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V návaznosti na zapojení starostů 
Šluknovska do problematiky za-
chování nemocniční lůžkové péče 
ve Šluknovském výběžku v posled-
ním roce, dohodl senátor Zbyněk 
Linhart na úterý 6. 2. 2019 v Praze 
schůzku zástupců starostů Šluk-
novska s ministrem zdravotnictví 

Foto: Renáta Parkmanová

V sobotu 16. února patřil sál Domu kultury hlavně dětem, které zde 
jako už v posledních letech tradičně, soutěžily o nejlepší masku v rámci 
Dětského karnevalu.

V únoru jsme obdrželi od Správy 
a údržby silnic Ústeckého kraje in-
formaci, že v následujících týdnech 
bude zahájena dlouho odkládaná 
rekonstrukce silnice ze Šluknova 
(počínaje od radnice) do Lobenda-
vy, která se v letošním roce výrazně 
dotkne provozu na ulici Dr. E. Be-
neše. V rámci rekonstrukce bude 
stávající povrch odtěžen až na pů-
vodní žulovou dlažbu a položena 
vozovka o zcela nové skladbě. Sou-
částí opravy je rovněž kompletní 
výměna všech uličních vpustí, vy-
čištění propustků a oprava mostu 
v Císařském u bývalého krámku.
Zástupci realizační firmy Eurovia 
již navázali kontakt s městem Šluk-
nov, jelikož v průběhu bude důležitá 
společná interakce díky plánované 
(a zřejmě částečně souběžně probí-
hající) rekonstrukci chodníku v ul. 
Dr. E. Beneše. Dle sdělení firmy 
by první práce na výměnách ulič-
ních vpustí měly být zahájeny již 
v březnu, samotná výměna povrchu 
bude realizována zřejmě v červ-
nu-červenci, přičemž realizační 

Letošní zima patřila v porovnání s těmi předchozími k těm 
poctivějším, což se podepsalo i na zahájení stavebních pra-
cí ve městě. První měsíce roku 2019 tak zatím umožnily 
realizovat jen velmi málo akcí ze schváleného rozpočtu. 
Tou největší a nejviditelnější, kde jsme naopak zimní pod-

S příchodem jara se začíná otep-
lovat, na loukách, mezích i zahra-
dách raší první rostliny a vystavují 
na odiv své drobné kvítky. Vylétá-
vají první čmeláci a včely, zem se ve 
svém koloběhu probouzí do dalšího 
roku. S modrým nebem a teplým 
sluncem dostává i člověk jinou 
náladu. Pozitivnější a radostnější. 
Začíná smýčení před Velikonoci, 
úklid domácností, do svých příbyt-
ků pouštíme čerstvý jarní vzduch. 
Každý však uklízí po svém. Stále 
jsou mezi námi lidé, kteří zřejmě 
nemají potuchy o existenci kon-

Pokračování na str. 2

Adamem Vojtěchem. Jednání se 
zúčastnili i zástupci měst, kterým 
patří místní nemocnice – tedy 
v Rumburku a Varnsdorfu. Téma-
tem jednání bylo především zacho-
vání akutní lůžkové péče v regionu. 
Všichni zúčastnění, včetně zástup-

Jednání starostů Šluknovska 
na ministerstvu zdravotnictví

Rybník Zezulák se po letech dočkal údržby
mínky využili, bylo pokračování v řešení problematického 
rybníka Zezuláku, vč. odtoku z něj (foto na str. 7). 
V průběhu ledna a února tak došlo nejen k další (již jed-
né z posledních) etapě opravy odtokového potrubí, kon-

Pokračování na str. 2

V březnu začne rekonstrukce 
silnice Šluknov-Lobendava

firma bude pokládat nový povrch 
v co možná nejkratším odstupu po 
vyfrézování povrchu původního. 
V žádné fázi stavby by nemělo dojít 
k úplné uzavírce komunikace, uza-
vřen bude vždy jeden pruh a provoz 
bude řízen světelnou signalizací či 
odpovědným pracovníkem. 
Pro bližší informace kontaktuje 
prosím v průběhu stavby ORŽP, 
kde Vám otázky rádi zodpoví, příp. 
předají kontakt přímo na stavbyve-
doucího firmy Eurovia.

Za ORŽP MěÚ Šluknov 
Mgr. Martin Chroust

Chystáme se 
uklidit svět

Pokračování na str. 2
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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. 

Pracovníci 

Finančního úřadu Rumburk 

budou i letos úřadovat 

ve Šluknově 

v rámci pomoci občanům 

s podáváním 

daňových přiznání 

– ve středu 20. března 2019 

od 14:00 do 16:30 hodin 

na Městském úřadu 

Šluknov 

(jednací místnost, 1. patro).

Český statistický úřad organizu-
je každý rok výběrové statistické 
šetření v domácnostech „Životní 
podmínky“. Smyslem tohoto zjiš-
ťování je získávat dlouhodobě srov-
natelné údaje o sociální a ekono-
mické situaci obyvatel v celkem 34 
evropských zemích. Dalším cílem 
je získat data pro výpočet ukazate-
lů peněžní a materiální chudoby. 
Šetření se uskuteční na území celé 
České republiky v téměř 12 tisících 
domácností, které byly do šetření 
zahrnuty náhodným počítačovým 
výběrem. Ve více než polovině těch-
to domácností proběhlo toto šetře-
ní i v minulých letech. 
V letošním roce proběhne šetření 
v době od 2. února do 26. května 
2019 i v našem městě, prostřed-
nictvím speciálně vyškolených 
tazatelů. Aktivní účast občanů na 
tomto významném statistickém še-
tření a jejich ochota spolupracovat 
s ČSÚ je velmi důležitá. Tazatelé 
se budou prokazovat průkazem ta-
zatele ČSÚ a pověřením. Ve všech 
fázích šetření je zaručena anony-
mita získávaných údajů a data jsou 
důsledně chráněna, všichni pra-
covníci i tazatelé ČSÚ jsou vázáni 
mlčenlivostí.  

tejnerů, popelnic natož sběrných 
dvorů. Ve své neznalosti, která až 
hraničí s hloupostí, svůj nepořádek 
odkládají u silnic do příkopů, na 
břehy potoků a nezřídka se s těž-
kým nákladem táhnou až do hlubo-
kých lesů. 
Pak je tu druhá kategorie lidí. Těch, 
kteří ve Šluknově žijí roky, záleží 
jim na městě a jeho okolí. Uvědo-
mují si nádheru přírody, tajuplných 
cest a míst, která sdílíme s ostatní 
faunou. 
Chtěli bychom oslovit obě katego-
rie našich spoluobčanů. Jak těch, 
kteří si nevědí rady kam s odpady, 
tak těch, které bolí srdce při pohle-
du na příkopy plné plastů, papírů, 
hadrů a jiných odpadů. 
Můžete se s námi připojit k celo-
republikové akci Ukliďme svět, 
ukliďme Česko. Jedná se o dob-
rovolnickou úklidovou akci, která 
probíhá na území celé České re-
publiky (a dokonce na pár místech 
mimo ni). Jejím cílem je uklidit ne-
legálně vzniklé černé skládky a ne-
pořádek. 
Město Šluknov, které se k této akci 
přihlásilo, se tak opět stává jedním 
z jejích hrdých organizátorů. 
Plánujeme úklid nejen celého města 
a jeho přilehlých částí, ale také okolí 
potoků, rybníků, naučných i turis-
tických stezek. Rozhodli jsme se 
tuto akci nekonat pouze jeden jediný 
den, ale  „protáhnout“ ji od 8. do 23. 
dubna 2019, aby se mohli zúčastnit 
dobrovolníci jak v pracovním týdnu, 
tak i naopak osoby, které mají volný 
čas pouze o víkendech. 
Město Šluknov ve spolupráci s Tech-
nickými službami poskytne  všem 
účastníkům pytle na odpady a jejich 
následný odvoz a likvidaci. 
Každý dobrovolník, ať jednotlivec 
nebo organizovaná skupina či spo-
lek, se k této akci může přihlásit na 
Městském úřadě ve Šluknově, nám. 
Míru 1, Šluknov nebo také telefonic-
ky na telefonním čísle 731 411 510, 
e-mailu: nanakova@mesto-sluknov.
cz . Pytle na odpad případně pracov-
ní rukavice Vám po vzájemné doho-
dě dodáme. Zde získáte i potřebné 
informace k celé akci. 
Více informací se dozvíte také na: 
http://www.uklidmecesko.cz/.   
Předem Vám děkujeme za Váš zá-
jem a hezký vztah k našemu městu.

Za ORŽP Božena Naňáková

Chystáme se 
uklidit svět

Rybník Zezulák se po letech dočkal údržby

krétně pod areálem bývalé VPZ, ale zároveň i odbahnění 
rybníka samotného. Rybník již mnoho let nebyl udržován 
a tak bylo dno zaneseno více než 20 cm hlubokým náno-
sem. V průběhu mrazivých dnů byl tento nános vybagro-
ván a rybník tak výrazně zahlouben, čímž se nejen zlepšily 
jeho ekologické, ale i protipovodňové vlastnosti. Rybniční 
sediment, který byl díky provedeným laboratorním testům 
posouzen jako nezávadný, byl použit k úpravě okolních 
pozemků a vysvahování břehů rybníka. Vřele doporučuji 

rybník, který i vzhledově nyní dnes vypadá skutečně jako 
rybník, navštívit a porovnat bývalý stav se současným. Až 
se v současné době ještě bahnité okolí rybníka zezelená, 
mohlo by se stát dalším pěkným místem Šluknova. Práce 
na odbahnění v průběhu ledna a února provedly Technic-
ké služby Šluknov, spol. s r. o. Na přiložených fotografi-
ích (včetně těch z dronu, za které děkujeme panu Jiřímu 
Hajdukovi) si můžete prohlédnout proměnu, kterou ryb-
ník prošel. 

Mgr. Martin Chroust

ců zdravotních pojišťoven se shodli 
na potřebě udržet zdravotní péči 
v nemocnici v Rumburku, o jejímž 
případném převzetí jedná Krajská 
zdravotní, a. s. Stejně tak je shoda 
na případném rozšíření LDN v Ne-
mocnici Varnsdorf. Zároveň byla 
otevřena otázka případného využí-
vání lékařské péče i v příhraničních 
oblastech Saska, především v ne-
mocnici v Sebnitz. Také byla disku-

tována otázka nedostatku a věkové 
skladby praktiků a stomatologů 
a nedostatečná či chybějící nabíd-
ka odborných lékařů. V horizontu 
příštích dvou měsíců proběhnou 
další dílčí jednání k jednotlivým 
problémům a následně opět za 
účasti ministerstva zdravotnictví, 
na kterém zdravotní pojišťovny 
připraví odborné podklady pro na-
stavení ambulantní lůžkové péče na 
Šluknovsku a domluví další postup. 

Jednání starostů Šluknovska 
na ministerstvu zdravotnictví

Pokračování ze str. 1

Pokračování ze str. 1

Za starosty Šluknovska Eva Džumanová, Jan Kolář, 
Robert Holec a Pavel Svoboda 

Probíhá šetření

www.mesto-sluknov.cz

Pokračování ze str. 1



Omezení provozu dětského oddělení 
Lužické nemocnice

Od 26. 6. 2019 7:00 hodin do 8. 7. 2019 7:00 hodin 
bude z provozních důvodů dočasně UZAVŘENO dětské oddělení

včetně ambulancí a 24 hodinové dětské pohotovosti.
Žádáme rodiče a obvodní lékaře, aby se v případě potřeby v tomto období obrátili

na jiná zdravotnická zařízení ve svém okolí (Děčín, Česká Lípa, Liberec).
Vzhledem k termínu dočasného uzavření dětského oddělení nebudeme

již od 24. 6. 2019 7:00 hodin přijímat nové pacienty.
Od 8. července 2019 7:00 hodin bude dětské oddělení poskytovat péči v plném rozsahu.

Děkujeme za pochopení.

Vážení a milí spoluobčané,
v uplynulém měsíci se starostové obcí a měst Šluknovského výběžku věno-
vali problematice poskytování zdravotní péče v našem regionu. Je to velmi 
citlivé téma a týká se skutečně nás všech. 
Poskytování zdravotní péče ve výběžku, nedostatek lékařů
Obyvatelé výběžku již několik let vnímají problémy týkající se nemoc-
nice v Rumburku. Není tajemstvím, že se město Rumburk, jako vlastník 
nemocnice, dlouhou dobu potýká s problémem financování provozu ne-
mocnice. Jak jste byli v minulosti informováni, probíhají jednání s Kraj-
skou zdravotní, a. s., s vedením Rumburku ve věci možného převzetí části 
provozu nemocnice, nově probíhají i jednání s vedením Varnsdorfu. Pod-
statné je, aby byla ve výběžku zachována akutní lůžková péče chirurgická 
a interní. Dalším velkým problémem je nedostatek lékařů zejména někte-
rých oborů, dále pak skutečnost, že převážná většina současných lékařů je 
v důchodovém věku. A také geografické umístění našeho výběžku, který je 
ze tří stran obklopen hranicí, nás velmi omezuje v možnosti zajet si za péčí 
v případě potřeby někam jinam. Právě těmto problémům jsme se věnovali 
na schůzce s ministrem zdravotnictví v Praze, o kterém informuje další pří-
spěvek. Schůzku inicioval senátor pan Zbyněk Linhart a naplánována jsou 
další jednání. Často jsem občany dotazována ve věci nedostatku lékařů, co 
s tím budeme jako město dělat, jak dostat nové lékaře do Šluknova. Město 
Šluknov má připraveny pobídky pro nově příchozí – zajištění bydlení, par-
celu pro výstavbu rodinného domu zdarma, volné prostory pro ordinaci na 
náměstí. Podobné pobídky mají i okolní města a obce. Nicméně je třeba 
si přiznat, že nedostatek lékařů je problémem v celé republice. A ani tyto 
pobídky nejsou pro nové lékaře atraktivní. Jak jsme slyšeli i na ministerstvu 
zdravotnictví – lékař s rodinou má požadavky na slušné bydlení, práci pro 
svou partnerku/partnera, kvalitní vzdělávání ve školách pro své děti, mož-
nosti volnočasového a kulturního vyžití, a v neposlední řadě je pro mnohé 
lékaře velmi atraktivní přímá úhrada pacientů. Tedy platby v hotovosti, ni-
koli na pojišťovnu. Tyto podmínky mohou bez problémů zajistit velká měs-
ta, proto je např. v Praze nejvyšší koncentrace stomatologů u nás. Jak se 
to řešilo v minulosti? Lékaři po absolvování studia obdrželi tzv. umístěnky 
na dobu pěti let, dále příplatek za praxi v pohraničí a fungovalo to. Mnozí 
z lékařů v této době založili rodinu, získali praxi, klientelu a nakonec v po-
hraničí nebo mimo velká města zůstali natrvalo. A dnes? Bohužel to tímto 
způsobem zajisti nelze. Všichni jsme občané Evropské unie, je tu možný 
volný pohyb pracovních sil v rámci EU, a jsou respektována lidská práva 
a svoboda. Dnešní systém neumožňuje omezit mladého lékaře v tom, kde 
bude pracovat a žít. A pochopitelně je tu možnost pracovat v zahraničí, pro 
nás v nejbližším Německu, kde je platové ohodnocení podstatně vyšší než 
u nás. To je jeden z důvodů, proč mnozí lékaři a sestry pracují v zahraničí. 
Díky tomu mají sousedé v pohraničí v Německu a v Rakousku zajištěno 
dostatečné množství zdravotnického personálu. Bohužel na úkor českých 
pacientů. Tento stav zde ale nevznikl letos, loni, předloni. Je to výsledek 
vývoje předešlých třiceti let. Domnívám se, že tento vývoj byl ze strany 
předchozích vrcholových politiků velmi podceněn a nyní se všichni diví. 
A jaké je rychlé řešení? Žádné. Doufejme, že všechny tyto problémy budou 
řešeny takovým způsobem, aby se pacientům vždy dostalo náležité péče. 
Na druhou stranu je třeba se těmto změnám nějakým způsobem přizpůso-
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bit. Mnozí z Vás si již zvykli dojíždět 
za lékařskou péčí do jiných měst. 
O dalším vývoji jednání v této zále-
žitosti Vás budu informovat.
Rybník Zezulák (foto na str. 7)
Jedná se o malý rybník, který se 
stal po ukončení provozu firmy Ce-
pol nevyužívanou vodní plochou. 
Ovšem v době přívalových dešťů 
se jeho hladina opakovaně přelila 
a způsobovala zatopení níže polo-
žených parcel a zahrad. A to způ-
sobovalo pochopitelně problémy 
lidem žijícím v jeho blízkosti. Proto 
byla připravena opatření, která bu-
dou podobným situacím předcházet. Jedná se o úpravu vlastního rybníka, 
dále pak o vybudování odtokového potrubí, které by v případě zvýšení hla-
diny rybníka odvádělo vodu potrubím do potoka. V prvních měsících toho-
to roku byla zrealizována 1. etapa těchto prací – odbahnění rybníku. Nános 
bahna byl odstraněn, dno se tím pádem prohloubilo a došlo k úpravě bře-
hů. Můžeme konstatovat, že se práce povedly a rybník vypadá o poznání 
lépe. Současně bylo opraveno odtokové potrubí pod bývalou VPZ. Voda, 
která je z rybníka potrubím odváděna, putuje do kašny na náměstí, dále 
pak do kašny a jezírka v zámeckém parku. Další práce okolo Zezuláku nás 
ještě čekají - úprava náhonu a okolí. 
Změny nájemních smluv na hrobová místa
V září loňského roku schválila Rada města Šluknov změnu nájemních smluv 
na hrobová místa na místních hřbitovech ve Šluknově a v Království. Změ-
na byla nutná zejména z důvodu legislativních změn (novela zákona o po-
hřebnictví) a z důvodu nařízení GDPR (nařízení Evropské unie o ochraně 
osobních údajů), které musí být zaneseny do nájemních smluv. Abychom 
dostáli všem těmto povinnostem, je třeba změnit všechny stávající smlouvy. 
Současně jsme se zabývali i výší nájemného a způsobu výpočtu ceny, které 
se již dvacet let neměnily. Pro příklad uvádím nájemné za 1 hrobové místo 
včetně služeb s tím spojených po dobu 20 let činilo 1 200 Kč. Nově je toto 
nájemné zvýšeno na 1 600 Kč na 20 let. Jedná se tedy o navýšení o 20 Kč za 
rok. Ke změně cen jsme přistoupili z důvodu dlouhodobě se zvyšujících ná-
kladů na úpravu a údržbu hřbitovů. Nové smlouvy budou spolu s výpověďmi 
občanům postupně rozesílány v průběhu tohoto roku. Občan obdrží obálku, 
ve které bude průvodní dopis, výpověď z nájmu a současně nová nájemní 
smlouva ve dvou vyhotoveních. Je potřeba, aby nájemce nové smlouvy po-
depsal, a po jednom vyhotovení (výpověď a novou smlouvu) doručil osobně 
nebo poštou do Technických služeb. Finanční částka za pronájem hrobo-
vého místa, kterou mají občané zaplacenou dle původní nájemní smlouvy, 
bude odečtena od nové ceny. Pro Vaši informaci – na hřbitově ve Šluknově 
je 2 509 hrobových míst a 226 urnových míst. Na hřbitově v Království je 
celkem 585 hrobových míst. Část z nich je neobsazena. Jedná se skutečně 
o velký počet nájemních smluv, proto bude jejich postupná výměna trvat do 
konce tohoto roku. Předem děkujeme všem spoluobčanům za pochopení 
a spolupráci.                                                                                                      Eva Džumanová



vedení závodu TOPOS s ředitelem Aloisem Keberlem 
a ved. závodu Krásná Lípa
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1. ledna 1951 se stal dnešní Topos 
národním podnikem s pobočnými 
závody Liberec, Chotyně, Pilníkov, 
Kolín, Třešť, Dolní Podluží a Su-
chdol. Výroba řetězů je předána do 
n. p. Hlubočky u Olomouce (továr-
na čp. 423 v Dvořákově ulici, která 
později sloužila jako Velkoobchod 
potravinářského zboží a vedlejší 
budova sloužila jako kanceláře).
Tělovýchovná jednota Sokol je při-
pojena k závodu Topos a vzniká tak 
TJ Sokol Topos. 1. května je založe-
na sokolská družina s vedoucí uči-
telkou Annou Konečnou.
V osmileté střední škole bylo za-
počato s instalací splachovacích 
záchodů.
Velká pozornost je věnována chru-
pu žáků. Školáci měli možnost na-
vštěvovat ve Smetanově ul. čp. 111-
112 nově zřízenou školní družinu, 
kde byla i kuchyň s jídelnou.
Na zdravotním středisku bylo ote-

Kroniky Jiřího Vlčka: pokračujeme rokem 1950
Rok 1950 byl zaměřen na čistotu 
a úklid celého města. Rada míst-
ního národního výboru (MNV) se 
snažila zajistit odvoz popela, ale 

Šluknovským popravištěm měl být podle tradice vršek Schweidrich. Dlou-
há léta tam ležel v lese křížový kámen, o němž místní bůhvíproč tvrdili, že 
označoval místo poprav, až byl při těžbě dříví ve dvacátém století přesunut 
na okraj lesa k cestě a odkud v roce 2002 zmizel. Jenže Schweidrich nebyl 
jediným vrchem s nechvalnou minulostí… Při výsadbě buků na Křížovém 
vrchu v roce 1902 byl učiněn archeologický nález: v zemi se našlo pět lid-
ských koster a zbytky řetězu. Ve farní pamětnici k tomu písař podotkl, že 
se nejspíš jedná o těla popravených z doby selských bouří, jelikož Křížový 
vrch býval kdysi popravištěm. Skutečnost, že prvním místem, kde se ve 
Šluknově konaly popravy, byl právě Křížový vrch, potvrzují i zápisy v nej-

…a v prach se obrátíš: Stínadla a šibenice

... a do roku 1951 šk. rok 1950/51

tuto službu se jí zajistit nepodařilo.
AV (Akční výbor) národní fronty 
vyvolal úspěšnou akci „Vojenské 
Vánoce“, kdy občané předávali ba-
líčky pro vojáky, které byly odesílá-
ny na vojenské útvary a rozdány vo-
jákům, kteří o svátcích nebyli doma 
u svých rodin.
Z vázaného lístkového hospodář-
ství byla vyčleněna mouka a vý-
robky z ní. Využili toho chovatelé 
drobného zvířectva ke zkrmování 
moukou v nadměrném množství.
Od března je předsedou MNV 
Miroslav Matoulek, dělník Česko-
slovenských státních drah (ČSD). 
Zrušena nemocnice. Místo ní 
v dubnu otevřen „Dům národního 
zdraví“. Textilní továrny byly slou-
čeny pod národní podnik Flanela 
s podnikovým ředitelstvím ve Šluk-
nově.
Na základě náboru pracovníků do 
dolů jeli 5. července někteří rodiče 
na prohlídku dolů do Litvínova.

Kolem zámku byla dána do provozu 
jednosměrná silnice a rozšířena kři-
žovatka do Rumburku. 
Farma státního statku v Království 
splnila nákup mléka na 127,7 %. 
Soukromě hospodařící zemědělci 
ze Šluknova zůstali státu dlužni 
30 580 l mléka, tzn. splnění dodáv-
ky na pouhých 41 %. Bylo konsta-

továno, že pracovní síly z Jednotné-
ho zemědělského družstva (JZD) 
odcházejí a soukromí zemědělci 
se zapojit nechtěli. Velkou vinu na 
této situaci má rada MNV, která se 
problémy JZD dostatečně nezabý-
vala a nedovedla donutit patronátní 
závody k účinné pomoci v zeměděl-
ství.

vřeno oddělení nápravného tělo-
cviku. 55 školáků bylo vysláno do 
zotavoven. Žáci plní podmínky Tyr-
šova odznaku zdatnosti. Na osmile-
té střední škole je ustavena pionýr-
ská organizace. 70 000 Kčs, které 
získali žáci ze sběru odpadových 
surovin a z veřejných prací, byly 
použity na školní výlety. V zimních 
měsících dostávali žáci přesnídávky.
10. dubna byl k hranicím v Ro-
žanech uspořádán pochod míru. 
Prvomájových oslav se zúčastni-
lo přes 2500 občanů s vlajkami, 
transparenty a alegorickými vozy. 
Odpoledne byla v zámeckém parku 
uspořádána tradiční veselice.
Oslavy „Osvobození“ dne 9. květ-
na musely být pro průtrž mračen 
s krupobitím zrušeny.
17. května se v městském parku ko-
nala dětská slavnost, na které vystou-
pil taneční soubor n. p. Benar.
Ve šk. roce 1950/1951 se na měšťan-

ské škole poprvé konaly závěrečné 
zkoušky žáků nejvyšších ročníků.
Důsledným sledováním a kontro-
lou závazků závodů vůči zeměděl-
ství se práce v JZD zlepšovala.
Po zrušení okresu Šluknov byla bu-
dova čp. 580 (dnes lesnická škola) 
předána ministerstvu školství.

Předsedou MNV je s. Matoulek.
Ve školním roce 1951/1952 se vy-
skytla slintavka a kulhavka, takže 
přespolní žáci nesměli navštěvovat 
školu ve Šluknově. Vyučovalo se na 
národních školách v jednotlivých 
obcích, kam za dětmi docházeli uči-
telé.                Sepsala: Helga Hošková

starší městské knize: v šestnáctém století se tam vedle sebe objevují názvy 
Galgenberg (1523) i Schweidrich (1557) a nejednalo se o stejnou lokalitu.
Původní šibenice bývala dřevěná. Na městském pozemku stála, alespoň 
podle hlášení při revizi hrdelního soudnictví roku 1730, „od pradávna“ 
– aťsi se zároveň zmiňuje i svolení k jejímu užívání roku 1618. K přesunu 
popraviště dál od města došlo roku 1731. Město nechalo zbořit starou, po-
škozenou dřevěnou šibenici a postavit novou, kamennou. Sedm let poté se 
opuštěný popravčí vrch zbavil odpudivého titulu Šibeniční a byl překřtěn 
na Křížový: jeho návrší vyzdobila zastavení křížové cesty.

Čerpáno z knihy Natalie Belisové …a v prach se obrátíš
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Foto: Jiří Fišer

Městský úřad ve Šluknově ve spolupráci s

______akreditovanými laboratořemi________
zajišťuje za zvýhodněnou cenu

ve čtvrtek  2. 5. 2019
ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY

• domovní studny
určeno pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden rozbor, 
studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové zdroje pro individu-
ální zásobování
mikrobiologický a chemický rozbor
 cena včetně DPH 998 Kč (platba hotově při odběru)
radiologický rozbor (radon 222)
 cena včetně DPH 439 Kč (platba hotově při odběru)
• veřejné zásobování pitnou vodou – vyhl. č. 252/2004 Sb.
určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, veřejné stud-
ny, školy apod. 
krácený rozbor a odběr vzorku
 cena bez DPH 1 278 Kč + 315 Kč zvýhodněné dopravné
úplný rozbor a odběr vzorku
 cena bez DPH 8 554 Kč + 315 Kč zvýhodněné dopravné
(platba fakturou na základě závazné objednávky)

 objednávky do 26. 4. 2019:

Městský úřad ve Šluknově
Odbor rozvoje a životního 
prostředí
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
tel. č. 412 315 315
e-mail: nanakova@ mesto-sluknov.cz

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

1. 3.
Masopust
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Pohádky a děti patří neodmyslitelně k sobě a tak jsme se i my vydali do 
pohádky... Celý týden jsme putovali z pohádky do pohádky, většinu z nich 
jsme samozřejmě znali, některé pro nás byly hádankou. Spolu s pohádko-
vými bytostmi jsme se naučili spoustu nových věcí, pomohli jsme Popel-

Na cestě za pohádkou

 Text a foto: Hana Princová 

ce najít její ztracený střevíček, zachraňovali jsme kohoutka, když spolkl 
jahůdku a ta mu uvízla ve volátku, krmili jsme lišku hráškem spolu s Bu-
dulínkem, který se s ní skamarádil, a dokonce jsme měli možnost poznat 
opravdového kouzelníka, který za námi přijel do školky. Z pohádky jsme 
šli rovnou za řemeslníky. Nejprve jsme se zastavili u pekaře, s kterým jsme 

si upekli chleba a moc jsme si na něm pochutnali. Se švadlenkou jsme si 
ušili šaty, s bednářem jsme tloukli sudy, kominíkovi jsme pomohli vyčis-
tit komíny... Pak přišly jarní prázdniny, které si většina z nás užívala doma 
nebo u babičky a někteří byli dokonce na horách. Po návratu z prázdnin 

jsme se všichni s chutí pustili do příprav na oslavu masopustu. Učili jsme 
se písničky a říkadla, povídali jsme si o tom, jak masopust slavili naši pra-

rodiče, vyzdobili jsme si školku a vyráběli jsme si masky. A teď se už těšíme 
na masopustní oslavy v kulturním domě i na průvod naším městem 
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Ministerstvo dopravy plní funkci Řídícího orgánu Operačního programu 
Doprava (dále jen „OPD“) a je zodpovědné za čerpání prostředků z fondu 
pro oblast dopravy. Mezi další aktivity patří pravidelné informování široké 
veřejnosti o přínosech jednotlivých realizovaných staveb. V průběhu měsíce 
března bude v Ústeckém kraji spuštěna informační kampaň, jenž má ši-
rokou veřejnost seznámit s realizovanými nebo plánovanými dopravními 
projekty z OPD. Kampaň bude probíhat v regionálním tisku, na internetu, 
v rámečcích ve vlacích, na CLV a variaposterech. 

Seznamte se s plánovanými dopravními projekty

Operační program Doprava 2014–2020 (OPD2), který navazuje na Ope-
rační program Doprava 2007–2013 (OPD1), představuje nejvýznamnější 
zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České 
republice v období 2014–2020.
Prostřednictvím OPD1 bylo v České republice podpořeno celkem 417 
projektů. Přímo v Ústeckém kraji pak bylo realizováno 57 projektů, díky 
nimž se postavilo nebo zrekonstruovalo přes 40 km silnic a dálnic a více 
než 32 km železnic. 
V rámci OPD2 dojde v Ústeckém kraji například k rekonstrukci a moderni-
zaci vybraných tratí, např. Louny – Lovosice, jejichž hlavním cílem je zkva-
litnění železniční dopravy, zvýšení traťové rychlosti, zkrácení cestovních dob 

D7 Sulec – obchvat

Silnice I/13 Komořany – Most

a zvýšení bezpečnosti dopravy. Mezi významné silniční projekty v Ústeckém 
kraji patří například D6 Lubenec – obchvat, který odvede tranzitní dopravu 
ze stávající silnice I/6 mimo intravilán obce Lubenec, čímž dojde ke zvýšení 
plynulosti a bezpečnosti provozu a zlepšení životního prostředí v obci.

Žst. Markvartice

Více se dozvíte na www.opd.cz/ustecko, případně v ústecké pobočce Euro-
centra na adrese Velká Hradební 3114/48. 

Mgr. Alžběta Remrová, Odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy

Rybník Zezulák se dočkal údržby

pohled na zanesený rybník z dronu při zahájení prací

letecký pohled na rybník před dokončením prací, foto: Jiří Hajduk

svahování rybníka

odbahněný rybník po částečném napuštění
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Šluknovský zámek má svůj prohlídkový okruh,

 v jehož rámci  jsou pro návštěvníky otevřeny téměř všechny

 prostory zámku,  včetně dobových místností

 s původními exponáty.

 Šluknovský zámek (RIC)

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

e-mail: ic@mesto-sluknov.cz

Provozní doba: 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

denně vč. víkendů 

Tak jako každý rok jsme v únoru 
vyrazili do našeho hlavního města, 
abychom nalákali tuzemské i za-
hraniční turisty k nám, do krásné 
krajiny Českého Švýcarska a do na-
šeho města. 
Mezinárodní veletrh cestovního ru-
chu HOLIDAY WORLD je nejvý-
znamnější akci svého druhu nejen 
v České republice, ale i v regionu 
střední Evropy. I v roce 2019 se na 
veletrhu představil téměř celý svět. 

V pátek 15. února zaplnili zámec-
kou půdu příznivci perkusních 
nástrojů. Třicet návštěvníků se se-
sedlo do kruhu, vybralo si svůj bu-

V letošním roce vychází tento nej-
významnější křesťanský svátek na 
21. dubna. Proto jako každý rok tý-
den předem – v sobotu 13. dubna 
– máte možnost se společně s námi 
na tento svátek připravit.
Letos do Šluknovského zámku 
zavítá od 14:00 hodin Divadýlko 
mrak, které má pro děti připrave-
nou Velikonoční pohádku, která 
jim povypráví o velikonočních zvy-
cích. V pohádce se seznámíte s hod-
nou holčičkou Andulkou, která ctí 
velikonoční tradice a zvyky, s její 
novou kamarádkou Pepinou, která 
ji ale kvůli vidině bohatství zradí, 
zavítáme ale také do podzemní říše 
elfů a královny Mab. A jestli Vás za-

Město Šluknov se prezentovalo na veletrhu cestovního ruchu
Nechyběly národní turistické cen-
trály tradičních evropských zemí 
i vzdálených destinací, jako Ame-
riky, Asie nebo Afriky. Na turistické 
zážitky lákaly regiony České repub-
liky, aktuální nabídku zájezdů do 
celého světa nabízely desítky ces-
tovních kanceláří a agentur.
Novinkou veletrhu HOLIDAY WO-
RLD 2019 bylo spojení s veletrhem 
PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMES-
LA, který představil nejzajímavější 

památkové objekty České republiky 
včetně církevních památek. Záštitu 
nad touto výstavou převzalo Minis-
terstvo kultury ČR. V rámci propo-
jení těchto dvou veletrhů tak došlo 
k logické synergii mezi památkami 
a cestovním ruchem - spojení pa-
mátek a turistiky.
Veletrh HOLIDAY WORLD byl 
opět rozdělen na dny pro odbornou 
veřejnost (čtvrtek a pátek) a dny, 
které patřily veřejnosti laické (so-

bota a neděle).
V roce 2019 se konal již 28. roč-
ník, který proběhl ve dnech 21. 
- 24. února 2019 v areálu holešo-
vického Výstaviště v Praze společně 
s 13. ročníkem gastronomického 
veletrhu TOP GASTRO & HOTEL.
O naše město byl jako každý rok vel-
ký zájem, všechny propagační ma-
teriály byly rozdány a my věříme, že 
jsme zase o kousek blíže k úspěšné 
turistické sezóně i v tomto roce.

Jste připraveni na Velikonoce?
jímá, jak to se všemi dopadne, tak 
určitě dorazte na hlavní sál našeho 
zámku.
Po divadelním představení si děti 
i s rodiči mohou vyrobit velikonoční 
dekorace – budeme barvit vajíčka, 
plést pomlázky a vytvářet různé ve-
likonoční dekorace. Nebude chybět 
ani náš oblíbený zajda, který bude 
všude s námi. Budou připravené 
také soutěže, o které se postarají 
děti ze školní družiny. 
Rozhodně je na co se těšit, tento 
pestrý velikonoční program je pro 
Vás připraven na sobotu 13. 4. 2019 
od 14:00 hodin. Vstupné je symbo-
lických 50 Kč pro dospělé a 20 Kč 
pro děti.

Bubnovali jsme v kruhu s Jirkou Adamem
ben a bez předešlých zkušeností se 
vydalo na svou bubenickou dráhu. 
Zážitek to byl opravdu nepopsatel-
ný. Cílem nebylo vytvářet hudební 

vystoupení, ale společně se naladit 
na jeden rytmus a v něm se nechat 
unášet a měnit ho podle mento-
ra Jirky. Musím říci, že se to moc 
povedlo, společně jsme si všichni 
sedli jako jeden homogenní celek 
a výsledek byl skvělý. Nakonec kdo 
chtěl, mohl si lehnout na karimatku 
doprostřed kruhu a vychutnat si 
muzikoterapii. Tělem prostupovaly 
rytmické ozvěny skrz zem - nepo-
psatelný pocit. 
Děkujeme všem, kdo se do drum 
circlu zapojili a nebáli se. Věřím, že 
jste si to užili stejně jako my.
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Dvoustranu za Šluknovský zámek připravila Mgr. Andrea Přidalová

V minulém čísle Šluknovských no-
vin jsem Vás informovala o tom, že 
naše „Íčko“ se bude přemisťovat. 
Změna nebude nijak pro návštěv-
níky města razantní, ale věříme, že 
přispěje ke zlepšení. V současné 
době sídlí ,,Íčko“ v zámku ve vstup-
ní hale vpravo. Po přestěhování 
bude nadále ve Šluknovském zám-
ku, tentokrát ale ve vstupní hale 
vlevo. Jedná se o velký prostor, kde 
probíhají výstavy – mohli jste v něm 
navštívit výstavu Kanonů nebo Mi-
niatury v lahvích a mnoho dalšího.
A co nás k tomuto kroku vede? Po-
třebujeme více prostoru, protože 
neustále rozšiřujeme sortiment 
zboží, ale i propagačních materiá-
lů. Místnost je navíc prosvětlená, je 
v ní tepleji, hned u ní je velký sklad 
materiálu a zboží, takže zboží ne-
budeme muset pokaždé stěhovat. 
V současném Íčku je velká vlhkost, 
tvoří se zde plísně na zdech, omítka 
opadává a jako pracovní prostředí 

HISTORIE PIVOVARNICTVÍ VE ŠLUKNOVĚ. 
Návštěvník během výstavy pozná kompletní historii pivovarnictví města 
Šluknov včetně plánů města do budoucna.
Výstava bude k vidění na radnici v Sohlandu od 18. března 2019 do 
30. dubna 2019 v otevíracích hodinách radnice. 

Město Šluknov a město Sohland a. d. Spree Vás 
srdečně zvou do sohlandské radnice na výstavu

„Akce je součástí projektu „Pivní slavnosti Šluknov-Sohland“ podpořené-
ho 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.“
www.mesto-sluknov.cz, www.sohland.de

...jsme Informační centrum zásobili mnoha novými knihami? Mohou být in-
spirací na zajímavé výlety či posloužit jako krásný dárek. 

Víte, že...
Tři měsíce z roku jsou pomalu za námi, a proto je na čase opět vystřídat zá-
mecké výstavy. 24. března se loučíme s Fotografiemi šluknovských krás 
Jiřího Mikische a s výstavou Školákem ve válečných letech. A místo nich 
Vám nabídneme nové.

Interaktivní výstava Hlavolamy

Největší hlavolam zavítá k nám

Jste malí či velcí? Překonáváte rádi sami sebe? Nevadí Vám přemýšlení, 
luštění či objevování nových věcí? Pokud jste alespoň na jednu otázku 
odpověděli kladně, tak je tato výstava právě pro Vás! V pátek 5. dubna 
v 16:00 hodin slavnostní vernisáží otevřeme výstavu hlavolamů. Na vý-
stavě jsou k vidění a rozluštění nejstarší hlavolamy světa zpracované vý-
tvarnicí Věrou Tataro - například Ramsesova hvězda, Dürerův čtverec, 
mosty v Königsbergu, první křížovka v původním znění a další. Zároveň 
si návštěvníci mohou prohlédnout největší evropský hlavolam Big Pelikan, 
mohou si zkusit vyndat obřího ježka z klece, projet kolektivním bludištěm, 
sestavit lomený oblouk z molitanových bloků a nebo si jen hrát s kostkami. 
V rámci výstavy je i hlavolamová herna. Pokusit se rozluštit a složit nejrůz-
nější hlavolamy budete mít možnost do Zámeckých slavností, a to do 29. 
června do 20:00 hodin. Vstupné 50 Kč dospělí a 30 Kč děti

Pytlácké zbraně
Ve stejný den i čas, jako otevřeme výstavu Hlavolamů, můžete navštívit 
rovněž vernisáž výstavy pytláckých zbraní. Výstava specifických pytlác-
kých zbraní sběratele Milana Hlásenského pokrývá časový oblouk od 
17. století do současnosti. Ukazuje to, co si pytlák, pokud byl zručný ře-
meslník, originálně vyrobil doma v kůlně. Jedná se o funkční a účelné ori-
ginály, které pro svou obyčejnost nebývají součástí historických muzejních 
sbírek a lze je spatřit jen na této poučné lidové výstavě. Vystavené zbraně 
člověku, který jim umí naslouchat, poví hodně o tom, kde vznikly, kdo je 
zhotovil, jak s nimi pracoval a proč jsou zrovna takové. Výstava přináší od-
pověď na otázky, čím pytlák lovil, kde a jak získával své zbraně a jaké meto-
dy používal. Pytlácké zbraně můžete na zámku navštívit rovněž do soboty 
29. června do 20:00 hodin. Vstupné 40 Kč dospělí a 20 Kč děti
Věříme, že ve Šluknovském zámku se na jaře nudit nebudete a dozvíte se 
třeba něco nového. Protože právě o poznávání svých možností, ale i svého 
okolí přeci život je.

Informační centrum se stěhuje
je nevyhovující. Nové prostory tak 
budou lépe izolovány, umístěny na 
dřevěném stupínku a navíc budou 
pracovnice RIC lépe vidět do růžové 
zahrady a parku a budou tak blíže k 
zamezování vandalismu. V novém 
Informačním centru se prozatím 
nábytek nijak měnit nebude a bu-
dou zde nadále 2 počítače s interne-
tem – jeden pro turisty a druhý pro 
všechny ostatní. Prostory dnešního 
infocentra budou využity jako vý-
stavní prostory a kanceláře.
Rádi bychom naše informační 
centrum přesunuli do 15. dubna, 
věříme, že provoz bude omezen jen 
minimálně a o všem Vás budeme 
včas informovat na webu města, 
Facebooku či Twitteru.
Věříme, že touto změnou dosáh-
neme vytvoření příjemnějšího pra-
covního prostředí pro zaměstnance 
a že tuto změnu ocení i návštěvníci 
našeho Íčka, kterých za rok projde 
kolem třiceti tisíc.
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Vážení příznivci naší rubriky,
nejkratší měsíc v tomto roce nám utekl jako voda a my bychom Vás opět 
chtěli informovat o kulturním dění v našem městě. Z našeho pohledu byl 
únor velmi povedeným měsícem s několika akcemi, které opět překvapily 
Vaší účastí. Věřte, že to je pro nás tím největším oceněním. V sobotu dne 

16. února se konal Dětský karneval s mnoha aktivitami a zdravým pohy-
bem pro naše nejmenší, kde mimo jiné pořadem provázela a moderovala 
Alenka Veliká, moderátorka České televize, pořadu Sama doma. Sál Domu 
kultury ožil dětmi a jejich rodiči ve světlech barevné hudby a naplnil se až 
po samý okraj. Rodiče diskutovali o svých zážitcích a problémech u kávy 
a děti se dobře bavily.
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Hned následující den, tedy v neděli 
17. února, proběhl již tradiční „Šram-
lík“ se spoustou dobré hudby skupi-
ny Peleton. Účast byla také vysoká 
a osobním kontaktem se ukazuje, že 
k nám jezdí i návštěvníci z okolních 
měst a jsou zde velmi spokojeni. 
Poslední akcí měsíce února bylo před-
stavení „Kocour Pětivousek“ diva-
delního souboru Rolnička, na které 
zavítalo 71 návštěvníků. Naši divadel-
níci pojali začátek představení jako 
pozvánku na Šluknovský masopust 
s informací o trase průvodu a jednotli-
vých zastaveních, kdy si s návštěvníky 
zazpívali písničky, které budou znít 
v rámci masopustu. Za toto zpestření 
jim samozřejmě velmi děkujeme.
V následujících řádcích bych Vás opět 
chtěl pozvat na akce v měsíci březnu. Vzhledem k vydání tohoto čísla Šluk-
nováčku již zmíníme další představení našich divadelníků, které je pláno-
váno na den 24. března a samozřejmě i velmi žádané představení dvojice 
herců Martina Zounara a Martiny Randové (Bobo a Heluš) dne 30. března 
od 16.00 hodin v DK Šluknov jako Návštěvu z ordinace, které bylo bezna-
dějně vyprodáno již pár dní po uvedení informace o jejich vystoupení, což 
i nás samotné překvapilo. Slibujeme všem našim příznivcům, že podobná 
vystoupení známých osobností zařadíme do našeho programu i v budouc-
nu. Myslím, že mohu prozradit, že v brzké době chystáme zábavné odpo-
ledne s Marcelou Holanovou a Milanem Pitkinem, o kterém málokdo ví, 

že umí velmi pěkně zpívat. Zdá se, že už se můžete společně s námi pouze 
těšit. A ještě jedno překvapení, které je určeno především dětem. Přijďte se 
podívat dne 30. dubna v rámci akce „Lampionový průvod a pálení čaroděj-
nic“ na setkání s ochočeným filmovým medvědem Hugem, kouzelníkem 
a spoustou dalšího programu určeného především našim dětem.
Myslím, že jsme již prozradili až dost z naší nabídky kulturních akcí, které 
pro Vás připravujeme, přejeme Vám krásný začátek jara a zachovejte nám 
přízeň. 

Text: Bc. Jiří Jelínek, MBA, foto: Renáta Parkmanová, 
více foto na: https://sluknovskeakce.rajce.idnes.cz/  

ŠRAMLÍK
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Putování švýcarské – nejen vlakem
Ve středu 27. února se v přízemí ZŠ 
J. Vohradského sešli, jako každý 
měsíc, příznivci cestování, aby se 
prostřednictvím paní G. Krebsové 
podívali do další zajímavé destina-
ce, jíž bylo tentokrát Švýcarsko.
Paní Krebsová procestovala různé 
části Švýcarska letos v létě, a tak se 
s námi mohla podělit nejen o čer-
stvé zážitky, ale dozvěděli jsme se 
díky ní i řadu zajímavostí o samot-
ném Švýcarsku. Poutavé vyprávění 
doprovázela opět řada fotografií, 
takže návštěvníci našeho večera 
měli brzy pocit, jako kdyby se sku-
tečně ocitli v této krásné zemi.
Podvečer nám rychle uběhl, naši 
stálí návštěvníci nezklamali a v hoj-
ném počtu dorazili, ačkoliv venku 
bylo už vskutku jarní počasí.
Všichni se těšíme na březnovou 
přednášku, kdy se s paní P. Gallo-
vou podíváme do Anglie.
Beseda se koná 20. března v ob-
vyklém čase (17.00) v hlavní bu-
dově ZŠ J. Vohradského.

Mgr. Alena Müllerová

BESEDA

V ZŠ J. Vohradského Šluknov se 
bude zápis do prvního ročníku ko-
nat v pondělí 1. 4. 2019 od 14.00 
do 17.00 hodin v budově ZŠ v Žiž-
kově ulici. Ti, kteří se nebudou 
moci v tomto termínu k zápisu do-
stavit, mohou využít dodatečného 
zápisu do prvního ročníku, který 
se bude konat 10. 4. 2019 od 14.00 
hod. v hlavní budově školy (bližší 
informace k zápisu budou zveřej-
něny na webových stránkách www.
zssluknov.cz).
Zápis je určen pro děti narozené 
v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 
2013. K zápisu se musí dostavit 
i děti s odkladem školní docházky.
Pro rodiče s dětmi bude otevřený 
prosklený vchod budovy, kde si 
každý rodič vyzvedne u asistentky 
registrační číslo. Toto číslo je nutné 
si uschovat. Pod tímto registračním 
číslem bude každé dítě evidováno 
a nejpozději do konce dubna bude 
zveřejněn pod těmito čísly seznam 
přijatých dětí do 1. ročníku (na 
webových stránkách školy).
Zápis bude probíhat ve třídách 
v přízemí a v 1. patře. Zde proběhne 
motivační pohovor dítěte s peda-
gogem, který slouží pouze k orien-
tačnímu posouzení školní připrave-

proběhne dne 1. 4. 2019
od 14.00–17.00 hod. v ZŠ ul. Žižkova 722.

S sebou si nezapomeňte vzít občanský průkaz a rodný list dítěte.
K zápisu se dostaví i děti s odkladem školní docházky.

 
Pro rodiče, kteří se nemohou k zápisu dostavit v řádném termínu,

 je připraven náhradní termín zápisu, který se bude konat 
10. 4. 2019 od 14.00 hod. v hlavní budově školy.

                                                               vedení ZŠ J. Vohradského Šluknov

Důležité informace k zápisu do prvního ročníku 
základní školy pro školní rok 2019/2020

nosti dítěte. Zároveň rodiče obdrží 
žádost o přijetí, kterou vyplní. Pro 
tyto účely musí rodiče doložit dů-
ležité údaje o dítěti a o obou dvou 
zák. zástupcích (jméno, příjmení, 
bydliště a tel. kontakt), proto je 
nutné mít s sebou potřebné doklady 
k ověření údajů (rodný list dítěte, 
občanský průkaz, příp. pas).  
Současně si zákonní zástupci bu-
dou moci vyplnit přihlášku do škol-
ní družiny, pokud o ni budou mít 
zájem. Ve školním roce 2019/2020 
bude školní družina v provozu od 
6.00 do 16.30 hod.
Zákonní zástupci budou při zápi-
su do 1. ročníku informováni:
 jak mohou do doby zahájení 
povinné školní docházky pomoci 
dítěti v jeho dalším rozvoji a budou 

upozorněni na oblasti, na které se 
mají s dítětem zaměřit,
 v případě potřeby o možnosti 
udělení odkladu školní docházky 
a zároveň o možném vzdělávání 
v přípravné třídě, která slouží k vy-
rovnání vývoje dítěte.
V případě žádosti o odklad školní 
docházky doloží zákonný zástupce 
společně s touto žádostí v den zá-
pisu (nebo nejdéle do 30. 4. 2019) 
doporučující posouzení školského 
poradenského zařízení (PPP nebo 
SPC) a odborného lékaře (pediat-
ra) nebo klinického psychologa.
Otázkou, co musí dítě k zápisu 
zvládnout, se rodiče vůbec trápit 
nemusí, neboť děti jsou na zápis 
systematicky připravovány v MŠ, 
tudíž základní znalosti a dovednos-

ti jistě ovládají.
Pokud mají rodiče přesto obavy 
z nástupu svého dítěte do první 
třídy, bude jim v průběhu zápisu 
k dispozici speciální pedagožka, na 
kterou se mohou v případě zájmu 
obrátit. 
Nicméně do začátku září zbývá 
ještě pět měsíců, během kterých 
děti velmi často udělají velký po-
krok.
Z důvodu zamezení dlouhé čekací 
doby během zápisu, prosíme rodi-
če, aby svůj příchod nesměřovali 
pouze na 14. hodinu, ale aby k pří-
chodu využili celého nabízeného 
časového rozpětí konání zápisu. 
Už se na Vás moc těšíme!

 Mgr. Renata Sochorová, 
ředitelka školy

Zápis do prvního ročníku Základní školy J. Vohradského ve Šluknově
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Připravili jsme šesťáky na vstup na druhý stupeň
Poslední únorový den se na velké škole konalo tzv.: Předávání klíčů. Je to 
akce, kterou připravují vyučující druhého stupně se žáky devátého roč-
níku, a která je určena pro budoucí šesťáky a má je připravit na vstup na 
druhý stupeň. 

Při různých aktivitách vyučující spolu s deváťáky hravou formou předsta-
vili nové předměty, které děti ve vyšších ročnících čekají. Páťáci si s rodiči 
prošli tato stanoviště, kde plnili různé úkoly. Poté všechny čekalo v učeb-
ně drobné občerstvení včetně palačinek, které si žáci sami (pod vedením 
osmáků z kroužku vaření) připravili.

Na závěr byl žákům v aule slavnostně předán z rukou deváťáků symbolický 
klíč od velké školy.

Jako organizátory nás trochu mrzelo, že si nenašlo čas více rodičů, kteří 
by toto odpoledne prožili se svými dětmi. Na druhou stranu nás potěšilo, 
že všichni zúčastnění si akci chválili a že do šestého ročníku nám nastoupí 
šikovní žáci se zájmem o výuku.                                        Mgr. Renata Sochorová
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PODĚKOVÁNÍ

Srdečná blahopřání
k životním jubileím

70 let
pp. Marková Miloslava
Macháčková Danuše
Švec Jaroslav
Hokeš Milan
Grösserová Danuše
Slavíková Libuše
Huml Oldřich
Kinský Vladimír
Samek Petr
Píša Ivan
Valtr Josef
75 let
pp. Hlávková Monika
Suk Jiří
80 let
paní Sýkorová Božena
87 let
paní Linhartová Svatoslava
88 let
paní Chvojková Vlasta
90 let
paní Petříková Miloslava
93 let
paní Hlávková Marie

BLAHOPŘÁNÍ

Přivítali jsme

Péťu Skohoutila
Matyáška Kalinu

Dne 2. 3. 2019 vzpomeneme již 15 
let, kdy nás navždy opustili nejmi-
lovanější rodiče a prarodiče paní 
Věra Gucká a 15. 3. pan Štefan 
Gucký. S láskou a bolestí v srdci 
stále zůstáváte s námi. Nikdy neza-
pomeneme na krásný život s Vámi.
Vzpomínají dcery Milena, Věra 
a syn Štefan s rodinami. 

Rozloučili jsme se s

panem Miroslavem Hanzalem
paní Annou Bortníkovou
paní Ingrid Petrnouškovou
panem Jozefem Sivákem

Zajímají Vás termíny akcí 
v regionu Šluknovska?

Potřebujete kontakty 
na pořadatele, skupiny atd.?

www.KULTUROUSEVERU.cz

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

Vzpomínky

Dne 17. 3. 2019 uplyne 27 let od 
doby, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek, dědeček 
pan Josef Hanuš.
S láskou stále vzpomínají manžel-
ka Jarča, děti: Jája, Pepík, Tomáš 
a vnoučata.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Dne 9. 3. 2019 
uplynulo 10 let, 
kdy nás opustil 
milovaný manžel, 
tatínek, dědeček 
pan Bc. Miloslav 
Šulc. Stále na něj 

s láskou vzpomínáme a nikdy neza-
pomeneme. Manželka Ivana, dcera 
a syn s rodinou

Životní jubileum v kruhu svých 
blízkých a přátel oslavil  pan Josef 
Valtr. Do dalších let přejeme hodně 
zdraví a pohody.

Chci touto cestou poděkovat za 
blahopřání a dárek k mým 87. naro-
zeninám. Přeji mnoho zdaru v této 
činnosti.

Josef Adam, Císařský

Lednovou pohádku šluknovského divadelního souboru Rolnička navštívi-
lo krásných 94 diváků, což představuje úspěšný start do nového roku 2019. 
Návštěvníci viděli akční pohádku O perníkové chaloupce, a i přes náhlou 
nehodu na Valdeku, kde nám uvízly dvě herečky z DDS Kvítka, zahráli na-
konec všichni mladí herci pohádku O vznešené čarodějnici naprosto skvě-
le. Poprvé na pódiu vystoupil nový nejmladší člen Dětského divadelního 
souboru Kvítko. Role pana krále se Pája (na snímku níže) ujal velmi stateč-
ně a svým hereckým výkonem překonal i naše očekávání.

Rok 2019 začal krásnou 
návštěvností diváků

Na únorové představení O kocourovi Pětivouskovi se přišlo podívat 71 di-
váků. Vzhledem k jarním prázdninám děti z Kvítka nevystoupily, tak jsme 
návštěvníkům alespoň krátce představili program Masopustu a zazpívali 
jsme si společně s diváky za klavírního doprovodu Helenky Ansorgové pár 
známých písniček, které navíc mimo připravené herecké představení Kvít-
ka budeme zpívat také právě během masopustního průvodu. 
Nacvičenou pohádku Čáry v lese Vám herečky a herci z Kvítka zahrají 
s loutkovou pohádkou Rolničky v neděli 24. března 2019 od 15 hodin 
v Domu kultury ve Šluknově v 1. patře (hlavní sál). To znamená, že můžete 
přijít již na půl třetí, kdy jsou na sále připraveny menší loutky k prohlédnu-
tí, občas i „živý“ Kašpárek, velké puzzle na skládání a „foto-koutek“. 
Jaký termín si určitě všichni poznamenejte do kalendářů? Neděli 28. dub-
na 2019, kdy bude Rolnička pořádat již 27. ročník divadelní přehlídky. 
Co přesně to znamená? Návštěv-
níci budou vítáni po celý den, kdy 
pozvané divadelní soubory budou 
opět od rána vystupovat se svými 
pohádkami. O pozvaných divadel-
ních souborech a pohádkách bu-
dete včas informováni vyvěšenými 
plakáty po městě, velkým plakátem 
vyvěšeným přímo na Domu kultury 
či samozřejmě na našich faceboo-
kových stránkách https://www.fa-
cebook.com/LoutkovySouborRol-
nicka/
Těšíme se na Vaši brzkou návštěvu 
a obrázky od dětí z únorového před-
stavení Kocourka Pětivouska opět 
odměníme, tak je nezapomeňte vzít 
s sebou na představení již 24. břez-
na.

Za LS Rolnička a DDS Kvítko
Ing. Karolína Fráňová

Před 100 lety, 
přesně 10. břez-
na 1919 se ve 
Starých Křeča-
nech narodila 
maminka, babič-
ka a prababička 

paní Marta Ritschelová. Neměla 
to v životě lehké. Prožila druhou 
světovou válku, ve které ztratila 
svého manžela a našeho tátu a tak 
byla nucena své tři děti vychovávat 
sama. Byla ke každému vlídná a 
nám dětem se věnovala s maximál-
ní péčí. 
Byla a bude pro celou rodinu vždyc-
ky vzorem.
Odešla jsi příliš brzy, bylo ti teprve 
71 let. V našich srdcích zůstaneš 
stále.                               Za celou rodinu 

dcera Helga Hošková
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Víte, jak získat volnou vstupenku?

Zajímají Vás termíny akcí 
v regionu Šluknovska?

Potřebujete kontakty 
na pořadatele, skupiny atd.?

www.KULTUROUSEVERU.cz

Rychlý posel, pověřený pánem hra-
du Tolštejna, štval koně Tolštejn-
ským panstvím, aby redakci tohoto 
zpravodaje předal list s pozváním 
pana Albrechta Berky. 

Pozvánka

Kruh přátel vážné hudby ve Šluk-
nově, z. s., zve všechny zájemce 
o klasickou hudbu na třetí koncert 
v roce 2019. Bude to klavírní recitál 
mladého ale velmi úspěšného a vy-
hledávaného umělce Pavla Zeme-
na. Koncert se uskuteční ve středu 
13. března v 19.00 hodin v sále 
Šluknovského zámku.
Uslyšíme skladby J. S. Bacha – Pre-
ludium a fuga cis moll, F. Chopina 
– Barcarolle Fis dur, A. N. Skrjabi-
na – Fantasie h moll aj. Brahmse – 
Sonáta č. 3 F moll.
Pavel Zemen (1992) začal hrát na 
klavír v pěti letech. První úspěchy 

Ctěný rytíř se svou chotí oznamují, 
že v sobotu 16. března 2019 o dva-
cáté hodině zahájí XIV. Maškarní 
bál Tolštejnského panství a k tan-
ci, zpěvu a rozmanitým hrátkám 
zvou poddaný lid do sálu restaurace 
Radnice ve Chřibské. 
(Informace v IC Jiřetín p. J.)

Foto: Roman Smita

Březen – Měsíc knihy a čtenářů
Každoročně je měsíc březen nejen v 
naší knihovně ve znamení knih a čte-
nářů. Stalo se již tradicí, že v tomto 
měsíci naše městská knihovna vy-
hlašuje tzv. amnestii pro dlužníky 
a nebude to jinak ani letos. 

V městské knihovně probíhá dlou-
hodobá soutěž, při které se lze něco 
dozvědět a ještě získat volný lístek 
pro jednu osobu na jednu kulturní 
akci dle vlastního výběru – v domě 
kultury nebo ve Šluknovském zám-
ku. Volná vstupenka platí do konce 
roku 2019.
Každý měsíc je vyhlášena a zve-
řejněna na tabuli ve vstupní hale 
městské knihovny a ve Šluknov-
ských novinách otázka nebo úkol, 
odpověď je třeba odevzdat ve vstup-
ní hale MK do připravené krabice, 
nebo zaslat mailem na adresu MK: 
knihovna@mesto-sluknov.cz. Na 
konci měsíce je vylosován výherce 
volné vstupenky, jehož jméno je 
oznámeno v ŠN a zveřejněno i na 
nástěnce v hale knihovny.
Otázka na březen:
17. března 1968 se v Praze na-
rodil herec, který byl nejznámější 
českou dětskou filmovou hvězdou 
své doby. Na filmovém festivalu 
v Monte-Carlu v roce 1979 jej po-
rota nazvala nejlepším dětským 
hercem od dob Shirley Templové. 
Jeho fanoušci a filmoví i televizní 
diváci dodnes s láskou a úsměvem 
vzpomínají na jeho role, např.  ve 
filmech „Marečku podejte mi pero, 
„Ať žijí duchové“, „Jak vytrhnout 
velrybě stoličku“, „Jak dostat tatín-

ka do polepšovny“, „Setkání v čer-
venci“, „Pod jezevčí skálou“, „Na 
pytlácké stezce“ a mnoha dalších. 
Přestože byl úspěšným a oblíbeným 
dětským hercem, rozhodl se, že se 
herectví nechce v budoucnu věno-
vat. „Představa, že jednou budu ne-
úspěšným hercem je nesnesitelná,“ 
řekl, když mu bylo 13 let a ukončil 
filmovou kariéru. Po absolvování 
gymnázia začal studovat práva, ale 
jeho život 9 dní před 22. narozeni-
nami tragicky ukončila autonehoda 
na silnici mezi severočeskými obce-
mi Kytlice a Polevsko.

V roce 2006 se stal držitelem vůbec 
první hvězdy na zlínském chodníku 
slávy. V roce 2013 o něm natočila 
Česká televize dokument s názvem 
Malá hvězda nezapadá.
Znáte jméno tohoto dětského 
herce? 
Správná odpověď na otázku 
z února 2019: K. May
Ze správných odpovědí byla vylo-
sována ta od p. Oldřicha Hum-
la z Království. Ten si může vy-
zvednout volnou vstupenku u pí. 
Parkmanové v Domě kultury nebo 
v městské knihovně.                                     (šti)

sklízel již v základní umělecké škole 
na českých i zahraničních soutě-
žích. Konzervatoř absolvoval hned 
ve dvou oborech – klavír a klari-
net. Ve studiu pokračuje na JAMU 
v Brně ve třídě prof. Aleny Vlasáko-
vé a současně je pedagogem Kon-
zervatoře Brno.
Během studia se zúčastňuje i me-
zinárodních soutěží např. v italské 
Bettoně (1. místo), v Římě (1. mís-
to), v německém Geilenkirchenu 
(4. místo a diplom finalisty mezi-
národní soutěže „Euregio Piano 
Aword“) a získává další a další oce-
nění. Od roku 2016 je zapsán v Lis-

tině mladých umělců Nadace Český 
hudební fond.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přeje-
me Vám mnoho krásných zážitků 
při krásné hudbě.

Za výbor KPVH 
Božena Bortníková

Zveme na klavírní koncert

V březnu tedy budou mít možnost 
zapomnětlivci, kteří propásli ko-
nečné datum výpůjční doby (ať 
o dny nebo dokonce o měsíce), 
vrátit půjčené knihy bez placení 
zpozdného a penále. Nezaplatí ani 
korunu pokuty, ovšem podmínkou 
je, že musejí vrátit v pořádku úplně 
všechny tituly, které mají půjčené.

Městská knihovna
Adresa:

T. G. Masaryka 638, 
407 77 Šluknov

č. t.: 412 386 968
e-mail: 

knihovna@mesto-
-sluknov.cz

www.KULTUROU SEVERU.cz
NABÍDKA INFORMACÍ Z KULTURY NA ŠLUKNOVSKU

Zajímají Vás termíny akcí a programů v regionu Šluknovska?
Potřebujete kontakty na zdejší pořadatele,  kulturní zařízení, 

hudební a taneční skupiny, divadla, účinkující soubory i jednotlivce? 
kontakt@kulturouseveru.cz

č. tel.: 723 460 887
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Ve dnech 1. 2. - 3. 2. 2019 se sjeli přátelé turistiky zblízka i zdaleka (na-
příklad z Budapešti, z Německa, z Polska, ze Slovenska) na 59. ročník 
turistické akce v nejsevernější části naší republiky. Již v roce 1960 pozval 
Ing. František Bienert, první předseda odboru turistiky ve Šluknově, na 
zimní turistický pochod „BRTNICKÉ LEDOPÁDY“ všechny  milovníky 
přírody. V roce 1992 rozšířil tento pochod na zimní turistický sraz  dru-
hý předseda, šluknovský rodák Egon Wiesner. Pro téměř 400 příznivců 
zimní turistiky připravil v letošním roce s Olafem Čihákem trasy od 15 do 
111 km, které vedly národními parky „České a Saské Švýcarsko“, CHKO 
„Labské Pískovce“ a CHKO „Lužické hory“.

Na Hromnice – po neznámé stezce LEDOPÁDŮ VÍCE!

Prvního dne byla pro účastníky připravena individuální trasa ve skalách 
Saského Švýcarska, večer noční výsadek 11 km a večer ve 22.00 hodin od-
startovalo z Mikulášovické školy 65 borců na letošní první stovku. Ledopá-
dopádová stovka měřila 111 km s převýšením 3500 m.

V sobotu startovali turisté z Krásné 
Lípy za pomoci krásnolipských turis-
tů Heleny a J. Doudových. Na výběr 
byly trasy 16, 23, 41 km s cílem v Brt-
níkách.
„Ledopádová 52 JETŘICHOVIC-
KEM“ - 52 km/1900 m převýšení 
vedla z Krásné Lípy přes Brtníky do 
Mikulášovic.
Večer proběhl v tanečním sále re-
staurace „Kulturní dům“ v Mikulá-
šovicích tradiční Ledobál, kde byli 
vyhlášeni vítězové soutěže CSUT 
(ČESKO-SLOVENSKÝ POHÁR 
V ULTRATRAILU) za rok 2018. 
A na neděli zbyla poslední akce toho-
to ročníku - rozhledny v Německu – 

15 km.
Na všech tratích bylo pro účastníky připraveno občerstvení, jedna z prvních 

občerstvovacích zastávek byla i ve Šluknově v soukromé klubovně KČT.
Když přiběhl Jiří Valeš po 12,8 km již za 1:05:43 hod., tedy ve 23:05:43 

hod., nestačili jsme se divit. Výkonnostní turistika ještě není na olympiá-
dě? V cíli se však jako první objevil Róbert Frohn za 15:29:11, tedy 2. úno-
ra ve 13:29:11 hodin. Poslední odvážlivci dorazili 3. února v 10 hodin 57 
minut 58 sekund, tedy za téměř 37 hodin živí a zdrávi. Pouze dva vzdali.
Organizátoři nezapomínali ani na seniory a rodiče s dětmi. Po neznámých 
stezkách z Brtníků se mohli vydat s průvodcem a po vlastním značení, aby 
v údolí Vlčího potoka nezabloudili. Před dvěma lety „ Bienertův okruh“ 
Brtnickými ledopády krásnolipští turisté vyznačili modrou značkou se 
startem i cílem na návsi v Brtníkách. Této akce jsme se zúčastnili spolu 
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s dalšími 40 dětmi a jejich rodiči a prověřili si tak své síly na 8 km trase, ve-
doucí údolím Vlčího potoka s odbočkami k ledopádům. Náročné stoupání 
i klesání namrzlými stezkami nám dávalo zabrat. Odměnou nám byl po-
hled na ledopády Křepelčí stěnka, Divadlo, Velký sloup, Varhany, Betlém, 
nejbarevnější Maštale a nejkrásnější ze všech Kaskáda a Opona. Zkoušku 
štíhlosti u Pruského tábora jsme nesplnili, neboť nám to naše proporce 
neumožnily. Po 3 a půl hodinách jsme dorazili do cíle v bývalé Brtnické 

hospodě, kterou nám zapůjčil pan Moravec, starosta Starých Křečan. Kaž-
dého překvapilo teplo a čekání na autobusy tak bylo příjemnější. Zde pro 
všechny účastníky zajišťovali občerstvení členové KČT Šluknov. A tak nás 
čekala dlouhá druhá směna v kuchyni, neb na trati bylo ještě více než po-
lovina hladových unavených závodníků a promočených turistů, pro které 

bylo třeba nachystat něco teplého. Dolévat čaj do várnice, vydávat výborné 
polévky od Vohnouta a k milému překvapení všech i ovocné knedlíky od 
pana Džbánka ze Šluknova, ty strávníkům velice chutnaly, nebylo divu! My 
jsme dbali na to, aby příprava v kuchyni běžela jak na drátkách a to se nám 
dařilo na jedničku až do večera.

Odměnou pro všechny účastníky byly kromě občerstvení a příjemné atmo-
sféry v cíli i krásné diplomy a odznaky, které nám budou připomínat pěkný 
únorový den a víkend!                                        Za KČT Šluknov Věra Šnajdrová, 

za ČT LOKO Teplice Egon Wiesner - organizátor akce
Ledopádová Stovka aneb Brtnické Ledopády 2019. Vystartoval jsem 
jako vždycky jeden z posledních. Někde asi na 10. kilometru mě začalo po-
bolívat z mládí operované koleno, ale do cíle to bylo už jen 101 km,
takže jsem to nechtěl skrečovat. Né, měl jsem vážně obavy, jestli to dokon-
čím. Švihl jsem si něco proti bolesti a pokračoval dál... 
Start a německá část byla pohodička, veselo na občerstvovačkách, panák 
Hanácké vodky s pomerančem, takové to rozklusání. Pak už to bylo jen 
těžší a těžší... 
Místy nám celkem slušně pršelo, pak sněžilo, ale vítr a mráz nebyl velký, 
takže počasí nám v celku přálo. V druhé polovině přišlo i na nesmeky z pyt-
le ven, protože některé úseky byly skutečně hodně zajímavé. App Strava, 
kterou jsem měl spuštěnou, nám s Tomem naměřila od 65. do 74. km úseky 
v tempu od 5:45/km do 6:35/km! Což bylo v hlubokém sněhu parádní tem-
po. Jinak spoustu výstupů-sestupů, schodů, žebříků, pak ledopády, jesky-
ně, stezky, vyhlídky, no celkově závod parádní, ale taky zatím nejtěžší! Šáhl 

jsem si... 111km/3500m+                                                        Iske Rauta Hirwaynen
Pozvánka na pravidelné jarní setkání turistů okresu Děčín, se tentokrát 
uskuteční v Dolní Poustevně 23. 3. 2019
Mezi 8:00 - 9:00 hod. - sraz na turistické základně v Dolní Poustevně u 
hřiště. Program: Výstavka o historii okresních jarních srazů Děčínska. (Ve 
Šluknově se konal v roce2014 a na řadě bude zase v roce 2021.)
Možnost zakoupení občerstvení. Možnost opékání párků na ohništi. Zápis 
do kroniky, výdej pamětních listů. 9:15 hod. - Zahájení srazu. Odchod na 
trasy pod vedením cvičitelů - max. 5 km. 
Cíl: Restaurace Fajn klub a základna KČT.    
Info na kctul.cz, odbor Dolní Poustevna, Jaroslav Leksa, 602 126 390
Pozvánka na Jarním Šluknovskem • 26. ročník
Pochod nejsevernějším regionem České republiky - 19. 4. 2019 - 22. 4. 2019
Krásná příroda a bohatství sakrálních památek na nás čekají  na Šluknov-
sku, kde se uskuteční tradiční velikonoční turistická akce, „Memoriál brat-
ří Bienertů“. Během čtyř dní si užijeme šlapání v rozličném terénu a setká-
ní s přáteli na trasách 15, 25, 35, 50, 100 km
Organizátor: Egon Wiesner, 728 254 009, egon.w@seznam.cz
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Se začátkem nového školního roku se tým učitelů 
z  Gymnázia Rumburk vrhl naplno do příprav a organi-
zace mezinárodního projektu Erasmus+, do kterého se 
škola zapojila. Jedním z koordinátorů tohoto projektu 
je i Mgr. Marek Winter, kterému jsme položili několik 
dotazů na náplň a cíle projektu.
Můžete nám projekt Erasmus+ stručně představit? 
Erasmus+ je program podporující instituce v oblasti 
školství a umožňuje jejich studentům a učitelům na-
vázat spolupráci s jinými školami v zemích převážně 
Evropské unie. Financuje jej EU a jeho smyslem je, 

abychom se navzájem poznávali a mohli doceňovat různorodost kultur ži-
jících ve společné Evropě. Budují se společné hodnoty a vzájemný respekt, 
odbourávají se předsudky. I studenti z regionů socioekonomicky slabších 
mají tedy šanci se někam podívat a rozšířit si své obzory.
Co je cílem vašeho projektu? 
Tento projekt má název Cicerones in Europe a přesně naplňuje myšlenky 
vzájemného poznávání a porozumění. Cílem je poznat kulturní odlišnosti 
a lépe pochopit historii i současnost zúčastněných zemí. Studenti budou 
v rolích jakýchsi průvodců a budou se snažit představit svoji zemi v co nej-
širších a nejrozmanitějších pohledech – zvyky, kulturní dědictví, přírodní 
bohatství, geografie a historie regionu, památky UNESCO, sport, umění, 
slavní rodáci…
Se kterými zeměmi a školami při práci na projektu spolupracujete?
Se Španěly z města Zaragoza, ti jsou koordinátoři celého projektu. Dále 
pak s francouzskou školou z města Fosses, severně od Paříže, a s italskou 
školou ve městě Vasto, které leží na úrovni Říma u Jadranu.
Jakou má tato Vaše spolupráce podobu? 
Čekají nás čtyři mobility (výjezdy). Jednu z nich organizujeme my a bu-
deme tedy hostit zástupce z ostatních škol v Rumburku. Na konci letoš-
ního března se začíná ve Francii, následuje Rumburk v květnu. V příštím 
školním roce budeme začátkem října pokračovat v Itálii a celý projekt se 
uzavře v březnu příštího roku ve Španělsku. Se všemi zapojenými organi-
zacemi jsme vzájemně v kontaktu on line a domlouváme společné aktivity. 
Ve školách plánujeme cestu, program, prezentace naší země. Spolu s mými 
dvěma kolegy jsme už v listopadu vyrazili na první plánovací schůzku do 
Španělska a poprvé se setkali s vedoucími projektů z jednotlivých zemí. 
Jaká bude podoba zmiňovaných výjezdů?
Na jednotlivé výjezdy vyrazí z každé země deset studentů. Stráví vždy tý-

den v jedné ze zmíněných zemí. Hostující organizace zajišťuje program. 
Už samotné cestování do některých destinací bude poměrně zajímavým 
cestovatelským počinem. 
Kteří studenti se mohou do projektu zapojit a co zajímavého jim pro-
jekt může přinést?
Projekt se týká prvních a druhých ročníků. Celý projekt je také zaměřený na 
podporu studentů, kteří mají nižší šance se někam vypravit, protože jim to 
nedovoluje ekonomická či sociální situace. 
Prvním krokem pro zapojení do projektu je, že studenti sami chtějí něco 
neobvyklého podniknout a zažít. Pokud splní hlavní kritéria jako bezpro-
blémový prospěch a dobře napsaný motivační dopis, jsou aktivní v dalších 
školních akcích a projektech a zapadají do výše uvedené kategorie, tak se 
jim dveře pootevírají. Zájem je nebývale veliký. Co jim projekt přinese? 

Osobně si myslím, že každá cesta do zahraničí nám otevírá nové obzory 
a učí nás uvědomit si, co máme doma lepšího a na čem je naopak potřeba 
víc zapracovat. Cestování je další forma vzdělávání. Samozřejmě komu-
nikačním jazykem je angličtina, takže jazykově je to rozhodně přínosné 
a mladí lidé se učí samostatnosti a budují si sebevědomí a kladný vztah 
k cestování a objevování. Rozhodně také vzniknou nové kontakty, to už 
máme ověřeno z předchozích projektů.
Děkujeme za rozhovor.

Lenka Nedvídková

Gymnázium spustilo nový mezinárodní projekt

O jarních prázdninách jsme vyrazili s dětmi do Bílého potoka pod Smr-
kem, který se  stal naší oblíbenou destinací. Hromada sněhu a ledu nám 
komplikovala dopravu , ale zážitky vše vynahradily. Zašifrovaný dopis, kte-

Český červený kříž: Plnili jsme dobrodružné úkoly

rý nám zanechal plukovník Novák, nám připravil spousty dobrodružných 
úkolů a  samozřejmě nechyběly výlety do civilizace.

               Velitel Rudolf Seidl
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dTest: Vitamínové přípravky: čím více, tím lépe?
S nachlazením, rýmou či virózou se v zimním období setká téměř každý. 
Mnozí spatřují preventivní opatření ve vitamínech a sahají buď po ovoci, 
nebo po volně prodejných vitamínových přípravcích. Kolik vitamínů tyto 
preparáty vlastně obsahují? Lze se jimi předávkovat? A zkoumali jste ně-
kdy, zda obsahují nevítaná éčka?
Vitamíny hrají zásadní roli v metabolismu i v imunitním systému. Denně je 
získáváme z mnoha zdrojů, porci vitamínů dodávají třeba brambory, oře-
chy, rostlinné oleje, maso a ryby. 
Užívání suplementů má smysl v případech, kdy lidé trpí chronic-
kým nedostatkem určitého vitamínu nebo minerálu v důsledku 
nemoci. Například celiakie je spojena s nedostatkem vitamínů 
A a D. Vitamín B12 zase pomáhá při léčbě chudokrevnosti. Vě-
decké studie se však shodují, že pro zdravého člověka, který jí vy-
váženou a pestrou stravu, je přirozený příjem dostatečný.
dTest porovnal etikety 33 různých vitamínových přípravků a zjis-
til, že většina z nich zajišťuje minimálně 100 % doporučeného 
denního příjmu vitamínů. Výjimku představují některé multivitamínové 
směsi. Ostatní přípravky dávají zdravému člověku více, než potřebuje. „Vý-
jimkou nejsou trojnásobné dávky, v několika případech šlo dokonce o více než 
desetinásobky. Například Sanofi B-Komplex forte nabízí 1364 % doporuče-
ného denního příjmu vitamínu B1,“ uvádí Hana Hoffmannová, šéfredak-
torka časopisu dTest. A dodává: „Nelze obecně říci, že čím více vitamínů, tím 
lépe. Už vůbec to neplatí při každodenním užívání doplňků. Pokud na ně spo-
léháte, pokuste se ohlídat, kolik vitamínů denně přijmete. Procentuální po-
krytí denního příjmu najdete v tabulce výživových hodnot daného produktu.“ 
Přehnaně vysoké denní dávky vitamínů – tří, čtyř a vícenásobné – nemají 
příliš velký smysl. Tělo dokáže využít jen omezené množství, u některých 
vitamínů navíc při dlouhodobém vysokém příjmu hrozí riziko hypervita-
minózy, tedy předávkování. Nejzávažnější je situace v případě látek roz-
pustných v tucích, zejména vitamínů A a D. Tělo totiž tyto sloučeniny ne-

dokáže jednoduše vyloučit, a proto 
se v něm hromadí. Nadměrné 
množství vitamínu D se projevu-
je zažívacími potížemi, bolestmi 
hlavy, zmateností, křečemi, či sr-
deční arytmií. V případě retinolu 
(vitamín A) mohou být nežádoucí 

účinky jak mírné – únava, apatie, bolesti hlavy či zvracení, tak 
závažnější – zvětšení jater, případně zástava tělesného růstu. 
Zvlášť nebezpečné je předávkování retinolem u těhotných žen, 
může totiž poškodit vývoj plodu.
U vitamínů rozpustných ve vodě nejsou následky nadměrného 
příjmu tak závažné, protože je tělo dokáže vyloučit. Znamená to 
však zvýšenou zátěž pro ledviny. Problémy způsobuje přemíra 
některých vitamínů skupiny B. Nadbytek niacinu vede k poru-
chám jater, přemíra pyridoxinu (B6) se zase projevuje neurolo-

gickými potížemi.
Vlastní účinné látky tvoří pouze menší část tabletky vitamínových příprav-
ků. Zbytek reprezentují plnidla, regulátory kyselosti a další přídatné látky. 
Řada výrobků obsahuje náhradní sladidla, například aspartam, cyklamát, 
sacharin nebo sukralózu. „Narazili jsme i na azobarviva. Ta se používají 
k vytvoření výrazně sytých odstínů a bývají dávána do souvislosti s hyper-
aktivitou u dětí. Obsahuje je léčivý přípravek Celaskon Červený pomeranč. 
Bohužel coby léčivo nemusí na rozdíl od potravin deklarovat složení na obalu 
a zákazník se o přítomnosti azobarviva dozví až v příbalovém letáku,“ kon-
statuje Hana Hoffmannová. Většina volně prodejných vitamínových pří-
pravků ovšem patří mezi doplňky stravy. „To znamená, že podléhají běžným 
potravinářským předpisům a nemusejí podstupovat klinické studie účinnosti 
jako léky. Stačí, když obsahují vše, co deklarují na obalech,“ vysvětluje Hof-
fmannová.                                                                                              Hana Hoffmannová

Průzkumy spotřebitelské organiza-
ce dTest opakovaně ukazují, že tarify 
českých mobilních operátorů patří 
v evropském srovnání k nejdražším, 
zejména v oblasti mobilních dat. 
Jaké mobilní služby a ceny nabízí 
sousedé ze zemí Evropské unie, 
kteří nám mohou být v této oblasti 
inspirací? 
I z analýzy Evropské komise z roku 
2018 plyne, že ceny volání a vyu-
žívání dat v České republice patří 
ve srovnání se zahraničím mezi 
nejvyšší. Od posledního srovnání 
cen českých a zahraničních mo-
bilních služeb, které dTest provedl 
v listopadu 2016, se toho mnoho 
nezměnilo. „Zatímco zahraniční 
operátoři mají spíše tendence své 
služby zlevňovat nebo alespoň nabí-
zet za podobné ceny více dat, u nás 
takové změny nejspíš nehrozí. Do 
aktuálního průzkumu jsme zahrnu-
li takzvané neomezené tarify, tedy 
tarify s neomezeným voláním, SMS 
a vyšším objemem dat,“ popisuje 
vedoucí právního oddělení spotře-
bitelské organizace dTest Lukáš 
Zelený a dodává: „Čeští operátoři 
drží své ceny stále nad evropským 
průměrem. Argumentují sice tím, že 
většina zákazníků neplatí za mobil-
ní služby oficiálně nabízené ceny, ale 

Kostka Krásná Lípa dlouhodobě poskytuje sociální služby v regionu Šluk-
novského výběžku. Nově nabízíme sociální službu - Osobní asistence. 
Službu poskytujeme seniorům se sníženou soběstačností, osobám se zdra-
votním nebo mentálním postižením, osobám s chronickým onemocněním 
i osobám s kombinovaným postižením od 7 let věku. Nejčastěji přímo 
v domácnosti podporujeme klienta při zvládání osobní hygieny, přípravě 
jídla, nákupech, drobném úklidu domácnosti a aktivizační činnosti. Posky-
tujeme také doprovody k lékaři, na úřady, do školy nebo na kulturní akce. 
Klient si s námi domlouvá, s jakými úkony a v jakém časovém rozsahu po-
třebuje pomoc nebo podporu našich asistentek. Osobní asistenci poskytu-
jeme v 18 městech Šluknovského výběžku. Ve všední dny jsme našim kli-
entům k dispozici od 8 do 20 hod. Víkendy a svátky poskytujeme v případě 
potřeby po vzájemné dohodě. Služba je zpoplatněná – od 100 Kč do 120 Kč 
dle rozsahu poskytnuté služby. Poskytování služby finančně podporuje Ús-
tecký kraj a obce v regionu. Podrobné informace získáte našem webu www.
komunitnicetrum.com nebo na telefonním na čísle 770 125 690. 

Ivana Pokorná – vedoucí týmu Osobní asistence

Poskytujeme osobní asistenci 

dTest: České mobilní služby patří stále k nejdražším v Evropské unii
využívají takzvaných podpultových 
nabídek. Toto tvrzení nás však příliš 
neuspokojilo.“ 
Čeští spotřebitelé, kteří chtějí sur-
fovat na internetu, si mohou z cení-
ků operátorů vybrat mezi několika 
nabídkami převyšujícími 700 Kč. 
Český T-Mobile nabízí tarif se 4 GB 
dat v základu za 799 Kč. Společnost 
O2 pak nabízí základní tarif s obje-
mem dat 3 GB za „lidovou cenu“ 
749 Kč. Za tarif u společnosti Voda-
fone s 5 GB dat v základu zákazník 
zaplatí 777 Kč. Slovenské mobilní 
služby se cenově sice také pohybují 
na vyšší úrovni, nicméně této ceno-
vé kategorii odpovídá také daleko 
větší množství dat. Tak například 
slovenský T-Mobile nabízí tarif za 
773 Kč, k tomu ale přidá oproti čes-
kému T-Mobilu až o 6 GB dat navíc. 
A to už je velký rozdíl. 
Také Poláci se drží hesla „za málo 
peněz hodně muziky“. Už za neu-
věřitelných 241 Kč si u společnosti 
Orange pořídí zákazník tarif s ob-
jemem dat 5 GB. Pokud se Poláci 
spokojí s menším objemem dat, 
jsou tarify ještě výhodnější. Ope-
rátor vystupující pod názvem Plus 
nabízí tarif s 2 GB, neomezeným 
voláním, SMS a MMS za 181 Kč. 
Polsko je tak možné zařadit do ka-

tegorie zemí s nižšími cenami za 
poskytované mobilní služby. 
Rumunský Vodafone „přidává“ do 
datového balíčku s 5 GB dat i 200 
minut volání do zahraničí, a to už za 
309 Kč. Tarify mobilních operátorů 
nabízené ve Francii jsou řádově vý-
hodnější. Francouzi si totiž za 515 
Kč pořídí u společnosti Free Mobile 
balíček zahrnující 100 GB dat, ne-
omezené volání a také neomezené 
SMS a MMS. V porovnání s čes-
kým operátorem O2 to představuje 

33krát více dat.  
„Evropské srovnání ukazuje, že 
oproti zahraničí je co vylepšovat. 
Čeští operátoři se vymlouvají na to, 
že jejich vysoké ceny za služby jsou 
odvozeny od reliéfu místní krajiny 
či hustoty zalidnění. Nicméně také 
tento průzkum dokazuje, že i země 
s menší hustotou zalidnění či horna-
tější země, jako je Itálie či Rakousko, 
poskytují tarify za výrazně výhod-
nější ceny,“ komentuje srovnání Lu-
káš Zelený.              Kristýna Kuncová
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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
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ŘÁDKOVÁ  INZERCE
Koupím veškeré motocykly JAWA ČZ / Stadion/ Simson / MZ nebo Škoda 125/130,Favorit + náhradní díly… Rychlé a solidní jednání. Číslo telefonu: 
606 126 144
Potřebujete si v Německu zažádat o dětské přídavky nebo podat daňové přiznání? Ráda Vám s tím pomůžu. Tel.č.: 777 758 000
Prodám zahradu v zahrádkářské kolonii na Křížovém vrchu, chatička zde není. Tel.: 606 815 781
Nabízím k pronajmutí byt 4+1 v rodinném domě se zahradou s možností parkování. Cena za pronajmutí i se službami 9 000 Kč. Pouze spolehlivým 
lidem. Informace na tel. čísle 778 012 028.

Potřebujete si v Německu zažádat o dětské přídavky nebo podat daňové přiznání? Ráda Vám s tím pomůžu. Tel.č.: 777 758 000 - březen, duben, kv
Nabízím k pronajmutí byt 4+1 v rodinném domě se zahradou s možností parkování. Cena za pronajmutí i se službami 9 000,- Kč. Pouze spolehlivým 
lidem. Informace na tel.čísle 778012028.březen, duben, kv

Stěhování, úklid, autodoprava

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

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě


