účinkující soubory? 

kontakt@kulturouseveru.cz

www.KULTUROUSEVERU.cz

paní Ludmilou Malinovskou
paní Věrou Špirytovou
panem Karlem Dvořákem

Srdečné blahopřání

70 let
pp. Dostál Bohuslav
Voženílek Lubomír
Altman Jiří
Benedek Jan
Janda Zdeněk
75 let
pp. Ansorgová Helena
Borková Marie
80 let
pp. Zajacová Miroslava
Zimová Gertruda
Ganišin Július
85 let
paní Šimůnková Zdenka
87 let
paní Mrázová Jaroslava
89 let
pan Kocek Josef
90 let
paní Skopalová Anežka
92 let
paní Rumlová Marie
94 let
pp. Platilová Marie
Tichá Eliška

Děkujeme touto cestou paní Anně 
Goldmannové za věcný dar, který 
bude použit na doplnění expozice 
Šluknovského zámku.

Dne 30. dubna 
to bylo 10 let 
od smrti naší 
maminky 
a babičky paní 
Marie Bromové. 
I nadále zůstáváš 

v srdci s námi. Stále vzpomínají 
synové Zdenek , Jiří s rodinou 
a ostatní přátelé. 

Rok za rokem ubí-
há, čas prý rány 
hojí, vzpomínky 
však na Tebe, 
stále stejně bolí. 
Dne 17. května to 
bude pět let, kdy 

Přivítali jsme

Michálka Svobodu
Dominika Čecha

Paní Hana Kleiner (roz. Pekárková 
2. 12. 1951) – dne 22. dubna 2018 
prohrála statečný boj se zákeřnou 
nemocí.
Vzpomíná celá rodina a všichni, 
kdo ji měli rádi.

Dne 8. května by 
se dožil p. Jiří 
Brom 80 let. Na-
dále vzpomínají 
synové a kama-
rádka Dana. 

 

Paní Blažena Vencláko-
vá oslavila dne 2. května 
92. narozeniny. Milá ma-
minko, přejeme Ti vše 
nejlepší, hodně zdraví, 
pohody a také radosti 
z velké rodiny, která tě má 

nás opustil milovaný manžel, otec 
a dědeček pan Jiří Ducháč. S lás-
kou vzpomínají manželka Jana, 
syn Jiří s rodinou, dcery Petra, 
Nikola a Tereza s rodinami. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Informační den 
pro veřejnost

Dne 30. května 2017 nás opustil 
manžel, otec, dědeček pan Vladi-
mír Rezek.
Vzpomíná manželka a zbytek 
rodiny.

Dne 27.05.2018 oslaví paní Eva Formáčková 76. narozeniny, do dalších 
let hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti ji přeje Jarča s rodinou

Tvé zlaté 
srdce zůstane 
navždy s námi, 
scházíš nám.
Dne 17. květ-
na vzpomene-
me 6. výročí 
úmrtí naší 

Srdečná blahopřání

V městské knihovně probíhá dlou-
hodobá soutěž, při které se lze něco 
dozvědět a ještě získat volný lístek 
pro jednu osobu na jednu kulturní 
akci dle vlastního výběru – v Domě 
kultury nebo ve Šluknovském zám-
ku. Volná vstupenka platí do kon-
ce roku 2018.
Každý měsíc je vyhlášena a zve-
řejněna na tabuli ve vstupní hale 
městské knihovny a ve Šluknov-
ských novinách otázka nebo úkol, 
odpověď je třeba odevzdat ve vstup-
ní hale MK do připravené krabice, 
nebo zaslat mailem na adresu MK 
- knihovna@mesto-sluknov.cz. Na 
konci měsíce je vylosován výherce 
volné vstupenky, jehož jméno je 
oznámeno v ŠN a zveřejněno i na 
nástěnce v hale knihovny.

Za kulturou
zdarma

Otázka na květen:
3. května 1942 se v Praze narodila 
československá sportovní gym-
nastka, trenérka a významná spor-
tovní funkcionářka, sedminásobná 
olympijská vítězka, čtyřnásobná 
mistryně světa, jedenáctinásobná 
mistryně Evropy a čtyřnásobná 
Sportovkyně roku Československa. 
Po sametové revoluci byla v letech 
1990–1996 předsedkyní Česko-
slovenského olympijského výboru 
a v letech 1995–2001 také členkou 
Mezinárodního olympijského vý-
boru.
Spolu s Ruskou Larisou Latynino-
vou je jednou ze dvou gymnastek 
historie, kterým se podařilo získat 
zlaté medaile ve víceboji na dvou 
po sobě jdoucích olympijských 
hrách. Zlato z víceboje také vyhrá-
la na Mistrovství světa v roce 1966 
a Mistrovství Evropy 1965 a 1967. 
Přes čtyřicet let již drží mezi gym-
nasty rekord v absolutním počtu in-
dividuálních zlatých olympijských 
medailí. V letech 1964–1968 ne-
byla na velkém závodu ve víceboji 
poražena.
V roce 1968 se účastnila Letních 
olympijských her v Mexiku, kde 
získala zlato za víceboj, přeskok, 
bradla a prostná. Stříbro pak za kla-
dinu a v družstvech - zde ukončila 
sportovní kariéru a při ceremoniálu 
předání medailí gesty protestova-
la proti okupaci Československa, 
když stála společně na stupínku se 
sovětskou závodnicí. V témže roce 
byla vyhlášena nejlepší sportovkyní 
světa. Znáte její jméno?
Správná odpověď na březnovou 
otázku zněla: Apríl.
Volnou vstupenku vyhrává pí. J. 
Štochlová ze Šluknova.                 (šti)

milované maminky, sestry, babičky 
a prababičky paní Jaroslavy 
Mištíkové.
S láskou vzpomíná dcera, synové 
s rodinami a sestra.

Hledáte zaměstnání? Nevíte, v jakém 
oboru hledat uplatnění? Nemáte pří-
stup k informacím o trhu práce a vol-
ných pracovních místech? Uvažujete 
o rekvalifikaci? Potřebujete pomoc 
při výběru školy a studijního oboru? 
Potřebujete pomoc s životopisem?
Poradenské služby poskytujeme  
zdarma nejen pro uchazeče o za-
městnání v evidenci Úřadu práce, 
ale i pro širokou veřejnost, také pro 
studenty, žáky a jejich rodiče a oso-
by se zdravotním postižením.
16. 5. 2018 8.00 - 17.00 hod. - Úřad 
práce ČR Rumburk, 2. patro, zase-
dací místnost.

ráda. Také děkujeme celému personálu Domova „Srdce v dlaních“ ve Fili-
pově za jejich starost a obětavost. 
Dcery Ivana, Eva a syn Ladislav s rodinami

Děkuji Radě města a zástupkyním 
za dárek s blahopřáním k mému ži-
votnímu jubileu. 
Přeji Vám všem též vše nej... A hod-
ně úspěchu, jak v životě tak i ve Vaší 
činnosti.                      Bohuslav Dostál 



My jsme sice stromek nezasadili, zato jsme si zasázeli spoustu různých 
semínek a pozorovali jsme, která z nich se probudí, a která se rozhodnou 
v zimním spánku pokračovat. Některá semínka se nám opravdu neprobu-
dila, ale většina z nich ano a také víme, co všechno ke svému růstu potře-
bují, jak rostlina dýchá a jak přijímá vodu a kde všude ji najde. Od probuze-
ných semínek jsme se šli podívat, zda se už probudili i broučci. A opravdu 
jich je všude kolem spoustu. A aby se měli kam schovat před špatným po-

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY STRANA 15Ze ŽIVOTA NeJMeNŠÍCH

Text a foto: Hana Princová

Kolikátého dubna zasadíš stromek, tolikátého roku ponese ovoce

časím nebo aby si mohli jen trochu 
odpočinout na svých dlouhých pou-
tích, vyrábíme jim hmyzí hotel, což 
byl také navíc náš březnový úkol 
v říši obrů. Dubnovým úkolem bylo 
poznat vývojová stadia motýla, která teď už také dobře známe. A protože 
jaro je čas zrození, podívali jsme se i mezi domácí zvířata, abychom poznali 
jejich mláďata. Většinou je známe velmi dobře, jen jehňátka a selátka pro 
nás byla tvrdým oříškem. Byli jsme se podívat i po šluknovských zahrád-
kách a dvorcích, zda domácí zvířata najdeme a zjistili jsme, že se už hodně 
vytratila. Téměř na každé zahrádce byl pejsek, ale nepotkali jsme ani jednu 
kočičku a z dalších zvířátek to byly jen husy a slepice na jednom dvorku. 
A je tu konec dubna a s ním čarodějnický rej. Letos nám přálo počasí a naše 
malé i velké čarodějnice a čarodějové mohli svůj sabat uspořádat na naší 

zahradě. Letošní byl velmi vydaře-
ný, všichni jsme si ho moc užili. 
Závěrem bychom chtěli moc po-
děkovat mamince Jarce Justové, 
která nám zprostředkovala exkurzi 
v Plastonu, kde se nám moc líbilo, 
a děkujeme také mamince Míše 
Matulové, která našim předškolá-
kům zprostředkovala tvoření v ke-
ramické dílně v domově důchodců. 
Moc se nám mezi babičkami a dě-
dečky líbilo a těšíme se na další spo-
lečné tvoření.
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Šluknováci, přijďte fandit!

Zatímco fotbalis-
tům soutěž vrcholí, 
obě družstva kužel-
kářů SK Plaston své 
soutěže už úspěšně 
ukončila.
A-tým v sestavě Jit-
ka Jonášová, Fran-
tišek Tomík, Eliška 
Marušáková, Jan 
Sklenář, Ladislav 
Hojný, Radek Ma-
rušák a střídající 
Zdeněk Jonáš hrál 
své poslední utká-
ní v Blíževedlech 

Dobrý anděl

Jarní část fotbalové 1. B třídy začala díky velkým mrazům a proto dvěma od-
loženým zápasům až 8. dubna. Na našem stadionu jsme přivítali fotbalisty 
Unionu Děčín a začali jsme vítězstvím 4:2. Další týden jsme jeli poprvé ven 
a to do Trmic, kde jsme naopak utrpěli porážku 1:3. Náladu všem přízniv-
cům SK Plaston hned ale zvedlo další kolo soutěže a vysoké vítězství 6:2 nad 
mužstvem ze Svádova – Olšinek. V dalším dohrávaném utkání se našim ale 
vůbec nedařilo a doma prohráli s Březinami 1:3, hned potom však porazili 
Chabařovice 3:2. V tabulce jsou zatím na druhém místě a ve hře je stále na-
děje na postup do vyšší soutěže.
Výkony našeho omlazeného mužstva by si tuto možnost zasloužily a proto 
vyzýváme všechny naše fandy a příznivce, aby přišli na stadion a v dalších 
utkáních, která ještě zbývají, naše chlapce řádně podpořili. A co můžeme 
vidět?
5. května (sobota) začíná v 10.15 souboj našich v Přestanově a následuje zá-
pas v neděli 13. května od 14.00 na našem stadionu s Heřmanovem. V sobo-
tu 19. května hrajeme od 13.30 v Dobkovicích a květen uzavřeme v neděli 27. 
doma s Chuderovem, zatím vedoucím týmem soutěže. Zajímavé bude jistě 
utkání v Jiříkově, kde nastupujeme v sobotu 2. června ve 13.30 hod.
Dobře si vede i B-tým v Lipové, i když šanci na postup pravděpodobně nemá, 
může dohrát soutěž ve II. třídě bez obav. K dnešku je na 3. místě tabulky, když 
nejprve prohrál v Malšovicích 0:2, potom doma na pokutové kopy s Krásnou 
Lípou – v základním čase utkání skončilo 1:1 a právě pokutové kopy v pomě-
ru 4:5 rozhodly, že dva body jdou do Krásné Lípy a v Lipové zůstal jen jeden. 
Další zápas v Mikulášovicích skončil naším vítězstvím 5:1 a odložený zápas 
s Verneřicemi jsme vyhráli 4:1. Zatím poslední zápas s Těchlovicemi skončil 
vysokou výhrou 9:2.
Další program pokračuje v neděli 6. května od 17 hodin doma s Velkým Še-
novem, v sobotu 12. 5. od 17.00 v Markvarticích, v neděli 20. května přije-
dou Boletice. Potom v sobotu 26. 5. v 10.00 hrajeme v Dolních Habarticích, 
poslední zápas doma bude v neděli 6. června od 17.00 s Rybništěm a soutěž 
ukončíme v sobotu 9. června v 17 hodin v Jiřetíně p. J.
Takže znovu zveme všechny – přijďte fandit!                                   Milan Kořínek

Kuželkáři reprezentují město 
a bodují

s tamním Sokolem a díky nerozhodnému výsledku 4:4 získal důležitý bod, 
který znamenal udržení v Severočeské kuželkářské divizi i pro další ročník. 
V konečné tabulce tak skončil na 9. místě z dvanácti účastníků. Všem zá-
vodníkům srdečně blahopřejeme!
V celkovém hodnocení jednotlivců v celém ukončeném ročníku obsadili 
navíc ze 112 hodnocených sportovců Radek Marušák 9., Eliška Marušá-
ková 33. a Václav Kořánek 37. místo. Opět krásné výsledky!
B-tým odehrál své závěrečné utkání Krajského přeboru Libereckého kraje 
v kuželně TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou s místním B-družstvem. Na-
stoupil v „klasické sestavě“ Anita Morkusová, Petr Tichý, Jan Marušák 
a Dušan Knobloch a zvítězil vysoko 5:1. Získané body mu přinesly konečné 
4. místo v tabulce ze 14 účastníků.
Celému oddílu šluknovských kuželkářů děkujeme za reprezentaci města 
a těšíme se na jejich výkony v příštím ročníku soutěží.             Milan Kořínek

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov
Filipov č. p. 65, 407 53 Jiříkov

IČ: 472 74 581 tel.: 412 338 397 e-mail: info@ddfilipov.cz
_____________________________________________________

Nabídka pracovních pozic 
1. všeobecná sestra v domácí zdravotní péči

Zdravotní sestra s registrací, případně specializací, vzdělání zdravot-
ního směru
pracovní zařazení dle katalogu prací – 2.08.19
platové zařazení 10. platová třída a zákonné příplatky
řidičský průkaz

2. praktická sestra
ve smyslu § 21b, zákona 96/2004 Sb. v platném znění

k výkonu povolání v ošetovatelské a rehabilitační péči v domově pro 
seniory, případně vdomácí zdravotní péči odbornosti 925

pracovní zařazení dle katalogu prací – 2.08.19
platové zařazení v platové třídě dle Nařízení Vlády ČR a zákonné 
příplatky
řidičský průkaz

3. pracovník v sociálních službách - pečovatel/ka
poskytování komplexní přímé obslužné péče o fyzicky i psychicky po-
stižené klienty
nástupní plat minimálně 18 000 Kč
pracovní zařazení dle katalogu prací – 2.08.19
pracovní zařazení 4. - 5. platová třída a zákonné příplatky
_____________________________________________________
Kontakt: Bc. Ivana Boháčová, DiS, 
e-mail: bohacova@ddfilipov.cz, tel.: 734 570 198

Čtyři rodiny ze Šluknova a dalších 
sto tři rodin z Děčínska již dostalo 
finanční podporu z nadace Dobrý 
anděl, která pomáhá také rodinám, 
v nichž se dítě potýká s vážným 
onemocněním. Díky každoměsíč-
ním příspěvkům dárců – Dobrých 
andělů – mohou všechny těžkosti 
zvládat lépe alespoň po finanční 
stránce. Pomozte najít další rodiny, 
které tuto podporu potřebují! 
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž 
rodiny by potřebovaly finanční pod-
poru, je mnohem více. Rodiče často 
neví, že u nás mohou o příspěvek 
požádat. Naší snahou je, aby se tato 
informace co nejvíce rozšířila,“ říká 
Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace 
Dobrý anděl. „Některým rodinám 
poradí lékaři či sociální pracovníci 
přímo v nemocnici, jiným pomoc 
doporučí pacientské organizace. 
K mnohým z nich se ale i přesto tato 
informace nedostane,“ dodává. 
Dobří andělé pravidelně každý 
měsíc podporují rodiny s nezao-
patřenými dětmi, které zasáhlo 
vážné onemocnění. Typicky se 
jedná o onkologické onemocnění, 
selhání ledvin či jater, vážné meta-
bolické poruchy, nemoc motýlích 

křídel, cystickou fibrózu a další těž-
ká kombinovaná postižení. Kromě 
dětských pacientů podporují také 
rodiny s dětmi, v nichž onemocněl 
rakovinou jeden z rodičů. Za 6 let 
fungování nadace podpořili dárci 
více než 5 200 rodin z celé České 
republiky.
Jak můžete pomoci právě vy? 
Pokud máte ve svém okolí rodinu 
s takto vážně nemocným dítětem, 
neváhejte jí pomoc nadace dopo-
ručit. Kontakt je velmi jednoduchý 
– stačí zavolat nebo napsat e-mail 
a pracovníci již zajistí vše potřebné. 
Důležité je nebát se ozvat, Dobří 
andělé rodinám rádi pomohou. 
Staňte se i Vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.
dobryandel.cz a můžete začít při-
spívat. Vaše finanční pomoc bude 
rodinám odeslána do posledního 
haléře. Díky svému Andělskému 
účtu si navíc můžete přečíst kon-
krétní příběhy rodin, kterým pomá-
háte.                             Markéta Křížová

Foto: Petr Tichý



ŠLUKNOVSKÉ NOVINY STRANA 17SPORT

V březnu 2018 se rozběhla nová závodní sezóna roku 2018. Jako každý 
školní rok, tak i ten letošní 2017/2018, začal hned v září pilným trénová-
ním nových závodních sestav. Připraveni a s očekáváním, jak se umístíme, 
jsme v sobotu 10. 3. 2018 vyrazili v plném nasazení a se všemi týmy SK 
Viktorie na první závody do Prahy, kde se pořádalo 1. kolo celorepubliko-
vé soutěže Žij pohybem. V loňském roce jsme v lize Žij pohybem získali 
spoustu medailí a dokonce i poháry za celoligové umístění a to ve 3 katego-
riích. Letos jsme se trochu obávali více, než kdykoli předtím, protože naše 
týmy postoupily do starších kategorií a to vždy bývá velmi těžké prorazit. 
Přesto se nám povedl opět nový rekord SK Viktorie. Hned napoprvé se nám 
podařilo přivézt 3 zlaté medaile. Jeden z rodičů to nazval, že jsme vlastně 
„vyloupili Prahu“. Závodíme už několik let a vždy se nám povede v některé 
kategorii zabojovat více, v některé méně, přesto se nám ještě nikdy nestalo, 
abychom ze 4 kategorií, ve kterých jsme soutěžili, získali 3 zlaté medaile. 

Závodní sezóna začala: Jiříkovské Viktorky překvapily Prahu

V letošním roce máme tým nejmladších dětí, které soutěží v lize Žij po-
hybem v kategorii 4 – 7 let aerobik show se skladbou „Šmoulové“. Tato 
skladba získala v Praze 1. místo v konkurenci 5 týmů z celé ČR (Písek, 
Praha, Jindřichův Hradec…). V lize Mistry s mistry letos tento tým závodí 
v kategorii 7 – 9 let, což je pro ně velmi těžké, protože jsou v této kategorii 
nejmladší, přesto se s tím, jak se patří, poprali a v Českém Brodě na této 
soutěži vybojovali krásné 3. místo - ze 6 týmů. 
Tým starších dětí (děvčat) tvoří většinou nové tváře, až na dvě děvčata jsou 
to úplní elévové, začaly s aerobikem v letošním školním roce poprvé. Ten-
to tým soutěží ve stepaerobiku ve věkové kategorii 8 – 10 let. V Praze na 
soutěži „Žij pohybem“ získal krásné 2. místo v lize B a v Českém Brodě na 
soutěži Mistry s mistry 3. místo. 
SK VIKTORIE se letos pyšní se dvěma týmy juniorské kategorie, jeden 
tým se skladbou „Kinobox“ je v této starší kategorii nováčkem, ale perou 
se s tím statečně. V Praze na „Žij pohybem“ získala děvčata krásné 5. mís-
to a v Českém Brodě na soutěži Mistry s mistry 4. místo. Druhý juniorský 
tým v předešlé sezóně v této kategorii vládl a s letošní skladbou „Letušky“ 
si skóre drží dál. V soutěži Žij pohybem vybojovala děvčata zlaté medaile 

a v soutěži Mistry s mistry přivezla děvčata krásné bronzové medaile. Tato 
věková kategorie bývá nejvíce obsazená, takže je to opravdu velký úspěch. 
Náš elitní tým složený z „maminek“ letos se skladbou „Zombie“ získal po 
7 letech vytoužené zlato a v Praze byl prostě ten nejlepší ve stepaerobiku ve 
věkové kategorii nad 36 let. 
Velice děkuji všem závodnicím za jejich píli a za to, že cvičí srdíčkem a že do-
káží bojovat. Děkuji také všem rodičům, těm, kteří nás doprovází na závody 
a vytváří nám tam nezapomenutelnou atmosféru, ale i těm, kteří nám drží 
pěsti z domova, myslí na nás a fandí nám. Děkuji všem trenérkám, protože je 
to velká dřina a oběť od všech, kteří se podílejí na chodu celého klubu. 
Závodní sezóna začala a nás čekají další a další závody a proto doufám, že 
nebude platit přísloví: „První vyhrání z kapsy vyhání“.

Mgr. Katka Mrázková  za SK VIKTORIE Jiříkov, z. s.

Městský úřad ve Šluknově ve spolupráci s

______akreditovanou laboratoří________
zajišťuje za zvýhodněnou cenu

v pondělí 14. 5. 2018
ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY

• domovní studny
určeno pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden rozbor, 
studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové zdroje pro individu-
ální zásobování
mikrobiologický a chemický rozbor
cena včetně DPH 998 Kč (platba hotově při odběru)
radiologický rozbor (radon 222)
cena včetně DPH 439 Kč (platba hotově při odběru)

• veřejné zásobování pitnou vodou – vyhl. č. 252/2004 Sb.
určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, veřejné stud-
ny, školy apod. 
krácený rozbor a odběr vzorku
cena bez DPH 1 186 Kč + 315 Kč zvýhodněné dopravné

úplný rozbor a odběr vzorku
cena bez DPH 9 884 Kč + 315 Kč zvýhodněné dopravné
(platba fakturou na základě závazné objednávky)
 

objednávky do 9. 5. 2018:

Městský úřad ve Šluknově
Odbor rozvoje a životního 
prostředí
Království 10, 407 77 Šluknov
tel. č. 412 315 315
e-mail: nanakova@ mesto-sluknov.cz

odborné dotazy zodpoví:
AQUATEST a.s.
Úsek zkušebních laboratoří
Geologická 4, 152 00 Praha
tel.: 234 607 322, 234 607 180
e-mail: laboratore@aquatest.cz
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Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák

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

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě

   

   RYCHLÉ PENÍZE
   PRO ZAMĚSTNANÉ, OSVČ,
   RODIČE NA MATEŘSKÉ
   DOVOLENÉ, DŮCHODCE

NOVÁKOVÁ IVANA
602 420 366
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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.
 Prodám garáž ve Šluknově u kotelny, č. mob. 606 336 766.
 Nabízím k odkoupení svou polovinu nemovitosti ve Šluknově za cenu 500 000Kč, v klidné oblasti. Nemovitost má hodnotu 2 000 000 Kč. Informace 
na telefonním čísle 778 012 028.

Město Šluknov
zastoupené tajemnicí Městského úřadu Šluknov  v souladu se zák. č. 312/2012 Sb. o úřednících územně 

samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na funkci úředníka - sociálního pracovníka (pracovní poměr na dobu neurčitou) 

předpokládaný nástup ihned nebo po dohodě.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
státní občan ČR, popř. cizí státní občan, který je na území ČR přihlášen k trvalému pobytu,
dosažení věku 18 let,
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka
Požadavky:
kvalifikační předpoklady: vysokoškolské příp. vyšší odborné vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních služ-
bách v platném znění se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální 
pedagogiku
vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
odpovědnost, samostatnost a spolehlivost
komunikativnost a organizační schopnosti
schopnost pracovat v týmu
znalost práce na PC
zkouška zvláštní odborné způsobilosti v sociálních službách, řidičské oprávnění skupiny „B“, praxe v oboru, místní 
znalost a znalost cizích jazyků - výhodou
Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul 
datum a místo narození
státní příslušnost 
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
datum a podpis uchazeče
Uchazeč k přihlášce připojí tyto doklady:
Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, týkajících se 
správních činností 
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhon-
nost, vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
Platová třída odpovídající druhu práce:
10. platová třída podle platných znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 137/2009 Sb., kterým se 
stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě
zařazení do platového stupně dle započitatelné praxe
Způsob podání přihlášky:
Uchazeč podá písemnou přihlášku i s požadovanými doklady v uzavřené obálce s označením „Sociální pracovník“ nejpoz-
ději do do 31. 5. 2018 osobně do podatelny Městského úřadu Šluknov, v současnosti dočasně přemístěné v Království č. p. 
10, Šluknov (městská ubytovna), nebo doporučeně poštou na adresu: Městský úřad Šluknov, k rukám tajemnice, nám. 
Míru 1, 407 77 Šluknov.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli zrušit a to i v jeho průběhu, příp. nevybrat žádného uchazeče.
Ve Šluknově dne 24. 4. 2018

Ing. Bc. Ivana Lukešová, v. r.
tajemnice MěÚ Šluknov

 Brousím nože, nůžky, řetězy a kotouče (pily) ve Varnsdorfu. Více info na tel. č. 736 649 040.
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Zednické práce
- podřezávání domů
- stavby a rekonstrukce komínů
- fasády a zateplování domů
- obklady a dlažby
- malířské práce
- kamenické práce
- sádrokartonářské práce
- JÁDROVÉ VRTÁNÍ
(10mm-500mm)
Adrian Ucrainschi, tel. 774 186 101, a.ukrajinsky@seznam.cz


