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V týdnu od 15. dubna do 22. dubna se spolky, organizace i jednotlivci zapo-
jili do akce, jejímž cílem bylo uklidit odpadky na veřejných prostranstvích, 
u silnic, podél potoků, rybníků, vlakových zastávek, lesů. Sebralo se cel-
kem 1,40 tuny odpadů. 
Pytle na odpad poskytly Technické služby Šluknov spol. s r. o. , rukavice 
pak hlavní organizátoři akce.
Velké poděkování patří dobrovolným hasičům ze Šluknova a Království, 
rybářům i jejich malým elévům, skautům, Teen Challenge, Šluknovskému 
Království, turistům, školákům všech škol ve Šluknově, jak základních tak 
středních, Oblastní Charitě i pracovníkům městského úřadu. Velký ob-
div a poděkování patří dobrovolníkům, kteří se k úklidu města přihlásili 
také. Konkrétně Anně Goldmannové, Helze Hoškové , Boženě Bortníkové, 
manželům Vondráčkovým, Svatavě Červenákové, Štefanu Pentekovi, Míle 
Meistnerové, Ivoně Levandovské, Janu Hegenbarthovi, Aleně Polákové, 
Jaroslavě Szöllösiové i ostatním anonymním spolupracovníkům. 
Smutné je, že některá místa jsou již zase „v původním stavu“ – tedy oblože-
na papírky a nedopalky.
Město Šluknov by podobnou akci rádo zopakovalo ještě v druhé polovině 
roku a pravidelně ji opakovalo. 

Město se připojilo k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“

Foto a text: Božena Naňáková

Stavba byla předána zhotoviteli EUROVIA CS, a. s. dne 9. 3. 2015, termín 
dokončení stavby je do 30. 9. 2015. 
V současné době již probíhají práce na čištění a hloubení příkopů, byly za-
hájeny práce na rekonstrukci mostů a 2 propustků.
V rámci této stavby bude provedena rekonstrukce 3 klenbových mostů, 
1 kamenné opěrné zdi, 9 propustků a dále budou také opraveny uliční od-
vodňovací vpusti v Rumburku a ve Šluknově, v celé délce silnice (9,693 km) 
bude provedena výměna krytu vozovky a zřízeno nové vodorovné značení, 
osazeny směrové sloupky a rovněž bude vyměněno a doplněno svislé do-
pravní značení. 
V průběhu stavby bude docházet na trase mezi Rumburkem a Šluknovem, 
z důvodu výše popsaných prací, k omezením dopravy, především jejím sve-
dením do jednoho jízdního pruhu. 

Aleš Kocián
vedoucí správního úseku Děčín SÚS Ústeckého kraje

Stavba „ REKO silnice II/266 
Rumburk - Šluknov“ zahájena

Ve 2. patře Šluknovského zámku proběhne 8. června 2015 od 16:30 ho-

din veřejné projednání Strategického plánu rozvoje města Šluknov 2015 

– 2025. 

Srdečně zveme občany k účasti, aby se mohli s návrhem strategického plá-

nu seznámit a vyjádřit své podněty a přání, jak by se mělo město v budou-

cích letech rozvíjet.                                                                                   Eva Džumanová

POZVÁNKA

Veřejné projednání strategického plánu 
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Ve středu 22. dubna se v zámeckém parku ve Šluknově a ve vstupní hale 
Šluknovského zámku slavilo. Město Šluknov se připojilo k celosvětovému  
Dni Země.
Akce byla zaměřena především na ekologii a prezentaci regionálních firem. 
Firmy zabývající se zpětným odběrem elektroodpadů – Asekol a Elek-
trowin měly v parku stánky s informačními letáky a děti ze škol i školek, 
které tvořily převážnou část návštěvníků, si u nich mohly zasoutěžit v hodu 
mobilem do popelnice, třídění odpadů, zahrát obří „Člověče, nezlob se“ 
nebo složit puzzle. V zámku si mohly vybarvovat obrázky s ekologickou 
tématikou. Zajímavá byla výstava výrobků dětí ze Speciální základní školy 
a Praktické školy Šluknov, dětí z Oblastní charity i dětí ze Základní školy 
J. Vohradského ve Šluknově. Vše, jako např. obrázky, košíky, peněženky, 
zvířátka, bylo vyrobeno z recyklovaného odpadu. 
Zajímavou ukázku předvedli sokolníci i trubači ze Střední lesnické školy 
a střední odborné školy sociální ve Šluknově.
Své výrobky v zámeckém parku nabídla čokoládovna Mana z Krásné Lípy, 
jejíž horká čokoláda v opravdu chladný den přišla víc než vhod, své pro-
dukty nabídla také šluknovská dílna Kormidlo a Kozí farma z Nové Vísky 
u Horní Poustevny. Ve vstupní hale zámku se představila známá kosmetic-
ká firma z Vlčí Hory - NobilisTilia. 
Snad jen počasí předvedlo, že je v přírodě svým pánem a apríl patří k měsí-
cům velmi vrtkavým.
Děkujeme všem návštěvníků za účast na akci a těšíme se na setkání zase 
za rok. 

Za ORŽP Božena Naňáková

Oslavili jsme Den Země

Střední lesnická škola 
a Střední odborná škola sociální, 

T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov, 
info@lesnicka-skola.cz, 
www.lesnicka-skola.cz, 

+420 412 314 027

Hejtman Oldřich Bubeníček slavnostně otevřel 
zrekonstruovaný Domov mládeže ve Šluknově

Vzácní hosté se sjeli k události slavnostního otevření Do-
mova mládeže lesnické a sociální školy ve Šluknově. Bu-
dova prošla kompletní rekonstrukcí interiéru i exteriéru 
a její nový vzhled se se starým nedá absolutně srovnávat. 
Jak podotkl ředitel školy Rudolf Sochor, do budovy neby-
lo od roku 1953 investováno, a proto je změna nyní tak 

obrovská a viditelná. Finance na rekonstrukci poskytl Ústecký kraj, jako 
zřizovatel školy a také se na dofinancování podílely některé soukromé sub-
jekty. 

Text a foto: David HlinkaHlavním hostem byl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, se kte-
rým přijela náměstkyně Jana Vaňhová a další úředníci Ústeckého kraje. 
Oldřich Bubeníček se vyjádřil, že šluknovská střední škola je pro kraj velmi 
důležitá svým zaměřením, jelikož její specializace je výjimečná nejen pro 
kraj, ale také pro celou republiku. 
Starostka Šluknova Eva Džumanová, která byla jedním z dalších hostů, 
přítomným vysvětlila, že škola a město jsou velmi úzce spjaté a vzájemné 
spolupráce si velmi váží. 

Za sponzorskou firmu Severočeské doly a. s., která se nemalým dílem na 
rekonstrukci v rámci programu „Pomáháme“ podílela, byl přítomen Ru-
dolf Kozák. Podotkl, že pro jejich firmu jsou investice do vzdělávání nej-
větší prioritou a pro něj osobně i velkou radostí, jelikož se stává, že někteří 
absolventi lesnictví ve Šluknově se podílí na rekultivacích, které firma pro-
vádí. 
Po slavnostním přestřižení pásky se všichni přítomní vydali na prohlídku 
objektu a z jejich reakcí a komentářů se dalo snadno vyčíst, že celou akci 
považují za velmi úspěšnou. Všichni se shodli na tom, že věří, že nově zre-
konstruovaný domov mládeže bude sloužit studentům, pedagogům a vy-
chovatelům dlouhá léta a že se zase o kousek posune prestiž šluknovské 
střední školy. 

Hejtman ústeckého kraje Oldřich Bubeníček navštívil také Oblastní chari-
tu Šluknov. V rámci návštěvy charity pohovořil s dětmi, které se vzdělávaly 
ve školním klubu. 

Foto a text: Eva Habel
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Vážení a milí spoluobčané,
dovolím si dnešní příspěvek začít informacemi, které jsme získali z dotaz-
níkového šetření, týkajícího se Strategického plánu rozvoje města Šluknov 
2015 – 2025.
Jak občané odpovídali?
Poděkování patří všem občanům, organizacím i firmám, kteří věnovali čas 
vyplnění dotazníků a přispěli tak ke sběru důležitých informací, se kterými 
můžeme dále pracovat. Z oslovené veřejnosti se nám vrátilo 130 vyplně-
ných dotazníků. Z 80 oslovených firem odpovědělo, bohužel, jen 17, a ze 40 
spolků a organizací došlo 13 vyplněných dotazníků. Připadá vám to málo? 
Ano, souhlasím. Bohužel, mrzí nás, že se dotazníkového šetření nezúčast-
nili ani největší zaměstnavatelé v našem městě. Celkové získané údaje jsou 
tak jistě důležité, ovšem mají jen částečnou vypovídající hodnotu. A nyní 
informace o nejčastějších odpovědích občanů. Většina dotázaných uved-
la, že se ve městě žije spíše dobře a především oceňovali blízkost přírody. 
Na dotaz, co se lidem ve městě nelíbí, bylo více odpovědí. Nejvíce se v ko-
mentářích objevovala nezaměstnanost, nepořádek ve městě, stav sídliště, 
černé skládky, vysoký počet nepřizpůsobivých občanů a jejich migrace. 
A jaké služby občanům chybí? Služby nejrůznějšího charakteru – krej-
čovství, kosmetika, malíř pokojů, oprava obuvi, čistírna, kavárna, kvalitní 
restaurace. Dále uváděli špatnou dostupnost lékařské péče, nedostatek 
kvalitních lékařů, dojíždění za lékaři, rehabilitace. Mezilidské vztahy jsou 
vnímány občany jako spíše dobré a spíše ano byla nejčastější odpověď na 
dotaz, zda mají občané dostatek příležitostí ke vzájemným společenským 
kontaktům. A návrhy občanů na téma, jak by se mělo město dále rozvíjet? 
Dotázaní uvedli – větší množství volnočasových aktivit, hřiště pro děti i do-
spělé, více příležitostí pro děti a mládež, koupaliště, budování infrastruktu-
ry, chodníků, opravy komunikací a chodníků na sídlišti. Dále péče o veřejná 
prostranství a budovy, vzhled města. V dalších komentářích a podnětech 
se občané vyjadřovali k nejrůznějším tématům – vyhlášce o psech, nepři-
způsobivým občanům, k hernám, nepořádku ve městě, komunikacím, le-
sům, atd. A na dotaz, co by občané při investování finančních prostředků 
upřednostnili, nejčastěji odpovídali – do tvorby pracovních míst, do oprav 
komunikací a památek a podpory kultury ve městě. Zajímavostí je i fakt, že 
dotazníky vyplnilo jednou takové množství žen než mužů. Nejčastěji odpo-
vídali občané ve středním a vyšším věku, nejméně pak mladí (15 – 29 let). 
Nejvíce dotazovaných žije ve Šluknově od narození. 
Probíhající a plánované investice v nejbližším období
Práce na náměstí pilně pokračují a celkový vzhled se pomalu začíná podo-
bat finální podobě. Vysázeny jsou v parčících i nové lípy. V současné době 
probíhají výkopové práce, aby mohly firmy opravit či zrekonstruovat ka-
nalizační sítě. Současný technický stav náměstí je komplikovaný jak pro 
chodce, tak pro řidiče. Dovolte, abych Vám všem velmi poděkovala za trpě-
livost a ohleduplnost, kterou s probíhajícími pracemi máte. 
V současné době již probíhá firmou, která byla ve výběrovém řízení nejú-
spěšnější, výroba oken a dveří, která budou vyměněna v bytových domech 
v ul. Rumburská. Také byla na základě výběrového řízení zadána zakázka 
na opravu střechy městské knihovny. Též byly započaty práce na instala-
ci nových obrubníků na Rumburské ulici a pokračovat budou dále podél 
chodníku na téže ulici od křižovatky U špice až k Penny marketu. Hlavní 
průtah Šluknovem, který je krajskou komunikací, bude opraven novým 
povrchem. Finišují práce na revitalizaci zeleně na hřbitově a na Křížovém 
vrchu, kde budou opraveny i dvě kapličky. 
Úklid města
Akce „Ukliďme Česko“ se aktivně zúčastnili spolky, organizace, mno-
zí zaměstnanci úřadu a uklízeli různé lokality našeho města. Všem patří 
velké poděkování za to, že svou prací přispěli ke zlepšení vzhledu města. 
Zaměstnanci úřadu měli rozdělené úseky a lokality, které po skupinách 
uklízeli. Obdrželi jsme velké igelitové pytle a já osobně jsem pochybovala, 
že není možné je naplnit. Hluboce jsem se mýlila. Čtyři pytle naše skupina 
v průběhu dopoledne opravdu naplnila. Je s podivem, kolik odpadu je okolo 
komunikací, v příkopech a kolik odpadu v podobě černých skládek je např. 
i u zahrádkářských kolonií a v různých zákoutích města. Na toto se zaměří 
Městská policie. Na úklidu se významnou měrou podílejí jak zaměstnanci 
města na veřejně prospěšných pracovních místech, tak i pracovníci Tech-
nických služeb Šluknov, ale není v jejich silách zajistit úklid v celém ka-
tastru a na všech místech trvale. Problém pořádku ve městě je především 
záležitostí každého jednotlivého občana města. Opravdu každý z nás svým 
chováním, přístupem a výchovou svých potomků přispíváme, mimo jiné, 
i k pořádku ve městě. Stačí se podívat na neskutečné množství cigaretových 

nedopalků na zastávkách, 
na náměstí, v pěší zóně a vše-
možného drobného odpadu, 
které jsou naši spoluobčané 
schopni bez zábran odhodit. 
Právě oni svou lhostejností 
a nevychovaností přispívají 
k nepěknému vzhledu naše-
ho města. Doufejme, že i oni 
jednou dozrají a pochopí, že 
v pěkném a čistém prostředí 
se žije mnohem lépe.
Přeji Vám všem, abyste co 
nejpříjemněji prožili krásný 
měsíc květen, načerpejte 
z jarního sluníčka a probu-
zené jarní přírody pozitivní 
energii.

Eva Džumanová

Vážení přátelé,
stalo se již tradicí, že se díky dobré spolupráci obcí a měst Pěti-
městí, občané z obou částí hranic každý rok scházejí na příjemné 
setkání na kopci Jitrovník pod televizní věží.

Dovolte, abych Vás i v letošním roce srdečně pozvala 

na 14. setkání všech milovníků přírody 
a naší krajiny 

v neděli 24. května 2015 ve 14 hodin 
na kopec Jitrovník ve Šluknově.

Tradičně budou pro Vás připravena místa k posezení, točené čes-
ké pivo, opečené klobásy, zkrátka vše, co k takovému setkání patří 
a zpříjemní nám všem náladu. K poslechu a tanci zahraje oblíbe-
ná kapela Peleton.
Tradice zůstane i v letošním roce zachována, takže neuslyšíte 
dlouhé projevy a neuvidíte představitele měst ve společenském 
obleku. A jistě budete mít příležitost potkat mnoho svých zná-
mých, pamětníků, budete mít opět možnost posedět, pobavit, 
zavzpomínat a navázat nové kontakty. 
Věřím, že setkání proběhne, jako vždy, v dobré náladě, příjemné 
atmosféře a počasí bude slunečné a teplé.
Těším se na setkání s Vámi se všemi, kteří se zúčastníte.

Mgr. Eva Džumanová
starostka Šluknov

Kancelář senátora 
Ing. Zbyňka Linharta  

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

vždy od 14.00 do 16.30 hodin
Adresa: Generála Svobody 1905, Varnsdorf
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Pozvánky
Je krásná, slunečná neděle, a tak 
jsem se nechal „vytáhnout“ kama-
rádkou do Německa. V Seifhen-
nersdorfu, což je cíl našeho výletu, 
totiž mají Karáskovo muzeum, zá-
roveň se tu koná i velikonoční trh. 
Jelo se s partou bezvadných lidí, 
které dala dohromady paní Helga 
Hošková. Rádi poznávají různé pa-
mátky, muzea, a to nejen v našem 
blízkém okolí.
Do Seifhennersdorfu (na Wikipedii 
jsem našel mně doposud neznámý 
hornolužickosrbský název města 
- Wodowe Hendrichecy) dojedete 
pohodlně autobusem z Rumburka 

Navštívili jsme Karáskovo muzeum

- za pár minut. Městečko, původně se skládající 
z pěti samostatných vesnic, je velice čisté a vkusně 
upravené. Jako první mě upoutala poměrně monu-
mentální dominanta - radnice - avšak “bez náměs-
tí”. Navštívit zde můžeme ještě Muzeum panenek 
a Železniční muzeum se zahradní železnicí.
Karáskovo muzeum stojí za návštěvu - vřele dopo-
ručuji. Prezentuje se stálou expozicí o loupežnictví 
a pašování; v originální selské světnici či ložnici 
získáte představu, jak žili tkalci plátna kolem roku 
1800. Prohlídku si můžete objednat i v historickém 
kostýmu.
Neděle se vydařila a mně nezbývá, než poděkovat 
všem zúčastněným a těšit se na příští výlet.

Foto a text: Jiří Mikisch

Severní stopa
39. ročník

sobota 16. května 2015
Start č. I:

8 - 11 hodin - turistická chata 
za hřištěm v Dolní Poustevně

Start č. II:
8 - 11 hodin - Velký Šenov, 

Centroflor, u nádraží
Více na www.severnistopou.cz.

Probudil jsem se do krásně sluneč-
né soboty a přede  mnou je výlet do 
Sebnitz. Mám toho v plánu hodně 
– chci navštívit muzeum „Afrika“ 
(německy „Afrikahaus“), jehož 
součástí jsou i expozice „Ze živo-
ta Židů“ a národopisná expozice 

Expozice z Afriky ve mě zanechala hluboký dojem
města Sebnitz. 
A aby toho ne-
bylo málo, tak se 
chci podívat do 
„Bahnmodelmu-
sea“ na milované 
vláčky.
Od vlaku v Dol-
ní Poustevně je 
to na hranice 
opravdu kousek, 
a již vcházím do 
malebného měs-
tečka, africké 
muzeum se na-
chází v historic-
kém podstávko-
vém domě z 18. 
století pár metrů 
od hlavního ná-
městí. Za vstupné 8,- Euro (kterých 
nelituji!) jsou zde k vidění sbírky 
z období německé kolonizace Afri-
ky, národopisné objekty z Namibie, 
obličejové téměř strašidelné masky 
z Gabunu, fotodokumentace o pra-
lesní klinice světoznámého lékaře 
Alberta Schweitzera… Stálou vý-
stavu doplňují i umělecké instalace 
o vnímání Afriky z pohledu Němců 
– k vidění je spousta fotografií ze ži-
vota Afričanů, a tak je mi najednou 

smutno. Tolik bídy a utrpení! Proč 
si neumíme vážit toho, co máme?!
Tato expozice ve mně zanechala 
hluboký dojem – budu mít o čem 
přemýšlet. Ale ne teď, mám před se-
bou muzeum železničních modelů.
Vláčky? Jedním slovem – krása. 
Opět jsem malý kluk, opravdu si 
pouštím vláčky. Jsem chvilku vý-
pravčí. Jen mě mrzí, že si nemohu 
takový koníček dopřát, protože jen 
„TT“ lokomotiva stojí zhruba 200 

Euro a více. Ale stálo to za to.
Teď se jdu uklidnit do jedné maleb-
né hospůdky v Dolní Poustevně, 
kde pro Vás píši tento článek. A jen 
tak mimochodem – restaurace s vy-
nikající českou a mexickou kuchyní 
se jmenuje „Chilis restaurant“. Vel-
mi příjemná obsluha nabízí i – jak 
konstatoval kamarád, který pivo 
rád – výborné plzeňské pivko za 
„lidovku“.

Text a foto: Jiří Mikisch

Den otevřených dveří

v Arboretu Kunratice

sobota 23. května 2015
Prohlídky s průvodcem

12.00, 13.30 
a 15.00 hodin

Doprovodný program:
trubači, sokolníci,
soutěže pro děti.

Vstupné dobrovolné

Setkání bývalých hráčů

SK Stap Tratec Vilémov
sobota 6. června 2015

Info L. Sklenář, č. tel. 602 133 059
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… s jednatelkou, kronikářkou a členkou šluknovského Loutkového soubo-
ru Seveřan paní Květoslavou Vidimskou, dlouholetou učitelkou na Zá-
kladní škole J. Vohradského ve Šluknově, pod jejímž vedením existuje od 
roku 1995 současný dětský divadelní soubor Kvítko.
Kořeny Seveřanu sahají až do roku 1947, kdy jeho tehdejší zakládající čle-
nové, pánové  Jindřich Marek a Josef  Bednář, navázali na tradici českých 
ochotníků a loutkářů, kteří působili na Šluknovsku před válkou. Členy 
souboru v té době byli převážně učitelé a své loutky vodili ve třídách školy 
v Císařském. Během dlouhé historie působení tohoto spolku nadšenců ve 
Šluknově se jejich mateřská scéna stěhovala na různá místa (závodní klub 
TOPOS, prostory pozdější prodejny Drogerie ve Smetanově ulici, Divadlo 
Mladých, kino Dukla,… až po současnost v Domě kultury), v jeho řadách 
se vyskytovali nadále učitelé, ale i ochotníci z odlišných profesí. Vždy to 
ale byli a jsou hlavně zapálení a obětaví dospělí, kteří svůj volný čas a sou-
kromí věnovali a stále věnují loutkovému divadlu a jeho prostřednictvím 
především dětem.
Kdy a jak se zrodil nápad na založení dětského divadelního souboru?
Ve Šluknově jsem zakotvila před čtyřiadvaceti lety. Rok jsem se tady roz-
koukávala a pak jsem se na popud pana Švarce, tehdejšího ředitele školy, 
přidala k divadelníkům. A protože jejich pohádková představení byla krát-

Na slovíčko s ...

Vizitka - Co má ráda
Jídlo: jen ne sladké, nic sladkého nejím ani nepiji
Pití: pivo
Barva: modrá
Kytka: frézie
Hudba: každá, která není „tuc tuc“ a dupárna, má ráda 
Karla Zicha
Kniha: Palečkův úsměv a Palečkův pláč
Roční období: každé, když je teplo
Relax: teplo, ticho a klid

ká, zhruba 35 minut, napadlo mne 
„použít“ děti z mé třídy na jakousi 
předscénu, takový dialog Honzy 
s Kašpárkem. Měla jsem tehdy ve 
třídě moc šikovné děti, poprvé jsem 
na pódium přivedla dvě a během 
roku měl tenhle soubor už dvacet 
dětských členů. 
Jak jste sháněli kostýmy, kdo Vám 
vyráběl kulisy a další potřebné věci?
Protože dětem, těm účinkujícím 
i těm v hledišti, se naše krátké scén-
ky a pohádky před loutkovým před-
stavením líbily a měly úspěch, od té 
doby až do dneška vlastně loutková představení zahajují děti. Vrhli jsme se 
do šití kostýmů, loutkáři nám malovali kulisy a všemožně pomáhali a stále 
pomáhají. 
Kde hledáte předlohy a scénáře pohádek?
Začínali jsme tak, že jsem psala a vymýšlela scénáře jen pro dva účinkující, 
pro toho Honzu a Kašpárka, kteří si třeba do soutěží přizvali děti z hlediš-
tě. Později jsem začala přetvářet nejrůznější pohádky „k obrazu svému“, 
nebo si píši pohádky vlastní. Aby to nebylo nákladné, ani náročné na 
prostor a kulisy, protože po nás vystupují loutky a není moc času ani pro-
storu na nějaké náročné upravování scény. Tak jsem si alespoň zakládala 
na tom, že každé to vystoupení a naše pohádka musí být proložené hudbou 

a spoustou písniček. To už pro mě 
bylo horší, takže po pár letech jsem 
psala už jen texty písniček a o hu-
dební doprovod se postarala paní 
Helena Ansorgová (ze ZUŠ), a tak 
je to pořád. Za ty roky jsem napsa-
la na čtyřicet pohádek, mám čtyři 
sešity po deseti pohádkách, zpra-
covaných jako scénáře pro činohru, 
včetně rozepsaných postav a textů 
písniček. A teď to čeká už jen na 
vytištění. Myslela jsem si, že by o to 
nějaké zájmové kroužky mohly mít 
zájem – vím, jak těžko se podobné 
materiály shánějí, ale já sama to do 
tisku zadávat nebudu ani náhodou. Pak jsem ještě napsala devět pohádek 
– jako prózu, a to je stejný případ. Mám to svázané v kroužkové vazbě, ale 
co s tím dál? To se uvidí…
Jakým způsobem získáváte nové členy? Děláte nějaký nábor nebo konkur-
zy? Mohou se přihlásit i děti, které nejsou ze Šluknova?
To samozřejmě mohou, ale asi by to bylo problematické. Zkoušky míváme 
odpoledne, nebo spíš vpodvečer a v zimě bývá ve čtyři hodiny tma, takže 
by asi těžko dojížděli školáčci z okolí. Pokud jde o získávání nových čle-
nů, fungovalo to tak, že na škole byly vždycky různé zájmové kroužky a 

mezi nimi i ten divadelní. Pokud 
jsem ještě učila a měla svou třídu 
jako třídní učitelka, bylo to jasné 
– chodily do kroužku děti z mé tří-
dy a ještě přivedly spoustu svých 
kamarádů z jiných tříd. Samozřej-
mě je důležité, aby s tím rodiče 
souhlasili a chápali, že nemohou 
později dětem třeba v rámci něja-
kého potrestání zakazovat chodit 
na zkoušky nebo představení, když 
je na nich závislý celý soubor. Po-
stupně během roku samozřejmě 
některé děti „odpadly“, zvláště ty 

holčičky, které přišly s představou, že budou hrát jen princezny a nic jiného 
nechtěly. O tom to samozřejmě vůbec není. Na druhou stranu některé děti, 
které s námi začínaly kdysi ve čtvrté třídě, zůstaly s námi dodnes. Třeba 
Kája Fráňová, Verča Krejčíková nebo Verča Parkmanová, to už jsou dnes 
vysokoškolačky a středoškolačky a hrají pořád, i s loutkáři, kdykoli mohou 
a mají volno, pomohou, kde mohou. Jsou to bezvadné holky a jestli zůsta-
nou po studiu ve Šluknově, věřím, že se k nám zase vrátí natrvalo.
Dětský soubor Kvítko vystupuje vždy před dospělými loutkáři ze Seveřanu. 
Samostatná představení nemá?
Ano převážně vystupuje před loutkáři, ale samostatně se prezentuje občas 
také. Třeba v domově důchodců, hraje i pro školu – pro prvňáčky a podob-
ně. Na přehlídky ale jezdíme jen s loutkáři, kteří si vlastně tzv. vzali Kvítko 
pod křídla, pod patronát, nejen všemožnou pomocí, ale i finančně. Čili, 
když někam jedeme s loutkáři, oni to také financují. 
Je obtížné děti naučit hrát, deklamovat texty, zpívat, zbavit je ostychu a tré-
my?
Ne ne, mě to baví, pro mě je to s nimi zábava, legrace. Chci, aby dostaly pří-
ležitost všechny děti, které hrát chtějí. A ty, co neumějí zpívat, tak mohou 
třeba hrát žabku a dělat jen „kvá kvá“. Nechávám je, ať řeknou své předsta-
vy o tom, jak to či ono zahrát, mají možnost si občas i „samy sobě dělat re-
žiséra“. Děti jsou bezva, všechny se snaží a zapojují, kde jen mohou – třeba 
ještě vybarvují a roznášejí plakáty a upoutávky na vystoupení, jsou vážně 
prima. Jsou to zkrátka moje dětičky…
Děkuji za rozhovor.     

(šti)

Podrobné informace z historie i současnosti 
souboru LS Rolnička – Seveřan 

naleznete na int. adrese 
sluknov.cz/mesto/loutkovy-soubor-rolnicka).
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Po roce nás opět navštívil pan To-
máš Barták se svým hudebním 
divadlem a Zámeckou pohádkou. 
A že se šluknovské děti velice těšily, 
o tom svědčí i hojná účast - návštěv-
níků se sešlo kolem sedmdesáti. 
Hudební divadlo je velice oblíbené 
nejen u nás, ale i v zahraničí - je zvá-
no na Slovensko, do Německa...
S divadlem spolupracuje namátkou 
paní Iva Hūttnerová, Yvonne Pře-
nosilová a další herecké i pěvecké 
hvězdy.
Do pohádky se také zapojila velice 
šikovná 17-letá dívčina Dominika 

Jelikož na letní sezónu připravujeme spoustu výstav pro děti: Krysáci, Har-
ry Potter a Svět kostiček, připravili jsme hlavně pro nejmenší, ale i pro star-
ší děti, spoustu nového zboží. 

Nabízíme nové zboží
pro naše nejmenší...

Dětské sirkové hlavolamy, přívěsky na klíče, gumičky, řetízky a mnoho dal-
šího. Jedná se o první várku nového zboží, další by mělo velice brzy dorazit. 
Vše s obrázkem nebo logem našeho krásného zámku. Máte se na co těšit 
– více v dalších Šluknovských novinách.

Za RIC Bc. Andrea Přidalová

Byly děti hnedle-vedle?

z DOZP Brtníky.
Děkujeme za krásné odpoledne plné smíchu a těšíme se na shledanou.

Foto a text: JiříMikisch

Již potřetí k nám zavítal soubor MUSICA DOLCE VITA se svým kompo-
novaným programem. Tentokrát v pátek 10. dubna. Venku bylo nádherně, 
a proto program dostál svému pojmenování: Jarní poetické rozjímání.
Posluchači mohli v prostorách zámku poslouchat program, kde zazněly 
árie A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, J. S. Bacha a mnoha dalších. Vždy se stří-
daly jednotlivé umělkyně: paní Daniela Demuthová, která je mezzosopra-
nistkou a program také zpestřila svými básnickými výstupy, Žofie Vokálko-
vá, která mistrně hrála na flétnu a něžná Zbyňka Šolcová, jenž rozeznívala 
svými prsty nádhernou harfu. Koncert byl plný jarních tónů a jarních básní 
a my umělkyním moc děkujeme za profesionální přístup a hlavně za to, že 
nás tak krásně jarně naladily.                                 Za RIC Bc. Andrea Přidalová

Nedávno jsme rozšířili naši sbírku 
turistických známek. Ke známce 
města Šluknov a Šluknovskému 
zámku přibyla Křížová cesta. Cesta 
za získáním této známky a zároveň 
také nálepky byla trnitá. Nejdříve 
bylo nutné napsat motivační dopis, 
který následně posuzovala pěti-
členná komise společnosti Turis-
tické známky. Po jejich schválení se 
známka vyvěsila na web a ti největší 
sběratelé mohli hlasovat, zda mají 
o známku zájem. A jak to dopadlo? 
Vidíte sami, máme krásnou novou 
známku i nálepku, takže sběratelé 

...a pro turisty známky 
a nálepku Křížové cesty

neváhejte a dorazte navštívit naši 
Křížovou cestu.

O krásné odpoledne se nám postarali studenti ZUŠ Šluknov, kteří měli 
absolventský koncert. Pod vedením p. Englera, vedoucího ZUŠ, nám do-
kázali, že hudbou nejen žijí, ale také jí milují.
Mohli jsme si poslechnout například „Dotknout se duhy“ od autora Den-
nise Alexandra v podání pedagožky p. P. Kalčíkové a studenta Štěpána 
Marka.
A že je škola na vysoké úrovni, o tom svědčí i fakt, že je z čeho si vybírat... 
V pobočce ve Šluknově se vyučuje hře na tyto nástroje: klavír, zpěv, popu-
lární zpěv, housle, elektrická basová kytara, kontrabas, zobcová flétna, ky-
tara, fagot, klarinet, příčná flétna. Součástí studia je i výuka hudební nau-
ky - teorie a hra v komorním souboru nebo v jiném komorním seskupení 
(duo, trio apod.). Naše velké díky patří pedagogům, kteří se o děti tak hez-
ky starají a dokáží jim otevřít srdce k hudbě, hodnotám a velké ctižádosti.

Absolventský koncert ZUŠ

Foto a text Jiří Mikisch

Jarní poetické rozjímání
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Víte, že...

Právě nyní přichází nejvhodnější 
období pro konání svatebních ob-
řadů, a proto si Vám dovolujeme 
nabídnout slavnostní okamžik Va-
šeho sňatku ve zrekonstruovaných 
prostorách zámku. 
Nabízíme: Svatební obřady na 

A co takhle svatba na zámku? 
hlavním sále zámku a na půdě, 
venkovní svatby v růžové zahra-
dě, altánku nebo ve vyzdobeném 
party stanu, možnost pronájmu 
dobových zámeckých expozic pro 
svatební fotografování, renesanční 
svatbu (oddávající jsou v dobových 

Za RIC Bc. Andrea Přidalová

Na zámecké půdě ve Šluknově proběhla ve dnech 25. 4. – 10. 5. 2015 Cho-
vatelská přehlídka trofejí Okresního mysliveckého spolku Českomoravské 
myslivecké jednoty z. s. v Děčíně. 
Lovecké trofeje byly předložené k chovatelskému posouzení hodnotitel-
skými komisemi, následně nainstalované na stojany a vystavené na zámec-
ké půdě k poučení myslivecké i laické veřejnosti. Trofeje pocházely ze zvěře 
ulovené v průběhu mysliveckého roku 2014/2015. Celkem bylo k vidění 
203 trofejí jelena evropského, 352 trofejí srnce obecného, 26 trofejí daň-
ka skvrnitého, 26 trofejí muflona, dále trofeje kamzíka horského, kamzic, 
zbraně kňourů a lebek jezevců a lišek.  

Zámek opět hostil Chovatelskou přehlídku trofejí OMS Děčín

Již druhým rokem si můžete v Informačním centru zakoupit Kulturní pas 
od společnosti Eruroregion Elbe/Labe, který je určen pro návštěvníky 
z celé České republiky, kteří se rozhodli navštívit německou část Eurore-
gionu Elbe/Labe či Euroregionu Krušnohoří. Tento pas zahrnuje desítky 
kulturních zařízení na saské straně obou regionů a umožňuje vlastníkům 
po předložení až 50% slevu ze vstupného.
Zakoupit se dá v Informačním centru za pouhých 30 Kč a navštívit můžete 
obrovské množství turistických cílů v Drážďaněch, Míšni, Saském Švýcar-
sku a podobně.
Nově letos také nabízíme zprostředkování prodeje vstupenek od Labské 
plavební společnosti s. r. o. V Informačním centru Vám zařídíme plavby do 
Drážďan, Míšně a Pillnitz. Dozvíte se u nás itinerář plavby i nejdůležitější 
informace. Přijďte tak do zámku a objednejte si plavbu svých snů. Součástí 
každého výletu je také tříchodový oběd, ochutnávka vína a zajištění kvalifi-
kovaného průvodce. Kdo by odolal?

…se město Šluknov dostane až na 
Slovensko? Od 16. do 18. května 
propagujeme město a zámek na 
veletrhu cestovního ruchu ,,Region 
tour Expo Trenčín“. Více informací 
se dozvíte v dalším čísle Šluknov-
ských novin.

Na přípravě, instalaci a organizaci Chovatelské přehlídky se podíleli žáci 
Střední lesnické školy a Střední odborné školy sociální ve Šluknově. Stu-
denti nejen že tradičně vkusně připravili přehlídku, ale měli možnost ověřit 
si teoretické znalosti z odhadu věku ulovené zvěře, bodování trofejí, mohli 
si všimnout zoologických zvláštností ve stavbě paroží a toulců v praxi. 
K vidění byl panel medailových trofejí, kterým vévodily trofeje muflonů, 
které získaly zlatou medaili a trofeje jelenů, které byly hodnotitelskou 
komisí ohodnocené stříbrnou medailí a další. Nechyběl již tradiční pa-
nel raritních trofejí, s popisem a vysvětlením původu deformace. Letošní 
expozice byla doplněna o kolekci medailových a raritních jeleních trofejí 
z minulých let. NPČS zajistil dovoz vývojové řady jelena „Papíráka“ a do-

vezl řadu zajímavých shozů.
Zakoupením vstupenky, 12. vydání Katalogu trofejí, získali návštěvníci 
informace o lovci, datumu ulovení, hmotnosti kusu, odhadu věku, údaje 
o mírách paroží a toulců. Zároveň si zjistili chovnou hodnotu uloveného 
kusu a mohli si prostudovat zhodnocení stavu chovu jednotlivých druhů 
zvěře hodnotitelskými komisemi.     
V den zahájení se v rámci doprovodného programu uskutečnil svod psů. 
Byla vyhodnocena výtvarná soutěž pro žáky základních škol a děti ze sou-
těžících škol byly na výstavu svezeny autobusy. V úvodu si prohlédly pře-
hlídku, absolvovaly naučnou stezku s poznávačkami a soutěžemi, na zá-
věr byli tvůrci nejzajímavějších prací na téma Přírodní poklady odměněni 
knihami a dalšími cenami. Občerstvení zajistil pan Pecka, k poslechu hráli 
trubači OMS Děčín.
8 – 9. 5, se v rámci přehlídky uskutečnilo okresní kolo celostátní  soutěže 
o Zlatou srnčí trofej. Žáci prokázali dobré vědomosti a nejlepší se kvalifi-
kovali do vyšších kol soutěže.
OMS Děčín děkuje všem návštěvníkům, vedení města Šluknova a SLŠ 
a SOŠS za pomoc při přípravě a organizaci.                                 

Ing.Václav Vomáčka
Předseda OMS Děčín

Rozšiřujeme nabídku služeb

Foto: Bc. Andrea Přidalová

kostýmech), dále hudbu dle vlastní-
ho přání, možnost parkování přímo 
před zámkem a zdarma.
Váš svatební den si zaslouží být vý-
jimečný! Svatební obřad na Šluk-
novském zámku takový je!
Více na www.mesto-sluknov.cz/.
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Stejně jako v minulých letech využil i letos ORŽP zimní období k přípravě 
vyhlášení nových chráněných území, konkrétně památných stromů a vý-
znamného krajinného prvku.
Na základě podnětu prof. Jarského byla na počátku letošního roku pa-
mátnými stromy vyhlášena dvojice lip srdčitých v prostoru bývalé osady 
Försterei u Královky. Dvojice krásně rostlých stromů je poslední připomín-
kou této zaniklé osady a jako takové jí ochrana plně náleží. Lípy dominují 
louce, která se nachází na cestě z Královky na Fukov a toto místo si nepo-
chybně zaslouží návštěvu, ke které Vás srdečně zveme.

Máme nová chráněná území

Nový významný krajinný prvek se na rozdíl od památných stromů nachází 
v centru města – je jím parčík v Tyršově ulici před Solnou jeskyní. Jedná se 
o jednu z nejvýznamnějších ploch zeleně s charakteristickou akátovou alejí 
(jedinou ve městě) a zajímavou historií spojenou s Körnerovým památní-
kem, před dvěma lety obnoveným Svazem c. k. vojenských vysloužilců. 
Chráněná území jsou vyhlašována nejen pro budoucí ochranu před pří-
padným zničením, poškozením stavebními záměry, ale i jako popularizace 
přírodních a přírodě blízkých útvarů v intravilánu města i mimo něj. 

Za ORŽP MěÚ Šluknov 
Mgr. Martin Chroust

Za finanční podpory Nadace VIA a ve spolupráci se spolkem Drobné pa-

mátky severních Čech z České Lípy, realizovalo Město Šluknov opravu 

Mariánské kaple v Císařském (pod kopcem Partyzán) a podařilo se tak za-

Město realizovalo opravu Mariánské kaple v Císařském

chránit další drobnou sakrální památku na území města. 

Požehnání Mariánské kaple a představení veřejnosti proběhne 23. 5. 2015 

od 13.30 hodin za účasti pana faráře Pavla Procházky a vedení města 

Šluknov,  a to krátkým průvodem od instalované infotabule u č. p. 290 Cí-

sařský – pan Navrátil. 
Za ORŽP Bc. Michal Bušek

Vážení čtenáři,
prosíme Vás o spolupráci pro přípravu výstavy na zámku. Sháníme Euro palety o rozměrech 120 x 80 cm s tím, že si pro ně rádi dojedeme 
a vrátíme v půlce října. Za zapůjčení volný vstup na prohlídku zámku a výstavy. 
Ozvěte se nám do konce května na tel. č. 412 332 711 nebo na  739 204 988.
Děkujeme, Vaší pomoci si už nyní velmi vážíme.
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Ze svodek městské policie
Jízda bez „řidičáku“
Dne 3. 4. 2015 bylo hlídkou v ul. Křečanská zjištěno projíždějící vozi-
dlo, jehož řidičem byla dle místní znalosti osoba, která není držitelem 
příslušného řidičského oprávnění. Na místo byla, po zastavení vozidla, 
přivolána hlídka PČR, neboť za tento druh přestupku může být správ-
ním orgánem vysloven zákaz činnosti. Jako by toho nebylo málo, po 
provedení dechové zkoušky byl u osoby zjištěn alkohol ve výši 0,66 ‰. 
Za tento druh přestupku může být uložena dále pokuta ve výši 50 tis. 
Kč.
Veselé velikonoce...
Ke dvěma případům, ve kterých hrála roli konzumace alkoholu, vyjíž-
děla hlídka MP a PČR o velikonočním pondělí. V prvním případě se 
jednalo o mladého muže, jenž zřejmě neodhadl svou „kondici“ a lidově 
řečeno přebral. Vyrozuměni byli jeho zákonní zástupci, kteří si syna 
přijeli vyzvednout. Ve druhém případě se jednalo o dvojici mužů, kteří 
dle oznámení měli vézt dětský kočárek, přičemž vlivem opilosti byla 
obava z úrazu dítěte. Hlídkou byl muž tlačící kočárek doprovozen bez-
pečně do místa bydliště. Ten samý muž pak cca půl hodiny poté v pro-
storu šluknovského sídliště poškodil vstupní dveře jednoho z panelo-
vých domů. V součinnosti s PČR a RZS byl uvedený se zraněním ruky 
převezen do nemocnice v Rumburku. Zde však zřejmě vlivem alkoholu 
či omamných látek ztropil výtržnost a převezen byl tak na detoxikační 
oddělení v Ústí nad Labem.
Únik zvířat
Dne 8. 4. 2015 byl hned ve dvou případech hlídkou MP Šluknov ře-
šen únik zvířat z farmového chovu. Vždy se jednalo o krávy pohybující 
se po pozemní komunikaci v prostoru mezi Královstvím a Jiříkovem. 
Po výzvě chovatelům byla zjednána náprava. Vzhledem ke skutečnosti 
častého opakování takovéto situace, bude věc s podezřením na spáchá-
ní přestupku oznámena k projednání odboru životního prostředí ORP 
Rumburk.
Asistence při zdravotní indispozici
Dne 30. 3. 2015 byla hlídka jakožto součást IZS požádána o asistenci 
při zdravotní komplikaci obyvatele domova důchodců v ul. Křečanská. 
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že osoba je mimo přímé ohrožení 
života, situaci zabezpečoval personál DD. Do příjezdu RZS asistovala 
hlídka na místě pro případ pořeby použití defibrilátoru.

Velitel MP Vladimír Vyskočil

Ústecký kraj od 1. února 2014 do 31. března 2015 realizoval projekt 
„QUALITAS PRO PRAXIS“. Projekt se zaměřoval na zkvalitnění procesu 
plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni kraje tak, aby střednědobý 
plán byl funkčním nástrojem ke stanovení základní sítě sociálních služeb 
na základě zjištěných potřeb a aby jeho výstupy byly použitelné pro stano-
vení jejich finanční náročnosti. V rámci projektu probíhaly ve spolupráci se 
zástupci obcí, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, aktivity zaměře-
né na aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústec-
kém kraji na období 2014 – 2017, včetně aktualizace analýzy potřebnosti 
sociálních služeb. 
Při tvorbě a aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
v Ústeckém kraji na období 2014–2017 byla použita metoda komunitního 
plánování, přizpůsobená specifikům tvorby krajského plánu. Plán byl roz-
dělen na osm regionů (dle okresů). Region Děčínsko byl vzhledem ke své 
velikosti a specifické charakteristice rozdělen na ORP Děčín a Šluknovský 
výběžek. V každém regionu byly vytvořeny dvě pracovní skupiny – služby 
sociální péče a služby sociální prevence a odborného sociálního poraden-
ství.
Samotný dokument tvoří rámec, v němž se budou sociální služby ve vyme-
zeném období pohybovat. Jeho aktuálnost bude zajišťována jednoletými 
akčními plány, které umožní dílčí změny, každoroční aktualizaci a přizpů-

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb v Ústeckém kraji na období 2015-2017 ve Šluknově

sobení měnícím se podmínkám. Tento způsob zpracování garantuje pro-
mítnutí ekonomických i legislativních změn a také aktuální poptávky po 
jednotlivých druzích sociálních služeb.  
V souvislosti s novelizací z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a při-
pravovaném zákonu o sociálním bydlení a již probíhajícím koordinova-
ném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, bude aktualizován SPRSS 
na období 2015–2017. Plán bude rozdělen na 2 části, a to SPRSS na obdo-
bí 2016–2018 a akční plán na rok 2016. Součástí aktualizace bude i aktua-
lizace základní sítě sociálních služeb ÚK. Služby, zařazené do základní sítě 
na rok 2016, obdrží pověření k výkonu sociální služby.
První aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústec-
kém Kraji na období 2015-2017 proběhla 23. 4. 2015 v dopoledních ho-
dinách v prostorách Městského úřadu Šluknov, kde se sešel vysoký počet 
zástupců především poskytovatelů sociálních služeb z celého výběžku. 
Pracovní skupinu vedla Mgr. Jiřina Kafková. Za obce bylo zastoupeno jen 
město Šluknov, jehož zástupci jsou v této oblasti aktivními účastníky již 
několik let. Účastníkům byl dán prostor pro podněty, potřeby a připomín-
ky v rámci poskytování a plánování sociálních služeb. Dalším pozitivním 
dopadem takovýchto setkání je vzájemná podpora pracovníků věnujících 
se sociálním službám, obohacení a navázání dalších kontaktů. 

Za úsek sociální práce Bc. Marcela Postlerová 

Světem se přehnala druhá světová válka. Začátkem května roku 1945, kdy 
vojska Rudé armády dobyla Berlína a připravovala se na pomoc povstání 
pražského lidu, pronikl I. Ukrajinský front maršála Koněva od Drážďan 
k hranicím Čech. Ve dnech 8. a 9. května 1945 vniklo vojsko II. Polské ar-
mády pod vedením brigádního generála Karla Swierczewského na území 
Šluknovského výběžku a z pohraničních přechodů byly dosaženy a osvobo-
zeny obce: Rožany, Jiříkov a po ostré přestřelce z budovy spořitelny osvo-
bozen i Rumburk. Pod tvrdými údery polského vojska rozkládaly se zbytky 
nacistické armády a rozbité prchaly na západ k Američanům.
V noci na 9. května postoupila 7. Pěší divise se svým 33. plukem od Sohlan-
du a v ranních hodinách byl osvobozen Šluknov. V předchozí den shodil so-
větský letoun několik malých bomb na město. Zasaženy byly domy čp. 532 
a 613 u lázní, stodola u domu čp. 629 a vozovka v ulici B. Smetany. Vojsko 
vstoupilo do města bez zjevného odporu a postupovalo dále ke Kunrati-
cům, na Staré Hraběcí, Chřibskou a Krásnou Lípu řídíce jednotlivá hnízda 
odporu po silnicích a v lesích.
Osvobozen byl i pracovní tábor, kde žily polské a ukrajinské dělnice v dře-
věných domech bez hygieny, otrhané a hladové. Chodily denně do textil-
ních továren na 12 hodinové směny tvrdé otrocké práce. Byly nesmírně 
šťastné, když uviděly polské vojáky, své osvoboditele. Několik z nich se 
svobody nedočkalo a 12 je jich pochováno na hřbitově ve Šluknově.
Vojsko obsadilo město, okresní a městské úřady, poštu a radnici. Zajištěna 
byla i budova bývalé židovské sinagogy, kde Němci uskladnili velké množ-
ství zbraní.
Vojsko se ubytovalo v sokolovně a ve škole, kde se již dlouhý čas neučilo 
a zde byl zřízen štáb vojska a velitele města. Provoz ve všech fabrikách 
i v živnostech a obchodech ve městě se zastavil. Majitelé továren, místní 
zbohatlíci a předáci NSDAP, jenž měli hrůzu před Rudou armádou, vzali 
včas do zaječích. Prchali k České Kamenici, Benešovu, Děčínu na západ 
k americké armádě, kde dosáhli ochrany.
Opuštěn zůstal i hotel Karlovo údolí postavený v lesním zákoutí, který za 
války sloužil za sanatorium německým důstojníkům.
Osvobození celého Šluknovského výběžku bylo dokončeno dnem 10. 
května 1945 a polské jednotky, které se stahovaly do středu Čech k Měl-
níku, vystřídala Rudá armáda dne 12. května s vojenským velitelem města 
a okresu.
Dne 16. května přišla do Šluknova partyzánská vojenská jednotka zvaná 
„Národní mstitel“, vedená poručíkem Josefem Šindelářem.

Z kroniky města si připomínáme 
konec 2. světové války
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Naše město se připojilo k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“

Více foto na: http://sluknovskeakce.rajce.idnes.cz/

V rámci celostátní akce ukliďme Česko 2015 se děti, jejich rodiče, zaměst-
nanci a dobrovolníci Oblastní charity Šluknov připojili k organizátorovi 
akce městu Šluknov a zatočili řádně s neřádem odpadem na víceúčelovém 
hřišti ve Šluknovském sídlišti.

Text a foto: Eva Habel

Betlém z recyklovaného odpadu nafotila Božena Naňáková

Foto: Ivo Šafus

DEN
ZEMĚ 

v parku
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Foto: Josef Halada

Lesáci postavili májku a v parku jsme upálili čarodějnice

Návštěvnost jarmarku stoupá

Foto: Jiří Mikisch

Poslední dubnový den vztyčili stu-
denti lesnické školy na náměstí 
májku a večer se konal tradiční 
lampiónový průvod městem. Poté 
odborná porota vybrala ty zaru-
čeně nejhezčí živé čarodějnice 
a oceněny byly i ty vyrobené, které 
následně pohltil oheň z vatry.
Nejen díky počasí se akce zdaři-
la, ale díky patří také technickým 
službám, hasičům, záchranářům, 
občerstvovacímu týmu z restau-
race Club, hudební skupině Nova 
Mix a hlavně lesákům za tu nád-
herně velikou vatru.

(park)



Přes knihovnu 
za kulturou
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Kuchařčino okénko z knihovny

Městská knihovna 
Šluknov

Půjčovní doba:
pondělí 9.00 - 12.00 h   
 13.00 - 17.00 h 
úterý 9.00 - 12.00 h   
 13.00 - 17.00 h 
středa 13.00 - 17.00 h 
čtvrtek 9.00 - 12.00 h   
 13.00 - 17.00 h 
pátek 9.00 - 13.00 h 

e-mail: 
knihovna@mesto-sluknov.cz

V městské knihovně probíhá dlou-
hodobá soutěž, při které se lze něco 
dozvědět a ještě získat volný lístek 
pro jednu osobu na jednu kulturní 
akci dle vlastního výběru – v kul-
turním domě nebo ve Šluknovském 
zámku. Volná vstupenka platí do 
konce roku 2015.
Otázka na květen: 
6. května 1889 (120. výročí) při 
příležitosti Všeobecné výstavy byla 
v Paříži otevřena světoznámá vy-
hlídková věž. Je 321 m vysoká a při 
stavbě bylo použito 7 000 tun železa 
a 2,5 milionu nýtů. 
Pařížská dominanta byla postavena 
v letech 1887 až 1889 a až do roku 
1930 byla s výškou 300,65 metrů 
nejvyšší budovou světa. Včetně anté-
ny na vrcholu měří 324 metry. Je po-
jmenována po svém konstruktérovi. 
Byla postavena u příležitosti stého 
výročí velké francouzské revoluce 
a Světové výstavy, která se v roce 
1889 v Paříži konala, a měla zde pů-
vodně stát jen 20 let do roku 1909. 
Ovšem kvůli svému významu coby 
meteorologická stanice a později 
i televizní a rozhlasový vysílač byla 
zachována. Pařížané tuto stavbu 
nejprve nenáviděli a označovali ji 
jako trn v oku. 
Věž má tři plošiny, první je ve výšce 
57 metrů (345 schodů), druhá ve 
výšce 115 metrů (359 schodů) a tře-
tí ve výšce 274 metrů. Třemi nohami 
věže jezdí lanovky do prvního a dru-
hého patra, ve čtvrté noze jsou scho-
diště pro pěší. Z druhého patra pak 
vedou výtahy do třetího patra. 
Znáte jméno této stavby?
Správná odpověď na otázku 
z dubnového čísla zněla: Robin-
son Crusoe.
Vylosována byla odpověď pana 
A. Leksy a ten si může v městské 
knihovně nebo v domě kultury 
u pí. Parkmanové vyzvednout vol-
nou vstupenku.

(šti)

V městské knihovně se často stává, 
že se tu potkají kamarádky, přítel-
kyně a známé, které si kromě do-
poručení oblíbené knihy, vymění 
i tipy na dobrou koupi („ve slevě 
mají...“), nebo nenáročný recept. 
Rozhodli jsme se s Vámi podělit 
o tyhle „osvědčené“  a zaručeně 
úspěšné návody na stránkách ŠN 
v pravidelné rubrice. Budeme rádi, 
pokud nám do městské knihovny 
„svůj“ recept na moučník, či jíd-
lo přinesete nebo pošlete mailem 
(knihovna@mesto-sluknov.cz) 
i Vy. 
Dnes nabízíme krémovou polévku 
z červené řepy, guláš bez míchání 
a ananasový koláč.
Krémová polévka z červené řepy
(podle sl. Pavly Skotnicové)
Ingredience: 2 červené řepy, 2 mrk-
ve, 2 brambory, kousek celeru, 1 ci-
bule, 200 ml smetany, sůl, pepř, tro-
chu zakysané smetany na ozdobení 
a pro lepší chuť.
Postup: Připravené suroviny očis-
tíme, oloupeme a nakrájíme na 
menší kostky. V hrnci rozpustíme 
kousek másla a zpěníme nadrobno 
nakrájenou cibuli. Přidáme zele-
ninu, zalijeme vodou a osolíme, 
vaříme do měkka. Poté vše v hrnci 
rozmixujeme a dochutíme solí a pe-
přem. Přidáme smetanu pro zjem-

nění chuti. Na talíři dozdobíme 
zakysanou smetanou a petrželkou. 
Touto polévkou určitě potěšíte mi-
lovníky červené řepy.
Guláš bez míchání
Ingredience: 1 kg vepř. masa (nejlé-
pe plecko), 3 větší cibule, 5 strouž-
ků česneku, 2 čajové lžičky gulášo-
vého koření (může být i kari), 3 čaj. 
lžičky sladké mleté papriky, 3 po-
lévkové lžíce solamylu, sůl, pepř, 

masox, feferonka, 1 litr vody.
Postup: Maso a cibuli nakrájet, 
česnek rozmačkat, smíchat s ostat-
ními surovinami (masox rozpustit 
v malém hrníčku a pak dolít do 1 li-
tru vodu), dát vše do pekáče nebo 
simaxové misky, přikrýt alobalem 
a péct na 250°C. asi 1,5 hodiny. Ne-

dolévat vodu, nesundávat alobal. 
Je výborný třeba jen s chlebem, ale 
i s těstovinami nebo knedlíkem.
Nemějte strach „nekoukat“ pod 
alobal, určitě se povede a zatím 
všem velmi chutnal. Výhodou to-
hoto receptu je, že zatímco se gu-
láš „vaří sám“, Vy stihnete udělat 
spoustu dalších věcí.
Ananasový koláč
Ingredience: 40 dkg hladké mou-
ky, 30 dkg cukru moučka, 4 rovné 
lžičky jedlé sody, 2-3 vejce (podle 
velikosti), 580 ml ananasového 
kompotu.
Poleva: 15 dkg cukru moučka,15 
dkg másla, 1 smetana ke šlehání, 
5 dkg nasekaných vlašských oře-
chů, 5 dkg strouhaného kokosu, 
1 vanilkový cukr.
Postup: Všechny suroviny na těsto 
a šťávu z kompotu smícháme, po-
řádně promícháme a nakonec při-
dáme ananas nakrájený na kostky. 
Nalijeme na vymazaný a vysypaný 
plech a pečeme při 150°C asi 40 
minut. Hned po dopečení poléváme 
horkou polevou, kterou vyrobíme 
takto: 
Suroviny na polevu smícháme a na 
mírném ohni za stálého míchání 
přivedeme k varu. 
Moučník necháme v lednici do dru-
hého dne, pak podáváme.            (šti)

Ve středu 15. dubna vpodvečer 
naplnili sál kinokavárny Šluk-
novského zámku příznivci spi-
sovatelky Marcely Mlynářové 
-  spokojení čtenáři jejích knížek 
a ti, kteří si přišli hlavně pro vý-
tisk jejího nejnovějšího dílka, 
nebo osobní věnování s podpi-
sem autorky. 
Tuto besedu spojenou s autogra-
miádou se sympatickou, energic-
kou ženou a úspěšnou autorkou 
již devíti knižních titulů připra-
vila Městská knihovna, resp. pra-
covníci Odboru kultury MěÚ 
Šluknov, tzv. „na přání“ čtenářů. 

Zájem a spokojenost návštěvníků předčily očekávání 
organizátorů

Přesto byli organizátoři, stejně jako 
paní Mlynářová, příjemně překva-
pení hojnou účastí návštěvníků. 
Sešla se jich tu více než padesátka, 
což na takovéto spíše komorní akci 
nebývá zvykem.
V první zhruba hodinové části 
setkání se p. Marcela Mlynářová 
svým fanouškům představila jako 
skvělá a vtipná vypravěčka, když 
jim ve svém monologu přiblížila 
jednotlivé etapy svého soukromého 

i spisovatelského života. Plynule 
pak navázala odpověďmi na dota-
zy, které byly nasbírány a zapsány 
v knihovně v průběhu příprav a plá-
nování besedy. Poté ještě odpovída-
la na dotazy vznesené návštěvníky 
přímo na místě z hlediště. Na úplný 
závěr tohoto dvouapůlhodiného  
příjemného a srdečného setkání 
ještě podepisovala jednotlivým zá-
jemcům své knihy – nešetřila úsmě-
vem, osobním přístupem a vlídným 

slovem, přestože houf  fanoušků, 
který ji obklopil, nebyl zrovna malý.
Snad nebude znít příliš nabubřele, 
pokud tuto akci označíme za vyda-
řenou – alespoň takové hodnocení  
jsme ještě pár dní poté slýchali od 
návštěvníků v naší knihovně. Urči-
tě k tomu přispěla především osob-
nost paní Mlynářové, ale i pečlivá 
a vkusná příprava kouzelných zá-
meckých prostor pracovnicemi RIC 
Šluknovského zámku.                    (šti)
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Foto a text: Hana Princová

„Jaro letí, jaro letí, má zelená křidélka...“ Tak snad už je opravdu tady a my 
jsme ho se vší parádou přivítali. Vyzkoušeli jsme si „na vlastní kůži“, co 
všechno jaro musí udělat. Vytáhnout trávu z hlíny a na zeleno ji natřít, na-
černit pěkně stíny a všechno živé „sbratřit“. Svléknout hadům kůži a nače-
sat řádně louky, spočítat lístky růží a probudit všechny brouky. Pilně jsme 
plnili úkoly na několika jarních stanovištích, postavili jsme si rozkvetlá slu-
níčka z přírodnin, zatančili a zazpívali jsme si písničky o jaru i o sluníčku, 
hledali jsme symboly jednotlivých ročních období.

Děti ve školce si hrály na jaro 
a pálily čarodějnice

Nejvíce jsme si však užili poslední dubnový den, kdy jsme se všichni pro-
měnili na čarodějnice a společně jsme uspořádali čarodějnický rej. Všech-
ny čarodějnice a čarodějové si vyzkoušeli, jak jsou zdatní v létání na koštěti, 
v přeskakování ohně, ve skládání pavouků či ve sběru těch správných in-
grediencí na nefalšovanou čarodějnickou polévku. Na závěr jsme společně 
vykouzlili oheň, u kterého jsme předvedli čarodějnický tanec. Všichni pak 
dostali sladkou odměnu a šli se zdokonalovat v létání.  
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Přivítali jsme nové občánky

Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, 
spokojenosti a pevného zdraví.

Gábinku Hajdukovou
Milánka Vlasáka
Rozárku Koukolovou

VZPOMÍNKY

27. března uplynulo 25 let, kdy nás 
navždy opustila naše maminka 

paní Hildegard Přidalová.
„Stále zůstáváš v myšlenkách 
s námi.“
Vzpomínají děti Jana, Olda, Alena 
a Dana s rodinami.

Vážení jubilanti,
pokud nechcete být zve-
řejněni v této rubrice, 
kontaktujte pí Slavíko-
vou (MěÚ Šluknov, č. tel. 
412 315 317) nebo naši 
redakci (Dům kultury 
Šluknov, č. tel. 412 386 
219).

Tvé zlaté srdce zůstane navždy 
s námi, scházíš nám.
Dne 17. 5. 2015 vzpomeneme 
3. výročí úmrtí naší milované man-
želky, maminky, sestry, babičky 
a prababičky 

paní Jaroslavy Mištíkové.
S láskou vzpomínají manžel, dcera, 
synové s rodinami a sestra.

Dne 27. 5. 2015 oslaví 

paní Eva Formáčková 
73. narozeniny. Do dalších let hod-
ně štěstí, zdraví, lásky a spokoje-
nosti jí přeje celá rodina. PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych poděkovat panu Gallo-
vi za sponzorský dar, za spolupráci 
k vytvoření přání a letáků k MDŽ. 
Marie Svobodová 

Přání k narozeninám

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány 

hojí, vzpomínky však na Tebe, stále 

stejně bolí. 

Dne 17. května to budou dva roky, 

kdy nás opustil milovaný manžel, 

otec a dědeček 

pan Jiří Ducháč.   

S láskou vzpomínají manželka 

Jana, syn Jiří s rodinou, dcery Pet-

ra, Nikola a Tereza s rodinami. Kdo 

jste ho znali, vzpomeňte s námi.

23. května vzpomeneme nedoži-
tých 90. narozenin 

paní Hany Píšové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Děkujeme - děti Ivan, Hana, Jiří 

s rodinami.

Děkujeme všem přátelům a zná-
mým, kteří nám projevili soustrast 
s úmrtím naší drahé maminky Jiři-
ny Skácelové.
Zdena a Stanislav Skácelovi

Rozloučili jsme se s
paní Růženou Kastlovou
paní Jolanou Hajnou
paní Jiřinou Skácelovou
paní Irenou Zikmundovskou
panem Milošem Burgerem
paní Jarmilou Doležalovou

panem Alfredem Schleserem
paní Janou Martincovou
paní Hanou Černou
panem Vladimírem Zemanem
panem Václavem Benešem
panem Jaroslavem Kadlecem

Životní jubilea
60 let
pp. Bílková Anna
Schubert Joachym
Švarcová Alena
Milčinský Jan
Jedličková Eva
Perská Krystyna
Karala Josef

65 let                       
pp. Prokůpková Marcela
Svárovská Hana
Svoboda Jaroslav
Vránová Miluše
Kasal Jan

70 let
pp. Kubera Josef
Allermannová Karin
Janošek Jan

75 let
pp. Horníčková Dagmar
Pajerová Ingrid
Morkusová Ludmila
Štěpková Jana
Štechová Hana
Sokolová Jaroslava

80 let
pp. Haplová Eliška
Říhová Helena

82 let 
pp. Šimůnková Zdenka
Chajdur Ladislav

83 let
pp. Hornerová Olga
Habová Růžena

84 let
paní Mrázová Jaroslava

85 let
pan Sova Jiří

86 let
pp. Zemanová Jarmila
Růžičková Gizela
Kocek Josef
Horner Václav

87 let
paní Skopalová Anežka

88 let
paní Jonová Emilie

89 let
pp. Hájková Jindra
Rumlová Marie
Jirků Alžběta

91 let
pp. Platilová Marie
Tichá Eliška

3 .  k v ě t n a  1 9 3 1  J i ř i n a  B o h d a l o v á
5 .  k v ě t e n  1 9 6 0  M a r e k  Va š u t 
6 .  k v ě t n a  1 9 6 1  G e o r g e  C l o o n e y
8 .  k v ě t n a  1 9 5 4  J a n a  B o u š k o v á
1 0 .  k v ě t n a  1 9 5 4  I v a n  H l a s
1 3 .  k v ě t n a  1 9 3 5  J a n  S a u d e k
1 5 .  k v ě t n a  1 9 3 7  M a d e l e i n e  A l b r i g h t o v á
1 6 .  k v ě t n a  1 9 4 6  J i ř í  C h a l u p a 
1 6 .  k v ě t n a  1 9 4 5  V l a d i m í r  „ L á ď a “  K e r n d l 
1 8 .  k v ě t n a  1 9 6 2  K a r e l  R o d e n 

Emičku Sokolovou
Janičku Doktorovou
Pepíčka Bolíka

Květnové narozeniny slavných
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Už od podzimu se jako každoročně 
rozeběhla na Gymnáziu Rumburk 
spousta vědomostních i kreativních 
soutěží. V poslední době se často 
říká, že děti, respektive mládež, 
nemá o nic pořádného zájem. Ale 
opak je pravdou. Zájem o soutěže 
v různých oborech je velký. Však 
mají studenti z čeho vybírat. Letos 
už proběhla např. astronomická 
olympiáda, olympiáda v biologii, 
dějepisu, zeměpisu, chemii, ma-
tematice, ale i v jazycích – nejen 
v češtině, ale i v němčině, anglič-

Soutěžím, soutěžíš, soutěžíme …
tině a dokonce i v latině, konal se 
Přírodovědný klokan, recitační 
soutěž,... Ve všech zmíněných sou-
těžích zatím proběhla hlavně školní 
kola, většinou pro několik kategorií 
podle věku studentů. Jejich vítězo-
vé pak postupují do okresních kol 
daných soutěží, případně do kol 
krajských či celostátních.
Okresní kola se teprve rozbíhají, 
ale i tak už rumburské gymnázium 
zaznamenalo první úspěchy. V dě-
jepisné olympiádě např. v okrese 
Děčín získal druhé místo Daniel 
Malaník (4. A), v zeměpisné olym-
piádě byl první Michal Podskalský 
(2. A) a druhý opět Daniel Malaník, 
třetí místo obsadil Matěj Pavlíček 
(5. A), v němčině zvítězil Matěj 
Mládek (2. A), na druhém místě 
byla Alena Poláčková (4. A) a Ngu-

yen-My Suong (3. D), třetí skončila 
Dita Rokosová (4. A), v olympiádě 
z češtiny zvítězila a první místo ve 
své kategorii obsadila Martina Pa-
vlasová (8. A). Všichni zmínění tak 
postupují do kol krajských. Martina 
Pavlasová se dokonce v olympiádě 
z latiny probojovala do zemského 
kola soutěže. 
Naši studenti se už letos objevili 
i v celostátních soutěžích – např. 
družstvo žáků z nižšího gymnázia 
v matematicko-fyzikální soutěži 
Náboj junior, v soutěži I BOBR 
v Olympiádě lidských práv, v níž 
se do finále dostala Jana Frusová 
(3. C). Další studenti se zapojili do 
celostátní výtvarné soutěže Ekofór 
o nejlepší kreslený vtip s ekologic-
kým námětem.
Znalosti soutěžících jsou často 

opravdu veliké. Jen si zkuste odpo-
vědět např. na otázku, kdo nebo co 
to byl či je tribut, invalidovna, pi-
kenýr, kasematy, karapax, synovie, 
choanocyt nebo Ruffiniho tělíska. 
Umíte vyjmenovat sedm divů sta-
rověkého světa a víte, ve kterém 
evropském městě můžete navští-
vit Pergamonské muzeum? Znáte 
současné evoluční stádium našeho 
Slunce a dobu, kdy asi vznikl Mě-
síc? Tušíte, co to je plutoid nebo slu-
neční vítr? Do kterého souhvězdí 
patří Phekda, či jak se nazývá naše 
nejbližší hvězda, největší měsíc Sa-
turnu atd.? Pokud ano, gratuluju. 
Já sama se přiznám, že o mnohých 
pojmech jsem se musela poradit 
s kolegy kantory.

Mgr. Lenka Laubrová
ředitelka školy

Toto kolo Duhy se konalo 9. 4. 2015. Tentokrát soutěž probíhala v Dolní 
Poustevně. Celá Duha se uskutečnila venku v lese. Mohli jsme začít soutě-
žit a prozkoumat terén. Čekalo na nás pět stanovišť: hod na cíl, poznávání 

DUHA: Cross v Poustevně jsme si opravdu užili
Byl čtvrtek 9. dubna ráno a počasí se netvářilo moc moudře. Kolem desáté 
dopoledne se ale začalo krásně vyjasňovat a to proto, aby od třinácti hodin 
mohlo vypuknout další kolo soutěže Duha v probouzející se voňavé příro-
dě! Naše škola (ZŠ Dolní Poustevna) tentokrát pozvala ostatní soutěžící 
k nám, abychom si všichni společně užili přespolního běhu v ideálních 
podmínkách. Soutěžící čekal okruh dlouhý přibližně dva kilometry, na kte-
rém se nacházelo pět stanovišť. Žáci poznávali byliny, topografické znač-
ky, házeli na cíl, vyhledávali v jízdním řádu a orientovali se v dopravních 
značkách a dopravních situacích. Užili jsme si krásné prosluněné soutěžní 
odpoledne ke spokojenosti všech.
Pořadí škol: 
1. ZŠ Velký Šenov
2. ZŠ Jiříkov
3. ZŠ Chřibská
4. ZŠ Rumburk, Tyršova ul.
5. ZŠ Dolní Poustevna
6. ZŠ Šluknov
7. ZŠ Rumburk, U nemocnice

Za ZŠ Dolní Poustevna
Ivana Bíková

Napsali jste nám...

bylin, poznávání dopravních značek, řešení dopravních situací a orientace 
v jízdním řádu. Účastnilo se sedm škol. My jsme byli na 6. místě. Sice jsme 
nevyhráli, ale celou soutěž jsme si užili. Měli jsme krásné počasí.
V týmu byli: Eliška Poláčková 7. B, Adéla Rampasová 7. B, Tomáš Laš-
tůvka 7. B, Klára Kotěšovcová 7. A, Kuba Vlk 7. A a Roman Podhora 7. A.

Text: Eliška Poláčková

Dosavadní umístění družstev 
v XVIII. ročníku soutěže Duha
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Již mnoho let se žáci speciálních 
základních škol v naší oblasti setká-
vají, aby se utkali a porovnali svou 
šikovnost a zručnost při zhotovová-
ní různých výrobků. Tak tomu bylo 
i 9. 4. 2015 na naší  Speciální ZŠ 
a Praktické škole v Rumburku. Již 
se „starými“ známými jsme se opět 
setkali a prověřili své schopnosti. 
A odkud byli tito soutěžící? Z těch-
to speciálních základních škol: 
Česka Kamenice, Děčín, Jiříkov, 
Šluknov, Varnsdorf a Rumburk. 
Všichni kluci makali a vytvořili vel-
mi zdařilé výrobky. Např. dřevěnou 
želvu, kovový klíč a svěrku. A jak to 
dopadlo? Na třetím místě se celko-
vě umístili žáci ze šluknovské školy, 
na druhém z Děčína a na prvním 
místě žáci z rumburské školy. 

Pro šluknovské školáky není důležité vyhrát, ale zúčastnit se
Za sedmý ročník se na 1. místě 
umístil Josef Vašíček za Děčín, na 
2. Petr Ferenc za Rumburk a na 3. 
místě Jaroslav Gorol za školu Šluk-
nov. Za osmý ročník se se na 1. mís-
tě umístil Tomáš Kolář za Rum-
burk, na 2. Miloslav Jedlička za 
Šluknov a na 3. místě Robert Dan-
ko za Varnsdorf. A za devátý ročník 
se na 1. místě umístil Vojtěch Miko 
za Rumburk, na 2. Lukáš Janačík 
za Děčín a na 3. místě Bedřich Fryč 
za Šluknov. Vítězům blahopřejeme 
a ostatním vzkazujeme, že není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se. 
Ne každý umí takové práce udělat! 
Takže, nabruste pilky, dláta a za rok 
opět na Zlatém kladívku v Rumbur-
ku!

Foto a text: Karel Nedvídek

Boutique Michaela Moravcová
Nová kolekce 2015 již skladem!

Velké slevy 50- 70 %!
Nově rozšíření sortimentu 

o zboží značky Yankee Candle 
- luxusní vonné svíčky a aroma vosky.

Ve spolupráci 
s vinařstvím Pavlovín z Velkých Pavlovic 

pro Vás v prostorách našeho Boutique 
otevíráme 

Vinotéku. 
Nabídka 6 druhů stáčených moravských vín, 

lahvová vína vhodná k archivaci a další sortiment.
Těšíme se na Vás!

Smetanova 114, Šluknov, č. tel: 775 305 420

Školní akademie
My, učitelé Základní školy ve Šluk-
nově, se neustále snažíme vytvářet 
příležitosti, jak bychom Vás, šluk-
novskou rodičovskou veřejnost, 
mohli co nejčastěji uvítat v naší 
škole. A tak kromě Dne otevřených 
dveří, který již v letošním školním 
roce úspěšně proběhl, jsme se i v le-
tošním roce rozhodli pro pořádání 
školní akademie, jejíž třetí ročník 
připravujeme na 29. 5. 2015. Již 
nyní tak naši učitelé pilně nacviču-
jí se šluknovskými dětmi pěvecká, 
hudební či taneční vystoupení. Po-
kud se budete i letos chtít potěšit 
mnoha rozmanitými zajímavými 
vystoupeními našich žáků, neza-
pomeňte sledovat webové stránky 
naší školy, kde se včas dozvíte veš-
keré aktuální informace.

Mgr. Alena Müllerová

POZVÁNKA

Velká cena Varnsdorfu
Lidová zahrada Varnsdorf

16. května 2015 
od 11 hodin

soutěž ve společenském tanci
standardní a latinsko-americké 

tance dětí, juniorů, 
dospělých i seniorů.

Divadelní hra
Kšanda

13. května 2015
od 19 hodin

DK Střelnice Rumburk

Tak už zase uběhl další školní rok a náš klub se opět 
posunul o krok vpřed. Pro ty, kteří nás dosud nezna-
jí, jsme malý jezdecký klub. Působíme v Rumburku 
a zabýváme se rozvojem začínajících jezdců a cho-
vem huculských koní.
Za letošní rok jsme upravili terén na jízdárně, vydláž-
dili „přírodní bahenní koupele“ před stájí. Podařilo 
se nám zastřešit přístřešky a zdárně vylepšit i sociální 
zázemí. Čeká nás ještě mnoho další práce. Dokud se 
však věci postupně hýbou kupředu, je to pro radost 
všech. 
V loňském roce jsme dosáhli i jedné jezdecké licence. 
A nyní intenzivně pracujeme na druhé, ve spolupráci 
s Děčínskou trenérkou. Chceme se zúčastnit i něko-

lika soutěží a soustředění. Pro dob-
rý rozvoj koní i jezdců, je možnost 
srovnání na soutěžích nezbytná.  
Proto je pro nás tak důležitý pře-
pravník na koně, neboť většina sou-
těží je v delší dojezdové vzdálenosti. 
Hříbě z našeho chovu - Sargon, již 
povyrostlo. Je z něj mladý puberťák, 
naštěstí s klidným temperamen-
tem. Jeho jezdkyně Andrea Š., jej 
zvládá velmi dobře. A právě ona, se 
s ním, bude v nejbližší době účast-
nit jezdeckých závodů.
Poník Krista, čeká v nejbližší době 
hříbě. Hřebec, jež byl loni na jaře 
u nás na návštěvě, bude táta. Za 
nadměrný hluk, jež tito dva při 
svých hrátkách způsobovali, se 
sousedům dodatečně omlouváme. 
Nový přírůstek ve stádě, Gazela, si 
již skoro zvykla. Spolu s jezdcem 
Bárou jsou sladěná dvojka. Čeká 
je návštěva výstavy a intenzivně se 
na ni připravují. Přes prázdniny nás 
čekají opět příměstské tábory. 
Za pozornost a starý sušený chléb, 
všem věrným přispěvatelům děku-
jeme.

Text a foto: Jana Dvořáková 

Náš klub se posunul o krok vpřed
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PLASTON GROUP je mezinárodní 
společnost s výrobními a distribuční-
mi společnostmi ve Švýcarsku, České 
republice, Číně a USA.  Vyvíjíme, vyrá-
bíme a distribuujeme vysoce a technicky 
inovativní obalové systémy a vzducho-
technická zařízení. Poskytujeme lidem 
kvalitní zázemí. Celosvětově zaměstná-
váme více než 450 zaměstnanců.

Pro naši pobočku v České republi-
ce hledáme pracovitého a technicky 
zdatného pracovníka (vhodné i pro ab-
solventy).

Konstruktér
Pracovní náplň
Práce s CAD (Unigraphics NX) – 3D + 
tvorba výkresů
Vývoj a konstrukce přípravků
Konstrukce vložek do vstřikovacích forem
Příprava dat/výkresů pro úpravy/opravy 
forem a náhradní díly
Zajišťování výroby dílů pro přípravky, for-
my – komunikace s dodavateli
Poptávání výroby nových dílů, náhradních 
dílů
Kvalifikační požadavky
SŠ/VŠ technického směru
Praxe na obdobné pozici vítaná 
Znalost technologie vstřikování plastů vý-
hodou
Zkušenosti z konstrukce forem pro vstřiko-
vání plastů výhodou
Zkušenosti z oblasti konstrukčního zpra-
cování ve 2D a 3D 
Znalost NJ nebo AJ – min. základní komu-
nikace
Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)

Předpoklady uchazeče
Technické myšlení  
Vysoké pracovní nasazení
Dobré komunikační schopnosti
Časová flexibilita
Důslednost a spolehlivost

Další informace
Přihlášky k výběrovému řízení včet-
ně profesního životopisu a dokladu 
o nejvyšším dosaženém vzdělání zasí-
lejte na personální oddělení k rukám 
paní Ing. Zuzaně Dinhové do 29. 5. 
2015.
PLASTON CR, s.r.o.
Královská 1972, 407 77 Šluknov
Ing. Zuzana Dinhová, e-mail: zuzana.dinho-
va@plaston.com, tel.: 412 314 411, 
www.plaston.com

Dne 13. 4. 2015 schválila Rada města Šluknov poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města na 
rok 2015 v celkové částce 404 000 Kč. Zastupitelstvo schválilo na svém 4. zasedání dne 30. 4. 2015 
dotace pro firmu Plaston ve výši 430 000 Kč a pro Kruh přátel vážné hudby ve výši 50 000 Kč.

Za EO MěÚ Šluknov Ing. Ladislav Růžička

Poskytnuté účelové dotace
z rozpočtu města
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Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák
Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84

Tel.: +420 608 330 383
barak-martin@seznam.cz

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě

Letní příměstský jezdecký tábor v Rumburku. JK Quatrefoil, o.s. pořádá i letos příměstský tábor pro děti od 7 let s horní hranicí neomezenou věkem. 
Tábor je určen pro začínající a mírně pokročilé jezdce.  Turnus je týdenní a je omezen počtem 8 účastníků. Bližší informace na jdvorjaru@seznam.cz nebo 
tel 606862560(SMS) 
Golfová akademie v Mikulášovicích zahajuje oficiálně svou činnost od 2. 5. 2015. K dispozici jsou: driving 230 m, chiping až 60 m s třemi bunkry 
a puting ve třech rovinách 450 m2. Dále je k dispozici hřiště pro SNAG (hravá forma golfu pro golfisty a výuková pro naprosté začátečníky). 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 
oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových 
plemen Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý 

a bílý. Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 -180 Kč/ks dle stáří. 
Prodáváme slepičky pouze z našeho chovu! 

Prodej se uskuteční:                                                                                                                   

V sobotu 16. května 2015
Šluknov – náměstí u lékárny - 16.20 hodin

………………………………………………………………………………..
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.

Případné bližší informace: Po-Pá 9.00 - 16.00 hodin
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840  

Agentura Pondělí je nezisková organizace působící ve Šluknovském výběž-
ku jakožto průkopník podporovaného zaměstnávání pro osoby s handica-
pem, a to již od roku 2001. Se vzrůstajícími možnostmi čerpání dotací z ev-
ropských fondů nezůstávají asistenti agentury pozadu a na jaře roku 2013 
se zapojili do dvouletého projektu „Individuální podpora na cestě do prá-
ce“. Podporované zaměstnávání v Agentuře Pondělí touto dobou bylo v těž-
kém útlumu, avšak díky novým možnostem, a to zejména finančním, jsme 
mohli tento program znovu probudit z dlouhodobějšího zimního spánku. 
Po dobu trvání projektu jsme oslovili mnoho zaměstnavatelů, abychom po-
mohli najít práci lidem, kteří si nemohou či se jim nedaří najít práci kvůli 
zdravotním omezením jakéhokoli typu. Setkali jsme se s vozíčkáři, lidmi 
trpící chronickými bolestmi zad, s duševně i s mentálně nemocnými, i s lid-
mi se sociálním znevýhodněním na okraji společnosti. Nebála bych se říci, 
že řadě těchto lidí se nástupem do zaměstnání dost změnil život, a to nikoli 
negativně. Díky mzdovým prostředkům, které jsme zaměstnavatelům na-
bízeli po dobu půl roku, byla jejich motivace zaměstnat člověka s handica-
pem výraznější a mohli bychom tento půl rok považovat za delší zkušební 
dobu. Někteří si poté tohoto člověka nechali jako stálého zaměstnance, jiní 
ne. Ovšem jakákoli zkušenost a možnost integrace je pro člověka s handi-
capem posun dál a velké know-how. Touto cestou bych zpětně chtěla všem 
zaměstnavatelům poděkovat, že tuto možnost našim uživatelům dali. 
A nyní zpět k předmětu našeho článku, a to k závěrečnému setkání k pro-
jektu dne 25. 3. 2015. Shodli jsme se na tom, že by nebylo špatné celý pro-
jekt nějak – řekněme slavnostně - zakončit. Setkání se odehrávalo v prosto-

Projekt „Individuální podpora na cestě do práce“
rách kulturního domu Střelnice v Rumburku, kam jsme pozvali v podstatě 
všechny účastníky projektu od zaměstnavatelů Šluknovského výběžku, 
zaměstnanců agentury a jejích uživatelů, přes opatrovníky a pracovníky 
Úřadu práce. Připravili jsme si prezentaci s tématikou podporovaného za-
městnávání a postřehy z projektu, promítli fotky z rozličných pracovních 
prostředí, sdíleli naše nové poznatky s ostatními. K našemu milému pře-
kvapení více jak polovina pozvaných zaměstnavatelů dorazila a dokonce 
se s námi podělili o zkušenosti, zpětnou vazbu z naší spolupráce. Pochopi-
telně se také vyjádřili naši uživatelé svým jedinečným způsobem, což jako 
vždy příjemně zpestřilo program. Po společné debatě nás čekala neoficiální 
část, a to občerstvení. Přichystali jsme pro všechny skromný raut, při kte-
rém byla možnost si nevázaně popovídat, ať už o práci nebo čemkoli jiném, 
poznat nové tváře.
Jelikož ale nežijeme v pohádce a ne vždy má každý příběh úplně dobrý ko-

nec, pojďme se pozastavit nad tím, co dál… Projekt po dvou letech skončil 
a jak odpovědět na otázku, co bude se všemi, co potřebují naši pomoc a my 
již nemáme asistenty a finance na jejich podporu? Jak přirozeně navázat na 
nově vzniklou věc, když není z čeho? Nezbývá, než se snažit vytrvat z pří-
spěvků, co nyní máme, vše okleštit, jak se dá a doufat, že někdy… někde… 
bude zase nový projekt.

Foto a text: Eva Dvořáková

Agentura Pondělí
Eva Dvořáková

Sociální pracovník, 
vedoucí projektu Individuální podpora na cestě do práce

č. mob. 775 714 492
 e-mail: dvorakova@agenturapondeli.cz 

www.agenturapondeli.cz
Projekt: Individuální podpora na cestě do práce

Číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/96.00113
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LUKRA - Holding, s. r. o.
a

její dceřiné společnosti
PŘIJMOU

v průběhu roku 2015

nové zaměstnankyně
na rozšiřující se kabelovou výrobu ve svých

provozovnách v Rumburku.
Možnost mají i zájemkyně se změněnou pracovní

schopností - zdravotním handicapem
(třeba i invalidní důchod)

a

seřizovače
s technickým myšlením a mechanickou zručností.

Zájemkyně a zájemci, hlaste se na personálním 
oddělení v sídle společnosti 

v Rumburku, Komenského 965 (vedle autobuso-
vé zastávky „Bytex“) každé úterý nebo čtvrtek od 
11.00 do 14.00 hodin nebo si na telefonním čísle 

728 130 387 či e-mailové adrese 
info@lukra-holding.com sjednejte schůzku.

www.lukra-holding.com

Už 11. dubna vstoupili Rumburští 
lvi po dlouhém očekávání do ofici-
ální mistrovské soutěže – III. série 
rugby 7s. 
Mužstvo pod vedením trenéra 
Z. Zatloukala odjelo v sestavě: 
P. Mark, J. Drda, J. Filip, V. Ja-
neček, Te. Drda, T. Matoušek, 
R. Strášek, M. Beneš, D. Šruma 
a S. Richter. 
První zápas vyšel našim dokonale 
a po velmi dobré hře položeními 
Tadeáše Drdy, Jiřího Filipa a Jana 
Drdy zaslouženě porazili silný tým 
Sedlčan 17:10. V druhém zápase 
nás čekala velká neznámá v podo-
bě celku RC Břeclav. Soupeř před-
váděl velmi fyzickou a často i ne-
čistou hru, přesto náš mladý tým 
statečně držel v zatažené obraně 
až do poslední chvíle remízu 5:5. 
Bohužel, hranice mezi úspěchem 
a neúspěchem bývá v rugby velmi 
tenká – soupeř z poslední akce po-
ložil a strhl na svou stranu vítězství 
v poměru 10:5. Ve třetím zápase 
nás čekal taktéž hratelný soupeř, 
kombinovaný tým Karlových Varů 
a Rakovníka. Avšak zdecimovaní 
po zápase s Břeclaví jsme zápas 
„neodskládali“ a prohráli 19:27. 
V závěrečném zápase s Iuridicou 

AŽ NA DUKLU: 17. 7. - 25. 7. 2015
Využijte poslední možnost poznat město Košice a Prešov, 

malebné dřevěné kostelíky ze seznamu UNESCO, 
Bardějovské kúpele, Svidník a další zajímavosti této oblasti.

CENA: 6 500 Kč (ubytování s polopenzí, doprava z Rumburku, 
program,průvodce).

MUZEUM VÝROBY DŘEVĚNÝCH HRAČEK
 – 6. 6. sobota – interaktivní exkurze , historické stroje, 

dobové hračky, lanovkou na Obří Sud – cena: 500 Kč
PRAVÉ HOŘICKÉ 

-16. 9. středa – exkurze do výroby hořických trubiček, 
zámek Hrádek u Nechanic – cena: 470 Kč 

CK Mgr. Jana Hušáková, Pražská 2952, 407 47 VARNSDORF
tel. 412 372 428, 607 109 402,

 mgr.janahusakova@seznam.cz, www.janahusakova.cz

Ročník 2014/15 přeboru Ústecké-
ho kraje je úspěšně za námi. Skon-
čili jsme na druhém místě. Vloni 
jsme byli 3., letos 2. 
Celý ročník byl tak nějak na pohodu 
a hlavně jsme super banda. Děkuji 
všem hráčům za skvělou atmosféru  
v týmu. A těmi jsou: František To-
mík, Vašek Kořánek, Michal Her-
cík, Radek Bendl, Zdenek Jonáš, 

Tým Béčka získal 2. místo

Jitka Jonášová, Eliška Marušáková (nejmladší), Josef Marušák a Ladi-
slav Hojný. Chci taky poděkovat prezidentovi klubu Radkovi Marušákovi 
za podporu a snahu o chod a vylepšení naší krásné kuželničky, hodně se 
zlepšilo za jeho vedení. Díky také městu Šluknov za finanční podporu.

Text: Jitka Jonášová, foto: Dušan Blanár

Na prvním turnaji III. série českých ragbyových sedmiček 
rozhodoval o konečném pořadí jen jediný bod

Praha, která ostatní týmy převy-
šovala úrovní o třídu, se mužstvo 
složilo. Výsledkem byla rekordní 
porážka v krátké historii klubu – 
0:57. Nakonec o pořadí týmů na 3. 
až 5. místě (všechny měly po jedné 
výhře) rozhodlo skóre ze vzájem-
ných zápasů. To měli domácí +3, 
Rumburk -1 a Sedlčany -2. Tak 
takhle vyrovnaný turnaj byl. Náš 

celek si z něho odvážel důstojné 4. 
místo, které je dobrým výchozím 
bodem pro další turnaje. Přesvěd-
čili jsme se, že tři naši soupeři jsou 
hratelní a že když budeme hrát „in 
our best“, můžeme i jako nováček 

tabulkou III. série pořádně zamí-
chat. Pořadí po prvním turnaji: 
1. Iuridica 8, 2. Břeclav 6, 3. Rakov-
ník-Karlovy Vary 5, 4. Rumburk 3, 
5. Sedlčany 2. 

 Za Alba RFC Vratislav Drda
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Nabízím k prodeji novostavbu 
v lokalitě Království

Cena za hrubou stavbu je 880 000 Kč 
(splátka již 3 772 Kč)

včetně střechy, fasády, oken a dveří
Cena domu na klíč - 1 600 000 Kč 

(splátka již 5 960 Kč)
Více informací na č. 777 007 667

Domov bez hranic Rumburk, p. o.
nabízí bezplatnou službu 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
HOBBY – KERAMIKA – ŘEMESLO

pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením 

starší 19 let

Více info na www.domovrumburk.cz nebo 

tel.: 773 988 326, 412 338 345


