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Pokračování na str. 2

Na mnoha místech v okolí Šluknova 
vzplály 30. dubna ohně a ohníčky při 
oblíbeném pálení čarodějnic. Velkou 
vatru v centru města, u rybníka pod 
Šluknovským zámkem, tradičně po-
stavili a zapálili členové šluknovského 
hasičského sboru. Stalo se tak v rám-
ci každoroční akce Odboru kultury 
Městského úřadu Šluknov.
Odpoledne a podvečer bylo zaměře-
no především na dětské návštěvníky, 
a proto v koncipovaném programu ne-
chyběla krom volby „nejkrásnější ča-
rodějnice“ ani spousta soutěží a zába-
vy, kouzelník, stánek s cukrovinkami 
apod. Zlatým hřebem programu a tzv. 
„tahákem“ i pro dospělé pak byla ná-
vštěva medvěda Huga. Při jeho před-
vádění – bez košíku a z bezprostřední 
blízkosti – se diváci dozvěděli i spous-
tu zajímavostí od jeho chovatele Jiřího 
Rámeše. Nechybělo ani opékání buřtí-
ků u malého ohníčku.                 (šti)
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Jak se volí do Evropského parla-
mentu?
Volby do Evropského parlamentu 
(EP) se konají tento měsíc opět po 
pěti letech a probíhají v celé Evrop-
ské unii. Do EP se volí poměrovým 
systémem, tedy podobně jako do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR. Pro české voliče jsou však tyto 
volby zvláštní v tom, že se nevolí 

Od 1. května 2019 bude ve sběrném 
dvoře zpoplatněn veškerý staveb-
ní odpad, tedy stavební suť, beton, 
kamení a zemina. Toto opatření je v 
souladu s platnou obecně závaznou 
vyhláškou města Šluknova č. 4/2016. 
Důvodem zpoplatnění je zneužívá-
ní tohoto systému ze strany drob-
ných firem i občanů z ostatních 
obcí, kteří po dohodě s občanem 
s trvalým pobytem na území měs-
ta Šluknova předali odpad tomuto 
občanovi a on ho následně předal 

Na městských komunikacích, ve-
řejných prostranstvích i parkoviš-
tích ve Šluknově se začaly objevovat 
automobily vykazující znaky auto-
vraků. Je evidentní, že o tato vozidla 
se nikdo nestará a jejich technický 
stav nejen narušuje vzhled obce, 
tvoří překážku na komunikaci, za-
bírá volné parkovací místo, ale také 
ničí životní prostředí např. tím, že 
z něj vytékají technické kapaliny.
Město Šluknov rozhodlo, že v této 
oblasti bude postupovat dle plat-
ných zákonů č. 185/2001 Sb. Zákon 
o odpadech a zák. č. 13/1997 Sb. 
Zákon o pozemních komunikacích. 
Vlastník vozidla na veřejném pro-
stranství bude vyzván k odstranění 
vozidla. Pokud tak ve stanovené 
lhůtě neučiní, bude vozidlo přepra-
veno odbornou firmou na vybrané 

V neděli 9. června od 14:00 hodin Vás srdečně zveme do Království na ko-
pec Jitrovník, kde se uskuteční již tradiční akce „Hudba spojuje sousedy“. 
Starostové „Pětiměstí“ - Šluknov, Jiříkov, Oppach, Neusalza-Spremberg, 
Gemeinde Sohland an der Spree a Ebersbach-Neugersdorf se na tomto 
místě pravidelně setkávají, aby oslavili vzájemnou spolupráci dnes již šesti 
měst v naší blízkosti. Na akci nechybí ani hudební doprovod. Letos kapel 
Peleton a Dua Girls. 
V letošním roce je akce však v něčem přeci jen výjimečná. Bude se zde křtít 
kniha paní Helgy Hošková, která několik let usilovně ve spolupráci s okru-
hem blízkých lidí pracovala, sepisovala a třídila vzpomínky Královanů na 
kdysi samostatnou obec Království. Informací a vzpomínek se sešlo nako-
nec tolik, že daly dohromady na česko-německou knihu „Království – obec 

ZÁMECKÉ SLAVNOSTI
28. a 29. června

v zámeckém parku, více na str. 9

Také ve Šluknově budeme volit tento 
měsíc poslance do Evropského parlamentu

celý zastupitelský sbor, ale jen jeho 
část – v ČR pak konkrétně 21 po-
slanců z celkem 751 členů EP. 
Od voleb do Poslanecké sněmovny 
se tyto volby liší i z pohledu kandi-
dujících stran, které jednají jen s jed-
ním registračním úřadem (a tím je 
Ministerstvo vnitra ČR), nikoli se 14 
krajskými úřady. Aby volební strana 
mohla vstoupit do procesu přidělo-
vání mandátů, musí získat alespoň 
5 % platných hlasů, odevzdaných 
v ČR, tím se strana dostane do tzv. 

skrutinia, což je proces přepočtu 
hlasů na mandáty. V něm se stranám 
rozdělují křesla v EP podle jejich 
úspěšnosti u voličů.
Ministerstvu vnitra bylo podáno 
40 kandidátních listin, tj. o 2 více 
než před 5 lety, zaregistrováno jich 
bylo 39, neboť 1 byla vyřazena. Na 
jedné kandidátní listině může být 
uvedeno maximálně 28 kandidátů. 
Seznamy kandidátů za jednotlivé 
strany jsou zveřejněny na webo-

Pokřtíme knihu o Království

Město proti
autovrakům

Za stavební 
suť zaplatíte

v proměnách času“, kterou zde 
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Pokračování ze str. 1

Se zájmem jsem si v dubnovém 
čísle Šluknovských novin přečetla 
pozvánku na Férovou snídani v zá-
meckém parku. Trochu mě však 
překvapila chybná informace uve-
dená v tomto článku. Píše se zde, 
že tato akce proběhne ve Šluknově 
poprvé, což však není pravdivá in-
formace. Férová snídaně se ve Šluk-
nově konala již několikrát.
Díky paní Božence Naňákové, která 
se již poměrně dlouhou dobu sna-
ží, aby tato příjemná jarní akce ve 
Šluknově zdomácněla, jsme měli již 
několikrát možnost posnídat jak v zá-
meckém parku, tak v loňském roce 
v Karlově údolí. Jedné z těchto snída-
ní jsem se sama zúčastnila a šlo o akci 
s velmi příjemnou atmosférou. 
Jsem tedy ráda, že aspoň takto mohu 
paní Naňákové poděkovat za tehdej-
ší příjemné snídání a připomenout 
její zásluhu na tom, že se tato akce 
dostala i k nám do Šluknova. A je 
mi trochu líto, že si aktéři letošního 
„snídání“ nezjistili správné infor-
mace a akce paní Naňákové vůbec 
nezmínili, a to přesto, že minimálně 
dvě z nich se konaly v zámeckém 
parku.               Mgr. Alena Müllerová

Také ve Šluknově budeme volit tento 
měsíc poslance do Evropského parlamentu
vých stránkách Českého statistic-
kého úřadu.
Také pro obce je příprava a zajištění 
průběhu voleb do EP jiná než v jiných 
volbách, a to zejména ve speciální 
a poměrně složité proceduře tvorby 
seznamu voličů (ten se sestavuje ve 
4 fázích) a v tom, že obec musí počítat 
i s voliči – cizinci z EU, kteří tu mají 
trvalý či přechodný pobyt.
Kdo může v ČR volit?
občan ČR, který dosáhl alespoň 
25. 5. 2019 věku 18 let a je u obec-
ního úřadu v místě svého trvalého 
pobytu zapsán v seznamu voličů 
pro volby do EP (to neplatí ve vý-
jimečných zákonem stanovených 
případech, např. pokud volič hlasu-
je na voličský průkaz)
občan jiného členského státu 
EU, který dosáhl alespoň 25. 5. 
2019 věku 18 let, je nejméně od 
10. 4. 2019 přihlášen k trvalému 
či přechodnému pobytu na území 
ČR a je u obecního úřadu v místě 
svého pobytu zapsán v seznamu 
voličů pro volby do EP na základě 
své osobní žádosti (to neplatí ve 
výjimečných zákonem stanovených 
důvodech, např. pokud volič hlasu-
je na voličský průkaz)
žádný z voličů nemůže mít ome-
zení svobody z důvodu ochrany 
zdraví ani omezení svéprávnosti 
k výkonu volebního práva
Lze hlasovat na voličský průkaz?
ano, lze
volič o něj může požádat obec-
ní nebo zastupitelský úřad v místě 
svého pobytu, a to buď písemně 
s úředně ověřeným podpisem, nebo 
elektronicky z datové schránky 
voliče, a to do 17. 5. 2019, anebo 
osobně až do 22. 5. 2019

na voličský průkaz lze hlasovat 
v kterékoli volební místnosti v ČR
voličský průkaz musí volič ve vo-
lební místnosti odevzdat
Kdy se volby konají?
v pátek 24. května 2019 od 14.00 
do 22.00 hodin a v sobotu 25. květ-
na 2019 od 8.00 do 14.00 hodin
Kde se ve Šluknově volby konají?
v našem městě se bude hlasovat 
ve čtyřech volebních okrscích:
okrsek č. 1 – přízemí Městské-
ho úřadu (recepce), nám. Míru 1, 
Šluknov
okrsek č. 2 – přízemí v Základní 
škole (tělocvična), Žižkova 722, 
Šluknov
okrsek č. 3 – přízemí Domu s pečo-
vatelskou službou (jídelna), Lužic-
ká 1093, Šluknov
okrsek č. 4 – přízemí v objektu 
požární zbrojnice, Království 221, 
Šluknov
na obálce, ve které volič obdrží 
domů hlasovací lístky, je rovněž 
uveden volební okrsek, do kterého 
volič patří a kam by měl jít volit
Jak se bude volit?
nejpozději 3 dny před volbami 
všichni voliči obdrží hlasovací líst-
ky, v případě jejich ztráty či poško-
zení obdrží novou sadu hlasovacích 
lístků přímo ve volební místnosti
po prokázání totožnosti a státní-
ho občanství ČR občanským průka-
zem nebo cestovním pasem je voliči 
umožněno hlasování
v případě závažných důvodů lze 
požádat před konáním voleb měst-
ský úřad (evidence obyvatel, pí 
Slavíková – tel. 412 315 312), nebo 
ve dnech konání voleb příslušnou 
okrskovou volební komisi o hlaso-
vání mimo volební místnost – k vo-
liči jsou v tomto případě vysláni dva 

členové volební komise s přenos-
nou hlasovací schránkou
Jak lze upravovat hlasovací lístek?
volič může vybrat jen jeden hla-
sovací lístek z celé sady, tedy hlasu-
je jen pro jednu volební stranu
poté může, ale nemusí, udělit 
maximálně dvěma kandidátům 
preferenční hlasy, a to tak, že za-
kroužkuje jejich pořadové číslo
poté volič takto upravený hlaso-
vací lístek vloží do šedé úřední obál-
ky a vhodí do volební schránky
neplatný je např. hlas v přípa-
dě vhození více hlasovacích lístků 
v jedné obálce, na jiném než přede-
psaném tiskopise, přetržený hlaso-
vací lístek a hlasovací lístek, který 
není vložen do úřední obálky (šedé)
Kde lze zjistit další potřebné in-
formace?
Všechny potřebné informace k vol-
bám jsou k dispozici také na webu 
města: www.mestosluknov.cz/urad-
-volby, anebo na webu Ministerstva 
vnitra ČR: www.mvcr.cz/volby v od-
kaze Volby do Evropského parla-
mentu.
Ing. Bc. Ivana Lukešová, tajemnice

Pokračování ze str. 1

parkoviště, kde si ho vlastník po za-
placení odtahového poplatku a par-
kovného bude moci vyzvednout. 
Pokud tak do 2 měsíců neučiní, bude 
vozidlo považováno za autovrak 
a bude na náklady posledního vlast-
níka zlikvidováno. Zároveň se po-
slední registrovaný vlastník vysta-
vuje uložení pokuty o přestupku za 
to, že odstavil vozidlo na veřejném 
prostranství a vozidlo svým vzhle-
dem narušuje vzhled obce, případně 
poškozuje životní prostředí. 
Obdobně bude postupováno v pří-
padě, že vozidlo bude odstaveno 
na místní komunikaci. Rozdíl je 
dle Zákona o pozemních komu-
nikacích pouze v tom, že vlastník 
bude vyzván a bude mu stanovena 
lhůta 2 měsíců k odstranění vozidla 
z komunikace. Po marném uplynutí 
lhůty bude vozidlo na náklady vlast-
níka zlikvidováno.
Tímto bychom chtěli také varovat 
občany, kteří své vozidlo prodávají, 
aby osobně provedli přepis vozidla 
na dopravním odboru na nového 
vlastníka. Pokud by tak neučinili 
a zůstali tak v evidenci vozidel re-
gistrováni jako vlastník, veškeré 
náklady spojené s odtahem a likvi-
dací autovraku a také z narušování 
vzhledu obce budou vymáhány po 
něm.        

 Božena Naňáková, ORŽP

Město proti
autovrakům
Pokračování ze str. 1

zdarma do šluknovského sběrného 
dvora. Produkce odpadů a násled-
ně i náklady za jeho likvidaci oproti 
loňskému roku vzrostly téměř dvoj-
násobně. Pravdou je, že stavební 
odpad není odpadem komunálním 
a není možné ho odevzdávat do 
sběrného dvora zdarma. 
Ceník za odložení stavební suti ve 
sběrném dvoře:
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
- Frakce do 10cm 420 Kč/m3 s DPH
- Frakce 10 - 50 cm 678 Kč/m3 s DPH
Beton:    
- Frakce do 10cm 420 Kč/m3 s DPH
- Frakce 10 - 50 cm 678 Kč/m3 s DPH
Zemina a kamení:  
- Frakce do 10cm 420 Kč/m3 s DPH
- Frakce nad 10 cm 678 Kč/m3 s DPH

Božena Naňáková, ORŽP

Za stavební 
suť zaplatíte
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slavnostně představíme veřejnosti 
a která pak bude k dostání po akci 
ve Šluknovském zámku.
Všichni příznivci historie, dobrého 
jídla, pití a hudby pro neváhejte 
a dorazte na kopec Jitrovník. 
Akce je podpořena Fondem malých 
projektů v Euroregionu Nisa v pro-
gramu Spolupráce na podporu pře-
shraniční spolupráce mezi Českou 
republikou a Svobodným státem 
Sasko a je registrována pod číslem: 

Pokřtíme knihu o Království

Férová snídaně 
ve Šluknově

ERN-0824-CZ-15.02.2019.                                                  Mgr. Andrea Přidalová



Vážení a milí spoluobčané,
máme tu jeden z nejkrásnějších měsíců v roce – květen. Připomínáme si 
významné dny z naší historie, na které by se nemělo zapomínat. A také je 
to období, kdy zejména zahrádkáři mají nejvíce práce a těší se z probuze-
né přírody. Nelze opomenout ani žáky středních škol, kteří v tomto čase 
skládají maturitní zkoušky. Ať jsou všichni úspěšní a dělají tak radost svým 
pedagogům i rodičům. 
Jednání starostů o zdravotnictví ve výběžku
Již od loňského roku se my, starostové Šluknovska, intenzivně věnujeme 
problematice poskytování zdravotní péče občanům našeho výběžku. Větši-
na z nás dlouhodobě vnímá vážnou situaci kolem nejisté existence Lužické 
nemocnice v Rumburku, nedostatku lékařů, zejména stomatologů. Mnozí 
z nás řeší vážné obavy, jak se bude situace vyvíjet dál. Právě zdravotnic-
tví je oblast, která se dotýká skutečně každého z nás, a nikdo nevíme, kdy 
budeme potřebovat odbornou pomoc zejména ve vážné situaci. V této 
problematice se aktivně angažuje pan senátor Zbyněk Linhart, který nám 
zprostředkoval v únoru tohoto roku jednání na Ministerstvu zdravotnictví 
přímo s panem ministrem a zástupci zdravotních pojišťoven. Schůzky se 
zúčastnilo i vedení Krajské zdravotní a. s., zástupci Rumburku a Varnsdor-
fu. Otevřeně jsme probírali situaci u nás ve výběžku a zejména potřebu za-
jištění a zachování poskytování akutní zdravotní péče v nemocnici v Rum-
burku.  Otevřeli jsme možnost využít potenciálu nemocnic v sousedním 
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Německu v Sebnitz a Ebersbach-
-Neugersdorfu. Tato možnost byla 
na ministerstvu přijata vcelku po-
zitivně s tím, že se k tomuto tématu 
vrátíme při dalším jednání. Schůz-
ka na ministerstvu byla zásadním 
krokem v naší práci. Další velmi dů-
ležité jednání proběhlo v dubnu ve 
Šluknově na zámku. Dále zástupci 
starostů jednali v Praze s vedením 
Všeobecné zdravotní pojišťovny, 
které vyjádřilo svůj vstřícný postoj 
k možnosti poskytování akutní 
zdravotní péče v nemocnicích u na-
šich zahraničních sousedů a po-
třebu zachování akutní lůžkové péče v nemocnici v Rumburku. Nicméně 
nepředbíhejme, vývoj řešení této problematiky je sice na dobré cestě, ale 
rozhodnuto ještě není a chvíli to potrvá. Snahou a cílem nás, starostů, je 
v této aktivitě nepolevovat. O dalším vývoji Vás budu informovat. O jedná-
ní na zámku pojednává příspěvek předsedy Sdružení pro rozvoj Šluknov-
ska p. Koláře, starosty Krásné Lípy.   

Eva Džumanová

Přeshraniční zdravotní péče se otestuje pilotním projektem
Reprezentační prostory Šluknovského zámku poskytly ve čtvrtek 11. dub-
na 2019 zázemí pro významné jednání zástupců starostů Šluknovska, ná-
městkyně ministra zdravotnictví Heleny Rögnerové, zástupců zdravotních 
pojišťoven a zástupců nemocnic v České Lípě, Rumburku a Varnsdorfu, 
ale i z německých nemocnic v Sebnitz, Ebersbachu, Budyšína a dalších 
zdravotnických zařízení z Horní Lužice, zástupců Euroregionu Labe 
a Krajského úřadu Ústeckého kraje, zástupců Záchranné služby ÚK a ně-
kolika dalších odborníků na zdravotnictví. Tématem jednání bylo přede-
vším poskytování zdravotní péče v situaci, kdy hrozí uzavření nemocnice 
v Rumburku a kdy v regionu mj. kriticky chybí praktičtí, odborní i zubní lé-
kaři atd. Druhým, a úzce souvisejícím, diskutovaným tématem bylo v této 
souvislosti i možné využívání odborných a dobře dostupných zdravotních 
kapacit v německém příhraničí. 
Zástupci města Rumburk potvrdili, že v případě, že Ústecký kraj prostřed-
nictvím Krajské zdravotní, a. s. v průběhu roku nepřevezme Lužickou 
nemocnici, bude město nuceno nemocnici letos z ekonomických i perso-
nálních důvodů uzavřít. V současné době si Krajská zdravotní provádí eko-
nomickou prověrku, která by do konce dubna měla poskytnout posouzení 
hospodářské situace, závazků, možných rizik a návrh pro orgány Ústecké-
ho kraje pro další postup. Potřebu zachování nemocnice v Rumburku opět 
potvrdili zástupci zdravotních pojišťoven, záchranky i starostové obcí. 
Dlouhé, více jak 1,5 roku dlouhé, „přešlapování na místě“ přináší velkou 
nejistotu, personální i ekonomickou.

Ze strany zástupců příhraničních německých nemocnic zazněla jasná 
ochota a nabídka ke spolupráci. Zařízení v blízkosti hranic mají dosta-
tečnou kapacitu i rozsah poskytované péče. Nemocnice v Ebersbachu 
má například i porodnici. Ministerstvo zdravotnictví vyslovilo v závěru 
jednání prostřednictvím paní náměstkyně Rögnerové požadavek, aby byl 
zdravotními pojišťovnami a německými partnery připraven pilotní projekt 
na poskytování přeshraniční zdravotní péče za předem definovaných pod-
mínek. Výstupy by pak v praxi ukázaly skutečnou potřebu i ekonomickou 
náročnost takového opatření. Pro přípravu projektu bude sestaven užší 
odborný tým i s účastí starostů. Po letech přešlapování na místě tedy ko-
nečně dochází k pozitivnímu a konkrétnímu posunu. Přeshraniční posky-
tování zdravotní péče funguje již mnoho let na česko-rakouském pomezí 
v Českých Velenicích a Gmündu, kde je péče dotována z fondů EU. Jednání 
proběhlo pod záštitou Euroregionu Nisa v rámci projektu KONEG, koor-
dinační síť euroregionálních skupin.
Za starosty Šluknovska Jan Kolář, starosta Krásné Lípy, předseda SPRŠ

Oznámení 
gynekologické ambulance rumburské nemocnice

Informujeme, že:

vždy od čtvrtka 14.00 hodin do neděle 15.00 ho-
din DO ODVOLÁNÍ nebude v provozu gynekolo-
gická ambulance (adresa: U Nemocnice 1298/6, 
Pavilon I.). V tuto dobu doporučujeme pacientkám 
v případě akutních obtíží, vč. těhotenských potíží, 
navštívit okolní nemocnice (Děčín, Česká Lípa, Li-
berec).
ošetřujeme pouze pacientky do 20. týdne těho-
tenství
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Je tady opět máj, všechno se zelená 
a kvete. Ve mne však ožívají vzpo-
mínky na 8. květen 1945. Byl jsem 
tehdy malý kluk, ale moc dobře si 
pamatuji, že jsme to dopoledne 
s maminkou přecházeli náměstí. 
Najednou začalo nad náměstím 
kroužit letadlo. Maminka mě po-
padla za ruku a táhla pryč se slovy: 
„Pojď se rychle schovat na radni-
ci, letadlo chce jistě něco shodit.“ 
Stoupli jsme si tedy do dveří radni-
ce a čekali. Nic se však nedělo, leta-
dlo zmizelo.

Vzpomínky
na nálet

Ranní letadlo bylo asi výzvědné, 
protože odpoledne začal nálet. Na 
náměstí bylo plno uprchlíků ze 
Slezska s koňskými povozy. My 
kluci jsme v té době běhali venku, 
když z ničeho nic začaly padat bom-
by. Sousedé z domku pod námi nás 
popadli a vtáhli k sobě domů za 
dveře. My jsme však chtěli vidět, 
co bude dít, vůbec jsme si neuvě-
domovali žádné nebezpečí. Proto 
jsme byli rádi, že nade dveřmi byla 
malá okénka, kterými jsme viděli 
na oblohu. Docela zřetelně jsme vi-
děli pilota v letadle, jak úplně nízko 
přelétá náš dům. Vedle stojící sta-
tek však dostal plný zásah. Majitelé 
Schnarrerovi a jejich pacholek to 
zaplatili životem. Jak dlouho nálet 
trval, neumím odhadnout. Vím jen, 
že když jsem přišel domů, nechtěl 
jsem věřit vlastním očím, když jsem 
uviděl tu spoušť. Všude ležely třísky 
a sklo, i zrcadlo bylo rozbité. V dře-
věných zdech našeho podstávkové-
ho domu byly díry od střepin bomb. 
Já na to všechno jen zíral a nedove-
dl to pochopit. Když jsme se ze šoku 
vzpamatovali, vydali jsme se s ma-
minkou k jejím rodičům. Bydleli nad 
poštou a chtěli jsme zjistit, zda jsou 
v pořádku a zda ještě žijí. Když jsme 
přecházeli náměstí, viděli jsme všu-
de mrtvé koně vedle vozů uprchlíků. 
Mrtví lidé už tam nebyli a nad tou 
spouští lítalo ve vzduchu peří z roz-
trhaných peřin nešťastníků.

Vzpomínky šluknovského rodáka 
přeložila Helga Hošková

Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách 
jarní rovnodennosti 21. března a oslavovaly příchod jara. V moderním po-
jetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení 
životního prostředí. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969, kdy 
především John McConnell začal volat po vzniku mezinárodního dne Země 
a v rámci těchto snah vytvořil i vlajku Země. První Den Země byl slaven 

Den Země: Děti třídí líp než dospěláci

22. dubna 1970 v San Francisku. Tato oslava byla pravděpodobně zamýšlena 
nejen jako ekologicky zaměřený svátek, ale i jako levicově orientovaný hap-
pening bojovníků proti válce ve Vietnamu. Kampaň s tímto svátkem spojená 
si kladla za cíl přenést otázku ekologie do politických kruhů. Cílem bylo zvý-
šit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje 
energie. Tato akce měla velký ohlas zejména mezi studenty. 
OSN začala Den Země organizovat o rok později (1971). V roce 1990 se 
k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben 
se stal Mezinárodním dnem Země. Od roku 
1990 se Den Země slaví také v České repub-
lice. 
Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 
více jak 193 státech světa a stal se tak největ-
ším sekulárním svátkem, do kterého jsou za-
pojení lidé společně bez ohledu na původ, víru 
či národnost. 
Také město Šluknov se k oslavě svátku Dne 
Země připojilo. V zámeckém parku se 23. dub-
na 2019 sešli jak zástupci obalových firem a fi-
rem na zpětný odběr elektrozařízení jako jsou 
EKO-KOM a. s., Asekol a Elektrowin, tak zá-
stupci Národního parku Českého Švýcarska, 
studenti Střední lesnické školy, chráněných dílen Kormidlo a Markétka, 
měst a Technických služeb Šluknov s. r. o., dámy z Kouzelných sklíček 
a dokonce i krámek s cukrovou vatou. Připravili si zde pro občany města 
Šluknova různé kvízy, ukázky, soutěže, drobné dárky. Lesáci se předsta-
vili s ukázkou dravých ptáků, zástupci města a Technických služeb Šluk-
nov spol. s r. o. učili děti třídit odpad a následně si mohly vybarvit obrázky 

s ekologickou tématikou. Chráněné 
dílny Kormidlo a Markétka a dámy 
z Krásných sklíček nabídly návštěv-
níkům parku své ručně tvořené 
výrobky. Národní park České Švý-
carsko na svém stanovišti sezná-
mil návštěvníky s dravci (v tomto 
případě raději vycpanými), kteří 
v parku žijí, a také měl připravené 
zajímavé a poučné kvízy. 
Do parku se přišly podívat v dopro-
vodu učitelek a učitelů převážně 
děti. Užily si skákací hrad, skládaly 

obří puzzle, plnily různě náročné 
úkoly, za které následně dostávaly 
drobné dárky nebo sladkosti. Děti 
nás překvapily výbornou znalos-
tí ve třídění odpadů. Dokonce i ty 
nejmenší z mateřských školek, kdy 

jsme obdivova-
li už to, že znají 
barvy, dokázaly 
roztřídit odpad 
do správných ta-
šek. Dospělí by 
se od nich měli 
co učit. Této pří-
jemné akce se zú-
častnilo přibližně 
500 převážně dětí 
a dospělých. 
Všem návštěvní-
kům, zástupcům 
firem i ostatním 

účastníkům za jejich snahu i zájem děkujeme.                                                            Text: Božena Naňáková, foto: Jiří Fišer
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Mnozí si ještě asi stále dělají iluze, 
jak nám slouží náš státní aparát

Venkov se stále potýká s nedosta-
tečným internetovým pokrytím. 
To ztěžuje život a práci lidí, kteří 
žijí a podnikají v menších obcích 
a městech. Vše se ale může v násle-
dujícím období změnit. Místní akč-
ní skupiny chtějí podpořit zavádění 
vysokorychlostního internetu i do 
té nejmenší obce. Podmínky v sou-
časné době vyjednávají s Minister-
stvem průmyslu a obchodu ČR.
Český venkov podle Jiřího Krista, 
předsedy Národní sítě Místních akč-
ních skupin, je stále oproti velkým 
městům znevýhodněn jak operátory, 
tak vládními úřady. Zejména hovoří 
o jejich přístupu k moderním tech-
nologiím, ať už jde o signál mobil-
ních telefonů, nebo vysokorychlost-
ní internet. Přístup na informační 
sítě s dostatečnou rychlostí a kapa-
citou dnes podle něj není nadstan-
dard, ale norma. Proto by vysoko-
rychlostním internetem měla podle 
něj disponovat i ta nejmenší obec. 
Lidé na venkově, kteří tu žijí nebo 
podnikají, se tak mohou začít rado-
vat. Místní akční skupiny se spolu 
s dalšími organizacemi pouští do 
vyjednávání o vysokorychlostním 
internetu do každé vesnice.
„Na internetovém pokrytí jsou zá-
vislá řešení problémů venkova ve 
21. století: kooperující síť malých 
a středních podniků v místních pod-
nikatelských areálech, práce z domu 
a chytré domácnosti, samořiditelná 
auta pro lepší dopravní obslužnost, 
rozvoz zboží zákazníkovi až domů, 
internetové celoživotní vzdělávání 

Za poslední rok přibylo dalších cca 17 tisíc 
státních zaměstnanců, za posledních pět let 
téměř 50 tisíc. Jasně, zdaleka to prý nejsou jen 
úředníci. Prý to bylo hodně pedagogů v sou-
vislosti se zaváděním nových metod inkluze. 

Kancelář senátora 
Ing. Zbyňka Linharta  

Generála Svobody 1905, 
Varnsdorf

No, možná něco ano. Ale vidíme více policistů na ulicích? Naopak, ně-
kde se reálně stavy spíše snižují. Prý ve vězeňství, u celníků… Vidíte víc 
lidí tam, kde by bylo potřeba? Máme více lékařů? Či snad zdravotních 
sester? Více lidí na potřebnou práci? To ne.
Tak k čemu a kde jsou ty hromady státem často štědře placených lidí?
Má někdo pocit, že díky tomuto navýšení máme lepší veřejné služby? 
Máme lepší, výkonnější, rychlejší, vlídnější státní správu? Lepší vymaha-
telnost práva? No, to jistě ne. Tak jaký užitek to má?! A proč?
Tito lidé pak velmi často, aby bylo vidět, že jsou jako potřební, vymýšlí další 
a další nesmysly a otravují život těm, co musí něco skutečně vytvářet a za 
něco odpovídat! Přitom sami ani už někdy nepracují, zadávají jen velké 
zakázky externím firmám na nejrůznější činnosti. Další miliardy a zaměst-
návání lidí ve firmách, kteří by jinak také mohli dělat něco užitečného a po-
třebného. Opak je pravdou!
Vzniklo několik nových státních úřadů – nezávislých! A plánují se další. 
A posilují se téměř všechny nejrůznější státní instituce, kde už pro množ-

ství lidí a různých tzv. manažerů ani 
nevědí, co kdo dělá! Odpovědnost 
a dovolání nikde!
Zkusme si ale také spočítat, o jaké jde peníze. Tak jen tak přes palec: 50 000 
zaměstnanců, i kdyby měli průměrný plat 33 tisíc Kč hrubého. K tomu 
odvody (sociální a zdravotní pojištění) a k tomu náklady na režii, místo, 
kanceláře atp. No, i kdybychom na jednoho počítali 50 000 Kč měsíčně, 
pak je to 2,5 miliardy měsíčně a krát 12 je to neuvěřitelných 30 miliard Kč 
(30 000 000 000 Kč!). Každý rok navíc!
Kolik by jen z tohoto mohlo být užitku! Každoročně!
Pak jsme svědky toho, jak na domy s pečovatelskou službou se slavnostně 
zvýší objem peněz na 700 milionů, podobně na domovy důchodců atp.
Na potřebné investice peníze nejsou, na utrácení v nejrůznějších formách 
jsou, a to minimálně další desítky miliard korun.
Kdyby takto někdo spravoval soukromou firmu, město či domácnost, dáv-
no by v normálním systému zkrachoval.
Česká republika, bohužel, dál promarňuje šance dostat se na špici, zajistit 
pro své občany lepší místo pro život.
Namísto toho velkohubě říkáme, jak jsme dobří, jak nám roste HDP (velká 
část odteče do zahraničí), jak budeme nej, co budeme dělat za 10 či ještě 
lépe za 30 let. A máme se prý hodně dobře. V průměru!

Váš senátor Zbyněk Linhart

Chceme internet do každé vesnice
nebo náhrada sociálních ústavů 
domácí péčí,“ říká předseda Krist. 
Jak dále uvádí, vysokorychlostní in-
ternet je alfou a omegou robotizace 
v rámci Průmyslu 4.0 a Zemědělství 
4.0, inteligentních energetických 
sítí využívajících místní obnovitel-
né zdroje nebo sítí domácích čistí-
ren odpadních vod s recirkulací pro 
boj se suchem.
Místní akční skupiny tak budou 
usilovat o zapojení do Operačního 
programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost, kde chtějí 
vedle rozvoje podnikání na venkově 
pomoci také se zaváděním vysoko-
rychlostního internetu i v malých 
obcích a podnicích. Klíčové pro to 
bude podle Krista nastavit vhodnou 
spolupráci s Ministerstvem prů-
myslu a obchodu ČR. To je pro Ná-
rodní síť Místních akčních skupin 
jedna z priorit pro tento rok.
O další práci a dopadech činnos-
ti jednotlivých místních akčních 
skupin se můžete dočíst také na 
webových stránkách www.mistni-
akcniskupiny.cz. Jde o projekty ze 
světa podpory venkovského pod-
nikání, sociálních služeb, vzdělá-
vání nebo zaměstnanosti, ale také 
o technologické projekty a další. 
Dočtete se tam například o maji-
teli pivovaru, který dal lidem práci 
a kulturní život, o projektu, díky 
němuž dostali dlouhodobě neza-
městnaní lidé novou šanci nebo 
jak v Královéhradeckém kraji po-
skytují paliativní péči a jak se sta-
rají o své seniory.                Klára Malá

Dovolte mi, abych Vám nastínil něco 
málo z činnosti strážníků Městské 
policie Šluknov za 1. třetinu roku 
2019. V oblasti dopravy bylo pro-
jednáno celkem 231 přestupků, 
přičemž ve 103 případech byl pře-
stupek projednán příkazem na místě 
pokutou. Vesměs se jednalo o jedná-
ní spočívající v nedovoleném stání či 
vjezdem do míst, kde je to místní př. 
přechodnou úpravou provozu zaká-
záno. Výjimkou však nebylo např. 
telefonování za jízdy či jízda bez řidič-
ského oprávnění. V oblasti dohledu 
nad dodržováním vyhlášek města 
a veřejného pořádku bylo projedná-
no 17 přestupků na místě, v 15 pří-
padech bylo postoupeno podezření 
ze spáchání přestupku k projednání 
ke správnímu orgánu. V zásadě se 
jednalo především o přestupky spočí-
vající v rušení nočního klidu, poruše-
ní vyhlášek města, zejm. konzumace 

Máme za sebou první 
třetinu roku 2019

alkoholu na zakázaných místech, 
záboru prostranství či venčení zvíře-
cích miláčků v rozporu s vyhláškou. 
S ostatními složkami Integrovaného 
záchranného systému a orgány stát-
ní správy a územní samosprávy jsme 
spolupracovali ve 149 případech. 
Přijato bylo na linku městské policie 
104 oznámení a řešeno bylo i dalších 
152 událostí, mezi kterými mohu 
uvést např. evidenci nálezů, odchyt 
př. problematika úniku zvířat či zajiš-
tění nebezpečných závad. Realizová-
ny byly i dvě přednášky ve školských 
zařízeních se zaměřením na BESIP 
a bezpečné chování nejmladších 
Šluknováků. Mám za to, že jako zá-
kladní informace o činnosti městské 
policie je toto dostačující a věřím, že 
v případě jakýchkoli dotazů či v pří-
padě potřeby nebudete váhat nás 
kontaktovat. 

Vyskočil Vladimír, VMP Šluknov
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A je tu duben a s ním aprílové počasí. Jeden den běháme v tričku, druhý 
den oblékáme zimní bundu, přestože jsme paní Zimu už zahnali. I tak na 

...duben, ještě tam budem

 Text a foto: Hana Princová 

nás jaro vykukuje ze všech koutů a my máme možnost pozorovat mra-
vence, kteří se probudili za naším plotem i veverky, které mezi námi po-

skakují po naší zahradě. Občas jim zpestříme jídelníček vlašskými oře-
chy, které jim moc chutnají, a ony nás za to odměňují svým skokanským 
uměním, když nám předvádějí, jakou rychlostí šplhají po stromech a jak 
hbitě skáčou z větve na větev. Jsou velmi přesné a opatrné, dbají na svou 
bezpečnost. Možná vědí, tak jako my, že měsíc duben je měsícem bezpeč-

nosti. Proto jsme si i my připomněli, jak se chováme v silničním provozu, 
jak přecházíme vozovku, jaké známe dopravní prostředky a také někte-
ré dopravní značky nám o sobě vyprávěly. Jsme zase o něco moudřejší 
a můžeme se směle vydat na výlet, nebo jen na velikonoční hodovačku. 
Dobře víme, že Velikonoce jsou svátky jara, časem znovuzrození, kdy se 
probouzí příroda a rodí se mláďata. Velikonoce jsou pryč, jaro je v roz-

puku a už se chystáme na 
Svatojakubskou noc plnou 
čar a kouzel. Malou pří-
pravou na tuto tradici nám  
byl náš čarodějnický rej, 
kdy jsme se opět převlékli 
do čarodějnického, sbíra-
li jsme ty správné houby, 
přeskakovali ohně, létali 
na košťatech, nebo jsme 
vařili kouzelné lektvary. 
K svátkům jara patří i den, 
který je věnován našim mi-
lovaným maminkám, a tak 
si pro ně připravujeme 
malé překvapení...
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Rybáři 
Akce Ukliďme 
Česko se v letoš-
ním roce zúčastni-
ly děti z rybářské-
ho kroužku MO 
ČRS Šluknov pod 
vedením Marcela 
Bielika a Josefa 
Vykoukala. Ne-
pořádek uklízely 
v okolí rybníku 
Pazderák a to za 
slunného dne. Vět-
šina dětí k úkolu 
přistoupila velmi 
svědomitě a doce-

V týdnu od 8. do 23. dubna 2019 se zapojili žáci, studenti, spolky, sdružení 
i jednotliví občané do úklidu našeho města. Stejně jako každý předcháze-

I letos se Šluknov zúčastnil akce „Ukliďme Česko“

Také my jsme se zapojili do akce „Ukliďme si Česko“. V pátek 19. 4. ve 14 hodin byl sraz u kostela a sešlo se nás dost. 
Celkem pět skupin, které se s chutí vrhly na úklid vesnice. Mysleli jsme si, že obdržených 10 pytlů bude moc, bohužel, opak byl pravdou. Pytlů bychom potře-
bovali daleko více. Je velice smutné, kolik odpadu se každoročně najde v naší přírodě.
Vždyť tu máme tak krásnou přírodu, proč si ji tedy tak ničíme? Přemýšlejte nad tím, jestli chcete žít v čisté a hezké krajině nebo raději v odpadcích.    
Děkuji všem, kteří přišli a pomohli uklidit Česko – Království.                                                         Olga Petroschke, Spolek Šluknovské Království a SDH Království

Takto se akce zúčastnili žáci ZŠ Šluknov, foto: Lenka Steklá

jící rok byl tento úklid po zimě skutečně potřeba. Ač se tentokrát na první 
pohled nezdálo, že by bylo odpadu tolik, přesto se nasbíralo 3,28 t. odpadů. 
Naštěstí nám i letos přálo počasí. S počtem účastníků to bylo letos výrazně 
slabší než v uplynulých letech. V každém případě velmi děkujeme žákům 
i učitelům a učitelkám Základní školy J. Vohradského i Speciální základní 
školy, občanskému spolku Šluknovské Království, Teen Challenge, zaměst-
nancům městského úřadu, Oblastní charitě, projektu terénní práce města 
Šluknova, malým skautům i jednotlivcům panu Pentekovi s rodinou, paní 
Aleně Polákové, paní Roxaně Kunzeové, panu Janu Hegenbarthovi, paní 
Szöllösiové a paní Levandovské, rodině Strakových a ženám z Kruhu přá-
tel vážné hudby. Odvoz odpadu zajistily Technické služby města Šluknova. 
Děkujeme také všem ostatním anonymním dobrovolníkům, kterým záleží 
na čistotě města, ve kterém žijí. 
Samostatný úklid v rámci akce Ukliďme Česko se konal také pod hlavič-
kou Ochránců přírody při Střední lesnické školy a střední odborné školy ve 
Šluknově, kdy se úklidu zúčastnily desítky studentů této školy.
I jim samozřejmě patří naše poděkování.
Náklady na likvidaci odpadů na skládce hradí Město Šluknov, které celou 
akci zaštítilo.                                                                              Božena Naňáková, ORŽP

Na úklidu se podíleli i žáci Speciální školy Šluknov, foto: Iveta Laštůvková

la si to užívali. Tento nepořádek způsobili lidé, kterým je jedno, jak jejich 
okolí vypadá a neustále vytváří nové a nové černé skládky. Nezbývá nám 
než doufat, že občané práci dětí ocení a všichni si tak okolí rybníka alespoň 
po nějaký čas užijeme v čistotě. Tímto MO ČRS Šluknov děkuje dětem a ve-
doucím za kladný vztah k přírodě a za jejich úsilí.                    Pavlína Skopalová
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Foto: Jiří Fišer

IC v Bad Schandau
Naše město jsme 6. dubna 2019 
prezentovali na již 16. ročníku Tu-
ristické burzy, která se uskutečnila 
v Centru Národního parku Saské 
Švýcarsko v Bad Schandau. 

Již 80 kulturních a technických pa-
mátek ze všech krajů ČR se zapojilo 
do nového celorepublikového pro-
jektu „Objevuj památky“. Ten vzni-
kl na začátku roku 2018, během 
kterého probíhal jeho „zkušební“ 
ročník. Od jara začíná ostrý pro-
voz, do kterého jsme se zapojili i my 
s naším Šluknovským zámkem.
Projekt je myšlený mimo jiné jako 
propagační podpora - zviditelnění 
často menších, méně známých či 
začínajících památek a jako služba 
návštěvníkům k objevování atrak-
tivních cílů v ČR mimo nejpopulár-
nější památky.
Cílem je společná propagace pamá-

V chladnou sobotu 13. dubna 170 malých i velkých návštěvníků zavítalo na 
náš velikonočně vyzdobený zámek, aby společně vytvořili něco velikonoč-
ního, zasoutěžili si nebo se jen podívali na velikonoční pohádku.
Divadýlko Mrak se svou Velikonoční pohádkou vykouzlilo úsměv na 

Velice děkujeme manželům Kazdo-
vým, kteří na náš zámek darovali 
krásný čajový servis. Ten již zdobí 
prvorepublikový okruh a věříme, 
že udělá návštěvníkům stejnou ra-
dost, jako udělal nám.
A připomínám, že stále platí prosba 
k Vám. Kdo máte doma starožitné 
věci, které nepotřebujete, nebojte 
se na nás obrátit na e-mailu: prida-
lova@mesto-sluknov.cz.

PODĚKOVÁNÍ

Sešli se zde zástupci turisticky za-
jímavých míst, rovněž také posky-
tovatelé ubytovacích i stravovacích 
zařízení. Zájem byl obrovský, do-
konce jsme v našem informačním 
centru už zaznamenali zpětnou 
vazbu - Šluknovský zámek navštívi-
li turisté z Německa, kteří se o nás 
na turistické burze dozvěděli. 

Jitka Schneiderová

Objevujete také památky?
tek, které slouží kulturnímu účelu 
nebo jsou využívány jako turistic-
ké cíle v oblasti cestovního ruchu 
– např. zámecké hotely. Projekt je 
výhradně zaměřený na památky 
v majetku krajů, měst, obcí nebo na 
objekty v soukromém vlastnictví. 
V současné době proběhlo vydání 
druhé turistické brožury, kterou 
můžete nalezt i v našem informač-
ním centru, a dozvíte se v ní všech-
no o projektu i jeho členech.
Od loňského května jsou v provozu 
webové stránky www.objevujpa-
matky.cz – živý web průběžně pl-
něný tipy na výlety po zapojených 
památkách a aktualitami, web je 

propojený se sociálními sítěmi fa-
cebook a instagram.
Iniciátorem projektu Objevuj 
památky s. r. o. je produkční Le-
tohrádku Mitrovských v Brně – 
Mgr. Petr Lukas. A zapojených ob-
jektů je již opravdu dost. Z našeho 
okolí je to také Loreta v Rumburku 
či Děčínský zámek.
Věříme, že společná spolupráce 
všech nás, kteří nejsme ve státních 
rukou, ukáže návštěvníkům, že 
i my máme co nabídnout.

Šluknovský zámek
 (RIC)

 č. tel. 412 332 711,
 +420 739 593 014, 
ic@mesto-sluknov.cz

Provozní doba: 
9.00 - 12.00  

12.30 - 17.00 hodin

Oči až přecházely z velikonočních výtvorů

mnoha dětských tvářích. Oči až přecházely z krásných výtvorů, které byly 
vyrobeny v dílničkách v přízemí zámku. Pestrobarevná vajíčka, vajíčka 
z perníčku, kohouti, zajíčci, krásné košíky či dekorace ze škol jistě zdobily 
o Velikonocích mnohé domovy. 
Velký dík patří opět školní družině a školnímu klubu, kteří připravili deset 
různých stanovišť s úkoly, které obsadili těmi nejmenšími. Velké poděko-
vání také posíláme k rodičům, kteří tento úkol pak převzali i po dětech, 

protože práce to nebyla lehká. Rov-
něž celá výzdoba je jejich krásným 
dílem.
Věříme, že jste se během akce veliko-
nočně naladili a pomlázky, které jste 
společně s námi upletli, jistě sklidily 
velký úspěch nejen u koledníků.

PODĚKOVÁNÍ
Tímto bychom chtěli poděkovat 
Střední lesnické škole a Střední od-
borné škole Šluknov (Mgr. Bc. Ru-
dolfu Sochorovi, Ing. Václavu Vo-
máčkovi) za zapůjčení loveckých 
trofejí a vycpaných zvířat k doplnění 
výstavy „Pytlákova zbraň“, která 
nyní probíhá ve Šluknovském zám-
ku. 
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Dvoustranu za Šluknovský zámek připravila Mgr. Andrea Přidalová

...neznámí vandalové poničili nejen novou omítku Domu kultury, ale i naši 
krásnou růžovou zahradu v zámeckém parku? Prosím, pokud uvidíte takové 
nepravosti, nenechte si to pro sebe. Znevážení práce jiných by nám nemělo 
být lhostejné. Děkuji.                                                                      Renáta Parkmanová

Víte, že...

Poslední víkend v červnu, jako je tomu letos již čtrnáctým rokem, ožije opět 
naše město v dobovém koloritu. Zámecké slavnosti v barokně – renesanč-
ním stylu se opět blíží!
A protože zvědavost narůstá, rádi bychom Vás seznámili s programem, na 
který se můžete těšit.
V pátek v 19:00 hodin budou slavnosti zahájeny paní starostkou Mgr. Evou 
Džumanovou a pak již na pódiu vystoupí Václav Lebeda, známý spíše pod 
pseudonymem Voxel, se svou folk-popovou show. Páteční večer zakončí 
stálice na našem zámeckém pódiu a to kapela Kabát Revival.
Sobota bude v letošním roce hned v několika bodech programu jiná. Ro-
diče s dětmi určitě ocení dětskou scénu, která se bude nacházet ve spodní 

Zámecké slavnosti si připravily hned několik novinek

části parku. Na pódiu zde vystoupí 
skupina Maxíci, která vznikla z pů-
vodní skupiny Maxim Turbulenc. 
Představí nám své umění místní 
mažoretky, Rolnička zahraje svou 
pohádku „Čertimlýn“ a nebude 
chybět ani živý medvěd Hugo nebo 
minifarma Žežulka, jízdy na koních 
a hry pro nejmenší. Dětská scéna 
oživí zámecký park od 13:00 do 
18:00 hodin.
Program na hlavním pódiu začne 
v 10:00 hodin otevřením naučné 
stezky a dobových táborů, které le-
tos budou dva. Jeden v horní a dru-
hý v dolní části parku. Během dne 
tak můžete být součástí verbování 
vojáků skrz zámecký park. Z dobo-

vého programu bych rozhodně upozornila na drezury koní, bitvu z Třice-
tileté války či renesanční tance. Dobovou atmosféru naladí typická kapela 
pro danou dobu – Bardi. 
I během slavností je čas na to si posedět, příjemně popovídat a dát si skle-
ničku moravského moku. A právě k této příležitosti nám své Vínečko bílé 
zazpívá Jožka Černý s cimbálkou. 
V 15:00 hodin si určitě nenechte ujít velkou událost v historii našeho měs-
ta. Na hlavním pódiu budeme slavnostně představovat historicky první 
vlajku v dějinách našeho města. Více jak rok práce tak budete moci ocenit 
právě při příležitosti největších oslav našeho města. 
Podvečerní a večerní doba bude jako každý rok věnována koncertům. Jit-
ka Herciková představí to nejlepší, co naše ZUŠ Šluknov nabízí a stane se 
tak předskokanem takové hvězdy jakou je David Koller - frontman kapely 
Lucie, která je známá svými hity jako Šrouby do hlavy, Daniela nebo Chci 
zas v tobě spát. Davida Kollera vystřídá na podiu revival kapela Kroky Mi-
chala Davida. Písně Michala Davida jistě není třeba představovat, ty zná 
zkrátka každý.
Zámecké slavnosti 2019 budou zakončeny jinak, než jste zvyklí. Po koncer-
tu Michala Davida se přesunete do spodní části parku k Zámeckému ryb-
níku, na kterém uvidíte ohnivou show Piráti z Karibiku na vodě a rovnou 
u rybníka i tolik očekávaní ohňostroj.

Vstupné je možné zakoupit od 
1. června do 28. června v předpro-
deji za 50 Kč na pátek a 100 Kč na 
sobotu. 
V den akce pak zakoupíte vstupné 
na třech kasách zámeckého par-
ku v pátek za 80 Kč a v sobotu za 
150 Kč. Děti do 120 cm mají vstup 
zdarma. Rozhodně tak využijte 
možnosti předprodeje, vstupenka 
bude levnější a zároveň se vyhnete 
případnému čekání ve frontě.
Věříme, že velké očekávání, které 
je na nás každý rok kladeno, ne-
zklameme, že oceníte novinky, jako 
jsou dětská stage, korzující rytíři, 
výstava či ohnivá show na vodě a že 
se společně zase sejdeme v zámeckém parku při příjemné atmosféře a spo-
lečně se setkáme. Protože právě o setkání během slavností nám všem jde.
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Foto a text: Jiří Jelínek

Zajisté si mnozí z Vás při svých procházkách zámeckým parkem všimli 
probíhajících prací na různých místech parku. Asi největším zásahem je 
úprava stávajícího jezírka, které poslední dobou spíše připomínalo odpa-
dovou jímku. Kolem jezírka bude doplněna opěrná zídka pro zamezení 
sesouvání svahu, dno pokryje vrstva písečného podloží a následovat bude 
odborná montáž jezírkové folie. Tímto krokem sice nezabráníme vanda-
lům v jejich činnosti, ale dojde ke zlepšení vzhledu a funkčnosti. 
Další oprava proběhla na dřevěném mostku v dolní části parku, kde do-

V neděli 28. dubna 2019 se konal v Domě kultury ve Šluknově již 27. ročník 
divadelní přehlídky. Letos pohádky navštívilo krásných 174 diváků, kteří 
zhlédli celkem 4 úžasné pohádky. Každá byla originální a každá v jiném 
úžasném provedení. První napínavou pohádku O perníkové chaloupce při-
jela zahrát paní Kelemenová z divadla Na cestě – Liberec. Před druhým 
dobrodružstvím zlobivého čertíka, co hledal největší poklad na lidském 
světě, jsme byli všichni i se členkami Štěpánčina divadla překvapeni zprá-
vou, že mezi námi je malý divák Sebastian, který byl dokonce i v pekle! Po 
obědě jsme byli fascinováni novým stylem tibetské pohádky, při jejíž pří-
pravě měl soubor Pomněnka z Dolní Poustevny jistě spoustu práce s pří-
pravou. Kulisy a provedení bylo prostě úchvatné a jistě zaujalo i dospělé 

V dubnu se konala pohádková divadelní přehlídka

diváky. Poslední Zatoulanou písničku jsme nakonec také našli a uceleným 
zpěvem divadla Matýsek a všech diváků jsme ji i vysvobodili do původní 
zvučné, ale skromné melodie. 
Během přestávek mezi pohádkami si děti i dospěláci mohli zkusit vodit 
loutky, fotit se ve foto koutku, prohlédnout si současné i historické loutky, 
malovat,… Mimo jiné jsme od návštěvníků získali zpětnou vazbu o tom, 
jak se o přehlídce dozvěděli. Děkujeme! I nyní bychom od Vás rádi získali 

informaci pro naše další vystoupení. Byli byste radši, kdybychom hráli po-
hádku v neděli spíše dopoledne než odpoledne? Hlasovat můžete v anketě 
na našem facebooku: https://www.facebook.com/LoutkovySouborRolnic-
ka/.
Zde také najdete více fotek z naší přehlídky, informace o dalších našich 
představeních. Odpovědi může též zaslat emailem na adresu franka2@
seznam.cz.
Nakonec ještě pár děkovných slov: děkujeme Českému rozhlasu Sever, 
městským novinám i Děčínskému deníku za uvedení pozvánky na přehlíd-
ku. Děkujeme také všem souborům, báječnému Kašpárkovi Vítkovi i všem 
pozorným divákům, kteří se letos zúčastnili. I díky Vaší slušné účasti vi-
díme, že to, co děláme, má stále smysl a své příznivce. Budeme se těšit na 
další návštěvu našeho představení, a to například 8. června v Rumburku 
(Na Kopečku v 11:00 hodin) či Krásné Lípě (náměstí v 13:40), 9. června ve 
Velkém Šenově (kino ve 14:00), 29. června na Šluknovských slavnostech 
(v 16:00), 17. srpna ve Vilémově či po velkých prázdninách 22. září na pře-
hlídce v  Dolní Poustevně. 

Za LS Rolnička Ing. Karolína Fráňová

Opravy v parku byly započaty

cházelo k hnilobě nosných trámků, podlahových fošen a madel na zábrad-
lí. Mostek byl vyztužen, odizolován, proběhla výměna podlahy a montáž 
nových madel. Nyní ho čeká očištění a konečný lazurovací olejový nátěr 
pracovníky VPP. Neméně důležitou opravou byla výměna střešní krytiny 
na přístavku u parkoviště, která byla vlivem několika pádů větví v havarij-
ním stavu a bylo nutné ji vyměnit. V nejbližší době proběhne ještě výměna 
zákoutí na lavičky v růžové zahradě a plůtku kolem cukrárny. Akce koordi-
nujeme tak, aby jejich ukončení korespondovalo se začátkem Zámeckých 
slavností. Věříme, že nám dočasná omezení odpustíte a společně se bude-
me všichni radovat z provedených oprav.  
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Text a foto: Bc. Jiří Jelínek, MBA, foto: Renáta Parkmanová, 
více na: https://sluknovskeakce.rajce.idnes.cz/  

Naši mílí čtenáři,
ač je to téměř neuvěřitelné, máme zde opět nový měsíc, tentokrát květen, 
měsíc lásky. Květen dostal své jméno podle všudypřítomných květů, jež 
nyní zdobí aleje, zahrádky a parky. I naši předkové dávali květinám určitou 
symboliku. Podle toho, jakou květinu žena od svého milého dostala, mohla 
vycítit, jaký vztah k ní chová. Narcis byl spojován se sebeláskou, červená 
růže byla vnímána jako vyznání oddanosti a lásky, žlutý tulipán a slunečni-
ce značily pýchu, gerbera upřímnost, žlutý hyacint žárlivost a kaktus konec 
lásky… A to, že jste se dočetli těchto řádků znamená, že máte rádi Šlukno-
váček, který pro Vás každý měsíc s láskou připravujeme.
V krátkosti bych zmínil akce, které proběhly v uplynulém měsíci. Tradiční 
Šramlík v neděli 21. dubna se nesl v duchu dobré zábavy, byť návštěvnost 
byla mírně ovlivněna velmi krásným počasím a přiléhajícími dny sváteční-
ho volna. 

Ve středu 24. dubna jsme se spolu s návštěvníky nechali unášet na vlnách 
hudby z absolventského koncertu ZUŠ Šluknov, který byl příjemným oži-
vením ponurého odpoledne. Osm žáků tímto okamžikem zakončilo sedmi-
leté studium. Za povedený koncert a velmi krásný zážitek děkujeme všem 
účinkujícím. 
Další velmi zajímavou akcí byla v neděli 28. dubna pravidelná divadelní 
přehlídka, o které ve svém článku na str. 10 velmi pěkně povídá Ing. Ka-
rolína Fráňová, členka DS Rolnička Šluknov. Všem účinkujícím patří také 
náš veliký dík za jejich perfektní vystoupení, kterými „rozsvítili“ nejednu 
dětskou tvář. 

Poslední zastavení bych věnoval 
již tradičnímu „pálení čarodějnic“, 
které jsme se snažili oživit dětskými 
dílničkami na Domě kultury a kul-
turním programem v zámeckém 
parku. Asi největším hitem celého 
večera byla návštěva živého fil-
mového medvěda Huga, o kterém 
se přítomní od majitelů dozvěděli 
více z jejich  vyprávění. Samozřej-
mostí bylo již tradiční zapálení 
připravené vatry, které by nebylo 
možné bez perfektní přípravy na-
šimi hasiči a dodání dřeva SLŠ. Ná-

sledoval doprovodný program se 
spoustou písniček, vyhodnocením 
nejlepších masek čarodějnic, kou-
zelníkem, animačním programem 
a také možností si opéci špekáček 
po úspěšném absolvování některé 
ze soutěží. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o tradiční národní akci, která 
je pořádána na více místech naše-
ho regionu, bych chtěl poděkovat 
všem za poměrně velikou účast 
a podporu, a také všem organizá-
torům, účinkujícím a spolupodíle-
jícím se organizacím (Teen Chal-
lenge Šluknov, Český červený kříž 
Šluknov...). 
I následující měsíc, co se týče kulturních zážitků, bude bohatý. V pátek 
10. května od 18 hodin pro Vás na Domě kultury vystoupí populární 
zpěvačka Marcela Holanová a herec a bavič Milan Pitkin ve svém pořadu 
„Posezení s…“. Věříme, že pořad plný vyprávění i písniček obou protago-
nistů Vás pobaví a naplní energií. Lístků již není mnoho, tak si pospěšte. 
Dále 12. května Vás zveme již na tradiční hudební a taneční odpoledne 
„Šramlík“, které Vás jistě nezklame. Dalším zajímavým zastavením může 

být „Hvězdný večer“, který zde 
17. května od 20.00 hodin na 
Domě kultury pořádá „Bar u Fany-
ho“ z Rumburku. Celý večer se po-
nese ve stylu Oldies hudby, provází 
DJ PEPE a jako host večera vystou-
pí imitátor Petr Martinák. Vstupen-
ky můžete zakoupit například v In-
formačním centru na Šluknovském 
zámku, případně v IC Rumburk. 
Věříme, že alespoň některá z uve-
dených kulturních akcí Vás zaujme 
a pobaví. 
S přáním krásného jara za kolektiv 
Odboru kultury Jiří Jelínek.
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Exkurze čtvrtých ročníků na Den Země
Žáci 4. ročníků se zúčastnili 23. 4. 2019 v rámci projekto-
vého vyučování Den Země exkurze na horu Říp. Akce se 
uskutečnila ve spolupráci s cestovní kanceláří CK 2, kte-
rá si pro nás připravila vzdělávací program. Děti se blíže 
seznámily s významnými historickými postavami našich 

Poslední putování

10. dubna v podvečer jsme se napo-
sled v tomto školním roce sešli my, 
příznivci cestování, v hlavní budo-
vě Základní školy J. Vohradského, 
abychom tento jarní podvečer strá-
vili nanejvýš příjemně. 
Podívali jsme se totiž tentokrát, díky 
vyprávění paní R. Sochorové do 
poměrně vzdálené destinace, a to 
do Panamy. Beseda byla jako vždy 
nesmírně zajímavá, založená na 
komentovaném videu, takže dojmy 
byly skutečně živé. Opět jsme se do-
zvěděli mnoho nového a zajímavého 
a nikdo neodcházel zklamaný. 
Pokud se chcete i Vy stát „členem“ 
našeho cestovatelského klubu, sr-
dečně Vás v příštím školním roce 
zveme opět mezi nás. Jistě nebu-
dete litovat, témata jsou vždy za-
jímavá a atmosféra našich večerů 
neobyčejně srdečná.

Za organizační tým 
Mgr. Alena Müllerová

V měsíci dubnu se žáci prvního stupně ZŠ ve Šluknově zúčastnili základní-
ho kola turnaje v kopané ve Chřibské. 

Úspěšně jsme reprezentovali naši školu v McDonald‘s Cup

Hrálo se v kategorii mladší žáci (1. – 3. ročník) a starší žáci (4. a 5. ročník). 
Mladší žáci se umístili na krásném 3. místě, starší žáci si vybojovali vyni-
kající 1. místo. Za tyto sportovní výkony oba týmy po zásluze postupují do 
Okresního kola v Markvarticích. Všem žákům tímto děkuji za úspěšnou 

reprezentaci naší školy:
 Mladší žáci – Hladík Martin, Hlavsa Petr, Hrádek Pavel, Matějka Petr, 
Sivák Sebastien, Matějů Alex, Hejtmánek Tomáš, Kohút Jakub, Holakov-
ský Miroslav
 Starší žáci – Stanko Patrik, Kaucký Vít, Dušík Lukáš, Sivák Miroslav, 
Palka Antonín, Nepovím Ondřej, Dostál Pavel, Goldberg Robert, Hlávko-
vá Tereza, Jirků Lukáš. 

Mgr. Tomáš Krákora

dějin, zábavnou formou plnily různé úkoly a vyrobily si 
ozdobný amulet na památku. Žáci se setkali například 
s těmito postavami naší historie: praotec Čech, mistr Jan 
Hus, Jan Amos Komenský, Božena Němcová a kníže  sva-
tý Václav. Exkurze se zároveň prolínala s výukou učiva 

dějin čtvrtého ročníku. Akce se nám velice líbila.          Třídní uč. Mgr. Radka Kotuličová a Mgr. Jana Schneiderová
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Před Velikonoci jsme měli možnost se zúčastnit společného výletu s ně-
meckými dětmi. Cestovali jsme vlakem. Za městem Sebnitz jsme vystou-
pili a cestou podél stejnojmenného potoka jsme plnili různé úkoly, které 
se týkaly Velikonoc a jarní přírody. Měli jsme také možnost porovnat zvyky 
v obou zemích. V lázeňském městě Bad Schandau, kam jsme připluli pří-
vozem, jsme si prohlédli výstavu o přírodě Saského Švýcarska v National-

Třeťáci navštívili Saské Švýcarsko

parkzentru. Vše jsme si mohli vyzkoušet a všemu jsme i rozuměli, protože 
nápisy byly v obou jazycích.
Za mnoho zážitků děkujeme paní učitelce Janě Rejzkové, která nám tento 
nevšední výlet umožnila.

děti ze 3. B a jejich třídní učitelka Jana Eichlerová

V situaci tísně a ohrožení zdraví nebo 
života může pomoci takzvaná senior-
ská obálka neboli I. C. E. karta. 
Jde o kartu, na které mají senioři 
vyplněné základní údaje o svých ne-
mocech, lécích, alergiích, kontakty 
na blízké osoby a praktického léka-
ře. Karta s údaji je umístěna na vi-
ditelném místě v bytě nebo domě.
Seniorská obálka je projekt, který 
vznikl jako výstup kulatého stolu 

Seniorská obálka pomůže v tísni nebo ohrožení zdraví a života
„Stárneme ve zdraví“ v Brně projek-
tu Politika stárnutí na krajích Minis-
terstva práce a sociálních věcí.
Co je seniorská obálka, neboli 
I. C. E. karta?
Seniorská obálka, nebo též karta 
I. C. E. (In Case of Emergency), je 
určena nejen pro seniory, kteří se 
ocitnou v krizové situaci. Napo-
máhá především v okamžiku, kdy 
člověka postihnou náhlé zdravot-

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
MĚSTA ŠLUKNOV

pomáhá seniorům a lidem s tělesným postižením, aby mohli žít ve 
svém domácím prostředí. 
Pečovatel je Vám oporou, když potřebujete pomoci v péči o sebe 
nebo o Vaši domácnost. 
Zajišťujeme pro Vás:
pomoc při oblékání, osobní hygieně, při pohybu 
doprovod – na lékařská vyšetření, úřady apod.
zajištění jídla nebo pomoc při jeho přípravě a podání
úklid, nákupy, praní, žehlení, apod.

Na úhradu služby lze využít příspěvek na péči. Rádi Vám poradí-
me, jak si jej vyřídit.
V případě, že ze zdravotních důvodů se nemůžete osobně dostavit 
pro zjištění více informací a zajištění žádostí, může sociální pra-
covník přijít osobně dle telefonické domluvy. 
Pro terénní zajištění sjednání pečovatelské služby je pověřená 
sociální pracovnice Bc. Hana Sokolová, e-mail: sokolova@mesto-
-sluknov.cz, tel. +420 412 315 316, mobil : +420 731 411 508.
Kontaktní údaje 
Pečovatelská služba Města Šluknov, 
Lužická 1093, 407 77 Šluknov,
tel. 412 358 411
email: dpssluknov@seznam.cz

ní potíže a musí volat záchrannou 
pomoc. V takových situacích bývá 
člověk rozrušený, nesoustředěný, 
dezorientovaný, nedokáže odpo-
vídat na položené otázky. Velkým 
ulehčením pro přivolanou pomoc je 
v této situaci dobře vyplněná I. C. E. 
karta umístěná na viditelném místě 
v domácnosti.
Co do karty vyplnit?
Kartu je třeba vyplnit v klidu, nejlé-
pe s někým blízkým či rodinou. Vy-
plňují se údaje týkající se nemocí, 
se kterými se dotyčný léčí, a léků, 
které užívá. Dále je vhodné uvést 
jméno praktického lékaře, ale pře-
devším údaje týkající se blízkých 
osob, kterým je nutno podat zprávu 
o vzniklé situaci. Aby karta fungo-
vala, je velmi důležité ji průběžně 
aktualizovat, například při změně 
předepsaných léků. 
Kam kartu umístit?
Vyplněnou kartu je nutno umístit 
na jedno ze dvou možných míst – na 
lednici (třeba magnetkou), a nebo 
do průhledné fólie na vnitřní stra-
nu vchodových dveří. Je důležité, 
aby údaje na kartě nebyly zastaralé 

a aby byla karta vidět. Kartu neu-
kládejte do neprůhledného pouzdra 
nebo do šuplíku a podobně.
Kde můžete kartu získat?
Kartu můžete zdarma získat pro-
střednictvím Městského úřadu ve 
Šluknově - úsek sociální a terénní 
práce (přízemí) prostřednictvím 
sociálních pracovníků na tomto 
úseku. V případě, že ze zdravot-
ních důvodů se nemůžete osobně 
dostavit, můžete nahlásit jméno 
a adresu seniora, na kterou mu so-
ciální pracovník obálku přinese.  
Pro terénní zajištění distribuce této 
karty je pověřená sociální pracovni-
ce Bc. Hana Sokolová. Kontaktní 
údaje: E-mail: sokolova@mesto-
-sluknov.cz, tel. +420 412 315 316 
mobil: +420 731 411 508.
Sociální pracovnice pro seniory 
a zdravotně handicapované občany 
zároveň poradí s vyplněním karty.
Karty se vydávají oproti podpisu 
žadatele o I. C. E. karta. Tento po-
stup je nastaven z důvodu zajištění 
ochrany a bezpečnosti seniorů. 

Za úsek terénní a sociální práce 
Bc. Marcela Postlerová 
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PODĚKOVÁNÍ

Srdečná blahopřání
k životním jubileím

Dne 27. května 2019 oslaví paní Eva Formáčková 77. narozeniny. Do dal-
ších let hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti jí přeje Jarča s rodinou.

Vítězslav Kučera a Iveta Bartoňová

Manželství uzavřeli Přivítali jsme

Tomáška Uchytila

Rozloučili jsme se s

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

BLAHOPŘÁNÍ

Opakujeme poděkování od paní 
Kusové v novém znění a omlou-
váme se za nedorozumění, ke kte-
rému došlo v předchozím vydání.
Chtěla bych touto cestou poděkovat 
panu MUDr. Strakovi a sestrám Ve-
runce Hlavsové a Ivance Vlčkové za 
obětavou péči o mého manžela Lu-
míra Kuse do poslední chvíle jeho 
života. Moc děkuji. 

Dana Kusová

Vzpomínky

Dne 15. 5. 2019 
by se dožil 70 let 
pan Michal Va-
něk. Zemřel však 
20. 5. 2016.
S láskou vzpo-
míná manželka 

a děti s rodinami.

Tvé zlaté srdce 
zůstane navždy 
s námi, scházíš 
nám.
Dne 17. 5. 2019 
v z p o m e n e m e 
7. výročí úmrtí 

naší milované maminky, sestry, ba-
bičky a prababičky paní Jaroslavy 
Mištíkové. S láskou vzpomíná dce-
ra a synové s rodinami a sestra.

Rok za rokem 
ubíhá, čas prý 
rány hojí, vzpo-
mínky však na 
Tebe stále stejně 
bolí. 
Dne 17. 5. to 

bude šest let, kdy nás opustil milo-
vaný manžel, otec a dědeček pan 
Jiří Ducháč. 
S láskou vzpomínají manželka 
Jana, syn Jiří s rodinou, dcery Petra, 
Nikola a Tereza s rodinami. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

V průběhu měsíce dubna 2019 si 
udělala čas a navštívila p. Mgr. Eva 
Džumanová naše šluknovské osla-
vence pp. Elišku Tichou – 95 let, 
Jiřího Jakubce – 85 let a Anežku 
Skopalovou – 91 let. Přejeme jim 
do dalších let hlavně zdraví, štěstí 
a životní pohodu. 

Za SPOZ  Jana Galbavá. 

70 let
Beránková Krista
Zadinová Alena
Žišková Naděžda
Kezerová Jana
Machovcová Jaroslava
Brda Miroslav
Kezer Václav
Hackerová Danuška
Pitříková Alena
75 let
pp. Hájková Ingrid
Patkaň Emil
Rokoš Jaroslav
Navrátil Ladislav
80 let
pp. Homolková Věra
Pillerová Jiřina
85 let
pan Jakubec Jiří
86 let
paní Šimůnková Zdenka
88 let
paní Mrázová Jaroslava
90 let
pan Horner Václav
91 let
paní Skopalová Anežka
93 let
pp. Hájková Jindra
Rumlová Marie
95 let
paní Tichá Eliška

Naše milovaná členka LS Rolnič-
ka, Helenka Ansorgová, oslavila 
2. dubna své krásné narozeniny. 
Tyto narozeniny byly však velmi vý-
jimečné. Shodou nešťastných udá-
lostí odešel Helence pejsek Čiko do 
psího nebe a nám to nedalo! Hledali 
jsme, až jsme našli ten nejlepší dá-
rek. Centrum pro zvířata v nouzi při 
ZOO Ústí nad Labem má spoustu 
mazlíků, kteří hledají nový domov. 
Dvouletá Besi byla ideální velikos-
tí, vzhledem, charakterem, no a ten 
její kukuč! Tyto úžasné narozeniny 
spojily dvě smutné dušičky v jedno 
velké opravdové štěstí. Ještě jednou 

paní Ludmilou Prokůpkovou
panem Františkem Víceníkem
panem Stanislavem Zítkou
panem Alexandrem Karlem
paní Olinkou Hnízdilovou
panem Jiřím Morkusem

Přání Helence od loutkářů

přejeme Helence hodně radostných chvil, procházek a úžasného vítání 
a skotačení. Máme Vás obě rádi! 

Za loutkáře z Rolničky Karolína Fráňová

Děkuji touto cestou Sboru pro ob-
čanské záležitosti ve Šluknově za 
dárek k mému životnímu jubileu a 
za osobní návštěvu paní starostky 
Evy Džumanové a paní matrikářky 
Jany Galbavé. 

Jiří Jakubec

Jsme rádi, že sourozenci Bienertovi jsou navrženi do Síně slávy Klubu českých 
turistů. I když na veřejnosti vystupoval většinou jen František, patří k němu neod-
myslitelně i jeho starší bratr Eduard a jeho sestra Alžběta. Bez svých sourozenců 
by pan inženýr nikdy nemohl zvládnout to, co pro turisty, hlavně pro mládež, dělal.
Všichni tři byli i zakládajícími členy Kulturního sdružení občanů německé národ-
nosti, které je oficiálně registrováno již od roku 1972. I zde odvedli velký kus prá-
ce. Přidáváme naše hlasy a držíme palce.

Za Spolek Němců a přátel německé kultury Helga Hošková
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V městské knihovně probíhá dlouhodobá soutěž, při které se lze něco do-
zvědět a ještě získat volný lístek pro jednu osobu na jednu kulturní akci dle 
vlastního výběru – v domě kultury nebo ve Šluknovském zámku. Volná 
vstupenka platí do konce roku 2019. Každý měsíc je vyhlášena a zveřejně-
na na tabuli ve vstupní hale městské knihovny a ve Šluknovských novinách 
otázka nebo úkol, odpověď je třeba odevzdat ve vstupní hale MK do připra-
vené krabice, nebo zaslat mailem na adresu MK: knihovna@mesto-sluk-
nov.cz. Na konci měsíce je vylosován výherce volné vstupenky, jehož jméno 
70 let je oznámeno v ŠN a zveřejněno i na nástěnce v hale knihovny. pp. 

Získejte s knihovnou 
volnou vstupenku

Otázka na květen:
1. května 1904 v Praze zemřel ve věku 62 let jeden z nejvýznamnějších hu-
debních skladatelů všech dob a světově nejhranější český skladatel vůbec. 
Jeho symfonická a koncertantní díla jsou tradiční součástí repertoáru vý-
znamných orchestrů po celém světě. Proslavil se symfoniemi, nástrojový-
mi koncerty a velkými vokálně-instrumentálními skladbami, neméně však 
i komorní hudbou a operami. Byl spolu s Bedřichem Smetanou průkopní-
kem novodobé české hudby v linii vrcholného romantismu. 
Narodil se 8. září 1841 v Nelahozevsi v domě č. 12 jako první z osmi dětí. 
Zvláštního zabarvení dodalo jeho hudbě úsilí o obecně slovanský ráz tvor-
by, kterým obohatil nejvýrazněji světovou hudební tvorbu. Podobně byl za 
svého amerického pobytu inspirován hudbou černošskou a indiánskou, 
což se projevilo v jeho 9. symfonii, zvané Novosvětská, která patří k nejlep-
ším dílům tohoto druhu v celé hudební historii. Inspiroval se také českými 
pohádkami a bájemi (opery Čert a Káča, Rusalka, Jakobín, Armida). 
Napsal celkem devět symfonií, několik symfonických básní, velké skladby 
instrumentální (Slovanské tance), vokální a vokálně-instrumentální (Sta-
bat Mater, Svatá Ludmila, Rekviem, Te Deum), 5 koncertních ouvertur, 
množství komorních skladeb (nejznámější je Smyčcový kvartet F dur, zva-
ný Americký), koncertů (houslový, violoncellový a klavírní), písně (Biblic-
ké písně), sbory, klavírní skladby (verze Slovanských tanců, později i or-
chestrální verze), 10 oper (nejznámější jsou Rusalka, Jakobín, Čert a Káča, 
Dimitrij a Armida). 
Nejrůznější dokumenty a další památky (notové autografy, koresponden-
ce, listinné materiály, výtvarná díla, dobové fotografie, programy, plakáty) 
na tohoto výjimečného skladatele jsou umístěny v muzeu, které od doby 
svého vzniku v roce 1932 sídlí v barokním letohrádku Amerika v Praze. 
Znáte jméno tohoto hudebního velikána?
Správná odpověď na otázku z dubna zněla: Datum Velikonoc se mění kaž-
doročně v závislosti na datu prvního úplňku po jarní rovnodennosti. Ví-
tězkou se stala paní Anna Goldmanová ze Šluknova.                                (šti)

Začátky české turistiky sahají do 
českého obrození v oblasti tělesné 
výchovy, kdy byl v roce 1862 za-
ložen Sokol. Kromě gymnastiky 
organizoval Sokol i turistické vý-
lety a setkání na místech Čechům 
drahých. K tomu přispěl další spo-
lek, který bojoval o zachování čes-
kého života v severních Čechách 
- Národní jednota severočeská. 
Spoluprací těchto dvou organizací 
se stal pro českou turistiku neoby-
čejně zásadní čin - založení Klubu 
českých turistů dne 11. června 
1888 v Praze. Prvním předsedou 
se stal známý cestovatel, milovník 
přírody a veřejný činitel Vojta Ná-
prstek. 
Již následující rok začal vycházet 
časopis „TURISTA“, 130 roků slou-
ží turistům jako zdroj informací 
v kulturně poznávací činnosti. Děti, 
rodiče i senioři ze Šluknovska urči-
tě v sobě opět objeví literární talent 
a zapojí se do vzniku nového DIÁ-
ŘE, tentokrát na téma PŘÍBĚH ZE 
STARÉ FOTOGRAFIE.
A 130. výročí v letošním roce také 

Co čeká turisty v roce 2019?
oslavují značkaři s nejlepším znače-
ním na světě. Ve Šluknově se snaží-
me vyznačit jen několik užitečných 
zkratek. Mezi Knížecím a Šlukno-
vem, Šluknovem a Novým Hrabě-
cím, Královkou a Královstvím tak, 
aby vznikly pro návštěvníky ucelené 
turistické okruhy. 
Ve Šluknově vznikl první oddíl tu-
ristiky v roce 1957 při TJ Jiskra. 
Sloučením TJ Jiskra a TJ Spartak 
v roce 1959 vznikla tělovýchovná 
jednota TJ SPOZA Šluknov a od-
bor turistiky Šluknov byl oficiálně 
zaregistrován při OVČSTV v Děčí-
ně. Jeho předsedou byl až do roku 
1990 Ing. František Bienert, kte-
rého letos navrhujeme do ústřední 
síně slávy KČT.  
60. výročí KČT ve Šluknově důstoj-
ně oslavíme 9. 11. 2019 koncertem, 
výletem, vyhodnocením, odměna-
mi, samozřejmě s občerstvením 
i tanečkem. 
Za současné aktivní členy pozveme 
všechny zasloužilé i budoucí členy 
spolku.                              

Miloslav Toman

Po posledních tónech muzikantů se hosté rozcházeli s pocitem příjemně pro-
žitého dne a krásnými zážitky z oslavy dne Romů.                    Alena Roušalová,

komunitní pracovnice Charity Šluknov

V sobotu 6. dubna 2019, kdy si Romové na celém světě připomínají svůj 
původ, kulturu a jazyk, se pod záštitou Oblastní charity Šluknov konal již 
3. ročník Mezinárodního dne Romů. Kulturní akce ve Šluknově se zúčast-
nilo přes dvě stě padesát návštěvníků, které sem především přilákal roz-
manitý program. 
Romský den zahájila proslovem představitelka města, starostka Eva Džu-
manová. Popřála všem návštěvníkům a účinkujícím hodně štěstí v dalším 
životě, skvělou zábavu a jako poděkování převzala od nejmenších dětí 
z Oblastní charity Šluknov květiny.
O hudbu se postaraly hudební skupiny ,,Trio Gitano‘‘ a další hudebníci, 
kteří se střídali s vystoupeními tanečních skupin dětí z Dětského domova 
z Lipové, tanečního souboru ,,Lila Rosa‘‘ z Krásné Lípy a šluknovských 
dětí z tanečních skupin Čercheničky a Bachtale Čaja. Na plátně se promí-
taly snímky z návštěvy jiných Romských komunit na Slovensku.
Hosté si mohli pochutnat na tradiční romské kuchyni. K pohoštění byly 
nabízeny záviny s různými náplněmi nebo šneci z listového těsta. Domů si 
návštěvníci mohli odnést výrobky z dílny Romských žen.
Oslava Mezinárodního dne Romů ve Šluknově sklidila velký úspěch a každé 
vystoupení bylo odměněno jak mohutným potleskem a povzbuzováním, tak 
i sladkou odměnou a tištěným poděkováním od Oblastní charity Šluknov.

Oslava sklidila velký úspěch

Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci 

s Městem Dolní Poustevna Vás srdečně zvou 

na tradiční turistický pochod SEVERNÍ STOPOU. 

Letos, již 43. ročník, se uskuteční v sobotu 18. května. 
Startovním místem je turistická chata 

za hřištěm v Dolní poustevně. 

Start kratších tras 3 km, 5 km a 8 km probíhá od 9:00 do 

11:00 hodin, delších tras 12 km a 20 km od 8:00 do 11:00 ho-

din. Cílovým místem je Čtverec v Dolní poustevně, kde bude 

připraven program a občerstvení.
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V úterý 16. 4. 2019 proběhla soutěž 
v první pomoci pro děti s názvem 
Šluknovský správňák. Letošní už 
třetí ročník soutěže organizoval 
Schrödingerův institut a konal se 
pod záštitou města Šluknov a letos 
i za krásného počasí. Soutěže se 
zúčastnilo 30 tříčlenných družstev 
ve třech kategoriích (1. a 2. stupeň 
základní školy a střední školy). Za-
hájení a ukončení soutěže probí-
halo v tělocvičně lesnické školy za 
fanfár trubačů a za účasti starost-
ky města Šluknov Mgr. Evy Džu-
manové, ředitele Střední lesnické 

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:                                                                                  

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

Šluknovští správňáci poskytovali první pomoc
školy a střední odborné školy Šluk-
nov Mgr. et Bc. Rudolfa Sochora 
a hlavní organizátorky soutěže 
Bc. Jany Hozákové ze Zdravotnické 
záchranné služby Ústeckého kraje 
a také členky spolku Pomoc4all po-
řádající kurzy první pomoci.
Všichni soutěžící prošli šesti sta-
novišti, kde poskytovali první po-
moc. Museli zvládnout komunikaci 
s agresivním diabetikem v hypogly-
kémii, resuscitaci v hloučku fotba-
listů, rozpoznat mozkovou mrtvici 
a přivolat záchranku pomocí apli-
kace záchranka, ošetřit otevřenou 

i zavřenou zlomeninu a zajistit před 
příjezdem záchranky těžce zraně-
ného skateboardistu. Pro figuranty, 
studenty bezpečnostně právního 
oboru lesnické školy ve Šluknově, 
byly úkoly o to náročnější, že pro 
velký počet soutěžících jsme museli 
každý úkol souběžně připravit na 
dvou stanovištích. O namaskování 
figurantů se postaraly studentky 
oboru vlásenkář a maskér z Vyšší 
odborné školy, Střední průmyslo-
vé školy a Střední odborné školy 
služeb a cestovního ruchu ve Varn-
sdorfu. Na regulérnost soutěže do-
hlíželi rozhodčí z řad záchranářů 
Zdravotnické záchranné služby 
Ústeckého kraje, výjezdové stano-
viště Rumburk.
Kromě plnění šesti soutěžních úko-
lů si děti mohly v mezičase prohléd-
nout hasičský vůz, navštívit dětské 
hřiště nebo si prohlédnout výstavu 
trofejí, která zrovna v lesnické škole 
probíhá. Než naši rozhodčí spočíta-
li výsledky, mohly si děti vyzkoušet 
nasadit neprůstřelnou vestu či za-
troubit na lesní roh.
A kdo to vyhrál? Podle mého míně-
ní všechny děti, které našly odvahu 
do soutěže jít a vyzkoušet si poskyt-
nout první pomoc. Proto si ceny 
odnesli všichni. K cenám si navíc 
odnesli poháry vítězové na prvních 
třech místech ve všech kategoriích. 
Byli to:
V kategorii 1. stupeň základních 
škol
3. místo Křečci – DDM Varnsdorf
2. místo Vlčáci – DDM Varnsdorf
1. místo Košťata – ZŠ Dolní Podluží
V kategorii 2. stupeň základních 
škol
3. místo Loupáci – ZŠ Dolní Podlu-
ží
2. místo Správňáci – DDM Varn-
sdorf
1. místo Kačeři – DDM Varnsdorf
V kategorii středních škol
3. místo Zdravoťáci – SZŠ a OA 

Rumburk
2. místo Bezpečáci– SLŠ a SŠ Šluk-
nov
1. místo Berušky 2 – SLŠ a SŠ Šluk-
nov
Za ceny a za spolupráci na přípravě 
a průběhu soutěže děkujeme měs-
tu Šluknov, Střední lesnické škole 
a střední odborné škole Šluknov, 
Českému červenému kříži Šluknov, 
spolku Pomoc4all Varnsdorf, Vyšší 
odborné škole, Střední průmyslové 
škole a Střední odborné škole slu-
žeb a cestovního ruchu Varnsdorf, 
Hasičskému záchrannému sboru 
Šluknov, Zdravotnické záchranné 
službě ústeckého kraje Rumburk, 
Schrödingerovu institutu, obci 
Rybniště, obci Dolní Podluží, měs-
tu Varnsdorf, aplikaci Záchranka, 
Odborovému svazu zdravotnictví 
a sociální péče ČR, firmě Mocca 
Liberec, firmě Uniles Rumburk, 
firmě Belden Horní Podluží a v ne-
poslední řadě firmě Hervis sport, 
která poskytla hlavní cenu pro cel-
kového vítěze soutěže, kterým se se 
282 body z 300 možných stali Kače-
ři z DDM ve Varnsdorfu.

Text a foto:Bc. Jana Hozáková, 
Pomoc4ALL
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Ve dnech 13. - 14. 4. jsme se zúčast-
nili závodů Spartan Race v Kutné 
Hoře. V sobotu se naši tři kolegové 
statečně poprali se závodem Sprint, 
kdy se běží 5 km+ a více, během 
toho se musí překonat 15 různých 
překážek. Při nesplnění překážky 
je trest 30 „angličáků“. Závod si 
náramně užili a vcelku jim i přálo 
počasí, v cíli byli odměněni medailí 
a podporou ostatních členů týmu 
TBW (Total Body Work), který 
dorazil do Kutné Hory později, ne-
boť jeho závod byl na programu až 
v neděli. 

Náš tým se zúčastnil Spartan Race v Kutné Hoře
Ubytovaní jsme byli v Kolíně, který 
jsme si odpoledne prohlédli. V ne-
děli nás čekal závod Super, 15 km+ 
více s 20 překážkami. Nám, bo-
hužel, počasí moc nepřálo, venku 
zhruba 5 stupňů. O to větší šok pro 
nás bylo, když jsme na startu závo-
du zjistili, že nás i v tomto počasí 
čeká plavání v rybníku a plazení 
pod ostnatným drátem asi ve 3 
stupňové vodě. Většina z nás si bě-
hem závodu sáhla až na úplné dno, 
ale díky ostatním a hlavně skvělé fy-
zické přípravě našeho trenéra Petra 
H., jsme získali další nové zkuše-

nosti a posunuli jsme se o kus dál.
Závod jsme nakonec všichni úspěš-
ně dokončili. 
Ještě nás v září čeká nejtěžší závod 
Spartan Race Beast (20 km a více 
s 25 překážkami) na Lipně, aby-
chom získali hlavní medaili Trif-
fecta, která se skládá ze tří kousků 
všech závodů (Sprint, Super, Be-
ast). Tímto děkujeme za celý tým 
TBW našemu trenérovi Péťovi za 
jeho práci a občas i nervy s námi 

„cvičícími“ na trénincích. Díky 
Tobě, Péťo, jsme tým, který v každé 
situaci drží při sobě. Děkujeme!
A protože málo kdo ví, že nejsme 
tým nejen na trénincích,ale trávíme 
spolu i volné chvíle s našimi dětmi 
a našimi rodinami, podnikáme vý-
lety a různé akce i s ostatními okol-
ními spolky.
Rádi mezi nás uvítáme i nové členy. 

Za tým TBW 
Michaela Holakovská

Šluknovské mažoretky Bezinky se 
13. 4. 2019 účastnili svojí vůbec 
první soutěže mažoretkových týmů 
Českokamenická mažoretka 2019, 
která se konala v DK Česká Kame-
nice.
S dětmi jsme se sešli v sobotu v de-
vět hodin ráno před tělocvičnou ve 
Šluknově. Dohodli jsme se s rodiči, 
které dítě s kým jede a mohli jsme 
vyrazit na cestu. Většina dětí svou 
noční nespavost z nervozity dospá-
vala po cestě.
Když jsme dorazili na místo, zapla-
tili jsme startovné a jeden z organi-
zátorů akce nás zavedl do naší šat-
ny. Děti si vzaly náčiní a upalovali 
jsme na prostorovou zkoušku. Při 
zkoušce se nadělalo pár chybiček, 
takže jsme to potom v šatně ještě 
párkrát zkusili. Měli jsme spoustu 
času, protože naše kategorie začí-
nala až deset minut před čtvrtou 
hodinou. A tak jsme se rozhodli 
zajít si na oběd. Zachovali jsme 
tradici a většina z nás si dala sma-
žený sýr, nebo řízek. Takto jsme to 
v dřívějších letech se staršími dětmi 
dělali vždy. Najednou za námi při-
šla návštěva. Přišla za námi moje 
nejmilejší maminka, bývalá vedou-
cí našeho souboru, aby dětem po-

Bezinky jsou už na stupních vítězů
přála štěstí a mě aby pomohla děti 
připravit. Po obědě jsme se vydali 
zpět a započaly přípravy.
Po učesání, nalíčení, převléknutí 
a hlavně po podpoření dětí, že to 
zvládnou, jsme přešli z naší šatny 

do hlavního sálu, kde se vše konalo.
Jako první výstup byla sestava 
s hůlkou, kterou děti v tomto pro-
vedení trénují od října 2018. Hůl-
ky popadaly, ale to se prostě někdy 
stává. I přesto se dětem celá sestava 
povedla. Po tomto vystoupení jsme 
rychle utíkali nahoru do šatny pře-

vléknout se.
Když jsme se dostali opět do sálu, 
byly děti hned na řadě. Tentokrát 
v podání pom pom sestavy. Ta se 
jim povedla naprosto PERFEKT-
NĚ. Tuto choreografii děti trénují 
teprve od února, ale i přesto byla 
provedena naprosto precizně. Po-
tom nás čekalo už jen vyhlášení 
výsledků.
Všechny soubory naší kategorie 
Junior mladší si nastoupily a už 
jsme všichni netrpělivě čekali, jak 
to vlastně dopadlo. V disciplíně 
s hůlkou nás vyhlásili jako tře-
tí umístěné. Všechny děti jásaly 
a byly šťastné. Pocity byly asi tako-
véto „Panebože naše první medaile, 
panebože!“ Poté pro nás však při-
šel šok…. V disciplíně s pom pomy 
jsme získali 1. místo. Nejdříve jsme 
se na sebe nevěřícně dívali a pak 
nám došlo, že to tak opravdu je. 
Začali jsme se smát, brečet a křičet 
radostí. Naprosto jsme nečekali ta-
kováto krásná umístění a ono se to 
skutečně stalo.
Jako zakladatelka, vedoucí a tre-
nérka mažoretek Bezinek jsem na 
svoje svěřenkyně neskutečně hrdá. 
Věřte mi, že celou cestu domů vla-
kem jsem neustále brečela, ale ne 

proto, že bych byla smutná, ale 
skutečně proto, jakou jsem měla 
radost…
Tímto chci poděkovat Nelince Fili-
povské, Natálce a Kristýnce Žebro-
vým, Sabince Vítové, Verunce Ště-
pánkové a Milušce Krajčírové za 
skvělý výkon a za krásně prožitý den.

Romana Wiesnerová
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Gymnazisté jeli za dobrodružstvím do Francie
V neděli 24. dubna ráno se deset statečných studentů 
z Gymnázia v Rumburku sešlo na vlakovém nádraží, 
aby vyrazilo na první z mezinárodních výjezdů napláno-
vaných v rámci programu Erasmus+. Pan učitel Winter 
už nás všechny očekával a druhý vyučující, který nás 
na naší cestě doprovázel, se připojil později. Všechno 
probíhalo hladce, v Děčíně jsme přestoupili na rych-
lík a pádili jsme do Prahy, kde jsme se pokračovali na 
letiště Václava Havla. Letadlo odlétalo ve 12:25 hodin 
a my v něm letěli v oblacích směrem na pařížské  letiště 
Charlese de Gaulla. Největším problémem při plánová-

Je to již 30 let ode dne, kdy se 
v Rumburku poprvé konala soutěž 
o „Zlaté kladívko“. Ta je zaměřena 
na porovnávání zručnosti svých 
žáků. Ve čtvrtek 4. 4. 2019 se na 
Speciální ZŠ a Praktické škole 
v Rumburku, od letošního roku 
2019 pobočce Speciální a Praktické 
škole Šluknov, sešli chlapci ze šesti 
škol, aby se o tuto cenu utkali. Do-
razili žáci z České Kamenice, Děčí-
na, Jiříkova, Šluknova, Varnsdorfu 

I naši soutěžili o „Zlaté kladívko“
a Rumburku. Soutěžilo se jako vždy 
ve třech kategoriích.
Žáci ze sedmých, osmých a devá-
tých ročníků - mladí řemeslníci se 
po několikatýdenním výcviku sešli, 
aby ukázali, co všechno se naučili 
a v čem se zlepšili.
Sedmý ročník vyráběl dřevěného 
ptáčka, osmý ročník rybu a devátý 
se věnoval kovu a vyráběl otvírák ve 
tvaru žraloka. Na zhotovení výrob-
ků byl stanovený čas maximálně tři 
hodiny. Nezávislá porota pak určila 
toto pořadí:
Na celkovém 3. místě se umístila 
Speciální ZŠ z Varnsdorfu, na 
druhém místě Speciální ZŠ z Čes-
ké Kamenice a na prvním místě 
Speciální ZŠ z Rumburku. 
V jednotlivcích se umístili za sedmý 
ročník - 1. místo Miroslav Demeter 

z Rumburka, 2. místo Pavel Horvát 
z České Kamenice a 3. místo Sta-
nislav Stankovič z Varnsdorfu. Za 
osmý ročník získal 1. místo  Mar-
tin Grundza z Rumburka, 2. místo 
Romeo Kolčák z České Kamenice 
a 3. místo Martin Danko z Varn-
sdorfu. A za devátý ročník získal 

ní cesty bylo, jak se dostat z pařížského letiště do našeho hotelu ve vesnici 
Saint-Witz, protože nám nejel ani jeden autobus. Vše se vyřešilo tím, že 
nás vyzvedly dvě dodávky přímo z hotelu a my už se mohli konečně ubyto-
vat a pořádně se vyspat na náš první den. 
V náš první den bylo na programu seznámení se s naší partnerskou ško-
lou ve vedlejším městečku Fosses. Tady jsme navázali naše první kontakty 
s ostatními studenty, kteří jsou do tohoto projektu zapojeni. Mezi studenty 
bylo deset francouzských, deset italských a jedenáct španělských studen-
tů. Také jsme si první den prohlédli 
školu a poznali školní vyučovací 
systém v ostatních státech (Fran-
cie, Itálie, Španělsko). 
Druhým dnem jsme pracovali 
s tématem „zdravotní postižení“. 
Pomocí různých aktivit jsme si 
například vyzkoušeli, jak se pra-
cuje slepému člověku.  Odpoledne 
jsme pak navštívili archeologické 
muzeum, ve kterém jsme se kromě 
exponátů seznámili právě i s tím, 
jak jsou připraveni na návštěvy lidí 
se zdravotním postižením. A večer 
jsme si prošli město Fosses a pove-
čeřeli v marocké restauraci. 
Třetí den byl pro mnohé asi tím 
nejlepším, protože jsme navštívili 
Paříž. Rozdělili jsme se do skupin 
a pořádně se po Paříži prošli, poznali jsme nejkrásnější památky, napří-
klad Eiffelovu věž nebo Vítězný oblouk. Netrvalo dlouho a polovina týdne 
byla za námi a ve čtvrtek jsme měli na plánu navštívit zámecký komplex 
ve městě Chantilly. Zámek byl opravdu krásný a součástí návštěvy byla 

prohlídka zámku a procházka po zámeckých zahradách. Poté jsme mohli 
navštívit také muzeum koní nebo si projít samotné město. Když už se blížil 
konec týdne, byli jsme trochu smutní z toho, že setkání tak rychle uteklo. 
Ale pátek nám Francouzi zpestřili sladkou tečkou, protože nám ukázali 
něco málo ze své historie, ale hlavně se pochlubili svými cukrovinkami. 

Nejprve jsme se o jednotlivé slad-
kosti něco málo dozvěděli a poté 
jsme se jimi také mohli nacpat do 
sytosti. 
Páteční program skončil a nám 
nezbylo nic jiného, než se rozlou-
čit a prožít asi úplně novou věc 
pro každého z nás, a  sice přespá-
vání na letišti v Paříži. Budíček 
byl v 5:00, protože naše letadlo 
odlétalo v 7:20 hodin. Všechno 
probíhalo hladce a my jsme zno-
vu usedli do letadla, tentokráte 
v opačném směru. V Praze jsme 
přistáli v dopoledních hodinách 
a prožili tu samou cestu jako při 
cestě do Prahy. 
Tato mobilita nám určitě přinesla 
spoustu zážitků, poznání nových 

míst, ale hlavně spoustu zkušeností v cestování a anglickém jazyce. Celý 
projekt byl úplně super a kdyby byla taková podobná nabídka znovu, tak by 
po ní určitě každý z nás opět bez váhání skočil.

      Jiří Adámek a Kateryna Kopačová, studenti z Gymnázia v Rumburku

1. místo Ivan Kováč z Rumburka, 
2. místo Roman Danko z Varnsdor-
fu a 3. místo Jindřich Harang z Čes-
ké Kamenice.
Vítězům blahopřejme a pedago-
gům děkujeme za přípravu svých 
žáků na tuto soutěž.                  

Karel Nedvídek
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Ve středu 24. dubna se na stadionu Slávy Novotného uskutečnilo utkání 
3. kola krajského fotbalového poháru ročníku 2018/19. Přivítali jsme muž-
stvo FK Jílové, které hraje krajský přebor, a je tedy o dvě třídy výš než Šluk-
nov. To ale nemuselo znamenat nepřekonatelnou překážku zvlášť proto, že 
v září loňského roku jsme v prvním kole hostili SK Stap Tratec Vilémov, 
hrající stejnou soutěž, a po nerozhodném výsledku 1:1 jsme na pokutové 
kopy vyhráli 7:6 a postoupili dál. V dalším utkání jsme jeli do Děčína na 
Union a tam jsme vyhráli 4:2 a dostali se tak až do zmiňovaného třetího 
kola.
A opakovala se znovu situace jako s Vilémovem. Naši fotbalisté drželi s fa-
voritem krok, v některých částech hry byli lepší, někdy měli převahu hosté. 

Fotbal: Hráli jsme o pohár

Ti také vstřelili první branku, která byla víc než nešťastná, naši ale po ruce 
v pokutovém území z penalty vyrovnali a ve druhém poločase dokonce ved-
li 2:1. V závěru ale přišla další penalta, tentokrát proti Šluknovu, a zápas 
rozhodovaly znovu pokutové kopy. I tady to byla neskutečná bitva a o vý-
sledku rozhodla až desátá série, kdy byli šťastnější hosté. Výsledek tedy byl 
2:2, na pokutové kopy 8:9 a Jílové jde do dalšího kola. Branky našeho týmu 
v základní hrací době vstřelili Emil Mikula a Jura Mládek. I přes to, že ne-
postoupili, odevzdali naši hodnotný výkon a za své vystoupení se nemusí 
stydět. 110 diváků jim to potleskem dalo najevo.
Ještě před začátkem zápasu hráči i diváci vzdali minutou ticha hold Jiřímu 
Morkusovi, dlouholetému trenéru a příznivci šluknovského fotbalu, který 
nás nedávno navždy pustil.

Text a foto: Ing. Milan Kořínek

Město Šluknov 
nabízí k pronájmu 

prostory restaurace Club 
v Domě kultury 

na náměstí Míru ve Šluknově. 
Více na www.mesto-sluknov.cz 

nebo na tel.: 412 315 326. 
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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
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.

Stěhování, úklid, autodoprava

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

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě


