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Poslední víkend v červnu, jako je 
tomu letos již čtrnáctým rokem, 
ožije opět naše město zámeckými 
slavnostmi, tentokráte v barokně-
-renesančním stylu. 
Páteční program 28. června bude 
zahájen starostkou města v 19:00 
hodin v zámeckém parku, ná-
sledně na pódiu vystoupí Václav 
Lebeda, známý spíše pod pseudo-
nymem Voxel, se svou folk-popo-
vou show. Večer zakončí již stálice 
našich slavností – kapela Kabát 
Revival. 
Sobotní program 29. června za-
čne v 10:00 hodin dobovými vy-
stoupeními, od 13:00 do 18:00 
hodin bude pro děti připravena 
dětská scéna - děti se mohou těšit 
na loutkovou pohádku, hudební 
skupinu Maxíci, mažoretky, mi-
nifarmu Žežulku, jízdy na koních, 
medvěda Huga a spoustu další-
ho. I během slavností je čas na 

Silnice, chodníky, osvětlení, kaple...

Město Šluknov má dlouhodobou 
koncepci budování veřejných pro-
stranství i ploch pro vyžití dětí.
V loňském roce bylo zahájeno bu-
dování dětského hřiště v Králov-
ství, které bylo dokončeno v letoš-
ním roce vybudováním dopadových 
ploch, aby bylo hřiště bezpečné. 
A co na hřišti najdeme? Byla osaze-
na prolézačka Traktor, lanová drá-
ha Jednorožec, síťová prolézačka 
Pterodaktylus, pružinová houpadla 
Koník a Ještěr, 2 lavičky a odpadko-
vý koš. Během nejbližší doby ještě 
přibyde Provozní řád.
Za podpory firmy ČEZ Distribu-
ce (finanční dar v hodnotě 100 tis. 

A děti - mají si kde hrát?
Ve Šluknově na ně myslíme

V současně době se již rozběhla či roz-
bíhá většina na letošní rok naplánova-
ných stavebních akcí města Šluknov. 
Prostřednictvím následujícího článku 
bychom Vás rádi o těch aktuálních in-
formovali (foto na str 6).
Na přelomu dubna a května byla 

Kč) bylo zhotoveno v letošním roce 
malé hřiště za školní jídelnou, které 
by mělo sloužit žákům ZŠ a přede-
vším dětem ve školní družině. Zde 
najdeme síťovou prolézačku pyra-
mida Kuželka, dendrofon, lavičku 
a odpadkový koš.
Obě hřiště jsou značně využívána, 
což nám předjímá pozitivní reakci 
uživatelů a doufáme, že plochy bu-
dou využívány co nejdéle v pořádku 
a budeme se snažit o jejich případ-
né rozšíření. Plochy jsou pravidelně 
kontrolovány a každý rok se prová-
dí revize všech dětských hřišť pro-
vozovaných městem Šluknov.

Pietní akcí jsme vzpomínali na hrdiny a oběti války
Připomínat si hrdinství 
a oběti na životech všech vo-
jáků i civilistů, kteří pomá-
hali osvobodit naši vlast od 
německé okupace, by mělo 
být samozřejmostí a ele-
mentární slušností každého 
občana.
2. světová válka se stala 
předmětem politických 
a historických manipulací 
a účelového překrucování. 
Krutosti a běsy doprováze-
jící válku a poválečné doby 
jsou dnes často interpreto-
vány v neprospěch napade-

realizována první část oprav komu-
nikací formou pokládky nového ži-
vičného povrchu. Konkrétně se jedná 
o komunikaci v Císařském pod býv. 
Bytexem, silnici vedoucí k vlakové 
zastávce Císařský, Židovská ulice ve 

Zámecké slavnosti jsou již za dveřmi
to si posedět, dát si sklenku vína, 
k tomu si poslechnout cimbálo-
vou muziku a krásné moravské 
písně v podání Jožky Černého ve 
14:00 hodin. Následuje proslov 
představitelů města Šluknov 
a křest nové vlajky města, pokra-
čuje se dobovými vystoupeními 
a drezurou koní. V 18:00 hodin 
uvidíme a především uslyšíme 
naše talenty ze ZUŠ Šluknov, kte-
ří se stanou předskokany Davida 
Kollera, jehož koncert začíná ve 
20:00 hodin. Na pódiu ho vystřídá 
revival kapela Kroky Michala Da-
vida. Letošní zámecké slavnosti 
budou zakončeny trochu jinak, 
ohnivá show Piráti z Karibiku se 
odehraje na Zámeckém rybníce, 
stejně tak i velkolepý ohňostroj 
v jeho těsné blízkosti. 
Nebudou chybět dobové tábory, 
řemeslné trhy a stánky s výbor-
ným občerstvením. Dále můžete 

navštívit Šluknovský zámek a zá-
meckou cukrárnu. 
Již nyní probíhá předprodej 
vstupenek na zámecké slavnos-
ti v Regionálním informačním 
centru ve Šluknovském zámku. 
Tak neváhejte a využijte této na-
bídky, jelikož vstupenky v před-
prodeji do 27. 6. jsou za výhod-

nější cenu (pátek 28. 6. – 50 Kč, 
sobota 29. 6. – 100 Kč), v den 
akce (pátek 28. 6. – 80 Kč, sobota 
29. 6. – 150 Kč). 
Podrobný program naleznete na 
letáčku, který tvoří přílohu tohoto 
vydání. 
Budeme se těšit!

Jitka Schneiderová
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ných a porobovaných. Zbývá jen 
pramálo pamětníků, kteří dobře 
znali sekvenci událostí, které před, 
v průběhu a po skončení války na-
staly. Nedopusťme přepisování 
historie druhé světové války a jiné 
řazení jejich příčin a následků. 

Pietní akcí jsme vzpomínali na hrdiny a oběti války
Pietními akcemi, které proběhly 
v našem městě 8. května 2019, jsme 
si připomněli statečného českého 
učitele, pana Josefa Vohradského, 
který zemřel po surovém mučení 
na gestapu. Také jsme položili vě-
nec v Císařském u památníku po-
staveného sborem dobrovolných 

hasičů jako poděkování všem hasi-
čůmpadlým v 1. a 2. světové válce.
Přírodní balvan s deskou z černé 
leštěné žuly na Partyzánu připomí-
ná zákeřnou vraždu prvního čes-
kého vojenského velitele Šluknova 
poručíka Josefa Šindeláře a jeho 
řidiče Vlastimila Maliny. Poručík 

československé armády Josef Šin-
delář byl in memoriam povýšen na 
nadporučíka a dne 6. srpna 1945 
vyznamenán Československým 
válečným křížem 1939. Čest jejich 
památce!   

Text: Emília Procházková,
foto: Miluše Kořínková

Poslední úpravou v letošním roce prošlo dětské hřiště v Císařském, kdy se 

A děti - mají si kde hrát?
Ve Šluknově na ně myslíme

původní plotová zábrana k potoku rozšířila na celoobvodový plot s bran-

kou pro zamezení pobíhání psů a drůbeže po ploše hřiště.

Text a foto: Bc. Michal Bušek

Šluknově a hned čtyři komunikace 
v Království (pod městskou ubytov-
nou, k restauraci Jitrovník a dvojice 
komunikací v lokalitě okálů). V prů-
běhu léta by nás ještě měla čekat 
v případě úspěchu dotace z Minister-
stva pro místní rozvoj oprava komu-
nikací do Nového Hraběcí, Nové Vsi 
a propojka z Království na Valdek. 
Z výše zmíněného je patrné, že jsme 
se v letošním roce zaměřili na zejmé-
na na základě požadavků občanů 
na komunikace v místních částech. 
V příštím roce bychom naopak rádi 
více investovali do povrchů silnic 
ve Šluknově samotném. Samostat-
nou kapitolou v oblasti komunikací 
jsou pak probíhající či plánované 
investice Severočeské vodárenské 
společnosti, díky nimž bude již brzy 
položen nový povrch v ulici Fibicho-
va a pravděpodobně v druhé polovině 
letošního roku i v ulicích Smetanova 
a K. H. Máchy.
V současnosti rovněž finišují stavby 
chodníků započaté již v roce loň-
ském, tj. v Království a v ulici Rum-
burská, jejichž stavba je financována 
z 95 % z Integrovaného regionálního 
operačního programu. Dokončeny 
by měly být do července, přičemž 
z dopravních staveb pak na ně naváže 
úprava křižovatky v prostoru autobu-
sové zastávky Benar.
Již dokončenou stavbou je realizace 
nového veřejného osvětlení v ulici 
Na Hrázi a podél přístupové cesty 
do zámeckého parku. Celkem bylo 

osazeno 18 nových světelných bodů 
(z toho 9 historizujících litinových 
sloupů v areálu parku) a původně 
dosti temná ulice a vzhledem k vyso-
ké frekvenci pěších osob nebezpečná 
ulice se tak výrazně zpřehlednila.
Začátkem května byly rovněž zahá-
jeny práce na opravě hřbitovní kaple. 
Oprava se dotkne především smuteč-
ní síně, která získá novou dlažbu, ob-
klady, katafalk, mobiliář a ozvučení, 
včetně venkovního. Rovněž bude do-
končen bezbariérový přístup bočním 
vstupem, opravena fasáda a vyměně-
na střešní krytina. Práce by měly být 
dokončeny v září.
Posledním počinem, o kterém by-
chom Vás rádi informovali, je do-
končení obnovy sochy sv. Jana Nepo-
muckého ve Fukově, o níž jsme Vás 
již několikrát informovali v minulos-
ti, naposledy při příležitosti loňského 
setkání rodáků ve Fukově. 16. květ-
na, na svátek sv. Jana Nepomucké-
ho, byla socha zhotovená studentem 
Akademie výtvarných umění Petrem 
Štalzerem pod vedením pedagoga 
MgA. Jana Kracíka (který nahradil 
po výměně pedagogů v loňském roce 
profesora Siegla a se kterým byla spo-
lupráce na obnově před dvěma lety 
započata), odhalena a vysvěcena čes-
kým arciděkanem Pavlem Procház-
kou a německým farářem Eichlerem.
Přikládáme fotografie ze všech výše 
zmíněných akcí a o dalším průběhu 
investiční činnosti ve městě Vás bu-
deme brzy informovat.

Mgr. Martin Chroust

Silnice, chodníky, osvětlení, kaple...

Svoz pytlů s tříděným odpadem 
se uskuteční dne 1. července 
2019. Sváženy budou žluté pytle 
s drobným plastem a PET lahve-
mi, oranžové pytle s nápojovými 
kartony a zelené pytle s drobnými 
kovy např. plechovkami od potra-
vin, od krmení pro domácí zvířa-
ta, plechovky od piva apod. Pytle 
s vytříděným odpadem připravte 
na obvyklou trasu den předem, tj. 
v neděli 30. června 2019. Mapa 

Svoz tříděného odpadu
svozové trasy je k nahlédnutí na 
stránkách města Šluknova – Vše 
o odpadech. 
Upozorňujeme na to, že žluté, 
oranžové a zelené pytle s jiným 
odpadem nebudou sváženy. Pytle 
na tříděný odpad obdržíte na MěÚ 
ve Šluknově, odbor rozvoje a život-
ního prostředí, nám. Míru 1 nebo 
v Technických službách Šluknov 
spol. s r. o. Císařský 378, Šluknov. 

Božena Naňáková



Vážení a milí spoluobčané,
dovolím si Vás všechny pozdravit v období vrcholícího jara. Za nedlouho nás 
čekají příjemné letní měsíce, čas dovolených, odpočinku a snad i pěkného 
počasí. A pochopitelně i ukončení školního roku, které děti, žáci a jistě i pe-
dagogové s radostí uvítají. 
Schůzka k bezpečnostní situaci
V současné době je bezpečnostní situace v našem městě i ve výběžku stabilní 
a nevyžaduje žádná zásadní opatření. Ne vždy tomu tak bylo a jistě pamatu-
jete, že před osmi lety jsme se potýkali s velmi nepříjemnými problémy v ob-
lasti migrace, kriminality, soužití. Tehdy jsme se několikrát do roka scházeli s 
dalšími zástupci institucí a řešili situaci i její důsledky. Od té doby pravidelně 
jednou za rok svolávám jednání za účasti náměstka hejtmana ÚK, vedení So-
ciálního odboru ÚK, vedení Krajského ředitelství Policie ČR, Úřadu práce, 
OSPOD, dále zástupců za město Šluknov. Hodnotíme situaci v našem městě 
za uplynulý rok, vývoj situace s migrací, práci v terénu, míru nezaměstna-
nosti, statistiku přestupků a trestných činů, spolupráci s neziskovými orga-
nizacemi. Dále se věnujeme problematice, kterou řeší pracovnice Odboru 
sociálně-právní ochrany dětí a Úřad práce v Rumburku. Naším cílem je, 
abychom společně řešili prevenci nežádoucích jevů, zamezili vzniku a zhor-
šování problémů v této oblasti. Ovšem je nutné si přiznat, že žádný efektivní 
a účinný nástroj nikdo z nás v rukách nemá. A pravomoc také ne. Jistě Vás 
bude zajímat stav migrace sociálně slabých rodin v rámci našeho města. Mi-
grace v rámci výběžku přetrvává, rodiny se po čase stěhují z jednoho města 
do druhého. Co se týká Šluknova, zde je zaznamenán v posledním období 
zvýšený počet přistěhovaných zejména do lokality sídliště. A dle zkušeností 
lze předpokládat, že s letním obdobím a prázdninami přibydou i problémy 
s rušením nočního klidu a v soužití jako takovém, a to nejen na sídlišti. Byť 
tam je situace nejhorší. Tyto problémy se ovšem v menší míře řeší i v jiných 
lokalitách města. Co s tím? Určitě je na místě ohleduplnost ze strany těch, 
kteří užívají letních večerů k posezení venku, a tolerance ze strany sousedů, 
pokud se nejedná o stav trvale obtěžující. Stejně tak důležité je nebýt lhostej-
ný k majetku svému i sousedů, všímat si pohybu cizích osob, aby bylo možné 
vyvarovat se nepříjemným situacím. 
Opravy komunikací
Ve městě byly zahájeny práce na opravách místních komunikací v Císařském 
a v Království. V současné době čekáme na rozhodnutí, zda nám bude přidě-
lena dotace na opravu dalších komunikací, jejichž seznam byl schválen Za-
stupitelstvem města Šluknov. Výše dotace by měla činit cca 4 mil. Kč, celkové 
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náklady na opravy místních komu-
nikací v letošním roce by i s dotací 
dosáhly necelých 7 mil. Kč. O dalším 
vývoji Vás budu informovat v někte-
rém z dalších vydání novin.
Květinová výzdoba náměstí
Když se plánovala rekonstrukce bu-
dovy radnice, mysleli jsme i na kvě-
tinovou výzdobu, která je ve většině 
měst samozřejmostí, ale u nás stále 
chyběla. Budova je opravena a teď 
již nic nebrání tomu, aby ji zdobily 
i živé květiny. Do oken radnice bu-
dou umístěny truhlíky a v místě vol-
ného prostranství na náměstí (kde 
vždy stojí vánoční strom) bude instalována květinová pyramida. V budově, 
kde sídlí Městská policie, bohužel, květináče nemohou být, protože okna se 
historicky i nyní otevírají směrem ven. Nicméně květinová výzdoba budovy 
radnice i prostoru před parčíkem bude jistě příjemným oživením i zkrášle-
ním celého prostoru náměstí. 
Olympiáda dětí Dobrovolného svazku obcí SEVER
V loňském roce pořádal DSO SEVER olympiádu pro děti poprvé a akce 
se setkala s úspěchem jak u dětí a žáků základních škol, tak i u organizá-
torů akce - starostů výběžku. V letošním roce olympiáda proběhne v pátek 
21.  června na atletickém stadionu v Rumburku. Zúčastní se děti a žáci z 12 
obcí a měst Šluknovského výběžku v různých věkových kategoriích a soutě-
žit budou v různých disciplínách. Doprava, občerstvení i zázemí je pro všech-
ny účastníky zařízena, bude se soutěžit o putovní pohár a všichni obdrží me-
daile. Děti a žáci budou opět reprezentovat svá města a obce a podpořit je 
přijdeme i my, starostky a starostové. Pochopitelně se můžete přijet podívat 
na sportovní klání i Vy a fandit našim mladým reprezentantům. 
Milí spoluobčané, 
přeji Vám všem příjemný červnový měsíc, ve kterém začne další roční obdo-
bí – léto. A také se budou konat ve dnech 28. a 29. června tradiční Zámecké 
slavnosti, které si jistě mnozí z Vás nenechají ujít. Všem, kteří plánují dovo-
lenou, přeji, aby si ji užili ke své plné spokojenosti. Vám, kteří budete trávit 
čas dovolené doma, pak přeji klid a pohodu. A zejména dětem přeji prima 
prázdniny a hodně sluníčka.                                                                      Eva Džumanová

Město Šluknov bylo oceněno Skleněnou popelnicí
Ústecký kraj ve spolupráci s obalovými společnostmi EKO-KOM a. s., 
Asekol a. s. a Elektrowin a. s. každoročně vy-
hlašuje soutěž o „Skleněnou popelnici“. Jedná 
se o ocenění pro města a obce Ústeckého kraje 
jejichž občané vytřídí nejvíce odpadů na 1 oso-
bu. 
Ve chvíli, kdy jsme obdrželi pozvánku k účasti 
na slavnostní vyhlášení výsledků jsme se do-
mnívali, že budeme pouze hosty, kteří budou 
tvořit „křoví“ pro oceněné. Vyhlášení se kona-
lo v reprezentačních prostorách Děčínského 
zámku za přítomnosti radní pro oblast kultury 
a památkové péče, zemědělství, životního pro-
středí a venkova pro Ústecký kraj, vedoucích 
pracovníků Krajského úřadu Ústeckého kraje 
a zástupců společností Eko-Kom a. s., Elek-
trowin a. s. a Asekol a. s. 
Jaké bylo naše překvapení, když bylo město 
Šluknov vyhlášeno jako vítěz v kategorii měst 
od 5 001 do 15 000 obyvatel ve sběru elektroza-
řízení zajišťovaného společností ASEKOL a. s. 
Tohoto úspěchu dosáhlo tím, že se jeho obča-
nům podařilo v roce 2018 sebrat 14 389,30 
kg elektro zařízení. Došlo tak k úspoře 
182,10 MWh, 816,90 m3 vody – to se rovná 
10 965 sprchování, 10 017,41 l ropy – úspora 
takového množství ropy se rovná spotřebě stej-
ného množství potřebného k ujetí 147 314 km 

v běžném osobním automobilu. Došlo ke snížení produkce nebezpečného 
odpadu o 170,39 t, úsporu primárních 
surovin o 7,06 t a snížení produkce skle-
níkových plynů o 38,15 t CO2 ekv.
Velmi si vážíme snahy a odpovědnosti 
občanů a velmi jim za ně děkujeme. Jedná 
se o obrovský příspěvek pro životní pro-
středí. Součástí výhry byl šek na finanční 
hotovost ve výši 10 000 Kč, které město 
Šluknov použije opět v oblasti odpadové-
ho hospodářství. 
Bez zajímavosti není ani to, že nejčastěji 
si pro ocenění chodili starostové a pra-
covníci v oblasti odpadového hospodář-
ství ze Šluknovského výběžku. Cenu spo-
lečnosti EKO-KOM a. s. za skvělé třídění 
si odnesli zástupci Lobendavy, Velkého 
Šenova, Starých Křečan a Doubice. Je 
všeobecně známo, že ve Šluknovském 
výběžku to s odpady vcelku dobře umíme. 
Co se týká třídění papíru, skla a plastu, 
má město Šluknov ještě rezervy, ale dou-
fáme, že jednou si „Skleněnou popelni-
ci“, což je krásné skleněné umělecké dílo, 
do Šluknova přivezeme také. Ještě jednou 
Vám děkuji a věřím, že již získané ocenění 
pro Vás bude motivací.

Za ORŽP Božena Naňáková
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Rok 1955

Pokračování: Události z kroniky Jiřího Vlčka

Sepsala: Helga Hošková
Pozn. redakce: Předešlé 
řádky jsou výpisem z kroniky 
města. Můžete se proto se-
tkat s pojmy, názvy a výrazy, 
které jsou poplatné době, kdy 
zápisy vznikaly.
Vážený čtenáři, 
pokud máte fotografie k ná-
sledujícím rokům ze Šluk-
nova a okolí, prosím, rádi 
bychom je v novinách zveřej-
nili. Děkujeme.

První měsíce roku 1954 byly prová-
zeny silnými mrazy, které způsobily 
velké škody na rybníce pod zám-
kem. Odebíráním ledu pro pivovary 
klesla vodní hladina, která promrz-
la a způsobila úhyn ryb.
21. února byl v kině Dukla uspo-
řádán vzpomínkový večer u příle-
žitosti 1. výročí úmrtí prezidenta 
Klementa Gottwalda. Ve stejný 
den se konala v sokolovně městská 
konference KSČ, které se zúčastnili 
zástupci místních i závodních orga-
nizací. Předsedou celoměstského 
výboru KSČ byl zvolen s. Švejda.
Při oslavách osvobození byla na šta-
fetovou zdravici Svazu sovětských 
socialistických republik připnuta 
stuha místního národního výboru 

Šluknov a odevzdán dokument se 
závazky obyvatel.
Na červnové schůzi v Divadle mla-
dých bylo jednáno o výstavbě no-
vého kravína jednotného zeměděl-
ského družstva v Novém Hraběcí. 
Jednalo se i o zlepšení dodávek JZD 
a státního statku, které mají dluhy 
vůči národnímu hospodářství.
Do Národního shromáždění (NS) 
je za Šluknov a okolí navržen člen 
KSČ Liberec s. Harus. Na jeho pod-
poru bylo uzavřeno mnoho závazků 
zaměřených na splnění úkolů ulo-
žených X. sjezdem KSČ. Volby do 
NS se konaly v listopadu.
Do budovy bývalého okresu 
v Gottwaldově ulici čp. 580 (dnes 
T. G. Masaryka) je přeložena les-
nická škola, kde později probíhal 
dělnický přípravný kurz.

Rok 1954

Lidé berou kvalitní pitnou vodu 
z kohoutku jako naprostou samo-
zřejmost, zkusme na ni ale nahlí-
žet i jako na strategickou surovinu 
a omezený přírodní zdroj. Ve spo-
třebním koši českých domácností 
tvoří výdaje na vodu nejmenší po-
ložku ze všech energií. Představuje 
cca 1,6 %, zatímco výdaje na plyn 
3,3 % a výdaje na elektřinu 4,8 %. 
Roční výdaje za osobu na vodné 
a stočné představovaly v roce 2016 
podle Českého statistického úřadu 
2 023 korun, což je asi polovina 
výdajů na plyn (4 199 Kč) a třeti-
na výdajů na elektřinu (6 032 Kč). 
Výdaje na vodu jsou tak paradoxně 
srovnatelné třeba s výdaji na al-
koholické nápoje (1 928 Kč) nebo 
tabák (1 743 Kč). Považovat vodu 
v tomto kontextu za drahou tedy 
opravdu nelze.
Průměrná denní spotřeba vody na 
obyvatele v severočeském regionu 
činí 89 litrů. Dodávka pitné vody 

Voda v Česku rozhodně drahá není 
nás tak přijde na 4,53 Kč za den 
a za její odkanalizování zaplatíme 
denně 4,33 Kč. Ve srovnání s ostat-
ními výdaji to rozhodně není mno-
ho, zvláště pokud si uvědomíme, že 
nám z kohoutků teče kvalitní pitná 
voda, která je mnohdy lepší než ta 
balená z obchodů.
Proč je voda v severočeském re-
gionu dražší než v jiných částech 
ČR?
V rámci ČR najdeme dražší i lev-
nější regiony, objektivně ale nelze 
cenu vody mezi jednotlivými ob-
lastmi kvůli odlišným podmínkám 
příliš porovnávat. SVS je největší 
vodárenskou společností na území 
ČR, obsluhuje přes 1,1 mil. obyva-
tel ze 458 obcí, stará se o více než 
13 000 km vodovodů a kanalizací, 
200 čistíren, 1 000 vodojemů a 60 
úpraven vody. Naproti tomu např. 
Praha obsluhuje stejný počet oby-
vatel na mnohem menší ploše jed-
noho města, potřebuje k tomu ne-

srovnatelně menší infrastrukturu, 
a cenu vody tudíž může mít nižší.
Cena vody v severočeském regionu 
odráží reálné náklady spojené s její 
výrobou, odkanalizováním a čiš-
těním. SVS navíc zdědila značnou 
část infrastruktury po r. 1989 v za-
nedbaném stavu a ročně musí do 
obnovy a oprav investovat stovky 
milionů korun – jen v r. 2018 to 
bylo přes 1,6 miliardy korun. To se 
v ceně, pokud ji města a obce ne-
chtějí dotovat, musí samozřejmě 
odrazit. Důležitý je i fakt, že cena 
je solidární, tedy jednotná pro celé 
území působnosti SVS. Obyvatelé 
měst i venkovských oblastí platí za 
vodu stejně, aniž by se zohledňo-
valy rozdíly v reálných nákladech 
mezi jednotlivými místy.
Kolik si z ceny vody nechává 
SVS? A kolik vydělává stát?
SVS jako vlastníkovi infrastruktury 
z ceny vody zůstává pouhých 35 % 
a všechny tyto prostředky využívá 

na reinvestice do obnovy majetku. 
Z 99 korun za vodu jde do obnovy 
tedy asi 43 korun, 36 korun z toho 
dává SVS a 7 korun v podobě oprav 
SčVK. Cca 31 korun mzdy zaměst-
nanců.
Více než čtvrtinu ceny vody v sou-
časné době představují poplatky 
odváděné státu. Pokud tedy za 
kubík vody platíte 99 korun, stát 
si z toho nechá 25 korun v podobě 
DPH a poplatků. Při celkové roční 
spotřebě 50 milionů kubíků vody 
to dělá 1,25 miliardy korun. DPH 
z toho tvoří 650 mil. korun. Stát 
tedy z vody inkasuje téměř stejný 
objem peněz, které my ročně inves-
tujeme do obnovy.                           (net)

1. ledna 1955 vstoupila naše re-
publika slavnostně do prvního roku 
druhé pětiletky. Bylo to v době, 
kdy SSSR svým šestiletým plánem 
národního hospodářství daleko 
předstihuje výrobu kapitalistických 
států a jde bezpečně a nezadržitel-
ně k dosažení vytčeného cíle – ke 
komunismu.
9. května se na náměstí konal u pří-
ležitosti oslav 10. výročí osvobození 
velký výbor lidu. Při této příležitosti 
byl s. Cerha vyznamenán medailí 
„Za osvobození“.

Ve městě probíhá nácvik na I. ce-
lostátní spartakiádu. Okresního 
vystoupení se zúčastnilo 260 dětí. 
Sdružení rodičů a přátel školy 
umožnilo šluknovským žákům 
účast v Praze.
Učitel ve škole v Kunraticích na-
stoupil vojenské cvičení. V této 
době dojížděli za žáky učitelé ze 
Šluknova. V prosinci a lednu byly 
naopak děti dopravovány do školy 
ve Šluknově.
Učitelé byli zapojeni do kulturního 
i sportovního dění ve městě.
Ve školním roce 1953/1954 mohli 
žáci naposled po 8. třídě navštěvo-
vat Jednoroční učební kurz, takže 
od následujícího školního roku 
měli žáci povinnou osmiletou škol-
ní docházku.

Na okresních závodech požárníků 
získal šluknovský sbor 1. místo.
Na osmileté střední škole se vyskyt-
lo větší množství příušnic u žáků.
11. října hořela budova lesnické 
školy v Gottwaldově ulici (dnes 
T. G. Masaryka), poškozeno bylo 
2. patro. Zásluhou pana Jaroslava 
Kůly měla budova do zimy novou 
střechu.
24. června se ve Šluknově konala 
okresní spartakiáda.
Skupinovou vedoucí pionýrské or-
ganizace (PO) byla učitelka Alena 
Kopecká. Oddílovými vedoucími 
byli studenti lesnické školy. Do PO 
bylo zapojeno 80 % žáků školy.
Dětskou lékařkou ve Šluknově se 
stala MUDr. Vorlová z Rumburku.
Již 20. prosince podal n. p. Velveta, 
přádelny a skárny ve Šluknově, hlá-
šení o splnění ročních úkolů.
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Navrhujte 
ocenění

Vážení přátelé!
Přes víkend, kdy pršelo, jsem napsal několik věcí 
k některým problémům k případnému přečtení:
1. V minulé rozesílce jsem upozorňoval, že MMR 
ignoruje Zprávu o ČR 2019, kde Evropská ko-
mise doporučuje vládě adekvátně a rychle řešit 
úpadek strukturálně postižených regionů, tedy 
i našeho kraje. Paní ministryně se proti tomu 
důrazně ohradila a současně MMR poslalo dru-
hou verzi Národního programu reforem 2019. 

Zde ovšem zase nulový posun, proto opět píši odpověď paní ministryni. 
Ta dlouhodobě nepříznivá situace je tak znatelná, že to vidí úplně všichni, 
snad jen naši odpovědní úředníci chtějí finance na kohezi i nadále spíše do 
bohatých regionů…
O třetí úrovni regionů v ČR tak, aby do těch nejchudších šlo předepsané 
podstatné množství financí, jednáme i se zástupci v Europarlamentu, kde 
toto bylo schváleno. Šlo by v příštím plánovacím období o desítky mili-
ard do našeho kraje. EK navrhuje zjednodušení, naši úředníci se brání – 
k tomu text na http://zbyneklinhart.cz/.
2. S předchozím bodem souvisí shrnutí senátního veřejného slyšení ke 
strukturálně postiženým regionům s 20 doporučeními pro vládu, která 
jsme projednali na našem Výboru a byl schválen plénem Senátu, viz 158. 
usnesení Senátu na https://www.senat.cz/.
A stručně v tiskové zprávě Senátu na https://www.senat.cz/.
3. Pokračují jednání starostů Šluknovska k zachování zdravotní péče ve 
Výběžku. Pokud jde o nemocniční péči, v samotné rumburské nemocnici 
probíhá ekonomický audit, stále není jasné, jestli ji převezme Krajská zdra-
votní, a. s., a pokud ano, tak jakou její část a rozsah péče. Klíčová zodpo-
vědnost nicméně leží na vlastnících obou místních špitálů, pomoci minis-
terstva zdravotnictví (což by mohlo usnadnit to, že všichni zúčastnění jsou 
z jedné politické strany (ANO)). Dále na pojišťovnách - zejména VZP, a na 
Ústeckém kraji. Jde ale i o další zařízení. Vyvíjíme také snahu zajistit nedo-

statečnou či nedostupnou zdravotní 
péči pro české občany i v německých 
nemocnicích (Ebersbach, Sebnitz). 
Se saskými zástupci, s odpovědnými 
českých pojišťoven, se zástupci mi-
nisterstva zdravotnictví atp. se jed-
nalo na Šluknovském zámku a také 
na VZP v Praze. Německá strana 
opakovaně vyjadřuje zájem přijímat 
a léčit i české pacienty, jazyková ba-
riéra není problém, personál hovoří 
česky. Největší pojišťovna VZP (na 
Šluknovsku má 80 % poplatníků) 
slíbila přijít s komplexním návrhem 
řešení k poskytování zdravotní péče 
na Šluknovsku, a to i mimo území 
ČR.
4. Otázka sucha. Víme nebo tu-
šíme, že to je hlavně problém na-
šeho dlouhodobého přístupu ke 
krajině. Pokud naši největší bijci 
proti suchu jsou současně největší-
mi příjemci dotací na neudržitelné 
vytěžování krajiny, bude se to jen 
zhoršovat. Desítky navrhovaných 
miliard do betonu to nespraví.
Tady odkaz https://www.lidovky.cz 
na velice zajímavý rozhovor (výňa-
tek níže) s Janem Pokorným s kom-
plexnějším pohledem.
Hezké jarní dny Vám přeje

Zbyněk Linhart 

Zbyněk Linhart, senátor za volební 
obvod Děčín, předseda Výboru pro 
územní rozvoj, veřejnou správu a ži-
votní prostředí Senátu Parlamentu 
ČR se obrací na širokou veřejnost, 
aby mu zaslala návrhy na ocenění za 
přínos k udržitelnému rozvoji regio-
nu Českého Švýcarska 2019 (území 
působnosti Destinačního fondu Čes-
ké Švýcarsko, senátní obvod Děčín). 
„V roce 2018 jsem poprvé vyzval veřej-
nost k zasílaní nominací osobností, 
které se zasloužily o udržitelný rozvoj 
regionu Českého Švýcarska. Považuji 
za důležité opakovaně vyzdvihovat po-
zitivní příklady lidí, kteří nás mohou 
inspirovat a motivovat, a současně 
jim alespoň touto cestou poděkovat za 
úsilí učinit region Českého Švýcarska 
lepším místem pro život nás všech“, 
doplňuje senátor Zbyněk Linhart. 
S vybranými osobnostmi, oceněnými 
v prvním ročníku 2018, se můžete 
seznámit na https://www.ceskesvy-
carsko.cz/.
V druhém ročníku 2019 budou 
oceněny další osobnosti, které se 
významným způsobem zasloužily 
o udržitelný rozvoj regionu Českého 
Švýcarska (území působnosti Desti-
načního fondu České Švýcarsko, se-
nátní obvod Děčín).
Své návrhy prosím zasílejte do 
25. června 2019 na adresu: Zbyněk 
Linhart, Generála Svobody 1905, 
407 47 Varnsdorf nebo e-mailem na 
adresu radim@burkon.cz. V nomi-
naci prosím uveďte jméno navrhova-
né osobnosti, stručné zdůvodnění své 
nominace a kontakt (telefon, email) 
na Vás a na nominovanou osobnost. 
Více informací na www.zbyne-
klinhart.cz.
Ocenění je čestné a není spojeno 
s finanční odměnou. Pět osobností, 
vybraných z Vámi zaslaných návrhů, 
bude symbolicky oceněno 31. srpna 
2019 v Krásné Lípě u příležitosti Dne 
Českého Švýcarska.

Kancelář senátora 
Ing. Zbyňka Linharta  

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

v měsíci, 
vždy od 14.00 do 16.30 hodin

Adresa: 
Generála Svobody 1905, 

Varnsdorf
https://www.facebook.com/

linhart.krasnalipa

Již tradičně, jako každý rok, přijeli 
do Šluknova pracovníci pražské 
akreditované laboratoře Aquatest 
a. s., aby nejen fyzickým osobám, 
ale také pro město Šluknov proved-
li odběr vody, jejíž kvalitu následně 
otestovali. Výsledky odběrů jsou 
v letošním roce velmi zajímavé. 
V případě odběru vody ze studní fy-
zických osob byly výsledky ve všech 
případech nadstandardně dobré. 
Kvalita vody byla snad nejlepší za 
celou dobu, co se ve Šluknově pra-
videlné odběry provádějí. Z toho 
vyplývá, že občané se o  své studny 
dobře starají.
Ani v případě městských studní 
rozbory nedopadly nejhůře. Nej-
kvalitnější vodou se můžete osvěžit 
při toulkách po Šluknově ze studny 
na Královce. Je zde jen mírně zvýše-
ný obsah železa, avšak téměř nulo-
vý výskyt mikroorganizmů zajišťu-
je, že voda je zde opravdu dobrá. 
Potěšující je také výsledek rozboru 
ze studny v Rožanech na cyklostez-
ce. V případě mikrobiologických 
požadavků je zde překročen pouze 
počet kolonií při 22°C a 26°C, jed-
ná se však o ukazatel, který je ovliv-
ňován teplotou vzduchu, tlakem, 

Kvalita vody ve veřejných studnách 
také nedopadla nejhůře

množstvím srážek a je tak možné, 
že v jednu chvíli budou výsledky 
nevyhovující a druhý den budou 
bezproblémové. Důležité však je, že 
výskyt ostatních mikroorganizmů 
je nulový a tedy vyhovující. 
O něco horší jsou výsledky studny 
v Království. Avšak oproti uplynu-
lým letům se jedná o rozbor vcelku 
dobrý. Výskyt koliformních bakte-
rií sice byl zaznamenán, ale mno-
honásobně méně než například 
loni. Opět je zde naměřeno zvýšené 
množství kolonií. Ostatní ukazatele 
jsou v nulových hodnotách. 
Již tradičně špatně dopadl rozbor 
ve studni v Kunraticích. Jedná se 
o studnu nepoužívanou, s povrcho-
vou vodou. I přes její rekonstrukci 
a pravidelnou dezinfekci se zde ne-
daří zajistit dobrou kvalitu vody. 
S lítostí musíme všechny informo-
vat, že špatně dopadl také rozbor 
vody v kašně na ul. Dr. E. Bene-
še. Téměř u všech ukazatelů došlo 
k překročení limitních hodnot. 
Ne sice úplně hrozivě, přesto však 
ano, a proto nelze tuto vodu ozna-
čit za vodu pitnou. Můžeme se jen 
domnívat, co tento stav zapříčinilo. 
Evidentní je, vzhledem k výrazné-

mu snížení tlaku vody při výtoku, 
že došlo k poškození ještě historic-
kého dřevěného potrubí na trase 
z Hrazeného a tím k nasávání látek, 
které způsobují zvýšený výskyt mi-
kroorganizmů. 
Město Šluknov má zájem, aby pro-
voz kašny byl zachován. Z tohoto 
důvodu bude proveden průzkum 
území, případná oprava potrubí, 
a pokud nebude možné uvést kašnu 
do vyhovujícího stavu, pokusíme 
se v uvedené lokalitě vyhledat nový 
zdroj vody a zajistit tak občanům 
i nadále možnost odběru vody. 
Studny a kašny s nevyhovující vo-
dou budou označeny informační 
cedulí.                       Božena Naňáková
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Jak nás záchranáři reprezentují

Ve dnech 10. - 12. 5. 2019 jsme se účastnili jednoho z nejnáročnějších 
závodů pro záchranáře v ČR - SOS extreme uraban edition 2019. Tra-
sa vedla tentokrát městskou zástavbou okrajové části Prahy Vestec. Noční 
etapa přinesla několik náročných zásahů a po velmi krátkém odpočinku 
jsme vyrazili na denní etapu, kde jsme zasahovali u různých případů. Pád 
letadla a aktivní střelec a další drobnější zásahy, i technického charakteru, 
kde bylo zapotřebí s pacientem slanit, případně jej transportovat terénem, 
to vše kluci zvládli s velkým nasazením a 6. místo ze 14 posádek profesio-
nálů je pro nás velkým úspěchem.

Rudolf Seidl, Český červený kříž MS Šluknov

V pátek 26. 4. 2019 se ve Varnsdorfu u Kocoura sešly děti z Děčínského 
okresu, aby soutěžily v poskytování první pomoci. Na modelových situa-
cích je čekala různá poranění, která musely zvládnout ošetřit. Například 
pád dítěte z komína s otevřenou zlmeninou, astmatický záchvat, popáleni-
ny a další. Celkem se účastnilo 17 hlídek a naši žáci obsadili 2. a 4. místo 
v prvním stupni.

Silnice, chodníky, osvětlení, kaple - investiční akce ve městě

osvětlení zámeckého parku

dokončovací práce na soše ve Fukově nové lampy v ulici Na Hrázi dokončený chodník na Rumburské
 i s novým osvětlením

nový povrch cesty k zastávce Císařský
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Les není neměnná věc, tak jak se 
mění tvář člověka, tak se mění tvář 
lesa. Zvykli jsme si vnímat les jako 
více méně statickou věc. Za dobu 
našeho života les trochu poporos-
te, ale většina z nás jej ráda vnímá 
jako místo, které se nemění, kam 
rádi chodíme na houby, za jeho stí-
nem, za relaxací, za prací. Les ale 
není vytesán z kamene, nebude to 
navěky ten vysokokmenný smrkový 
les s travičkou, kde rostou hříbky. 
Krajina a lesnatá krajina zvlášť, je 
dynamická věc. Jedna generace lesa 
trvá 3 – 4 generace lidské a proto 
člověk ze svého pohledu sklouzá-
vá k tomu vnímat les jako něco, co 
bylo před ním a mělo by být stejné 
i po něm. Tak jako člověk prodělá-
vá svůj vývoj a mění se (kde se mojí 
babičce zdálo o mobilním telefonu 
či internetu a moje děti jsou v je-
jich používání mnohem dál než já), 
mění se i les a má přirozenou sna-
hu měnit se do té podoby, která je 
v souladu s okolními podmínkami 
tak, aby si sám zajistil co nejdelší 
existenci, neboť tvář, kterou mu 
svou činností vtiskl člověk, dlouhou 
existenci nezaručuje. 
V poslední době je ve společnosti 
rozšířena snaha najít viníka všech 
negativních jevů, najít někoho, 
koho lze hnát k zodpovědnosti a za 
jeho špatné konání jej příkladně 
potrestat. Stejně tak jsou dnes pra-
nýřovaní lesníci za to, že nechali 
les sežrat kůrovcem, že jej nechali 
uschnout, že se o něj špatně stara-
jí. Ovšem lesníci pracují po něko-
lik generací s tím, co jim zanechali 
předci a jsou závislí na okolních 
podmínkách, zejména na počasí 
tak, jako zemědělci. A počasí se 
mění na celém světě. Rok 2018 byl 
ve střední Evropě extrémní z něko-
lika pohledů. Nastalo velké sucho, 
vály silné větry a u nás na severu 
Čech propukla kůrovcová kalami-
ta, která se k nám blížila několik 
předchozích let ze všech stran. Pro 
kůrovce jsou to ideální podmínky, 
není mu zatěžko přemoci napůl 
uschlé stromy či vývraty. Dokáže 
využít této příležitosti, kdy je v lese 
smrku více, než by bylo v lese přiro-
zeném, kdy jsou všechny stejně sta-
ré a se stejným uvadajícím lýkem, 
kdy je překrásné teplo, ve kterém 
se lze množit mnohem rychleji, než 
kdy jindy. A lesníci konají, musí 
konat rychle, všechny napadené 
stromy je třeba rychle pokácet, od-
kornit a odvézt z lesa pryč. Kůrovec 
je ale rychlejší. Kůrovce nesvazuje 
zákon o veřejných zakázkách, není 
omezen malou pracovní kapacitou, 

Lesy v národním parku mění svou tvář
nemá těžkou hlavu z toho, kam 
všechno to suché dřevo, co za ním 
zůstane, přijde. Kůrovci je jedno, že 
na místech, kde ještě nedávno stál 
les, jsou nyní jen pařezy a vyprahlá 
půda. Má jen svou touhu množit se, 
aby zachoval svůj rod. Lidem však 
důsledky jeho přemnožení překáží, 
nechtějí se dívat na pařezy místo 
lesa, nechtějí se dívat na suché stro-
my, ale bohužel ne všem dochází, že 
zbavit se kůrovce nelze jinak, než 
pokácením a zpracováním napa-
dených stromů. Anebo tak, že lidé 
začnou naslouchat potřebám lesa 
a budou jej pěstovat dle jeho pravi-
del, anebo jej nechají zcela na poko-
ji, ať si dělá, co sám uzná za vhodné. 

Co je tedy lepší? Pařezy? Nebo sto-
jící suchý les? 
A je to sice suchý les, ale není mrt-
vý! Říká se „pro stromy nevidět 
les“. Ano na první pohled vidíme 
stromy, na ten druhý vidíme to, co 
je pod nimi (byliny, keře, houby) 
a mezi nimi (zvěř). Ale mnoho lidí 
vůbec nevidí to, co je pod zemí. 
Představte si, že stejné množství 
hmoty co je nad zemí, je i pod zemí. 
Objem kořenů je stejný jako nad-
zemní část rostlin i stromů. Tyto 
kořeny žijí v symbióze s houbami 
a lišejníky či mechy, akorát ten svět 
pod zemí má mnohem jemnější 
strukturu. A teď pozor, přijde sci-
-fi, je vědecky dokázáno, že stromy, 
byliny, houby spolu komunikují! 
Skrze kořeny pospojované houbo-
vými vlákny, skrze tuto podzemní 
síť, podzemní internet. Nechá-li 
lesník stát suché stromy, které stále 
kryjí půdu, kořeny a houbová vlák-
na neumírají (alespoň ne tak rychle 
jako na holině s pařezy), jsou živé 
a připraveny živit další generaci 
lesa, nejsou přerušena „nervová“ 
propojení, a kořenový systém je tak 
funkční pro spojování, podporu no-
vých stromů, zadržování vody, za-

braňování erozi. Vykácíme-li stro-
my, zničíme většinu kořenů skrze 
transpiraci přes pařezy, odkryjeme 
tak půdu a pak vysychají nejen ko-
řeny, ale i houby a lišejníky.
A jsme oklikou zpátky. Co je lepší 
pařezy, nebo suchý les? Myslím, že 
odpověď je snadná. Pravda, suchý 
les v nás evokuje představu smrti, 
něčeho velmi neblahého, ale zkus-
me pohlédnout na plochu požářiště 
u Jetřichovic (na přiložené foto-
grafii) z roku 2006. Po pár letech 
se tam zvedl nový silný zelený les, 
bez přičinění člověka. Les se svého 
místa jen tak lehce nevzdá a nepo-
třebuje být spoutáván do představ 
člověka.

Určitě se teď musíte ptát, proč les-
níci tedy v národním parku stromy 
kácí, proč udělali pod Pravčickou 
bránou rozsáhlé holiny, když to lesu 
nedělá dobře, proč celou tu před-
chozí dlouhou dobu v lese smrky 
káceli a investovali do lesa nemalé 
finanční prostředky, když je lepší 
nechat les lesem, nechat přírodu 
být samu sebou. Odpovím postup-
ně a trochu ze široka. Les na území 
nynějšího národního parku byl po 
dlouhá staletí lesem hospodářským 
a tehdejším vlastníkům sloužil ze-
jména k produkci dřeva. Proto byly 
na lesní půdě sázeny dobře zpraco-
vatelné stromy s dlouhým rovným 
kmenem a to hlavně smrky. Smr-
ky, které svým naturelem patří do 
hor, neboť mají značné nároky na 
chlad a dostatečné množství vláhy. 
To také odpovídá tomu, že smrky 
mají povrchové kořeny, protože 
na horách nikdy nemusely dolovat 
vodu z hlubších vrstev půdy. Člověk 
je pak přenesl i do nížin, kde dokud 
byl dostatek vláhy, prosperovaly. 
Lesníci národního parku věděli, 
že smrky do zdejších lesů nepatří, 
a proto se po celou dobu snažili 
jejich zastoupení snížit a vysázet 

místo nich dřeviny, které jsou ve 
zdejších lesích domácí. Šlo a nadále 
jde hlavně o buky a jedle. Smrko-
vé lesy v Českém Švýcarsku před 
sto lety postihla podobná kalamita 
jako ty dnešní, tehdy se přemnožil 
motýl zvaný Bekyně mniška, jehož 
housenky se pasou na jehlicích 
smrků a borovic. Před sto lety však 
lesníci opět na holá místa vysázeli 
smrky, mniška už nebyla a tak se 
smrkům opět dařilo až do dnešních 
dní. Smrkové lesy jsou tedy všech-
ny zhruba stejně staré. Jsou stoleté 
a jejich lýko, které je v tomto věku 
již dostatečně silné, dokáže poskyt-
nout prostor pro rozvoj kůrovce, 
jelikož do silného lýka se pohodlně 
vejde, na rozdíl od smrků mladších 
se slabým lýkem. Nastalé sucho 
smrky významně oslabilo a ty se již 
nejsou schopny úspěšně bránit úto-
kům kůrovce. Na území národního 
parku v jeho zásahových zónách 
platí lesní zákon stejně jako pro 
ostatní vlastníky lesa a tak v do-
mnění, že boj s kůrovcem vyhrají, 
lesníci smrky káceli. Káceli všechny 
napadené stromy a za nimi vznikaly 
holé paseky. Jak se paseky zvětšo-
valy, začalo lesníkům docházet, že 
to není správná cesta, že bude trvat 
hodně dlouho, než na holých mís-
tech opět dokážou vysázet a úspěš-
ně vypěstovat nový les. Nastalé 
dilema, zda všechny smrky vykácet 
nebo je nechat stát, vyřešili tak, že 
se rozhodli zvolit cestu, která zajis-
tí lesu jeho přirozenost dříve a dle 
jeho pravidel. Rozhodli se tedy, že 
nebudou za každou cenu všechny 
stromy kácet, protože vědí, že pod 
suchými stromy vznikne nový les 
dříve a bude silnější a odolnější, 
než ten, který by tam člověk uměle 
vypěstoval. 
Co říci závěrem? Snad jen, že zby-
tečně ztrácíme čas, energii vymýš-
lení způsobu jak tuto kalamitu 
zastavit a utrácíme peníze na boj 
s kůrovcem. Boj, který za součas-
ného sucha nelze vyhrát. Je na čase 
si uvědomit, že člověk udělal chyby, 
změnil les ku své potřebě a les si teď 
bere zpět, co mu člověk vzal. Svou 
přirozenost! A ukazuje nám, že je 
silnější, že má svou moudrost. Je 
načase brát skutečnost s gradací 
kůrovce jako ohromnou příleži-
tost. Příležitost naučit se žít s lesem 
a přestat mít snahu ho řídit a využí-
vat. Lze jej užívat, nikoli však vyu-
žívat. My lidé jsme součástí přírody 
a měli bychom s ní souznít a nikoli 
ji řídit. Je to, myslím, pro člověka 
velká lekce.   

Text a foto: Jan Drozd
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Duha: Sedmáci si přivezli páté a čtvrté místo

Žáci se zúčastnili soutěže McDonald‘s Cup
Po úspěšném základním kole kopa-
né ve Chřibské následovalo finále 
děčínského okresu, které se odehrá-
lo 14. a 16. května v Markvarticích. 
Mladší žáci v tomto kole pětkrát 
zvítězili, jednou remízovali a jednou 

Tento měsíc jsme v Duze soutěžili hned dvakrát. Ve 
čtvrtek 16. května jsme se vydali do Dolní Poustev-
ny, kde jsme si vyzkoušeli orientaci v terénu, odhad 
vzdálenosti a času, poznávali jsme byliny, památky 
UNESCO a řešili dopravní situace. Také na nás če-
kala práce s buzolou. Z této Duhy jsme si odvezli 
diplom za 5. místo a sladkou odměnu. 
23. 5. jsme jeli na atletické závody do Rumburku. 
Běh na 60 m byl pro nás hračka, po běhu na 400 m 
jsme se chvilku vydýchávali, trojskok byl jednoduchý 
a hod kriketovým míčkem nejlepší. Ve všech zmíně-
ných disciplínách jsme soutěžili čtyři, dvě dívky a dva 
chlapci. Pouze ve štafetě soutěžilo celé družstvo. Za 
naše atletické výkony jsme získali 4. místo, což je na 
to, že tady ve Šluknově nemáme prakticky atletické 
disciplíny kde trénovat, pěkné umístění.  

Děvčata vystupují s hůlkou a pompony. Plesová 
sezóna rozjela jejich velmi pestrá a úspěšná vy-
stoupení.
Velkým úspěchem bylo pro ně 4. místo na celore-
publikové soutěži v Hůlkománii v České Lípě. Pro 
dobré umístění byly pozvány na další soutěž „Má-
jová korunka“.
Vystupovaly také ke Dni učitelů v zámku ve Šluk-
nově, ke Dni matek v KD v Mikulášovicích. Další 
vystoupení je ještě čekají.
Tímto děkujeme p. Ing. J. Sivákovi, p. P. Houdkovi 
a ZŠ Šluknov za zakoupení nových pomponů pro 
mažoretky.
Rády bychom poděkovaly i rodičům za kladný pří-
stup a pomoc zejména vždy před vystoupením.  

Marcela Poláčková, Hana Jandová, 
Eliška Poláčková

prohráli. Starší žáci zvítězili čtyři-
krát, dvakrát remízovali a jednou 
prohráli. Po celkovém součtu bodů 
jsme získali v obou kategoriích vyni-
kající 2. místo, a tak jsme si s sebou 

odváželi stříbrné medaile a pohár. 
Na závěr chci poděkovat všem žá-
kům, kteří svými výkony skvěle re-
prezentovali naši základní školu.
 Mgr. Tomáš Krákora

Mažoretky Berušky při ZŠ Šluknov vystupují 
s hůlkou a pompony

Text: Sabina Siváková, 
foto: Renáta Parkmanová
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Stranu za Šluknovský zámek připravila Mgr. Andrea Přidalová

Fairtraidová tradice se přesunula na zámek
V sobotu 11. května se ve Šluknovském zámku uskutečnila Férová snídaně na 
podporu pěstitelů nejen z cizích zemí, ale také na podporu lokálních farmářů či 
pěstitelů. Počasí nebylo ideální, a proto jsme se rozhodli posnídat v interiérech 
našeho zámku.

Koncem června se na zámku rozloučíme se dvěma výstavami.
24. června se naše vstupní hala vrátí zpět do své původní podoby. „Výstava 
soch sv. Jana Nepomuckého“ se bude vracet zpět ke svým autorům do ateliéru. 
16. května jsme slavnostně umístili vítězný model pana Petra Štalcera na Fu-
kov a ostatní „Jeníkové“ malí i velcí rovněž opustí náš zámek.
29. června – druhý den Zámeckých slavností - budete mít možnost naposledy 
spatřit největší evropský hlavolam Big Pelikan. Interaktivní výstava ,,Hlavo-
lamy“, na které jsou k vidění a rozluštění nejstarší hlavolamy světa zpracova-
né výtvarnicí Věrou Tataro - například Ramsesova hvězda, Dürerův čtverec, 
mosty v Königsbergu, první křížovka v původním znění, se bude přesouvat na 
své nové místo a i další děti tak budou moci zkusit vyndat obřího ježka z klece, 
projet kolektivním bludištěm, sestavit lomený oblouk z molitanových bloků 
a nebo si jen hrát s kostkami a hlavolamy v herně. 
Do 29. září – pozor – bude prodloužena výstava „Pytlákova zbraň“. Vý-
stava specifických pytláckých zbraní sběratele Milana Hlásenského pokrývá 
časový oblouk od 17. století do současnosti. Ukazuje to, co si pytlák, pokud byl 
zručný řemeslník, originálně vyrobil doma v kůlně. Jedná se o funkční a účelné 
originály, které pro svou obyčejnost nebývají součástí historických muzejních 
sbírek a lze je spatřit jen na této poučné lidové výstavě. Vystavené zbraně člo-
věku, který jim umí naslouchat, poví hodně o tom, kde vznikly, kdo je zhotovil, 
jak s nimi pracoval a proč jsou zrovna takové. Výstava přináší odpověď na otáz-
ky, čím pytlák lovil, kde a jak získával své zbraně a jaké metody používal. 
V pátek 5. července budete moci poprvé spatřit krásnou výstavu „Gramo-
fony“. Vilémovský sběratel pan Miloš Kubiska je muž neskutečného množství 
koníčků a zálib. Jedním nejpěstovanějším je rozhodně jeho láska ke gramofo-
nům, a proto jsme se rozhodli po několika letech znovu do Šluknova přenést 
kouzlo těchto starých hudebních přehrávačů. Pan Kubiska bude na výstavě 
představovat gramofony všech různých velikostí a stáří, tak rozhodně nevá-
hejte a přijďte se podívat. Výstava bude otevřena do neděle 29. září. Vstupné 

Byli jsme velice potěšeni, že nás v naší snídani podpořili i „domácí“ výrobci, 
jako byl Pivovar Kocour, Pivovar Falkenštejn, Kozí farma Nová Víska, Sýrár-
ny Varnsdorf, pan Kuba z Brtníků, paní Dlouhá z Varnsdorfu, paní Janečková 
z Rumburku a pan Suk z Vilémova. 
Návštěvníci snídaně mohli tedy ochutnat jak výrobky, které nesou označení 
Regionální produkt Českosaského Švýcarska, tak i Fairtreidové výrobky nebo 
dobroty, které sami vyrobili či upekli. 
Snídal se domácí chléb s vajíčkovou pomazánkou z domácích vajec, domácí 
veku jsme si mohli namazat například výbornou domácí marmeládou z voňa-
vých jahod. K Fairtraidové kávě nebo čaji se dobře hodila bábovka z domácích 
vajíček a domácího mléka, slazená domácím medem nebo kapsičky plněné 

domácími povidly nebo kopřivovou 
nádivkou. To, ale i mnoho dalšího, 
donesli návštěvníci této akce.
Stále však v lidech přetrvává slad-
ké nevědomí o tom, co si vůbec pod 
pojmem Férová snídaně představit. 
V příštím roce rozhodně plánujeme 
akci znovu pořádat a věříme, že tak 
povědomí o pěstitelích z cizích zemí, 
ale i o našich regionálních produk-
tech rozšíříme mezi veřejnost. Není 
přeci nic lepšího, než doma něco 
připravit a společně si pak vyměnit 
recepty a posnídat a podpořit tak tuto 

Gramofony či RC modely, to jsou nové výstavy na zámku

myšlenku.

pro dospělé bude 30 Kč a pro 
děti 20 Kč. 
O den později, v sobotu 
6. července, bude pro malé 
i velké připravena velká „Vý-
stava RC modelů a autíček“ 
pana Ing. Milana Kratochví-
la z Prahy. Pan Kratochvíl 
nejen že modely sbírá a staví, 
ale rovněž autíčka sám maluje 
a výstava bude tak zpestřena i jeho malbami. Pro naše nejmenší nebude chybět 
ani dětská herna. Vstupné pro dospělé bude 40 Kč a pro děti 30 Kč. 

Foto: Jiří Fišer
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Květen je lásky čas...
Dobře víme, že květen je lásky čas a tak, jako každý rok, jsme si i letos 
připravili besídky pro naše milé maminky, které tento měsíc měly svá-

 Text a foto: Hana Princová 

tek. Po besídce jsme se vypravili ke včeličkám, abychom si zopakovali to, 
co o nich už víme, včetně toho, jak moc jsou užitečné pro přírodu i pro 
nás. Sami jsme si vyzkoušeli, jak včeličky opylovávají květinky, jak z nich 
sají nektar a pomohli jsme jim zachránit i jejich miminka před sršněmi. 

A nastal čas příprav na olympiádu. Pilně jsme trénovali běh, hod míčkem 
do dálky, skok do dálky a další disciplíny, abychom i letos dobře repre-
zentovali naši školku. Tentokrát jsme vybojovali 4. místo. Odvezli jsme 
si medaile i hezké zážitky a už se těšíme na další sportovní klání. Tento 
měsíc jsme se zapojili do projektu „Měsíc školních zahrad“. Naším úko-
lem bylo zrealizovat aspoň jeden den činností spojených s poznáváním 

přírody. Vytvořili jsme si nový záhonek, na který jsme si vysázeli dýně, 
osázeli jsme stávající záhonky, experimentovali jsme s pampeliškami, 
hledali jsme barvy na naší zahradě a vytvářeli jsme z nich hezké obrázky, 
poznávali jsme kůru našich stromů a upletli jsme pavučinky, do kterých 

jsme zavěsili námi nakreslené pavoučky. Na akci jsme přizvali naše ka-
marády z 2.C základní školy a moc jsme si to všichni užili. Doufáme, že se 
s nimi letos ještě aspoň jednou uvidíme a pak už se všichni budeme těšit 
na léto a na prázdniny
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Dům kultury ožil karnevalem

Sobotní odpoledne 1. června pořádal Bar u Fanyho ve spolupráci s městem 
Šluknov, Šluknovským zámkem a LS Rolnička barevný karneval. Že se Me-

zinárodní den dětí oslavit zkrátka 
musí, ví každé malé dítě. Přes nád-
herné počasí venku přišlo tuto skvěle 
připravenou akci navštívit 132 dětí 
a 76 dospělých.
V Domě kultury ve dvě hodiny odpo-
ledne přivítala děti pohádková posta-
va Shrek s velkým úsměvem spolu 
s žáky 5. třídy ZŠ za pomoci Klárky 
Černochové, s klavírním doprovo-
dem paní Ansorgové a pod velením 
paní učitelky Vidimské, kteří bravur-
ně zahráli pohádku o Machovi a Še-
bestové „Jak se ocitli u pirátů“. Po 

pohádce se již všechny děti na pokyn princezny rozprchly k osmi různým zá-
bavným i vzdělávacím stanovištím, kde na ně čekali pan král s královnou, Bílá 
paní, vodník, Švejk, ale i velmi oblíbené zatloukání hřebíčků či chytání zlaté 
rybky. Za splnění každého úkolu sbíraly děti na stanovištích razítka, poukazy 
na dětské koktejly a také něco na zub. Speciální odměnu za splnění všech osmi 
stanovišť získalo 5 náhodně vylosovaných dětí, navíc byly hodnoceny a odmě-
něny nejhezčí kostýmy. Celý karneval a diskotékový parket doprovázely dětské 
písničky a z baru se hromadně nosily speciální dětské koktejly. Pro netančící 
masky a jejich doprovod také bohatý program nechyběl: stolní hry, obří puzzle, 
foto koutek, malování - a to dokonce i na tělo! Většina dětí tak odcházela nejen 
s hromadou dobrot či věcných odměn, ale i krásně namalovaná speciálními 
třpytivými barvami na obličej.
Celou akci jsme si náramně užili a těšíme se na další příležitost společně něco 
pro nejen Šluknováky připravit.             

Text: Karolína Fráňová, foto: Andrea Přidalová

V sobotu 1. června 2019 se konal již 
2. ročník oslav Dětského dne, po-
řádaného babičkami. Počasí nám 
přálo a akce měla velký úspěch. Ve 

Jak jsme příjemně strávili sobotní odpoledne 
v Císařském na louce u pana Mišleye

dvanácti disciplínách si zasoutěži-
lo okolo sta dětí a odměnou pro ně 
byly věcné ceny a sladkosti. Odpo-

ledne vyvrcholilo losováním bohaté 
tomboly. 
Pro všechny zúčastněné bylo připra-
vené občerstvení zdarma, buřtíky 
k opečení a jiné dobroty, o které se 
postarali babičky, rodiče a sponzoři. 
Poděkování patří všem, kteří se na 
uskutečnění hezkého odpoledne 
podíleli, jsou to paní starostka měs-

ta Šluknova Mgr. E. Džumanová, 
pan P. Houdek, paní Š. Barcalová, 
Travel Free, paní Zadinová, pan 
Schneider, Raiffeisen bank, babič-
ky a rodiče. Velký dík patří i panu J. 
Mišleyovi za úpravu louky.
Těšíme se opět za rok - babičky po-
řadatelky!

Text: Božena Zemanová,

foto: Božena Naňáková
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Pálení čarodějnice patří k nejob-
líbenějším tradicím u nás. Proto 
jsme nic nepodcenili a hranici 
s posezením přichystali několik dní 
dopředu. Letošní ročník byl něčím 
výjimečný, možná tím, že hrani-

Jak čarodějnice vyprávěla strašidelné příběhy
ce byla o něco vyšší, čarodějnice 
krásně strašidelná, májka dlouhá 
27 m, počasí se umoudřilo a nám se 
podařilo vytvořit kouzelnou atmo-
sféru na hřišti v Království. Hlavní 
čarodějnice vyprávěla strašidelné 

příběhy, připravila si čarodějnické 
úkoly – např. hod kocourem, ská-
kání v čarovném pytli, tetování, hod 
koštětem na cíl.
Mnoho z Vás s námi zůstalo dlou-
ho do noci, vzpomínalo na začátky 
a všechny ty, kteří byli u zrodu ob-
novené tradice. Dovolte mi, vzpo-
menout na jednoho, který už bo-
hužel není mezi námi a to na Rosťu 
Svobodu. Byl to právě on, který se 
domluvil s pár kluky u piva. Připra-
vili dřevo, postavili májku, hranici, 
opékali buřty, koupili sladkosti pro 
děti a vše z vlastních zdrojů. Dnes 
z toho máme krásnou velkou akci, 
na kterou se všichni těšíme.                                                                            
Děkuji všem, kteří se jakkoli podíle-
li na přípravě a průběhu celé akce. 
Především sponzorům, bez jejichž 

přispění bychom nemohli připravit 
nejen soutěže, vatru, ale i ceny a ob-
čerstvení pro děti zdarma.
    Olga Petroschke, Spolek Šluknov-

ské Království, SDH Království

Dlouho plánovaný zájezd se stal 21. května skutečností. Cílem našeho pu-
tování byla tentokrát obec Příchovice spjatá neodmyslitelně s nejznámějším 
Čechem Járou Cimrmanem. Maják Járy Cimrmana, Muzeum plné exponátů 
z jeho života, Rolnická expozice J. C. ve volné přírodě ilustrující Cimrma-
novy úspěchy při vzdělávání zemědělného lidu v Pojizeří a Pohádková cesta 

Naši šluknovští senioři jsou stále velice aktivní!

J. C., vytvořená z přírodního materiálu, to byl program tohoto dne. Nejpr-
ve jsme prošli Pohádkovou cestu, kde jsou umístěny kameny představující 
pohádkové postavy: Šípková Růženka, Dvanáct měsíčků, Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký, a jiné, i žlučový kámen obra Koloděje byl k vidění! Bludiště 
z vrbového proutí vyzkoušela paní Hošková a lanoví zdolala Marta Navráti-
lová! Různě sestavené kameny a samorosty nás provázely celou cestu. Poté 
jsme si prohlédli Muzeum Járy Cimrmana, kde jsme nahlédli do života nej-
známějšího Čecha. Prohlíželi jsme si nejrůznější předměty: dobové oblečení, 
zařízení domu, dílny, potřeby pro sportovní vyžití, vše s trefnými komentáři, 
které nám vždy vykouzlí úsměv ve tváři. Za všechny předměty nemohu opo-
minout jídelní talíř s odtokem! Poté jsme vystoupali na rozhlednu Maják – 
785 m. n. m. V restauraci u Čápa jsme poseděli a při dobrém obědě, pivku či 
kávě zaslouženě relaxovali. Poté byl na programu výstup s cílem - rozhledna 
Štěpánka 958 m. n. m. Ti, jimž zbývaly síly, vystoupali na její ochoz, z něhož 
byl pěkný výhled na nám známé okolí. U úpatí rozhledny stojí kamenný kříž 
a okolo něj kameny, zřejmě hřbitov. Vše jsme zdokumentovali pro vzpomín-
ku na pěkný den. A již nás čekal sestup, autobus a návrat domů. Na zpáteční 
cestě jsme se „tradičně“ zastavili v pekárně pana Maška, nakoupili si výbor-
ný kvasový pojizerský chléb a pak už nám nic nebránilo v návratu. Domů 
jsme jeli v dešti, doma nás čekalo sluníčko a rozchod. Pěkný den byl za námi, 
tak příště na shledanou, přátelé!

Text a foto: Věra Šnajdrová

V sobotu 18. 5. 2019 jsme se s mladším družstvem zúčastnili okresního 
kola hry Plamen, které se konalo v Děčíně, kde jsme si vedli velmi dobře 
i vzhledem k tomu, že naše družstvo se skládá i z dětí školkou povinných, 
nejmladšímu jsou teprve čtyři roky. Děti ukázaly bojovného ducha a ve 
čtyřech disciplínách posbíraly nejméně bodů ze všech a tím jsme si zaslou-
ženě odvezli 1. místo. Děti byly odměněny pohárem a medailemi. Tímto 
dětem moc děkujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v dalších soutěžích. 
Starší družstvo se díky zdravotním problémům jednoho člena nakonec ne-
zúčastnilo.                              Michaela Holakovská, starostka SDH Království

Okresní soutěž jsme vyhráli
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Hry bez hranic zrušily hranice mezi dětmi a dospěláky
Spousta z Vás přišla oslavit státní 
svátek 8. 5. na Konírnu do Králov-
ství a každý, kdo soutěžil, měl svůj 
„Den vítězství“. Soutěže byly při-
způsobeny pro všechny věkové ka-
tegorie. V letošním roce musely děti 
zdolat 12 úkolů podél trasy v lese 
- stavění lega, rozpoznání lesních 
zvířat, házení kocourem, pojídání 

sušenek, Ariadnina nit - labyrint 
a dalších pět zajímavých úkolů před 
Konírnou – střelba ze vzduchovek, 
rozpoznání vojenské techniky, zoo 
/arte/ aroma terapie, překážkový 
běh – TBW a úkoly po slepu, které 
si připravil spolek nevidomých Ži-
vot jde dál. 
Doprovodný program si připravili 
mladí judisté z Rumburku, spolek 
nevidomých Život jde dál svou ukáz-
kou s vodícími psi, dále spolek Ak-
tivní pes Jiříkov s nevšední ukázkou 
výcviků psů. Spolek veteránů – vo-
jáků pod vedením p. Turka zajistila 
velkou ukázku vojenské techniky, 
oblečení a vojenských vozů. K na-
hlédnutí byla i hasičská auta a jejich 
vybavení. Nakonec celé akce se děti 
vyřádily v nastříkané pěně.
Všechny děti byly oceněny medai-
lí, diplomem, sladkou odměnou 
a buřtem s limonádou. Ze 406 
přihlášených dětí se vylosovalo 5, 
které byly odměněny poukazem na 
pizzu a dětským šampaňským od 

vedoucího TBW panem Hnilicou. 
Nejen děti a jejich rodiče plnili úko-
ly, ale i své „hry bez hranic“ si užil 
nevidomý p. Vaněk. Tím dokázal, 
že si život užívá a život jde opravdu 
dál. S úsměvem a s velkým odhod-
láním střílel ze vzduchovky na terč. 
Škoda, že jsme se o tom dozvěděli 
až po skončení akce. Byl by oceněn 

a odnesl by si také medaili, kterou 
by si za svůj výkon zasloužil! Pro ty, 
kteří neměli odvahu se do her při-
hlásit, máme vzkaz: Příští rok nevá-
hejte. Soutěže nejsou náročné a po-
kud by Vám nějaká nešla, nevadí, 
uspějete v jiné. A hlavně u našich 
her se máte smát a naplno si je užít.

Účast byla opravdu velká, až nás to 
překvapilo. Vůbec jsme nečekali, že 
se  Hry bez hranic dočkají takových 
skvělých ohlasů a stanou se oblíbe-
nými. Nás to samozřejmě moc těší 
a zároveň motivuje dál. 
Doufám, že jste s námi strávili pří-
jemné odpoledne a sejdeme se zno-
vu v září, buď na Pohádkovém lese 
nebo na Rozloučení s létem.
Závěrem mi dovolte poděkovat 
našim sponzorům a 130 dobrovol-
níkům:
Spolek Šluknovské Království
Spolek Radost dětem
Město Šluknov
SDH Království
SDH Šluknov
HZS Šluknov
Městská policie Šluknov
Country Club Konírna
Restaurace Bohemia
Pizza/Kebab náměstí Šluknov 
Gastro František Plch
Střední lesnická škola – bezpeč-
nostně právní činnost a sociální 
činnost – pod vedením tř. uč. Mar-
kéty Fořtové
Spolek myslivců Šluknov
Spolek rybářů Šluknov
Spolek Aktivní pes Jiříkov
Spolek nevidomých Život jde dál
Sokolníci Šluknov
Spolek veteránů (vojáci – p. Turek)

Judisté Rumburk
Petr Hnilica + holky z TBW
Petra Nepovímová
fotbalisté Šluknov
Výborné koláče upekly: Hedvika 
Flodrmanová, Věra Nepovímová, 
Olina Siváková, Zdena Bouzková, 
Dana Zimmer, Božena Hanušo-
vá, Dana Stelmaščuková, Monika 
Bílá, Martina Štefanová, Maruška 
Svobodová, Veronika Sührichová, 
Miluška Hemerková, Dagmar Mrá-
zová, Jiřina Mišíková
Vám všem patří velké DÍK!

Olga Petroschke, za spolek Šluk-
novské Království, SDH Království 

a spolek Radost dětem 

PRONAJMU BYT 
ve Šluknově 3+1- II. kategorie 

(vytápění - kotel na dřevo).
Nájemné 3 300 Kč

 + 1310 Kč služby pro 2 osoby. 
Kauce 5 000 Kč.

Kontakt: 728 722 782 nebo 606 204 668
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Poděkování

Dovolte mi vyjádřit uznání p. uči-
telkám I. Ilkové a I. Benešové z MŠ 
Žižkova ulice, které mají srdíčko na 
pravém místě a projevit jim úctu 
a obdiv velikým DĚKUJI!

Drahoslava Macháčková

Konrad Bertram Thomas 
a Jiřina Siváková

Manželství uzavřeli

Přivítali jsme
Honzíka Filipovského
Markétku Meistnerovou
Aleše Rigu
Lorianku Rigovou
Elenku Sivákovou
Alexe Sihelníka
Kristýnku Dankovou
Violku Patkaňovou
Matyáška Portla

Tímto bych chtěla jménem všech 
spokojených rodičů poděkovat 
paní uč. Ilkové, paní uč. Benešové 
a asistentce pí. Kelucové z oddělení 
„Koťátka“ v Mateřské školce Žiž-
kova za jejich celoroční práci s dět-
mi. Celý rok se dětem věnovaly, uči-
ly je poznávat své okolí, podnikaly 
s nimi procházky, výlety, výstavy, 
plavání a především vždy krásně 
nacvičily a připravily besídky a dá-
rečky pro rodiče. Jsem moc ráda, 
že můj syn navštěvuje právě toto 
oddělení. Jen tak dále! Děkujeme.

Michaela Holakovská

Srdečná blahopřání
k životním jubileím

70 let
pp. Meisnerová Margita
Polák Karel
Strnadová Irena
75 let
paní Malaníková Terezie
80 let
pp. Wenischová Helga
Kuncová Věra
85 let
paní Meistnerová Marie
87 let
paní Pokorná Irena
94 let
paní Pošustová Marta

Rozloučili jsme se s

panem Rostislavem Svobodou
panem Karlem Arnoldem
paní Ivanou Černou
paní Editou Soukupovou
panem Karlem Fialou
paní Anežkou Hejhalovou
panem Vladimírem Štindlem
paní Janou Stejskalovou

V sobotu 25. května si svět připo-
mněl Mezinárodní den pohřešova-
ných dětí. Symbolem tohoto dne 
se stala květina pomněnka, jejíž 
anglický název zní forget-me-not, 
proto je v České republice nazýván 
jako „Pomněnkový den“. Při něm 
si lidé na celém světě připomínají 
osudy ztracených a pohřešovaných 
dětí i jejich blízkých. Jeho smyslem 
je především upozornit veřejnost 
na fenomén pohřešovaných dětí či 
dětí na útěku a rovněž vyjádřit po-
selství naděje a solidarity rodičům, 
kteří nemají o svých dětech žádné 
zprávy a nevědí, co se s nimi stalo. 
Česká policie v letošním roce přišla 
s kampaní cílenou na děti ve věku 

Prosíme, nezapomínejme na ně
okolo 11 let, do které se, ve spolu-
práci s por. Bc. Petrou Trypesovou 
z PČR, Oddělení tisku a preven-
ce Děčín, zapojila i naše městská 
knihovna, kde byly volně k dis-
pozici přebaly na knihy s motivy 
„pomněnkového dne“. Na zadní 
straně tohoto přebalu se lidé mohli 
seznámit s užitečnými informacemi 
a rozšířit si tak povědomí o proble-
matice pátrání po pohřešovaných 
dětech.
Neodmyslitelnou součástí kampa-
ně je také apel na rodiče, aby si vší-
mali svých dětí. Každý rodič by měl 
vědět, kde a s kým se jeho dítě zdr-
žuje ve volném čase a jaká jsou jeho 
oblíbená místa. Důležitá je i v tom-

to případě prevence. Na webových 
stránkách www.pomoztemenajit.cz 
je možné najít preventivní informa-
ce a rady, včetně krátkých videí, jak 
se chovat bezpečně a co dělat, když 
se dítě ztratí. A také kontakty na 
organizace, které poskytují pomoc 
dětem, aby neřešily své problémy 
útěkem, i krizovou pomoc rodičům, 
jejichž děti se ztratily. 
Na Děčínsku se v rámci mezinárod-
ního dne pohřešovaných a beze sto-
py zmizelých dětí připojily ke kam-
pani kromě naší městské knihovny 
také ostatní v Děčíně, Krásné Lípě, 
Benešově nad Ploučnicí, České Ka-
menici, Rumburku a Varnsdorfu.  
  net/šti

Vážení přátelé kultury,
opět jsem zde se zhodnocením 
uplynulého měsíce a kulturní na-
bídkou pro ten následující. V pátek 
10. května v Domě kultury vystou-
pila spolu s populárním bavičem 
Milanem Pitkinem hudební legen-
da Marcela Holanová se svým po-
řadem „Posezení s….“. Pořad byl 
protkán spoustou scének z natáče-
ní, osobitých vtipů a samozřejmě 
zazněly i známé hity Marcely Ho-
lanové, a to i přes značnou bolest, 
kterou při každém pohybu proží-
vala, a přesto za námi do Šlukno-
va přijela, za což jí patří veliký dík. 
Hned další týden v pátek 17. květ-
na velký sál Domu kultury ožil 
„Hvězdnou párty“, kterou pořádal 
Bar u Fanyho. Hudbu ve stylu Ol-
dies pouštěl DJ PEPE a hostem večera byl známý imitátor Petr Martiňák. 
V sobotu 1. června velký sál rozzářil barevný karneval, o kterém se blíže 
dočtete v článku níže. Veliké poděkování patří paní učitelce Vidimské, čle-
nům LS Rolnička a ostatním organizátorům a dobrovolníkům, bez nichž 
by se akce v takovémto rozsahu nemohla uskutečnit. Se všemi byla radost 
spolupracovat.
Měsíc červen je opět pestrý svoji nabídkou, hned zkraje měsíce v sobotu 
8. června od 9.30 hodin se na náměstí ve Šluknově uskuteční výstava bojo-
vých a historických vozidel provoněná benzínem doby minulé. Hned druhý 
den v neděli 9. června od 14.00 hodin Vás všechny zveme na již tradiční se-
tkání „Hudba spojuje sousedy“, které se v rámci „Pětiměstí“ uskuteční na 

kopci Jitrovník v Království. V rám-
ci akce vystoupí skupina Peleton 
a Gou Girl. V letošním roce je akce 
přeci jen něčím výjimečná. Bude se 
zde křtít kniha paní Helgy Hoško-
vé „Království-obec v proměnách 
času“, na které pracovala několik 
let. Další zajímavou akcí je šachový 
turnaj „Šluknovský pěšák“, která 
se bude konat v neděli 16. června 
od 9.00 hodin.
Poslední dobou hojně diskutova-
né téma seniorů za volantem se 
stane tématem akce „Senior bez 
nehod“ ve středu 19. června od 
16.00 hodin a to formou divadel-
ní přednášky zaměřené na zvýšení 
bezpečnosti seniorů v dopravě. 
Předpokládaná délka je 70 minut 
a vstupné je zdarma. V průběhu 
akce je možno se občerstvit na baru 
ve velkém sále.
Samostatnou kapitolou v závě-
ru měsíce června každým rokem 
jsou Zámecké slavnosti, které jsou 
největší tradiční každoroční akcí 
pořádanou městem Šluknov. Té-
matu Zámeckých slavností jsme se 
detailně věnovali v minulém čísle 
„Šluknovských novin“, nicméně 
zopakuji, že těšit se můžete na sku-
pinu Voxel, Kabát Revival, Jožku 
Černého s cimbálkou, Davida Kol-
lera a kapelu revival Kroky Michala 
Davida. Na dětské scéně na skupi-
nu Maxíci, mažoretky, LS Rolnička 
a také dětskou minifarmu se zvířát-
ky. Celou akci zakončí u zámeckého 
rybníka ohnivá show Piráti z Kari-
biku a tolik očekávaný ohňostroj.
Závěrem bych Vám všem popřál 
krásné letní dny, těm z Vás, kteří 
budou cestovat za odpočinkem na 
dovolenou šťastný návrat, a bude-
me se těšit na setkání s Vámi na ně-
které z našich akcí. 

Text : Bc. Jiří Jelínek, MBA, 
foto: Renáta Parkmanová
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Za kulturou
zdarma

Přednáška na toto téma se koná ZDARMA v Domě kultury 19. 6. 16 h.

Proč je doprava pro seniory nebezpečná?

Otázka na červen:
15. června 1754 sestavil český kato-
lický kněz, teolog, člen premonstrát-
ského řádu, přírodovědec, léčitel, 
hudebník a vynálezce první zemně-
ný bleskosvod (hromosvod) – sou-
stavu 400 kovových hrotů spojených 
s uzemněním, která měla odsávat 
elektřinu z oblak a snižovat nebez-
pečí vzniku elektrického výboje.
Narodil se 21. prosince 1765 v Pří-
měticích u Znojma. Dodnes je 
znám především jako vynálezce 
bleskosvodu či hromosvodu. Svůj 
„meteorologický stroj“ sestrojil dří-
ve než světově uznávaný vynálezce 
bleskosvodu Benjamin Franklin 
(teoretický koncept r. 1753, sestro-
jen však až v r. 1760). Koncepce 
českého kněze byla ovšem odlišná 
od Franklinovy, jeho bleskosvod byl 
především uzemněný, a proto fun-
goval lépe.
V roce 1720 po absolvování středo-
školského studia vstoupil český vy-
nálezce jako novic do premonstrát-
ského řádu v Louce u Znojma. V září 
roku 1726 byl vysvěcen na kněze. 
Zároveň se stal učitelem přírodních 
věd a r. 1729 byl jmenován profeso-
rem filosofie a teologie. Po promoci 
v Salcburku je jmenován podpřevo-
rem kláštera v Louce. V roce 1736 
se ujal řízení farnosti v Příměticích 
u Znojma, stal se farářem působícím 
v kostele svaté Markéty a zde se plně 
věnoval svým experimentům se sta-
tickou elektřinou. K tomuto účelu si 
vlastnoručně zhotovil přístroj zvaný 
„elektrum“. Byla to skleněná koule, 
upevněná k dřevěné hřídeli, jejímž 
otáčením a třením o polštář z telecí 
kůže získával elektřinu. Využíval sta-
tickou elektřinu také pro léčebné úče-
ly, pozoroval její blahodárný vliv na 
léčení různých forem ochrnutí, rev-
matismu a svalových křečí. Zemřel 
21. prosince 1765 v klášteře v Louce 
u Znojma. Dnes je právem řazen 
mezi vědce světového významu. 
Znáte jméno tohoto českého vyná-
lezce?
Správná odpověď na otázku z května 
zněla: Antonín Dvořák.
Výherce je Jan Goldman  ze Šlukno-
va. Blahopřejeme.                               (šti)

V městské knihovně probíhá dlouhodobá soutěž, při které se lze něco dozvědět a ještě získat volný lístek pro jednu osobu na 
jednu kulturní akci dle vlastního výběru – v domě kultury nebo ve Šluknovském zámku. Volná vstupenka platí do konce roku 
2019. Každý měsíc je vyhlášena a zveřejněna na tabuli ve vstupní hale městské knihovny a ve Šluknovských novinách otázka 
nebo úkol, odpověď je třeba odevzdat ve vstupní hale MK do připravené krabice, nebo zaslat mailem na adresu MK: knihov-
na@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.

Nakolik jsou silnice pro seniory ne-
bezpečné, co je příčinou tragických 
nehod s jejich účastí a jaká může 
byt účinná prevence, na to jsme se 
zeptali dopravního experta Roma-
na Budského z Platformy Vize nula, 
který od počátku spolupracuje na 
kampani Senior bez nehod.
Pane Budský, hovoří se o stár-
nutí populace v rámci Evropské 
unie i celé České republiky. To se 
nepochybně odráží i na počtech 
seniorů usmrcených v důsledku 
dopravních nehod. Jak to celé 
vypadá optikou statistických úda-
jů?
Senioři, čili lidé starší 65 let, se 
na populaci EU podílejí z 18 %. 
Nicméně v důsledku dlouhodobě 
nízké porodnosti, stárnutí populač-
ně silných ročníků a prodlužování 
průměrné délky dožití by měl jejich 
podíl narůst do roku 2030 na 24 % 
a do roku 2050 pak na 28 %. S tím 
ovšem souvisí i zvýšení podílu se-
niorů na celkovém počtu obětí do-
pravních nehod. Zatímco aktuálně 
je čtvrtinový, do roku 2050 by mohl 
vzrůst na 1/3. U nás je trend stejný 
jako v Evropě. Ke konci roku 2015 
byl podíl seniorů na celkové popu-
laci ČR zhruba 18 %, do roku 2020 
naroste na téměř 21 % a do roku 
2050 na třetinu. Adekvátně tomu 
roste i podíl seniorů na celkovém 
počtu obětí nehod. Zatímco v roce 
2008 byl 15 %, o 10 let později 
dosáhl 22 %. Do budoucna se dá 
očekávat, že podíl lidí seniorského 
věku na celkovém počtu obětí ne-
hod bude i nadále narůstat.
Proč je pro seniory současná do-
prava tak nebezpečná?
Seniory ohrožuje jejich zvýšená 
fyzická zranitelnost a také postup-
ný úbytek psychických a fyzických 
schopností, soustředěnosti. V ko-
nečném důsledku pak s narůstají-
cím věkem stoupá riziko, že zranění 
utrpěné při nehodě bude smrtelné. 
Při působení stejné síly jsou lidé ve 
věku nad 75 let vystaveni 3x větší-
mu riziku vzniku smrtelného zra-
nění než osmnáctiletí. V rámci EU 
jsou senioři druhou nejohroženější 
skupinou účastníků silničního pro-
vozu, v těsném závěsu za osobami 
ve věku od 15 do 24 let. Statistická 
data jasně dokládají, že mladí ve 
věku 15 až 24 let se na celkové po-
pulaci EU podílejí 11 %, jejich podíl 
na celkovém počtu obětí nehod je 
však 17 %.
Druhou nejohroženější skupinou 

Odpověď na níže uvedenou otázku 
je třeba odevzdat ve vstupní hale 
městské knihovny do připravené 
krabice, nebo zaslat mailem na ad-
resu MK: knihovna@mesto-sluk-
nov.cz. Na konci měsíce je vyloso-
ván výherce volné vstupenky, jehož 
jméno je oznámeno v ŠN a zveřej-
něno i na nástěnce v hale knihovny.

účastníků silničního provozu jsou 
pravě lidé v seniorském věku. Jejich 
podíl na celkové populaci je 18 %, 
avšak tvoří celou čtvrtinu obětí ne-
hod. Pro úplnost dodávám, že na-
opak dospělí lidé ve věku 25 až 49 
let tvoří 35 % evropské populace, na 
obětech nehod se podílejí z 36 %. 
Jak nejčastěji umírají starší osoby 
na silnicích?
Podrobné statistiky nehod za rok 
2018, ke kterým došlo v ČR, se 
doposud zpracovávají. Podíváme-
-li se o rok dříve, zjistíme, že 36 % 
všech obětí nehod z řad seniorů 
zahynulo jako chodci. Jako řidiči 
osobních vozidel to bylo 25 %, v roli 
jejich spolujezdců to bylo dalších 
20 %. Čtvrtou nejčastější příčinou 
smrti seniora v silničním provozu 
byla jízda na bicyklu. Podíl mrt-
vých cyklistů na celkovém počtu 
obětí z řad seniorů byl 14 %. Jeden 
senior zahynul jako motocyklista; 
to je každý stý mrtvý z řad osob ve 
věku 65 plus. Je zřejmé, že neho-
dy si neberou životy seniorů jen za 
volantem auta, naopak většina jich 
umírá jako chodci a rovněž tak vel-
ké nebezpečí hrozí starším lidem 
při jízdě na kole. Obecně pak platí, 
že lidé ve věku nad 65 let jsou vysta-
veni dvakrát většímu riziku úmrtí 
při dopravní nehodě, od 75 let pak 
toto riziko dále významně narůstá – 
ohrožení je více než 16násobné. Je 
ovšem dobré připomenout, že aktu-
ální mentální i fyzická kondice jsou 
velmi individuální záležitosti.
Čeho se naopak v silničním pro-
vozu senioři nejvíce obávají?
Celoevropský projekt ElderSafe 
došel k závěru, že starší řidiči au-
tomobilů považují za nebezpečnou 
především jízdu v mlze, za deště 
a sněžení. Rovněž se obávají řízení 
během dopravní špičky v místech 
s vysokou intenzitou dopravy. Zvý-
šené nebezpečí vidí i v jízdě po dál-
nici, v tunelu či po kruhovém objez-
du. Také nemají rádi, pokud někdo 
nedodržuje bezpečnou vzdálenost 
od jejich vozidla. Cyklisté se bojí 
především jízdy v silném provozu, 
na rušných silnicích a v noci. Také 
se obávají možných následků pádu 
z jízdního kola. Chodci mají strach 
především z pádu, za nejnebezpeč-
nější považují pozemní komunika-
ce s nekvalitním povrchem. 
Cestující v prostředcích hromadné 
dopravy osob se bezkonkurenčně 
nejčastěji bojí kriminality. Dále pak 
se ve zvýšené míře obávají problé-

mů s nastupováním, rizika pádu 
během přepravy a následného zra-
nění.
Odlišuje se něčím chování senio-
rů v silničním provozu od mlad-
ších ročníků?
Ve srovnání s osobami ve středním 
věku senioři častěji jednají zbrk-
le, potřebují více času k provedení 
zamýšleného manévru a častěji 
opominou provést potřebný úkon. 
To bývá často na složitějších křižo-
vatkách v době, kdy je silný provoz. 
Řidič senior potřebuje více času na 
vyřešení náročnější řidičské situa-
ce. Volí pomalejší tempo jízdy, vše 
si důkladně promýšlí, na hlavní 
silnici vjíždí až v okamžiku, kdy má 
naprostou jistotu, že nemůže dojít 
ke vzniku rizikové situace. Pokud 
je však na něho tlačeno, aby jednal 
ve svižnějším tempu, může opo-
menout provést důležitý řidičský 
úkon; například nezapne blinkr či 
na hlavní silnici vjede i přes pře-
svědčení, že provádí nebezpečný 
manévr. 
Rozhodně nastal čas věnovat se 
prevenci nehod seniorů…
Seniorů bude v evropské popula-
ci neustále přibývat. Je tak třeba 
pamatovat na jejich bezpečnost 
v silničním provozu. Opatření 
však musí být komplexní. Je třeba 
přizpůsobovat infrastrukturu, na-
příklad vhodným uspořádáním 
a dopravním značením složitějších 
křižovatek, určitě je nutné dbát na 
čitelnost dopravního značení a jeho 
osazování s dostatečným předsti-
hem. Rovněž tak je třeba neustále 
seznamovat seniory s výhodami 
moderních asistenčních systémů 
vozidel.
V neposlední řadě je ovšem nutno 
nabízet starším osobám alternativu 
k ježdění osobními vozidly v po-
době kvalitní a cenově dostupné 
veřejné hromadné dopravy. A po-
chopitelně našim seniorům cíleně 
vysvětlovat specifika jejich účasti 
v silničním provozu, ideálně for-
mou zajímavě pojatých edukativ-
ních přednášek.
Velký potenciál zvýšit bezpečnost 
seniorů na silnicích má zapojení 
jejich blízkého sociálního okolí. 
V každém případě by však celá spo-
lečnost měla pamatovat na to, že 
senioři si ze strany těch mladších 
zaslouží ohleduplné a džentlmen-
ské chování. To platí obecně, nikoli 
pouze na silnicích.

Jiří Šlachta, Produkční projektu
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V letošním školním roce se Gymnázium Rumburk opět 
zapojilo do projektu Erasmus+. Nejdříve v březnu na tý-
den odcestoval tým českých studentů do Francie, kde si to 
užili a odvezli si s sebou skvělé zážitky. V květnu na týden 
naopak přicestovali studenti a učitelé z Francie, Španělska 
a Itálie k nám do Rumburku. Během dubna byli vybráni ze 
zapojených studentů druhých ročníků naší školy ti, kteří 
vytvořili českou mobilitu. Tato skupina, do které jsem byla 
zařazena s dalšími jedenácti českými studenty a učiteli, 
měla vymyslet pětidenní program, který měl být zábavný, 
zajímavý a takový, aby představil Českou republiku. To 

Rumburští gymnazisté hostili mobilitu Erasmus+

Za prosluněné Velikonoční neděle pořádal spolek Radost dětem tradiční sto-
povanou za pokladem. Start byl u restaurace Bohemia a vyráželo se na nauč-
nou stezku Střelnice, která leží nad rybníkem Pazderák. Během cesty se děti 
zastavovaly na stanovištích, kde plnily různé úkoly. Na konci stezky na děti če-
kal poklad v podobě velikonočních balíčků. Po návratu byl u restaurace připra-
ven oheň a děti si opekly buřtíky. Za pomoci členů spolku si také každý upletl 

nebylo jednoduché, ovšem když se sejde parta skvělých lidí, kteří si rozumí, 
jde to o něco lépe. 
Zahraniční studenti přijeli do České republiky o víkendu, avšak naše akce 
začala pondělním ránem. 
Na začátku proběhlo přivítání ve škole. V aule jsme si zahráli pár her na 
poznání, byla připravena prezentace o České republice i českém školském 
systému a zahraniční studenti měli možnost ochutnat typické moravské ko-
láče a sodovku. Odpoledne jsme jim ukázali prostory školy a provedli je po 
Rumburku.                                                                        
V úterý nás čekalo ráno plné her, které spojovalo téma „nevidomí“. Naše hry 
měly simulovat různé tělesné a zdravotní hendikepy, se kterými se museli 

účastníci při plnění úkolů vypořádat. Dopoledne nás čekal přesun autobu-
sem do sklárny Lindava. Prohlédli jsme si prostory sklárny a poté šli na oběd. 
Bylo zajímavé pozorovat výrazy cizinců nad, pro ně neznámým, gulášem 
a ještě více zajímavé bylo, že spousta neznala knedlíky a domnívali se, že jedí 
chléb. Ve středu nás pak čekal výlet do národního parku České Švýcarsko. 
Jelikož v lokalitách z kterých studenti pocházeli, není mnoho přírody a tako-
vého terénu, či spíš nejsou zvyklí na túry, náš výlet trval o něco déle, než jsme 
si mysleli. Nakonec ale 11 km všichni zvládli a výlet si užili. Večer ještě byla 
možnost shlédnout film Miss Hanoi v čajovně Na kopečku.
Ve čtvrtek nás čekal Den Evropy u nás na škole. Každoročně žáci třetích roč-
níků ztvárňují různé země Evropské unie. Letos to však měli ztížené, proto-
že si pro nás museli připravit výklad v angličtině. Večer nás čekal přesun do 
Varnsdorfu do pivovaru Kocour, kde jsme společně povečeřeli.                                                            
A už přišel pátek. Ráno na nás čekal autobus a mohli jsme vyrazit do Pra-
hy. Jelikož poté zahraniční studenti přespávali v hotelu v Praze, brali si s se-
bou všechny své věci. Po příjezdu do Prahy nás čekal rozchod po nákupním 
centru. Poté si nás průvodci, kteří nás prováděli po Praze, rozdělili na dvě 
skupiny. Prohlídku jsme zakončili společnou fotografií, kterou si každá země 
odvezla na památku vytištěnou domů. Tento den jsme si užili nejvíce, ale je-
likož to byl poslední den, nadešel čas i na loučení. Nejtěžší věc celého týdne. 
Sama za sebe tento týden hodnotím velmi pozitivně. Měli jsme šanci poznat 
nové lidi, kteří se stali našimi přáteli, vyzkoušeli si dorozumívat se anglicky 
a užili si týden se skvělými lidmi. Odnášíme si všichni krásné vzpomínky, kte-
ré hřejí u srdce.                                                                                          Valerie Elstnerová, 2. C

Velikonoce a čarodějnice 
dětem pro radost

vlastní pomlázku. 
Poslední dubnový den patří pálení čarodějnic. Spolek Radost dětem připravil 
pro děti nespočet soutěží za sladké odměny. Proběhlo i vyhlášení nejhezčích 
masek, které si odnesly pěkné dorty. Každý si vybarvil svoji papírovou čaroděj-
nici na špejli a zapíchl do připravené hranice. Po příjezdu hasičů nebylo nač 
čekat a hranice vzplála. Děti si na ohni poté opekly špekáčky. K dispozici byl na 
místě i stánek s výborným občerstvením. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem členům spolku a také dětem za vyni-
kající účast. 

Text a foto: David Adámek
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Rybářské závody ovlivnilo nepříznivé počasí

Míra zadluženosti a exekucí ovlivňu-
je významně život jednotlivců i rodin 
v našem městě. Podle mapy exekucí 
je v Krásné Lípě podíl osob v exeku-
ci 22,88 %. Tedy z celkového počtu 
2 919 osob starších 15 let je 668 
z nich v exekuci (a pak další, co ne-
platí své závazky a ještě v exekuci nej-
sou). Celkový počet exekucí je 3 168, 
průměrný počet exekucí na osobu je 
4,7 a průměrná jistina na osobu je 
174 745 Kč. 
V Kostce je pro nás důležité, aby se 
člověk, který chce řešit své dluhy, měl 
kde poradit. Aby mu někdo s řeše-
ním odborně pomohl. Poskytujeme 
Odborné sociální poradenství, které 
může pomoci s řešením dluhů, a také 
pomoci s přípravou na oddlužení. Po-
radce s klientem projde všechny do-
kumenty a posoudí, zda je oddlužení 
možné, doporučí mu, jak postupovat. 
Následně právník sepíše návrh a ode-
šle soudu. Díky dotaci EU můžeme 

Kostka: Insolvenci řešíme zdrama a odborně

V sobotu 11. 5. 2019 se konal na rybníku Pazderák závod mladých rybářů po-
řádaný MO Šluknov pod vedením vedoucích kroužku Josefa Vykoukala a Mar-
cela Bielika.

Celkem se sešlo 10 závodníků ve věku od 8 do 15 let. Nepříznivé počasí ovliv-
ňovalo samotné závodění. Nemělo však vliv na soutěživost závodníků. Klasifi-

kovalo se množství nachytaných ryb 
v centimetrech. Vyčerpaní závodnici 
se přesunuli k rybářské chatě, kde 
na ně čekalo občerstvení a s velkou 
netrpělivostí vyčkávali na vyhlášení 
konečných výsledků a udělení cen. 
Každý zúčastněný závodník si odnesl 
věcnou cenu. 
Děkujeme všem zúčastněným za po-
moc při pořádání závodu.
skupina 1 (první až čtvrtá třída)
1. Ondra Nepovím 279 cm
2. Františka Bolíková 183cm
3. Bára Kolonečná 131 cm
4. Ondra Kolonečný 65 cm
5.  Vojta Kopecký 39 cm
skupina 2 (pátá až devátá třída)
1. Roman Hochman 178 cm
2. Lukáš Baborák 163 cm
3. Richard Skotnica 121 cm

4. Viktorie Bieliková 88 cm
5. Tadeáš Mišech 9 cm

Text a foto: Pavlína Skopalová

platbu právníkovi ve výši 4 000 Kč 
za jednotlivce a 6 000 Kč za manžele 
ještě asi za 20 klientů zaplatit. Aktuál-
ně soud schválil oddlužení 34 našim 
klientům.
Od 1. června 2019 nabyde účinnosti 
novela Insolvenčního zákona, která 
by měla umožnit podání návrhu na 
povolení oddlužení širšímu okru-
hu osob. Kromě jiného jde zejména 
o zrušení podmínky, podle které měl 
dlužník při podání návrhu prokázat, 
že je schopen v průběhu insolvenč-
ního řízení zaplatit minimálně 30 % 
svých dluhů a odměnu insolvenčního 
správce. Novela pouze ukládá dlužní-
kovi povinnost vynaložit veškeré úsilí 
k uspokojení svých věřitelů. Musí 
však být schopen zaplatit na dluhy 
stejnou částku jako na odměnu in-
solvenčního správce. Tedy i když ne-
dokáže splatit 30 % svých dluhů, má 
šanci na oddlužení. Insolvence trvá 
5 let. Po této době soud posoudí úsilí 

dlužníka a schválí oddlužení. Další 
podstatnou změnou, kterou novela 
přináší, je 3letá varianta oddlužení. 
Dlužník však musí zaplatit minimál-
ně 60 % svých dluhů. Novela pamato-
vala i na seniory s přiznaným starob-
ním důchodem a invalidy ve druhém 
či třetím stupni invalidity. V těchto 
případech může trvat oddlužení rov-
něž pouze 3 roky.  
V roce 2018 jsme poskytli poraden-
ství 99 klientům z regionu. Pomáhá-
me nejen s dluhy, exekucemi a insol-
vencí, ale také s rodinnými problémy 
v případě rozvodů a dělení majetku, 
pracovně-právními vztahy, vyřizová-
ním sociálních dávek apod. 
Poradenství je poskytováno bezplat-
ně, díky finanční podpoře projektu 
„Poradna v kostce“ z prostředků 
„Evropského sociálního fondu“ pro-
střednictvím „Operačního programu 
Zaměstnanost“.
Je možné přijít do Kostky nebo si 

domluvit návštěvu poradce doma. 
Na konzultace je vhodné se objednat 
telefonicky na číslech 777 925 302 
a 770 125 690, nebo elektronicky na 
e-mailových adrese hanzlicek@ko-
munitnicentrum.com.

JUDr. Miloš Hanzlíček, Kostka 
Krásná Lípa, p.o.                                                                       

Kostka 
Krásná Lípa, p.o.
Masarykova 1094/4

 Krásná Lípa
Informace:

412 354 844
kostka@komunitnicentrum.com



STRANA 18 ŠLUKNOVSKÉ NOVINYINFORMACE

Město Šluknov
zastoupené tajemnicí Městského úřadu Šluknov    

v souladu se zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění

vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na funkci úředníka – odborného pracovníka Odboru rozvoje a ŽP 
Městského úřadu Šluknov na dobu určitou – po dobu mateřské a rodičovské dovolené,

předpokládaný nástup od 1. 10. 2019.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
státní občan ČR, popř. cizí státní občan, který je na území ČR přihlášen k trvalému pobytu,
dosažení věku 18 let,
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka

Požadavky:
kvalifikační předpoklady: středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
komunikativnost a organizační schopnosti
znalost práce na PC
řidičské oprávnění skupiny „B“, vzdělání či praxe v oboru stavebnictví, veřejné správy nebo v technických oborech, místní 
znalost a znalost cizích jazyků - výhodou.

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul 
datum a místo narození
státní příslušnost 
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
datum a podpis uchazeče

Uchazeč k přihlášce připojí tyto doklady:
 Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, týkajících se 
správních činností 
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující 
bezúhonnost, vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným 
prohlášením)
úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Platová třída odpovídající druhu práce:
9. platová třída podle platných znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 399/2017 Sb., kterým se 
stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě - v platném znění
zařazení do platového stupně dle započitatelné praxe

Způsob podání přihlášky:
Uchazeč podá písemnou přihlášku i s požadovanými doklady v uzavřené obálce s označením „Odborný pracovník ORŽP“ 
nejpozději do 15. 7. 2019 osobně do podatelny Městského úřadu Šluknov, nám. Míru 1, nebo doporučeně poštou na adresu: 
Městský úřad Šluknov
k rukám tajemnice
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov

Město Šluknov si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli zrušit a to bez uvedení důvodu.
Ve Šluknově dne 31.  5.  2019

Ing. Bc. Ivana Lukešová, v. r.
tajemnice MěÚ Šluknov
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V pátek 3. května hráli na našem 
stadionu čeští fotbaloví reprezen-
tanti. Nešlo o profesionály, ale o re-
prezentační tým starostů České re-
publiky, který se utkal s mužstvem 
staré gardy Šluknova. Na podrob-
nosti této události jsme se zeptali 
trenéra mužstva, emeritního sta-
rosty Jiřetína pod Jedlovou Josefa 
Zosera.
Jaká je ve zkratce historie vašeho 
týmu?
Náš tým tvoří kolem čtyřiceti sta-
rostů z celé republiky a schází se 
pravidelně čtyřikrát ročně již sed-
mým rokem v různém složení podle 
časových možností starostů na 
různých místech v Česku, a to i na 
charitativních akcích. Občas  hra-
jeme i v zahraničí. Doposud jsme 
hráli v Polsku, Německu, Itálii a na 
Slovensku. V roce 2012 jsme získali 
titul ME v kopané starostů v pol-
ských Tychách a o čtyři roky později 
v roce 2016 jsme na III. ME staros-
tů v Uherském Hradišti skončili na 
třetím místě. 
Co starostové z naší oblasti?
Do akcí týmu se z našeho výběžku 
ještě zapojují starostové Rybniště 
Roman Forfera, Jiřetína pod Jed-
lovou Bohuslav Kaprálik, Starých 
Křečan František Moravec a Pavel 
Svoboda, starosta Lipové. A já.
Jste v našem regionu poprvé? 
Podruhé. Od poslední návštěvy 
více jak dvaceti starostů z fotbalové 
reprezentace ČR u nás v regionu 
uplynulo šest let. 
Hrajete jen fotbal nebo máte i ji-

Ve Šluknově hráli čeští reprezentanti
nou náplň? A jak dlouho vaše 
mise trvá?
Tentokrát jsme pro ně společně 
s kapitánem tohoto týmu Pavlem 
Svobodou, starostou Lipové, 
a starostou Kamenického Šeno-
va Františkem Kučerou připravili 
bohatý program. Během tří dnů 
jsme společně navštívili sklárny 
Crystalex v Novém Boru, Preciosa 
v Kamenickém Šenově, prohlédli 
si čedičové varhany a odtud přejeli 
do Saska na pevnost Königstein, 
v 15. stol. spadající do majetku 

Českého království. Odtud jsme 
přes Lipovou, kde jsme v restauraci 
U pytláka poobědvali, prošli se zá-
meckým parkem a prohlédli velmi 
pěkně rekonstruovanou podstávku 
s informačním střediskem, pokra-
čovali na zámek do Šluknova. Zde 
nás přivítala paní starostka Eva 
Džumanová. Po prohlídce zámku 

jsme přejeli na nedaleký fotbalový 
stadión a po vyrovnaném průběhu 
utkání prohráli s domácí starou 
gardou 4:2. Po zápase jsme přejeli 
do varnsdorfského pivovaru Ko-
cour, kde většině týmu již před šesti 
lety chutnalo, na večeři.
To byl první den. Co následovalo?
V sobotu ráno nás překvapilo špat-
né počasí, které se stále zhoršovalo 
a tím pokazilo část plánovaného 
dopoledního programu. Tak jsme si 
zahráli stolní tenis a na oběd odjeli 
na hrad Tolštejn. Odtud jsme pře-

jeli do areálu našeho jiřetínského 
poutního místa a prošli si část kří-
žové cesty. Po prohlídce podstávky 
na náměstí, kterou by obec v přípa-
dě získání dotace ve výši cca 4 mil. 
Kč ráda zrekonstruovala, jsme 
navštívili místní firmu Eurogreen 
ČR, zabývající se mimo jiného 
rekonstrukcemi a automatickým 

zavlažováním fotbalových trávní-
ků, prodejem komunální techniky 
a dodávkou bezpečnostních pře-
nosných branek. Mezitím začalo 
dokonce chumelit a tak se nám moc 
nechtělo po odpoledním kafíčku 
v místní galerii z tepla na hřiště. Zá-
pas proti staré gardě Jiřetína jsme 
přesto odehráli. Tentokrát jsme byli 
úspěšnější a zvítězili 6:4. 
Ale prý následovala ještě jedna 
příjemná záležitost?
Po fotbale jsme část pozdního od-
poledne strávili společně s hráči 
soupeře v pěkném prostředí baru, 
který je součástí našeho sportov-
ního areálu (škoda, že to ve Šluk-
nově nebylo obdobné, do stísněné 
kuchyňky zavřené restaurace jsme 
se všichni nevešli). Odtud jsme se 
ještě jednou vrátili do galerie na ná-
městí a oslavili trenérovy odložené 
kulaté narozeniny. 
Tady musíme prozradit, že Pepa 
Zoser v únoru v plné formě oslavil 
70 let.
Třetí den?
Z pětadvaceti hráčů, kteří se na-
šeho setkání zúčastnili, se na ran-
ní snídani sešla zhruba polovina, 
neboť někteří hráči postupně bě-
hem sobotního večera odjížděli do 
vzdálených koutů na Moravu a do 
jižních Čech. 
Odpovídal Josef Zoser – trenér 
týmu a emeritní starosta Jiřetína 
p. J.
Otázky dával Milan Kořínek

Foto a text: Milan Kořínek
Společné foto: Josef Zoser
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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.
Tábor Rumburk, letní příměstský tábor pro děti u koní. Ježdění, plavení, kočírování. Omezený počet míst. Více informací na čísle +420606862560, 
email: jdvorjaru@seznam.cz

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:                                                                                  

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


