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Na snímcích hlavní protagonisté seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 Bobo a Heluš v podání Martina Zounara a Martiny Randové, kteří na konci března 
bavili návštěvníky ve zcela vyprodaném sále Domu kultury. echyběl smích, známé dialogy i vyprávění z natáčení a nakonec společné focení a podpisy do pa-
mátníčků.                                                                                                                                                                                                                                                           Foto: Renáta Parkmanová

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
A PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

úterý 30. dubna
 17 – 22 hodin

Je připraven bohatý program 
pro děti i dospělé, mj. napří-

klad živý medvěd.

Pokračování na str. 2

Zveme všechny dobrovolníky, kterým není lhostejné, 
v jakém městě žijí, a kteří by se k rádi připojili k akci 
Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme si město 2019. 
Je jedno, zda vytvoříte kolektiv kolegů, přátel, nadšen-
ců, sousedů a nebo zda budete „vlk samotář“. Akce 
bude probíhat od 8. do 23. dubna. Pytle na úklid města 
si můžete vyzvednout na Městském úřadě ve Šluknově, 

Dvaadvacátý duben je již dlouho-
době spjat s oslavou Země. V ten-
to den lidé na celém světě oslavují 
Den Země. Jeho počátky nebyly 
vyloženě ekologické. Oslavoval 
se spíš příchod jara. Teprve v roce 
1970 byl v San Franciscu ke Dni 
Země připojen ekologický kontext 
a nutnost chránit to nejcennější, 

co v životě máme, naši planetu. 
OSN začala tento svátek slavit 
o rok později a v roce 1990, když se 
k Americe připojil celý zbytek světa, 
se 22. duben stal Mezinárodním 
dnem Země. Dnes slaví Den Země 
více než miliarda lidí ve 175 státech 
světa a Den Země se stal největším 
sekulárním svátkem, který slaví lidé 

společně na celé planetě bez ohledu 
na původ, víru či národnost.
Město Šluknov se letos tradičně 
k oslavě tohoto dne připojí. Bude 
se konat v zámeckém parku 23. 
dubna 2019 od 9:00 hodin. Hlav-
ním smyslem těchto oslav bude 
ekologická výchova především 

Den Země slaví víc než miliarda lidí, přidejte se

odboru rozvoje a životního prostředí. Zároveň si zde 
můžete domluvit lokalitu, kterou máte zájem uklízet 
a nahlásit místo, kde zanecháte pytle s nepořádkem 
připravené k odvozu. O jejich odvoz se postarají Tech-
nické služby města Šluknova. Společně se pak můžete 
přijít pobavit na Den Země (info níže).

                                   Božena Naňáková, ORŽP

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme své město

Pokračování na str. 2

Jak je asi většině obyvatelům nejen Království, 
ale i Šluknova známo, město se v polovině loň-
ského roku po dlouhých vyjednáváních stalo 
vlastníkem hřbitova v Království. Vedení města 
je od té doby velmi často dotazováno, kdy se za-

čne s rekonstrukcí tohoto dlouhodobě zanedba-
ného a podinvestovaného pietního místa. Jistě 
by bylo pěkné provést jednorázovou kompletní 
revitalizaci všech ploch a objektů hřbitova, ale 
při rozpisu aktivit, které je zde třeba vykonat a re-

alizovat, je jasné, že se bavíme o celkovém nákla-
du několika milionů Kč, které město jednorázově 
pro tento účel nemá a sotva někdy mít bude. 
Dovolte tedy, abychom Vás seznámili s etapovým 

Budoucnost hřbitova v Království není městu lhostejná, jeho obnova 
si vyžádá několik milionů, proto proběhne v několika etapách 

VELIKONOCE 
NA ZÁMKU
sobota 13. dubna

od 14 hodin
* divadýlko Mrak
* výroba velikonoční výzdoby
* soutěže pro děti

vstupné: 50 Kč dospělí,
                    20 Kč děti
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Pokračování ze str. 1

Svoz tříděného odpadu – svoz 
pytlů s tříděným odpadem se 
uskuteční 6. května 2019. Svá-
ženy budou žluté pytle s drobným 
plastem a PET lahvemi, oranžové 
pytle s nápojovými kartony a nově 
také zelené pytle s drobnými kovy, 
např. plechovkami od potravin, 
od krmení pro domácí zvířata, 
plechovky od piva apod. Pytle 
s vytříděným odpadem připravte 
na obvyklou trasu den předem, tj. 

Svoz tříděného odpadu
v neděli 5. května. Mapa svozové 
trasy je k nahlédnutí na webu měs-
ta – vše o odpadech. 
Upozorňujeme na to, že žluté, 
oranžové a zelené pytle s jiným od-
padem nebudou sváženy. Pytle na 
tříděný odpad obdržíte na MěÚ 
ve Šluknově, odbor rozvoje a život-
ního prostředí, nám. Míru 1 anebo 
v Technických službách Šluknov, 
spol. s r. o., Císařský 378, Šluknov. 

Božena Naňáková

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

Den Země slaví víc než 
miliarda lidí, přidejte se

dětí a mládeže. Firmy EKO-KOM 
a. s., Asekol a. s. a Elektrowin a. s. 
přivezou zábavné programy, stu-
denti Střední lesnické školy a také 
zástupci Národního parku České 
Švýcarsko Vás seznámí se svou čin-
ností a pobaví prezentací, obrázky 
a výrobky s ekologickou tématikou 
vyrobené dětmi základních škol 
i školek. Na své si přijdou i ostatní 

návštěvníci parku. Kromě soutěží, 
kvízů a zábavy si v parku bude mož-
no zakoupit výrobky regionálních 
výrobců, např. krásné umělecké 
předměty z vitrážových sklíček, vý-
robky chráněných dílen Markétka 
a Kormidlo. Zdaleka to není vše, co 
Vám zámecký park 23. dubna na-
bídne. Přijďte se přesvědčit, podí-
vat, pobavit a podpořit Šluknovský 
Den Země.             Božena Naňáková

plánem obnovy hřbitova. V rámci 
obnovy je třeba se zabývat těmito 
tématy: zpracování pasportu hřbi-
tova, obnova zeleně, oprava a nale-
zení nového využití bývalé márnice, 
oprava cestní sítě, oprava ohradní 
zdi, obnova drobného mobiliáře 
(lavičky, odpadkové koše, odběrné 
místo vody). 
Co jsme tedy již za necelého tři 
čtvrtě roku stihli vykonat a co nás 
čeká v nejbližší době? 
Aktuálně je zadán ke zpracování 
pasport hřbitova (vč. jeho kom-
pletního zaměření), u ministerstva 
kultury probíhá řízení o prohlášení 
bývalé márnice nemovitou kultur-
ní památkou (díky čemuž budeme 
moct na opravdu čerpat dotační 
prostředky) a je již hotov projekt na 
kompletní obnovu zeleně. Příprav-
né práce (zejména formou zajištění 
prostředků) na další aktivity budou 
odvislé na prostředcích vyčleně-
ných v rozpočtu města, ale myslím, 
že mohu přislíbit, že každoročně 
až do dokončení obnovy (která by 
měla být dokončena do roku 2025) 
budeme na obnově s viditelnými vý-
sledky pracovat.
Nyní bychom Vám rádi blíže před-

Budoucnost hřbitova v Království není městu lhostejná, jeho obnova 
si vyžádá několik milionů, proto proběhne v několika etapách 

stavili zpracovaný projekt obnovy 
zeleně, který bude první realizo-
vanou hmatatelnou aktivitou. Na 
úvod je nutno říci, že stav vzrostlé 
zeleně na hřbitově není až na vý-
jimky vyloženě havarijní. Problém 
je však obdobný jako byl na šluk-
novském hřbitově – téměř všechny 
původní lípy byly před 2. světovou 
válkou pravidelně seřezávány na 
tzv. hlavy. Tento řez byl od té doby 
zanedbán, čímž stromům narostly 
sekundární koruny, které z logiky 
věci nejsou tak pevně ukotveny 
v kmeni a zejména při extrémních 
výkyvech počasí hrozí jejich vyla-
mování. Z dlouhodobého hlediska 

jsou tak neperspektivní a v rámci 
celkové obnovy hřbitova je nutné 
tento stav řešit. Aby však nenastal 
okamžik, kdy by celý hřbitov byl 
bez vzrostlé zeleně, bude i její revi-
talizace rozdělena do dvou etap. 
V první etapě, která bude realizo-
vána v zimě tohoto roku (resp. na 
přelomu let 2019 a 2020), budou 
vykáceny 2/3 dřevin v nejhorším 
zdravotním stavu, 1/3 bude proza-
tím ponechána. Ihned poté, tedy na 
jaře 2020, budou vykácené stromy 
nahrazeny novými, malokorunný-
mi dřevinami (obdobné těm, které 
jsou vysazeny na hřbitově ve Šluk-

nově, nikoli však ve středové aleji, 
ale v bočních oddílech hřbitova). 
Až se nové stromy ujmou, vzrostou 
a začnou plnit funkci vysoké zeleně 
(tedy po cca 10 letech), bude násle-
dovat vykácení a zpětná výsadba 
původně ponechaných lip. V rámci 
obnovy zeleně rovněž budou od-
straněny náletové dřeviny a některé 
nevhodně vysazené jehličnany. 
Pevně věříme, že rozdělení obnovy 
hřbitova na etapy pochopíte (vč. 
případných omezení, které z opat-
ření budou vyplývat) a za pár let se 
budeme těšit z plochy, která bude 
působit zcela jinak než dnes.

Text: Mgr. Martin Chroust,
foto: Helga Hošková

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,
s příchodem jara se všichni těšíme na příjemnější počasí, více slunečních 
paprsků, teplejší dny, které nás vylákají alespoň ke krátkému posezení na la-
vičkách, a třeba i k prvnímu opékání buřtů. A také nás čekají tradiční svátky 
jara – Velikonoce, které jsou předzvěstí toho, že zima opravdu končí. 
Vichřice nad Šluknovem
V noci na pondělí z 10. na 11. března se přehnala nad Šluknovem vichři-
ce, která napáchala skutečně značné škody. V parku byl vyvrácen strom, 
k největším polomům došlo v lesích, na volných prostranstvích a také na 
hřbitově ve Šluknově. Zde byly padlé stromy odstraněny, dalších 30 až 50 
stromů na hřbitově a Křížové cestě musí být z důvodu poškození či špatné 
kondice postupně pokáceno. Jedná se o stromy, které v rámci revitalizace 
Křížového vrchu nebyly ve své době ze strany Agentury ochrany přírody 
a krajiny povoleny ke skácení. Přesto nám nyní jejich stav po pěti letech 
ukazuje, že je nutné reagovat i s ohledem na bezpečnost. Stromy, které 
musí být pokáceny, budou nahrazeny novou výsadbou. Bohužel i u vegeta-
ce platí, že staré musí ustoupit novému. Pokud tak neučiní člověk, poradí 
si s tím příroda. Pochopitelně zde hájím pouze likvidaci dřevin, které jsou 
poškozené a jsou potencionálním nebezpečím pro člověka. Zde je prevence 
skutečně na místě. Na druhou stranu se ve Šluknově vysázelo za poslední 
roky téměř 1000 nových stromů, aby v naší krajině byla vegetace zacho-
vána. Bohužel došlo na hřbitově ve Šluknově k poškození majetku města 
i občanů. Město Šluknov má uzavřené pojištění majetku, které kryje škody 
způsobené živly. Z tohoto pojištění budou vyplaceny škody, které vznikly 
na hřbitově po vichřici na majetku města. Toto pojištění se však vztahuje 
pouze na majetek ve vlastnictví pojištěného, tedy města. Hroby, hrobky 
i samotné pomníky, včetně všech pevně zabudovaných součástí, které si 
občan umístí na pronajaté hrobové místo (zahrádku), nejsou majetkem 
města. Pokud dojde k situaci, kdy stromy, které jsou majetkem města, po-
škodí majetek občanů, bohužel, se jedná o tzv. vyšší moc (nepředvídatelná, 
mimořádná, neodvratitelná a nezaviněná událost), kterou nelze odškodnit 
z pojištění města. Pro tuto škodu je třeba, aby měl majitel hřbitovních sta-
veb (hroby, hrobky, pomníky) sjednáno svoje pojištění, které lze uzavřít 
na různá rizika, mimo jiné i na živly, vandalismus, apod. A právě z tohoto 
pojištění dochází k plnění i po vichřicí způsobených škodách. Naštěstí ne-
došlo k žádným újmám na zdraví či životech lidí, což je podstatné. 
Audit hospodaření obce
Každý rok probíhá na našem úřadě audit (kontrola) hospodaření za uply-
nulý rok. Požádat o provedení auditu spadá do povinností starosty a já 
každoročně objednávám kontrolu u Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
Jedná se o bezplatnou službu. Audit lze objednat i u komerčních firem, pak 
se ale jedná o službu placenou. Kontrola se provádí dvakrát. První je díl-
čí v průběhu kontrolovaného roku, druhá je závěrečná po uplynutí roku. 
Podstatné je, že zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 
je pozitivní, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. A co je předmětem takové 
kontroly? Např. plnění příjmů a výdajů, finanční operace, vyúčtování a vy-
pořádání finančních vztahů, nakládání hospodaření s majetkem, zadávání 
a uskutečňování veřejných zakázek, stav pohledávek a závazků a nakládá-
ní s nimi, účetnictví, odměňování členů zastupitelstva, pokladní knihy, fak-
tury, rozvahy a výkazy příspěvkových organizací, dotace a mnoho dalšího.
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Spisovny (archivy) na radnici
Po rekonstrukci budovy radnice 
vznikly na půdě krásné prosto-
ry pro spisovny. Kdo z Vás využil 
možnosti se v rámci dne otevře-
ných dveří podívat do všech prostor 
radnice, jistě si vzpomene, že tyto 
prostory byly prázdné. Nyní jsou již 
vybaveny novými regály a veškeré 
dokumentace jsou již uloženy tak, 
jak mají být. Pro Vaši informaci – 
dokumenty stavebního úřadu jsou 
v těchto spisovnách uloženy po 
dobu existence budov. Dokumenty 
týkající se ekonomiky jsou uloženy 
po dobu 10 let, taktéž zápisy z jednání rady a zastupitelstva města. Na dobu 
10 let jsou uchovávány kupní smlouvy, nájemní smlouvy na pozemky. Veš-
kerá dokumentace k projektům a dotacím se uchovává po dobu 15 let. Pak 
se nelze divit, že prostory pro uchovávání veškeré dokumentace musí být 
opravdu prostorné. 
Zahájení prací – komunikace, chodníky, investice
Zima je za námi a konečně mohou být zahájeny venkovní práce. Jak sami 
víte, probíhají práce na budování nových chodníků v Království a na ul. 
Rumburská. Jednou z prvních komunikací, která dostane nový povrch, 
bude ta v horní části v Císařském. Měla být opravena již vloni na podzim, 
bohužel, z provozních důvodů došlo ke zpoždění a oprava byla přesunuta 
na jaro 2019. Již byla podána žádost o dotace na plánované opravy míst-
ních komunikací, jejichž seznam schválilo zastupitelstvo města v rámci 
rozpočtu na rok 2019. V průběhu měsíce dubna by měly být zahájeny práce 
na opravě části střechy sladovny směrem od hasičárny. Pokud bude pří-
znivé počasí. V tomto čase bude zahájena oprava kaple Božího hrobu na 
Křížové cestě v Království. Další práce, které jsou v plánu, budou postupně 
realizovány.
Milí spoluobčané, přeji Vám všem příjemné prožití velikonočních svátků, 
dětem přeji bohatou pomlázku, a ať se hospodyňkám povedou upéct ty nej-
lepší mazance, beránky a nazdobit krásná vajíčka na koledu. Krásné jaro!

Eva Džumanová

Pozvánka na posezení se starostkou
V pondělí 6. května 2019 od 16:30 hodin 
proběhne na zámku v 1. patře na hlavním sále 

neformální posezení, kde nad šálkem kávy nebo čaje 
probereme věci týkající se našeho města a vše, 

co Vás zajímá. 
Vážení spoluobčané, kteří máte zájem, 

přijměte mé srdečné pozvání.
                                                                                                                 Eva Džumanová
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Z kroniky Jiřího Vlčka: pokračujeme rokem 1952

Sepsala: Helga Hošková
Pozn. redakce: Předešlé řádky jsou výpisem z kroniky města. Můžete 
se proto setkat s pojmy, názvy a výrazy, které jsou poplatné době, kdy 
zápisy vznikaly.

Začátkem roku 1953 museli místní loutkáři opustit místnosti ve Smetano-
vě ulici a bylo jim přiděleno přízemí Divadla mladých (čp. 531 Na Hrázi), 
kde si zřídili velice pěknou scénu. Jejich představení byla mezi dětmi velmi 
oblíbená.

Na zasedání MAV (Místní akční vý-
bor) Národní fronty dne 31. ledna 
1952 byly stanoveny následující 
úkoly:
 Do 30. dubna bude provedena 
konečná úprava před nádražím 
a v Libušině ulici.
 Do 30. dubna bude dokonče-
na úprava Stalingradského parku 
s přilehlou jednosměrnou ulicí. 
Zámecké nádvoří bude odděleno 
od pivovarského dvora. Dovolí-li 
to povětrnostní podmínky, bude 
provedena i úprava severní strany 

parku.
 Do 30. dubna bude provede-
no dokončení první etapy úpravy 
ploch v okolí kostela.
 Do 30. dubna bude provedena 
konečná úprava v mateřských ško-
lách a přilehlých zahradách.
 Do 30. dubna bude provedena 
konečná úprava u přípravky (dům 
čp. 722 – malá škola v Žižkově ul.) 
a vybudován příchod na hřiště.
 Do 30. dubna po celém měs-
tě upravit vozovky a provést jarní 
úklid za pomoci všech občanů.

 Do 30. května bude provedena 
úprava koupaliště.
 Do 30. června vybudovat pod-
chod u bývalého sekretariátu KSČ.
 Do 31. července provést úpravu 
okolí u Divadla mladých (budova 
čp. 531 v ul. Na Hrázi).
 Do 28. října ve II. etapě upravit 
okolí u městských lázní (č. p. 859 
v ulici Na Příkopě). Zároveň bude 
zajištěno prostranství pro školní 
družinu (pozn. red.: sídlila ve Sme-
tanově ul. č. p. 111-112 – zbourá-
no).
V měsíci březnu byl na zasedání 

MV KSČ zvolen předsedou Oldřich 
Švejda. 
Zemědělský referát ONV Rumburk 
kritizoval v dubnovém čísle „Ves-
nických novin“ soukromé země-
dělce ze Šluknova, jelikož dodávku 
mléka plní pouze na 41,4 %. Na 
tomto stavu mají vinu i funkcionáři 
MNV. Přes upozornění mlékáren 
nedošlo k nápravě. Najdou funkci-
onáři MNV ve Šluknově sabotéry 
a škůdce veřejného zásobování?
V dubnu byl při hasičské jednotě 
ustaven hasičský dorost, do které-
ho se přihlásilo přes 30 žáků.

a rušným rokem 1953

V únoru bylo do správy města pře-
vzato kino Dukla a přestavěno na 
kino širokoúhlé.
6. března zemřel v Sovětském 
svazu velký přítel našeho národa, 
vedoucí osobnost sovětské mírové 
politiky, J. V. Stalin. Na náměstí 
byla postavena tryzna, u které se 
střídala dnem i nocí čestná stráž 
a to až do jeho pohřbu. V tento 
den se v poledne rozezvučely na 
5 minut sirény ve všech závodech 
a ve městě byl zastaven veškerý 
provoz.
Klement Gottwald, který vedl de-
legaci na Stalinův pohřeb z Čes-
koslovenska, se po návratu těžce 
roznemohl a 14. března ve věku 
57 let v Praze zemřel. I na jeho počest byla na náměstí postavena tryz-
na, u které se střídali členové všech složek, pionýři, svazáci a celá řada 
dalších obyvatel. V den pohřbu, 19. března, dal celý národ poslední po-
ctu milovanému prezidentovi. Celá naše vlast vypadala jako ona smut-
ná zem v kamenné pohádce. 20. března byl národním shromážděním 
zvolen druhým dělnickým prezidentem s. Antonín Zápotocký, věrný 
druh a spolupracovník zemřelého.
11. dubna proběhla na náměstí velká mírová manifestace, spojená s pod-
pisovou akcí proti vyzbrojování západního Německa, která byla zaslána 
americkému komisaři v okupované části Německa Mac Cloyovi, podepsa-
nou 3000 obyvateli. Na závěr manifestace, na které byl hlavním řečníkem 
s. Cerha, byly vypuštěny bílé holubice.
Žáci měšťanské školy se zúčastnili brigádně sběru mandelinky brambo-
rové na polích, trhání lnu a sběru brambor. Po vydání nového školského 
zákona byla škola přejmenována na Osmiletou střední školu.
Novým předsedou místního národního výboru byl zvolen Josef Faltus, děl-
ník závodu Topos.
Prvomájová oslava i letos byla provázena špatným chladným počasím. Tra-
diční odpolední veselice pro děti v sále sokolovny byla opět zdařilá.
Vzhledem k rozmáhající se kriminalitě byl při Sboru národní bezpečnosti 
ustaven pomocný sbor z řad dobrovolníků, kteří byli označeni na rukávě 
páskou s písmeny PS – pomocná stráž.

Úroda byla díky brigádám včas sklizena. Patronátní 
závody Topos, Benar a Bytex opravily samovazy, žací 
stroje a další techniku.
Byly zrušeny potravinové lístky, což byl další krok ke 
zvýšení životní úrovně a důkaz, že socialistické hospo-
dářství má opravdový zájem na tom, aby každý jednot-
livec měl všeho dostatek.
Jednotné zemědělské družstvo (JZD) splnilo svůj zá-
vazek v dodávce obilí.
Počet žáků stravujících se ve školní jídelně stoupl na 
121. Ve škole mají žáci možnost navštěvovat tyto zá-
jmové kroužky: technický, výzkumnický, zdravotnický, 
základní tělesné výchovy, střelecký, odbíjené, kopané 
a košíkové. Ve třídách je plněn odznak „Buď připraven 
k práci a obraně vlasti“. Vycházející žáci byli na exkurzi 
v zemědělském učilišti v Království. Ve školní družině 
se o žáky starala Růžena Burianová a František Just. 

Zvlášť na obecné škole se ve druhé polovině školního roku 1952/1953 vy-
skytlo větší množství žloutenky.
Učitelé jsou za-
pojeni do kultur-
ní komise MNV, 
osvětové besedy, 
o c h o t n i c k é h o 
divadla, loutko-
vé scény, Svazu 
č e s k o s l o v e n -
sko-sovětského 
přátelství, Čes-
koslovenského 
červeného kříže, 
požární jednoty, 
knihovny, mu-
zea, kurzů rušti-
ny, dobrovolné 
tělesné výchovy, 
meteorologické-
ho a fenologického pozorování.
Na historických fotografiích z r. 1953 vidíte „malé náměstí“.

Vážení čtenáři, občané Šluknova a okolí,
pokud i Vy pamatujete něco z historie našeho města, napište nám, rádi Váš článek i fotografie zveřejníme.
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Ano, každý den to slyšíte z rádia 
a televize. Jsou na světě procesy, 
události a činnosti, které neroze-
znávají hranice, například hudba 
či láska, ale také přírodní kalami-
ta. Říká se, že současná kalamita 
je nejhorší od dob Marie Terezie. 
Vnímáme to také tak. Brouk neví, 
kde končí stát, území nikoho nebo 
státní či městské lesy. Ani našim 
městským lesům se kalamita nevy-
hnula, a nevyhne se ani parkům či 
jehličnanům na Vašich zahradách. 

Asi jste si všimli, že zdravotní stav 
našich lesů není zrovna ideální

Jsem si vědom, že to není pozitivní informace. Vím, že se Vám to nelíbí, 
ale je to důsledek toho, jak se my všichni jako lidé chováme k naší planetě. 
Asi neexistuje univerzální řešení, přesto se pokusíme naznačit, co děláme 
a budeme dělat u nás v lese.

Řešení kůrovcové kalamity ve Šluknově
Současná kůrovcová kalamita je pravděpodobně největší v historii čes-
kých zemí. Za rok 2018 je vyčíslena škoda na lesních porostech České re-
publiky na 25 miliard korun. Odhady předpokládají, že kůrovec letos zřej-
mě napadne až trojnásobné množství dřevní hmoty než v loňském roce. 
Správci lesů takovou kalamitu nepamatují a bijí na poplach. Kůrovcová 

kalamita postihla jen loni více než třetinu území České republiky.
V lesích města Šluknova, které obhospodařuje Střední lesnická škola 
a Střední odborná škola Šluknov, je již druhým rokem zastavena mýtní 
úmyslná těžba a rovněž v letošním roce bude pokračovat boj s kůrovcem. 
Ke kalamitě hmyzí se přidávají také škody způsobené dlouho trvajícím su-

chem, které nezmírní ani sněhová 
pokrývka letošní zimy. Celou tuto 
situaci podtrhlo navíc řádění větr-
né bouře Eberhard z 8. až 12. břez-
na letošního roku.
Díky rychlému zpracování dřevní 
hmoty a nasazení všech kapacit, 
včetně dodavatelských subjektů, 
je v současné chvíli v lesích měs-
ta Šluknova postiženo kůrovcem 
a suchem pouze 200 – 250 metrů krychlových dřevní hmoty. Následkem 
větné bouře Eberhard je v lesních porostech ve stavu vývratů a zlomů no-
vých 450 – 500 metrů krychlových dřevní hmoty. Tato hmota je jistě velmi 
atraktivní pro rojící se kůrovcové škůdce. Proto zpracování této hmoty je 
prvořadým úkolem pro lesní hospodáře. Dalším důležitým úkolem je dů-
sledné monitorování rojení kůrovců a jejich případné napadení dalších 
zdravých jedinců.
V lesích jsou z hlediska obrany proti kůrovcům instalovány feromonové 
odparníky ve formě plastových lapačů, kde je pravidelně monitorován vý-
skyt kůrovců, dále jsou využívány dosud nezpracované smrkové vývraty 

jako lapáky a následně chemicky asanovány. Dalším velice účinným opat-
řením se již po několik let osvědčily otrávené lapáky – trojnožky. 
Pro majitele lesů je to pohroma. Cena za kůrovcové dřevo balancuje na 
hranici ziskovosti a nic nenapovídá tomu, že se letos situace otočí. Metr 
krychlový smrkového dřeva nakupují pily i za cenu kolem 800 korun. Před 
měsícem to bylo zhruba o sto korun více a před rokem stál kubík, určený 
k výrobě řeziva, jako jsou trámy a latě, kolem 1 600 korun. Těží z toho vý-
robci papíru, buničiny a dřevotřísek.
Tímto jsem chtěl naznačit, že žádná těžba v našem lese není úmyslná, ani 
nemá za cíl zvýšit rozpočet města, jde jen o řešení vzniklé situace. 
Napadená a poškozená dřevní hmota z mladých porostů je zadávána 
formou samovýroby občanům města Šluknova za zvýhodněné ceny pro-
ti předchozím letům. Zájemci o samovýrobu se mohou přihlásit na tel. 
čísle 773 040 491 nebo osobně na školním polesí v budově školy Karlova 
ulice (nad poštou).

Text: Mgr. Rudolf Sochor a Ing. Igor Hluchý,
foto: David Hlinka

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
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První březnový den jsme se vydali do masopustního průvodu, na který jsme 
si připravili společně s rodiči masky a pásmo písniček, které jsme cestou 
městem zpívali společně s ostatními zúčastněnými. I když nás bylo málo, 
moc jsme si to užili. 

Jaro letí, jaro letí, má zelená křidélka...

 Text a foto: Hana Princová 

A protože i my víme, že březen je měsícem knihy, tak jsme se podívali do 
tajů některých z nich. Víme, kdo je to spisovatel a kdo ilustrátor, poslechli 
jsme si nové příběhy, podle obrázků poznáme, o čem která kniha je, pohráli 
jsme si i s písmenky, z nichž některá velmi dobře známe. 

Společnými silami jsme zahnali zimu a přivolali jaro. Poznáme některé jar-
ní květinky, umíme v přírodě najít jarní posly, víme, kdo žije v trávě, jak to 
chodí u housenek nebo u mravenců.I my jsme si zkusili být k sobě ohledu-

plní a pomáhat si tak, jako mravenci. Leckdy to pro nás bylo velmi těžké, 
ale nakonec jsme to zvládli.

Jarní téma jsme si zvolili i pro tvořivé odpoledne s rodiči, kdy jsme si spo-
lečně po „jarňácku“ zasoutěžili a na závěr nám rodiče spolu se svými dět-
mi vyrobili jarní dekoraci, která nám zdobí schodiště v naší školce. Tímto 
všem rodičům ještě jednou moc děkujeme za to, že si našli volnou chvilku 
a přišli mezi nás a už teď se těšíme na další společně strávené chvíle.
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V pondělí 11. března 2019 proběhlo ve Šluknovském zámku divadelní 
představení o první pomoci, které pro děti ze šluknovských školek a škol 
uspořádal Český červený, kříž m. s. Šluknov ve spolupráci se záchrannou 
službou středočeského kraje a za podpory města Šluknov. 

Ve Šluknovském zámku šlo o život

Záchranář Marek velmi poutavě dětem přiblížil, jak se zachovat v situa-
cích, do kterých se mohou děti běžně dostat a které opravdu zvládne vyřešit 
i malé dítě. Na plyšovém medvědovi si děti vyzkoušely resuscitaci, zastavit 
tepenné krvácení a ošetřit popáleninu . Dále si děti vyzkoušely, jak je důle-
žité udržet poraněného v teple pomocí termoizolační folie. 

V závěru vystoupení se promítala pohádka, kterou středočeská záchranná 
služba nechala natočit přímo pro účely školení dětí. Velmi vtipně se děti 
dozvěděly jak reagovat a volat pomoc. 
Velký dík patří záchranářovi Markovi, který děti vtáhnul do děje a uměl 
zaujmout. 
Důležité také je, že divadlo nebylo to poslední, s čím se děti v rámci první 
pomoci setkaly. Již v brzké době navštívíme mateřskou školku s naší sanit-

kou a budeme nadále dětem přibližovat, jak na první pomoc, případně se 
děti mohou přijít podívat na naše pravidelné schůzky.  

Velký dík patří všem, kteří se na naší práci podílí, ať již finančně či jinou 
pomocí.

Text: Rudolf Seidl, foto: Renáta Parkmanová

MALÝ ZÁCHRANÁŘ 
Více info na fcb ččk šluknov, mob. 724 355 139.
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Foto: Jiří Fišer

Český systém kvality služeb jsem 
Vám již několikrát představovala, 
protože certifikaci aktualizujeme 
pravidelně každý rok a obhajujeme 
každé dva roky. 
A k čemu je tento certifikát vlast-
ně dobrý?
Český systém kvality služeb po-
máhá ke zvyšování kvality služeb 
v organizacích v oblasti cestovního 
ruchu a v navazujících službách. 
Vlastníkem systému je Minister-
stvo pro místní rozvoj ČR a reali-
zátorem Česká centrála cestovního 
ruchu - CzechTourism. Agentura 
CzechTourism v současné době za-
bezpečuje činnost Specializované-
ho pracoviště ČSKS. Činnost Hod-
notitelského centra ČSKS zajišťuje 
nezávislá auditorská společnost – 
Bureau Veritas Czech Republic, 
spol. s r. o. Na realizaci se podílejí 

V pátek 1. března celý Šluknov oslavoval masopust. Již od rána se obě ma-
teřské školy a školní družina bavily nad masopustní pohádkou v Domě 
kultury, při které se děti naučily zpívat masopustní písničku (mnozí ji už 
uměly), zatančily si, zahrály a hlavně předvedly nádherné masky, které pod 
patronací učitelek a vychovatelek vyrobily. A že přehlídka to byla vskutku 

Íčko obhájilo certifikát kvality služeb
také vybrané profesní asociace 
v cestovním ruchu.
Koncepce systému vychází z jed-
noduchých zásad řízení kvality, 
přičemž jeho filosofií je poznání 
potřeb zákazníka a neustálé zlepšo-
vání kvality poskytovaných služeb 
v organizacích. Zapojeným organi-
zacím systém bezplatně umožňuje 
získat odborné i praktické znalosti 
z oblasti řízení kvality ve službách 
a další odborné kompetence, kte-
ré mohou využít při rozvoji svého 
podnikání. Úspěšné organizace zís-
kají prestižní, mezinárodně srovna-
telnou značku, která pro zákazníka 
představuje příslib ověřené kvality 
služeb a zároveň je oceněním práce 
všech zaměstnanců organizace. 
Systém je vhodný pro všechny or-
ganizace, kterým záleží na svém 
dalším rozvoji a které mají zájem 

posilovat své postavení na trhu, je-
jich cílem je poskytovat služby nej-
vyšší kvality a naplňovat očekávání 
svých zákazníků.
O správně zvolené cestě svědčí 
i skutečnost, že obdobné systémy 
a programy existují již řadu let ve 
Španělsku, Švýcarsku, Francii, 
Velké Británii a dalších evropských 
zemích a i zde přispívají k lepšímu 
vnímání kvality poskytovaných slu-
žeb ze strany zákazníků a celkové 
atraktivitě turistických destinací.
V letošním roce se nám tedy po-
dařilo opět obhájit kvalitu služeb, 
kterou poskytujeme v našem Íčku 
a můžete tedy opět vidět značku 
Q u nás ve Šluknově. Byli jsme prv-
ní ve výběžku, kdo ji získal a jsme 
na ni pyšní, protože její obhajoba 
není vůbec jednoduchá. Věříme, že 
i naši zákazníci ocení, že pracovníci 

RIC mají zájem o zvyšování kvality 
poskytovaných služeb a i o zkva-
litňování zázemí pro návštěvníky. 
Další obhajoba nás tak čeká v úno-
ru roku 2022. 

Šluknovský masopust jsme si i v dešti moc užili

dechberoucí a dětičky byly nádherné!
Od 14:00 hodin pak v zámku začala tradiční zámecká zabijačka. A proto-

že počasí nám opravdu nepřálo, přesunuli jsme ji do vstupní haly. Jitrnice, 
jelítka, gulášek, ovar, zabijačková polévka, to vše v kombinaci s pivkem 
a harmonikou skvěle k masopustu sedí. Postupně tak návštěvníci zaplnili 
celou vstupní halu.
Jak se blížila 15. hodina, hala nám už přestala stačit a to bylo znamení k za-
počnutí masopustního průvodu. Slavnostně jej zahájila paní starostka tím, 
že předala symbolické klíče od města masopustním strašidlům. Divadelní 
soubor Kvítko pak předvedl první masopustní scénku a za hudby a zpěvu 
dětí ze ZUŠ Šluknov jsme vyrazili skrz zámecký park k prvnímu masopust-
nímu zastavení. Po cestě jsme prošli pěší zónou až na náměstí, kde Kvítko 
zahrálo další scénku a rovněž charita zazpívala krásné písně. Postupně se 
masopustní průvod už za deště vracel zpět do zámeckého parku, kde byl 
slavnostně ukončen pochováváním basy.
Do průvodu se zapojila školní družina s excelentními maskami, mateřská 
školka, ZUŠ Šluknov, Divadelní soubor Kvítko, Oblastní charita Šluknov, 
Folklorní soubor Lužičan a Vy Šluknováci. Všem, kdo se s námi vydali do 
průvodu i v tomto nepříznivém počasí, patří dík!
Velké poděkování také posílám ke všem obchodníkům, kteří se do maso-
pustu zapojili a připravili lákavé dobroty a třeba i něco ostřejšího do bříška. 
Takovýto masopustní průvod, ve kterém se setkalo tolik skupin zažilo naše 
město úplně poprvé. Stovky lidí v maskách korzovaly městem. Věříme, že 
se nám podaří tuto masopustní tradici vrátit zpět do našeho města a každý 
rok ji vypilovávat, aby se pro malé i velké stala příjemným zvykem.
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Dvoustranu za Šluknovský zámek připravila Mgr. Andrea Přidalová, foto: Jiří Fišer

...před Šluknovským zámkem byly 
instalovány nové lampy veřejného 
osvětlení?

Víte, že...

V sobotu 11. května se od 10:00 
hodin v zámeckém parku uskuteč-
ní piknik na podporu pěstitelů – Fé-
rová snídaně. Šluknovský zámek se 
tak přidá k více než stovce míst, kde 
se ve stejný čas sejdou tisíce lidí, 
aby vyjádřily svůj zájem o pěstite-
le v zemích Afriky, Asie a Latinské 
Ameriky. Ti za svoje kakao, kávu 
nebo banány dostávají velmi málo 
zaplaceno a často navíc pracují 
v nedůstojných nebo dokonce ne-
bezpečných podmínkách. 
Na to reaguje hnutí fair trade, které 
usiluje o to, aby pěstitelé za své zboží 
dostávali dostatečné výkupní ceny. 

Letos do Šluknovského zámku zavítá od 14:00 hodin Divadýlko Mrak, 
které má pro děti připravenou Velikonoční pohádku, která jim povypráví 
o velikonočních zvycích. V pohádce se seznámíte s hodnou holčičkou An-
dulkou, která ctí velikonoční tradice a zvyky, s její novou kamarádkou Pepi-
nou, která ji ale kvůli vidině bohatství zradí, zavítáme ale také do podzemní 
říše elfů a královny Mab. A jestli Vás zajímá, jak to se všemi dopadne, tak 
určitě dorazte na hlavní sál našeho zámku.
Po divadelním představení si děti i s rodiči mohou vyrobit velikonoční de-
korace – budeme barvit vajíčka, plést pomlázky, zdobit perníčky a vytvářet 

V úterý 19. března jsme jako každý 
rok zabalili propagační materiá-
ly, roll-up se zámkem a vyrazili do 
Domu Českého Švýcarska, aby-
chom prezentovali naše město a zá-
roveň načerpali nové informace na 
nadcházející sezónu.
Školení Informačních center, 
podnikatelů, poskytovatelů turis-
tických služeb a dalších odvětví 
v turismu pořádá OPS České Švý-
carsko již roky a vždy je pro nás 
velice užitečné. V letošním roce 
jsme se dozvěděli o nových výletech 
pro turisty, které OPS nabízí, o no-

Zveme Vás do zámeckého parku na férovou snídani
Jednou z konkrétních snah o pro-
sazování fair trade je certifikace 
Fairtrade. Ta garantuje zapojeným 
pěstitelům minimální výkupní ceny 
a fairtradový příplatek, který mohou 
dle svého uvážení investovat do roz-
voje své komunity. Díky zapojení do 
fairtradových družstev mohou pěsti-
telé posílat své děti do školy, zajistit 
si např. pitnou vodu nebo zdravotní 
péči nebo pěstovat šetrně s ohledem 
na životní prostředí. 
Princip snídaně je jednoduchý. 
Účastníci si v košíku přinesou fair-
tradové a lokální potraviny. Může 
to být salát z fairtradové quinoi, 

fairtradový čaj či káva, bábovka 
s fairtradovým cukrem a kakaem či 
fairtradové banány. To vše mohou 
doplnit lokálními produkty, jako 
jsou vajíčka, mléko, sýry či zelenina 
od místního farmáře či farmářky 
nebo jakékoli vlastní produkty ze 
své zahrádky či domácnosti.
Akce se koná v Česku již podevá-
té a to vždy na Světový den pro 
fair trade, který se slaví každoroč-
ně druhou květnovou sobotu. Ve 
Šluknově proběhne poprvé, a to 
od 10:00 hodin v zámeckém parku 
(v případě deště se sejdeme ve Šluk-
novském zámku).

„Zájem o Férovou snídani rok od 
roku roste. V roce 2011, kdy se pik-
nik konal poprvé, se zapojilo 41 
měst, loni už snídalo přes 8 100 lidí 
na 172 místech republiky. Máme 
radost, že odpovědnou spotřebou 
žije stále více lidí,“ uvedl Stanislav 
Komínek z nevládní organizace 
Fairtrade Česko a Slovensko, která 
akci koordinuje. 
Podrobné informace k letošní sní-
dani jsou průběžně aktualizovány 
na webových stránkách www.fe-
rovasnidane.cz či na facebookové 
stránce www.facebook.com/fero-
vasnidane. Těšíme se na Vás!

Ze školení jsme přivezli plno novinek
vinkách v dopravě, o novém logu 
Českého Švýcarska, které zdůraz-
ňuje spolupráci s krásnou krajinou 
Saského Švýcarska, a o novinkách 
a omezeních v národním parku.
V odpoledním bloku pak informa-
ce, bohužel, nebyly tak příznivé. 
Pan Richard Nagel, ředitel odboru 
veřejných vztahů NP České Švý-
carsko a CHKO Labské pískovce, 
nás informoval o kůrovcové kala-
mitě a rovněž o bouřích a silných 
větrech, které v posledních letech 
ubližují naší krásné krajině. Společ-
ně se stářím stromů tak tvoří trojú-

helník, z kterého již není cesty zpět. 
Naše krajina tak dozná v průběhu 
pár let razantních změn, polovina 
lesů zmizí a budou se vysazovat 
lesy nové. Držme palce naší příro-
dě, která je u nás tak krásná, aby se 
z tohoto neštěstí vzpamatovala.
Na závěr celého dne se prezentoval 
Šluknovský zámek, Loreta v Rum-
burku a Active Point. Ukázali jsme, 
jaké novinky máme připraveny pro 
příští rok a na co se u nás návštěvní-
ci mohou těšit.
Na novou turistickou sezónu jsme 
již připraveni a nebojte se i Vy 

Šluknováci zastavit u nás v zámku 
a nechat si doporučit nějaký výlet či 
procházku v okolí.

Po divadle si v parku najdeme zajíčka

různé velikonoční dekorace. Nebu-
de chybět ani náš oblíbený zajda. 
Dítě, které ho najde, bude odměně-
no. 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 symbolických 50 Kč pro dospělé 
a 20 Kč pro děti.

Foto: Renáta Parkmanová
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Milí čtenáři Šluknováčku,
i v těchto, mnohdy uplakaných, aprílových dnech Vám opět přinášíme 
čerstvé informace o již proběhlých, i připravovaných kulturních akcích. 
Uplynulý měsíc byl velmi bohatý na kulturní program. Hned první den 
v březnu ožil Šluknov svým „masopustním veselím“, které velmi pěkně 
ve svém článku „Šluknovský masopust jsme si i v dešti moc užili“ popsala 
manažerka Šluknovského zámku Mgr. Andrea Přidalová. Účast předčila, 
vzhledem k nepříznivému počasí, naše očekávání a přesvědčila nás o smys-
luplnosti pořádání takovýchto akcí i do budoucna. Mé velké „děkuji“ patří 
všem, kteří se v zázemí podíleli na hladkém průběhu i zajištění akce a sa-
mozřejmě i všem návštěvníkům, bez kterých by všechna tato naše práce 
neměla velkého významu. 

Hned za týden, v pátek 8. března, jsme se všemi ženami oslavili jejich 
svátek – Mezinárodní den žen. V úvodu paní starostka popřála všem že-
nám k jejich velkému dni a pan místostarosta osobně rozdával nádherné 
květiny. V tento již tradiční den přijel popřát všem ženám známý zpěvák 

František Nedvěd mladší, který oživil sál Domu kultury notoricky známý-
mi písněmi, které nenechaly nikoho v poklidu a éterem se vlnily dozvuky 
zpívajícího davu. Naše poděkování Františku Nedvědovi mladšímu je o to 
upřímnější, protože málokdo věděl či si všiml, že František nebyl zcela ve 
své kůži vlivem silného nachlazení, a přesto mezi nás přijel a dokázal nás 
přesvědčit, že patří do rodiny známých písničkářů. 

Dalším zážitkem pro mne byla účast na představení divadelního soubo-
ru „Rolnička“ v neděli 24. března, kdy jsem byl „vtažen“ do děje pohádky 
„O Budulínkovi“ a věřte, že jsem zavzpomínal i na své školní roky a předsta-
vení, které pro nás, v té době děti, připravovali jiní… Ale to je nezastavitelný 
běh času a nekonečný opakující se příběh. 

Následující víkend, v sobotu 30. března, jsme plni pozitivních dojmů přiví-
tali známého herce Martina Zounara a herečku Martinu Randovou, kteří 

k nám do Domu kultury přijeli se zábavným pořadem „Návštěva z ordina-
ce“. Ke všudypřítomné bezprostřednosti účinkujících přispěla i přítom-

nost malé dcery herce Martina Zounara a rodinného psího mazlíčka. 
Sálem se nesly historky z natáčení různých pořadů, ale hvězdy prozradily 
i něco málo ze svého soukromí. O představení byl takový zájem, že jsme 
museli zájemce odmítat již měsíc před samotným vystoupením, proto se 
i do budoucna budeme snažit nabídnout podobné pořady, o které máte zá-
jem.
Samotnou kapitolou je již tradiční pořádání tanečního odpoledne „Šram-
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Íčko v nových prostorech má osobité kouzlo, že?

Text: Mgr. Andrea Přidalová, foto: Dáša Pálková 

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

V pondělí 1. dubna se přestěhovalo 
naše Informační centrum do no-
vých prostor našeho zámku. Da-
tum je to symbolické, nejedná se 
o apríl…

O stěhování jsem Vás informovala v minulém čísle Šluknovských novin a jak to dopadlo, se můžete přijít podívat 
sami. Pro návštěvníky našeho zámku se tak otevírá nový prostor a my věříme, že se u nás budete cítit příjemně.

...veřejný internet ve svém koutku

lík“, které se uskutečnilo poslední den v měsíci březnu. Jsme velice rádi, že 
účast na Šramlíku je poslední dobou hojná, návštěvníci si zvykli, že i přes 
nepříznivou situaci v souvislosti s ukončením provozu restaurace si mo-
hou u baru na sále koupit drobné občerstvení či si dát kávu a čaj, a my, pra-
covníci Odboru kultury, to pro Vás všechny milovníky dobré hudby, rádi 
zajistíme. Příjemným okořeněním a překvapením celého odpoledne bylo 
oznámení jednoho přítomného páru o svých zásnubách. Gratulujeme.
V nadcházejícím měsíci, tedy dubnu, bychom Vás chtěli opět pozvat na 
akce, které jsme pro Vás připravili. V neděli 21. dubna to bude opět ta-
neční odpoledne „Šramlík“ s kapelou Peleton, dále pak ve středu 24. dub-
na bude od 17.00 hodin na sále Domu kultury probíhat absolventský 
koncert ZUŠ Šluknov s dobrovolným vstupným a v neděli 28. dubna se 
opět v Domě kultury uskuteční již 27. loutkářská přehlídka, kde nám svoje 
umění představí čtyři soubory a to „Divadlo na cestě z Liberce“ od 10.00 
hodin, Štěpánčino divadlo z Litoměřic“ od 11.00 hodin, Pomněnka z Dol-
ní Poustevny“ od 14.00 hodin a „Divadlo Matýsek z Rynoltic“ od 16.00 
hodin, každý se svojí milou pohádkou s mimořádně příznivým vstupným 
10 Kč za jednotlivé vystoupení.

Na závěr bychom Vás všechny chtěli pozvat na „Lampionový průvod 
a pálení čarodějnic“, který se letošní rok ponese v duchu živého masko-
ta „Medvěda Huga“, který si zahrál v nejednom filmu. Celá akce začíná 
od 17.00 hodin na sále Domu kultury, kde pro naše děti bude připravena 
tvůrčí dílnička, kde si mohou děti spolu se svými rodiči vyrobit masku či ča-
rodějnici. Po 19. hodině zamíří čarodějnický průvod do zámeckého parku, 
kde už na nás bude čekat medvěd Hugo se svým pánem a zajímavým vyprá-
věním. Kolem 20. hodiny oceníme nejlepší masky, zapálíme velkou vatru 
a dále už se budeme bavit s kouzelnickou Waldiniho show a animačním 
programem Vlasty Vébra plného her a pohybu. Děti si mohou pod naším 
dozorem zdarma opéci špekáček a rodiče se zajisté rádi občerství u někte-
rého z našich stánků. Ukončení programu plánujeme na 22.00 hodinu.
Na závěr bych Vás všechny chtěl pozvat na další velmi úspěšný pořad se 
známými osobnostmi a to zpěvačkou Marcelou Holanovou a Milanem Pit-
kinem (překvapí svým zpěvem), který pro Vás chystáme na pátek 10. květ-
na 2019 od 18.00 hodin. Vstupenky si již nyní můžete rezervovat v Domě 
kultury na telefonním čísle 412 386 219 či 731 411 504, s možným vyzved-
nutím koncem měsíce dubna. 
Věříme, že i duben pro Vás bude příjemným kulturním osvěžením a že nám 
zachováte svoji přízeň.  
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Náš cyklus „Putování“ se v březnu přesunul 
do Londýna, abychom se prostřednictvím 
paní Gallové a jejího syna Jakuba mohli 
podívat do této evropské metropole. Vyprá-
vění bylo velmi živé a poutavé, takže jsme 
se všichni výborně bavili. Historka střídala 
historku, paní Gallovou naštěstí nevyvedla 
z míry ani malá technická závada a Lon-
dýnem nás provedla skutečně velmi origi-
nálním způsobem. Nechyběl náš tradiční 
čaj o páté, tentokrát po anglicku s trochou 
máslového pečiva. 
Poslední „Putování“ se uskuteční 10. dubna 
a podíváme se do Panamy. Přednášet bude 
tentokrát paní Renata Sochorová. Těšíme se 
na Vás - 10. dubna v přízemí základní školy.

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 se konal v naší škole v Žižkově ulici Den otevřených 
dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Vzhledem k tomu, že se blížil 
zápis do prvních tříd, si tak děti v doprovodu svých rodičů mohly prohléd-
nout školu. Kromě prohlídky tříd paní učitelky seznámily rodiče s provo-
zem a organizací školy. 

V ZŠ J. Vohradského Šluknov se konal Den otevřených dveří

Děti aktivně plnily různorodé úkoly na osmi stanovištích (v šesti třídách 
v přízemí a v 1. patře, v jednom oddělení školní družiny a u školní speciál-
ní pedagožky). Seznámily se tak se školním prostředím i s vyučujícími. Za 
splněné úkoly pak děti dostaly odměnu.

Rodiče se mohli podívat na vybavení tříd, seznámit se s činností školy 
a v neposlední řadě i s pedagogy, kteří jim zodpověděli jejich dotazy. Zá-
roveň navštívili i školní družinu a pracoviště školní speciální pedagožky.
Všichni jsme byli potěšeni, že se rodiče s dětmi přišli do naší školy podívat 
a už nyní se moc těšíme na budoucí prvňáčky.

Mgr. Lenka Líbalová (zást. ředitelky)

Poslední „Putování“ v tomto školním roce

Mgr. Alena Müllerová
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Většina prvňáčků už je do školy zapsaná
Prvního dubna jsme na naší škole přivítali spoustu budoucích školáků – ko-
nal se totiž zápis do základní školy. Mnohé z dětí k nám doprovodili nejen 
rodiče, ale i jejich sourozenci či prarodiče. 

Ve čtvrtek 7. 3. 2019 se konalo dal-
ší kolo soutěže DUHA. Tentokrát 
se konala na Základní škole ve 
Velkém Šenově a soutěž se zamě-
řila na talent žáků 7. tříd osmi ZŠ 
v oblastech HV, VV, PČ- keramika. 
Disciplíny byly velmi povedené 
- v hudební části žáci poznávali 
podle poslechu písničky lidové, 
moderní a písničky z pohádek. 
Měli za úkol poznat na obrázcích 
české zpěváky a zpěvačky a různé 
hudební nástroje. Také je čekala 
teoretická část, kde museli proká-
zat znalosti o českých skladatelích 
B. Smetanovi a A. Dvořákovi.  
Vyhrála pořádající škola, naše 
šluknovská získala 5. místo. Bla-
hopřejeme a již teď se těšíme na 
další soutěžní kolo, které se bude 
konat ve stylu Pevnost Boyard na 
šluknovské škole.                                  

Text a foto: Renáta Parkmanová

I když doba zápisu je již od loňského 
roku prodloužena od dvou až do pěti 
hodin, poslední předškoláci od nás 
odcházeli až v půl šesté.
Dětem i rodičům byli k dispozici 
prakticky všichni pedagogičtí pra-
covníci. Vyučující prvního stupně 
zjišťovali dosaženou úroveň zra-
kového a sluchového vnímání, 
rozumových schopností, paměti, 
řeči, motoriky a v neposlední řadě 
i sociální zralosti dětí. V případě 
zjištění jen mírných obtíží doporu-
čili rodičům možnosti nápravy tak, 
aby děti přišly do prvního ročníku 
co nejlépe připravené. V případě 
větších obtíží doporučili rodičům 

odklad školní docházky. Všichni měli také možnost využít konzultace s naší 
speciální pedagožkou. 

Zatímco se děti snažily předvést, co 
vše již umí, jejich rodiče v té době 
s učiteli druhého stupně vyplňovali 
nezbytné administrativní náležitos-
ti.
K hladkému průběhu přispěly také 
naše asistentky, které se ujaly rodi-
čů hned u vchodu, předaly jim po-
třebné materiály, dále organizovaly 
jejich rozdělení do tříd, v případě 
potřeby zajišťovaly kopírování ma-
teriálů a mnoho dalších nezbytností.
Administrace odkladů školní docházky se ujala zástupkyně pro první stu-
peň s vyučující přípravné třídy. V letošním roce měly velmi napilno, neboť 

doporučeno bylo téměř 30 odkladů 
povinné školní docházky.
Poděkování za realizaci zápisu ná-
leží samozřejmě i správním zaměst-
nancům, kteří se podíleli zejména 
na úklidu a přípravě vhodných 
prostor.
Většina návštěvníků ocenila také 
výzdobu školy, na které pilně spolu-
pracovali vyučující prvního stupně 
se svými asistentkami. Ale nejvíce se 
na ní podíleli naši žáci, neboť největ-
ší ozdobou jsou jejich výtvarná díla.
Tímto bych tedy chtěla poděkovat 
všem zaměstnancům za hladký prů-
běh zápisu, dále všem rodičům, že si 
k zápisu vybrali naši školu a budoucím školákům bych ráda vzkázala, že se 
na ně v září velmi těšíme.

Těm, kteří se nemohli zúčastnit zápisu prvního dubna, ještě připomínám, 
že náhradní termín zápisu je 10. dubna od 14.00 hod. v hlavní budově 
školy.                                                     Text:Mgr. Renata Sochorová,  ředitelka školy

foto: Katka Hrádková

Duháci mají další pětku
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Vaše srdce plná lásky zůstávají stále 
s námi, ale scházíte nám! 
Dne 12. dubna tomu bude dlou-
hých 41 let, co nás navždy opustil 
náš tatínek a děda pan Jiří Pařík. 
Dne 13. dubna tomu bude dlou-
hých 20 let, co od nás navždy odešla 
naše maminka a teta paní Jiřina 
Svatá.
Dne 19. dubna to bude již 27 let, 
co nás navždy opustila manželka, 
maminka a teta paní Ladislava Pa-
říková.
Dne 27. dubna uplyne 34 let, co 
nás navždy opustila naše maminka 
a babička paní Marie Škopová.
S láskou stále vzpomínají Hemer-
kovi, Paříkovi a Svatí. Kdo jste je 
znali, vzpomeňte s námi. 

Pozvánka

Dne 25. dubna  
2019 tomu bu-
dou 4 roky, co 
nás navždy opus-
til pan Jaroslav 
Kadlec.
S láskou vzpo-

Zajímají Vás termíny akcí 
v regionu Šluknovska?

Potřebujete kontakty 
na pořadatele, skupiny atd.?

www.KULTUROUSEVERU.cz

Vážení čtenáři, 
vzpomínky, blahopřání i poděko-
vání jsou uveřejňovány zdarma. 
Stačí je předat v podatelně MěÚ, 
ve Šluknovském zámku nebo 
v Domě kultury.

Vzpomínky

Dne 4. dubna 
2019 uplynulo již 
30 let, kdy nás po 
těžké nemoci na-
vždy opustila mi-
lovaná maminka 
i babička paní 

Františka Bernášková. 
S láskou stále vzpomínají: dcera 
Marie a vnuk Jakub, dále i syn Pře-
mysl s rodinou. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.

Dne 2. dubna 
2019 uplyne rok 
od úmrtí paní 
Emilie Červe-
nákové, naší 
babičky, mamin-
ky, prababičky 

a manželky. Touto cestou vzpomí-
náme.

Dne 6. dubna  
2019 uplyne 100 
let od doby, kdy 
se narodil náš 
tatínek, dědeček 
a pradědeček, 
pan Josef Žebro 

a dne 11. června 2019 to bude již 27 
let, co zemřel. 
Stále vzpomínají děti s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací co vzal, jen 
láska, úcta a vzpomínky v srdcích 
zůstávají. Dne 26. dubna 2019 
uplyne 15 let, kdy jsme se rozloučili 
s panem Václavem Menclem, váš-
nivým rybářem.
Vzpomínají manželka, dcera s rodi-
nou, vnučka s rodinou a pravnučka 
s rodinou.

Kytici květů a nejkrásnějších vzpo-
mínek klademe dnes 12. dubna, 
v den 5. výročí úmrtí, na hrob Dany 
Buškové. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte 
jí spolu s námi tichou vzpomínku. 
Vzpomíná její rodina.

Dne 11. března 2019 ve večerních hodinách odešel na poslední vandr 
k nebeským branám můj bratr Milan Košín. Narodil se 24. srpna 1949 na 
Českomoravské vysočině v Hlinsku, kam se vrátí a spočine po boku svých 
prarodičů a rodičů. Mnoho let žil na  Šluknovsku, kam jsme jako děti jezdi-
ly k tetě, a kde také pracoval - naposledy na statku Rybničná .

Dne 21. dubna  
2019 to budou 
4 smutné roky 
od smrti naší 
milované babič-
ky a prababičky 
paní Jany Mar-

tincové. Vzpomínají vnučka Jana 
s rodinou. I nadále zůstáváš v srdci 
s námi.

Vzpomínka na pana Milana Košína

V mládí jsme oba četli knihu Jacka Schaefera Muž se srdcem kovboje, kte-
rá se stala naší zamilovanou četbou. Můj bratr takovým mužem se srdcem 
kovboje byl. Miloval koně, ona krásná, nezáludná a poctivá zvířata, u kte-
rých víte, na rozdíl od lidí, co od nich můžete čekat a která vás stěží podtrh-
nou. Jistě nyní někde na nebeských pastvinách jejich stáda sleduje a povídá 
si s nimi. My si, bohužel, už s Milanem nikdy nepopovídáme nahlas, ale jen 
tiše ve svých vzpomínkách. Kdo jste ho měli rádi a mysleli to s ním dobře, 
vzpomeňte, prosím, na něj.

MUDr. Lenka Šepsová-sestra, Nový Bor

Vzpomínky

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
panu MUDr. Strakovi a sestře Ve-
runce Hlavsové za obětavou péči 
o mého manžela Lumíra Kuse do 
poslední chvíle jeho života. Moc 
děkuji.

Dana Kusová
Velmi děkuji Sboru pro občanské 
záležitosti ve Šluknově za gratulaci 
a dárek k mým 80. narozeninám. 

Monika Jakubcová
Děkujeme panu Frýdlovi, který 
nám daroval 100 let staré noviny 
z Vídně (r. 1918 a r. 1919), vydané 
měsíc před koncem 1. světové vál-
ky. Našel je při vyklízení své chaty 
v Království. Kdo by chtěl do nich 
nahlédnout, budou k vidění ve 
Šluknovském zámku.

Srdečná blahopřání
k životním jubileím

70 let
pp. Morkusová Miluše
Svoboda Martin
Poklopová Drahuše
Bílá Mária
Dvořák Václav
75 let
pp. Škrabák Jaroslav
Mišech Jozef
80 let
pp. Bilá Anna
Patočková Květoslava
Jakubcová Monika
85 let
paní Tůmová Miroslava
86 let
pp. Král Jiří
Synovcová Miroslava
Petroušková Irena
88 let
pp. Bučková Ludmila
Neckář Josef
91 let
paní Navrátilová Gizela

Přivítali jsme

Evelínku Janoštyákovou
Viktorii Lindenbergovou
Zuzanku Němcovou

Rozloučili jsme se s

panem Richardem Svobodou
paní Helenou Medunovou
paní Helenou Mottlovou
paní Alenou Svobodovou
panem Milanem Košinem
panem Františkem Folprechtem
paní Janou Brdovou
panem Lumírem Kusem

Zdeněk Hudec a Ludmila Jelínková
Radek Kühr a Jolana Sniežná

Manželství uzavřeli

míná manželka, děti s rodinami 
a vnoučata. Nikdy nazapomeneme.

Skiclub Sohland 
a fa Jokey Plastik GmbH 
zve všechny zájemce na 

25. turistický pochod a procházku 
s hajným v neděli 28. dubna 2019

Start a cíl: 
Ski-areál Sohland-Tännichtschanze

Přihlášky k vycházce na 5-6 km 
do 13.15 hodin, k pochodu 10-15 km 

do 13.30 hodin
Zápisné 1 Euro na osobu

Po návratu – nejpozději v 17 hodin – 
losování vstupenek o věcné ceny

Účast na vlastní riziko
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Víte, jak získat volnou vstupenku?

Zajímají Vás termíny akcí 

v regionu Šluknovska?

Potřebujete kontakty 

na zdejší pořadatele,

 kulturní zařízení, 

hudební a taneční skupiny, 

divadla, účinkující soubory 

i jednotlivce? 

kontakt@kulturouseveru.cz

www.KULTUROUSEVERU.cz

Kruh přátel vážné hudby ve Šluk-
nově, z. s. zve všechny příznivce 
klasické hudby na poslední koncert 
sezony 2018 – 2019.

Město Šluknov 
nabízí 

k odprodeji 
kancelářské stoly.

Informace na tel. č. 
412315341 – 
p. Skotnicová

Zajímají Vás termíny akcí 
v regionu Šluknovska?

Potřebujete kontakty 
na pořadatele, skupiny atd.?

www.KULTUROUSEVERU.cz

Pozvánka

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 duben:
Víte, podle čeho se řídí a určuje da-
tum Velikonoc?
Velikonoce jsou svátky netypické 
tím, že nemají pevné datum a každý 
rok na ně připadne jiný termín, kte-
rý se navíc může lišit až o měsíc (od 
22. března do 25. dubna). A Veliko-
noce - počátek jara, v březnu nebo 
na konci dubna, to už je pořádný 

rozdíl.
V roce 2019 nás čeká Velikonoční 
pondělí až 22. dubna. Prodlou-
žený velikonoční víkend tedy vy-
chází na 19. až 22. 4., školáci mají 
velikonoční prázdniny od čtvrtka 
18. dubna 2019. Už počtvrté budou 
o Velikonocích čtyři dny volna pro 
všechny - od roku 2016 je Velký pá-
tek také státním svátkem.
Správná odpověď na otázku 
z března 2019 zní: Tomáš Holý
Ze správných odpovědí byla vylo-
sována ta od p. Hany Sodomkové 
z Rumburka. Volnou vstupenku si 
může vyzvednout u pí. Parkmanové 
v Domě kultury ve Šluknově, nebo 
v Městské knihovně Šluknov.      

(šti)

Již pátým rokem realizuje Oblastní 
charita Šluknov projekt Komunitní 
práce ve Šluknově s podporou Úřa-
du vlády České republiky. V rámci 
tohoto projektu se zaměřujeme na 
problémy, které řeší mnozí z nás. 
Jedním z těchto problémů je i po-
domní prodej, který probíhá na 
území našeho města. Chceme se 
s Vámi podělit o naše zkušenosti, 

Jak si nemám dát vnutit, co nechci?
jak se bránit v případě, že nám ně-
kdo nabízí změnu dodavatele elek-
třiny, jak posoudit, zdali je nabídka 
skutečně seriózní a zdali neskrývá 
nějaká rizika. Jak se postavit k na-
bídce změně zdravotní pojišťovny 
či jak se ubránit případným dalším 
„výhodným“ nabídkám. 
Setkání se uskuteční v úterý, 
9. dubna 2019 od 16.30 v sále Ko-

munitního centra Tyršova 720 (bý-
valý internát Lesnické školy).
A co ještě připravujeme?
18. 5. 2019 od 20 hodin připravu-
jeme Charitní zábavu s romskou 
hudbou v Domě kultury ve Šlukno-
vě. Případný výtěžek bude využit na 
vybavení hudebny v komunitním 
centru.                        Roušalová Alena, 

komunitní pracovnice

Obyvatelé Císařského se v letoš-
ním roce dočkali nové autobusové 
zastávky s označením „Šluknov, 
Císařský, pod Hrazeným“. 
Nová autobusová zastávka byla 
zřízena z podnětu obyvatel města 
Šluknova a nachází se v nejzazší 
části Císařského směrem na Janov-
ku. 
Po projednání s Ústeckým krajem 
byla zastávka zařazena do jízdních 
řádů jejich změnou, která proběhla 
3. března 2019. Od tohoto data ji 
již mohou obyvatelé Šluknova, ale 
nejen ti, využívat. 
Věříme, že vybudování této zastáv-
ky přinese zlepšení dopravní ob-
služnosti jak stávajícím tak budou-
cím občanům této lokality.

Veronika Stroufová

V Císařském je 
nová zastávka

Město Šluknov koncem dubna zahájí opravu hřbitovní kaple ve Šluknově, 
která by měla probíhat do počátku měsíce září. 

Město zahájí opravu kaple

Opravy si, bohužel, vyžádají kompletní uzavření kaple pro smuteční 
obřady. Ty tak bude možné uskutečnit za příznivého počasí pod širým ne-
bem u centrálního kříže, v případě špatného počasí pak budou případným 
zájemcům nabídnuty prostory v kostele v Království a v okolních obcích.  
Více informací obdržíte od paní Skopalové v Technických službách.                          

Mgr. Martin Chroust

... že MUDr. Jindřiška Nová – RHB  
nebude celý duben ordinovat? Pro-
voz rehabilitace nebude přerušen 
(oznámení Lužické nemocnice 
a polikliniky, a.s.)
... volič, který po 14. dubnu 2019 
změní adresu místa trvalého po-
bytu na území jiné obce v České 
republice, bude vyškrtnut ze sezna-
mu voličů pro volby do Evropské-
ho parlamentu (24. - 25. května 
2019) vedeném obecním úřadem 
v místě předchozího trvalého po-
bytu?
... další jednání městského zastupi-
telstva je plánováno na 30. května 
ve Šluknovském zámku?
... starostové Šluknovska jednali 
v Krásné Lípě a jednání se zúčastnil 
i senátor za volební obvod Děčín 
Zbyněk Linhart? Na programu jed-
nání byla především problematika 
zaměstnávání osob z evidence 
nezaměstnaných prostřednictvím 
programu tzv. veřejně prospěšných 
prací (VPP).

Víte, že...

Bude se konat ve středu 17. dub-
na v 19 hodin v sále Šluknovského 
zámku a vystoupí u nás světoznámý 
kytarista Lubomír Brabec.
Těšíme se na Vaši návštěvu a pře-
jeme Vám jako vždy krásný večer 
s krásnou hudbou.

Za výbor KPVH 
Božena Bortníková
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Dr. M. Horákové 200, Šluknov - tel. 731054028

Bratři Bienertové byli velebné a veleznámé postavy celého Niederlandu. 
Bydleli pod šluknovským kostelem ve starém dřevěném domě, který po-
krývala tmavá břidlice, podobná peří třetihorních praptáků. V něm žili oba 
staří muži se svou sestrou, všichni svobodní, bělovlasí, téměř průsvitní, 
laskaví.
Celých dvacet let uplynulo od úmrtí sourozenců Bienertů a přece si je živě 
vybavuji, jako by byli stále mezi námi. Srdečného Eduarda, který se dove-
dl ze všeho radovat, energického Františka - pana inženýra, neúnavného 
organizátora turistických akcí, a obětavou sestru Elisabetu, která se v po-
zadí o oba sourozence vzorně starala. Každý, kdo navštívil jejich starobylý 
dům ve Šluknově pod kostelem, vybavený historickým nábytkem a kamny 
s dlouhým kouřovodem uprostřed většího obývacího pokoje, okamžitě vy-
cítil, že se nachází v jiném časoprostoru. Od první chvíle pro mě Bienertovi 
představovali hluboké sepětí s krajinou a její minulostí. Našel jsem u nich 
to, co jsem bytostně hledal. Pátral jsem tehdy v krajině po zapomenutých 
pomníčkách, křížkách či jiných stopách minulosti a u Bienertů jsem na-

Navrhujeme Bienertovy do Síně slávy KČT
Co o sourozencích píše Karel Stein

šel souznění. Až později mi došlo, že bych krajinu býval nikdy nepoznal do 
hloubky, nebýt přátelství s jejími praobyvateli. Sebedůkladnější průzkum 
či četba odborné literatury je nedostačující. Hluboký vztah k domovu, kte-
rému Němci něžně říkají Heimat, lze získat jedině duchovním přátelstvím 
s živoucími lidmi. Takovýmito posly minulosti byli pro mne Bienertové.
Všichni tři sourozenci se narodili ještě ve starém rozlehlém císařství habs-
burském. Rakouská hymna byla první melodií, kterou se ve škole naučili. 
Za jejich dětství vládl tomuto císařství již sedmé desetiletí monarcha Fran-
tišek Josef I. Většina obyvatel úsvitu 20. století se narodila za jeho panová-
ní v době nepřetržitého míru a tak není divu, že lidé pociťovali tuto dobu 
jako čas stability a nikdo nepomyslel na blížící se katastrofy dvou hrozných 
válek. Žádná generace před nimi nezažila takový morální propad, takové 
válečné běsnění jako ta jejich. Všechny proměny a radikální zvraty, které 
se za půlstoletí jejich života udály, by vydaly na několik životů generací 
před nimi. A přesto - setrvačnost oné staré neuspěchané doby se vepsala 
do osobností lidí tak výrazně, že v nich doznívala kupodivu i po všem, čím 
museli projít.
Z pohledu tohoto dějinného kontextu jsem se s Bienerty seznámil až v po-
slední fázi jejich života. Nebýt staré zimní fotografie, na které je František 
zachycen v lyžařském obutí vedle mého otce v kopřiváku a já jako před-
školní klouček, netušil bych, že se známe tak dlouho. František byl ze sou-
rozenců nejdominantnější, jeho koníčkem bylo pořádat výlety do krajiny 
severních Čech, ale i do jiných vzdálenějších kopců. Pozvánky na výlet vy-
lepoval do turistických vývěsek a ve školách. Verboval výletníky také v pod-
niku Bytex v Rumburku (pro jeho rezavé vlasy mu tam přezdívali „Pome-
ranč“), kde s mým otcem pracoval jako hlavní technolog až do odchodu do 
důchodu. Když se po roce 1968 zbytky německého obyvatelstva sdružily do 
spolku Kulturverband, pořádal zájezdy a výlety i pro ně. Byl typickým tu-
ristou, předsedou vzorného odboru turistiky prvního stupně - organizoval 

srazy turistů, značil turistické cesty, každoročně se zapojoval do akce Sto 
jarních kilometrů a s mládeží ve Šluknově sbíral pro sběrné suroviny starý 
papír. Vlastnil starodávný mosazný krokoměr, který na začátku výletu vy-
nuloval a po jeho ukončení počet kroků vynásobil příslušným koeficientem 
(různým podle povahy terénu), aby mohl všem účastníkům oznámit množ-
ství absolvovaných kilometrů.
Výlety podnikal pan inženýr celý život. Měl ustálené trasy už od padesá-
tých let minulého století. V jeho diářích najdeme opakující se výletní cíle, 
které navštěvoval až do své smrti. Dokonale znal okolí Šluknova, z Čes-
kého Švýcarska nejvíce jezdil do skal u Brtníků a u Kyjova. V Lužických 
horách často pobýval na Tolštejně a v okolí Milštejna nebo Cvikova. Času 
na putování tehdy tolik nebylo, ale František využíval každý volný víkend. 
Někdy organizoval výlety do Českého středohoří nebo do Krkonoš. V roce 
1973 jsem s ním prožil týden vysokohorské turistiky ve Vysokých Tatrách. 
Bylo-li z místa vidět, dokázal pojmenovat každý vrchol i každou sebemen-
ší vyvýšeninu, ať to bylo z Lomnického štítu či z rozhledny na Vlčí hoře. 
Jeho fascinace dalekými výhledy a krajinou bylo to, co mi zůstalo. Více než 
ušlé kilometry mě zaujalo Františkovo vyprávění. Ke všem pamětihodným 
místům měl připravený výklad. Obvykle se postavil na vyvýšené místo 
a vyčkal, až všichni zmlkli. Pak vyprávěl vlastivědné zajímavosti, které mu 
pomáhal vyhledávat bratr Eduard, jenž byl ve vlastivědě sečtělejší. Kromě 
historie se František slušně orientoval například v botanice nebo geologii. 
Svůj výklad někdy okořenil vlastním zážitkem. 
U chaty Eustach nedaleko Tokání kupříkladu vyprávěl historku o láhvi 
s okurkovým nálevem, ve kterém se utopil malý plch. Plší maminka se vy-
dala synka hledat a zvábena vůní láku i rozesmutnělá ze ztráty potomka 
tak dlouho zírala přes okraj sklenice, až v ní také skončila. Dobře naložené 
plchy pak po delším čase objevila turistická výprava a údajně je společně 
snědli věhlasná gymnaziální profesorka Pěčková a inženýr Bienert. Prý si 
i pochutnali...
Nejvíce jsem miloval jeho výpravy do právě zrušeného hraničního pás-
ma. Tehdy v sedmdesátých letech bylo území ještě vyznačeno cedulemi 
„Pozor! Zakázané pásmo. Vstup zakázán!“. Dodnes se mě zmocňuje 
vzrušení, když si vzpomenu, jak jsme spolu poprvé do „terra incognita“ 
vstoupili. Objevovali jsme knížecí lovecké chodníky zapadané vrstvami 
jehličí, nacházeli rozvaliny loveckých chatek či podle předválečných map 
nebo Bienertových nákresů objevovali zapadlé rokle a skalní útvary. Lidí 
bylo tenkrát v těchto zapomenutých končinách málo. Odvykli si sem cho-
dit a krajina se teprve začala probouzet ze svého poválečného spánku.
Kromě turistických výprav miloval František i poutní místa. V severních 
Čechách je jich nejvíce ve Šluknovském výběžku - Annaberg u Lobendavy, 
Sněžná u Krásné Lípy, Křížová hora u Jiřetína pod Jedlovou. Nejznámější 
je bazilika Panny Marie ve Filipově, kam ze Šluknova každoročně po půl-
noci 13. ledna vycházelo procesí, neboť slavná mše svatá se tu koná v hodi-
nu zjevení, tj. ve 4 hodiny ráno. 
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Ministr Richard Brabec na celostátní
konferenci KČT předal ocenění
V Praze se konala celostátní konference KČT 30. března 2019. Součástí pro-
gramu bylo i zařazení několika osob a odborů do síně slávy. Ocenění osobně 
převzali jejich zástupci od ministra životního prostředí Richarda Brabce. 

František byl nesporně úctyhodná 
osobnost Šluknovska a především 
významnou osobností turistiky, jak 
jsem ho poznal já.
Seznámil jsem se s ním koncem še-
desátých let ještě jako dítě školou 
povinné, když přišel do školy dělat 
nábor do turistického kroužku. Byl 
to štíhlý, usměvavý a tehdy již bělo-
vlasý pán. Jeho vyprávění bylo tak 
poutavé, že se nás přihlásilo hned 
několik. Takže jsem začal chodit 
i jezdit na turistické výpravy po 
Šluknovském výběžku s cílem zís-
kat odznak: 100 jarních kilometrů.
Na každou výpravu jsme museli 
být vybaveni pláštěnkou, svačinou 
a hlavně notýskem a tužkou na po-
známky. Jednou jsem notýsek za-
pomněl a František mi řekl: „Takhle 
s námi nebudeš moct jet“, a po krát-
ké odmlce dodal, „pokud si notes 
zapomeneš i příště.“ To se mi tehdy 
ulevilo. Už jsem se bál, že mě bez 
notýsku pošle domů. Pak ještě do-
dal ke všem ostatním: „O svačinu se 
s vámi může někdo rozdělit, peníze 
na vlak vám může někdo půjčit, ale 
kam si budete psát poznámky? Do 
cizího notesu určitě ne. A na výpra-
vě, ze které nemáte poznámky, jako 
byste nebyli. To poznáte časem.“ 

Pak sáhl do kapsy a dal mi prázd-
ný list papíru a malou tužku. Od té 
doby jsem notes nikdy nezapomněl. 
Notes jsem nosil i daleko pozdě-
ji na dalších turistických akcích, 
vandrech i dálkových pochodech. 
Tehdy už ale notes nesl hrdý název 
„Cancák“. To je však jiná kapito-
la, teď se vrátím ve vzpomínkách 
k Františkovi. 
U každé pamětihodnosti, přírodní 
zajímavosti, nebo i hezké „kytič-
ky“ se zastavil, vyndal notes a něco 
do něj zapsal. Počkal, až se shro-
máždíme, ztichneme a pak začal 
vyprávět zajímavosti či události, 
které se k tomu místu vázaly. Tak 
jsme se dozvídali mnohdy napína-
vé příběhy z historie. Upoutal mě 
příběh Velkého pruského tábora, 

Brtnického hrádku, 
nebo úloha hradu 
Milštejn. Jinde nás 
upozornil na přírod-
ní zvláštnost, která 
se na jiném místě 
nevyskytuje. U kvě-
tin jsme slyšeli, jak 
je tato rostlina vzácná, chráněná, 
nebo třeba léčivá. Znal i nerosty 
a minerály, které nám jednou po-
pisoval u Geologické mapy na Vlčí 
Hoře. Mezi pravidelné výpravy na 
konci zimního období patřily vý-
pravy na brtnické ledopády a do 
Jeskyně Víl. 
Že dokázal pojmenovat všechny 
kopce a vrcholy v dohledu, bylo 
pro Františka zcela běžné. On ale 
dokázal vyjmenovat už ve vlaku, 
které kopce uvidíme z rozhledny, 
na kterou míříme, a pak ještě přidal 
vrcholy, které jsou vidět jen za velmi 
příznivých podmínek.
Na konci každé výpravy vyndal 
z kapsy „železné srdce“, jak říkal 
krokoměru a prozradil nám, ko-
lik jsme ten den zdolali kilometrů. 
(Krokoměr byl sice mosazný, nád-
herně vyleštěný a mám dojem, že se 
jednalo o švýcarský stroj.) Nevím 
to určitě, ale do notesu si asi psal 
i prezenci, protože nám některým 

po jedné z výprav oznámil, že jsme 
splnili limit 100 jarních kilometrů 
a rozdal nám odznaky. Turistická 
značka na tom prvním odznaku 
byla modrá a měl jsem z něj veli-
kou radost. Pak jsem s Františkem 
nachodil ještě další stovky kilome-
trů. Na jednu výpravu jsme jeli i na 
kolech, tehdy se výpravy zúčastnil 
i Františkův bratr Eduard. 
František už jen svojí přítomností 
dokázal šířit klid a pohodu. Naučil 
nás mít radost z vonícího lesa a na-
cházet krásu přírody tam, kde jsme 
ji dříve nevnímali.
Nyní již více jezdím na kole, než 
chodím pěšky, ale přesto si dokážu 
sednout a vnímat přírodu okolo, 
tak jako za starých časů s Františ-
kem. Proto na něho dodnes rád 
vzpomínám a odkaz, který ve mně 
zanechal, mi už nikdy nikdo nevez-
me a za to jsem mu vděčný dodnes. 
Pevně věřím, že nejsem sám.

Foto: Helena Landová

Vzpomíná Láďa Říha, tehdy z Rožan

Na fotu Václav Hieke, předseda KČT Krásná Lípa, Jan Kolář, starosta 
Krásné Lípy, Richard Brabec, ministr životního prostředí, Jan Eichler, člen 
předsednictva KČT, Mojmír Nováček, sekretář KČT, Hana Moučková, histo-
ricky první starostka České obce sokolské, Vratislav Chvátal, předseda KČT. 

Foto: Helena Landová, delegátka konference za sekci RT a Ústecký kraj
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Tradiční putovní maškarní bál Tolštejnského panství - za účasti pana Al-
brechta Berky z Dubé s chotí - se v sobotu 16. března konal již po čtrnácté. 
V sálu restaurace Radnice ve Chřibské nabídl návštěvníkům mimo hudby, 
tance, zábavy a dalších tradičních maškarních kratochvílí, také přímou 
účast při vyhlášení ceny Oblastní akademie přátel kultury „Zlatá múza se-
veru 2018“.  

Zlatá múza severu 2018 byla udělena na bále v Chřibské

Za osobní přínos, propagaci a prezentaci kultury, historie i současného 
života města Chřibské získal toto cenění  emeritní starosta a patriot, člo-

věk, jemuž jeho městečko přirostlo k srdci, pan Josef Navrátil. Další čtyři 
ocenění v  podobě veřejných nominací na hlavní cenu získali: Ing. Karel 
Vojta z Bia Luž v Dolním Podluží (za zájem, osobní vklad a úžasnou vy-

trvalost při stálé prezentaci filmového umění v příjemném prostředí kina 
Bio Luž), kavárna Hosana Café ve Varnsdorfu (za lákavou kavárenskou 
nabídku a pohodové programy v útulném kulturním prostředí, za úsměvy 
obsluhy a spokojenost návštěvníků), akademický sochař Pavel Homolka 

Program bálu zpestřil folklorní soubor Lužičan z Krásné Lípy s taneční 
skladbou na píseň Ewy Farné „Mám boky jako skříň“

z Rumburku (za rozdávání radosti a krásy ve sklářské tvorbě) a Mgr. Irena 
Kubicová z Krásné Lípy (za objevování i nabídku nevšední krásy všedního 
dne, za rozdávání každodenní pohodové vyrovnanosti v živoucí kulise de-
chu přírody). 
Všem nominovaným patří poděkování za dobrou a zajímavou práci a zvy-
šování úrovně kulturní nabídky ve Šluknovském výběžku.

Text: Martin Louka, foto: Jiří Semelka, Miloš Lukačovič
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Provoz kompostárny v ul. Tovární byl zahájen 18. března
Provozní hodiny kompostárny jsou: Po – Pá: 8:00 – 12:00 a 12:30 – 15:30; So: 8:00 – 12:30. 

Kontakt: 775 284 574

Neskutečný začátek soutěží - vyhráli jsme pět nula

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává 

slepičky našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant všech 
barev a slepičky Green Shell-typu Araukana.

Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 159 - 209 Kč/ks. 
Prodej se uskuteční:                                                                                  

13. dubna, 18. května a 15. června
Šluknov – náměstí u lékárny - 14.45 hodin

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

Info: Po-Pá 9.00 - 16.00 hodin, tel. 601 576 270, 728 605 840  
www.drubezcervenyhradek.cz

Advokát Mgr. Ing. Jan Krofta 

oznamuje, 
že nově poskytuje právní služby 

na adrese Lužická 1074, Šluknov, 
a to zejména v těchto oblastech:

 
 Převody nemovitostí
 Oddlužení a insolvence
 Rodinné právo
 Stavební právo a development
 Sousedské spory
 Trestní právo
 
Kontakt: mobil: +420 602 323 876, 
mail: jan.krofta@me.com

Mažoretky Berušky ze ZŠ J. Vohradského Šluknov se zúčastnily 24. března 
2019 soutěže ,,Hůlkománie“ v České Lípě. Pro Berušky to byla úplně první 
soutěž.

Po zimní přestávce se koncem března znovu roz-
běhly fotbalové soutěže a pro naše A-mužstvo na-
prosto neskutečným způsobem. Po podzimní čás-
ti naši tabulku 1. B. třídy jasně vedli s náskokem 
osmi bodů před druhým Mezibořím a tak jsme 
všichni čekali, že své postavení po zimě potvrdí. 
To se také stalo, ale naprosto nečekaným způso-

bem. K prvnímu jarnímu zápasu naši vyjeli do Trmic, které jsou v tabulce 
zatím poslední, a rozdíl v tabulce prokázali vítězstvím 18:0, když se o bran-
ky podělili Emil Mikula 5x, Jakub Dobeš 3x, Patrik Záruba 3x, Ladislav 
Čurgali ml. 2x, po jedné pak přidali Jiří Mládek, Jakub Čurgali, Jakub 
Švec, Ladislav Čurgali st. a jedna branka byla vlastní. Nikdo z fanoušků 
si nepamatuje takový výsledek v soutěži – takto snad končí jen zápasy těch 
nejmladších žáčků.
Napjatě se proto očekávalo první jarní utkání doma, kdy do Šluknova zaví-

tali fotbalisté z Dubí. A opět byli šluknovští spokojeni, protože v chladném 
počasí snadno vyhráli 5:0 a branky dali Emil Mikula 3, Jiří Mládek a Ladi-
slav Čurgali ml. po jedné. 
Jak jsme již psali, po letošní sezóně dojde k reorganizaci soutěží a tak je 
umístění na čele tabulky pro naše hráče velice důležité. Proto budou vý-
sledky příštích utkání – 6. dubna ve Svádově – Olšinkách a 14. dubna 
doma s Hostovicemi – napjatě očekávány. Přijďte naše mužstvo povzbudit 
na náš stadion!
Do soutěže dobře vstoupilo i B-mužstvo v okresním přeboru, které soutěž 
zahájilo o týden později, a v prvním zápase doma v Lipové s Malšovicemi 
uhrálo remízu 1:1, na pokutové kopy pak zvítězilo 4:3, takže dva body do 
tabulky přibyly a první místo se udrželo.
Soutěžní utkání 1.B třídy však budou pokračovat až do června, kdy se roz-
hodne s konečnou platností, kde kdo bude v příští sezóně hrát. 
Co tedy bude na programu dál?
28. dubna přijedou Chabařovice, 
12. května - Březiny,
26. května bude místní derby s Jiříkovem,
9. června hrají naši doma naposledy s Velkým Březnem.
Všechna utkání připadají na neděli a začátky jsou vždy ve 14 hodin.
Mezitím se odehrají zápasy na hřištích soupeřů, a to:
20. dubna ve 13.30 hod.na Unionu Děčín,
5. května už v 10.30 v Meziboří,
18. května od 13.30 v Chlumci,
1. června ve 13.30 v Dobkovicích 
a soutěž skončí 15. června od 13.30 v Unčíně.
Všichni bychom si přáli, aby závěr sezóny byl stejně příjemný, jako její za-
čátek.

Ing. Milan Kořínek

Berušky slaví velký úspěch 

Vystoupily s hůlkou i s pom – pony. Byly zařazeny mezi kadetky – mladší.
V jejich skupině bylo celkem 8 týmů a děvčata se umístila na 4. místě.
Velké poděkování patří rodičům za to, že je dopravili na místo a podpořili 
při jejich vystoupení.
A už teď se děvčata těší na další soutěž, která se bude konat v květnu.
 Marcela Poláčková a Hana Jandová
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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

Název: Šluknovské noviny - periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 1x měsíčně. Vydává pro město Šluknov: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, 
IČ 00261688 v nákladu 1100 ks, e-mail: sluknovak@mesto-sluknov.cz. Uzávěrka každého čísla do 25. dne v měsíci. Šéfredaktor a inzerce: Jitka Schneiderová, grafika: Renáta Park-
manová. Redakční rada: David Hlinka, Ing. Milan Kořínek, Mgr. Alena Müllerová, Emília Procházková. Nepodepsané materiály jsou redakční. Povoleno MK ČR pod r. č. E 12233. 
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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.
Pronajmu byt 3+1 ve Šluknově, podmínka: pronájem pouze pracujícím zájemcům. Kontaktujte mě na tel. č. 725 379 017.

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


