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Stavební práce
se protáhnou

Oznamujeme Vám, že stavební práce na rekonstrukci Pavilonu I Lužické nemocnice
a polikniky, a. s. v Rumburku,
které měly být dokončeny
začátkem září, se protáhnou
i do dalšího měsíce.
Za komplikace způsobené
prodloužením rekonstrukce
se omlouváme a věříme, že
se Vám nová oddělení budou
líbit. Děkujeme za pochopení
a vstřícnost.
Bc. Eva Houfová,
Lužická nemocnice
a poliklinika, a. s. Rumburk
Téměř stovka seniorů se přišla bavit s nejmenší slováckou kapelou Sadovankou při Dni úcty ke stáří. Foto: R. Parkmanová

Hlasujte v anketě a svým hlasem rozhodněte
o vítězné investiční akci města na rok 2019
Vážení spoluobčané,
stejně tak jako v loňském roce jsme
si i letos pro Vás připravili nové
projekty v rámci participatitvního
rozpočtu. V loňském roce to byla
premiéra a nemohli jste si vybírat
z více možností a navíc již z předem

určené částky v rozpočtu města.
Přesto jste o hlasování projevili
obrovský zájem. Někteří z Vás se
na mě obrátili s přáním, aby město
umožnilo i jinou formu hlasování,
než elektronickou. Proto jsme letos
připravili několik změn. Hlasování

Říjen ve znamení stěhování
Vážení občané,
komplexní rekonstrukce šluknovské
radnice je již dokončena a v současné době probíhá kolaudační řízení,
které by dle předpokladu mohlo být
ukončeno k 5. říjnu 2018.
V době od 8. října do 31. října
2018 tak bude probíhat opětovný
přesun všech kanceláří a zaměstnanců městského úřadu z jejich
dočasných působišť na městské
ubytovně v Království (většina úřadu), v domě s pečovatelskými byty
(sociální úsek) a v domě č. p. 285 na
nám. Míru (stavební úřad a městská policie) do nově zrekonstruova-

né radnice.
Stěhování si, bohužel, vynutí také
určité a přechodné omezení v provozu radnice, což doufám, že občané pochopí.
Po přestěhování radnice budou
také z důvodů obměny telefonní
ústředny fungovat na radnici nová
telefonní čísla – ta jsou uvedena
v přiložené přehledné tabulce na
str. 4. Prosím veřejnost, aby po
dobu stěhování využívala zejména
mobilní telefonní čísla a e-mailové
adresy. Po přestěhování do radnice
budou již fungovat také nové pevPokračování na str. 2

nebo anketa, jak chcete, je realizována městem Šluknov v době od
10. října do 20. listopadu 2018,
a to elektronickou formou na
webových stránkách města (www.
mesto-sluknov.cz), případně v listinné podobě formou anonymního
anketního lístku, který naleznete
v říjnovém vydání Šluknovských
novin a zároveň v Regionálním
informačním centru (Šluknovský
zámek) nebo na podatelně MěÚ

Šluknov. Vyplněný anonymní anketní lístek je nutné osobně doručit
do podatelny či recepce Městského
úřadu Šluknov do posledního dne
probíhající ankety. Následně budou
hlasy v obou těchto způsobech hlasování sečteny a vítězná investiční
akce, která od občanů města obdrží
nejvíce hlasů, bude zařazena k realizaci do rozpočtu města Šluknov
na rok 2019. Jelikož se jedná o naše
Pokračování na str. 2

Šluknov už má vlajku
Vlajka je jedním ze symbolů obcí
a měst, který Šluknov doposud
nevlastnil.
V pondělí 17. září 2018 proběhlo
v Poslanecké sněmovně v Praze
slavnostní předání dokladů starostkám a starostům obcí a měst
o schválení návrhů městských znaků a vlajek. Nyní už tedy má svoji
vlajku i naše město. Více o procesu hledání a schvalování tohoto

symbolu se dočtete v pravidelném
příspěvku paní starostky na str. 3.

Telefon redakce: 731 411 505 • e-mail: sefredaktor@mesto-sluknov.cz, sluknovak@mesto-sluknov.cz, uzávěrka č. 11 - 25. 10. 2018

STRANA 2

INFORMACE

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

Říjen ve znamení Hlasujte v anketě a svým hlasem rozhodněte
stěhování
o vítězné investiční akci města na rok 2019
Pokračování ze str. 1
né telefonní linky a také mobilní
telefonní čísla zůstanou i nadále
v provozu.
Prosím proto všechny občany a návštěvníky radnice o pochopení omezení jejího provozu v době stěhování a v této souvislosti prosím, aby
občané, v případě potřeby návštěvy
či kontaktu radnice v době stěhování, sledovali komunikační kanály
– zejména webové stránky města
(www.mesto-sluknov.cz) a úřední
desku města, kde budou vždy zveřejněny aktuální informace. Informace budou rovněž zveřejňovány
v mobilní aplikaci ČeskáObec,

Pokračování ze str. 1
město, je vyhlašovaná anketa určena občanům města Šluknov. Možná
se zeptáte, proč vyhlašujeme anketu tak brzy? Důvodem je, aby se
upravil rozpočet města na příští rok
o vítěznou akci.
A nyní další, doufám pozitivní změna. Pokusili jsme se pro Vás vybrat
projekty, které jsou ze všech částí
našeho města. Tudíž by nikdo neměl mít pocit, že je preferováno

pouze centrum města.
Zde máte možnosti investičních
akcí, pro které můžete dát svůj hlas.
Úprava nádvoří Základní školy
J. Vohradského Šluknov (vydláždění, úprava zeleně)
Úprava Židovského vrchu (naučná stezka, herní prvky, úprava
zeleně, oprava hřiště)
Rekonstrukce hřbitovní kaple ve
Šluknově (oprava interiéru, střechy
a fasády)

Parkoviště v Tyršově ulici (rozšíření o podélná parkovací stání)
Veřejné prostranství na ulici
Budišínská (úprava prostranství
naproti bývalému krámku pod železničním přejezdem)
Nové dětské hřiště v Rožanech
Ještě jednou Vám děkuji za loňské
hlasování a těším se, a doufám, že
nejen já, na výsledky toho letošního. Naše město je ve Vašich rukou.
Mgr. et. Bc. Rudolf Sochor

Zbrojnice v Císařském dostala nový kabát
Město Šluknov vlastní celkem tři
budovy hasičských zbrojnic. Budova zbrojnice v Království byla opravena v minulých letech, postupná
oprava hasičárny ve Šluknově byla
zahájena v loňském roce výměnou

kterou je možné si zdarma nainstalovat podle návodu, uvedeného na
webových stránkách města.
Za kolektiv zaměstnanců města děkuji všem občanům za pochopení
a těším se, že je budeme napříště
moci uvítat v důstojných zrekonstruovaných prostorách budovy radnice,
ve kterých plánujeme zrealizovat rovněž pro veřejnost „den otevřených
dveří“ s možností prohlídky.
Ing. Bc. Ivana Lukešová, tajemnice

vrat a od roku následujícího počítáme s dalšími opravami.
Třetí hasičskou zbrojnicí je objekt
v Císařském za Novým soudem,
který byl doposud opravován spíše
svépomocí členů SDH. V letošním
roce byla především díky získané
dotaci z programu Ministerstva zemědělství provedena komplexnější
oprava.
V rámci prací byla kompletně opravena fasáda, vyměněna dvě původní okna, repasovány průvětrné
žaluzie na věži, vyměněna vrata a
podlaha garáže, provedena drenáž
okolo objektu a vyřešen letitý problém s nestabilním stropem pod
místností klubovny. Práce provedla
v období červen – září rumburská
firma WAKOS.

Proměnu hasičárny vám prezentujeme na dvou srovnávacích fotografiích, jejichž pořízení dělí jen několik
měsíců.
Mgr. Martin Chroust

Svoz tříděného odpadu – svoz
pytlů s tříděným odpadem se uskuteční 5. listopadu 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 krmení pro domácí zvířata, plechovky od
piva apod. Pytle s vytříděným odpadem připravte na obvyklou trasu
den předem, tj. v neděli 4. listopadu
2018. Mapa svozové trasy je k nahlédnutí na webu města – vše o odpadech.

Upozorňujeme na to, že žluté,
oranžové a zelené pytle s jiným odpadem 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 prostředí a v pokladně, a také v TS
v Císařském obdržíte roční kalendář s vyznačením svozových dnů
bioodpadu a pytlů s tříděným odpadem.
Božena Naňáková

Zrekonstruovaná radnice
Svoz tříděného odpadu
bude zcela bezbariérová
V souvislosti s téměř dokončenou
stavbou radnice bychom Vás rádi
informovali i o podstatné změně,
kterou na novém městském úřadu
zaznamenají zejména osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (ať již osoby se zdravotním postižením, tak i osoby staršího věku
či matky s malými dětmi).
V rámci stavebních úprav byl totiž
realizován projekt, v jehož rámci
byly provedeny komplexní bezbariérové úpravy celého objektu.Nejpatrnější z těchto úprav je stavba
výtahu, který propojil všechna tři
podlaží objektu.
Dalšími bezbariérovými úpravami
pak je odstranění všech výškových
rozdílů mezi podlahami, úprava

dveří, zřízení bezbariérového WC
či instalace pultů a přepážek dostupných z invalidního vozíku.
Celkové náklady na tyto úpravy činily necelých 10 % z celkové částky
stavby, tedy 3 530 488 Kč, přičemž
dotace pokryla polovinu nákladů.
Projekt „Šluknov, mobilita –
Městský úřad, odstranění bariér“
byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Mgr. Martin Chroust

Město Šluknov

nabízí k pronájmu prostory restaurace Club v Domě kultury
na náměstí Míru ve Šluknově.
Více na www.mesto-sluknov.cz nebo na tel.: 412 315 326.
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Vážení a milí spoluobčané,
již v předešlém vydání Šluknovských novin jsme Vás informovali
o pravděpodobném termínu stěhování radnice. Je to téma, o které se
mnozí z Vás zajímáte a zcela pochopitelně chcete mít co nejpřesnější
informace.
Stěhování do „nové radnice“
Kolaudační řízení je stanoveno na den 5. října 2018. Pokud bude průběh kolaudace bezproblémový, stěhování bude zahájeno hned v pondělí dne 8. října. Jednotlivé odbory se budou stěhovat dle plánu a do
konce měsíce října by měl být provoz v nových prostorách budovy radnice zcela obnoven. Spolu s tím se dočkáme i změny telefonních čísel
na celé radnici. Nový seznam je uveden v tomto čísle novin, současně
bude zveřejněn i na webových stránkách města. Období kompletního
stěhování radnice sebou opět přinese i stav, kdy se nebudete moci v případě potřeby telefonicky spojit s příslušným odborem či úředníkem,
nebo si na místě osobně vyřídit
svoji záležitost. Naším zájmem
a cílem je, aby tento stav trval
co nejkratší dobu, a budeme se
snažit, aby po nastěhování kolegů do nových kanceláří radnice
byli všichni schopni co nejdříve
pracovat. Prosím tímto všechny
spoluobčany o trpělivost a schovívavost v tomto přechodném
období. Věřím, že vše proběhne
bez problémů tak, jako tomu bylo
v březnu loňského roku, kdy jsme
se stěhovali z radnice do Království. Rok a půl, který jsme strávili
v náhradních prostorách ubytovny v Království, velmi rychle
utekl a fungování úřadu tím nijak
neutrpělo. A musím zcela popravdě konstatovat, že jsme se v Království všichni cítili velmi dobře,
byť někteří pracovali v trošku stísněných podmínkách. Ale i to byla
nová zkušenost. Na tuto dobu
„přechodného pobytu“ budeme
rádi vzpomínat.
Návštěva v Poslanecké sněmovně
Před několika měsíci Rada města
Šluknov rozhodla o potřebě pořízení vlajky města Šluknov. Vlajka
je jedním ze symbolů obcí a měst,
který Šluknov doposud nevlastnil.
A z okolí jsme jedni z posledních.
Nejprve byly odborníkem pro heraldiku vytvořeny odborné slovní
popisy a grafické vzory návrhů
vlajky města Šluknov. Z vypracovaných pěti variant návrhů byl
zastupitelstvem města vybrán jeden vítězný návrh. Ovšem cesta
k výrobě vlajky je složitá a schvalovací proces je dlouhodobý. Na
začátku bylo vypracování žádosti
o schválení a udělení vlajky a projednání žádosti v Podvýboru pro
heraldiku a vexikologiii Poslanecké sněmovny ČR Parlamentu ČR.
V červnu tento podvýbor návrh
vlajky projednal a schválil, došlo
rovněž k zápisu vlajky (ale i slovního popisu městského znaku,
který tam dosud zapsán nebyl)
do registru komunálních symbolů. V pondělí dne 17. září 2018
proběhlo v Poslanecké sněmovně
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v Praze slavnostní předání dokladů starostkám a starostům obcí
a měst o schválení návrhů městských znaků a vlajek. Dále je třeba vybrat dodavatele, který vlajku
vyrobí. Výroba je poměrně dlouhodobá záležitost, neboť se vlajka vyšívá ručně. Spolu s vyšívanou vlajkou budou vyrobeny i vlajky, které
bude možné používat při významných událostech, a budou moci být
vyvěšeny na veřejných budovách.
V příštím roce slaví naše město 660. výročí povýšení Šluknova na město
a velmi rádi bychom veřejnosti představili novou vlajku na Zámeckých
slavnostech 2019. Doufejme, že se nám to podaří.
Eva Džumanová
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Zlepší se situace s rumburskou nemocnicí?

Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,
pár nových informací:
1. Tříměsíční intenzivní úsilí zástupců starostů obcí Šluknovska

i jiný tlak (Ministerstvo zdravotnictví, VZP, Krajská zdravotní, Ústecký kraj) a další okolnosti vedly
zatím k dohodě, že Ústecký kraj
bude jednat o případném vstupu,
resp. částečném převzetí rumburské nemocnice. Snad by mohla
být shoda všech na zachování základních dvou oborů a dvou „oddělení“ v Rumburku a snad i postupné rozšíření LDN ve Varnsdorfu.
Mluvil jsem opakovaně s některými
zúčastněnými, raději to vždy ještě
dám do dopisu – viz další reakce
hejtmanu Bubeníčkovi, včetně
následného poděkování klíčovým
aktérům za pozornost věnovanou
problematice zdravotní péče.
2. Nejen kvůli nemocnici jsem jednal
s prezidentem České lékařské komo-

ry Milanem Kubkem a prezidentem
České stomatologické komory Romanem Šmuclerem. Potkáme se ještě v září a časem i oba příležitostně
přijedou. Ačkoli situace ve stomatologii se zdá být u nás nedobrá, mj.
vzhledem k věku našich doktorů,
zdá se, že bude zájem i od několika
mladších zubařů, resp. dentálních
center i na Děčínsku.
3. Asi také zhruba rok čtete upozorňování od mnoha zainteresovaných na masivní šíření kůrovce
a kůrovcovou kalamitu. Je to nejen
ve velkoplošných chráněných územích a jejich okolí, ale i na dalších
místech v ČR (Jesenicko, Vysočina). Ale bohužel je masivní rozvoj
kůrovcové kalamity i v Českém
Švýcarsku. Více o tom v níže uve-

deném článečku. Snažíme se dostat oba odpovědné ministry na
mimořádné jednání našeho Výboru
k problematice (Výbor pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní
prostředí Senátu), kde bychom rádi
na problém v souvislostech více
upozornili.
4. Jinak přeji hlavně učitelům
úspěšný začátek školního roku
a ostatním pohodový konec léta,
kolegům ze samospráv slušnou
předvolební kampaň a dobrý výsledek 6. 10. Dvakrát jsem mluvil
s ministrem školství R. Plagou
a domlouvá se návštěva Děčínska
(téma např. „inkluzivní“ vzdělávání v realitě… či učiliště a střední
škola s praxí – TOS Varnsdorf).
Zbyněk Linhart

Prý je nyní kůrovcová kalamita největší v české historii
Největší kalamita od dob Marie Terezie, říká jeden. Největší od Krista,
přebíjí druhý.
Co se bude psát rok příští? A co
v letech dalších? Protože co teď vidíme v lesích a slýcháme o kůrovci,
není nic proti tomu, co nastane obzvláště v situaci, bude-li zima mírná a příští léto suché. Pak budeme
svědky opravdu totální kalamity.
Smrkové lesy, jak je dosud známe,
na mnoha místech v zásadě zmizí!
Soukromí vlastníci lesů přitom
kvůli kalamitnímu výskytu kůrovce
žádali vládu o pomoc už loni v létě.
A následně znovu po říjnové vichřici Herwart. Požadovali pružné zareagování vlády na mimořádnou situaci. A reakce? Překvapivě žádná,
kromě mediálních prohlášení. Tak
jako v předcházejících letech. (A jiných problémech; tedy nemyslím
tím zdaleka jen tuto vládu, ale obecnou nefunkčnost toho ohromného
státního aparátu!). A tak se spolu se
suchem kalamita postupně rozšířila na mnohých částech republiky.
V Praze se probudili na jaře. Ministr zemědělství kvůli kůrovci odvolal
generálního ředitele Lesů ČR, který ale v předchozích letech v rámci
možností konal. Význam to má asi
takový, jako odvolat ředitele podniků „Povodí“ za to, že v řekách není
voda. Nebo ředitele Českého hydrometeorologického ústavu za to,
že neprší…
Resorty zemědělství a životního
prostředí se už přetahují, kdo za co
může… MŽP prohlašovalo, že na
území národních parků je situace
vyřešená. Že se kůrovec šíří z národních parků? Třeba z ohromných
bezzásahových zón NP Saské Švý-

carsko, kde jsou desetitisíce kubíků
kůrovcového dřeva a z toho podstatná část zůstává bez asanace?
Má vůbec smysl, aby se návštěvníci
Národního parku České Švýcarsko
setkávali s těžkou technikou a náklaďáky odvážejících smrky napadených lýkožroutem v zásahových
zónách, když další desetitisíce m3
postiženého dřeva je v zónách bezzásahových? A v první zóně v Českém Švýcarsku se už druhým rokem kalamita rozjíždí.
Když se odpovědných zeptáte, co
se to děje, dostanete dlouhé školení o broukovi. A obecnostech. Jak
brouci pojídají stromy, co jim vyhovuje, kolikrát se za rok rozmnoží, a tak. Ale co to znamená a bude
znamenat v našich podmínkách,
jaký bude vývoj, co se bude či cíleně nebude dělat? K tomu musíte
vyzvat. A odpověď dostanete spíše
od té části ochránců, kteří nejsou
fundamentalisti a mají snahu komunikovat.
Vrací nás to také mj. k samotné
ideji národních parků v evropském
prostoru. Když už se nemá zasahovat v místech, kde byl les stovky let
uměle přetvářen, když se má nechat
obnovit přirozeně, když na těch
ohromných místech vzklíčí semena
vlastně těch nepůvodních dřevin
a opět vznikne ne úplně „původní“ les - ovšem, co je původní - co
z toho bude? A jak „obnova“ vůbec
proběhne, v našem případě často
na pískovcovém podloží, když mezitím proběhne velká půdní eroze?
Ale to je na jiné pojednání. A především, když už se les má ponechat
samovolnému vývoji, tak se to má
umět objasnit - široké veřejnosti

a lidem spoluzodpovědným za území v širším kontextu.
Neboť jiným problémem je, a vlastně daleko podstatnějším a větším,
že kůrovec nalítává i do okolních
hospodářských lesů dalších vlastníků. Tito vlastníci o své lesy a dřevo přijdou. A o výnosy z něj. Ale ze
zákona budou nuceni zničený les
obnovit (byť tržbu z něj měli minimální).
K tomu všemu nejsou stále lidi
a další kapacity na potlačení té kalamity.
Na kůrovce je třeba reagovat okamžitě. Soukromý vlastník vidí napadený strom a okamžitě jedná.
Státní organizace vidí napadený
strom a začínají se odpočítávat týdny či měsíce, než bude moci začít
konat. A brouk se tam mezitím vylíhne třikrát. A je po lese. Ale nejen
státním, ale i po tom soukromém či
obecním, co stojí vedle.
Ostatní vlastníci vč. obcí zase už
s ohledem na enormní rozsah kalamity nedokáží kůrovce porazit
a ufinancovat ze svých rozpočtů.
Šíření kůrovce se tedy nedá už zastavit ani v těch dalších lesích.
Navíc se zhroutil trh se dřevem.
Výkupní ceny dřeva padají. A bude
hůř, protože jen Vysočina bude mít
5 milionů kubíků kůrovcového dřeva. Kolik kubíků to bude v našem
regionu?
A to dřevo se musí někam z lesa
vyvozit. Že je teď tady spousta zničených cest a popraskaných silnic?
Že už teď jsou zničené mosty? Tak
teď si představte ty tisíce kamionů
naložených dřevem, co tady začnou
jezdit…
Ale zpracovatelské závody a pily

jsou za hranou kapacit. Už teď další
dřevo nezvládají technicky ani personálně zpracovávat.
Situace došla tak daleko, že dobré
řešení už to nemá!
Tedy z hodně dlouhodobého hlediska příroda si nakonec, pro ni v krátkém čase, poradí, to bych se nebál,
ale třeba MY už tady nebudeme.
Zbyněk Linhart
PS: Trochu osobní poznámka: Někteří upozorňují na to, že je to také
v chráněných územích špatným zákonem o ochraně přírody a krajiny.
Aniž bych to hodnotil, musím upozornit, že Senát navrhoval v poslední novele onoho zákona řadu úprav
a hlavně opravy jasných chyb a důležitých věcí. Mnozí tzv. ochránci
přírody ale halasně křičeli, že v případě neschválení zákona v poslanecké podobě nastane katastrofa!
Tak byl nakonec opět Poslaneckou
sněmovnou Senát přehlasován,
a stejně tak bylo u toho zákona přehlasováno veto prezidenta. No, tak
katastrofu tady máme…
Chápu, že u někoho je to přesvědčení, že i jinak původně hospodářský
les se má nechat v NP přirozenému
vývoji. Sám jsem viděl na mnoha
místech světa výsledky, že to funguje (v ohromném území, přirozeném, v Americe). Jen si nejsem jist,
jestli ve středoevropském prostoru
a kulturní krajině je řešením nechat
to hned svévolnému vývoji. Jestli
tomu alespoň ze začátku třeba trochu nepomoct.
Kancelář senátora
Ing. Zbyňka Linharta
Generála Svobody 1905,
Varnsdorf
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Informace z kroniky Jiřího Vlčka: Co přinesl rok 1949
3. ledna 1949 zahájena „Pětiletka“ – pětiletý výrobní plán.
Začátkem roku bylo na příkaz MNV rozprodáno zkonfiskované víno
z prodejny Fr. Votavy ve Smetanově ulici a získané peníze ve výši
500 000,- Kč zaslány do Prahy na účet Fondu národní obnovy.
Bývalý zámecký velkostatek byl začleněn do hospodaření Československého státního statku (ČSSS). V této době se hospodařilo na státním,
družstevním a soukromém sektoru.
1. února byl zrušen okres a přestěhován do Rumburku. Zároveň zrušen
i okresní soud a péče o mládež.
20. března se konala v sokolovně městská konference KSČ, na které byl
zvolen předsedou s. Fryml.
Během března odešla vojenská jednotka, která sídlila na zámku.
Měšťanská škola má tři ročníky a jednoroční učební kurz (JUK). Po vyhlášení Pětiletky zahájena rozsáhlá spolupráce školy s místními závody, takže skoro každá třída má nad sebou patronátní závod. Do školní
kuchyně, která byla zřízena v předchozím školním roce ze zeměpisného
kabinetu, byl pořízen nejmodernější nábytek. Školním dětem jsou podávány přesnídávky. Učitel František Brzoň se svým zájmovým pěveckým sborem získal 1. cenu v soutěži tvořivosti mládeže (STM) v Rumburku. Z krajského kola v Liberci si přiváží sbor 3. cenu. V okresním
kole STM se sbor umístil na 1. místě. Třídy se i v tomto roce zúčastňují
sběru odpadových surovin. Žák Příhoda z třídy III.B se v kraji umístil
na 2. místě a za odměnu obdržel kolo. Dosavadní školní inspektor Šidlof je přeložen do Liberce, místo něj nastoupil Fr. Hanuš. N. p. Elektrosvit přebírá patronát nad školou.
Na prvomájovém shromáždění, na kterém byl hlavním řečníkem s. Harus z KV KSČ, byly oznámeny závazky města a jejich splnění k IX. sjezdu KSČ, který byl stanoven na konec května v Praze.
V květnu je ve městě zaveden rozhlas.
Z finanční kanceláře v budově MNV byla po adaptaci zřízena obřadní
síň, která sloužila i k vítání občánků.
Přes ostré protesty občanů zrušil okresní národní výbor (ONV) v Liberci nemocnici a zřídil Dům národního zdraví s lékařem MUDr. Ottem.
Zbylé budovy byly dány k dispozici Charitě ke zřízení domova pro přestárlé občany.
Od 28. července nosili členové sportovního klubu na úborech znak
Šluknova. Na hřišti se konalo místní sletové cvičení.
V říjnu došlo ke vloupání do hotelu v Karlově údolí a odcizeny drobné
předměty. Aby uzavřená budova nepodléhala zkáze, byla nabídnuta OV
KSČ pro internátní školení funkcionářů.
V témže měsíci byla zrušena národní správa J. Ulrichovi v hotelu Praha
(dnes hotel Erlec naproti faře) a provozovna začleněna do komunálního podniku města Šluknova. V továrnách stále chyběly kvalifikované
pracovní síly a proto bylo rozhodnuto o zřízení učňovských středisek
při závodech.
10. října ukončeno vyučování náboženství ve škole, které vyučovala
s. Zámotková (pravděpodobně uvedeno chybné jméno, jelikož náboženství vyučovala Vlasta Zimotová).
4. října bylo otevřeno na zámku muzeum, kam byly umístěny všechny exponáty z původního muzea. Ředitelem a správcem byl jmenován

učitel Josef Chudý. Ve II. patře byla zřízena veřejná knihovna a čítárna,
kteru i nadále vedl učitel Vladimír Konečný.
18. listopadu bylo biskupské konsistoři v Litoměřicích oznámeno, že
bývalý Mariánský dům v Gottwaldově ulici (dům čp. 435 v dnešní ulici T. G. Masaryka, kde mají kanceláře Kamenoprůmyslové závody) byl
přidělen církvi českobratrské.
20. listopadu odchází z obecní kovárny její národní správce a dílna je
přidělena ČSSS.
11. prosince došlo za pomoci Rady žen k založení místní pobočky Československého červeného kříže. Rada MNV rozhodla, aby zkonfiskovaný nábytek a ostatní zařízení bylo prodáno občanům. Akce se ujal
s. Machovec.
Ve školním roce 1948/49 byla ze zeměpisného kabinetu ve 2. poschodí
školy v Gottwaldově ul. čp. 678 zřízena školní kuchyně a v následujícím
roce vybavena nejmodernějším nábytkem.

stravování učitelů v nově vybavené kuchyni
Z rozpočtu MNV financováno zřízení vývařovny obědů při školní družině (budova čp. 111-112 ve Smetanově ulici už léta nestojí) a vybaveno zdravotní středisko, kde měl ordinaci i zubní lékař, dětská lékařka
a byla zde i poradna pro matky, kojence a děti.

školní družina ve Smetanově ulici

původní cesta k zámku před výstavbou veřejné silnice

Pracovníci vodohospodářské služby Varnsdorf provedli výkop studny
poblíž vojenského útvaru a vodu svedli do městského potrubí. Po adaptaci „Divadla mládeže“ v ulici Na Hrázi, byla budova předána Svazu
československé mládeže. V rámci akce „5M“ po celý listopad a prosinec, pokud to počasí dovolovalo, upravována silniční spojka kolem
zámku směrem k požární zbrojnici. Této akce se brigádnicky zúčastňovalo mnoho občanů.
30. prosince obdržel poslanec s. Harus hlášení, že všechny zemědělské
úkoly ve šluknovském okrese byly splněny.
31. prosince byly dosavadní samostatné obce Kunratice, Nové Hraběcí
a Císařský začleněny pod střediskovou správu města Šluknov.
Tentýž den přebírá úkoly okresní školní rady, která byla zrušena, místní
národní výbor.
Sepsala: Helga Hošková
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Připomínáme si 135. narozeniny fukovského
rodáka, horolezce Rudolfa Kauschky
Rudolf Kauschka se 2. října 1883
narodil ve Fukově čp. 70. Jeho otec
Anton Kauschka byl ve Fukově celním úředníkem, jeho matka Marianne byla dcerou fukovského tkalce
Antona Wünsche. Obecnou školu
začal navštěvovat ve své rodné obci,
ale když bylo malému Rudolfovi
12 let, byl jeho otec služebně přemístěn do Bílého Potoka. Tak se
chlapec ocitl v samé náruči Jizerských hor. Byla to pro něj ohromná
změna a po letech o tom napsal:
„Tak vzplanula má první láska k horám… Jeli jsme tenkrát povozem do
Raspenavy vzhůru údolím Smědé,
když tu se přes hory přehnala bouře
s deštěm a na dlouho před ně rozvěsila šedý závoj. Upřeně civěly mé oči
k neznámým kopcům, a jak jsme se
blížili k cíli cesty, tlouklo mé srdce
stále rychleji a hlasitěji.“
Měšťanskou školu navštěvoval ve
Frýdlantě a poté studoval na průmyslové škole – obor strojní v Liberci, kde roku 1902 maturoval. Po
studiu nastoupil jako celní inspektor na libereckém Celním úřadě.
Veškerý volný čas věnoval turistice,
která ho zavedla s jeho kamarády ze
školy ke skalám, jejichž kouzlu mladý Kauschka zcela propadl.
První horolezecké pokusy učinil
v březnu r. 1904, kdy vystoupil na
Uhlířovu čapku a Kovadlinu, které
vévodí Stržovému vrchu v Jizerských horách. Pak následují další
a další vrcholy v Jizerských, Lužických a Žitavských horách. Zavítal
i do Saského Švýcarska, kde se svými přáteli zdolali obtížně dostupný
Bolsstock a zapsali se do vrcholové knížky. Mistrovským kouskem
byl prvovýstup na hruboskalský
Dračí zub v r. 1906. V témže roce
se stal členem liberecké sekce Německého a rakouského Alpenvereinu (Alpský spolek). Jeho cesty
nyní směřovaly především do Alp.
V r. 1907 jako čtyřiadvacetiletý
slézá poprvé v Dolomitech nejtěžší
známé tři věže Vajoletek sám a bez
lana. O rok později okusil ledovce
ve skupině Ortleru a dosáhl zde
monumentálního vrcholu Königspitze, vysokého 3 859 m. Ve stejné
oblasti sloužil později za 1. světové
války jako poručík 1. roty horských
vůdců. Ve Švýcarsku zdolal sám několik „čtyřtisícovek“. 7. srpna 1928
vystoupil se slavným švýcarským
himalájistou a geologem Dr. Günterem Oskarem Dyhrenfurthem
na Matterhorn a při téže výpravě
pak sám na vrchol Mont Blancu.

Od r. 1920 navštěvuje každoročně
s přáteli alpskou skupinu Lasörling ve Východním Tyrolsku. Zde
také našel se svým kamarádem
Rudolfem Thamem místo pro stavbu Nové Liberecké chaty. O starou
chatu nad dolomitskou Cortinou
d´Ampezzo přišel Alpský spolek
po 1. světové válce, kdy se změnou
poměrů zůstala nedostupná v Itálii.
Nová chata byla slavnostně otevřena 26. června 1926 a R. Kauschka
se nemalou měrou zasloužil o její
výstavbu. Kauschkovy zásluhy
o objevení této oblasti byly ohodnoceny po mnoha letech, kdy dosud nepojmenovaný vrchol vysoký
2 903 m dostal název „Roh Rudolfa
Kauschky“. V témže roce byla podle
popisu tohoto vynikajícího horo-

lezce zřízena, označena a otevřena
pro veřejnost stezka, která vede od
Nové Liberecké chaty k Durfelder
Alm a byla pojmenována „Rudolf
Kauschka Weg“.
Jizerské hory jej však nepřestaly
lákat. Od roku 1919 zde vykonal
mnoho prvovýstupů, ze kterých se
do historie jizerskohorského lezení
nejvýrazněji zapsaly cesty na Věž
Grálu, Jeskynní věž, Kozla a Kozlí
jehlu, Kohoutí hřeben, na Divou
Máří. Vyvrcholením jeho činnosti
v Jizerských horách však navždy
zůstane jeho skvělý prvovýstup na
„nepřekonatelný“ Zvon 26. června
1921.
Z ryzí radosti vymýšlel a uskutečňoval Kauschka a lidé shromáždění
kolem něj různé pozoruhodné výlety. Jedním z nich je výšlap na Ještěd.
Během 23 hodin, od 7 hodin večer
jednoho dne, do 17.45 hodin dne
následujícího, vystoupili od paty na
vrchol Ještědu celkem dvanáctkrát.
Přitom použili k výstupu a sestupu
dvacet různých cest a překonali
převýšení přes pět tisíc metrů.
Rudolf Kauschka však nebyl jen
horolezcem. Běhal také na lyžích,
pěstoval lehkou atletiku a jezdil na
saních. Z 1. mistrovství Evropy ve
dnech 1. a 2. února 1914 v jízdě na

saních jednotlivců na Ještědu si přivezl vítězství. Byla to tehdy nejkrásnější a nejtěžší umělá sáňkařská
dráha. Ve stejné disciplíně získal
v r. 1928 2. místo. Ještě v r. 1951,
v osmašedesáti (!) letech byl účastníkem 9. mistrovství Evropy v rakouském Iglsu.
Rudolf Kauschka se však nezabýval jen sportem. Psal pravidelně do novin, časopisů a ročenek.
V roce 1924 byla v Liberci vydána
jeho knížka s výstižným názvem
„Wandern und Klettern“. Vyzařuje z ní jeho veliká láska k horám
a domovu. Pan Nevrlý se o ní v knize o Jizerských horách vyjádřil:
„Dosud nikdo nenapsal lepší knihu
o jizerskohorských skalách než on.“
V Německu vyšly jeho básně pod
názvem „Zpěv jizerských lesů“
a „Život coby báseň“.
Rudolf Kauschka nedobrovolně
opouštěl v roce 1946 svou vlast.
A tak jako tisíce jiných i on z ní byl
po 2. světové válce vyhoštěn. Dostal
se do německého Kemptnu (Allgäu). I tam si zamiloval hory a jako
vedoucí Turistické skupiny bývalých sudetských Němců ukazoval
zájemcům jejich krásy. Svými přednáškami s promítáním diapozitivů
seznamoval posluchače v západoněmeckých městech, ve Vídni a ve
Sv. Jakubu s nezapomenutelnými
zážitky ze své staré vlasti.
Poslední léta trávil nejraději se svými vnoučaty. Nikdy se necítil vážně
nemocen. V roce 1959 ho po nepřiměřené námaze v Sv. Jakubu postihl srdeční infarkt, ze kterého se
už nikdy zcela nevzpamatoval. Při

jedné ze svých procházek v březnu
1960 se svěřil svému kamarádu: …
že by si přál náhlou smrt. O několik dní později (2. dubna 1960) ho
v městském autobuse postihl další
infarkt, kterému cestou do nemocnice podlehl.
Na hřbitově v Lenzfried, odkud je
vidět na jeho milované hory, našel
vedle své ženy Mathildy poslední
odpočinek. Neopracovaná granitová deska na jeho hrobě nese nápis
„Mnoho cest vede k Bohu, jedna
jde přes hory“.
V tichém zadumání vzpomínají na
svého bývalého kamaráda i liberečtí horolezci. V Jizerských horách
na nesnadno přístupném místě,
vysoko nad strží Černého potoka,
na skálu s převisem, kterou Rudolf Kauschka kdysi sám nalezl
a pojmenoval „Náhrobkem“, mu
připevnili pamětní desku, kterou
zhotovil Sigi Weiß z Jablonce nad
Nisou. Hejničtí horolezci po něm
pojmenovali nejobtížněji dostupnou věž v Jizerských horách, která
ještě v padesátých letech byla beze
jména, skryta v hustém lese.
Liberecká sekce ÖAV v Německu
odhalila 19. 8. 1961 v Trojertal u St.
Jakoba na cestě k Liberecké chatě
pamětní tabuli, která navždy bude
připomínat muže, který pocházel
ze severočeského Nizozemí a nalezl
zde svůj druhý domov.
Sepsala Helga Hošková

Důležité informace
Teen Challenge, Šluknov pomoc pro drogově závislé
e-mail: tcsluknov@gmail.com, tel.: 412 386 429
K – centrum Rumburk, poradna pro drogově závislé
Krizová linka non stop: 602 195 104
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, ÚK
Osobní konzultace v budově nádraží ČD v Rumburku.
Objednání a konzultace na tel. 475 511 811 od pondělí do pátku.
Centrum krizové intervence, Linka pomoci
Psychosociální pomoc pro osoby v nouzi – tel. 475 603 390
Zubní pohotovost
Nejbližší zubní pohotovost o víkendech a svátcích zajišťují stomatologové z Děčína a okolí. Bližší informace najdete na tomto odkazu
https://www.zubni-lekari.cz/zubni-pohotovost/decin.html
Upozorňujeme, že rozpis se může v průběhu roku měnit. Doporučujeme tedy, správnost informace si před každou návštěvou ověřit přímo
na uvedeném telefonním čísle.
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Naši žáci na výstavě
V pátek 21. 9. 2018 měli žáci prvního stupně
a přípravné třídy možnost navštívit výstavu zemědělských strojů v Království, která se konala
v rámci oslav 25. výročí existence firmy Zemědělství Šluknov pana Petra Houdka. Všichni si mohli
prohlédnout zblízka vystavené zemědělské stroje,
což pro ně bylo velmi zajímavé a přínosné. Děti
byly nadšené z živého býka, kterého směly i krmit,
stejně tak měly radost z drobných dárečků, balónků a občerstvení. Žákům i jejich vyučujícím se celý
program moc líbil.
Panu Petru Houdkovi a jeho celé rodině velmi děkujeme za milé pozvání na tuto akci.
Renata Sochorová, ředitelka ZŠ

Pokud máte zájem o bližší informace, navštivte naše webové stránky www.zssluknov.cz, nebo nás
navštivte přímo ve škole, rádi Vás zde uvítáme.

Co to vlastně takový žákovský parlament je?
V letošním školním roce jsme se rozhodli oživit ve škole žákovský parlament. Co to vlastně takový žákovský parlament je?

Pátek 21. září pak byl pro všechny slavnostním dnem – žáci poprvé volili
zástupce do svého žákovského parlamentu. Volby proběhly hladce, parla-

Jedná se o skupinu volených žáků – dva zástupci z každé třídy 4.-9. ročníku. Od spolužáků i učitelů sbírají tito žáci informace o tom, co by mohli
ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách – vždy v pondělí od 14 do 16
hodin – potom řeší, jak těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách
pak informují o své činnosti. Parlament se bude věnovat aktivitám, které
pomohou proměňovat prostředí školy i jejího okolí a budou zlepšovat atmosféru ve škole prostřednictvím různých soutěží a dalších akcí.
V prvních zářijových týdnech probíhala v zúčastněných třídách předvolební kampaň. Zájemci o práci v parlamentu se snažili přesvědčit své spolužáky, proč právě oni jsou těmi nejvhodnějšími kandidáty. Za tímto účelem
si vyrobili předvolební billboardy, na kterých představili svůj volební program. V případě zvolení byli všichni připraveni své volební sliby splnit.

ment má své členy a může začít aktivně pracovat na splnění svých předvolebních slibů. První zasedání proběhne již 1. října.
Děkujeme tímto paní učitelce P. Gallové za ochotu věnovat svůj čas práci
s dětmi v žákovském parlamentu a všem „parlamenťákům“ přejeme úspěchy v jejich nelehké práci pro své spolužáky a tím i pro svou školu. Bližší
informace o činnosti žákovského parlamentu najdete na webových stránkách školy.
Gabriela Krebsová, zástupkyně ředitele ZŠ
Základní škola J. Vohradského Šluknov
Ředitel školy: Mgr. Renata Sochorová (tel. 736 633 581)
ul. T. G. Masaryka 678, Šluknov - hl. budova a ředitelství (tel. 412 386 395)
ul. Žižkova 722, Šluknov - první stupeň a školní družina (tel. 412 386 406)
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Letní prázdniny úspěšně zakončily Pivní slavnosti
Pivo, čtyři písmenka, která dokáží vykouzlit na mnoha tvářích veselý
úsměv. Někomu jen při myšlence na něj..někomu až po něm. Pro všechny,
kdo jsou stejně jako my tak rádi za tento zlatavý mok, jsme připravili „Pivní
slavnosti Šluknov – Sohland“.
Myšlenka na samotné slavnosti se zrodila již dávno. Dlouho jsme si s ní pohrávali, postupně jsme Vám dávkovali další a další informace a teď je říjen
a celá velká akce je za námi. A jaká vlastně byla?

Pivní slavnosti byly slavnostně zahájeny paní starostkou a panem starostou ze Sohlandu přesně ve 14:00 hodin. V parku se přijelo prezentovat celkem 8 pivovarů: Pivovar Cvikov, Falkenštejn, Kocour, Kapitán, Česká
Kamenice, Frenzel-Bräu, Porter a Kousek piva. Poprvé se tak vedle sebe
postavily všechny pivovary z našeho výběžku a nejen z něj. Měli jste tak
možnost porovnat kvalitu nabízených pivek a sami se rozhodnout, které
je pro Vás to nej.

K pivu samozřejmě nechybělo ani občerstvení, o které se postarali naši
hasiči, pak občerstvení zastoupené panem Faltou, vynikající palačinky
a sýry, cukrovinky a také různé další drinky.
V parku stálo také podium, na kterém se postupně vystřídalo pět kapel,
první dvě: Heliod a Posmodern Orchestra z Německa a další tři z Čech:
Discoballs, The Scoffers a Půlnoční Marie. Během krátkých pauz, kdy se
kapely střídaly, mnozí z Vás soutěžili o pivko. Soutěžili jste o největšího siláka, který dohodí nejdál sudem, pili jste pivo brčkem, soutěžili o nejsilněj-

ší biceps při držení tupláku
nebo jedli pivo lžící.
Ve tři hodiny byla plánovaná odborná přednáška o sladovně s panem
Ing. Anderlem. Ten se
však, bohužel, ze zdravotních důvodů nemohl dostavit, a tak to zbylo na nás.
Ve sladovně, která byla
poprvé po tolika letech
zpřístupněna veřejnosti,
jste si mohli prohlédnout
výstavu Pivovarnictví ve
Šluknově a také různé fyzické artefakty a velkou sbírku Jindry Müllera.
Kdo výstavu nestihl, nemusí zoufat, od konce října si ji můžete prohlédnout na zámku. Bohužel celou akci provázel déšť a zima, takže mnozí, kdo
se tolik těšili, nedorazili. Ale i přesto se našlo přes 1500 nadšenců, kteří v
pláštěnkách a s deštníky degustovali pivko a bavili se. Těmto vytrvalcům
patří velký dík a smekáme pomyslný klobouk.
Za nás to byla akce moc milá, pohodová, netradiční a jsme moc rádi, že se
uskutečnila. A protože z mnoha řad
Pozvánka
jsme slyšeli totéž, můžete se těšit na
2. Pivní slavnosti..a kdy? 31. srpna
2019 se sejdeme všichni v parku u Už delší dobou nezněl zámkem dětpivka a doufejme, že nám tentokrát ský smích, a tak jsme se rozhodli, že
bude počasí přát více. Těšíme se na to změníme.
Vás a loučíme se pivovarským hes- 13. října od 14:00 hodin na hlavlem: Dej Bůh štěstí! Ať se za rok ve ním sále zámku budeme kouzlit.
My teda ne, protože to by se nedalo
zdraví sejdeme.
„Akce
je
součástí
projek- na nic dívat, ale přijede profesionáltu „Pivní slavnosti Šluknov – ní kouzelník a bavič Pan Kravata.
Sohland“podpořeného Evropskou
unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný
stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu
Nisa.“

Foto: Jiří Fišer

Utajená kontrola na zámku dopadla výborně
Dvacátého července nás na zámku
navštívil Mystery Shopper. Do informačního centra přišel kontrolor,
který měl hodnotit naše infocentrum, a to hned z několika hledisek
– exteriér, interiér a vybavenost
infocentra, první dojem zákazníka
a také podrobná sonda pracovníka
infocentra (profesionalita, přehled, komunikace apod.). Kontrolor samozřejmě vystupoval skrytě,

proto také ,,Mystery Shopping“.
Pracovníci RIC neměli tak do poslední chvíle tušení, že daný turista
je zrovna kontrolorem. To jsme se
dozvěděli, až když dorazil Průvodce
výsledky, který zpracovává firma
Czech Tourism.
Ve všech hodnocených kategorií
šluknovské Regionální informační
centrum uspělo na 100 procent. Nejvíce se líbila profesionalita, ochota,

vstřícnost a usměvavost pracovníka
RIC a také velice příjemné prostředí
– dle slov kontrolora.
Jsem velice pyšná na své kolegy, že
i při náporu jaký zažíváme v letní
sezóně, jsou schopni získat takto
vynikající výsledky. Je to pro nás
všechny velice motivující záležitost
a nabíjí nás k dalším a dalším realizacím akcí u nás ve Šluknovském
zámku. Děkuji Vám.

Kouzlení se věnuje již 20 let a posledních 8 let se hlavně díky ohlasům od
nejmenších diváků začal věnovat výhradně našim drobečkům.
Jeho představení vynikají především
specifickým humorem a schopností strhnout děti během prvního
okamžiku. Dětičky jsou zapojeny
do představení po celou dobu ať již
z hlediště, či jako asistenti při pomoci s kouzlením. I přesto, že jsou
představení zaměřena na dětské
publikum, kouzelník skvěle pobaví
i dospělé a výsledkem je tak krásný
zážitek pro celou rodinu.
Pan Kravata bude kouzlit na hlavním
sále našeho zámku, kapacita je omezená na 100 osob a lístky bude možné
zakoupit v den akce na zámku.
Budeme se na Vás těšit.
Stránku za Šluknovský zámek
připravila Mgr. Andrea Přidalová
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Jak se loučili s létem v Království
Poslední tečka
za rekonstrukcí
radnice

S létem jsme se 15. září rozloučili za kostelem v Království. Celkem proběhlo 10 disciplín (např. jízda na koni, skákací hrad..), kde jsme prověřili
naši odvahu, postřeh a sílu. Spolek pomáhající nevidomým lidem „Život
jde dál“ si připravil zajímavé soutěže a ukázku výcviku „psů vodičů“. Pro
spoustu dětí to byla novinka. Nikdy neviděly vodícího psa a nevěděly, jak
se k němu chovat.

Máme další novou fasádu v pěší zóně (výše historické foto).

Všechny děti obdržely něco sladkého, opečeného buřta a limonádu.
Velké dík patří panu Miroslavu Stejskalovi za bezplatné poskytnutí skákacího hradu, ze kterého měly děti obrovskou radost.
Dále děkuji všem dobrovolníkům, pekařkám a sponzorům za poskytnutí
věcných darů pro děti.

Foto: Renáta Parkmanová

Hádanka:
Kde dům je
a komu slouží?

Olga Petroschke, spolek Šluknovské Království a SDH Království
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11. Den
lidové
turistiky

Přesně 115 německých a českých turistů s námi vyšlo v neděli 23. září na výlet
za poznáním částí Šluknova v rámci tradičního Dne lidové Turistiky „Pětiměstí“. Počasí nám sice moc nepřálo, ale i přesto se všem trasa líbila. Zastavili jsme se u pamětní desky sourozenců Bienertových, řekli jsme si znaky

podstávkových domů, další zastávka byla u Zekellova kříže, v Novém Hraběcí jsme navštívili kapličku Nanebevzetí Panny Marie, o kterou se stará o. s.
Kaplička, a Pomník padlým v 1. světové válce. Na závěr jsme ještě poseděli
u výborného guláše a koláče s kávičkou. Text a foto: Renáta Parkmanová

Při oslavě Dne seniorů bylo na sále DK i plno dětí

Sen se stal skutečností...
...kdy se obě družstva z Království v celkovém vyhodnocení Florian Cupu
umístila na 1. místě. Byl to napínavý boj až do konce, kdy naše mužské
družstvo zabojovalo na soutěži ve Šluknově a o vlásek porazilo domácí
družstvo mužů a tím jsme si vybojovali ono krásné 1. místo.
Všem lidem, kteří se na tom podíleli, DĚKUJEME!
Michaela Holakovská, SDH Království

Foto: Renáta Parkmanová
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Informace k poskytovaným neinvestičním účelovým
dotacím z rozpočtu města na rok 2019
Rada města Šluknov 18. září 2018 schválila usnesením č. 13/114R/2018
Program pro poskytování neivestičních účelových dotací z rozpočtu města
Šluknov na rok 2019 včetně příloh (Žádost o neinvestiční účelovou dotaci, Kritéria hodnocení žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace). Program,
zveřejněný na webových stránkách města, je určen na podporu neziskových činností a akcí zaměřených na děti, mládež a pro širokou veřejnost, za
účelem zlepšení kvality života nebo prevence kriminality.
V případě zájmu o poskytnutí neinvestiční dotace je potřeba, v souladu
s tímto programem, doručit formulář žádosti a přiložit kopie povinných
dokladů v termínu do 31. prosince 2018 v podatelně MěÚ Šluknov nebo
zaslat na adresu úřadu (Městský úřad, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, ID:
8jkbbf3). Uvedený formulář je k dispozici u vedoucí Odboru ekonomického a na webových stránkách. Termín odevzdání je pro všechny žadatele zá-

vazný. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel. Poskytnutí
dotace bude podmíněno uzavřením „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace na rok 2019“, vzor byl schválen Radou města
usnesením č. 14/114R/2018. Smlouva bude vázána na konkrétní účel, její
dodržení podléhá kontrole (vyúčtování, čerpání a dodržení účelovosti dotace - faktury, paragony, atd....).
Žádost musí podat všichni žadatelé, kteří mají o podporu z rozpočtu města
zájem.
V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o poskytnutí dotace z rozpočtu města v jednotlivých případech do výše 50 000 Kč Rada města Šluknov a o dotaci nad
50 000 Kč Zastupitelstvo města Šluknov.
Ing. Jana Kociánová, vedoucí Odboru ekonomického

V Karlově údolí to opět žije
Vážení přátelé a příznivci Karlova údolí, chtěl bych zde krátce poreferovat
o posledních proběhlých akcích a sice o Minifestivalu a Rozloučení s létem.
18. srpna při Minifestiválku bylo ještě krásné teplé počasí a příjemně se sedělo. Hudba byla vynikající a nálada taky fajn. Podívat se přišlo kolem stovky návštěvníků, takže byla i pěkná, stále ještě „rodinná“ atmosféra. Jako
bonus se přidala navíc i varnsdorfská skupina Darudaj, která příjemně překvapila pohodovým regé a za bravurního doprovodu na nevšední „Didgeridoo“, slovy zvukaře: „Tak tohle jsem ještě nezvučil.“ Setkání v příjemné
atmosféře se protáhlo až do pozdních večerních hodin, měli jsme co dělat,
abychom vše sklidili, než padla úplná tma. Fotky jsou k prohlédnutí na odkaze zde: https://www.zonerama.com/fidelko/Album/4561342 a můžete
se těšit i na videosestřih, který bude v brzké době rovněž dokončen.
No, sice byl frmol, ale i tak jsme si to moc užili, bylo báječné počasí - teplo
a na louce polostín a mírný vánek, zvuk byl taktéž profi, hosté a návštěvníci milí a všechno pěkně klapalo. Jen bramboráčky šly tak na odbyt, že se
musela přidělávat další várka těsta a stejně se ještě nedostalo na všechny.
Poslední pořádanou akcí bylo Rozloučení s létem, které se konalo 26. srpna ve stejném čase, tedy od 16 hodin.
Chladné počasí příliš nepřálo delšímu posezení, nicméně strhující divadelní kus „O divém muži“ v provedení učitelského sboru ze ZŠ Šluknov
diváky přikoval k lavičkám a zahřál na duši. Určitě může každý z přítomných
potvrdit, že představení mělo svoji hloubku a poukázalo i na charakter dnešní doby. Na těle pak zahřály bramboráčky nebo párek v rohlíku a káva. I přes
výrazné ochlazení se sešlo na stopadesát diváků. Výtěžek z představení byl
věnován na obnovu Karlova údolí. Věříme, že budeme moci brzy poreferovat
o konkrétním použití vybraných financí a tímto ještě jednou moc děkujeme
nejen paní režisérce Mgr. Aleně Müllerové, ale rovněž celému učitelskému
sboru! Po divadle zahrálo k dobré pohodě hudební trio Jazz Band Erwina
Schrödingera pod vedením pana Bc. Reného Habicha. Kromě toho byly k vidění i nové drobnosti, jako např. další fotografie z postupu prací, několik artefaktů, nalezených v místě, plexi průhled na budovu, jak by vypadala, kdyby

nedošlo k její devastaci a obnovené nápisy na budově, zasponzorované spřátelenou firmou ILS-Elektro. Altánu v parku, který je v tuto chvíli konečně
téměř dokončen, budeme věnovat zvláštní článek.
Foto z akce zde: https://www.zonerama.com/fidelko/Album/4582244
Dovolte mi Vás jen krátce informovat, že v podstatě ihned po skončení akcí
byly na web vloženy krásné fotografie - obě akce nafotil a na svůj profil
v zoneramě umístil „Pan fotograf“ Jiří Fišer. Na našich stránkách v záložce
„aktuálně“ - zde: http://www.karlovoudoli.cz/aktuality naleznete krátkou
zprávu z obou akcí, které považujeme za velice zdařilé, a samozřejmě odkazy na zmíněné fotky.
Mockrát tímto děkujeme nejen všem protagonistům a pomocníkům, ale
i všem příchozím za vytvoření pohodové atmosféry :-).
Martin, Ema Bilinští a celý tým z Karlova údolí, foto: Jiří Fišer
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A je tu září a naše školka je zase plná dětí

Spolu s míčkem Puntíčkem jsme se těšili na nové kamarády, které jsme celé
prázdniny neviděli, a přivítali jsme i nové holky a kluky, kteří letos přišli
poprvé. Celý měsíc se nesl v duchu seznamování, poznávání a prozkoumá-

odkud voda přitéká a kam se ztrácí a odkud se k nám zase vrátí... Máme se
na co těšit a teď to bude v první řadě chystaná drakiáda.

vání všech našich zákoutí, společných her a povídání, čtení, zpívání a mnoha dalších známých i nových činností. Společně jsme poznávali také ovoce
našich zahrádek, víme, co které ovoce ukrývá uvnitř, jak rozdělíme jablíčko
na čtvrtiny, poznáme chuť i vůni se zavřenýma očima. Dokonce jsme si na-

sušili křížaly a moc se povedly, chutnají nám. V červnu jsme opustili říši
obrů a letos jsme se vydali po stopách ztracené víly Rozárky. Cestou budeme poznávat různé studánky, které skrývají moudra o vodě. V září jsme
hledali a našli studánku věčné vody, víme, jak funguje vodní koloběh, víme,

Text a foto: Hana Princová
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Přivítali jsme
Jennifer Štěrbovou

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat
MUDr. Čechovičovi a sestrám za
perfektní ošetření po bodnutí sršní.
Petr Novotný

Srdečná blahopřání
70 let
pp. Samková Eliška
Hemerková Miluška
Košek Jiří
Chajdurová Gizela
Meistnerová Miloslava
75 let
pp. Platil Jaroslav
Čurgali Ladislav
80 let
pp. Hrdličková Karla
Benešová Věra
85 let
pan Svoboda Richard
87 let
pan Gampe Alfréd
89 let
pan Hrabě Václav
Otužujme se
S odeznívajícím létem, zkracující se
délkou sluneční aktivity a ochládajícími vodami v rybnících, je načase
zahájit sezónu zimního plavání.
Proto Vy, kteří se snažíte žít zdravě, preferujete zdravou a střídmou
stravu, pravidelně sportujete, vyhýbáte se nebezpečným návykovým látkám a věnujete se i duševní
hygieně, pak do pětice úplnosti
komplexní péče o sebe sama chybí
snad jediné a tím je tzv. „celotělová chladová terapie“. Nemám tím
na mysli nic jiného, než pravidelné
a důsledné ochlazování těla, ideálně studenou vodou.
Jsem totiž přesvědčen, že není účinnějšího způsobu jak, krom srdce
a cév, posilovat endokrinní sytém
a s ním ruku v ruce obranyschopnost
těla, tím spíše pro nadcházející období s očekávatelnými a velmi nepříjemnými virovými onemocněními. Věřte
nevěřte, plavání, nota bene v místních přírodních a velmi kvalitních vodách, v krajině obklopené Lužickými
kopci, jsou a zejména ta zimní plavání, vskutku jedinečná. Proto oslovuji
Vás, které provokuje myšlenka či
potřeba vyzkoušet si chladnou vodu,
doprovázenou již úchvatnými mlžnými opary nad hladinou rybníků,
neváhejte, má to smysl, je opravdu
nejvyšší čas!
Milan Hulán
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Manželství uzavřeli
Jiří Podrazil a Tereza Vajsová
Roman Brož a Kateřina Koutecká
Jaroslav Kalina a Irena Hemerková

Rozloučili jsme se s
panem Miroslavem Sivákem
panem Pavlem Poklopem
paní Márií Medňanskou

Rolnička uvádí aneb Co nás
čeká v nové divadelní sezóně
Kromě školy jsme v září s Rolničkou přivítali i novou divadelní sezónu
2018/2019. Září bylo plné pohádek, zahráli jsme novou pohádku Strašidla
z půdy, a to ve Velkém Šenově s aktivním zapojením diváků do děje. Také
na mezinárodní divadelní přehlídce v Dolní Poustevně se nemalý počet divadelních nadšenců zapojilo k Jeníčkovi a Mařence a společně s nimi vylekali strašidla Hrombáce a Bumbáce.
Téměř jako tradiční můžeme označit naše srpnové vystoupení v Krásné
Lípě, kde i přes vydatné deště se na nás přišla podívat spousta dětí a v pláštěnkách a pod deštníky děti tleskaly a zpívaly „Tramtarára ratata, moucha
spadla do bláta…“
Pohádky hrajeme vždy jednu neděli v měsíci od 15 hodin v DK Šluknov
1. patro (hlavní sál). To znamená, že návštěvníci mohou chodit již na půl
třetí, kdy jsou na sále připraveny menší loutky k pokoukání, občas i „živý“
Kašpárek, velké puzzle na skládání a „foto-koutek“.
A nač se můžete těšit v této sezóně?
7. 10. – O Pucifousovi
4. 11. – Kašpárkova kouzelná kniha
16. 12. – O zlobivé Mařence
27. 1. - O perníkové chaloupce
24. 2. - Kocour Pětivousek
24. 3. - O Budulínkovi
27. - 28. 4. – Divadelní přehlídka
(Změna termínů vyhrazena, včas
budete informováni vyvěšenými
plakáty po městě či na facebookových stránkách https://www.facebook.com/LoutkovySouborRolnicka/)
S loutkovou pohádkou hrají vždy
i děti z Dětského divadelní souboru
Kvítko. Ráda bych touto cestou vyzvala šikovné děti a případně i jejich
rodiče, aby se nebáli přijít mezi nás,
podívali se, jak to u nás chodí, a třeba se i stali členem Kvítka. Zkoušky
se konají každý čtvrtek od 15:30 hodin v 1. patře Domu kultury ve Šluknově na náměstí (Klub).
Těšíme se na Vaši brzkou návštěvu.

Za LS Rolnička a DDS Kvítko Ing. Karolína Fráňová
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Vzpomínky
Dne 2. října
jsme si připomněli 5. výročí
úmrtí drahého
manžela, tatínka, dědečka
a pradědečka
pana Oldřicha Sedláka.
S láskou vzpomíná manželka
Marie s rodinou.
Tvé zlaté srdce
zůstane navždy
s námi, scházíš
nám.
Dne 5. října
vzpomeneme
2. výročí úmrtí
našeho milovaného tatínka, bratra,
dědečka, pradědečka a švagra,
pana Jána Mištíka.
S láskou vzpomínájí dcera a synové s rodinami, sestra, švagrová
a ostatní příbuzní.
Již je to rok, co
nás po těžké
nemoci dne
10. října 2017
opustil náš milovaný tatínek,
dědeček a syn
pan Petr Horák. Byť odešel, v našich srdcích
přetrvává krásná vzpomínka na
něj. S láskou vzpomínají dcera Petra a syn Pavel s rodinami, maminka
Irenka, bratři Ivan a Kája.
Vzpomínáme na
naši maminku, babičku,
paní Dagmar
Horákovou,
která by se dne
14. listopadu
2018 dožila
65 let. I když je to již 14 let, co nás
navždy opustila po těžké nemoci,
stále nám chybí, jako kdyby to bylo
včera.
Žiješ v našich srdcích!
S láskou vzpomínají dcera Petra
a syn Pavel s rodinami.
Letos uplynulo
již 20 let od
úmrtí pana
Ladislava
Baboráka,
který by 30. září
oslavil svých 75
let. Stále na něj s úctou vzpomínají
manželka Katarína, synové Miroslav, Ladislav, Martin a vnoučata.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
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Knihovna má nový provozní řád
a novou otevírací dobu
Vážení a milí čtenáři, návštěvníci Městské knihovny ve Šluknově. V minulosti se nám často stávalo, že jste knihovnu chtěli navštívit i ve středu
dopoledne, kdy jsme měli tzv. „knihovnický půlden“, během kterého je
knihovna pro veřejnost zavřena, ovšem pracovníci knihovny jsou na svých
místech a věnují se knihovnickým pracem – vyplňování a shromažďování
statistik pro nadřízené orgány, oprava a údržba knih, řazení a katalogizace knih, atd. Samozřejmě, že jsme návštěvníky nechtěli odmítat, když
už přinesli knihy ke vrácení, a většinou jsme je obsloužili i v tomto čase.
Knihovnické práce jsme pak dělali ve chvílích, kdy bylo během provozu
knihovny volněji, nebo v poledních pauzách a nejčastěji v době mezi 16.
a 17. hodinou, kdy je návštěvnost knihovny minimální. Proto jsme se nakonec se souhlasem vedení města rozhodli zohlednit Vaše připomínky a přání
a upravili jsme otevírací dobu knihovny.
Vzhledem ke skutečnosti, že tři čtvrtiny našich návštěvníků jsou v důchodovém věku a další nejpočetnější skupina čtenářů jsou mládež a studenti,
největší nápor v knihovně je podle statistik automatizovaného výpůjčního
systému dopoledne a v době od 13. do 15. hodiny. Proto jsme s platností od
1. října tohoto roku upravili provozní dobu knihovny takto:

pondělí
úterý		
středa		
čtvrtek
pátek		

8.00 - 12.00 12.30 - 15.30 h
8.00 - 12.00 12.30 - 15.30 h
8.00 - 12.00 12.30 - 16.30 h
8.00 - 12.00 12.30 - 15.30 h
8.00 - 12.00 h

Doufáme, že převážná část našich návštěvníků bude spokojena, což je také
hlavní cíl naší práce.		
Daniela Štindlová, knihovnice

Jak zdarma za kulturou?
V městské knihovně probíhá dlouhodobá 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 zámku. Volná vstupenka platí do konce roku 2018.
Každý měsíc je vyhlášena a zveřejněna na tabuli ve vstupní hale
městské knihovny a ve Šluknovských novinách otázka nebo úkol,
odpověď je třeba odevzdat ve vstupní hale MK do připravené krabice,
nebo zaslat mailem na adresu MK
- knihovna@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.
Otázka na na říjen:
5. října 1936 se v Praze narodil
český dramatik, esejista, disident, kritik komunistického režimu a později politik. Byl devátým
a posledním prezidentem Československa (1989–1992) a prvním
prezidentem České republiky
(1993–2003).
Působil v 60. letech 20. století
v Divadle Na zábradlí, kde jej také
proslavily hry Zahradní slavnost

Sbor pro občanské záležitosti - historie, současnost
Dlouholetou tradici v našem městě
má Sbor pro občanské záležitosti
(SPOZ), který zřizuje rada města.
SPOZ v minulých letech měl společenské poslání. Členky reprezentovaly město při významných
společenských událostech v životě
spoluobčanů. Připomenu - vítání
občánků, vítání prvňáčků, předávání občanských průkazů, výučních
listů, spoluorganizování slavnostního ukončení školní docházky,
Dne úcty ke stáří , jubilejních svateb
a návštěvy jubilantů. V minulých
letech pracovalo pro SPOZ na 50
členek, většinou dlouhodobě a bez

nároku na finanční odměnu. V současné době členky SPOZ navštěvují
v rámci své činnosti jubilanty města
Šluknov a předávají jim dárkový balíček a pamětní list při dovršení 70.,
75., 80., 85. roku a starších. Milá
setkání s jubilanty bývají spojena se
spoustou emocí. Jubilanti jsou potěšeni, že na ně město nezapomíná,
některé potěší vlídná slova, vyslechnutí a zavzpomínání na události
uplynulého života.
Katastr našeho města je rozsáhlý
a tak pro SPOZ pracuje v současné době dvanáct členek ve složení:
předsedkyně paní Emília Pro-
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cházková, zapisovatelka Jana
Galbavá, členky Anna Pepelová , Marie Šemberová, Helena
Krejčíková, Iveta Krejčíková, Eva
Zrůstová, Marcela Podlešáková,
Helga Hošková, Eva Kodrlová,
Hana Janková, Barbora Justová,
Růžena Marková. Paní Jaroslava
Rezková a Věra Benešová po dlouholeté práci ukončily svoji činnost
ve SPOZ.
Všem minulým i současným členkám Sboru pro občanské záležitosti
přeji hodně zdraví a entuziazmu
k vykonávání této záslužné činnosti.
Text a foto: Emílie Procházková

(1963) a Vyrozumění (1965).
V době kolem pražského jara se
zapojil do politické diskuse a prosazoval zavedení demokratické
společnosti. Po násilném potlačení reforem vojenskou invazí států
Varšavské smlouvy byl postižen zákazem publikovat a stal se jedním
z prominentních disidentů, kritiků
tehdejšího normalizačního režimu.
Vystupoval na obranu politických
vězňů a stal se spoluzakladatelem
a jedním z prvních mluvčích občanské iniciativy za dodržování
lidských práv Charta 77. To upevnilo jeho mezinárodní prestiž, ale
také mu vyneslo celkem asi pět let
věznění. V této době napsal kromě dalších divadelních her také
eseje, například Moc bezmocných
(1978). Po sametové revoluci v listopadu 1989 se stal jedním ze spoluzakladatelů protikomunistického
hnutí Občanské fórum a jako jeho
kandidát byl 29. prosince 1989 zvolen prezidentem Československa.
Znáte jeho jméno?
Správná odpověď na otázku ze
září zněla: 11. září 2001
Ze správných odpovědí byla vylosována ta od pí Zdeny Skácelové
ze Šluknova.
(šti)

Týden knihoven
Svaz knihovníků a informačních
pracovníků ČR pořádá již 22. ročník celostátní akce Týden knihoven.
Cílem aktivit knihoven na podporu knih a čtenářství je nabídnout
atraktivní využití volného času
nejen novým čtenářům, ale pečovat
hlavně o naše čtenáře stávající.
A protože v centru našeho zájmu
jsou především naši uživatelé, připojila se i naše knihovna již tradičně k této akci, mj. i amnestií pro
dlužníky. V tomto týdnu byli všichni opozdilci, kteří (i mnohonásobně) překročili výpůjční dobu a svou
výpůjčku neprodloužili, omilostněni – to znamená, že pokud vrátili
v pořádku všechny vypůjčené knihy, neplatili penále a zpozdné.
Daniela Štindlová, knihovnice

Adresa:
T. G. Masaryka 638,
407 77 Šluknov
č. t.: 412 386 968
e-mail: knihovna@
mesto-sluknov.cz
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POZVÁNKA
Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově, zapsaný spolek, Vás srdečně zve
na druhý koncert sezony 2018-19.
Tentokrát jde o pěvecký koncert.
Účinkovat budou mladí umělci –
sopranistka Lucie Vagenknechtová
– vítězka několika prestižních pěveckých soutěží.
V současné době působí v opeře
divadla F. X. Šaldy v Liberci a v Divadle opery a baletu v Ústí nad Labem. Pěveckým partnerem je Daniel Klánský – basbaryton – rovněž
vítězný pěvec několika pěveckých
soutěží.
Vystupuje s významnými umělci,
symfonickými orchestry a v operách
v Liberci a hostuje v Národním divadle v Praze. Klavírní doprovod zajistí
Lukáš Klánský (bratr) – jeden z nejvýznamnějších a nejžádanějších
klavíristů mladé generace u nás. Vystupuje s předními českými umělci
a orchestry a často koncertuje i v zahraničí. Se svým otcem významným klavíristou Ivanem Klánským
se představil i na koncertě u nás ve
Šluknově.
Koncert se uskuteční ve Šluknovském zámku ve středu 17. října
2018, začátek je v 19 hodin. Vstupné je 80 Kč, důchodci 40 Kč, děti do
15 let 10 Kč.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám krásný zážitek z přednesených písní a árií českých autorů,
např. Cigánské a milostné písně
A. Dvořáka a árie ze Smetanových
a Dvořákových oper.
Za výbor KPVH Božena Bortníková

Chvála pro KPVH
Dobrý den, srdečně Vás zdravím
do Šluknova! Mám před sebou hrneček, kterým jste mě při koncertě
obdarovali, a vzpomínám na úžasnou atmosféru, kterou jsem u Vás
ve Šluknově zažila. Ještě jednou moc
děkuji. Kdykoliv si vzpomenu na
skvělou atmosféru a prostředí, kde
u Vás probíhají koncerty, povzbudí mě pomyšlení, že moje hraní má
smysl. Kdyby se objevila příležitost,
ráda Vám zase přijedu zahrát.
Magdaléna Hrudová

KULTURA
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Šli jsme Českým rájem křížem krážem
Ne poprvé a zcela jistě ne naposledy
jsme se my, šluknovští senioři, vydali
za krásného zářijového dne do tohoto
koutku naší země, kde je stále co objevovat.
První zastávkou putování byl státní
zámek Hrubý Rohozec u Turnova.
Původem hrádek byl založen kolem
roku 1280 Jaroslavem z Ralska a jeho
synem Havlem Rybou z rodu Mark-

spodní části pekla s dvěma nešťastníky. Dvoupatrová kruchta nese od
poloviny 18. století vzácné varhany.
V současnosti se kaple využívá nejen
k prohlídkám, nýbrž i ke koncertům
či svatebním obřadům. V 19. století
dostal zámek klasicistní a empírovou
podobu. Tento rod vlastnil zámek až
do roku 1946, kdy byl vyvlastněn státem na základě dekretů prezidenta

dobu, než mohlo být opět vybaleno a umístěno tam, kam po staletí
patřilo. Tak se díky mravenčí práci
kastelána p. Holuba a pamětníků podařilo navrátit zámeckým prostorám
vzhled z doby, kdy sloužily jako reprezentační a obytné místnosti hraběti
Mikulášovi Vladimírovi Des Fours
Walderode a jeho rodině.
To vše a ještě mnoho zajímavostí ze

varticů. Ve 14. století náležel hrad
Markvartovi z Vartemberka, který
kvůli osobním sporům napadal lužické sousedy, což vzbudilo nevoli krále
Václava IV. Hrad Markvartovi zabavil
a jeho vsadil do vězení. Za husitských
válek byl majitelem Jan Kruchta z Michalovic, který jako katolík podporoval krále Zikmunda proti husitům.
Ti se pomstili zapálením nedalekého
Turnova, o osudu hradu zprávy nejsou. V 15. století byl hrad postupně
přestavován, vznikl komplex budov
nepravidelného lichoběžníkového
půdorysu. V 16. století vlastnili hrad
opět Vartenberkové, kteří přeměnili
hrad celkovým zvýšením a dílčími
přestavbami na zámek.
V 17. století po porážce českých vojsk
na Bílé hoře připadl zámek Albrechtu
z Valdštejna. Ten daroval Rohozec
svému válečníkovi Mikuláši Desfoursovi, původem z francouzského
šlechtického rodu Desfoursů. Rohozec dostal přídomek Hrubý na rozdíl
od blízkého statku a vsi Malý Rohozec. Mikulášův syn Albrecht Maximilián začal r. 1675 s barokní přestavbou zámku. Do jižního paláce byla
vestavěna raně barokní kaple Nejsvětější Trojice. Součástí kaple je obraz
Korunování Panny Marie, zvláštností je vyobrazení andělů na obloze, ve

Beneše. Jeho posledním soukromým
majitelem byl Karel Des Fours Walderode (1904-2000), v roce 1947 mu
bylo za pomoc při odhalování nacistů
(byl tlumočníkem) vráceno československé občanství, které po emigraci
v roce 1948 opět pozbyl. Po Sametové revoluci se vrátil, znovu získal
občanství a tak mohl zahájit řízení o
restituci zabaveného majetku. Snaha
získat vše zpět vede k dlouhodobým
soudním sporům, ve kterých po jeho
smrti pokračuje jeho manželka vdova Johanna Kammerlanderová. Tyto
spory, kdy nikdo neví, jak to dopadne,
vedou k nejistotě, která brzdí rozvoj
celého regionu.
Z původního hradu se dodnes zachovaly jen sklepní prostory vytesané přímo do skály nad řekou Jizerou. Portál
vstupní věže, jimiž se prochází na
nádvoří, je už renesančního původu.
Na nádvoří se ve zdi nachází náhrobní deska Albrechta Maxmiliána Des
Fours. Zámek je obklopen udržovaným parkem ve stylu romantismu,
raritou je 400 let starý javor s obvodem kmene 600 cm.
Za minulého režimu sídlilo na zámku
UMPRUM, jehož pracovníci naštěstí
veškeré vybavení řádně zaevidovali,
zabalili do beden a ukryli do zámeckých sklepů, kde v pořádku přečkalo

života na zámku jsme se dozvěděli
během dvouhodinové prohlídky od
průvodkyně, pro kterou je její práce
i koníčkem a to bylo sakra znát!
Po posilnění v restauraci hotelu Karla
IV. jsme se vydali na prohlídku zříceniny skalního hradu Frýdštejn, vyčnívající na strmých skalách nad obcí
stejného názvu. Po krátké procházce
se před námi objevila 15 metrů vysoká oválná věž, která stojí na nejvyšším bodě celého hradu a svého času
plnila společně s hradbami funkci
obranou. Hrad byl zčásti vytesán ve
skalách a zčásti jej tvořily dřevěné
stavby. Po točitém schodišti jsme vystoupali na vrchol věže, kde jsme měli
z ochozu úžasný výhled do okolí. Poté
jsme sestoupili do předhradí s dalšími skalními prostorami a okrouhlou
věží ukrývající studnu. Zde se dříve
nacházely hospodářské stavby, budovy pro posádku a sklepy. Na malé
nádvoří v předhradí se vstupovalo po
padacím mostě. Po prohlídce jsme se
rozdělili, někteří šli pěšky po červené
značce, druzí jeli autobusem, sraz byl
v cukrárně v Malé skále. Po občerstvení jsme se, jak už se stalo tradicí,
zastavili v Kauflandu, nakoupili dobroty a pak už jsme ujížděli k domovu!
Byl to pěkný den plný zážitků a tak to
má být! Text a foto: Věra Šnajdrová

NABÍDKA INFORMACÍ Z KULTURY NA ŠLUKNOVSKU
Zajímají Vás termíny akcí v regionu Šluknovska?
Potřebujete kontakty na zdejší pořadatele, kulturní zařízení, hudební a taneční skupiny?
kontakt@kulturouseveru.cz, č. tel.: 723 460 887, www.KULTUROUSEVERU.cz
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Mladí rybáři MO ČRS Šluknov se opět předvedli
Na rybníku „Pazderák“ se 8. září
2018 konaly dětské závody. Za MO
ČRS Šluknov pod vedením Marcela Bielika a Josefa Vykoukala poměřovaly své rybářské dovednosti
s MO ČRS Velký Šenov, která tyto
závody pořádala. Celkem závodilo 26 závodníků ve dvou kolech.
Již v dopoledních hodinách bylo
jasné, že se nebude jednat o lehký
závod a rozhodovat bude každý
milimetr. Závodníci bojovali se vší
trpělivostí o každou rybu, i když to
neměli vůbec jednoduché. Nakonec
naše nejlepší umístění bylo 1. místo Richard Skotnica a 2. místo
Viktorie Bieliková za starší žáky.
A i ostatní bojovali ze všech sil, za
což všem patří poděkování. Organizátoři odměnili cenami od sponzorů nejen ty nejlepší, ale všechny
účastníky, kteří si odměnu za svou
snahu a vytrvalost při nelehkém
lovu zasloužili.

Naše organizace vede rybářský kroužek. Kroužek je určen pro děti základních škol, které mají zájem stát se mladým rybářem. Kroužek probíhá
po dobu školního roku na chalupě MO v zámeckém parku jednou za 14
dní. V kroužku jsou děti připravovány jak teoreticky, tak i prakticky. Výuka
je zaměřena především na znalosti o životě a anatomii ryb, dále na rybolovné techniky a rybářský řád. Součástí výuky je i praktické procvičování
rybolovu na rybníku Pazderák, kde se naše mládež učí pod dozorem vedoucích rybolovným technikám. Kroužek je zakončen závěrečným testem
a získáním rybářského lístku.

Více zde: https://mocrssluknov.webnode.cz
Text: Skopalová Pavlína, foto: Michael Zeller

O pohár Šluknovského výběžku konaného 27. května 2018 se naši mládežníci umístili na skvělém 2. místě. Celkem se zúčastnilo 7 týmů - MO
Velký Šenov, MO Krásná Lípa, MO Chřibská, MO Jiříkov, MO Horní
Podluží, MO Rumburk a MO Šluknov.

PNEUSERVIS + SERVIS OTEVŘEN OD 17. 9. 2018
BÝVALÝ AREÁL CEPOL
TELEFONY: 775 029 830, 608 774 007
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Malí fotbalisté
reprezentovali Šluknov
v Německu
Jak jsme psali už dříve, proběhl
v sobotu 1. září v sousedním Biersdorfu velký fotbalový turnaj mladších a starších fotbalových přípravek pod hlavičkou Euroregionu
Nisa-Neisse. Organizaci zajistila
Východosaská fotbalová škola Kickfixx Oppach.

Hrálo se ve dvou věkových kategoriích – E – žáci 9 až 10 let a F –
žáci 7 až 8 let, přičemž SK Plaston
Šluknov do každé přihlásil vždy
dvě družstva. Jejich soupeři byli
mladí fotbalisté z Neusalzy-Sprembergu, fotbalové školy Kickfixx,
Holtendorfu, Ebersbachu, Gödy,
Gnaschwitz-Doberschau a kombinované mužstvo hrající pod názvem Oberland Spree. Turnaj se
hrál systémem každý s každým na
malých žákovských hřištích 40x20
m v sestavě 3 hráči v poli + brankář,
střídat mohli 4 náhradníci.
I když naši malí sportovci celkově
nezvítězili, mezi silnými soupeři se
neztratili. Mladší družstva obsadila
dělené třetí místo, starší skončili na
5. a 6. místě konečné tabulky. I tak
to pro ně byla veliká zkušenost,
vždyť šlo o jejich první mezinárodní
vystoupení. Škoda jen, že pro další
sportovní a pracovní povinnosti
trenérů a žáčků se nemohli zúčastnit i bohatého doprovodného programu, který byl rozvržen na celé
tři víkendové dny a obsahoval výlety, fotbalgolf, grilování a další společné kontakty, při kterých se mohli
ještě lépe poznat se svými soupeři
i kolegy. Tak snad v dalším ročníku!
Milan Kořínek

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

SK Viktorie: Už nám zase začaly závody
Ani po naší
akademii,
kdy jsme
oficiálně
ukončili sezonu
loňskou,
jsme nezaháleli. Některé děti
si s námi
v červenci
užily bezvadný týden na příměstském
táboře ve
Filipově
a některé
zase v srpnu
týden na táboře v Poslově mlýně u Doks, který se letos
konal v duchu olympijských her.
Děti soutěžily v různých sportovních disciplínách, vyráběly dárky,
jezdili jsme na výlety a na koupaliště a byli jsme také v krásném
aquaparku v Mladé Boleslavi. Zavítali mezi nás opět policisté s profesionálně vycvičenými pejsky.
Letní tábor v letošním roce podpořil Ústecký kraj a Město Jiříkov, děkujeme. Poděkování patří
také paní Pavlíně Hase z Jiříkova,
která pro děti připravila balíčky
AVON kosmetiky. Sladké odměny
zase zajistila Restaurace Hvězda
Rumburk. Poděkovat za podporu
musíme i firmě Pila Šluknov, která přispěla stejně jako každý rok.
Děkujeme a velice si toho vážíme.
Během prázdnin jsme načerpali
nové síly a další inspiraci, abychom mohli navázat na naše krásné předchozí úspěchy.
Od září se k nám přidaly další
nové děti, ať už s námi cvičí aerobik nebo cvičí v rámci projektu
Děti na startu. Kdo nestihl zápis

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 - 205 Kč/ks.

Prodeje se uskuteční: 20. 10. a 18. 11. 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

do kurzů v září, nevadí, tréninky
běží a kdo by se k nám chtěl přidat,
klidně může, více informací naleznete na www.skviktorie.cz a na
níže uvedeném letáčku.
Pro nové, ale i pro naše stávající
členky, máme ještě letos připravené, kromě samotných tréninků,
zase další zajímavé akce. Mimo
jiné opět plánujeme na první adventní víkend „Inspirační víkend

s Viktorkami“, „Filmovou sobotu
s nocováním“ a každoroční překvapení před Vánocemi, samozřejmě spojené s nějakou formou
pohybu a zábavy zároveň.
A než nám na jaře začnou závody,
tak kromě poctivých tréninků, dokončování závodních sestav a návrhů dresů, toho musíme stihnout
ještě skutečně hodně.
Text a foto: Libuše Havlová, DiS.
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Můj první gól: Pozvali jsme na trávník malé školáčky
Před dvěma lety proběhla na šluknovském stadionu – jako jediném
v Děčínském okrese - poprvé náborová akce v rámci celostátního programu Měsíc náborů, která měla za
cíl přivést k pravidelnému sportování nejmladší školáky i předškoláky.
V pátek 7. září 2018 proběhla na stadionu podobná záležitost, opět pod
patronací Fotbalové asociace ČR,
tentokrát s názvem Můj první gól.
Organizátoři z fotbalového oddílu
pozvali na trávník prvňáky, druháky a třeťáky ze základní školy Josefa
Vohradského a ze speciální školy

v Tyršově ulici. Dohromady se sešlo
195 dětí, které doprovázelo 10 učitelek s asistenty. Na stadionu je přivítal
předseda SK Plaston ing. Milan Kořínek a hned potom se rozjela sportovní činnost. Prezident fotbalového
oddílu Ivan Kolomazník s pomocníky, kterými byli většinou aktivní fotbalisté A-mužstva, dorostu a někteří
trenéři, připravili celkem 17 stanovišť, na kterých si děti vyzkoušely
nejen pohybové hry jako přetahování
lanem, skoky přes švihadlo nebo skákání v pytlích, ale i první náznaky fotbalového tréninku od malé rozcvičky

přes kopy na branku nebo slalom
s míčem mezi kužely až po skutečné
fotbalové utkání dvou mužstev vždy
z jedné třídy proti sobě. Ovšem nebyla to záležitost jen kluků, mnohdy je
svou šikovností a fotbalovým umem
předčila děvčata.
Téměř tři hodiny aktivního pohybu
na hřišti pod dohledem 17 sportovních patronů a učitelek s asistenty
ukázaly, že děti mají stále radost z pohybu i ze soutěžení s kamarády a kdyby na závěr nepřišel déšť, mohlo být
setkání bez problému ještě delší.
Radost sportovním adeptům přines-

ly i zlaté medaile a sportovní náramky, které jim předal krajský fotbalový
trenér mládeže Jan Štefko s pomocníky, i malé občerstvení, které sponzorovala Fotbalová asociace ČR.
Šluknovským fotbalistům přinesl
největší radost fakt, že hned po skončení sportovního dopoledne se do
mladší fotbalové přípravky SK Plaston přihlásili čtyři noví zájemci.
Poděkování patří i vedení obou škol,
bez jejichž pochopení by hezké sportovní dopoledne neproběhlo.
Text: Milan Kořínek,
foto: FAČR a Miluše Kořínková

Začali jsme výborně
Po skončení fotbalových soutěží ročníku 2018/2019 dojde k podstatné
reorganizaci soutěží. Ubývá přihlášených mužstev a proto se změní složení skupin, sníží se jejich počet a změní se jejich výkonnostní úroveň. Pro
zařazení do nové 1. A třídy, která odpovídá výkonům a tradici šluknovské
kopané, je proto důležité dobré umístění v letošním ročníku.
Dosavadní výsledky A-mužstva tomu napovídají. Po pěti kolech naši vedou
tabulku 1. B třídy s plným ziskem patnácti bodů a skórem 21:2 s náskokem
tří bodů před druhými Hostovicemi. Jak razantní je to vykročení ukazují
výsledky zatím odehraných zápasů:
S Trmicemi vítězství 9:1, v Dubí výhra 3:0, Svádov – Olšinky jsme porazili
doma 4:0, v Hostovicích výhra 2:0 a naposledy doma s Unionem Děčín 3:1.
Příznivý dojem ale dělá i hra, kterou naši předvádějí. Mladí jsou nezvykle
rychlí, starší je dirigují svými zkušenostmi, všichni mají dobrý pohyb bez
míče a ukazují i nacvičené akce. Jistotou je Petr Janda v brance, který se do
mužstva vrátil po několika sezónách, dobré je, že se hráčům zatím vyhnula
zranění, takže se trenér Aleš Gall nemusí obávat, že by mu chyběli hráči do
sestavy. Dobře pracuje i zázemí mužstva, takže můžeme doufat, že výkony

a výsledky jsou trvalé a v závěru přinesou cílený postup.
B-mužstvo, hrající II. třídu, má odehráno o jedno utkání méně, ale nevede si o moc hůř. Je na druhém místě s jednobodovou ztrátou na vedoucí
Verneřice s celkovým ziskem 11
bodů za tři vítězství a jednu remízu, kdy ztratilo jediný bod v Boleticích. I pro „béčko“ je výhodné, že
je k dispozici dostatek hráčů, takže
v případě potřeby mohou nastoupit
volní hráči prvního mužstva nebo
dorostenci.
Dorostenci zatím odehráli 4 utkání
a v tabulce jsou na 4. místě s 9 body,
za 3 vítězství a jednu porážku. Na vedoucí Mojžíř ztrácejí 4 body, ale Mojžíř má odehráno o jedno utkání víc.
Zatím tedy máme dobré zprávy.
Doufejme, že se to příliš nezmění.
Text: Milan Kořínek,
foto: Ladislav Čurgali
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Zednické práce

- podřezávání domů
- stavby a rekonstrukce komínů
- fasády a zateplování domů
- obklady a dlažby
- malířské práce
- kamenické práce
- sádrokartonářské práce
- JÁDROVÉ VRTÁNÍ
(10mm-500mm)
Adrian Ucrainschi, tel. 774 186 101, a.ukrajinsky@seznam.cz

RYCHLÉ PENÍZE
PRO ZAMĚSTNANÉ, OSVČ,
RODIČE NA MATEŘSKÉ
DOVOLENÉ, DŮCHODCE
NOVÁKOVÁ IVANA
602 420 366

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 Brousím nože, nůžky, řetězy a kotouče (pily) ve Varnsdorfu. Více info na tel. č. 736 649 040.
 PRÁCE v Německu: Česko-německá personální agentura nabízí volná pracovní místa v SRN, především pro alespoň částečně hovořící. Zajišťujeme však zároveň velmi efektivní a účinnou jazykovou průpravu pro rychlé zvládnutí základní konverzační němčiny - jednoduše a levně (v případě
umístění refundace platby za kurz). Situace na německém trhu práce nikdy nebyla pro Čechy lepší. vermittlungsagentur.nicke@seznam.cz /+420 774
530 676 /+49 1520 1048 472
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