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Nový znak města

Cyklistický závod Tour de Feminin již potřicáté vedl městy a obcemi naše-
ho výběžku. V průběhu čtyřdenního závodu se měří každý den a oceňují se 
i vítězky jednotlivých rychlostních prémií. Na snímku starostka Mgr. Eva 
Džumanová předává výherkyni etapy výrobek ze sklárny v Novém Boru, kte-
rý osobně vybrala. Jak nám řekla: „Naše sklo je rodinné stříbro, má ve světě 
velmi dobré jméno, a proto chci, aby si vítězka odvezla něco typicky českého 
a kvalitního.“                                                                                           Foto: Tomáš Fúsek

Mezinárodní cena vévody z Edin-
burghu (DofE) je mezinárodní 
vzdělávací program pro mladé ve 
věku 13 – 24 let, v rámci kterého 
si mohou posílit svou vůli a vytrva-
lost. Byl založen ve Velké Británii 
v roce 1956 princem Phillipem, 
manželem královny Alžběty. Mezi 
účastníky, kteří převzali 22. červ-
na svá ocenění z rukou Lejly Ab-
basové, patronky programu, byli 
i studenti ze Střední lesnické ško-
ly a Střední odb. školy Šluknov.
Účastníci se v rámci DofE, jak se 
zkráceně programu přezdívá, na 

Podvýbor pro heraldiku a vexi-
lologii Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR schválil nejen 
podobu nové vlajky našeho 
města, ale i slovní popis měst-
ského znaku (tzv. blasonu). 
Heraldik pak zpracoval novou 
podobu městského znaku, kte-
rou bude od nynějška město 
používat.

Letos jsme byli velmi úspěšní v žá-
dostech o dotace na dopravní stav-
by, konkrétně výstavbu doposud 
chybějících chodníků podél nej-
frekventovanějších silnic ve městě. 
Co nového tedy bude během násle-
dujících měsíců ve Šluknově vysta-
věno?
Chodník v Království 
Stávající chodník končí u budovy 
městské ubytovny, dále již pře-
devším obyvatelé domů stojících 
podél hlavní silnice v Království 
musí absolvovat obzvláště za tmy 
poměrně nebezpečnou cestu po 
úzké krajnici. Nový chodník, který 
bude financován ze dvou zdrojů (je 
proto rozdělen na dvě etapy – od 
ubytovny po odbočku ke konírně 

Představitelé vedení Krajské zdra-
votní, a. s., (KZ) se ve čtvrtek 
12. července 2018 sešli se staros-
ty měst a obcí ze Šluknovského 
výběžku. Schůzka se uskutečnila 
v budově Městského úřadu v Krás-
né Lípě. Za KZ se jí zúčastnili 
předseda představenstva Ing. Jiří 
Novák, místopředseda předsta-

Představitelé vedení Krajské zdravotní jednali se starosty
venstva Mgr. Radek Scherfer 
a generální ředitel společnosti 
Ing. Petr Fiala. Za Sdružení pro 
rozvoj Šluknovska (SPRŠ) byli 
přítomni Ing. Zbyněk Linhart, se-
nátor za volební obvod Děčín, Jan 
Kolář, starosta města Krásná Lípa, 
Mgr. Eva Džumanová, starostka 
města Šluknov, Ing. Roman For-

fera, starosta obce Rybniště, Fran-
tišek Moravec, starosta obce Staré 
Křečany a Pavel Svoboda, starosta 
obce Lipová.
Jednání, které probíhalo v kon-
struktivním duchu, účastníci vě-
novali významný časový prostor. 
Prodiskutovali situaci a možnosti 

Studentky SLŠ a SOŠS získaly 
prestižní cenu vévody z Edinburghu

jednotlivých úrovních (bronzové, 
stříbrné a zlaté) věnují v určitém 
časovém úseku čtyřem aktivitám - 
rozvoji talentu, pohybové aktivitě 
a dobrovolnictví s tím, že danou 
úroveň završí dobrodružnou ex-
pedicí. Zakladatelem se stal v roce 
1956 princ Phillip, vévoda z Edin-
burghu, který chtěl u mladých lidí 
rozvíjet všestrannost a podpořit je 

Podél našich silnic 
už bude bezpečněji
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Město Šluknov 
nabízí k pronájmu prostory restaurace Club v Domě kultury na náměstí Míru ve Šluknově. 

Bližší informace získáte na www.mesto-sluknov.cz nebo na tel.: 412 315 326. 

v jejich mimoškolních aktivitách. DofE je v současné době dlouhodobě 
podporováno britskou královskou rodinou, která celý program zaštiťuje. 
V prosinci 2017 k příležitosti velké mezinárodní akce, kterou česká kance-
lář DofE pořádala, navštívil Prahu princ Edward, který se osobně setkal se 
stovkou českých absolventů zlaté úrovně v budově Senátu České republiky.

Studentky SLŠ a SOŠS získaly prestižní cenu vévody z Edinburghu

DofE aktuálně funguje ve sto čtyřiceti státech světa a počet absolventů už 
překročil jeden milion. V České republice se ho účastní více jak 3 000 stu-
dentů. Každý, kdo se chce zapojit, se může přihlásit v jakémkoli místním 
centru, kterými jsou zpravidla vzdělávací instituce. Těch je aktuálně na 
území České republiky více než 160 a kromě škol jsou jimi i dětské domo-
vy nebo střediska volného času. Jak uvádí Tomáš Vokáč, výkonný ředitel 
programu: „Jedním z hlavních principů programu je, aby byl dostupný všem 
a mohl se zapojit doopravdy každý mezi 13 a 24 lety. Nezáleží přitom na 
tom, jaká je jeho fyzická kondice, nebo jakým aktivitám se doposud věnoval. 
Každý si stanovuje své cíle individuálně a na základě svých možností. V tom 
spočívá unikátnost DofE.“ Získaný certifikát je pro účastníky mezinárod-
ně uznávaným potvrzením toho, že na sobě dokáží pracovat. Často jim tak 
může dopomoci k zajímavé pracovní příležitosti nebo k získání stipendia 
na zahraničních univerzitách.

Jednou z oceněných se stala i Zuzana Kreibichová ze Střední lesnické 
školy a Střední odborné školy Šluknov. Ve sportovní oblasti si vybrala bě-
hání s cílem uběhnout 10 km. Podle jejích slov ale nebyl sport v rámci pro-
gramu největší výzvou – tou pro ni byla spíše angličtina, které se věnovala 
v oblasti rozvoje talentu. Její kamarádce a spolužačce Viktorii Průšové se 
líbily obě expedice – cvičná i ostrá. V tom, zda budou v plnění programu 
pokračovat, mají jasno – „až do zlata,“ svorně odpovídají.

Markéta Oudesová, komunikační manažerka programu

a od odbočky ke kostelu) – Státní-
ho fondu dopravní infrastruktury 
a Integrovaného regionálního ope-
račního programu, bude dlouhý 
celkem téměř 1 200 metrů, široký 
1,5 metru. Jeho součástí je i odvod-
nění, nové provedení autobusové 
zastávky Království, Jednota a ně-
kolik míst pro přecházení včetně 
svislého a vodorovného značení. 
Předpokládané náklady jsou ve výši 
téměř 6 mil. Kč.
Chodník na Budišínské ulici
Budišínská ulice je vzhledem čet-
nému provozu do Německa nej-
frekventovanější ulicí ve Šluknově, 
chodníky zde však (až na malý kou-
sek k býv. hotelu Erlec) zcela chybí. 
Jediný důvod tohoto stavu je fakt, 
že mezi jízdním pruhem a soukro-
mými pozemky je z velké části za-

stavěného území velmi úzký pruh, 
kam v podstatě není možné umístit 
normový chodník (velmi problema-
tické je rovněž přemostění Stříbr-
ného potoka a překonání železnič-
ního přejezdu). Přesto tento stav 
chce město řešit a prvním krokem 
je výstavba chodníku v lokalitě, 
kde to prostorové poměry umož-
ňují, a sice mezi ulicemi Resslerova 
a Sukova. Tento chodník o délce 
110 metrů zároveň umožní bezpeč-
ný přístup k dětskému a sportovní-
mu hřišti na Budišínské. V rámci 
stavby bude realizována i dešťová 
kanalizace a vybudování přístřešku 
autobusové zastávky. Předpokláda-
né náklady jsou ve výši 1,2 mil. Kč.
Chodník na Rumburské ulici
Stávající chodník na Rumburské 
ulici končí u restaurace Bohemia, 
což až do nedávna bylo z hlediska 

bezpečného pohybu pěších dosta-
čující. V souvislosti s dokončením 
kempingu a výstavbou Domova bez 
hranic za Toposem však dochází 
v lokalitě ke zvýšenému pohybu pě-
ších osob, často i se sníženou schop-
ností pohybu a orientace. Z tohoto 
důvodu bude stávající chodník pro-
dloužen až k železničnímu přejezdu 
v délce 270 metrů. Součástí stavby 
je i náhradní výsadba za dříve poká-
cené javory, odvodnění a zcela nové 
veřejné osvětlení Rumburské ulice 
LED svítidly. Přepokládané nákla-
dy jsou ve výši 1,6 mil. Kč.
Na všechny akce v současné době 
probíhá zadávací řízení a předpo-
kládané zahájení (konkrétní ter-
míny budou záviset na harmono-

Podél našich silnic už bude bezpečněji

gramech vybraných zhotovitelů) 
je plánováno na druhou polovinu 
srpna, přičemž v ideálním případě 
bychom byli rádi za dokončení ještě 
v letošním roce, ale vše závisí na kli-
matických podmínkách a je možné, 
že zejména rozsáhlejší akce (chod-
ník do Království) budou dokonče-
ny až v roce následujícím.
V případě všech výše zmíněných 
staveb prosíme především o trpěli-
vost při omezení v průběhu stavby 
(zúžení jízdního pruhu, omezení 
parkování podél silnice, případné 
ořezy dřevin zasahujících do průbě-
hu chodníku) a těšíme se na finální 
výsledek.

Mgr. Martin Chroust,
vedoucí ORŽP



Vážení občané, 
petici za zachování dostupné kvalitní zdravotnické služby pro občany 

Šluknovského výběžku máte možnost fyzicky podepsat na sekretariátu 
Městského úřadu Šluknov v Království (ubytovna) nebo v Informačním 

centru Šluknovského zámku do konce srpna.
 Petici lze též podpořit elektronicky, odkaz je na webových stránkách 

města. Petici podpořilo 17 starostek a starostů z výběžku
 a podpisová akce probíhá i ve všech okolních městech a obcích.

Eva Džumanová

Vážení a milí spoluobčané,
v červnu proběhla poprvé velmi pěkná akce Atletická olympiáda dětí DSO 
SEVER v Rumburku, o které si Vás dovolím informovat.
Atletická olympiáda dětí Dobrovolného svazku obcí SEVER
Dobrovolný svazek obcí SEVER (DSO) je sdružením měst a obcí Šluk-
novského výběžku. Starostky a starostové se pravidelně schází a věnují se 
problémům a potřebám našich měst a občanů. V letošním roce jsme zor-
ganizovali zcela poprvé Atletickou olympiádu dětí DSO SEVER, která se 
uskutečnila na krásně zrekonstruovaném atletickém stadionu v Rumbur-
ku. Dne 21. června se utkalo 240 dívek a chlapců z 12 obcí a měst, aby po-
měřili své sportovní schopnosti v disciplínách – sprint, skok do dálky a hod 
míčkem. Této akce se zúčastnila i družstva z mateřských škol, pro které 
byly připraveny velmi pěkné disciplíny. Olympiáda byla zahájena slavnost-
ním nástupem všech družstev pod vedením pedagogů a starostů a s pra-
pory obcí a měst. Byla to úžasná atmosféra! Šluknováky přijeli povzbudit 
i spolužáci z prvního stupně s učitelkami, to nás všechny potěšilo. Počasí 
bylo v ten den opravdu horké, proto děti dbaly na dodržování pitného re-
žimu a ocenily nádoby se studenou vodou, kdy se mohly alespoň trochu 
osvěžit. Naopak v závěru závodu a před vyhlašováním výsledků se na chvíli 
zatáhlo, zahřmělo a pěkně zapršelo. Chlapci i děvčata podali co nejlepší vý-
kony ve všech disciplínách a ostatní je velmi povzbuzovali. Pro vítěze byly 
připraveny skleněné poháry a za první místo byl věnován velký skleněný 
putovní pohár. A jak se umístili naši? Na krásném šestém místě z dvanácti. 
Všichni zúčastnění si odvezli pamětní medaile, trička a věřím, že i pěkné 
zážitky. Za DSO SEVER chceme, aby se tato olympiáda pořádala každý 
rok a stala se tradiční akcí. Velké poděkování patří vedení a pedagogům ze 
základní a mateřské školy, kteří se aktivně zapojili do příprav a realizace 
akce. Uprostřed novin jsou zveřejněny fotografie z olympiády.
Získali jsme dotace!
A tentokrát něco z pozitivních zpráv. Odbor rozvoje a životního prostředí 
našeho úřadu podal před časem několik žádostí o dotace na různé investiční 
akce. Proces hodnocení žádostí a jejich schvalování je poměrně zdlouhavý 
a nyní jsme postupně obdrželi zprávy, které nás velmi potěšily. Získali jsme 
dotace na vybudování nových chodníků. Prvním je chodník v Království, 
dotaci jsme získali na obě etapy. Chodník bude začínat u ubytovny a v délce 
1,2 km bude končit před parčíkem u kostela. Dále jsme byli úspěšní s do-
tací na chodník na ul. Rumburská od křižovatky k železničnímu přejezdu 

Jako všichni občané ČR jsme i my, obyvatelé Šluknovského výběžku, po-
vinni odvádět každý měsíc platbu za zdravotní pojištění do fondů zdravot-
ních pojišťoven. 
Za zajištění dostupné zdravotní péče pro své klienty jsou zodpovědné 
zdravotní pojišťovny ve spolupráci s krajskými samosprávami, které jsou 
povinny zajistit pojištěncům poskytování hrazených služeb, včetně jejich 
místní a časové dostupnosti.
Město Rumburk již nemůže nadále zvládat financování ztrátového provo-
zu své nemocnice, která jediná zajišťuje celodenní zdravotnickou péči pro 
55 tisíc lidí Šluknovského výběžku. 
V červenci 2018 je z důvodu nedostatku personálu a podfinancování nuce-
na rumburská nemocnice pozastavit po dobu dovolených služby v celoden-
ní lůžkové péči, omezit provozy svých oddělení a uzavřít internu - nebude 
se zde poskytovat lékařské péče ani v případech akutního ohrožení života 
a není vyloučeno, že se to bude opakovat.
Omezování provozů a uzavírání nemocničních oddělení má současně ne-
gativní dopady na kvalitu vzdělávání a zajišťování praxe pro studenty ve 
Střední zdravotnické škole a Obchodní akademii v Rumburku, které hrozí 
další slučování a přesouvání. 
Ve Šluknovském výběžku je nedostatek zubařů, praktických lékařů a vět-
šiny specialistů. Jsou navíc většinově v důchodovém věku a v zásadě ne-
přijímají nové pacienty. Pacienti musí dojíždět za ošetřením do mnoha 
vzdálených oblastí. 
17 starostů měst a obcí ze Sdružení pro rozvoj Šluknovska vyzvalo krajské 
zastupitele k obnovení jednání o vyřešení situace v rumburské nemocni-
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a na další chodník, který bude vybu-
dován podél ul. Budišínská, přesněji 
mezi ulicemi Resslerova a ul. Suko-
va v délce 120 m jako hlavní přístup 
k dětskému hřišti. Další chodníky 
v této části ul. Budišínská budou 
v plánu realizace v nejbližších letech 
z rozpočtu města. Zde se potýkáme 
s problémem nemožnosti dodržet 
normy rozměrů chodníků (úzký 
prostor mezi komunikací a soukro-
mými pozemky). Z tohoto důvodu 
nelze na tyto investice žádat o dota-
ce, ale musí se uhradit z rozpočtu města. Jsme si ovšem vědomi potřebnosti 
zajištění bezpečnosti chodců v této lokalitě z důvodu skutečně hustého sil-
ničního provozu směrem do Rožan, proto máme zájem chodníky dobudovat 
co nejdříve. Celkový objem finančních prostředků získaných na dotacích na 
tyto nové chodníky dosahuje výše cca 11 mil. Kč a vlastní realizace proběhne 
v letech 2018 – 2019. V současné době probíhá 2. etapa opravy fasády Domu 
kultury a i zde jsme získali dotaci z Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 
600 tis. Kč. Další krajskou dotací, kterou jsme získali, je částka 400 tis. Kč na 
opravu komunikace mezi ul. Rumburská a železničním přejezdem u Toposu 
a kolem bytového domu a ústavu. Oprava je plánována na měsíc srpen to-
hoto roku. A budovat se bude i na zahradě mateřské školky ul. Žižkova, kde 
jsme získali dotaci na realizaci přírodní zahrady. To obnáší vybudování sva-
hu na sáňkování, bylinkové zahrady, mlhotrysku a pítka pro děti, hmyzího 
domku, instalaci velkého herního prvku TVRZ a výsadbu zeleně. Realizace 
stavby proběhne ještě v tomto roce a moc bychom si přáli, aby se to všechno 
moc líbilo dětem i učitelkám. Další dotaci se podařilo získat Odboru kultury 
v rámci přeshraniční spolupráce s městem Sohland z Euroregionu NISA na 
akci Pivní slavnosti Šluknov – Sohland, která se uskuteční 1. září v zámec-
kém parku. Návštěvníci budou mít možnost, kromě ochutnávky piv různých 
pivovarů a poslechu amatérských kapel z obou stran hranice, podívat se i do 
prostor sladovny s odborným výkladem a nainstalovanou výstavou. Máme 
se tedy na co těšit.
Přeji Vám všem příjemné letní dny a dětem báječné prázdniny!

Eva Džumanová

Vládě ČR, Ústeckému kraji, Všeobecné zdravotní pojišťovně
PETICE ze dne 1. 7. 2018

Žádáme dostupnost kvalitních zdravotních služeb pro občany Šluknovského výběžku!
ci a nutnosti zachovat dostatečnou akutní lůžkovou zdravotní péči, zatím 
neúspěšně. 
Chceme přimět zodpovědné orgány a instituce k přijetí takových řešení, 
která pro občany ze Šluknovského výběžku, ať už s akutním zhoršením 
zdravotního stavu či chronickým onemocnění, potřebou ambulantního zá-
sahu či vyšetření, zajistí rychlou a kvalifikovanou dostupnou péči dle práva 
jako každému jinému občanovi v České republice.
My, podepsaní, důrazně žádáme, aby Ústecký kraj, Všeobecná zdravotní po-
jišťovna a další pojišťovny a vláda ČR v rámci své kompetence ve vztahu ke 
zdraví a zdravotním službám občanům Ústeckého kraje zajistily dostupnost 
a kvalitu zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku a začaly plnit zákony 
a Ústavu ČR v plném rozsahu a nadále nezhoršovaly už i tak nedostatečnou 
úroveň veřejných služeb na Šluknovsku! (odpověď ministra zdrav. na str. 4)
Organizátor petice: Zbyněk Linhart, Bezručova 4, 407 46 Krásná Lípa
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Tammertovy domy

Pokračování ze str. 1

Emil May se narodil 13. února 
1875 ve Šluknově v čp. 472. Byl 
nejmladším synem Ignaze Maye, 
řezbáře. Měl však ještě méně mož-
ností zdokonalovat a rozvíjet svůj 
talent, nežli jeho otec. Jeho štíhlé 
figurky vynikají dobrými propor-
cemi, přirozeným držením těla, 
skromným řasením a často i pěk-
nými rysy tváří. Obléká je výlučně 
do orientálních oděvů klidných 

zajišťování zdravotní péče ve Šluk-
novském výběžku. Představitelé 
KZ seznámili zástupce SPRŠ s rolí 
a možnostmi nemocnic KZ při po-
skytování zdravotní péče obyvate-
lům Ústeckého kraje. Upozornili 
také na skutečnost, že některá od-
dělení nemocnic KZ rozvíjejí vyso-
ce specializovanou péči také s nad-
regionální působností.
„Jednání hodnotím jako velmi se-
riózní a otevřené. Velmi si cením 

Představitelé vedení Krajské zdravotní jednali se starosty
Odpověď
ministra

 zdravotnictví
Adama Vojtěcha

na žádost
starostů ze str. 3

Vážený pane senátore,
dovolte mi reagovat na Váš dopis ze 
dne 9. června 2018 ve věci zajištění 
zdravotní péče ve Šluknovském vý-
běžku. Předně mi dovolte Vám po-
děkovat za seznámení s aktuálním 
vývojem situace, která se nedá po-
psat jinak než jako znepokojující. 
Jsem překvapen, že i přes opakova-
né apely Ministerstva zdravotnictví 
na kraj a zdravotní pojišťovny se 
situace nijak nezlepšila, a naopak 
dochází k ohrožení dostupnosti 
péče, odchodům zdravotnických 
pracovníků a zavírání nemocnič-
ních oddělení. Tento vývoj je nadále 
již neakceptovatelný.
Jak jistě víte, v letošním roce jsem 
se osobně zasadil o narovnání vzta-
hu poskytovatelů zdravotní péče 
a zdravotních pojišťoven v rámci 
dohodovacího řízení, kde praxe 
nespolupráce z minulých let byla 
historicky poprvé nahrazena sna-
hou o jednání, což vedlo k dohodě 
na úhradách ve všech segmentech 
zdravotních služeb. Vzhledem k to-
muto úspěchu dohod je těžko po-
chopitelné, že zdravotní pojišťovny 
a konkrétní poskytovatelé nejsou 
individuální dohody schopni do-
sáhnout a dochází k ohrožení do-
stupnosti péče z důvodu nedosta-
tečných úhrad.
Za zajištění dostupné zdravotní 
péče pro své klienty jsou zodpověd-
né právě zdravotní pojišťovny ve 
spolupráci s krajskými samosprá-
vami. Jestliže zdravotní pojišťovny 
a kraje neplní svoji zákonnou po-
vinnost, je na Ministerstvu zdra-
votnictví jako správci systému ve-
řejného zdravotního pojištění, aby 
sjednalo nápravu. Na základě Va-
šeho podnětu tak oslovuji zdravotní 
pojišťovny a zástupce Ústeckého 
kraje, aby Ministerstvu sdělili kon-
krétní kroky, kterými do konce čer-
vence plánují zahájit řešení situace 
a zabránit zhoršování dostupnosti 
péče. V případě dalšího nekonání 
je Ministerstvo připraveno použít 
všechny zákonné nástroje, které 
má k dispozici, včetně případných 
pokut, aby byla zajištěna dostupná 
zdravotní péče pro občany Šluk-
novského výběžku.

S pozdravem Adam Vojtěch

přístupu všech představitelů sa-
mospráv ze Šluknovského výběžku, 
kteří se setkání zúčastnili,“ vyzdvihl 
Ing. Jiří Novák, předseda předsta-
venstva Krajské zdravotní, a. s.
„Dnešní velmi otevřené jednání po-
sloužilo především k vysvětlení vzá-
jemných pozic, ale i k identifikaci 
příčin současného stavu nemocnič-
ní péče na Šluknovsku, na níž má 
nepochybně zásadní podíl stávající 
vlastník Lužické nemocnice. Čeká 
nás teď dále jednání se zdravotní-

mi pojišťovnami, hlavně s největší 
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, 
na které především leží povinnost 
zajistit občanům regionu dostupnou 
a kvalitní lékařskou péči,“ uvedl Jan 
Kolář, starosta města Krásná Lípa.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje 
25. června 2018 jednomyslně do-
poručilo Radě Ústeckého kraje za-
hájit jednání se zdravotními pojiš-
ťovnami o zajištění zdravotní péče 
ve Šluknovském výběžku.

Zdroj: info@kzcr.eu  

V týdeníku Der Bautechniker (Sta-
vební technik), vydaném ve Víd-
ni, vyšlo v XXXII. ročníku č. 24 
14. června 1912 toto oznámení: 
Šluknov – demolice
Z Tammertových domů (jeden na 
snímku) navržených k demolici na 
křižovatce Weisenhausgasse (Sme-
tanova ulice) s ulicí Císařovny Eli-
sabeth (ulice E. Beneše) koupil vět-
ší z nich tesařský mistr Emil Gube, 
menší Brukommune (Pivovarská 
společnost Šluknov). Odstraněny 
budou začátkem července. Po od-
stranění těchto domů vzniklo nám. 
Republiky (Stefansplatz), kam byla 
přemístěna kašna, na jejíž místo na 
nám. Míru (Marktplatz) byla plá-
nována nová kašna – Divého muže. 
Plány překazila 1. světová válka.

Helga Hošková

Střípky z historie

Na snímku vidíte budovu bývalého mlýna, 
který byl zbourán, a v roce 1929 na jeho místo 
postavilo Pivovarské společenství (Braukom-
mune) administrativní budovu pivovaru (dnes 
Česká spořitelna) s kancelářemi, rozvody elek-
třiny, vytápěním a podlahami. Všechny práce 
na nové administrativní budově pivovaru, vy-
jma parket byly zadány firmám ve Šluknově, 
Jiříkově a Mikulášovicích. V roce 1930 byla 
stavba zdárně dokončena. První jednání výbo-
ru zde proběhlo 1. října 1930.                   (archiv)

Měli jsme mlýn

Významný betlémář Emil May
barev. Je zajímavé, že se právě 
jemu, nejchudšímu řezbáři, poda-
řilo ztvárnit královskou nádheru. 
Jako předloha mu sloužily obrazy 
Schnorra von Carolsfeld a rytíře 
Führicha. Severočeskému bet-
lémářskému světu daroval něko-
lik výjimečných modelů tří králů. 
Kdo z milovníků betlémů vlastnil 
figurky některého řezbáře z rodiny 
Mayů, velice si je cenil a v žádném 

případě se jich nevzdal. Jeho pra-
cem se dostalo uznání od Spolku 
pro saské lidové umění v Drážďa-
nech, který zakoupil několik figu-
rek pro muzeum.
Tento velice talentovaný umělec 
zemřel 19. října 1918 ve věku 43 
let na tuberkulozu. Byl pohřben na 
hřbitově ve Šluknově. Jeho hrob, 
bohužel, již neexistuje.

Sepsala: Helga Hošková



ŠLUKNOVSKÉ NOVINY STRANA 5SLOVO SENÁTORA

Promarnili jsme šance. Úkolem 
politika není neustále natírat sku-
tečnost na růžovo a sdělovat na 
všechny strany, jak se máme dobře, 
jak vše funguje a skvěle běží. Roky 
slýcháváme, že se nás příjmo-
vá chudoba netýká, že se všichni 

Kde bychom bývali mohli být...
máme dobře. Ale už nedodávají, 
že se máme dobře v průměru a pře-
devším podle těch statistik, které 
při vypočítávání příjmové chudo-
by nezahrnují exekuce a strhávání 
exekučních a insolvenčních srá-
žek. A kolik exekucí máme v ČR – 
milion? To už je slušné zkreslení. 
A nejen velká část důchodců, ale 
i mnozí mladí lidé bez možnosti 
získat bydlení nebo lidé dlouhodo-
bě přežívající na nízkých mzdách, 
především v některých regionech, 
by mohli vládám povyprávět, jak 
se mají „dobře“, jak vše skvěle fun-
guje, jak se jich chudoba vůbec, ale 
vůbec netýká.
Přitom bychom se mohli mít oprav-
du ve větší míře dobře, kdybychom 
těch posledních 30 let dokázali za-
cházet s veřejnými financemi tak, 
jako všechny jiné země okolo nás. 

Jsme však nepoučitelní a navíc po-
slední roky spíše horší. I další vláda 
namísto velkých a skutečných struk-
turálních investic – za poslední roky 
se v oblasti investic neděje vůbec nic 
zásadního - „investuje“ raději do 
a nových úřadů a úředníků.
Podle toho pak také vypadá naše 
ekonomika a životní úroveň ve 
srovnání s některými zeměmi. Jde 
o vývoj. Hrubý národní důchod 
(HND) je zdrojem financování ko-
nečné spotřeby obyvatelstva a vlád-
ních institucí a hrubé tvorby fixního 
kapitálu, tedy investic. Na rozdíl 
od hrubého domácího produktu 
(HDP) zobrazuje HND skutečný 
stav české ekonomiky, protože ne-
obsahuje příjmy a zisky zahranič-
ních investorů, které odtečou v di-
videndách do zahraničí a v české 
ekonomice nezůstávají. 

Víte, co nám přinesly novely našich zákonů?

 Zbyněk Linhart

Zdravím Vás,
v uplynulém týdnu jsme měli plé-
num Senátu se zhruba 50 body. 
Mnoho bodů se týkalo transpozice 
Směrnic EU a také několika oprav 
novel zákonů, co se Sněmovně 
předtím nepodařily – to je bohužel 
pořád dokola. Alespoň stručně k 
několika z nich především z hle-
diska veřejné správy:
1) další novela zákona o ochraně 
ovzduší, kterou se kromě jiného 
a mnoha formalit a transpozic tří 
směrnic EU prodlužuje alespoň 
lhůta ze dvou na tři roky revize, 
resp. kontrola kotlů (a rozšiřuje 
okruh těch, co mohou revize dě-
lat). Obce mohou vydávat OZV 
k zakazování spalování paliv v za-
staralých kotlích atp.) a další.
2) senátní novela energetického 
zákona – má přispět k omezení 
případů zneužívání ze strany ener-
getických firem při překládání atp. 
energetických zařízení na náklady 
vlastníka nemovitostí (a za předra-
žené ceny!). Je to návrh ze Senátu, 
obávám se co vláda a pak Sněmov-
na (už nyní i omezená varianta 
způsobuje poprask! A Sněmovna 
to nemusí ani projednat!).
3) novela zákona o urychlení in-
frastruktury – už více než deset 
let se přijímají nejrůznější před-
pisy, které proklamativně věci 
zjednodušují, urychlují atp., opak 
bývá pravdou. Doufám, že nove-
la o urychlení výstavby pomůže 
alespoň trochu s katastrofálně 
zpožděnou výstavbou hlavních 
infrastrukturálních staveb (zákon 

o liniových stavbách ministerstvo 
dopravy za pět let, co to má v plá-
nu a programovém prohlášení 
vlády, nestihlo návrh ani předložit 
do vlády!). Novela také napravuje 
alespoň jednu část stavebního zá-
kona, která se zavedla při loňském 
„zjednodušování“ stavebního ří-
zení (což vedlo k zásadnímu zdra-
žení při nutnosti vydávání nového 
dokladu – závazné stanovisko or-
gánu územního plánování), nyní 
se vložilo vymezení mnohých zá-
měrů, u kterých se nebude vyžado-
vat toto stanovisko. 
4) v minimalistické novele škol-
ského zákona rušíme či alespoň 
posouváme platnost u dvou věcí 
zavedených v nedávných novelách 
(typické). Jde o zrušení povinnos-
tí vytvořit místo pro dvouleté děti 
v mateřských školách a odložení 
nového způsobu financování regi-
onálního školství o rok (není při-
praveno).
Mimo to jsem měl poměrně dlou-
hý rozhovor s ministryní financí 
Schillerovou mj. o evropských do-
tacích a souvisejícím (nesmyslná 
administrace, opakované kontroly 
atp.) a především o podpoře – ne-
podpoře našeho strukturálně po-
stiženého regionu – Severozápad 
(podobně jako opakovaně s minis-
tryní K. Dostálovou; zatím se spí-
še jen předstírá – tedy již 20 let). 
K tomu jí budu sepisovat alespoň 
základní názor – návrh (mělo by 
jít o skutečné rychlé peníze, zatím 
se sice hází desítkami miliard, ale 
nikde nic). S ministrem školství 

R. Plagou jsem mluvil o specificích 
ve Šluknovském výběžku – např. 
inkluze v praxi, učňovské a střední 
školství (TOS) a pozval ho (ještě 
tady v našem regionu nebyl). 
Před nedávnem jsem rozesílal 
k informaci dopis adresovaný mi-
nistrovi dopravy D. Ťokovi ve věci 
opakovaně nepovedené opravy 
přejezdu v Markvarticích. Před-
stavte si, že už zjistili, že železni-
ce kříží silnice a že ty dvě státní 
organizace spadající pod jednoho 
ministra se domluvily. Co jsem po-
pisoval v dopise já, to bez uzardění 
rozepsali znovu. A na závěr, že se 

Na vývoji HND podle statistik Svě-
tové banky je pak vidět, jak životní 
úroveň Čechů v porovnání s vývo-
jem v sousedních zemích reálně 
klesá. A nebude to lepší, dokud se 
nezmění přístup státu k investicím 
a nezačnou snižovat byrokratické 
bariéry pro rozvoj českých podni-
ků, samospráv, aktivních lidí. Je 
to právě dlouhodobě zhoršující se 
správa věcí veřejných, neschopnost 
investovat a rostoucí byrokracie, 
kdy nic už nejde reálně udělat, kte-
ré nás neúprosně stahují dolů. Ono 
k tomu ani nepotřebujeme čísla, 
stačí se dívat kolem sebe, když člo-
věk vyjede někam ven a jen porov-
nává, jak se věci mění jinde a jak je 
to zamrzlé u nás.
Nemusel bych nic psát, stačilo by 
ukázat čísla pro porovnání za po-
sledních více než dvacet let. 

to, tedy počtvrté, zase opraví. No 
uznejte, je to tak náročné, příprava 
podkladů a zajištění jednání (dva 
měsíce) dojednávání, tři stupně 
PD více než rok, VŘ a pak 4 měsí-
ce realizace. A tito odborníci mají 
v naší zemi stavět silnice, dálnice 
a železniční koridory?! Jak s nimi 
řešit cokoli byť sebejednoduššího? 
Upozorníte, jednáte, píšete, a oni 
předvedou tuto parodii a ministr 
se pod to podepíše!
Zatím alespoň tolik. Aktuální info 
na: https://www.facebook.com/
linhart.krasnalipa/  
Díky a hezké léto.  

Kancelář senátora 
Ing. Zbyňka Linharta  

je pro veřejnost otevřena 

každé 2., 3. a 4. pondělí v měsíci, 

vždy od 14.00 do 16.30 hodin

Adresa: 

Generála Svobody 1905, 

Varnsdorf

https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa
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1. ledna 1948 vyhlášena první „Pětiletka“.
V zimním období šk. roku 1947/48 byla hlavně v zimních měsících 
přespolním žákům podávána polévka. 45 žáků bylo posláno do ozdra-
voven.
Ve škole byl firmou Tesla Praha instalován rozhlas, který byl zaplacen 
z výtěžku sběru a zalesňovacích prací žáků. Zbytek zaplatili rodiče a ně-
které podniky. První relaci si žáci vyslechli 27. ledna a škola tak byla 
přivítána do rodiny posluchačů.
V únoru byli národní správci z továren odvoláni a podniky většinou 
začleněny do vyšších organizačních celků – národních podniků. Na 
vedoucí místa byli dosazeni odborníci. Výroba se však musela podří-
dit stávajícímu strojnímu zařízení v jednotlivých továrnách a zásobám, 
které tu zůstaly z války.
Většina lidí si uvědomovala složitost a vážnost situace a zúčastňova-
la se ve svém volnu brigád a akcí KSČ. Na druhé straně si někteří žili 
v přepychu a blahobytu, šmelili, rozhazovali nakradené hodnoty. Jejich 
jednání bylo veřejně kritizováno a odsuzováno.
Strana se snažila o dokončení dosídlování, uzavření konfiskačního 
a přídělového systému, zlepšení průmyslového potenciálu. KSČ pocti-
vě a otevřeně informovala pracující lid o dalším rozvoji našeho státu. 
Členové reakčních stran očekávali, že po demisi reakčních ministrů 
bude nastolena úřednická vláda a vyvinuli nebývalou iniciativu a poli-
tickou aktivitu.
Proto na 19. února svolal OV KSČ aktiv předsedů a funkcionářů, kde 
bylo rozhodnuto o mimořádných opatřeních k zajištění bezpečnos-
ti obyvatel, zásobování, obrany 
státních hranic, národního ma-
jetku a politického života strany 
a jejich funkcionářů.
20. února byl z popudu OV KSČ 
ve Šluknově svolán ustavující 
aktiv okresního akčního výboru, 
kam byli pozváni i zástupci ostat-
ních politických stran, aby se i je-
jich členové mohli podílet na této 
důležité epizodě v dějinách našich 

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

Informace z kroniky Jiřího Vlčka: Co přinesl rok 1948

národů.
Zástupce strany Národně socialistické (NS) Nedrda však dal jasně na-
jevo, že se od celé věci distancují a že ještě nemají prohráno. Okresní 
Akční výbor byl proto ustaven bez jejich zástupců a jejich sekretariát 
jako naprosto nepotřebná věc okamžitě uzavřen. V tentýž den odjíždě-
jí delegáti šluknovského okresu na sjezd závodních rad do Prahy. Za 
okresní odborovou radu (OOR) mezi nimi byl s. Tulach, za závod Seba 
s. Kostlán. Hned po jejich návratu byla v pondělí svolána širší schůze 
OOR, na které bylo všem závodním radám sděleno stanovisko a usne-
sení pražského sjezdu, ve kterém se jednalo hlavně o podporu rezoluce 
sjezdu, o vytváření akčních výborů k očistě Národní fronty (NF), o po-
kyny k vytvoření lidových milicí na ochranu závodů a národního majet-
ku před případným pučem reakčních zrádců a politických zaprodanců.
První lidová milice (LM) byla založena v závodě Elektrosvit, do které se 
přihlásilo 40 mužů pod vedením s. Feruse. Tento útvar zajišťoval nejen 
bezpečnost závodu, ale i skladů, nádraží a pošty. Příslušníci dalších zá-
vodních útvarů hlídkovali ve městě a na sekretariátě KSČ a udržovali 
pořádek. Někteří příslušníci LM si přinesli vlastní zbraně, a protože 
jich nebylo dostatek, požádali velitelství Sboru národní bezpečnosti 
(SNB), jmenovitě nadporučíka Loudu, bývalého legionáře a četníka 
z období 1. republiky, o vydání potřebného množství.
21. února došly poštou straně Národně socialistické 2 bedny. Nákladní 
listy dostal do rukou s. Hamouz na hospodářském oddělení. Po zjištění 
obsahu beden a po poradě s předsedou s. Cerhou byly bedny přivezeny 
z nádraží na MNV. Po otevření bylo zjištěno, že se jedná o pušky. Zbra-
ně se tedy nedostaly do rukou adresáta, strany Národně socialistické, 
ale do rukou členů LM. 
24. února byla ve všech závodech vyhlášena generální stávka pracují-
cích.
Všechny významné funkce státních zastupitelských orgánů byly obsa-

zeny spolehlivými příslušníky KSČ a nestraníky, kteří prokázali svoji 
oddanost režimu a socialistickému státu.
Ve šluknovských závodech se poprvé slaví 8. března Mezinárodní den 
žen (MDŽ). 
Oslav 1. máje se spolu s komunisty zúčastnili i členové bývalé Sociálně 
demokratické strany. 
30. května se konaly volby do národních výborů. Předsedou se stal 
s. Josef Tichý, tajemníkem s. Schovanec, členy ss. Cerha, Náhrada, Ha-
mouz, Svoboda, Matějka, Nedrda, Mudra, Kithier a Osmík.
N. p. Elektrosvit zřizuje v budově bývalého soudu v Karlově ulici (bu-
dova dnes patří lesnické škole) internát pro elektrikáře (učebny se na-
cházely v Žižkově ulici, dnešní malé škole), aby si tak vychoval vlastní 
odborníky.
Školní děti se zúčastnily sběru mandelinky bramborové, svozu konfis-
kovaných knih, zalesňovacích prací, sběru odpadových surovin a léči-
vých bylin. Dvanáct žáků se zúčastnilo česání chmele.
Obchody byly začleněny pod správu družstevní Jednoty nebo do stát-
ního obchodu. Předválečné obchodní živnosti, které byly spíše hoky-
nářstvím a jejímiž majiteli byli převážně přestárlí lidé, již obsazovány 
nebyly. 
V polovině roku 1947 nastoupil do šluknovské nemocnice za 
MUDr. Laubeho MUDr. Kummerman a za MUDr. Neményho Dr. 
Kašpar. Plány s výstavbou nové nemocnice u Stříbrného vrchu se uká-
zaly předčasné. Krajský národní výbor (KNV) Liberec nejenže plánova-
nou výstavbu nové nemocnice nepodpořil, ale žádal dokonce o zrušení 

nemocnice stávající (soubor bu-
dov v Křečanské ulici - dnes Do-
mov důchodců). Toto rozhodnutí 
vyvolalo mezi občany rozruch 
a  ostrou diskuzi. Nepomohly ani 
intervence a protesty, KNV na 
svém rozhodnutí trval.
Na sportovním hřišti se konala 
místní přehlídka nácviku na slet 
v Praze (tento XI. všesokolský slet 
se konal na přelomu června a čer-

vence a byl poslední).
28. července povolila rada MNV členům sportovního klubu nošení em-
blému města Šluknova na svých úborech.
Po reorganizaci tělesné výchovy byl ve Šluknově ustaven jediný spor-
tovní klub, který měl název Tělovýchovná jednota Jiskra.
31. července požádaly závody o zřízení družiny pro mládež při škole 
a to s provozem po celý rok, tedy i o prázdninách, kdy matky pracují 
a děti musí na jídlo čekat, až se vrátí domů z práce.
1. září obdrželi všichni obyvatelé nové občanské průkazy.
28. října byla školce a jeslím předána velká zahrada u závodu Tech-
nolen (později Centroflor ve Svojsíkově ulici) a osázena dobrovolníky 
ovocnými stromy. 
Soudruh J. Blažek byl jmenován městským strážníkem, ale pro své 
špatné chování a nedobrou pověst byl po krátké době propuštěn. 
30. října se slavnostní schůze MNV v sokolovně zúčastnili nejen po-
slanci, ale i občané. S. Charypar seznámil přítomné s tímto výhledovým 
stavebním plánem:
Učňovský internát 160 000 Kčs, fasáda MNV a okna 45 000 Kčs, veřej-
né cesty, ulice a komunikace 56 000 Kčs, osvětlení města 324 000 Kčs, 
záchody a umývárny ve škole 400 000 Kčs, městský vodovod 250 000 Kč, 
autobusová čekárna 45 000 Kčs, sportovní stadion 250 000 Kčs, koupa-
liště 28 500 Kčs, Divadlo mládeže 250 000 Kčs.
7. listopadu se konal zájezd do Cvikova na slavnostní odhalení pomní-
ku J. V. Stalina. 
23. listopadu se konala oslava narozenin prvního dělnického preziden-
ta K. Gottwalda za účasti mnoha občanů. Proslov měli okresní školní 
inspektor s. Šidlof a s. Cerha.

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.
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Letošní prázdniny na naší škole jsou ve znamení spousty naplánovaných 
aktivit.
Asi největší investicí je akce zřizovatele, který se rozhodl v rámci úspor 
energií změnit způsob vytápění na hlavní budově školy a v jídelně.
Dosud jsme byli napojeni na centrální kotelnu, nyní budou mít obě budovy 
své plynové kotle. Což znamená vybudovat přívod plynu, plynové kotelny, 
dále na hlavní budově budou všechny radiátory dálkově nastavitelné – což 
znamená osadit je novými ventily a připojit je k síti.
V budově v Žižkově ulici jsme dosud měli dvě plynové kotelny se zastaralý-
mi kotli – jedna z kotelen bude zrušena a druhá bude vybavena moderními 
plynovými kotli.
Součástí této akce je i vybudování nového stropu v tělocvičně – s novým 
osvětlením i vytápěním.

zateplení družiny

demontáž starých rozvodů

příprava na malování rozvody k radiátorům

tělocvična

Na základní škole je živo i o prázdninách

V rámci údržby jsme si naplánovali výmalbu všech kmenových učeben na 
hlavní budově včetně opravy emailových soklů, které jsou již opravdu le-
tité.

Dále je nutné v průběhu prázdnin 
dokončit přípravu čtvrtého oddě-
lení školní družiny, které bude ve 
školní jídelně v učebně, kde bývala 
autoškola. Zde se měnila podlaha, 
bylo třeba tu vymalovat a učebnu 
vybavit novým nábytkem.
Zároveň došlo k zateplení druhého 
oddělení školní družiny, které je 
v budově v Žižkově ulici. Tyto pod-
krovní prostory budou upraveny 
tak, že se zlepší tepelná pohoda pro 
účastníky a současně se prostory 
prosvětlí.
Protože nám po prázdninách 
stoupne počet zaměstnanců, dojde k přeměně jedné z místností na novou 
sborovnu. V té budou mít zázemí učitelé prvních tříd a jejich asistenti.
První a šesté třídy budou vybaveny novým nábytkem. V prvních třídách 
budou nainstalovány interaktivní 
dataprojektory tak, aby učitelé bu-
doucích prvňáčků měli k dispozici 
moderní vybavení pro výuku. S tím 
samozřejmě souvisí i nákup inter-
aktivních programů, které budou 
využitelné na celém prvním stupni. 
Dojde také k dovybavení zbylých 
kmenových učeben na druhém 
stupni dataprojektory.
Také přípravná třída, o kterou je 
stále větší zájem, bude nově vyma-
lovaná a bude dokoupen nový náby-
tek i některé pomůcky.
Na financování těchto aktivit se po-
dílí z velké části zřizovatel, některé 
akce jsou financovány v rámci pro-
jektů, do kterých je škola zapojena.
Zároveň o prázdninách nezapomí-
náme na naše současné popř. budoucí žáčky. Naše speciální pedagožka 
a dvě školní asistentky se věnují dětem zejména z prvního stupně a před-

školákům. Po předchozí domluvě 
a na základě zájmu rodičů s dět-
mi hravou formou upevňují uči-
vo nebo rozvíjejí ty oblasti, které 
by jim mohly znesnadňovat další 
vzdělávání (poruchy řeči, sluchové-
ho, zrakového vnímání nebo nedo-
statečnou znalost českého jazyka). 
V pátek pak pro ně vždy za odměnu 
asistentky uspořádají výlet.
Doufám, že se nám většinu naplá-
novaných aktivit podaří dokončit 
do začátku školního roku tak, aby 
výuka nebyla narušena a abychom 
se naopak mohli těšit z nového vy-
bavení.

Mgr. Renata Sochorová
ředitelka školy

Základní škola J. Vohradského Šluknov
Ředitel školy: Mgr. Renata Sochorová (tel. 736 633 581)

Sídlo: 
ul. T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov - hlavní budova a ředitelství (tel. 412 386 395) 

ul. Žižkova 722, 407 77 Šluknov - první stupeň a školní družina (tel. 412 386 406) 
ul. Zahradní 1080, 407 77 Šluknov - školní jídelna (tel. 604 439 641)
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S v a t b a
na zámku

Foto: Jiří Fišer

Začátky kapely Liberecký dixieland 
OLD STARS sahají do přelomu let 
padesátých a šedesátých minulého 
století. Našla se skupinka několika 
nadšenců, vesměs studentů libe-
reckých středních škol, a rozhodla 
se založit kapelu s dixielandovým 
zaměřením. Doba tehdy tomuto 
hudebnímu žánru příliš nepřála, 
nejspíše pro její imperialistický 
americký původ. Gramofonových 
desek s touto hudbou bylo na trhu 
poskrovnu. Přesto byl v té době di-
xieland velmi populární, hráli na 
čajích na Střelnici. „Náctiletí“ hoši 
se scházívali porůznu v bytech ně-
kterého z nich (kdo měl gramofon), 
pilně naslouchali deskám svých 
idolů a samozřejmě se je poté sna-
žili neuměle v jejich „Studentském 
dixielandu“ napodobovat. S postu-
pem času začali nalézat zalíbení 
především v anglických dixielan-
dových kapelách (např. Acker Bil-
ka, Kenny Balla a Chrise Barbera), 
jejichž pojetí dixielandu znělo uším 
nejpříjemněji. Ve své době patřily 
tyto kapely k předním představite-
lům osobité, tzv. „Anglické školy“ 
a staly se jejich velkými (leč nedo-
stižnými) vzory. 
Letos Old Stars oslavili 60 let své 
existence a za tu dobu prošla ka-
pelou celá řada muzikantů a v prů-
běhu také, bohužel, z řad odešlo 
několik kamarádů do jazzového 
nebe. Dlouhá léta byli veřejnosti 
známí pod jménem „Liberecký di-
xieland“, pak se ale od konce roku 
1993 na dobu necelých 10 let od-
mlčeli a po jejich „znovuvzkříšení“ 
v roce 2004 přidal k jejich jménu 
nějaký nezjištěný „dobrák“ přívlas-
tek „OLD STARS“ (staré hvězdy), 
a oni si tento přídomek už natrvalo 

Staré dixielandové hvězdy Old Stars 
zazářily v zámeckém parku

Máte doma malé hrdiny? Zapojte je 
do letní záchranné akce!

Sežeňte ovečky

Duhové ovečky, které dennodenně 
vyprovázely malé diváky Déčka do 
peřin, se zatoulaly do našeho světa. 
Je třeba je všechny najít a dopravit 
zpátky. Pomoci můžete i Vy! Vydej-
te se o prázdninách s dětmi na tři 
místa, kde byly ovečky spatřeny. Na 
vybrané pomocníky čekají ceny: 
stavebnice LEGO, plyšové ovečky 
a ovčí kvarteta.
Jedním z míst, kde se ovečky houfu-
jí, je i naše informační centrum ve 
Šluknovském zámku.
Mapu výletů, speciální mobilní 
aplikace a všechny potřebné infor-
mace najdete na www.sezenteovec-
ky.cz.

Právě nyní je nejvhodnější obdo-
bí pro konání svatebních obřadů, 
a proto si Vám dovolujeme nabíd-
nout slavnostní okamžik Vašeho 
sňatku ve zrekonstruovaných pro-
storách zámku. 
Nabízíme: Svatební obřady na 
hlavním sále zámku, venkovní 
svatby v růžové zahradě nebo v 
zámeckém altánku, dále možnost 
pronájmu dobových zámeckých 
expozic pro svatební fotografová-
ní, renesanční svatbu (oddávající 
jsou v dobových kostýmech), dále 
hudbu dle vlastního přání, mož-
nost parkování přímo před zám-
kem a zdarma. 
Více na www.mesto-sluknov.cz 
a také na MěÚ Šluknov (Králov-
ství čp. 10) - matrika - pí Jana 
Galbavá, č. tel: 412 315 333.

ponechali. Nakonec proč ne? Jejich 
věkový průměr již znatelně přesa-
huje číslici 60 a nadpoloviční větši-
na členů jsou již důchodci.
Stálé angažmá za celou dobu své 
existence kapela nikdy nemě-
la, hráli povětšinou příležitostně 
v různých klubech a na jazzových 
scénách. V posledních letech se 
pravidelně zúčastňují dixielan-
dových festivalů u nás a vyjíždějí 
i do zahraničí (Německo, Polsko). 
Do Šluknova zavítali již po druhé 
a opět to stálo za to. V zámeckém 
parku zněly saxofony až do setmění 
a tuto akci si nenechalo ujít více jak 
50 návštěvníků.
První letošní Večer pod lampiony 
je za námi, těšit se ale můžete už na 
další, který se bude konat 10. srpna 
od 18.00 hodin opět v zámeckém 
parku. Na 5. Večer pod lampiony 
zamíří do parku spisovatelka Kate-
řina Tomanová se zpěvákem z Hu-
debního divadla Karlín Jaroslavem 
Benešem. Společně nám představí 

svůj zábavný pořad ON MÁ JINOU 
s autorským čtením na téma životní 
partnerské přešlapy. 
Více o Old Stars zde: https://old-
starsliberec.webnode.cz/historie/
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dvoustranu za Šluknovský zámek 
připravila Mgr. Andrea Přidalová

Víte, že máme nové fotografie zámku od Julia Puflera? Jeho 
výstavu si zdarma můžete prohlédnout v přízemí našeho zámku

Prosíme o pomoc při vytváření 
expozice o pivovarnictví ve Šluk-
nově: 
Máte doma fotografie či jakékoli 
pivní rekvizity z městského či zá-
meckého pivovaru? Mohli byste je 
na jeden den postrádat? 
Město Šluknov 1. září organizu-
je Pivní slavnosti a v rámci této 
akce otevře veřejnosti i sladovnu 
s výstavou. Protože informací není 
nikdy dost, rádi jejich pole rozšíří-
me o nové. Za pomoc Vám budeme 
velmi vděčni. 
Prosím kontaktujte nás na telefon-
ním čísle 739 204 988 nebo e-mai-
lu: pridalova@mesto-sluknov.cz. 

Prosíme o pomoc

Již pár týdnů pomalu a nenápadně 
šíříme mezi Vás, že se něco chystá. 
A konečně nastala ta správná chví-
le, abych Vám napsala něco více.
Ve spolupráci s městem Sohlan-
dem, které je nám partnerem, při-
pravujeme Pivní slavnosti Šluknov 
– Sohland. V letošním roce jsou to 
tak po prvorepublikových oslavách 
a Zámeckých slavnostech třetí slav-
nosti v našem městě.
Jen v tento den – 1. září – budete 
moci po letech znovu navštívit zá-
meckou sladovnu. Došlo k její revi-
talizaci, o té psal již několik článků 
pan Michal Bušek, a my bychom 
Vám rádi umožnili se znovu po to-
lika letech alespoň podívat dovnitř 

Srdečně Vás zveme na Pivní slavnosti Šluknov – Sohland
a zavzpomínat. Od 14.00 do 22.00 
hodin bude zámecká sladovna ote-
vřena pro veřejnost, bude v ní umís-
těna malá výstava o Pivovarnictví ve 
Šluknově a pro zájemce v 15.00 ho-
din Ing. Jan Anderle udělá přednáš-
ku o historii naší sladovny a také Vás 
sladovnou odborně provede a řekne 
Vám, kde co bylo a co zůstalo.
Ale o čem by byly pivní slavnosti, 
kdyby nebylo pivo. Můžete se tě-
šit na řadu regionálních pivovarů 
– jmenujme jen některé zástupce 
pivovar Kocour, Helene, Falken-
štejn, Cvikov, Porter nebo Kapi-
tán. S dalšími pivovary jsme pro-
zatím v jednání. Nebude chybět ani 
občerstvení k pivku a také koncerty 

kapel. Z Německa dorazí Heliod 
a Postmodern Orchestra. Z Čech 
pak reggae kapela Discoballs, The 
Scoffers nebo Půlnoční Marie.
Na pivní slavnosti se moc těšíme, 
věříme, že si je společně s námi uži-
jete. Posedíte u pivka, poslechnete 
kapely, zajdete do sladovny a hlav-
ně se společně všichni setkáte. 
Vstupné je zdarma.
„Akce je součástí projektu „Pivní 
slavnosti Šluknov-Sohland“ pod-
pořeného Evropskou unií z  Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj 
z Programu spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Sasko 
2014-2020 v rámci Fondu malých 
projektů Euroregionu Nisa.“

Šluknovský zámek
má svůj prohlídkový okruh,

 v jehož rámci
 jsou pro návštěvníky 

otevřeny téměř všechny
 prostory zámku.

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

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

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

od 2 přítomných osob.
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Foto: Mgr. Eva Džumanová, Tomáš Fúsek

21. 6.
Olympiáda

DSO
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Kancelář úseku sociální práce

Nová serverovna se svazky kabelů Radnice - interéry podkroví Opravené klenby v budově č. p. 431

Sociální zařízení s obklady a dlažbou Zadní část fasády budovy č. p. 431 v pohledu ze dvora

Prostor budoucí recepce u vstupu do radnice

Instalovaný výtah

Jedinečný pohled na náměstí z lešení na Domě kulturyCelkový pohled na radnici s novou fasádou

Foto: Mgr. Martin Chroust

Foto: Bc. Michal BušekFoto: Renáta Parkmanová
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I když žijeme v Evropě, která je považována za oblast s dostatečnými zdroji 
vody, přibylo za posledních 30 let dramaticky období sucha, jež jsou také 
čím dál intenzivnější. Nezbytnost zachování přírodních zdrojů budoucím 
pokolením znamená rozumné čerpání přírodních zdrojů, které nepřesahu-
jí možnosti jejich přirozené obnovy a náhrady.
Více než miliarda lidí na Zemi nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Oby-
vatelé ČR spotřebují za den průměrně 93 litrů vody na osobu, zatímco 
v nejchudších částech světa se lidé musí spokojit i s 10 litry na den. 
Každý z nás tak může přispět a svým zodpovědným přístupem chránit zá-
soby sladké vody. V neposlední řadě snížíme také naše výdaje.
Co Vás mohou stát úniky vody ve Vaší domácnosti:
slabě kapající kohoutek – 24 litrů za den – 769 Kč/rok
silně kapající kohoutek – 54 l/den – 1 722 Kč/rok
slabě protékající WC – 150-1000 l/den – 4 806 – 31 897 Kč/rok
silně protékající WC – 1 000-2000 l/den – 31 897 – 63 795 Kč/rok
Počítáno z cen platných k 1. 1. 2018 .
Jak šetřit vodou v bytě?
Zjistěte si, kde Vám uniká voda. Kape Vám kohoutek, protéká Vám voda na 
toaletě nebo máte narušené vodovodní potrubí? 
slabě kapající kohoutek způsobí ztrátu 24 litrů/den, silně kapající pak 
dokonce 54 litrů/den
 při protékající toaletě Vám může uniknout denně 150 litrů až 2 000 
litrů denně.
 používejte termostatické baterie, které míchají teplou a studenou vodu 
rychleji.
 namontujte si na toaletě úsporný splachovací systém, který umožní 
splachovat menší či větší množství vody.
V koupelně:
Při čištění zubů nenechávejte volně téct vodu.
Při koupání ve vaně spotřebujete 150 až 200 litů vody, budete-li se spr-
chovat, bude Vaše spotřeba vody jen 50-60 litrů.
Používejte úsporné sprchovací hlavice.
Při delším opuštění bytu či rodinného domu (dovolená, služební cesta 

Jak šetřit vodou a zároveň penězi?

Vše, co potřebujete vědět o vodném a stočném
Bez vody se neobejde žádná domácnost. Používáme ji každý den, ale často 
nemáme zcela jasno v tom, za co vlastně platíme – tedy jak se vypočítává 
vodné a stočné a jaká máme jakožto odběratel práva a povinnosti. Víte, 
jak se má dělat rozúčtování vodného v bytových domech? A co dělat, když 
máte podezření, že Váš vodoměr měří chybně?
Dodávky vody a odvod odpadních vod se poskytují na základě smlouvy 
o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Dodavatelem je obvykle vo-
dárna, obec či svazek obcí, odběratelem je zpravidla vlastník nemovitosti. 
„Smlouvu je možné uzavřít i s nájemcem, ale dodavatelé se tomu 
zpravidla brání s tím, že v případě dluhu odběratele je výhodněj-
ší mít zavázaného přímo vlastníka,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí 
právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.
Platba za pitnou vodu a službu spojenou s jejím dodáním, takzva-
né vodné, se skládá obvykle z pevné a pohyblivé složky. Zatímco 
povinnost platit pevnou složku vzniká již připojením k vodovodu, 
povinnost platit pohyblivou složku vzniká vtokem pitné vody za 
vodoměr či do přípojky.

apod.) uzavřete hlavní 
uzávěr vody pro byt.
V kuchyni:
Nádobí nemyjte pod 
tekoucí vodou, ale v dřezu 
naplněném vodou a pak 
krátce opláchněte.
Vodu z kohoutku urče-

Takzvané stočné platíte za odvádění, čistění nebo jiné zneškodňování od-
padních vod. Povinnost platit stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních 
a srážkových vod do kanalizace. Za odvod srážek ale domácnosti neplatí nic. 
Při stanovení stočného se vychází z toho, že do kanalizace odvedete stejné 
množství vody, jako odeberete. „Pokud byste prokázali, že spotřebujete bez 
vypouštění do kanalizace ročně více než 30 m3 vody, můžete požádat o sníže-
ní stočného. Třeba když vodu z bazénu vypouštíte na zahradu. Žádost však 
musíte doložit důkazy, například fotodokumentací,“ vysvětluje Lukáš Zelený.
Podrobnosti o ceně, fakturaci a způsobu placení za dodávky pitné vody 
a odvod odpadních vod stanoví smlouva. Vodné a stočné se platí obvykle 
měsíčně formou záloh, jejichž výše se stanovuje podle předchozí spotřeby. 
Zálohy se pak vypořádávají ve faktuře, která se vystavuje jednou ročně.
Množství dodané vody se měří v současné době většinou vodoměrem. Jeho 

osazení, údržbu a výměnu provádí dodavatel a může jej také zajistit proti 
neoprávněné manipulaci. Vy, jako odběratel, musíte dodavateli umožnit 
přístup k vodoměru, nesmíte do něj zasahovat a musíte jej chránit před po-
škozením. Vodoměrem zaznamenaná hodnota slouží jako podklad k vyúčto-
vání. Pokud vodoměr nemáte, určuje se množství odebrané vody náhradním 
výpočtem podle zvláštní vyhlášky. Nemůže-li dodavatel zjistit hodnoty na vo-
doměru kvůli tomu, že odběratel nespolupracuje, může při vyúčtování vyjít 
ze spotřeby za stejné období v předchozím roce.

Máte-li pochybnosti o správnosti měření, máte právo si na 
vlastní náklady zajistit nezávislou metrologickou zkoušku 
v místě instalace. „Ve smlouvě o dodávkách může být stanoveno, 
že na základě reklamace odběratele zajistí provedení nezávislé 
metrologické zkoušky dodavatel. Zkoušku provádí Český metro-
logický institut za pomoci nezávislého měřidla a za přítomnosti 
zástupce dodavatele. Pokud se ukáže, že instalovaný vodoměr vy-
kazuje větší než povolené odchylky, hradí metrologickou zkoušku 
dodavatel,“ uvádí Zelený a dodává: „Množství odebrané vody se 

pak určí podle předchozí spotřeby za stejné období, případně podle předpo-
kládané budoucí spotřeby. Nebo dohodou.“
V domě s byty vychází dodavatel z údajů na patním vodoměru. O způso-
bu rozúčtování mezi domácnostmi se rozhoduje dvoutřetinovou většinou 
nájemců v domě, členů společenství vlastníků nebo družstva. Pokud není 
takové rozhodnutí přijato, rozúčtují se náklady na dodávky vody v po-
měru k hodnotám naměřeným bytovými vodoměry. Rozdíl v hodnotách 
naměřených na patním vodoměru a bytových vodoměrech může být až 
25 %, což může být způsobeno úniky vody, chybami vodoměrů či nelegál-
ním odběrem. V případě větších rozdílů se doporučuje provést zkoušku 
vodoměru. 
Potřebné informace můžete najít také na webu www.dtest.cz nebo napsat 
svůj dotaz přes webový formulář. 

nou ke konzumaci uskladněte v ledničce, nemusíte pak odpouštět vodu, 
aby byla studená.
Myčku na nádobí pouštějte jen plnou.
Jestliže umýváte nádobí ručně dvakrát denně, spotřebujete asi 70 litrů. 
Naplníte-li myčku na její plnou kapacitu jedenkrát denně, spotřebujete při-
bližně 20 litrů vody
Praní: 
Také u pračky využívejte její plnou kapacitu.
Při koupi pračky sledujte kromě spotřeby energie i spotřebu vody, ta se 
pohybuje kolem 40 litrů.
Není-li to nutné, nepoužívejte předpírání.
Rodinný dům 
Všechny výše uvedené tipy a rady můžete samozřejmě uplatnit i v rodin-
ném domě.
Máte-li zahradu, používejte na zavlažování dešťovou vodu zachycenou 
do sudů.
Zalévejte zahradu ráno nebo večer, zabráníte tak vypařování vody.
Jedna větší dávka vody týdně je prospěšnější než několik krátkých po-
střiků.

net, Veolia ČR
Pečujeme o světové zdroje: 
Skupina Veolia je odhodlána současný a budoucí svět proměnit v udrži-
telnější místo. Jejím cílem je zajistit světu potřebné zdroje pomocí návrhu 
a realizace řešení umožňujících rozvoj přístupu ke zdrojům, jejich zacho-
vání a obnově.
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Království má svého donátora

Nabízíme pomoc nezaměstnaným a lidem v exekuci

Chtěli bychom vyslovit velké poděkování sklářskému umělci panu Janu 
Frydrychovi ze Šluknova. 
Nejen že koupil a nechal opravit bývalou budovu fary v Království, která 
byla v dezolátním stavu, ale na hřbitově nechal umýt tlakovou vodou hlavní 
kříž a všech pět hrobů duchovních, dále na hřbitovní zdi vlevo u vchodu 
vyspárovat kameny a vyčistit žulové krycí desky a u hřbitovní zdi proti faře 
nechal doplnit chybějící kameny a zeď opravit.
Na kostele sv. Vavřince nechal zpevnit mozaikový obraz Krista tím, že jej 
nechal orámovat. Pomocí vysokozdvižné plošiny nechal opravit obě díry 

„A na co mi to školení bude?“, říkají 
zpočátku účastníci kurzů projektů 
PROKOP, které jsou primárně za-
měřeny na pomoc dlouhodobě ne-
zaměstnaným osobám, jimž brání 
v návratu na trh práce kumulace 
různých problémů. Právě na Děčín-
sku je dle údajů úřadu práce v červ-
nu 2018 4,3 % nezaměstnaných, 
což je ve srovnání s republikovým 
průměrem vysoké číslo. Jejich nej-
častějším problémem bývá složitá 
finanční situace. 
Okres Děčín vykazuje celorepub-
likově sedmou nejhorší bilanci, 
co se týče lidí v exekuci. Těch se 
v okrese nachází 16,71 %, v samot-
ném Šluknově 22,46 %, což jej 
řadí mezi tři nejvíce postižené obce 
v okrese. Je obvyklé, že lidé zde čelí 
ne jedné, ale v průměru 3-9 exeku-
cím, a to dokonce v 43 % z celkové-
ho počtu.

Alarmující je na tomto faktu také 
to, že celých 16 % těchto osob je ve 
věku 18-29 let, tedy v nejproduk-
tivnějším věku. V situaci, kdy jsou 
předlužení a nemají navíc dostatek 
informací, pro ně obvykle jediným 
řešením bývá setrvání na úřadu 
práce, čímž se ovšem jejich dluhy 
neztratí, pouze se oddaluje nutnost 
jejich, třeba i jen částečného, splá-
cení. 
Projekt PROKOP nabízí vzdělá-
vání ve třech modulech: finanční 
a občanské gramotnosti a v měk-
kých dovednostech. V modulu 
finanční gramotnost se účastník 
dozví užitečné informace od rodin-
ného rozpočtu, tvorby rezerv, ban-
kovních produktů a jejich úskalích, 
až po možnosti řešení takzvané dlu-
hové pasti. V dalším modulu – ob-
čanské gramotnosti lektoři usilují 
o to alespoň na základní úrovni zo-

rientovat účastníky v jejich právech 
a povinnostech vůči státní správě 
a samosprávě, naučit je vyhledat 
dostupnou účinnou pomoc a aktiv-
ně hájit své oprávněné zájmy. Kurz 
pak uzavírá modul tzv. měkkých 
dovedností, kdy se snažíme podle 
potřeb jednotlivých účastníků kur-
zu rozvinout u nich právě ty, které 
jim pomohou uplatnit se na trhu 
práce, a to nejen ve smyslu získá-
ní, ale především dlouhodobého 
udržení práce. V rámci kurzu je 
nabízeno také návazné individuální 
poradenství. 
„Takových kurzů by mělo být pro lidi 
na úřadu práce více, prohloubil moje 
znalosti v občanských právech i po-
vinnostech a pomohl i při plánování 
řešení mých finančních potíží,“ řek-
la na závěr paní Andrea, účastnice 
jednoho z kurzů. 
Projekty PROKOP (Prohlubování 

kompetencí pro zvýšení zaměstna-
telnosti) tvoří ucelenou soustavu 
projektů, kterou realizuje Fond dal-
šího vzdělávání, státní příspěvková 
organizace Ministerstva práce a so-
ciálních věcí za přispění partnera 
Úřadu práce České republiky. Jsou 
financovány z ESF prostřednictvím 
OP Zaměstnanost a ze státního roz-
počtu ČR. V okrese Děčín od počát-
ku roku 2017 proběhlo již několik 
úspěšných kurzů a při dostatečném 
počtu zájemců je možné uspořádat 
kurz přímo ve Šluknově. Kurzy jsou 
zdarma a jsou otevřené kterému-
koli zájemci o rozvoj dovedností 
v oblasti rodinného hospodaření, 
prevenci zadluženosti či měkkých 
dovedností. Bližší informace mů-
žete získat na webové stránce www.
projektprokop.cz nebo na e-mailu 
prokop@fdv.cz.

Mgr. Romana Růžičková

velikosti cca 1,5 m2 na 
střeše, které před časem 
zapříčinila vichřice a dále 
nechal vyčistit žlaby po 
celém obvodě střechy 
kostela, aby mohla deš-
ťová voda volně odtékat. 
Nechal též opravit terén 
u kostela a zajišťuje pravi-
delné sekání trávy.
Osobně opravil mechani-
ku odbíjení hodin, které 
nyní mají lepší zvuk.
Je toho opravdu hodně 
a všechny opravy a vylep-
šení jsou na první pohled 

vidět.
Chtěli bychom dodat, že kostel i pozemky okolo patří církvi, která se doteď 
o svůj majetek příliš nestarala. Vlastníkem hřbitova v Království je od po-
loviny července 2018 město Šluknov, které zažádalo biskupství v Litomě-
řicích o převedení.
Panu Frydrychovi opravdu moc děkuje Spolek Šluknovské Království 
a ostatní občané Království.                                                                          Valtr Koňák
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Rozloučili jsme se s

panem Jaroslavem Frišem
paní Helenou Říhovou
panem Ivanem Tichým
panem Milanem Billým
panem Vladimírem Pášou
paní Helenou Němcovou
paní Olgou Papežovou
panem Rudolfem Kuklou
panem Miroslavem Rejmanem

Manželství uzavřeli

Přivítali jsme

Dominika Cinu
Lilianku Brondošovou

Vzpomínky

Dne 6. srpna by 
oslavil 40. na-
rozeniny můj 
milovaný syn, 
bratr a strýc pan 
Tomáš Melničuk 
a 8. srpna to 

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 srpen (stejná jako v čer-
venci):
1. července 1908 byl zaveden nej-
známější mezinárodní tísňový signál 
v Morseově abecedě sestávající ze 3 
teček, 3 čárek a 3 teček, vysílaných 
bezprostředně za sebou, jako celo-
světový standard volání o pomoc. 
Signál byl původně přijat německou 
vládou a v platnost vešel 1.  dubna 
1905. Celosvětovým standardem se 
však stal až o tři roky později. Jed-
ním z častých vysvětlení je, že sig-
nál vznikl jako zkratka anglických 
vět „Save Our Souls“ (česky Spaste 
naše duše) nebo „Save Our Ship“ 
(Zachraňte naši loď), to však není 
pravda. Svůj původ má ve snadném 
signalizování v Morseově abecedě 
a není zkratkou žádného slovního 
spojení. Znáte zkratku toho tísňo-
vého signálu?                                       (šti)

Chtěli bychom poděkovat členům Mysliveckého spolku v Království, se 
kterými jsme pod vedením pana Petra Wenische prožili krásnou sobotu 
v jejich revíru Fukov. Věříme, že nezůstane pouze u tohoto jediného spo-
lečného setkání.

70 let
pp. Dobravský Zdeněk
Čáchová Valerie
Mádlík Josef
Přibyl Petr
Janková Naděžda
Sazanovová Jana
75 let
pp. Novotná Věra
Pšeničková Anděla
Arnold Karel
Lahučká Stanislava
87 let
pan Vroubek František
88 let
paní Gampeová Krista
89 let
paní Lukešová Vlasta

Srdečná blahopřání

byly 4 smutné roky, co nás navždy 
opustil.
S láskou vzpomíná rodina a kama-
rádi.

Poděkování

Chtěli bychom touto cestou srdečně poděkovat za celý Domov pro seniory 
Šluknov manželům Károvým (Ovoce-zelenina Polepy) za poskytnutí 
sponzorského daru ve formě krásných květin, které si klienti našeho domova 
sami zasadili a zvelebili tím celý areál a balkóny našeho domova. Za všechny 
z domova tedy vřele děkujeme a přejeme jen to dobré do dalších let.

Ještě bychom za celý tým chtěli srdečně poděkovat MŠ Svojsíkova za úžas-
nou spolupráci s naším Domovem pro seniory Šluknov. 26. června 2018 
jsme navštívili Mateřskou školku za účelem předání keramických výrobků, 
které si u nás vytvořily děti samy. Návštěva proběhla v opravdu radostném 
duchu, jelikož výrobky předávaly samy klientky a měly nesmírnou radost 
z vlídnosti dětí, které jim k tomuto setkání nakreslily i krásné obrázky. Tě-
šíme se na další vzájemnou spolupráci.                      

Za tým DPS Šluknov Michaela Matulová 

Dne 2. srpna 2018 uplynulo 
20 let od úmrtí Jiřího Skácela ze 
Šluknova. Vzpomínají manželka 
Eva, dcery Žaneta, Lucie a ostatní 
příbuzní. 

...týdeník 5plus2 je nově k dispozici ve Šluknovském zámku? Běžně vy-
chází každý pátek, ale přes prázdniny si i týdeník vybírá svou prázdninovou 
pauzu, a tak jej čtenáři naleznou ve stojanech jednou za 14 dnů. Aktuální 
vydání vychází dne 10. srpna. 

Dne 10. srpna 
by oslavil své 
80. narozeni-
ny Vlastimil 
Rendl. Jsou to 
již tři dlouhé 
roky, co nás dne 
6. července 2015 
navždy opustil 
i se svým milo-
vaným synem 
Milanem Ren-
dlem, kterému 
přestalo srdce 

Milan Bouzek a Lada Srbová
Zdeněk Procházka a Miluše Čížová
Jaroslav Koňák a Šárka Prokšíková
Dominik Svoboda a Kateřina 
Schneiderová

bít dne 23.srpna 2015. 
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Rodina Rendlova

Víte, že

Za Spolek Němců a přátel německé kultury Helga Hošková

Vzpomínky, blahopřání i  poděko-
vání jsou uveřejňovány zdarma. 



NABÍDKA INFORMACÍ Z KULTURY NA ŠLUKNOVSKU
Zajímají Vás termíny akcí v regionu Šluknovska? 

Potřebujete kontakty na zdejší pořadatele, kulturní zařízení, hudební a taneční skupiny, 
divadla, účinkující soubory i jednotlivce? 

kontakt@kulturouseveru.cz, č. tel.: 723 460 887, 
www.KULTUROUSEVERU.cz
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Varhanní duchovní hudba 
ve Filipově – Bazilika Panny Marie

Vždy neděle od 14 hodin:
12. 8. Eva Prchalová Myslivcová – 
příčná flétna, Jan Hora – varhany
19. 8. Valérie Zawadská – mluvené 
slovo, Jiří Chlum – varhany
26. 8. Lisa Anna Gross – hoboj, ang-
lický roh, Michael Bártek – varhany 

Hudební festival

Pozvánky

Večerní prohlídky 

Ve Šluknově proběhlo dotazníkové šetření na téma pocit bezpečí. K tomuto šetření jsme přistoupili na základě zku-
šeností z předešlých let i nedávné minulosti, kdy se i našemu městu nevyhnuly problémy spojené s výskytem drobné 
kriminality, opakujících se problémů v soužití a dalších negativních jevů vyskytujících se zejména v místě a okolí so-
ciálně vyloučených lokalit. Toto šetření provedla Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. Labem a bylo finančně podpořeno 
Ústeckým krajem. Do šetření se zapojilo pouze 3,3 % občanů našeho města, konkrétně 187 lidí. Aby výsledky měly 
skutečně vypovídající hodnotu, bylo by třeba, aby dotazník vyplnilo podstatně více občanů. Děkuji tímto všem, kteří 
věnovali chvilku svého času a zapojili se do tohoto průzkumu.

Večerní prohlídky Lorety Rumburk 
nabízí prožitek varhanní hudby, 
zpěvu duchovních skladeb, ticha, 
tmy, svitu svíček a příběhů. V ba-
rokní památce proběhnou v úte-
rý  14. 8. a 28. 8. 2018 od 20.00 
do 21.30 hod. večerní prohlídky 
rumburské Lorety, které jsou výji-
mečnou událostí a v létě se konají 
jen čtyřikrát (2x v červenci). Sezná-
mení s historií a zajímavostmi ba-
rokního poutního areálu v Českém 
Švýcarsku se pořádá od roku 2012. 
Sraz je v 19.45 hod. v Loretě. Dél-
ka trvání 90 min. Vstupné je 100 
a 60 Kč. Rezervace míst na +420 
604 555 922.
Prohlídky při svíčkách letos pre-
miérově doplňuje audiovizuální 
instalace vizuálního umělce Pavla 
Mrkuse na stropě běžně nepřístup-
ného kapucínského chóru kostela 
sv. Vavřince. Instalace komorní 
meditativní formou za doprovodu 
hudby připomene odkaz sv. Fran-
tiška z Assisi i poslání kapucínské-
ho řádu. 
Při večerních prohlídkách Lorety 
Rumburk si účastníci prohlédnou 
Svatou chýši z počátku 18. století 
s milostnou sochou Černé Matky 
Boží loretánské. V poutní kapli Sva-
tých schodů se představí výjimečná 
sochařská galerie. Projde se křížová 
chodba s bohatou malířskou výzdo-
bou a nově restaurovanými obrazy 
křížové cesty. Prohlídka se zakončí 
v barokním kostele sv. Vavřince ze 
17. století.
Prohlídky lákají na prožitek var-
hanní hudby, duchovních skladeb, 
ticha, tmy, svitu svíček a příběhů. 
Putování barokním sakrálním 
areálem zahrnuje seznámení se 
Svatou chýší, ambitem, kaplí Sva-
tých schodů a klášterním kostelem 
sv. Vavřince. Během prohlídek se 
rozezní zdejší varhany a zazní ma-
riánské písně. 
Více: www.loretarumburk.cz, Mgr. 
Klára Mágrová, +420 724 072 525, 
loreta.rumburk@seznam.cz.

Klára Mágrová

Analýza pocitu bezpečí ve Šluknově
východiska, výsledky, doporučení

Přehled hlavních zjištění:
Šluknov lze celkově vnímat jako 
v podstatě bezpečné místo, zdrojem 
pociťovaných rizik je především mi-
grace obyvatel ohrožených sociál-
ním vyloučením.
Základní zpracovávané kódy:
 Obava z neznámých osob na 
Sídlišti
 Obava z neznámých osob mimo 
Sídliště
 Obava z nočního výtržnictví 
podnapilými
 Obava z dopravní situace
 Drogově závislí
Hlavními zdroji sníženého pocitu 
bezpečí jsou projevy narušených 
sousedských vztahů, narušeného 
občanského soužití, výtržnictví, ri-
zika spojená s dopravou ve městě, 
nedostatečné veřejné osvětlení, ne-
dostatečný kamerový systém a ru-
šení nočního klidu spojené s provo-
zem některých zařízení (restaurace, 
herny). Obavy jsou nezřídka spojo-
vány s tvrzením o absenci fyzické 
přítomnosti policie v problematic-
kých částech města.
Specifikem je poměrně velký tlak 
na práci s majiteli psů. 
Doporučení
Pro Šluknov (zejména pro lokalitu 
Sídliště) je důležité nastavení proce-
sů postupného vytváření komunity a 
mechanismů sociální kontroly.
Část obav má jednoznačně zdroj v 
nízké informovanosti. Občané ne-
vyžadují veřejné akce formou besed 
ve formálním prostředí a v uzavře-
ném kolektivu, ale spíše méně for-
mální (venkovní) akce, které budou 
přinášet příležitosti pro setkávání, 
sdílení a vzájemné poznání obyva-
tel – existence sociálních kontaktů 
a vztahové sítě redukuje vnímání 
rizik.

Vytvoření příležitostí pro účelné 
využití volného času dětí a mládeže 
– efektivní nástroj snižování faktic-
kých i pocitových rizik. Dle občanů 
města má zejména mládež velmi 
omezené možnosti vyžití. Skupiny 
adolescentů, u nichž je zvýšené ne-
bezpečí rizikového trávení volného 
času, jsou zejména staršími občany 
zároveň vnímány jako zdroj pociťo-
vaného nebezpečí.
Doporučení
Výrazně podporován byl návrh na 
vytvoření placeného místa domov-
níka v jednotlivých bytových ob-
jektech v lokalitě Sídliště – uvede-
ný mechanismus, spolu s aplikací 
dalších bezpečnostních prvků (ka-
mery, osvětlení, pravidelný úklid) 
výrazně posiluje sociální kontrolu 
a pocit bezpečí.
Časté obavy veřejnosti vychází 
z představ o nereálném nápadu 
trestné činnosti, ale též mýtů o ne-
řešení části trestné činnosti, nerov-
nosti před zákonem („Romům je 
vše promíjeno“) apod. Důležité je 
přijatelnou formou otevřeně infor-
movat o aktuálním stavu v oblasti 
bezpečnosti a kriminality v daném 
městě.
Z Teorie rozbitých oken je známo, 
že poničený majetek je symbolem 
nedodržování pravidel a hůře vy-
padající části měst nejen zvyšují 
subjektivně vnímané riziko vlastní 
viktimizace (proces, během něhož 
se oběť trestného činu, poté, co o ní 
a činu referují média, stane obě-
tí znovu - victim = oběť), ale také 
podněcují k případnému páchá-
ní trestné činnosti. Lze uvažovat 
o možnostech údržby a oprav okolí 
prostřednictvím komunitních akti-
vit (násobný benefit).
Doporučení – výrazná shoda ná-

vrhové části dotazníkového šetření 
a FG
Dle oslovených občanů je nutné 
hledat cesty ke zvýšení fyzické pří-
tomnosti policistů ve městě, a to 
zejména v rizikových časech na ri-
zikových místech – nejde primárně 
jen o počet.
Rozšíření veřejného osvětlení a ka-
merového systému (aktivně vyhod-
nocovaného).
Řešení dopravy – snaha o častější 
kontroly, úsekové měření, zpoma-
lení dopravy, prvky pasivní bezpeč-
nosti chodců.
Provozování výherních hracích 
automatů a VLT je oslovenými ob-
čany jednoznačně pojímáno jako 
zdroj rizika, který nadto není ve 
městě zapotřebí. Omezení či zákaz 
provozování automatů a VLT jsou 
výrazně podporovány.
Podpora vydání opatření obecné 
povahy je spíše nižší, než bylo oče-
káváno.
Podpora účelného trávení volného 
času dětí a mládeže. 
Možná opatření pro zvýšení bez-
pečnosti (doplněno respondenty)
Celkem bylo navrženo 44 individu-
álních opatření:
8x Omezení migrace sociálně sla-
bých rodin
6x Více hlídkové činnosti PČR a 
městské policie
5x Rozšíření kamerového systému
4x Vydání opatření obecné povahy
4x Zajištění sociálního bydlení
4x Zajištění možností pro kvalitní 
trávení volného času mládeže
4x Doplnění veřejného osvětlení 
(Nové Hraběcí, hřbitov)
3x Zajištění kvalitního odvodnění

Eva Džumanová
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D.
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Městský úřad ve Šluknově ve spolupráci s

______akreditovanou laboratoří________
zajišťuje za zvýhodněnou cenu

v pondělí 8. 10. 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 9 294 Kč + 315 Kč zvýhodněné dopravné
(platba fakturou na základě závazné objednávky)
 

objednávky do 26. 9. 2017:

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

Svoz tříděného odpadu – svoz 
pytlů s tříděným odpadem se usku-
teční 3. září 2018. Sváženy budou 
žluté pytle s drobným plastem 
a PET lahvemi, oranžové pytle 
s nápojovými kartony a nově také 
zelené pytle s drobnými kovy, např. 
plechovkami od potravin, od krme-
ní pro domácí zvířata, plechovky od 
piva apod. Pytle s vytříděným od-
padem připravte na obvyklou trasu 
den předem, tj. v neděli 2. září 2018. 
Mapa svozové trasy je k nahlédnutí 
na webu města – vše o odpadech. 
Upozorňujeme na to, že žluté, 
oranžové a zelené pytle s jiným od-
padem nebudou sváženy. Pytle na 
tříděný odpad obdržíte na MěÚ ve 
Šluknově, odbor rozvoje a životního 
prostředí, Království čp. 10 anebo 
v Technických službách Šluknov, 
spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov. 
Na MěÚ Šluknov - Království, na 
Odboru rozvoje a životního pro-
středí a v pokladně, a také v TS 
v Císařském obdržíte roční kalen-
dář s vyznačením svozových dnů 
bioodpadu a pytlů s tříděným od-
padem. 

Božena Naňáková

Svoz odpadu

Městská policie Šluknov
adresa: nám. Míru 285, Šluknov

 č. tel.: 412 315 310, 602 881 677, 156
e-mail: vyskocil@mesto-sluknov.cz

Policie ČR Šluknov
adresa: Sokolská 1036,Šluknov

 č. tel.: 412 386 333, 974 432 751, 158
e-mail: krpulk.uo.dc.oo.sluknov@pcr.cz
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V červencovém čísle ŠN jsme infor-
movali o uvažovaném žákovském 
turnaji v německém Biersdorfu. 
Dnes už je vše připraveno a známe 
přesný program celé akce. Před-

Prázdniny končí nejen školákům, ale i fotbalistům 
SK Plaston. Zatímco naši nejmenší odehrají svůj 
první mezinárodní turnaj v německém Biersdor-
fu, dospělí a dorostenci budou bojovat o první 

Fanoušci, fotbalový podzim začíná

body v novém ročníku svých soutěží.

A-mužstvo v prvním kole 1. B třídy přivítá v neděli 26. srpna ve 14 hodin 
na našem stadionu fotbalisty Trmic. V loňském roce Trmice skončily na 
9. místě s 34 body, naši na druhé příčce se ziskem 52 bodů. Teoreticky by 
tedy mělo být vše jasné, ovšem fotbal nezná zákony a o výsledek je třeba bo-
jovat celých 90 minut. Jaký bude, to poznáte na vlastní oči, pokud přijdete 
naše hráče podpořit.
Další zápasy pak následují – v neděli 2. září v 17 hodin v Dubí, potom 
doma v neděli 9. září ve 14 hodin se Svádovem – Olšinkami, další neděli 
16. září se jede do Hostovic, 23. září – opět v neděli - ve 14 hodin začne 
doma utkání s Unionem Děčín a poslední zářijový zápas odehrají naši v ne-
děli 30. září v Chabařovicích.
Po velmi dobrém umístění v loňském ročníku a vzhledem k připravované 
reorganizaci soutěží v další sezoně je cílem takové umístění, které zaručí 
postup do 1. A třídy.

A - mužstvo

B - mužstvo

B-mužstvo, hrající II. třídu, zahajuje o týden později, v sobotu 1. září 
v 17 hodin v Malšovicích, venku hraje i druhý zápas, a to v sobotu 8. září 
v Boleticích, potom pokračuje 15. září v 16.30 na hřišti v Lipové s Horním 
Podlužím. 22. září zajíždí do Rybniště a měsíc ukončí v sobotu 29. září 
v 16 hodin v Lipové zápasem s Jiřetínem pod Jedlovou.

Dorostenci

Úspěšné mužstvo dorostenců začíná v sobotu 25. srpna v Libouchci, 
1. září přivítá doma od 10 hodin Úštěk, 8. září jede do Skorotic, další sobo-
tu 15. září hraje na našem stadionu se Straškovem – Vodochody, 22. září 
hraje v Trnovanech a 29. září přivítá doma dorost Chlumce.
Přejeme fotbalistům všech kategorií úspěšná utkání a co nejvyšší bodový 
zisk a všem příznivcům požitek z dobrých výkonů našich reprezentantů.

Na závěr ještě poděkování: 
za to, že jsou naše družstva – a to nejen dospělých, 
ale i dorost, žáci a přípravky - po všech stránkách 

dobře zajištěna, je třeba poděkovat našim sponzo-
rům, kterými jsou především 

Město Šluknov, PLASTON Šluknov CR, Tech-
nické služby Šluknov, COLAS Šluknov – Císař-

ský, Kamenoprůmyslové závody Šluknov, Potra-
viny D+S, VENTOS Rumburk, Zdeněk Navrátil, 

MWD s. r. o. a mnoho dalších. Výraznou pomoc 
pro činnost SK pak znamenají získané dotace 

z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
a z Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Hráči jsou si této pomoci dobře vědomi a jsem přesvědčen, že svými výko-
ny ukáží, že si ji zasluhují.                                                                        Milan Kořínek

31. 8. - 2. 9. 2018
Více info

ve Šluknovském 
zámku

Mladí fotbalisté poprvé mezinárodně

Houslistka Julie Svěcená

Kruh přátel vážné hudby ve Šluk-
nově, z. s. připravil program nové 
koncertní sezony.
Zahájíme ji již ve středu 5. září 2018 
v 19.00 hodin v sále Šluknovského 

V září zahajujeme padesátou druhou koncertní sezonu
zámku. Přivítáme mladé umělkyně 
– dechové kvinteto „Kalabis Quin-
tet“. Pravda, účinkovaly ve Šluknově 
začátkem minulého roku, ale pro 
velký úspěch a také proto, že koncert 

těchto mladých umělkyň finančně 
podpoří Odbor kultury Ústeckého 
kraje a  Nadace Český hudební fond 
v Praze. Soubor byl vybrán do „Pré-
miové listiny mladých umělců“. To 
jsou umělci do 30 let, kteří své výji-
mečné umění stvrdili několika prv-
ními místy v různých mezinárodních 
hudebních soutěžích.
V dalších koncertech nastávající se-
zony uslyšíme např. pěvce Daniela 
Klánského s partnerkou, houslistu 
Miloše Černého, Bennewitzovo 
kvarteto, Julii Svěcenou s Václa-
vem Máchou, neméně vynikajícího 
mladého klavíristu Pavla Zemena, 
který se v minulé sezoně pro nemoc 
omluvil a zlatý hřeb sezony v dubnu 
2019 bude zatím pro naše návštěv-
níky tajemstvím.
Všem milovníkům krásné hudby 
přejeme letní pohodu a mnoho Dechové kvinteto „Kalabis Quintet“

šťastných chvil při poslechu námi 
vybraných koncertů.

Za KPVH se na Vaši návštěvu těší
Božena Bortníková

kládáme proto příznivcům našich 
mladých sportovců plakátek, na 
kterém jsou uvedeny všechny důle-
žité údaje. Jen připomínám, že ka-
tegorie Junioři F znamená ročníky 

narození 2010 a 2011, kategorie E 
jsou ročníky 2008 a 2009. 
Udělejte si proto výlet a a přijeďte 
žáčky podpořit v soubojích s němec-
kými vrstevníky.          Milan Kořínek
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Memoriál Slávy Novotného: Vítězi se staly Bělské Migy
Čas letí jako splašený, jak zpívá 
“božský„ Karel Gott. V sobotu 
30. června se konal na stadionu ve 
Šluknově již 12. ročník memoriálu 
Slávy Novotného. Startovalo stej-
ně jako vloni 20 celků a viděli jsme 
hezkou kopanou. 
Turnajem jako nůž máslem prošel 
tým Bělské Migy, vedený šluknov-
ským rodákem Alešem Zavadilem, 
který si stejně jako vloni pochvalo-
val vysokou úroveň turnaje a pre-
cizní organizaci. Ve finále porazily 
Bělské Migy mužstvo Spartaku Jiří-
kov 8:4. Vítězný celek měl ve svém 
středu i nejlepšího střelce Mladého. 
Bělské Migy jsou z Bělé nad Radbu-
zou, což je městečko v Plzeňském 
kraji, velké asi jako Velký Šenov 
(1700 obyvatel) a hraje se tam 1.B. 
třída. Na třetím místě skončil tým 
Repre a na čtvrtém Gumy.
Nejlepším brankářem byl vyhodno-
cen brankář Jiříkova Tomáš Hadar, 
nejužitečnějším hráčem pak Jožka 

Bartoš.
Bylo by asi nošením dříví do lesa 
opakovat, že turnaj proběhl opět 
na výbornou. 12 let jsem pomáhal 
při organizaci Vilémovského Květu 
a i když to tam také bylo pěkné, se 
šluknovským turnajem se to nedá 
srovnávat. Trošku ze mně mluví 
patriotismus, ale Šluknov vždycky 
byl, je a bude pro mne srdeční zá-
ležitostí. 
Vydařilo se počasí, panovala per-
fektní nálada, občerstvení bylo na 
úrovni. Své přidali i bezkonfliktní 
rozhodčí z Děčína a Benešova (Pa-
vel Sejkora, Ladislav Šefčík, Jaro-
slav Jirsák, Libor Šimeček) a musí-
me i pochválit, až na malé výjimky, 
slušné vystupování všech zúčastně-
ných družstev. Dík patří hlavním 
organizátorům Jirkovi a Petrovi 
Novotným a Zdeňku Kirchnerovi, 
výborně připravený pažit díky Lá-
ďovi Čmugrovi a všem ostatním, 
kteří se podíleli na organizaci tur-

naje. Za sebe musím pochválit své 
kolegy a kamarády Vildu Stibora 
a Ivana Kolomazníka, s kterými dě-
lat není nic jiného než veliká radost. 
Za ta léta jsme už na sebe zvyklí 
a sehraní, všechno proběhlo v klidu 
a pohodě. A nakonec nemůžu za-
pomenout na dvě dobré víly celého 
turnaje Míši Novotné, které se sta-
raly o pohodu i o naše plné žaludky 

a pohodlí. 
Takže  moje přání a všech přízniv-
ců kopané je, abychom se za rok ve 
zdraví sešli při 13. ročníku. 
Nakonec musím zmínit sponzory 
turnaje a to Potraviny D+S Šluk-
nov, Železářství Šroubek Šluknov, 
Travel Free Rožany, Ventos Rum-
burk a TS Šluknov, děkujeme.

Text a foto: Václav Hloušek 
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 Brousím nože, nůžky, řetězy a kotouče (pily) ve Varnsdorfu. Více info na tel. č. 736 649 040.
 Nabízím k odkoupení svou polovinu nemovitosti ve Šluknově Císařský za cenu 500 000 Kč v klidné oblasti. Nemovitost je zděná, má 3 podlaží, 
půdu, sklep, zahradu. Nemovitost má hodnotu 2 000 000 Kč. Informace na telefonním čísle 778012028.

Vrátili jste se z dovolené rozčarovaní ze služeb, které Vám 
poskytla cestovní kancelář? Ubytování bylo horší, vzdále-
nost od moře neodpovídala informaci v katalogu a slibo-
vaný bazén chyběl? Braňte se a vady zájezdu reklamujte.
Cestovní kancelář jako pořadatel zájezdu odpovídá za to, 

Jak správně postupovat při reklamaci zájezdu

že zájezd bude v souladu s uzavřenou smlouvou, ať už má služby poskytovat 
ona sama nebo jiný smluvený poskytovatel, tedy například hotel či letecký 
přepravce. S reklamací se můžete vždy obrátit přímo na cestovní kance-
lář. Pokud byl zájezd zprostředkován jinou cestovní kanceláří či agentu-
rou, je možné oznámit vady zájezdu i zde. „Podobu zájezdu určuje sepsaná 
smlouva nebo vystavené potvrzení o zájezdu, jedno z toho musí mít písemnou 
podobu. Ohlídejte si, aby vše, co pracovníci cestovní kanceláře přislíbili úst-
ně, bylo uvedeno ve smlouvě, potvrzení, katalogu či dalších pokynech,“ radí 
Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.
Jestliže dovolená neprobíhá tak, jak by měla, má cestovní kancelář povin-
nost zajistit nápravu. Nároky zákazníka se liší podle závažnosti nedostatků 
a možnosti jejich odstranění. Předně se cestovní kancelář musí postarat 
o pokračování zájezdu i za cenu nižší kvality služeb, kdy se rozdíl v ceně zá-
kazníkovi vrací. Naopak vyšší standard hradí vždy cestovní kancelář ze své-
ho. Jedná-li se o vadu podstatnou (třeba objednaný hotel s nadstandardním 
sportovním areálem se teprve buduje) a navrhované náhradní řešení není 
srovnatelné s tím, co bylo sjednáno ve smlouvě, je právem zákazníka pokra-
čování zájezdu odmítnout a nechat se dopravit zpět domů. Odmítnout může 
zákazník nabízenou alternativu i v případě, kdy je navrhováno řešení nižší 
kvality a cestovní kancelář k tomu neposkytne přiměřenou slevu.
Neodpovídá-li například výhled z pokoje nebo jeho vybavení smluveným 
požadavkům, je zapotřebí jednat hned a reklamovat na místě. Zákazník by 
měl bezodkladně upozornit svého delegáta, že situace je odlišná od uzavře-
né smlouvy, a požadovat okamžitou nápravu nebo alespoň žádat vystavení 
písemného dokladu o uplatněné reklamaci. Veškeré vytýkané nedostatky 
bude nutné nějakým způsobem doložit, například fotografiemi. Jako dů-
kaz může posloužit také svědectví dalších účastníků zájezdu.
Čas hraje u reklamací důležitou roli. „Ke zjednání nápravy určete lhůtu. 
Nečinnost cestovní kanceláře či delegáta vás pak opravňuje si potřebná 
opatření zařídit sami a vzniklé náklady předložit cestovní kanceláři k úhra-

dě,“ vysvětluje Lukáš Zelený.
U vad, se kterými se toho moc nenadělá, zbývá pouze právo na finanční kom-
penzaci. Sleva přichází do úvahy za situace, kdy typicky není možné vadu 
odstranit nebo už na to není čas, například chybějící slibovaný bazén nebo 
nižší komfort při zpáteční cestě na letiště. Řídit se můžete tzv. frankfurtskou 
tabulkou slev, kterou užívají při rozhodování zejména německé soudy. Podle 
ní by například u chybějícího bazénu bylo možné požadovat slevu 10 až 20 % 
a u nižší třídy dopravního prostředku až 15 % z ceny zájezdu.
Právo na slevu z ceny zájezdu Vám vznikne jedině tehdy, pokud jste vadu 
vytkli bez zbytečného odkladu u kontaktní osoby uvedené v potvrzení o zá-
jezdu či ve smlouvě (typicky u delegáta) a umožnili cestovní kanceláři vy-
řešit problém v přiměřené lhůtě už na místě. Podat písemnou reklamaci 
s nárokem na slevu však stačí až po návratu z dovolené. Vaše právo na slevu 
se promlčí nejdříve za dva roky, ale reklamaci je nutné uplatnit co nejdříve 
po návratu. Na její vyřízení má cestovní kancelář 30 kalendářních dnů. Po-
kud reklamaci zamítne, můžete nárok na slevu uplatnit u soudu nebo spor 
řešit mimosoudní cestou.
Právem požadovat slevu však výčet nároků nekončí. Pokud Vám zároveň 
vznikla škoda, je možné vůči kanceláři pořádající zájezd uplatnit navíc i ná-
rok na její náhradu, kupříkladu proplacení již zaplacených víz u nečekaně 
zrušeného zájezdu. Kancelář však neodpovídá v případě, kdy škoda vznik-
la objektivními okolnostmi nebo byla zaviněna třetí osobou, která není 
spojena s poskytováním služeb cestovního ruchu.
Cestovní kancelář musí kompenzovat také újmu za narušení dovolené, kte-
rá může vzniknout například podstatným zkrácením nebo úplným zmaře-
ním zájezdu. Jedná se o takzvanou ztrátu radosti z dovolené. Máte-li již na-
hlášenou dovolenou u zaměstnavatele a cestovní kancelář posune termín 
konání zájezdu tak, že se ho nebudete moci zúčastnit, budete mít právo na 
náhradu újmy za narušení dovolené, i když budete muset od smlouvy o zá-
jezdu z tohoto důvodu odstoupit.
Potřebujete-li poradit s reklamací, zavolejte do spotřebitelské poradny 
dTestu. Na čísle 299 149 009 Vám právní poradci mezi 9. a 17. hodinou 
ochotně poradí. Služba je zdarma, platíte pouze cenu volání podle svého 
tarifu. Potřebné informace můžete najít také na webu www.dtest.cz nebo 
napsat svůj dotaz přes webový formulář. Kristýna Kuncová
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   RYCHLÉ PENÍZE
   PRO ZAMĚSTNANÉ, OSVČ,
   RODIČE NA MATEŘSKÉ
   DOVOLENÉ, DŮCHODCE

NOVÁKOVÁ IVANA
602 420 366

Zednické práce
- podřezávání domů
- stavby a rekonstrukce komínů
- 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

Stěhování, úklid, autodoprava

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

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává 

slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všech barev a slepičky 
Green Shell-typu Arakauna.

Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 159 - 195 Kč/ks. 

Prodej se uskuteční: 11. srpna2018
Šluknov – náměstí u lékárny - 14.45 hodin
……………..............................…………………

Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00 - 16.00 hodin, tel. 601 576 270, 728 605 840  

www.drubezcervenyhradek.cz

POTRAVINY D+S, s. r. o., 
nám. Míru 1050, Šluknov

přijmou 
do trvalého pracovního poměru 
PRODAVAČKU – POKLADNÍ.

Jedná se o dvousměnný provoz (ranní – odpolední).
Pro nevyučené v oboru je možnost zaučení.

Bližší informace 
na tel. čísle 412 386 487 nebo přímo na prodejně.


