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Volby do zastupitelstev obcí se blíží

Na sedmdesát prvňáčků zasedlo 3. září poprvé do lavic v ZŠ J. Vohradského ve Šluknově. Jejich učitelky pp. Hana 
Syrochmanová, Pavlína Laštůvková a Romana Jirků si pro ně připravily krásně vyzdobené třídy, sešity, učebnice 
a jiné důležité pomůcky.                                                                                                                                                Foto: Jitka Schneiderová

Volební místnosti se nejen u nás ve 
Šluknově, ale v celé republice, ve 
dnech 5. a 6. října 2018 otevřou 
pro volby do zastupitelstev obcí 
a v některých obcích (ve Šluknově 
však ne) také do jedné třetiny Sená-
tu Parlamentu ČR. 
Obecní zastupitelstva jsou volena 
jednou za čtyři roky. Ze zvolených 
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Rada města na svém 111. zasedá-
ní schválila Neinvestiční program 
na opravu fasád a střech v roce 
2019. Navazujeme tak na loňský 
program, ze kterého bylo opraveno 
či se opravuje 7 fasád a 2 střechy 
ve městě (rozděleno bylo celkem 

Vážení čtenáři,
v době vydání tohoto čísla Šluknov-
ských novin je již jedna z historicky 
největších investičních akcí města – 
komplexní rekonstrukce šluknov-
ské radnice – stavebně dokončena 
a dokončuje se kompletace veškeré 
dokumentace ke kolaudačnímu ří-
zení, které bude v nejbližších dnech 
probíhat. A právě z toho důvodu, 
že přesně nevíme, zda a který den 
bude kolaudační řízení úspěšně 
dokončeno, není možné přesně sta-
novit čas a harmonogram zpětného 
přesunu zaměstnanců a kanceláří 
z náhradního působení na uby-

Letos probíhá v našem městě hned 
několik významných modernizací. 
Kromě naší radnice se modernizují 
všechny základní i mateřské školy, 
školní tělocvična, jídelna a větší 
část soustavy veřejného osvětlení. 
Důvodem je snaha města snížit  
energetickou náročnost a uspořit 
prostředky, které město v rámci 
rozpočtu vynakládá na energie.
Pro dosažení energetických úspor 
se vedení města rozhodlo využít 
tzv. „metody EPC“ (Energy Perfor-
mance Contracting), tedy metody, 
díky které jsou veškeré investice do 
nové technologie spláceny teprve až 
z dosahovaných úspor a co je nejdů-

Zveme na setkání 
starostky s občany 

Dovoluji si pozvat Vás, ob-
čany našeho města, kteří 
máte zájem a čas na veřej-
né setkání se starostkou 
ve středu 19. září 2018 od 
16:30 hodin v 1. patře Šluk-
novského zámku. 
Opět máte možnost setkat 
se nejen se mnou, ale i s ve-
doucími jednotlivých odbo-
rů a budeme se věnovat té-
matům našeho města, která 
Vás zajímají. 
Všichni, kdo máte zájem se 
setkání zúčastnit, jste srdeč-
ně zváni!   

Eva Džumanová

členů zastupitelstva obce je násled-
ně na ustavujícím zasedání zastupi-
telstva nově zvolenými zastupiteli 
volen starosta, místostarosta a čle-
nové rady města. 
Senátní volby se v konkrétním vo-
lebním obvodě konají jednou za 
šest let.
Kdo může volit?

volit mohou občané ČR, kteří do-
sáhli věku alespoň 18 let
Kam se bude ve Šluknově volit?
do zastupitelstva města Šluknov 
Lze hlasovat na voličský průkaz?
ve volbách do zastupitelstev obcí 
na voličský průkaz hlasovat nelze!
Kdy se volby konají?

Město uspoří za energie
ležitější – dosažení úspor dodavatel 
projektu EPC smluvně garantuje. 
V praxi to znamená, že pokud by se 
plánovaných úspor nedosáhlo, hra-
dil by dodavatel městu sankce, a to 
ve výši rozdílu mezi skutečnou a ga-
rantovanou úsporou. Tento způsob 
řešení je právě pro přenesení rizik 
na dodavatele pro města a obce 
velice výhodný, což potvrzují refe-
rence z měst jako Jilemnice, Holice, 
Písek a mnoho dalších.
Ve veřejné zakázce na začátku letoš-
ního roku uspěla společnost MVV 
Energie CZ a. s., která předložila 
technické řešení s největší úsporou 

tovně v Království zpět do budovy 
radnice.
Předpoklad tohoto stěhování je 
však konec září a začátek, max. 
polovina října. Vlastní stěhování 
si, bohužel, vynutí také určité a pře-
chodné omezení v provozu radnice, 
což doufám, že občané pochopí.
Po přestěhování radnice budou 
také z důvodu obměny telefonní 
ústředny fungovat na radnici nová 
telefonní čísla.
Prosím proto všechny občany 
a návštěvníky radnice o pochopení 
omezení jejího provozu v době stě-

Rekonstrukce radnice dokončena:
úředníci se vrátí zpět na náměstí

Dotace na fasády 
a střechy podruhé
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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. 

300 000 Kč). 
Pro příští rok jsme přichystali ně-
kolik změn, které by měly zpřís-
tupnit program většímu okruhu 
žadatelů (nejen z bezprostředního 
centra města, ale z celé Městské 
památkové zóny Šluknov), a sou-
časně stanovili jednoznačná hod-
notící kritéria. 
Zároveň mají vlastníci objektů vý-
razně větší čas na přípravu žádostí, 
a sice až do 15. listopadu 2018. For-
mulář žádosti včetně příloh nalez-
nete na webových stránkách měs-
ta. S případnými dotazy Vám rádi 
poradí pracovníci Odboru rozvoje 
a životního prostředí.

Za ORŽP MěÚ Šluknov 
Mgr. Martin Chroust

Dotace na fasády 
a střechy podruhé

v pátek 5. října 2018 od 14.00 do 
22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 
od 8.00 do 14.00 hodin
Kde se ve Šluknově volby konají?
v našem městě se bude hlasovat 
ve stálých volebních okrscích:
okrsek č. 1 – Dům kultury
okrsek č. 2 – tělocvična Základní 
školy v Žižkově ulici
okrsek č. 3 – jídelna v přízemí 
Domu s pečovatelskou službou
okrsek č. 4 – přízemí požární zbroj-
nice v Království.
Jak se bude volit?
nejpozději tři dny před volbami 
všichni voliči obdrží hlasovací lís-
tek, v případě jeho ztráty či poško-
zení obdržíte nový hlasovací lístek 
a obálku přímo ve volební místnosti
po prokázání totožnosti a státní-

Volby do zastupitelstev obcí se blíží
Pokračování ze str. 1 ho občanství ČR občanským průka-

zem nebo cestovním pasem je voliči 
umožněno hlasování
v případě závažných důvodů lze 
požádat před konáním voleb měst-
ský úřad (evidence obyvatel, pí 
Slavíková – tel. 412 315 317), nebo 
ve dnech konání voleb příslušnou 
okrskovou volební komisi o hlaso-
vání mimo volební místnost – k vo-
liči jsou v tomto případě vysláni dva 
členové volební komise s přenos-
nou hlasovací schránkou
Úprava hlasovacího lístku – pro 
volby do zastupitelstva obce
Na hlasovacím lístku je zveřejně-
no celkem 7 volebních stran, jejichž 
kandidáti kandidují do zastupitel-
stva našeho města. Pořadí voleb-
ních stran na hlasovacím lístku bylo 
určeno losem.
Vzhledem k tomu, že se do šluk-
novského zastupitelstva bude volit 
celkem 15 členů, má také každý 
volič právě 15 hlasů, které může na 
hlasovacím lístku uplatnit násle-
dovně:
a) Může označit křížkem v záhlaví 
u názvu tu volební stranu, kterou 
si vybral, a jinak již hlasovací lístek 
neupravuje – v tom případě obdrží 
každý z kandidátů vybrané volební 
strany 1 hlas a vybraná strana pak 
celkem 15 hlasů (pokud takto ozna-
číte více než 1 volební stranu, bude 
Váš hlas neplatný).
b) Může označit křížkem před jmé-
nem max. 15 kandidátů z různých 
volebních stran, které si vybere – 

v tom případě obdrží každý z kan-
didátů 1 hlas (pokud označíte méně 
kandidátů, nevadí to, pokud jich 
však označíte více než 15, bude Váš 
hlas neplatný).
c) Může oba výše uvedené způso-
by kombinovat, tj. označit křížkem 
několik kandidátů z různých voleb-
ních stran a zároveň také označit 
jednu vybranou volební stranu – 
v tom případě pak obdrží hlas kaž-
dý ze samostatně označených kan-
didátů a vybraná volební strana pak 
obdrží tolik hlasů, kolik jich zbývá 
do 15, a to tak, že tyto hlasy obdrží 
její kandidáti podle pořadí na hla-
sovacím lístku (např. označíte 7 
kandidátů a poté jednu z volebních 
stran – vaše hlasy obdrží vybraní 
kandidáti a prvních 8 kandidátů 
z vybrané volební strany).
Poté volič takto upravený hlaso-
vací lístek vloží do šedé úřední obál-
ky a vhodí do volební schránky.
Výsledky voleb
zveřejňuje Český statistický úřad 
na svých stránkách: volby.cz
výsledky voleb do zastupitelstva 
našeho města budou bezprostředně 
po jejich zpracování Českým statis-
tickým úřadem (ještě v sobotu 6. říj-
na 2018) zveřejněny jak na www.
mesto-sluknov.cz, tak také na úřední 
desce před městským úřadem, 
celkové výsledky voleb vyhlašu-
je po uzavření všech okrskových 
volebních místností Státní volební 
komise.
Ing. Bc. Ivana Lukešová, tajemnice

hování a v této souvislosti prosím, 
aby občané, v případě potřeby ná-
vštěvy či kontaktu radnice v době 
stěhování, sledovali komunikační 
kanály – zejména webové strán-
ky města (www.mesto-sluknov.cz) 
a úřední desku města, kde budou 
vždy zveřejněny aktuální informa-
ce a také nové kontaktní telefony 
na jednotlivé zaměstnance úřadu. 
Informace budou rovněž zveřej-
ňovány v mobilní aplikaci Česká-
Obec, kterou je možné si zdarma 
nainstalovat podle návodu, uve-

Rekonstrukce radnice dokončena:
úředníci se vrátí zpět na náměstí

deného na webových stránkách 
města, anebo prostřednictvím 
SMSInfoKanálu města, do kte-
rého je rovněž možné se zdarma 
zaregistrovat.
Za kolektiv zaměstnanců města vel-
mi děkuji všem občanům za jejich 
pochopení a těším se, že je budeme 
napříště moci uvítat v důstojných 
zrekonstruovaných prostorách bu-
dovy radnice, ve kterých plánujeme 
zrealizovat rovněž pro veřejnost 
„den otevřených dveří“ s možností 
prohlídky.
Ing. Bc. Ivana Lukešová, tajemnice
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pro město. Po dobu 12 let se jedná 
o 1,3 milionu korun (bez DPH) 
ročně. Na jaře byla spuštěna reali-
zační část. V rámci projektu EPC 
jsou rekonstruovány zdroje tepla 
na mateřských školách i na ZŠ Žiž-
kova. Projekt EPC dále vyřeší pro-
blém s již dosluhující a poruchovou 
blokovou kotelnou, která dodávala 
teplo pro ZŠ Vohradského, jídelnu 
a tělocvičnu. Díky novým zdrojům 
tepla v těchto objektech se může 
bloková kotelna odstavit. Vše bude 
připraveno na začátku nadcházející 
topné sezóny. Zdroje tepla však nej-
sou jediným úsporným opatřením, 
jedná se totiž o komplexní řešení 
úspor všech energií (tepla, elektric-
ké energie i vody). Modernizuje se 
například systém měření a regu-
lace, který umožňuje dálkově řídit 
vytápění všech objektů, dále vnitřní 
i veřejné osvětlení a další.
„Jedná se o další, velice zajímavý 
EPC projekt v oblasti municipální 
sféry. Vedle uvedených úsporných 
opatření v oblasti tepla stojí za 
zmínku také komplexní řešení spor-
tovní haly, které si město definovalo 
v rámci povinného opatření veřejné 
zakázky. Nejen že zde modernizu-
jeme osvětlení, ale součástí projek-
tu je také kompletně nový stropní 

Město uspoří za energie
podhled, ve kterém budou integro-
vány topné sálavé panely a LED 
osvětlení s možností regulace podle 
druhu využití haly. Také nová svíti-
dla veřejného osvětlení budou mít 
možnost regulace intenzity osvět-
lení. Jejich velkou výhodou je rovněž 
záruka poskytovaná na 10 let. Naše 
zkušenost z obdobných projektů po-
tvrzuje vysokou spolehlivost doda-
ných světel,“ říká Martin Hvozda, 
manažer divize energetických slu-
žeb MVV Energie CZ, dodavatele 
EPC projektu.
„Náklady na energie tvoří význam-
nou část našeho městského roz-
počtu. Díky garantované úspoře 
se nám metoda EPC ukázala jako 
vhodný způsob, jak tyto náklady 
optimalizovat,“ uvádí starostka 
města Mgr. Eva Džumanová a do-
dává: „Nyní je úkolem dodavatelské 
firmy zrealizovat opatření a splnit 
smluvní garance úspor“. Dle Mar-
tina Hvozdy je to zejména „ona 
garance dosažených úspor“, která 
je největší výhodou metody EPC. 
Po dobu 12 let získává město Šluk-
nov partnera s identickou motivací 
jako má vedení města – dosáhnout 
efektivního nakládání s energiemi 
a uspořit veřejné prostředky.

Bc. Martin Hvozda, 
Eva Džumanová



Vážení a milí spoluobčané,
jak jste jistě zaznamenali, ve dnech 5. – 6. října 2018 proběhnou opět po 
čtyřech letech volby do zastupitelstev obcí a měst. Uplynulé čtyři roky 
uběhly skutečně rychle a za tu dobu odvedlo Zastupitelstvo města Šluknov 
spolu se zaměstnanci úřadu značný kus práce. Snažili jsme se, aby práce 
nás všech byla ve městě vidět, abychom splnili co nejvíce z toho, k čemu 
jsme se v programovém prohlášení zavázali. Pochopitelně vnímáme fakt, 
že nelze zcela splnit všechna očekávání občanů a už vůbec se nelze zavděčit 
všem. Pracujeme s tím, co máme – stanovený rozpočet, personální kapaci-
ty, plán rozvoje města podle priorit, který schvalují zastupitelé a množství 
pravidel, omezení a pokynů, které vyplývají z naší legislativy a musíme je 
respektovat. Dovolím si v tomto příspěvku krátce zrekapitulovat výsledky 
naší práce za uplynulé volební období (foto na str. 10 a 11).
Největší investice
Za největší investiční akce v uplynulém volebním období lze považovat 
kompletní rekonstrukci náměstí Míru a rekonstrukci budovy radnice, kte-
rá je v době vydání novin již dokončena a probíhají přípravy na kolaudační 
řízení. Tyto akce byly jednoznačně velmi potřebné. Rekonstrukce náměstí 
byla kompletně investována z rozpočtu města. Rekonstrukce radnice ze 
značné části také, dotaci jsme obdrželi na výtah a bezbariérovost ve výši cca 
2 mil. Kč. Město část nákladů uhradilo z úvěru ve výši 7 mil. Kč. O potřebě 
rekonstrukce radnice nelze pochybovat, neboť stav budovy byl v žalostném 
stavu. Budova bude nyní splňovat všechny požadavky kladené na veřejné 
budovy, bude příjemným a důstojným místem pro občany i zaměstnance 
úřadu. A o úsporách na energiích nelze pochybovat. Přestěhovat bychom 
se měli v průběhu září a října. Obě tyto investiční akce lze pokládat za velmi 
úspěšné a významně přispěly ke zlepšení vzhledu centra našeho města. 
Další významné investice z let 2015 – 2018
I přes nákladné investice na rekonstrukci náměstí a radnice z rozpočtu 
města jsme i díky úspěšnosti při získávání dotací mohli investovat do nej-
různějších akcí. V průběhu 4 let byly provedeny stavební práce, zateple-
ny a omítnuty budovy mateřských škol ul. Žižkova a Svojsíkova, včetně 
úpravy zahrad. Kapacita mateřské školy byla zvýšena o oddělení pro děti 
2 – 3 let. Na budově základní školy byly etapově zahájeny výměny oken, 
letos v létě proběhla další úprava tělocvičny. Na budově sladovny proběhla 
obnova krovu a zajištění statiky. Byly zahájeny práce na budově knihovny 
– oprava střechy, balkónu, odvodnění budovy, oprava schodiště, dláždění 
parkoviště. V současné době ještě probíhá obnova fasády na budově Domu 
kultury. Za velmi potřebnou a významnou investici lze uvést výstavbu no-
vých chodníků směrem na Císařský, v ul. Rumburská, v letošním roce bude 
zahájena i výstavba nových chodníků v Království, další část ul. Rumbur-
ská a ul. Budišínská. Dotace jsme získali na všechny tři chodníky. Každý 
rok byly investovány finanční prostředky do dílčích oprav místních komu-
nikací, mostků, propustků, zábradlí, podle schváleného plánu oprav. Velký 
kus práce byl odveden na obnově veřejného osvětlení. Každoročně probí-
hala v různých částech města výměna lamp, zcela nově proběhla výstavba 
veřejného osvětlení na cyklostezce v Rožanech. V současné době probíhá 
další výměna cca 60 % lamp veřejného osvětlení v našem městě. Vzhledem 
ke skutečnosti, že bohužel neexistuje možnost čerpat dotace na vybudová-
ní nového Centra záchranných služeb a ani Ministerstvo vnitra ČR nemá 
v plánu investici tohoto druhu ve Šluknově, přistoupili jsme k opravám 
stávajících hasičských zbrojnic ve Šluknově, v Království, v Císařském. 
Ve Šluknově budou práce pokračovat i nadále. Neopomněli jsme ani na 
městský hřbitov. Máme připravenou projektovou dokumentaci na kom-
pletní rekonstrukci hřbitova ve Šluknově. V první etapě byly provedeny 
stavební úpravy prostranství u kaple a vytvoření nových parkovacích míst. 
V letošním roce jsme získali do majetku města i hřbitov v Království, kde 
máme zájem pracovat podle podobného scénáře. Současně byla provede-
na revitalizace zeleně na hřbitově i na Křížové cestě ve Šluknově. Zeleni 
v našem městě byla také věnována patřičná pozornost. Proběhla revitaliza-
ce parčíku na ul. Rumburská, obnova parčíků v Království a v Rožanech. 
V zámeckém parku bylo provedeno kompletní ošetření stromů, jakož i dal-
ších památných stromů v katastru města. Celkově bylo vysázeno více jak 
1000 nových stromů, připomenu novou ovocnou alej na Fukově, výsadba 
česko – německé aleje v Království, do Karlova údolí, u Domu s pečovatel-
skou službou. Abychom měli kompletní přehled o stavu zeleně, byl zpra-
cován pasport zelně. Stejně tak i pasport městského mobiliáře a mostků 
ve vlastnictví města. Do svého vlastnictví jsme získali Pivovarský rybník 
pod zámeckým parkem a provedli jeho rekonstrukci. Úpravou prošlo ve-
řejné prostranství u studánky směrem na Císařský, výstavba fitparku pod 
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sokolovnou a workoutového hřiště 
na stadionu. Mysleli jsme i na dětská 
hřiště, která prošla opravami, a jed-
no nové vzniklo v Císařském. Od 
roku 2015 zajišťuje svoz a likvidaci 
odpadu v našem městě městská fir-
ma Technické služby Šluknov, spol. 
s r. o. a byl rovněž zahájen provoz 
nově vybudované kompostárny. Pro 
obce vyplývá ze zákona o odpadech 
povinnost odkládat biologicky roz-
ložitelný odpad v zařízeních k tomu 
určených. A díky kompostárně jsme schopni tuto povinnost dodržet. Inves-
tice se týkaly také památek. Byla opravena kaple Křížové cesty v Království 
a obnovena všechna zastavení včetně nových kopií reliéfů, které byly finan-
covány sbírkou od dárců, kompletně zrekonstruovány byly rovněž kaple 
p. Marie pod Partyzánem a u kostela v Království. Dále pak opravy dalších 
sakrálních památek – křížků (např. Zeckelova kříže, kříže na ul. T. G. Masa-
ryka, kříže pod Jitrovníkem apod.). Autobusový terminál se dočkal nových 
zastávek, na náměstí jsou nové veřejné toalety. Poprvé byl podpořen projekt 
na opravu fasád a střech domů v určené zóně pro občany města. Další pro-
jekt na pro tentýž účel na rok 2019 byl v letošním roce opět vyhlášen. 
Projektové dokumentace
Do žádné investiční akce se nelze pustit bez předchozí přípravy projektové 
dokumentace. A abychom mohli včas reagovat na vyhlášené výzvy pro po-
dání dotací, musíme být připraveni, tzn. mít připraveny tyto dokumenty. 
Dovolím si vypsat některé z nich: Architektonická studie sportovního are-
álu Šluknov, Centrum záchranných služeb, Rekonstrukce hřbitova Šluk-
nov, Rekonstrukce autobusové zastávky Benar, Zastavovací plán Jihozá-
pad 1. etapa, Rozhledny Jitrovník a Grohmannova výšina, Rekonstrukce 
a dostavba cyklostezky Šluknov – Rožany, Výstavba chodníku Království 
1. + 2. etapa, oprava hasičské zbrojnice, PD na rekonstrukci jídelny (za-
teplení, okna, střecha, fasáda, vzduchotechnika, chodby, sociální zaříze-
ní, bezbariérový přístup). Dále Revitalizace kina, Architektonická studie 
Revitalizace areálu bývalého pivovaru – Sladovny Šluknov a pivovarských 
sklepů, Studie využitelnosti Sokolovny, Cyklostezka Šluknov – Fukov, Re-
vitalizace volnočasového areálu Židovský vrch a další. Pochopitelně jsme 
měli připravené projektové dokumentace na investice, které již byly prove-
deny kompletně nebo částečně.  
Dočkáme se ve Šluknově zubaře?
Absence stomatologa trápí mnohé občany našeho města a řada z Vás se na 
mne s touto skutečností obracela s dotazem, co s tím budeme dělat. K této 
problematice proběhlo na radnici několik schůzek a dovolím si se souhla-
sem zástupce firmy takto s předstihem informovat, že v nově zrekonstruo-
vané budově u Penny marketu mají působit dva stomatologové a v provozu 
bude také ordinace dentální hygieny. Pro jednoho z lékařů je již hotový byt 
v téže budově a připravuje se zařizování ordinací. Nicméně vše podléhá 
kolaudačnímu řízení a z toho důvodu nelze zcela přesně uvést termín za-
hájení provozu. Lze se domnívat, že by to mohlo být v řádu měsíců. To by 
vyřešilo základní problém mnohých spoluobčanů, kteří v současné době 
nejsou registrováni u žádného stomatologa. A dojíždění několik desítek ki-
lometrů je zejména pro seniory velmi náročné. Tak doufejme, že vše bude 
tak, jak bylo přislíbeno.
Nové předláždění ulice Hřbitovní 
Proběhla plánovaná oprava ul. Hřbitovní a části Hradební ulice za mateř-
skou školkou ul. Svojsíkova směrem ke hřbitovu. Nový povrch je tvořen 
dlažebními kostkami, které byly v případě ulice Hradební léta skryty pod 
původním asfaltovým povrchem. Jejich stáří je více než 150 let, z čehož 
jsou velmi nadšeni pracovníci Národního památkového ústavu a na zá-
kladě jejich požadavku musela být tato dlažba zachována. Kameny nejsou 
pravidelné a poskládat je do úplné roviny nebylo prakticky zcela možné, 
proto mohou občané vnímat nový povrch jako ne zcela dokonalý. Nicmé-
ně jsme museli respektovat požadavky státní památkové péče a zachovat 
původní materiál.
Jak jsem v úvodu svého příspěvku psala, v říjnu nás čekají volby do zastu-
pitelstev obcí a měst. A jste to právě Vy, občané města, kteří ve volbách 
rozhodujete o věcech budoucích, o směřování vývoje města, proto přijďte 
k volbám, ať svůj hlas dáte kterékoli straně, sdružení či uskupení, ale každý 
Váš odevzdaný hlas se počítá. Přeji všem šťastnou ruku při výběru.

Eva Džumanová



Jaká byla účast členů zastupitelstva města a rady 
města na jednání ve volebním období 2014 – 2018

Účast na schůzích rady městaÚčast na jednání zastupitelstva města

STRANA 4 ŠLUKNOVSKÉ NOVINYINFORMACE

V současné době v mnoha částech města dochází k přerůstání dřevin a ze-
leně (stromy, keře, větve), která omezuje bezpečnost projíždějících cyk-
listů, automobilů, vozů svážejících komunální odpad či zasahuje do šíře 
chodníků a omezuje tak bezpečný pohyb chodců. Chodci nemohou být 
nuceni kvůli přerostlé zeleni vstupovat do vozovky, kde by mohli být ohro-
ženi projíždějícími vozidly. Přerůstající zeleň omezuje běžné užívání po-
zemních (místních) komunikací (tzn., zakrývá dopravní značky, zhoršuje 
průjezdnost) a ohrožuje bezpečnost a plynulost provozu na nich (zhoršuje 
rozhledové poměry). Proto bychom chtěli upozornit vlastníky, jejichž po-
zemky přiléhají k pozemním komunikacím a chodníkům, aby dbali o údrž-
bu svých dřevin a zeleně a v případě jejich přerůstajících částí, zasahujících 
do průjezdních a průchozích profilů pozemních komunikací tyto části prů-
běžně odstraňovali.
Prosíme a zároveň Vás vyzýváme ke spolupráci při odstraňování těchto 
přesahujících částí dřevin a zeleně v co nejkratším možném termínu. 
Zásah do přerostlé zeleně, která bude ohrožovat bezpečnost a plynulost 
provozu na pozemních komunikacích u nemovitostí, kde jejich vlastníci 
nebudou reagovat na naší prosbu a výzvu, bude proveden ze strany města.
Toto opatření prospěje jak bezpečnosti provozu a pohybu v našem městě, 
tak i jeho vzhledu.

Mgr. Veronika Stroufová

Úprava dřevin a zeleně 
zasahujících do pozemních komunikací

Městská policie Šluknov
adresa: nám. Míru 285, Šluknov

 č. tel.: 412 315 310, 602 881 677, 156

Již několik měsíců zástupci ze Sdružení pro rozvoj Šluknovska jednají 
ve věci zachování poskytování zdravotní péče v našem výběžku. Přistou-
pili k tomu na základě předchozích neúspěšných jednání vedení města 
Rumburku s vedením Ústeckého kraje a s vedením Krajské zdravotní a. s. 
Základním problémem je několikaletá neutěšená ekonomická situace 
s financováním Lužické nemocnice a. s., nestabilita zdravotnického per-
sonálu a s tím související nejistota zajištění provozu nemocnice v Rum-
burku. Starostové vedli několik jednání s výše uvedenými institucemi, dále 
pak i se zástupci VZP. Naším cílem bylo přimět Ústecký kraj a Krajskou 
zdravotní a. s. k znovuobnovení jednání s vedením města Rumburku. Po 
opakovaných intervencí starostů se podařilo dosáhnout ochoty ze strany 
Krajské zdravotní a. s. znovu obnovit jednání s vedením města Rumbur-
ku. Podmínkou Krajské zdravotní a. s. je nadále vypracování analýzy stavu 
nemocnice, kterou my, starostové, vnímáme jako zcela opodstatněnou, 
protože každý nový případný provozovatel nemocnice má potřebu a právo 
seznámit se s ekonomikou firmy i s jejím dosavadním fungováním. Níže 
zveřejňujeme tiskovou zprávu Krajského úřadu ÚK:
„Zástupci starostů Šluknovského výběžku na posledním jednání seznámili 
vedení Ústeckého kraje a také předsedu představenstva Krajské zdravotní 
a. s. se závěry dosavadních jednání se zdravotní pojišťovnou i o aktuální si-
tuaci kolem zdravotnické péče na Šluknovsku. Ze strany Krajské zdravotní 
byl přislíben zájem znovu o celé situaci jednat s vedením měst a nemocnic 
v Rumburku i Varnsdorfu, za předpokladu, že budou dodrženy již dříve sta-
novené podmínky a to včetně provedení kompletní analýzy stavu nemocnice.“ 
V zájmu všech občanů Šluknovského výběžku je, aby bylo zachováno po-
skytování základní lékařské péče v nemocnici v Rumburku a doufáme, že 
znovuobnovená jednání povedou k omuto cíli.

Za SPRŠ: Michal Maják, Mgr. Eva Džumanová, Jan Kolář, 
Ing. Roman Forfera, Pavel Svoboda, František Moravec

Aktuální informace k zajištění 
zdravotnické péče v oblasti 
Šluknovského výběžku
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Třídíme odpady jako o život. Jsme 
v tom prý tak dobří, že jsme v třídě-
ní snad třetí nejlepší zemí v EU. 
Je jistě fajn, že třídíme. Třídíme 
plasty, sklo, papír, elektroodpady…
A máme dobrý pocit, jak si počíná-
me ekologicky, jak nezatěžujeme 
planetu. A státní instituce se chlubí, 
kolik tun vytříděného odpadu dáme 
do kontejnerů a do sběrných dvorů. 
A kolik miliard že už poskytlo na 
budování sběrných dvorů a dalších 
systémů. A proč třídíme? Abychom 
obaly nechali recyklovat a znovu 
vrátili do oběhu nebo z nich udělali 
něco užitečného. Nebo ne? 

Ve výkaznictví separace jsme jedni z nejlepších
A v tom je právě ten zásadní pro-
blém. Nejde jen o samotné vytřídě-
ní. Co potom? Kam s ním? A kde 
tedy ten vytříděný odpad končí? 
V Číně už moc ne, ta od přelomu 
roku přestala z Evropy a USA vy-
kupovat plasty. A co se dělo s nimi 
tam? Kolik z našich vytříděných 
obalů skončilo v mořích, na sklád-
kách nebo shořelo? U nás či někde 
v Asii? Ani netušíme. 
Když ne v Číně, tak kde? A jako 
řešení naši úředníci nabízeli, že 
dojednají vývoz do Indie. Velká 
část námi vytříděných plastů, která 
neskončí zrovna v Asii, se často za-
hrabe na skládkách a spálí ve spa-
lovnách. Ale vykazujeme ve třídění 
dechberoucí čísla, ne? Že Německo 
je až za námi? No jistě, oni třeba 
PET lahve nevykazují jako odpad, 
jsou to vratné nádoby, takže ve vý-
kazech chybí. To by nám ale pak tu 
pofiderní třetí příčku kazilo, tak to 
raději jako nevíme. 
Nicméně o plastech teď mluví kde 
kdo. Přesuňme pozornost třeba 
na elektroodpad. Tam se také stále 
zlepšujeme ve vykazování. Při kou-
pi každého elektrozařízení zapla-
tíme  výrobci pár stovek, které on 

převede kolektivnímu správci, a ten 
odkupuje a následně má recyklovat, 
co jsme na sběrný dvůr či třeba do 
kontejneru odnesli jako vysloužilé 
- ledničky, lampy, žárovky, mixéry, 
vysavače, kávovary, mobily, počíta-
če, baterie, solární panely… 
A co se tady zase měří? Poměr ko-
nečné recyklace vůči výrobkům 
uváděných na trh, včetně jejich slo-
žení, nebo jen množství celkového 
vytříděného elektroodpadu? Může-
te hádat. A kde je podstata? 
Nyní se má dokonce tento systém 
ještě více otevřít novým kolektiv-
ním správcům, aby i zde fungoval 
jakoby trh, aniž by se ale jakkoli 
řešila právě ta otázka, kdo a jak 
bude kontrolovat, kolik z vytřídě-
ného elektroodpadu stávající a noví 
správci skutečně dokáží recyklovat 
a zda to také skutečně odpovídá 
množství a složení elektrovýrobků 
uváděných na trh, jak pečlivě se ro-
zebírají výrobky, atp. 
A když se náhodou přijde na to, že 
vykoupený elektroodpad skončí ji-

Nejčastější chyby při třídění odpadu: 
O co, že je děláte taky!

Kancelář senátora Ing. Zbyňka Linharta  
Generála Svobody 1905, Varnsdorf

Házíte ruličku od toaletního papí-
ru do modrého kontejneru, který 
je určen pro papír? Chyba! Kvůli 
neznalosti celá řada z nás třídí 
špatně. Pojďte se s námi podívat na 
časté prohřešky, kterých se nevě-
domky dopouštíme.
Česko se řadí mezi země, které 
úspěšně recyklují. Možná Vás pře-
kvapí, že odpad třídí přes 72 % 
Čechů. Recyklace odpadu má ob-
rovský ekologický význam. Tím, 
že třídíte, šetříte přírodní zdroje. 
Velmi často se ale stane, že se na 
recyklační lince objeví něco, co 
tam rozhodně nepatří. 
Do modrého papír
Do modrého kontejneru můžete 
vhodit veškeré papírové obaly, 
noviny, časopisy, lepenku, sešity, 
krabice či obálky i s foliovým okén-
kem. 
Do kontejneru na papír nepatří 
celé knihy, ale pouze listy bez tvrdé 
vazby. 
Existují však věci, které do toho-
to kontejneru nepatří. Obecně lze 
říci, že do tohoto kontejneru nepa-
tří voskovaný, laminovaný, mast-
ný, mokrý ani jinak špinavý papír. 

Kontejner také není určen pro od-
pad, který je vyroben již z recyklo-
vaného papíru. Z toho důvodu do 
modrého kontejneru nepatří ani 
rulička od toaletního papíru či 
papírové obaly od vajec. Vhodněj-
ší volbou pro tento odpad je tak 
kontejner na směsný odpad nebo 
bioodpad. Z hygienických důvodů 
také není vhodné házet do kontej-
neru na papír posmrkané papírové 
kapesníčky a použité pleny. 
Kupujete si každé ráno kávu s se-
bou v „papírovém“ kelímku? 
Pak při jeho třídění zpozorněte! 
I  přesto, že samotný kelímek se 
zdá být na první pohled papírový, 
do papíru rozhodně nepatří. Aby 
Vám totiž kelímek neprotekl, je 
potažen slabou vrstvou plastu. Tou 
správnou volbou při jeho likvidaci 
je tak kontejner na směsný odpad. 
Do žlutého plast 
Mikrotenové sáčky, tašky, fólie, ke-
límky od jogurtů, CD obaly, termo-
krabičky od jídla a polystyren patří 
do žlutého kontejneru na plasty. 
Samozřejmostí jsou i PET láhve, 
které je však nutné před vhozením 
do kontejneru sešlápnout, aby za-

braly co nejméně místa. 
Víčka ani etikety z lahví 
není potřeba sundávat. 
Při třídění plastových 

nak než v celkové a důsledné recyk-
laci a ekologické likvidaci zbytku? 
To se pak udělí pokuta. A považte 
– 150 000 korun. To aby se jeden, 
s obratem sto milionů, začal bát, 
jak s tím elektrodpadem opravdu 
naloží.
O co více jsme aktivní ve vykazování 
třídění, o to méně aktivní v podpoře 
a skutečně věcné kontrole recykla-
ce. Pak jsou ale všechny ty miliardy 
na separaci trochu devalvované. 
K chlubení bude ne třetí místo ve 
výkaznictví separace, ale až budeme 
masově umět recyklované výrobky 
díky novým technologiím zpracová-
vat u nás – v Evropě a ČR. 
Musíme měřit to, kolik obalů či po-
užitých výrobků skutečně recyklu-
jeme, ne jen kolik jich vybereme. 
A k tomu motivovat. Jinak se budeme 
dále plácat po zádech, kolik milionů 
tun jsme vytřídili, ale už nás nebude 
zajímat, že naše vytříděné odpady 
stejně v hojném počtu nakonec končí 
v řekách, mořích, na skládkách a ve 
spalovnách.                 Zbyněk Linhart

nádob se mezi lidmi vytvořila do-
mněnka, že je nutné plastové obaly 
důkladně vymýt. Toto tvrzení je 
však mylné! Například kelímek 
od jogurtu postačí jen důkladně 
vyškrábat. Vymýt je potřeba pouze 
plastové obaly, které jsou mastné. 
Nestačí je však vymýt pouze vo-
dou. Abyste se zbavili mastnoty, je 
nutné nádobu vymýt prostředkem 
na nádobí a opláchnout v horké 
vodě. Pak ji teprve můžete vhodit 
do žlutého kontejneru. V případě, 
že se Vám nechce nádobu vymýt, 
vhoďte ji raději do odpadkového 
koše na směsný odpad. 
 Víte, že plastové obaly tvoří nej-
větší procento odpadu z domác-
nosti? Před vhozením PET láhve 
do kontejneru ji proto sešlápněte. 
Na druhou stranu obaly od kos-
metických výrobků, například od 
šamponu, sprchového gelu či mý-
dla, není potřeba vymývat. Neob-
sahují totiž nebezpečné látky. 
Záludná je také tuba od zubní 

pasty. Zdá se vám jasně plastová, 
a tudíž patřící do žlutého kontejne-
ru? Omyl! Uvnitř tuby se nachází 
slabá hliníková vrstva, která brání 
jejímu bezproblémového třídění.  
Chyb se také často dopouštíme 
při třídění obalů ze sušenek nebo 
brambůrek. Tyto obaly je nutné 
vhazovat do směsného odpadu, 
nikoliv do plastu. Důvodem je stří-
brná vrstva uvnitř. 
Do zeleného a bílého sklo
Na barevné sklo je určen zelený 
kontejner, na sklo čiré zase bílý. 
Sklo je nutné rozlišovat v přípa-
dě, že máte k dispozici oba. Pokud 
stojí u Vašeho domu pouze jeden 
kontejner, se tříděním skla si vrás-
ky dělat nemusíte. Důležité však 
je, že do tohoto kontejneru nepatří 
autoskla, porcelán, keramika a po-
kovená skla, například zrcadla. 
Poradit Vám mohou nálepky na 
jednotlivých kontejnerech či sym-
boly na obalech.

Zdroj: Bydlíme kvalitně
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Od 1. 9. 2018 vstoupí v platnost nový tarif Dopravy Ústeckého kraje. Hlavní 
změnou je zanesení nových slev nařízených státem, tedy pro děti do 18 let, 
studenty do 26 let a seniory nad 65 let dosáhne sleva nově 75 % z obyčejného 
jízdného. Ústecký kraj ve spolupráci s městy zapojenými do DÚK připravil 
systém slev v širším rozsahu, než vyžadují státní předpisy. Slevy platí v pl-
ném rozsahu ve vlacích, zelených autobusech, na turistických železničních 
i lodních linkách a také včetně jízd MHD po městech Bílina, Děčín, Chomu-
tov, Jirkov, Litvínov, Most, Teplice, Ústí nad Labem a Varnsdorf.
Velmi výhodné jízdné se takto nabízí především studentům a seniorům 
(viz kategorie „Zlevněné“). Například tato skupina může velmi výhodně 
cestovat na jednodenní jízdenku DÚK jen za pouhých 32 korun po celém 
území kraje. Zajímavé tarify se objevují také u časových jízdenek – 7denní, 
30denní, 90denní a celoroční. 
Doporučujeme využít praktickou pomůcku v podobě tzv. Kalkulátoru, kte-
rý je na stránkách dopravního odboru UL kraje a který Vám přesně vypočí-
tá výši jízdného z daných stanic, které potřebujete. Kalkulátor: http://ids.
kr-ustecky.cz/mapserv/iduk/pocitadlo.php

Jednodenní jízdenky DÚK
Jízdné placené hotovostně i z el. peněženky  Cena
Obyčejné nad 15 let     130 Kč
NOVINKA: Zlevněné* + ZTP/P   32 Kč
1+2 (1 osoba bez omezení věku a max. 2 děti do 15 let) 160 Kč
2+4 (2 osoby bez omezení věku a max. 4 děti do 15 let) 220 Kč
Max. 5 (max. 5 osob bez určení věku)   330 Kč
*Zlevněné: 
Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným 
identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo stu-
dentským průkazem ISIC
Žák a student 18-26: prokázání platným žákovským nebo studentským 
průkazem denního nebo prezenčního studia

Tisková zpráva: Nové tarify jízdenek už od září
Senioři nad 65 let: prokazování osobním průkazem občana Evropské 
unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným iden-
tifikačním osobním dokladem
ZTP, ZTP/P: nutný průkaz ZTP nebo ZTP/P
Poloviční: nárok se prokazuje průkazem totožnosti a průkazem, který 
vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno

Jednodenní jízdenky Labe-Elbe
Jízdné placené hotovostně i z el. peněženky  Cena
1+2 (1 osoba bez omezení věku a max. 2 děti do 15 let, 
území DÚK+VVO)     270 Kč
2+4 (2 osoby bez omezení věku a max. 4 děti do 15 let, 
území DÚK+VVO)     380 Kč
Max. 5 (max. 5 osob bez určení věku, 
území DÚK+VVO) - změna    580 Kč

Jednodenní jízdenky Euro-Nisa-Ticket
Jízdné placené hotovostně i z el. peněženky  Cena
Pro 1 osobu     160 Kč
Pro 2-5 osob     320 Kč
Jízdní kolo     90 Kč
V případě dotazů kontaktujte: 
Jiří Rak, České Švýcarsko o. p. s., Křinické nám. 1161/10, 407 46 Krásná Lípa, 
T:+420 775 552 792, jiri.rak@ceskesvycarsko.cz, www.ceskesvycarsko.cz

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

Někteří z Vás jistě zaslechli 25. srpna bouřlivý zvuk motorek, typický pro 
nejdelší motocykly na světě Čechie-Böhmerland. Jako každý rok, tentokrá-
te již po dvacáté, se sjeli jejich majitelé a spanilou jízdou projeli Šluknov-
skem, rodným místem těchto motocyklů. 
Konstruktérem Böhmerlandů byl Albin Hugo Liebisch, který se narodil 
před sto třiceti lety v Rumburku. Jeho životním posláním bylo stavět spo-
lehlivé, pohodlné, výkonné a zcela nekonvenční motocykly, za nimiž by se 
všichni ohlédli a řekli si, buď s obdivem nebo úsměškem „Böhmerland“ či 
„Čechie“ A tak vznikl dvoumetrový kolohnát s orlím nosem. 
O životě samotného konstruktéra, který bez pochyby ovlivnil motocyklo-
vou historii, a o výrobě Böhmerlandů se dočtete v nové brožuře Stopou 
motocyklu Čechie-Böhmerland, kterou u příležitosti 130. výročí narození 
Albina Huga Liebische vydalo město Rumburk. 
Brožuru s poutavým textem a fotografiemi můžete zakoupit v Regionál-
ním informačním centru. 

Text a foto: Jitka Schneiderová

Brožurka
Stopou motocyklu Čechie-Böhmerland

je k zakoupení
ve Šluknovském zámku
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Město Šluknov zpravidla u příleži-
tosti pravidelného setkání rodáků 
a jejich potomků se současnými 
představiteli a obyvateli města kaž-
dý sudý rok ve Fukově „oživuje“ 
po kouskách jednotlivá místa této 
velmi specifické části našeho města 
s poutavou historií.

Návrat sv. Jana Nepomuckého do Fukova

Poměrně delší dobu jsme ve Šluknově nezaznamenali vandalismus v podo-
bě sprayerství, ale těšili jsme se předčasně. Domníváme se, že poškození 
památek je dílem mladistvých, kteří nejspíš z nudy nebo z potřeby předvést 
své „umění“ úmyslně ničí to, o co se ostatní starají a co je součástí historie 
našeho města. Je to nepochopitelné. Nestačí, že jsou mezi námi občané, 
kteří zakládají černé skládky a udržování pořádku na veřejných prostran-
stvích je jim naprosto lhostejné. Toto vše jasně vypovídá o jejich vztahu 
k městu, ve kterém žijí. A naše město bude vypadat tak, jak se k němu bu-
dou lidé i mladiství chovat. Abych nebyla úplně pesimistická, vím, že ve 
Šluknově žije stále ještě většina těch, kteří mají naše město rádi. A to je moc 
dobře. Záležitost poškozování majetku města nyní řeší Policie ČR.

Eva Džumanová
Milý vandale…
V dřívějších dobách existovaly v obci tzv. „Okrašlovací spolky“. Jejich ná-
plní bylo zkrášlování obce a jejího okolí – starali se o květinové záhony, zři-
zovali odpočinková místa apod. Zřejmě se nám ve Šluknově vyskytl jejich 
následovník, který chtěl „vylepšit“ Křížovou cestu ve Šluknově. Bohužel 
výtvarné pojetí je hodně abstraktní, nekoncepční, velmi nekvalitní a hlavně 
- naprosto nevhodné. Rádi jej poprosíme, aby zkrášloval své obydlí a slibu-

Na přípravě letošního překvapení 
(celá akce byla pečlivě utajována) 
jsme začali pracovat již od počátku 
loňského roku na základě podnětu 
pracovnice Národního památkové-
ho ústavu Mgr. Gabriely Jeřábkové. 
Ta přišla s návrhem na obnovu so-
chy sv. Jana Nepomuckého, která 
stávala u železničního mostu před 
peážní trať (vnitrostátní železniční 
dopravu mezi dvěma místy na úze-
mí jednoho státu přes území druhé-
ho státu na základě dohodnutých 
podmínek) ve Fukově. Návrh byl 
vedením města kladně přijat, a tak 
jsme mohli konat postupné kroky 

na dlouhé cestě k její obnově, která 
spočívala především ve spolupráci 
s Ateliérem restaurování výtvar-
ných děl sochařských AVU Praha 
pod vedením prof. Petra Siegla.
Původní socha sv. Jana Nepo-
muckého byla zřízena v roce 1889 
za 300 zlatých a financoval ji rodák 
z původního č. p. 125 Johann Hil-
le. Sochu zhotovil sochař Leopold 
Zimmer (někteří šluknovští jistě 
dobře znají jeho sochu Krista ve 
spodní části městského hřbitova). 
Bohužel – stejně jako téměř všech-
ny ostatní fukovské stavby a stav-
bičky nepřežila válku a následnou 
řízenou likvidaci obce. Na více než 
půl století ji tak připomínala jen 
nálety zarostlá a listím zapadaná 
opěrní zídka a patka žulového sok-
lu.
V roce 2017 byly provedeny pří-
pravné práce – očištění opěrné 
zídky a patky, u nichž byly naleze-
ny fragmenty původní pískovcové 
dlažby. Současně proběhla první 

jednání a kontakty s ateliérem 
prof. Siegla, na jejichž základě za-
čala na návrzích sochy pracovat 
pod vedením doc. Pavla Míky šesti-
ce studentů v rámci svých klauzur-
ních prací.
Práce zdárně spěly do cíle tak, aby 
šestice kompletních modelů ná-
vrhů a nový žulový sokl (dle návr-
hu studentky Michaely Šmídové) 
byly připraveny k předání bývalým 
Fukovanům na setkání rodáků 
3. srpna 2018. To se i díky spolu-
práci s Technickými službami Šluk-
nov, spol. s r. o. (prováděly opravu 
opěrné zdi, dláždění, osazení soklu 
a úpravu okolí) podařilo a na spo-
lečném setkání mělo téměř 70 pří-
tomných možnost vybrat ze šestice 
prezentovaných návrhů ten, který 
se jim nejvíce líbil.
S velkým náskokem byl nejúspěš-
nější návrh sochy sv. Jana Nepo-
muckého od studenta Petra Štalze-
ra. Ten nyní na základě objednávky 
města začne na soše pracovat, při-

čemž její slavnostní odhalení před-
pokládáme u příležitosti výstavy 
všech soch (nejen modelů, nýbrž 
kompletních návrhů v životní ve-
likosti), které byly studenty AVU 
v rámci tohoto úkolu zhotoveny. 
Výstava bude probíhat v průbě-
hu příštího roku na Šluknovském 
zámku.               Mgr. Martin Chroust

návrh Petra Štalzera

srovnání jaro 2017 a léto 2018

autorka soklu Michaela Šmídová, 
autor vítězného návrhu Petr Štalzer

Vandalové se opět předvedli

ji mu, že veřejná místa zvládneme 
sami… 

Text a foto: Bc. Michal Bušek
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Historie Křížové cesty v Království (převzato z doplněného návrhu na pro-
hlášení věci za kulturní památku – Mgr. Jeřábková, NPÚ Ústí nad Labem):
Křížová cesta v Království byla vybudována za pátera Václava Karla v roce 
1859, tři roky po velkolepých oslavách 100. výročí dokončení křížové cesty 
ve Šluknově. Její autoři ji zbudovali po vzoru šluknovské křížové cesty. Má 
charakter pašijové cesty a příběh Ježíšova utrpení vypráví již od Poslední 
večeře a modlitby v Getsemanské zahradě. Kromě 14 jednotlivých zastavení 
(vyskytuje se zde poměrně neobvyklé 15. zastavení s vyobrazením kalichu 
a hostie, symbolizující Zmrtvýchvstání a věčný život Ježíše Krista), byla vy-
budována kaple Žaláře Krista, kaple Bičování Krista, kaple Kalvárie, kaple 
Božího hrobu, grotta sv. Petra a sv. Máří Magdalény a Getsemanská zahrada.
Jednotlivá zastavení ve tvaru výklenkových kaplí zakončenými trojúhel-
níkovým štítem jsou zhotovena z dioritu. Byla rozmístěna v pravidelných 
vzdálenostech od sebe po obvodu mírně svažitého návrší za kaplí Žaláře 
Krista. Před každým zastavením je na mělko osazené kamenné klekátko. 
Původně vyplňovaly výklenky dřevěné řezané reliéfy od řezbáře Josefa 
Maie ze Šluknova. 
V nejvyšším bodě křížové cesty je situováno 12 zastavení přístupné po 
přímém schodišti. Ztvárněno je jako kaple Kalvárie, lichoběžníkového 
půdorysu, vyzděna z žulových kvádrů, zakončena trojúhelníkovým štítem. 
V interiéru žulový oltář se sochami Ukřižovaného Krista, jeho matky Ma-
rie, apoštola Jana a Máří Magdaleny. Sochy pořízeny od firmy Mayer´sche 
Kunstanstalt z Mnichova.
14. zastavením je kaple Božího hrobu - nejmohutnější ze zdejších kaplí, 
obdélného půdorysu. Je, bohužel, velice poničena, zůstalo pouze obvodo-
vé smíšené zdivo, vnitřní prostor zasypán sutí. V kapli byla socha ležící-
ho Krista a anděla, vyhotovené sochařem a kameníkem Josefem Salmem 
z Nových Křečan.
Křížová cesta v Království má jedno zastavení navíc - 15. zastavení – je na 
něm obraz s kalichem a hostií (symbol Zmrtvýchvstání Krista a věčný život). 
U tohoto zastavení stávala kasička pro dary na udržování křížové cesty.
Nedílnou součástí křížové cesty v Království je Getsemanská zahrada - 
soubor soch z Getsemanské zahrady zaplacen ze sbírky dobrovolných 
dárců, objednán u sochaře a kameníka Josefa Salma z Nových Křečan. 
Ikonograficky ustálená kompozice představovala vpředu ležící postavy 
spících apoštolů (sv. Petr uprostřed, sv. Jakub vlevo, sv. Jan vpravo), za 
nimi v dalším plánu klečící Kristus vzhlížející k andělovi, který v ruce drží 
kalich hořkosti. Sochy byly osazeny na kamenném schodišti, které je dnes 
zarostlé barvínkem. 
Severozápadně od Getsemanské zahrady se dle podobnosti z křížovou 
cestou ve Šluknově pravděpodobně nacházela Kaple Žaláře Krista (vybu-
dována r. 1859), která byla v torzálním stavu a v roce 2018 se provádí její 
celková obnova.
Po pravé straně od této kaple byla v roce 1909 vybudována Kaple Bičování, 
která doplnila prostor u grotty sv. Petra. Tato kaple byla obnovena v r. 2016.

žehnání III. zastavení financovaného obyvateli Království

Křížová cesta v Království

pokračující práce na obvodovém zdivu

žehnání farářem p. Procházkou, p. Kujanem a p. Richterem

Mezi další útvary, které rozšířily areál křížové cesty v Království, patří 2 
ojediněle se vyskytující grotty. Za kaplí Božího hrobu se nachází starší ze 
dvou grott – grotta sv. Maří Magdalény z roku 1884. Jednalo se o umělou 
jeskyni podkovovitého tvaru, vyzděnou ze sloupcovitě odlučného čediče, 
doplněného lomovým kamenem. Chybí jí však zasazení do rostlého terénu, 
vstup byl zabezpečen mříží. Sochu Maří Magdalény zhotovil sochař Ru-
dolf Otto z Velkého Šenova. Pískovcová socha sv. Maří Magdaleny ani mříž 
se nedochovala.
Grota sv. Petra byla postavena roku 1901 východně od kaple Žaláře Krista. 
Jednalo se také o umělou jeskyni podkovovitého tvaru, vyzděnou ze sloup-
covitě odlučného čediče, doplněného lomovým kamenem. Před rokem 
2003 se v ní ještě nacházela klečící socha bez hlavy se sepjatýma rukama. 
Vstup byl zabezpečen mříží. V současnosti rozvalena.   
Současnost
V roce 2016 byla opravena kaple Bičování Krista, kam byla navrácena so-
cha z depozitáře farnosti ve Šluknově, a v roce 2017 se opravily a navrátily 
kaple zastavení, které se podařilo zachránit před krádeží. Původní reliéfy 
těchto kaplí zastavení jsou dochovány, ale nejsou ve stavu, kdy by se mohly 
vystavit zpět. Z tohoto důvodu 
byla vyhlášena sbírka, aby do-
nátoři přispěli na výrobu kopií 
těchto desek. K dnešnímu dni 
jsou kopie desek vyrobeny a sou-
bor se instaloval k termínu setká-
ní rodáků a obyvatel Království 
i Šluknova 3. srpna 2018. U pro-
běhlé sbírky (donátorství) nás 
velice potěšilo, že byl projeven 
značný zájem ze strany rodáků 
z Království i občanů Království 
a Šluknova. Finance tak máme 
vybrány napůl z české i německé 
strany. Celková vybraná částka 
se vyšplhala na 350 tis. Kč! 
Další akcí v roce 2018 je celková 
revitalizace kaple Žaláře Kris-
ta, která se dochovala pouze 
v torzálním stavu – obrys obvo-
dových zdí a podlaha. Projektovou dokumentaci vyhotovil Ing. arch. Jiří 
Kňákal a vznikala za společného úsilí s pracovníky Národního památko-
vého ústavu v Ústí nad Labem. Samotnou realizaci pak provádí Ing. Voj-
těch Král a financována je z obecního rozpočtu a získané dotace MK ČR 
z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností.
Všem donátorům z celého srdce děkujeme a věříme, že za pár let se rozzá-
ří novým kabátem celý areál Křížové cesty v Království. Jména donátorů 
a další fotografie najdete na webu města, v sekci památek (www.mesto-
-sluknov.cz). V roce 2019 plánujeme obnovit v areálu kapli Božího hrobu, 
na kterou se již dokončuje projektová dokumentace.
Děkujeme za Vaši ochotu i společnou snahu o záchranu této krásné památky.

Za ORŽP MěÚ Šluknov text a foto: Bc. Michal Bušek
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Šluknovský zámek
má svůj prohlídkový okruh,

 v jehož rámci
 jsou pro návštěvníky 

otevřeny téměř všechny
 prostory zámku,

 včetně dobových místností
 s původními exponáty.

 
Šluknovský zámek (RIC)

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

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

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

od 2 přítomných osob.

Stránku za Šluknovský zámek 
připravila Mgr. Andrea Přidalová

…jsme v Informačním centru opět 
rozšířili sortiment zboží? Nové dru-
hy keramiky, brožury, kalendáře na 
rok 2019 nebo obaly na Turistické 
deníčky.

Víte, že...

Foto: Jiří Fišer

Ač to tak venku prozatím nevypadá, podzim pomalu přichází. Zámecký 
park vypadá po horkém létě jako na podzim sice již měsíc, ten opravdový 
však teprve čekáme.
Celou letní sezónu a až do 30. září máte ještě poslední možnost navštívit tři 
výstavy, které jsme pro Vás vybrali. V přízemí našeho zámku je zdarma k vi-
dění výstava romantických velkoformátových fotek Českého a Saského 
Švýcarska od fotografa Julia Puflera. 

Beatles, Eiffelova věž nebo operační sál, to vše 
se dá vměstnat do lahve

V prvním patře pak vzdáváme hold člověku, který stál u základů vzniku 
demokratické společnosti u nás, a to Václavu Havlovi. Jeho karikatury 
ztvárnilo na osm desítek kreslířů z celého světa. Naši nejmenší nejvíce le-
tos navštěvují výstavu ,,Člověče, nezlob se!“, ve které nejen malým, ale 
i velkým představujeme historii stolních her a stavebnic. A samozřejmě co 
by to bylo za výstavu, kdyby si na ní nemohly děti také pohrát. 

I na podzim a až do Vánoc se na zámku určitě nudit nebudete. Dali jsme 
příležitost třem umělcům, pro které je kreativita a tvorba jejich životem.
Tou první je paní Světlana Turková, která do zámku přinese výstavu, která 
se nazývá „Cesta mé kreativní duše“. Za posledních 15 let svého života 
namalovala nejen spoustu obrazů, ale vykonala mnoho dalších zajímavých 
počinů, jako například originální ztvárnění soch andělů, cínované, drátko-
vané šperky, ručně vyráběný papír a malby na něm, ručně šité a malované 
šátky a šály z bavlněného organtýnu, malované boty, trička nebo čepice. 
Její výstavou prostupuje duše, srdce a energie, které jsou nosným tématem 
v každém jejím výtvoru. Výstavu budete moci na zámku navštěvovat od 
6. října do 21. prosince a vstupné je zcela na vašem uvážení.

Dalším zajímavým umělcem je fotograf Martin Voráček, který do zámku 
přiveze svou výstavu fotografií. Výstava se ponese v duchu portrétů, foto-
grafií architektury a fotografií přírody nejen z Ústeckého kraje. Od 9. 
října do 21. prosince uvidíte fotografie, které vytvořil za celou dobu svého 
působení na tomto poli. Vstupné je dobrovolné.
Poslední výstavou se snažíme opět zacílit i na naše nejmenší ratolesti. Vý-
stava od pana Emanuela Hody ze Strakonic vás zavede do světa miniatur, 
a to ne ledajakých, nýbrž „Miniatur v lahvích“. Snad každý z nás už někdy 
v životě viděl nějaký model v lahvi, stejně jako pan Hoda, který se zabývá 
stavbou modelů v lahvích již mnoho let. Modely lodí, které v lahvích na-
jdeme nejčastěji, však 
rozhodně nejsou jeho 
hlavní záležitostí, protože 
náměty na modely bere 
převážně ze současného 
života. Modely v lahvích 
vyrábí pro své přátele 
a známé a vždy si udělá 
i jednoho dvojníka do své 
sbírky. Jestliže dnes je 
v jeho sbírce přes 200 lah-
ví, více než jedenkrát tolik se jich na-
chází doslova po celém světě. Pojďte 
se seznámit s jeho zajímavým koníč-
kem. Těchto téměř 200 lahví můžete 
vidět v našem zámku, a to od 6. říj-
na do 6. prosince. Vstupné je 40 Kč 
pro dospělé a 20 Kč pro dětičky. 
Věříme, že si tu svou výstavu vybe-
rete a že podzimní a zimní chvíle 
strávíte co nejpříjemněji a třeba 
i v naší společnosti. 

Foto: Jitka Schneiderová
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Výsledky práce zastupitelů za uplynulé volební období a připravené projektové dokumentace na další investice

nový povrch silnice na Nové Vsi (2016)

Nový chodník do Císařského (2016)

projekt na rekonstrukci sladovny revitalizované veřejné prostranství u kašny u silnice do Císařského (2015)

nová, mechanizovaná vrata hasičské zbrojnice ve Šluknově (2017)

vysazené stromy na terasách Křížového vrchu (2015)

nové dětské hřiště v Císařském (2017)opravená fasáda objektu MŠ Svojsíkova (2017 – 2018)
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Výsledky práce zastupitelů za uplynulé volební období a připravené projektové dokumentace na další investice

nová autobusová čekárna na terminálu (2017)

opravený křížek pod Jitrovníkem 

projekt na využití budovy kina

celkový pohled na radnici s novou fasádou

letecký pohled na revitalizované náměstí (foto: Ladislav Bilka) (2015 – 2016)projekt rozhledny

projekt městského stadionu
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RC Lions Rumburk
zve všechny malé budoucí rugbysty na trénink každý pátek od 18.30 

hodin na atletický stadion v Rumburku. Přijď 15 minut před tréninkem.
Níže foto z mistrovství ČR v U8 v Petrovicích, kde jsme získali 8. místo. 

Zúčastnily se týmy z celé ČR, např. RC Sparta Praha, RC Tatra Smíchov,..
Info na fcb RC Lions Rumburk nebo na č. mob. 777 123 075

Začínáme 5. září 2018, sraz u tělocvičny ZŠ (hlavní budova) v 18.00, 
konec v 19.30 hodin. Děti v případě potřeby rozvážíme domů.

Bereme děti od 5 let.
Výuka první pomoci zábavnou formou, výlety, tábory, víkendové akce 

plné dobrodružství, i malé děti se u nás nebudou nudit, přijďte se podívat.
Více info na fcb ččk šluknov, mob. 724 355 139.

Ve čtvrtek 9. srpna jsme se vydali vlakem, přívozem a dále pěšky do kaňonu 
říčky Kamenice, do Tiché, Edmundovy a Divoké soutěsky v Hřensku.
A nyní trocha historie:
Zdejší pískovce vznikly v druhohorách asi před 100 miliony lety, kdy se 
z písečných usazenin na dně moře vytvořily několik set metrů silné vrstvy 
pískovce. Moře ustoupilo a sopečná činnost v třetihorách způsobila rozlá-

Šluknovští senioři na výpravě za krásami Českého Švýcarska

mání pískovcových vrstev na mno-
ho částí. Vše dokonala větrná a vod-
ní eroze, díky níž zde vznikly útvary, 
které jinde nespatříme (potvrzuji). 
Před dlouhou dobou byla tato ob-
last jen těžko přístupná a byla opře-
dena tajemstvím. Místu, kde konči-
la stezka a dál byly jen skály a voda, 
se říkalo Konec světa.
Soutěsky představovaly sice dlou-
hou dobu velkou překážku lidem, 
kteří tudy chodili každou neděli do 
kostela v Růžové, řeka však sloužila 
obyvatelům i jako zdroj obživy pro 
rybáře a dřevaře, kteří proudu vyu-
žívali pro plavení dříví.
Teprve koncem 19. století byla Ka-
menice prozkoumána a přišli sem 
první turisté. K zajímavé příhodě 
došlo r. 1877 v hřenské hospodě 
U zeleného stromu, kde byla s pěti 
dobrodruhy uzavřena odvážná 
sázka, že Kamenici a její soutěsky 
zdolají na voru, což se zdařilo, a tak 
vznikla tradice využití soutěsek pro 
turistické účely.
O to, aby se sem lidé vůbec dostali a mohli si zdejší krásy užít lépe než na 
voru, se zasloužil kníže Edmund Clary-Aldringen, který od osmdesátých let 
19. století vynakládal nemalé prostředky na zpřístupnění oblasti. Pod vede-
ním italských odborníků zde pracovalo na dvě stě dělníků – barabů – budo-
vali chodníčky, můstky, tunely, lávky a jezy. Barabové – odvozeno od jména 
biblického lotra Barabáše - byli původně železniční dělníci, kteří vykonávali 
nejtěžší práce při budování tunelů v Alpách. Prostředky vynaložené na tyto 
práce byly údajně již druhým rokem díky turistům zpět v knížecí pokladně!
Na zpřístupnění soutěsek se podílel i Horský spolek pro České Švýcarsko.

I my jsme přispěli troškou do mlýna, když jsme nastoupili do lodičky v Ed-
mundově soutěsce a s příjemným lodivodem, který nás po cestě seznamo-
val se zajímavostmi kaňonu, jsme bez úhony, vodopád nás o chlup minul, 
dopluli do cíle první plavby. Na cestě k druhé soutěsce jsme si udělali foto 
s novinami 5plus2, a po příchodu domů jsem foto s příspěvkem zaslala do 
novinové soutěže: „Prý je možná výhra, no nezkuste to.“ Opět nasedání do 

lodičky, tentokrát nás čekalo 10 mi-
nut klidné plavby Divokou soutěs-
kou a tím jsme se rozloučili s říčkou 
Kamenicí. Čekala nás menší túra 
k Mezní louce, po slabé hodince 
jsme k ní došli. Oběd se správně 
vychlazeným pivkem ze sedmého 
schodu byl tečkou za výpravou do 
soutěsek.
Autobus nás dopravil zpět do Hřen-
ska, výstup na stanici střed byla 
trefa do černého, pouze jsme pře-
šli silnici, prošli mezi domy a již se 
před námi, mezi skalami, objevil 
restaurant s penzionem, STARÁ 
PLYNÁRNA. Tato budova byla 
postavena v r. 1905 jako technic-
ké zařízení pro výrobu acetylénu 
na svícení. Budova byla postavena 
z ručně opracovaných pískovco-
vých bloků ve stylu středověkého 
hradu. V důsledku pokračující elek-
trifikace se však zmenšovala potře-
ba acetylénu. Později byla plynárna 
opuštěna a objekt chátral. V sou-
časné době je světově unikátní bu-

dova zpřístupněna jako restaurace a penzion Stará plynárna.
O tuto změnu se zasloužil pan Pecka, bývalý provozní z Restaurace Club 
ve Šluknově, kterého tento objekt očaroval do té míry, že ho koupil, nově 
vybavil a uvedl opět do provozu. A dnes jsme se za ním my, Šluknováci, 
vydali, abychom ho pozdravili a pochválili mu výsledky jeho snažení, bo-
hužel, jsme ho nezastihli. Ale kávu a pohár jsme si u něj na zahrádce dali 
a zkrátili jsme si tak příjemně čas před odjezdem domů.
A už nás čekal přívoz, vlak a loučení! Příště na shledanou!

Text: Věra Šnajdrová, foto: Helga Hošková

MALÝ ZÁCHRANÁŘ - NÁBOR RUGBY - NÁBOR
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Jak to bylo v září 1938 ve Šluknovském výběžku

Obnovený kříž pod Jitrovníkem

POZVÁNKA NA SRAZ HISTORICKÉ TECHNIKY
v Sohlandu nad Sprévou na Schützenplatz

14. - 16. září 2018
Zváni jsou všichni příznivci historických vozidel, 

techniky, traktorů, vojenských vozidel 
a užitkových vozidel.

Přihlášky a info: 
035936/30381 - 0157 31730061 - 0173 6855260

www.oldtimerfreunde-sohland-ev.de

Šachový kroužek
pro holky a kluky

i pro úplné začátečníky
Každé ponděli od 16.30 hodin

v Domě kultury Šluknov
Začínáme 1. října 2018

Tento původní snímek poskytla 
paní Kristina Hostašová a dodala: 
„Podle rodové kroniky Vogelů jej ne-
chal postavit jeden z mých prapřed-
ků na památku své manželky, kterou 
během sedmileté prusko-rakouské 
války zabili tehdejší vojáci, když jim 
chtěla zabránit při vstupu na sta-
tek.“
Kříž stál u domu čp. 184 v Králov-
ství, který až do odsunu po 2. světo-
vé válce patřil rodině Vogelů.

Ve druhé polovině září uplyne 80 let 
od vystoupení jednotek sudetoně-
meckého Freikorpsu, jednotek SS 
spolu s SA proti suverenitě Česko-
slovenské republiky.
Již po vzniku ČSR v roce 1918 vy-
hlásili Němci v pohraničí čtyři au-
tonomní provincie, po zákroku bez-
pečnostních orgánů republiky byly 
tyto provincie zrušeny. V roce 1933 
byla založena Sudetoněmecká stra-
na, která měla v roce 1935 44 zá-
stupců ve Sněmovně a 23 v Senátu. 
Tato strana požadovala autonomii 
a později i připojení k Říši. Vše se 
vyhrotilo v září 1938, kdy proběhl 
Sudetoněmecký puč. Puč byl zahá-
jen 21. 9. 1938 v Ašském výběžku 

Na začátku roku 2017 připravil 
Odbor rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov 
obnovu křížku pod Jitrovníkem v 
Království (u autobusové zastáv-
ky). Bylo zažádáno o dotaci Minis-
terstva zemědělství a to z progra-
mu Údržby a obnovy kulturních a 
venkovských prvků. Žádost byla 
úspěšná a po obdržení dotace bylo 
přikročeno k realizaci.
Zemní práce (vyvýšení nad komu-

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: 16. září 2018
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

a pokračoval 22. 9. 1938 ve Šluk-
novském výběžku. Hranice střežila 
družstva SOS (Stráž obrany státu) 
složená z příslušníků FS, policie, 
četnictva, vojska a záložníků. Do 
Šluknova postupovala jedna část 
útočníků přes Rožany. Mosty v Ro-
žanech byly podminovány a hrozilo 
nebezpečí, že je obránci vyhodí do 
povětří. Do Rožan přijel okresní 
hejtman Dr. Machek a nařídil, aby 
se obránci vzdali. Příslušníků jed-
notky SOS bylo několikanásobně 
méně než útočníků. Byli vybaveni 
jen karabinou, ale útočníci měli již 
automatické zbraně. Po odzbrojení 
byli obránci odvedeni do Šluknova 
a soustředěni v budově Okresního 

soudu a věznice v dnešní Karlově 
ulici. Tam byli umístěni i příslušníci 
SOS z Fukova, Království a ostat-
ních míst z výběžku.  
Obyvatelstvo Šluknova vítalo své 
osvoboditele, nejaktivnější byly 
ženy a dívky, které si na tuto slávu 
oblékly slavnostní kroje. V té době 
ještě netušily, že jejich budoucí 
vůdce zahájí nejhorší válku v ději-
nách moderní doby. Některé z nich 
ztratí své nejbližší a budou muset 
opustit své domovy. Zajatí Češi byli 
odvezeni do Budyšína a následně 
do Magdeburku. Domů se vrátili až 
18. října. Otec byl přímým účastní-
kem těchto událostí. Vše koruno-
vala Mnichovská dohoda. Uběhlo 
necelých sedm let a skončila válka. 
Příslušníci FS se vrací na svá bývalá 
oddělení. V očích Němců se zrcadlí 
strach z toho, co bude následovat. 
Že budou odsuny obyvatelstva 

z ČSR bylo jasné, jen byla otázka 
kdy a kdo odejde.
V dnešní době novodobí kulturtré-
geři a i někteří politici nepoužívají 
termín odsun, ale vyhnání. Co je 
horší, i veřejnoprávní rozhlas po-
užívá v některých pořadech slovo 
vyhnání. Doufejme, že se dějiny 
nebudou interpretovat podle toho, 
která garnitura vládne. Doufejme, 
že Dekrety prezidenta Beneše zů-
stanou v platnosti i nadále a to ve 
znění z roku 1945. Události, které 
proběhly v září 1938 ve Šluknov-
ském výběžku, se nepřipomínaly 
před rokem 89 a dnes se také nějak 
nehodí některým politickým stra-
nám a politikům.
Obsazení Šluknovského výběžku 
v roce 1938 popisuje podrobně ve 
své knize „Hraničářská kalvárie“ 
pan Jindřich Marek.

Josef Nechanický

nikaci) a výstavbu opěrné zídky 
zhotovily Technické služby Šluk-
nov, kamenické práce prováděl 
BcA. Jan Fedorčák, kovářské práce 
Josef Skuhravý a malby prováděl 
Michal Janovský, DiS. V průběhu 
prací byla objevena starší fotogra-
fie tohoto křížku (z archívu Valte-
ra Koňáka). Tímto byly dohledány 
původní tvary postav a andělíčků, 
které tak byly podle těchto předloh 
zhotoveny. Realizace dopadla ve-
lice hezky a to zejména zásluhou 
odborné garance manželů Beliso-
vých, kteří se starým křížům a jejich 
obnovám věnují. Zmínku o tomto 
kříži můžeme najít i v jejich knize 
„Krajina kovaných křížů“.
V současnosti se již jen zadláždí 
nejbližší okolí křížku a vysadí nové 
lípy. Plánuje se též úprava okolní 
stezky pro pěší, aby byla schůdná a 
bezpečná.  Naproti křížku se osadí 
lavička a infotabule.
Věříme, že se vám bude křížek líbit 
stejně jako nám a může tak sloužit i 
jako výchozí bod k výletům – třeba 
na kopec Jitrovník.

Text a foto: Bc. Michal Bušek

ŠACHY - NÁBOR

Na co se můžete těšit?
•základy královské hry a šachové 
fígle
•zajímavosti ze šachové historie  
•noví kamarádi a prima vedoucí
•sbírání královských  drahokamů, 
které vyměníte za hodnotné ceny
•soutěže a turnaje
Pokud nestihnete první schůzku,  
přihlásit se můžete i později.

www.sachysluknov.cz
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Rozloučili jsme se s

panem Františkem Kováčem
panem Miroslavem Dědem
panem Janem Honem
panem Josefem Kroupou
panem Evženem Polívkou
panem Jaroslavem Machuldou
paní Hanou Hrabětovou

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

Manželství uzavřeli

Vážení čtenáři,
vzpomínky, blahopřání 
i  poděkování jsou uveřej-
ňovány zdarma. 

Přivítali jsme

Káju Krále
Davídka Löwa
Elišku Dobešovou
Dominika Pávka

Vzpomínky

Dne 20. srpna 2018 oslavila 102 let nejstarší občanka města Šluknova paní 
Růžena Pavlíčková. 

Srdečné blahopřání

K 31. červenci jsem ukončila své působení ve funkci ředitelky Mateřské školy 
Šluknov. Při této příležitosti bych chtěla poděkovat všem, kteří během dva-
ceti let podporovali naší školku. 
V první řadě můj dík patří rodičům za vstřícnost a podporu. Všem sponzo-
rům za finanční a věcné dary, které vždy pomohly rozzářit oči našich dětí. 
Vedení a učitelům všech škol ve Šluknově za spolupráci a ochotu. Týmu DPS 
Šluknov, zaměstnancům Domu kultury a Šluknovského zámku, HZS Šluk-
nov, Policii ČR a Městské policii Šluknov děkuji za společné akce, které mají 
děti velmi rády. Zřizovateli děkuji zejména za finanční a technickou podporu 
při opravách a rekonstrukcích všech budov Mateřské školy Šluknov.
Velký dík patří všem zaměstnancům školky, kteří mysleli vždy především na 
to, aby našim dětem bylo ve školce dobře, aby bylo čisto a aby dětem vždycky 
chutnalo. Učitelkám děkuji za jejich lásku k dětem, za nové nápady a nadše-
ní, s kterým každé ráno do školky přicházejí.
Na závěr chci poděkovat všem za přání, poděkování a dárečky. 
Věřte, že Vaše pomoc, vstřícnost, podpora a uznání mě vždy velmi těšila 
a pomáhala překonat mnohdy nelehké chvíle.
Všem přeji jen krásné dny.                                                                                 Heinzová Eva

Poděkování

Dne 8. září jsme vzpomněli 40. vý-
ročí úmrtí našeho bratra Mirosla-
va Hršela.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.
Sestry Věra a Hana s rodinami

Josef Sihelník a Pavla Hubená
Stanislav Průša a Věra Rumanová
Jiří Schneider a Zdenka Strnadová
Lukáš Vaněk a Pavla Skotnicová
Marek Kováč a Anna Dudová
Milan Miko a Renáta Fialová

Dne 7. září jsme 
vzpomněli 10. výročí 
úmrtí manžela, otce, 
dědečka a kamaráda 
pana Fridricha Hritze. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina

Dne 15. září uplyne 
20 let od úmrtí 
Jiřího Folprechta.
S láskou stále vzpo-
mínají manželka 

Eva, děti Dana, Jiří a Jan s rodi-
nami.

Dne 7. srpna jsme 
vzpomněli 5. výročí 
úmrtí manžela, otce 
Zoltána Perského.
Nikdy na tebe 
nezapomeneme – 

manželka a synové.
Vzpomeňte s námi.

17. září uplyne 40 
let od úmrtí
našeho tatínka a 
dědečka
Františka Kořínka.

Stále na něj s úctou vzpomínají
Milan, Hana a Jiří s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte také.

Dne 30. srpna jsme 
vzpomněli 5. výročí 
úmrtí našeho manže-
la, tatínka, dědečka, 
pana Jaroslava 

Dostála.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina

Za SPOZ jí přejeme hlavně zdraví, štěstí a spoustu životní energie. 
Jana Galbavá a Barbora Justová

Srdečná blahopřání

70 let
pp. Líbalová Marie
Krajbich Josef
Labo Pavel
Tománek Jiří
Gallová Libuše
Lacinová Alena
Strnad Stanislav
Čambálová Mária
Otava Josef
Altmanová Libuše
Štěpánková Květuše
75 let
pan Kříž Vladimír
80 let
pp. Fnoučková Ludmila
Biĺová Jolana
85 let
paní Kroupová Anna
86 let
pan Koukol Josef
102 let
paní Pavlíčková Růžena

B l a h o p ř á n í
Blahopřejeme 

p. Zdeňku Žebrovi st.
k 1. místu

v cyklistickém závotě
TOUR DE ZELEŇÁK

v mužské kategorii Classik Zeleňák.
Vítězný čas byl 01:31:54.65

redakce

POZVÁNKA

 Dědečkové a babičky,
Vy dříve narození,
srdečně Vás zveme

na oslavu Vašeho svátku
Den seniorů

do Domu kultury 
2. října od 15 hodin
na krásné odpoledne

s nejmenší 
Slováckou kapelou Sadovankou.

Nebude chybět 
ani malé občerstvení.

Vstupné: zdarma
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Odpověď na níže uvedenou otázku 
je třeba odevzdat ve vstupní hale 
MK do připravené krabice nebo za-
slat mailem na adresu MK - knihov-
na@mesto-sluknov.cz. Na konci 
měsíce je vylosován výherce volné 
vstupenky na kulturní akci kona-
nou v Domě kultury nebo ve Šluk-
novském zámku. Jméno výherce je 
oznámeno v ŠN a v hale knihovny.

Za kulturou
zdarma

Otázka na září:
Teroristické útoky na několik objek-
tů ve Spojených státech amerických 
v září 2001 byly sérií koordinova-
ných teroristických akcí. Provedlo 
je 19 příslušníků militantní islamis-
tické organizace Al-Káida. Ti unesli 
4 letadla na linkách American Air-
lines a United Airlines. Dvě z nich, 
Let American Airlines 11 a Let 
United Airlines 175, narazila do 
věží Světového obchodního centra 
v New Yorku, zabila všechny lidi na 
palubě a další uvnitř budov. Obě za-
sažené budovy se následkem vznik-
lého požáru do dvou hodin zhrou-
tily, zničily blízké budovy a další 
poškodily. Třetí letadlo narazilo 
do Pentagonu, sídla Ministerstva 
obrany USA v hlavním městě USA, 
Washingtonu, D.C. Čtvrté letadlo 
se zřítilo po souboji mezi teroris-
ty a pasažéry letadla poblíž města 
Shanksville v Pensylvánii. Letadlo 
letělo na Washington, D. C. a spe-
kuluje se, že mělo za cíl zasáhnout 
Bílý dům anebo americký Kapitol. 
Při útocích celkem zemřelo 2996 
lidí včetně 19 únosců. Až na 55 
vojáků ze 125 obětí, které zemřely 
v Pentagonu, byli oběťmi civilisté, 
pocházející celkem z 90 zemí. V re-
akci na útoky vyhlásily Spojené stá-
ty „válku proti terorismu“, proved-
ly invazi do Afghánistánu a svrhly 
hnutí Tálibán, které poskytovalo 
zázemí teroristům z Al-Kájdy. 
Mnoho dalších zemí také posílilo 
antiteroristickou legislativu a pra-
vomoci svých bezpečnostních slo-
žek. Některé americké burzy zů-
staly po útoku uzavřeny celý týden 
a po svém znovuotevření vykázaly 
ohromné ztráty zejména v pojiš-
ťovnictví a letecké dopravě. Zničení 
kancelářských prostor způsobilo 
škodu v řádech miliard dolarů. 
Znáte přesné datum této událos-
ti, která otřásla celým světem?
Správná odpověď z července a srp-
na zněla: S.O.S. 
Ze správných odpovědí byla vyloso-
vána ta od p. Richarda Wiesnera 
ze Šluknova.                                          (šti)Foto: Josef Halada

Běžně začíná 
sezóna burčáku 
až v polovině 
srpna. Díky 
tropickému po-
časí a rekordně 
brzké sklizni 
vína se letošní 

Falšování burčáku – na co si dát pozor

burčák objevil na pultech už dříve. 
Spotřebitelská organizace dTest se 
podívala na to, jak probíhají jeho 
kontroly, jaká jsou jejich nejčastěj-
ší zjištění a na co si dát při nákupu 
burčáku pozor. 
Podle vinařského zákona je pančo-
vání burčáku, tedy ředění vodou, za-
kázáno. Přídavek vody je přitom jed-
ním z nejčastějších prohřešků, které 
Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce (SZPI) každoročně objeví. 
Kontroloři SZPI letos zamířili do 
terénu již počátkem srpna, aby ode-
brali první vzorky burčáků a zkva-
šených moštů. V laboratoři pátrají 
kromě přidané vody také po synte-
tických barvivech, nedeklarovaném 
oxidu siřičitém a etanolu z přidané-
ho cukru. Analýza trvá zhruba šest 
týdnů, takže letošní výsledky budou 
známy až v polovině září.
Občas dochází také ke zneužití 
názvu burčák. Použití výrazu bur-
čák je totiž vyhrazeno pro nápoje, 
které jsou vyrobeny z hroznů vinné 

révy sklizených a zpracovaných na 
území České republiky v daném ka-
lendářním roce. „Pokud někdo pod 
názvem burčák prodává zkvašený 
mošt z hroznů dovezených ze zahra-
ničí, jedná se o podvodný výrobek. 
Na vině je buď neznalost prodejce, 
nebo úmyslně chybné označení,“ vy-
světluje Hana Hoffmannová, šéfre-
daktorka časopisu dTest a dodává: 
„Pokud by prodejce nápoj označil 
jako částečně zkvašený hroznový 
mošt, bylo by vše v pořádku.“
Označení, zda jde o burčák, či čás-
tečně zkvašený hroznový mošt, musí 
být podle zákona o vinohradnictví 
a vinařství vždy uvedeno na viditel-
ném místě spolu s informací o místě 
původu a o tom, kdo je jeho výrob-
cem. Kromě toho nesmí chybět ani 
informace o možných alergenech. 
Pokud tedy narazíte na prodejní 
místo, kde toto označení chybí, mů-
žete dát SZPI podnět ke kontrole.
Jak ale může při nákupu odhalit 
pančovaný burčák běžný spotřebi-
tel? Burčák z bílého vína by měl mít 
žlutou až medově zlatavou barvu. 
Rozhodně by neměl být nahnědlý. 
Naopak usazeniny nejsou na ško-
du. Okem patrné by měly být také 
bublinky oxidu uhličitého, které 
ostatně můžete i slyšet. Právě kvůli 
syčení se nedoporučuje lahve s bur-

čákem dovírat. Dobrý burčák by 
neměl být cítit plísní, kvasinkami 
ani hnilobou. 
Kromě vzhledu a vůně byste měli 
prověřit také prostředí, v jakém se 
prodává. Ideální je kupovat dobře 
vychlazený burčák. „Nedoporu-
čujeme kupovat burčák, který je 
vystaven velkému teplu a přímému 
slunci. Teplo totiž urychluje kva-
šení. Dejte si pozor také na stáří. 
Správný burčák by neměl být starší 
tří dnů,“ doporučuje Hana Hoff-
mannová z dTestu. Litr burčáku lze 
vyrobit zhruba z dvou kilogramů 
vinné révy. Letošní burčák by se 
měl prodávat za podobné ceny jako 
loni, tedy 60 až 70 Kč za litr. Nižší 
cena by ve vás měla vzbudit pode-
zření.
Jak vzniká burčák: Zpracování 
vinné révy v mošt začíná co nejdříve 
po sklizni, aby se uchovala kvalita 
hroznů. Vinný mošt kvasí v sudech 
či tancích při teplotě 15–30 °C po 
dobu jednoho či dvou týdnů. Cukr 
přirozeně obsažený v bobulích vin-
né révy přeměňují kvasinky na al-
kohol a oxid uhličitý. Burčák musí 
obsahovat alespoň 1 % alkoholu 
– obvykle se však jeho množství po-
hybuje okolo 4 až 6 %.

Kristýna Kuncová
public relations časopisu dTest

18. 8.
Veteránem

severem
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Další prázdniny jsou za námi. Sbor dobrovolných hasičů Šluknov v je-
jich průběhu uspořádal v pořadí již 15. ročník táboření pro děti „Doubek 
2018“. Jeho pořadatelství se neobešlo bez výpomoci sponzorů a jiné vstříc-
né pomoci, za což je třeba poděkovat. V letošním roce se akce zúčastnilo 
30 dětí nejen z hasičského kroužku, 6 mladých vedoucích, kteří ještě v ne-
dávné době byli dětskými účastníky, a samozřejmě vedení tábora a týlové 
zabezpečení. 
Letošní rok bylo téma celotáborové hry „HASIČI“. Děti rozdělené do 
družstev prošly obdobou výcviku jako skuteční členové výjezdové jednot-
ky. Od příjímacích zkoušek, psychotestů až po zkoušky strojníků a veli-
telů. Poté jednotlivá družstva prováděla simulované výjezdy a to i v noční 
době. Průběh tábora byl značně ovlivněn neskutečným vedrem, a tak děti 
v maximální možné míře využívaly dvou bazénů a užívaly vodních hrátek 
se skluzavkou a cvičnou pěnou. Přes vysoké teploty ještě zvládly drobné 
soutěže, bojovku, vaření oběda v přírodě (to z důvodu nebezpečí požáru na 

POZVÁNKA NA HASIČSKÉ SOUTĚŽE

Sbor dobrovolných hasičů Šluknov a Město Šluknov 
pořádají v rámci celoročního vyhodnocení 

Florián cupu Šluknovského výběžku 
hasičskou soutěž dospělých

26. ročník Memoriálu Josefa Včely
15. září 2018 od 12.30 hodin 

na Pivovarském rybníku ve Šluknově
Přijďte povzbudit naše zástupce. Občerstvení zajištěno.

Šluknovští hasiči uspořádali táboření pro děti na Doubku

vodním toku), soutěž v požár-
ních útocích a v běhu do vrchu, 
a již v příjemnější večerní teplo-
tě stezku odvahy a přespání pod 
širákem. Zpestřením byla ná-
vštěva členů Klubu biatlonu Mi-
kulášovice, kteří nám předvedli 
jejich vybavení a umožnili si 
i zastřílet na biatlonové terčíky. 
Závěrečný výlet byl pak nasmě-
řován na termální koupaliště 
v Benešově nad Ploučnicí.
Naše poděkování za pomoc při 
uspořádání této skvělé akce pro 
děti patří všem, kteří se jakouko-

li formou, nejen peněžní, podíleli na jejím hladkém průběhu. Především 
to bylo Město Šluknov, Technické služby Šluknov, Autoškola Kopecký, 
Almata, s. r. o. Varnsdorf, Výroba knedlíků pan Džbánek, Bistro Šluknov, 
Železářství Šroubek Šluknov, Pekárna Haback, Rudolf Svoboda – služby 
a řemesla Vilémov, Lékárna BONA D. Poustevna, Hodinářství Gall, Elek-
tro Navrátil, Klub biatlonu Mikulášovice, Město Benešov nad Ploučnicí, 
Travel Free Rožany, Mirka sport Hrádek nad Nisou, Sportcentrum Rum-
burk, Kamenoprůmyslové závody Šluknov, Restaurace Jitrovník Králov-
ství, rodina Fránikova, pánové Petr Barcal, Igor Švejda, Václav Svačina, 
Tomáš Laštůvka, Martin Novák, paní Stejskalová a pár dalších, kteří si 
nepřáli být jmenováni. Jako již tradičně nesmíme zapomenout poděkovat 
vlastníkům louky Skautům z Varnsdorfu za propůjčení tohoto hezkého 
koutku v našem okolí, kteří nám opět zapůjčili i kompletně postavený a vy-
bavený tábor. Ještě jednou všem děkujeme za přízeň, kterou nám věnujete. 

                                               Text a foto: Jindřich Müller, velitel SDH Šluknov
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Královští hasiči získávali „klíče“
I v tomto roce jsme pro naše děti uspořádali hasičské stanování v Králov-
ství u kostela, tentokrát bylo téma Hra Boyard. V neděli po ubytování dětí 
nás navštívili kolegové z Rumburku s renovovanou Tatrou 815, u které 
nám podrobně ukázali její vybavení a dokonce nám dovolili stříkat vodu 
z Tatry a poté nás všechny spláchli vodním dělem. Poté jsme se rozdělili 
do tří družstev a byly nám rozdány ingredience na bramboračku, kterou 
jsme si museli uvařit sami, z důvodu velkého sucha jsme ohně rozdělali 
v přichystaných grilech. Vaření děti moc bavilo a všem polévka chutnala. 
Po chutném jídle proběhlo koupání v bazénu a hasičské nádrži. 
V pondělí jsme strávili celé dopoledne v královském potoce, kde jsme plnili 
různé úkoly (hledání klíčů, lehnout si do potoka,...) a získávali jsme klíče 
od „pevnosti Boyard“. Odpoledne jsme vyrazili na výlet směr kopec Hra-
zený, kde jsme si poslechli pověst o tomto místě. Cestou zpět jsme v lese 
posbírali kameny, ze kterých jsme si v táboře vyrobili sekerky. Po návratu 
nás čekalo milé překvapení v podobě lanové houpačky, kterou nám dospělí 
připravili. Samozřejmě nesmělo chybět řádění v bazénu. 
V úterý jsme jeli do Kamenolomu Císařský, kde jsme měli domluvenou ex-

kurzi, dle slov pana R. Černého jsme byli první, kteří vůbec tuto exkurzi ab-
solvovali. Ukázali nám kancelář pana Černého, kde jsme se dozvěděli něco 
z historie Kamenolomu, a poté nás provedli ve spodní části firmy, kde jsme 
viděli, jak nákladní auto rozváží jednotlivé druhy kamenů na určená místa 
(hromady), nakladač nakládá kamiony, které si přijely pro štěrk. Potom se 
ozvala siréna, která upozorňuje pracovníky o chystaném odstřelu, proto 
jsme se rychle přesunuli do horní části, kde nám připravili odstřel kamene 
jen pro nás, byl to pro nás všechny obrovský zážitek, všem se nám zatajil 
dech, když jsme viděli tu ohromnou hromadu, která se sypala na cestu pod 
ní. Po odstřelu za námi přišel i pan střelmistr a vysvětlil nám, jak se odstřel 
připravuje a že mu trvá 14 dní, než ho připraví a odstřelená stěna, že jim 
vydrží zhruba na 3 týdny práce. Představili a ukázali nám nový nákladní 
automobil Caterpillar a nakladač, u kterých jsme se vyfotili. Obdivovali 
jsme i tzv. vrtačku a i starší nákladní automobil, kterému říkají „dědeček“. 
Tímto moc děkujeme panu Černému za skvělou exkurzi a za dárečky, které 
jsme od něj dostali, a firmě Colas, že nás do areálu Kamenolomu pustili. Po 
obědě jsme se odebrali odpočívat na místní kopec Křižový vrch, kde jsme 
opět plnili úkoly (běh se zavázanýma očima, stavění věže z kostek, karty, 
běh s plnýma rukama víček), abychom získali další klíče. Zde jsme poprvé 
dostali první indicii, pomocí níž jsme museli uhodnout slovo, které nám 
odemkne poklad. Ti starší z nás se dozvěděli o psaní pomocí Morseovky 
a   Polského kříže.
Ve středu ráno jsme měli netradiční budíček od pracovníků TS Šluknov, 
kdy přijel bagr upravit cestu kolem královského kostela a tím nás všechny 
vzbudil. Nám to ale nevadilo, a když později přivezlo nákladní auto štěrk 
na zarovnání cesty, rádi jsme jim nabídli naši pomoc a všichni jsme jim 
pomohli rozvozit a rozhrabat hromady štěrku a srovnat tak cestu kolem 
kostela. V odpoledních hodinách jsme dostali odměnu v podobě sušenek 
a bonbonů. Odpoledne jsme navštívili Šluknovský zámek, kde probíhala 
výstava „Člověče, nezlob se!“. Později i Chráněnou dílnu Kormidlo, kde 

jsme si vyrobili krabičku na hračky. Odměnili jsme se zmrzlinou a po cestě 
zpátky nás opět dospělí překvapili a připravili nám obří klouzačku a den 
jsme opět zakončili koupáním a cachtáním v bazénu a nádrži. Večer jsme 
každé družstvo připravilo stezku odvahy, kdy jsme se strašili navzájem 
a tudíž se děti moc nebály, neboť věděli, že to jsou děti z tábora. Na zpáteční 
cestě do tábora nás ale stejně dvě místní strašidla vystrašila. 
Ve čtvrtek dopoledne jsme plnili úkoly u Lenky na zahradě – malování in-
koustem a nití, zatloukání hřebíků, střelba ze vzduchovky na pytlík s vodou. 
Tradičně jsme tuto návštěvu zakončili vodní bitvou dětí a vedoucích. Po obě-
dě nám byly rozdány indicie a poslední na nás čekala ve věži kostela, kde jsme 
museli uhodnout hádanku od „otce Fura“. Po získání této indicie už nám 
výsledné heslo bylo známé a mohli jsme se vydat k pokladnici za Felindrou 
a jejími tygry (jako ve správném Boyardu). Samozřejmě jsme všichni heslo 
uhádli a nakonec jsme nanosili i stejné množství víček- boyardů. Na úplném 
konci dne jsme všichni byli odměněni diplomy a sladkostmi. 
V pátek už nás jen čekal společný výlet vlakem na nádraží Jedlová, odkud 
jsme pěšky pokračovali lesem na skalní hrad Tolštejn, kde na nás čekal při-
vezený oběd- řízek s chlebem a okurkou, na osvěžení pro nás byl připraven 

i meloun a pití. Po obědě jsme vystoupali na vrchol a rozhlédli jsme se po 
okolí. Zpáteční cesta na vlak byla v tom teple únavná, ale zvládli jsme ji 
na jedničku. Na nádraží ve Šluknově na nás čekala Avie, která nás odvezla 
zpět do tábora, kde na nás čekali rodiče a odvezli si děti domů. I přes velmi 
teplé počasí se nám všem tato akce líbila, máme i zpětnou kladnou vazbu 
od rodičů a dětí, a pokud to bude možné, uspořádáme i tuto akci v příštím 
roce. Fotografie jsou k nahlédnutí na facebooku. 
Tímto chci poděkovat všem, kteří nám s tímto soustředěním pomoh-
li a zasponzorovali – město Šluknov, Eko servis Vdf, SDH Rumburk, 
Gastro Plch, Pekárny Rumburk, Chráněná dílna Kormidlo, kolektiv IC na 
zámku, Josef Stelmaščuk ml., Uzeniny Vohnout, firma NABO Šluknov, TS 
Šluknov, Haback Šluknov, Kamenolom Císařský, firma Colas, p. Frydrych, 
Elektro Navrátil, Vasport, rodiče, babičky a ostatní, kteří si nepřáli být jme-
nováni.

Michaela Holakovská, SDH Království
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Město Šluknov
zastoupené tajemnicí Městského úřadu Šluknov     

vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na funkci úředníka – odborného pracovníka Odboru rozvoje a ŽP
Městského úřadu Šluknov

 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 vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné 
vzdělání  
komunikativnost a organizační schopnosti
znalost práce na PC
řidičské oprávnění skupiny „B“, vzdělání či praxe v oboru přírodních věd (ochrana přírody a krajiny, veřejná 
zeleň), veřejné správy, 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 bezúhonnost, 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. 399/2017 
Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 341/2017 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 „Odborný pracov-
ník ORŽP“ nejpozději do 20. září 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
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu, případně nevybrat žádného 
uchazeče.
Ve Šluknově dne 7. srpna 2018

Ing. Bc. Ivana Lukešová, v. r.
tajemnice MěÚ Šluknov
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Sportovní klub Viktorie ukončil svou letošní závodní sezonu jako každo-
ročně Akademií, která se konala v DK Střelnice Rumburk. Všechny členky 
SK Viktorie ukázaly své závodní sestavy, se kterými letos opět bodovaly na 
republikových závodech. 
Nejmladší členky se skladbou Šmoulinky v letošním roce bodovaly jak 
v kategorii 4 – 7 let, tak se dokázaly prodrat na stupně vítězů i v katego-
rii 7 – 9 let. Získaly několik cenných kovů, od zlaté medaile po bronzovou 
a občas i bramborovou. Ale také pro sportovní klub získaly pohár za krásné 
2. místo z celé ČR v lize Žij pohybem. Na akademii představily svou sklad-
bu Šmoulinky a přidaly ještě skladbu Divošky. 
Starší děti sportovního klubu byly letos na závodní ploše nováčky, přesto 
se otrkaly a získaly také cenné kovy. Pro nás ale bylo největším úspěchem 
to, že nasbíraly spoustu zkušeností do příští sezóny, na kterou se jistě těší. 
Jejich skladbu Mama Mia předvedly spolu se skladbou Námořnice vs. Pi-
rátky na akademii a sklidily velký potlesk. 
Jako benjamínci letos soutěžily i dívky v kategorii junior, přestože jsou to 
již dlouholeté členky SK, postoupily letos do starší kategorie a nebylo to 
vůbec lehké. Závodnice se skladbou Kinobox ale dřely, co jim síly stačily 
a zvládly to skvěle. Absolvovaly 10 kol soutěží a kromě 3 kol si vždy vybojo-
valy medaile. Největší odměnou bylo umístění v lize Žij pohybem, ve které 
ze 14 týmů z celé ČR skončily tyto nejmladší závodnice na neuvěřitelném 
2. místě a to jak ve finále, tak celkově v celé lize. Skladbu Kinobox doplnily 
na akademii skladbou Sněženky a Machři. 
Ostřílené členky SK Viktorie juniorský tým Viktorky se letos opět ukázal 
ve své kráse a pod vedením svých skvělých trenérek Veroniky Šedivé a Kač-
ky Havlové perlil, bojoval a se skladbou Letušky vybojoval též spoustu cen-
ných kovů. Akademii nám zpestřily dívky skladbou Letušky a LMFO. 
Osm let již se pyšní SK Viktorie týmem složeným z maminek členů SK 
Viktorie, trenérek, ale i žen, které si rády s námi zacvičí. Tým seniorek zá-
vodil v kategorii nad 36 let STEP již osmou sezónu. Skladba ZOMBIE se 
stala osudovou a prolomila ledy. Stalo se něco úžasného! Třikrát za sebou 

Závodní sezóna SK Viktorie Jiříkov se vydařila

Stěhování, úklid, autodoprava

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

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě

jsme vyhrály celorepublikovou soutěž Žij pohy-
bem v Praze, na soutěži „Chodovská beruška“ 
jsme vybojovaly 2. místo a finále Žij pohybem 
jsme i přes úraz jedné cvičenky získaly 3. mís-
to. Celkově jsme vyhrály 1. místo ze všech týmů 
z celé ČR a to jsme si přály celých 8 let. Akade-
mii tento elitní tým opepřil nástupem ve stylu 
záhrobí.
Akademie je vždy naše rozloučení s rodiči, fa-
noušky a sponzory, je to zároveň i poděkování 
za jejich podporu. Rozloučení pro děti jsme si 
však užili jinak, stanováním u rybníka Racek, 
které jsme spojili s výletem do Aquaparku 
v Děčíně. Všichni jsme si to užili a počasí nám 
také přálo, takže vše bylo super. 
Prázdniny jsou pro nás příliš dlouhé a tak kaž-
dý rok pořádáme příměstský sportovní týden 
ve Filipově, sportovní letní tábor v Doksech. 
Příměstský tábor ve Filipově máme za sebou. 

Zvládli jsme cyklistický výlet 35 km, k tomu turistiku a fotbalgolf a zajeli 
jsme se na kolech vykoupat do Německa na krásné koupaliště. Za odměnu 
jsme si nadělili grilování, spaní ve stanech a výlet do IQ Landie v Liberci. 
Týden utekl jak voda a bylo to vše opět fajn jako každý rok. Nyní se už těší-
me na letní tábor v Doksech, kam jedeme již po osmé a letos si to společně 
s FK Rumburk rozhodně užijeme. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat za celou SK Viktorii rodičům všech 
členek, kromě jiného za jejich podporu, vstřícnost, pomoc. Taktéž patří 
veliké poděkování všem našim sponzorům, fanouškům, všem lidem, kteří 
se podílejí na chodu SK Viktorie, trenérkám i členkám. Velkou podporou 
a partnerem je pro nás Město Jiříkov, které nás podporuje finančně, ale 
také nám poskytuje prostory, pomoc při konání akcí, čehož si velmi vážíme 
a děkujeme. Děkujeme také ZŠ Jiříkov, která nám vždy vyjde vstříc a po-
skytne nám prostor pro tréninky.                                             Libuše Havlová, DiS.

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

  A4 A5 A6 Vizitka
Černobílá  1.920,- 960,- 480,- 240,-
Barevná  2.390,- 1.115,- 580,- 290,-

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

  A4 A5 A6 Vizitka
Černobílá  1.728,-    864,- 432,- 216,-
Celobarevná 2.151,- 1.035,- 522,- 261,-

Inzerce otištěna třikrát a více (černobílá/barevná) sleva 17%
  A4 A5 A6 Vizitka
Černobílá  1.594,- 798,- 399,- 199,-
Celobarevná 1.984,- 955,- 482,- 241,-

Všechny uvedené ceny jsou za jedno vydání a vč. DPH .

Ceny inzerce platné od 07/2014
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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

ŘÁDKOVÁ  INZERCE

 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.


