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Z Židovského vrchu se můžete 
pokochat pohledem na město 

V rámci Zámeckých slavností jsme za účasti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, náměstka hejtmana pro školství, mládež a sport Petra Šmída, 
paní starostky, paní tajemnice, arciděkana Pavla Procházky, městské policie a nás z Odboru kultury slavnostně představili novou vlajku našeho města. Byl to 
pro nás velice silný zážitek, protože proces realizace byl dlouhodobý a tento jeho zlatý hřeb ho uvedl v život a představil naši vlajku veřejnosti. Během slavností 
jste měli možnost si vlajku prohlédnout na hlavním sále zámku. Poté bude pro zájemce k vidění na radnici.                           Mgr. Andrea Přidalová, foto: Jiří Fišer

Pokračování na str. 2

Město Šluknov, v rámci rozvoje 
turistické infrastruktury a nabídky 
turistických služeb a cílů ve městě, 
vybodovalo vyhlídku na Židov-
ském vrchu, odkud je pěkný pohled 
na centrum města, jeho jižní část 
i okrajové části Království a Císař-
ský a také výhled na okolní kopce. 
Vyhlídka je vybudována nejen pro 
turisty a cyklisty, ale též pro obča-

Je neděle ráno a již po čtrnácté se 
v nás rozléhají poslední dozvuky 
naší největší městské oslavy – Zá-
meckých slavností. Když přišla 
první myšlenka na oslavy spojené 
se zámkem, nikdo netušil, do ja-
kých rozměrů se rozvine. Měla to 

Tropické zámecké slavnosti jsou za námi
být jednorázová akce a podívejme 
se dnes… Již čtrnáctý rok máme za 
sebou a vypadá to, že ještě pěknou 
řádku před sebou.
Zámecké slavnosti se během těch 
čtrnácti let staly pýchou nejen na-
šeho města, ale i celého regionu. 

Oceňují je nejen Šluknováci, ale 
i lidé z ostatních měst regionu, 
a právě proto se mohou pyšnit pun-
cem Regionálního zážitku Českého 
Švýcarska.
A jaké že byly ty letošní v renesanč-
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Díky rozvoji a provozu systému 
tříděného sběru a recyklace využi-
telných složek komunálních odpad, 
včetně obalových, jste Vy, občané 
města Šluknova, pomohli ke zlep-

Pomohli jste snížit
uhlíkovou stopu

ny města a hendikepované osoby, 
kteří se na vyhlídku dostanou po 
nově vyasfaltované přístupové ces-
tě, a samotná vyhlídka je opatřena 
skleněným zábradlím pro nerušený 
výhled.
Na akci byla získána dotace z Minis-
terstva místního rozvoje, z Progra-
mu Rozvoj základní a doprovodné 
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ně-barokním stylu? 
Páteční program zahájila paní sta-
rostka společně s hlavními organi-
zátory akce v 19:00 hodin. Počasí 
přálo a tak spousta z Vás dorazila 
na koncert kapely Voxel i na tradič-
ní Kabáty revival, kteří v letošním 
roce opět předvedli neskutečnou 
show. 
Sobotní předpověď počasí hlásila 
slunečné počasí a teplo a nezklama-
la nás. Pro organizátory v těžkých 
renesančních kostýmech to bylo 
náročné, ale bohužel v půjčovnách 
renesanční plavky  nepůjčují a tak 
nezbylo, než se chladit ve stínu. 
Sobotní program začal v deset 
hodin ráno a končil před půlnocí. 
Čtrnáct sobotních hodin tak bylo 
naplněno dobovými představe-
ními, akcemi pro děti, koncerty 
a zábavou. Z dobového programu 

sklidily velký úspěch drezury koní, 
bitva z třicetileté války a také noční 
show na zámeckém rybníce společ-
ně s ohňostrojem. Naši nejmenší 
měli možnost zazpívat si s Maxíky, 
vyzkoušet si dobová řemesla, či po-
hrát si s maskoty nebo se projet na 
kolotoči. Největším lákadlem však 
každoročně byly koncerty. Morav-
skou atmosféru do zámeckého par-
ku přivezl Jožka Černý s cimbálkou, 
David Koller se svým bandem oživil 
vzpomínky na Lucii, která je znovu 
v popředí české scény, a na závěr 
neskutečný revival Michala Davida 
rozhýbal doslova celý zámecký park.
Letošní Zámecké slavnosti na-
vštívilo neskutečných 6 950 lidí! 
A všem návštěvníkům akce patří 
velký dík. To, že se rozhodnete po-
slední víkend před prázdninami 
vždy strávit s námi, pro nás moc 
znamená. Je to pro nás náboj do 
dalších let a dává nám smysl proč 
tuto velkou akci organizovat. Bude-
me rádi za jakoukoli zpětnou vazbu 
- názory - co se Vám líbilo, nelíbilo, 
co Vám chybělo. Tuto akci děláme 
pro Vás a Váš názor je pro nás velice 

důležitý.
Jako každý rok bych chtěla na tom-
to místě moc poděkovat: Městu 
Šluknov, které nám umožnilo tuto 
akci zorganizovat, všem svým ko-
legům z Odboru kultury, kteří na ní 
celý rok pracují, agentuře Festive za 
dobový program a ohňostroj, agen-
tuře Maja za koncerty, agentuře 
Arabela za dětskou scénu, Technic-
kým službám za pomoc s technic-
kým zázemím, hasičům, záchraná-
řům, všem, kteří se na akci podíleli 
a také všem, kteří ji podpořili svou 
účastí.
Zámecké slavnosti 2019 jsou za 
námi a já cítím určitý sentiment 
po každém jejich skončení. Jsme 
zase o rok starší a strašně rychle to 
všechno utíká. Proto si važme kaž-
dé chvilky, kterou máme. Každého 
setkání, které jsme měli možnost na 
slavnostech zrealizovat, uchovejme 
si každý úsměv, který jsme dostali, 
važme si toho a zase za rok se spo-
lečně sejděme v zámeckém parku 
ve zdraví.
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Město Šluknov dlouhodobě opravu-
je drobné památky v katastru obce. 
Další památkou, která se letos opra-
ví, je křížek za č. p. 149 v Rožanech 
(vedle paní Posedělové, na propojce 
za bývalou školou).
Proběhne celkový restaurátorský 
zásah na kamenném podstavci, pří-
stupových schodech, litinovém kříži 
a bude obnoven plůtek okolo křížku.
Na obnovu byla získána dotace 
Ústeckého kraje z Programu na zá-
chranu a obnovu drobných památek 
a architektury dotvářející kulturní 
krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019 
a také dotace z Nadace ČEZ.
Práce budou provedeny v letošním 
roce, tak se můžeme těšit na další 
opravenou památku v naší obci.

Bc. Michal Bušek

infrastruktury cestovního ruchu, 
jejíž součástí byla nejen stavba vy-
hlídky, ale také marketing, jehož 
výstupem byly informační články 
v novinách, informační cedulky 
v okolí vyhlídky, informační letáky, 
které budou k dispozici v RIC na 
Šluknovském zámku a rozšíření 
webu města: https://vyhlidka-zi-
dovsky-vrch.mestosluknov.cz/ 
Ze strany Klubu českých turistů je 

přislíbeno doplnění značení v rám-
ci jejich tras a plánuje se i vydání 
turistické známky tohoto turistic-
kého cíle.
Slavnostní zahájení provozu 
(přestřižení pásky) se bude konat 
17. 7. 2019 v 16:00 hod. na místě 
– jižní část hřiště na Židovském vr-
chu s přístupem z ul. Milady Horá-
kové. Přijďte podpořit snahu vedení 
města o celkový rozvoj obce. Děku-
jeme.                           Bc. Michal Bušek

šení životního prostředí a snížení 
„uhlíkové stopy“. 
V roce 2018 bylo v České republice 
díky recyklaci a využití papíru, plas-
tů, skla, kovů, nápojových kartonů 
a dalších komodit v rámci tříděné-
ho sběru a využití odpadů v systé-
mu EKO-KOM uspořeno 20,6 mil. 
GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik 
v průměru spotřebuje za rok více 
než 316 tisíc domácností. V přípa-
dě tolik diskutovaného globálního 
oteplování přispěl systém tříděné-
ho sběru a využití odpadů EKO-
-KOM ke snížení emisí o 879 010 
tun CO2 ekvivalentu. 
Úspora, které jste dosáhli, předsta-
vuje: Emise CO2 ekv. 709,049 tun; 
Úspora energie 11 825 723 mh. 
Děkujeme.

Božena Naňáková

Obnova křížku v Rožanech

Text: Mgr. Andrea Přidalová, 
foto: Jiří Fišer

Dostalo se mi té cti, že Vás mohu 
seznámit s novou knížkou, a to ne 
jen tak ledajakou! Jak již její název 
„Devět pohádek ze Šluknova“ na-
povídá, jedná se o knížku určenou 
především ke čtení dětem. Pozor-
nost upoutá ale i jistě mnohé z Vás 
dospěláků, jelikož je plná skrytých 
tajemství, o kterých snad ani sami 
Šluknováci neví. Pohádky krás-
ně napsala Květoslava Vidimská 
a rostoucí fantazii svou ilustrací 
podtrhl Jiří Petrnoušek. Jakožto 
oba divadelníci uvádí hned první 
pohádku z divadelní scény. Zajímá 
Vás, co se děje, když zrovna loutky 
nehrají pohádku? Nebo třeba s čím 
čarují Černušáci? Báječnou knížku 
s devíti pohádkami můžete zakou-
pit již nyní ve Šluknovském zámku 

Nová knížka 
ze Šluknova

v infocentru. Navíc připravujeme 
i autorské čtení po letních prázd-
ninách, kde bude pár kousků také 
k prodeji včetně možného autogra-
mu či věnování. Knížky byly vydány 
v menším nákladu, tak si přijďte pro 
tu svou, ať Vám neunikne! 

Ing. Karolína Fráňová



Vážení a milí spoluobčané,
mnozí z nás prožívají léto naplno, těší se na dovolenou, někteří právě tráví 
čas někde na pláži u moře. Jiní poznávají krásy naší země, věnují se péči 
o zahrádku a ostatní si musí plnit své pracovní povinnosti. Dovolím si Vás 
informovat o novinkách z radnice a dále o tématech, kterým se věnují sta-
rostové z výběžku.
Dotace na plánované akce
V některém z předchozích čísel Šluknovských novin jsem Vás informovala, 
že jsme podávali několik žádostí o dotace. Jednou z nich byla žádost o dota-
ci na dokončení rekonstrukce tělocvičny – na nové povrchy malého a velké-
ho sálu a na obnovu vnitřních obvodových stěn. Zde jsme byli úspěšní a zís-
kali jsme dotaci ve výši cca 4,5 mil. Kč. První etapa prací v tělocvičně na 
malém sále bude zahájena v letošním roce, druhé etapa rekonstrukce bude 
dokončena v roce dalším. A to z důvodu, aby byla tělocvična ve školním 
roce provozuschopná. Jsme za to velmi rádi, protože pak bude tělocvična 
kompletně hotová, bude velmi pěkným zázemím pro žáky i pro sportovce. 
Druhou dotaci na opravu místních komunikací jsme, bohužel, neobdrželi. 
To nás velice mrzí. Žádali jsme o cca 4,8 mil. Kč, opravit se měly komuni-
kace v Rožanech na Nové Vsi, v Novém Hraběcí a v Království (spojka s ul. 
Rumburská). Dotační titul na opravy místních komunikací v obcích a měs-
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tech s 3 – 10 tisíci obyvateli byl vy-
hlášen zcela poprvé a pochopitelně 
žadatelů bylo několikanásobně 
více. Vzhledem k této situaci Vás 
musím informovat o skutečnosti, 
že opravy těchto komunikací nebu-
dou moci být realizovány v tomto 
roce. 
Rekonstrukce chodníku od ná-
městí do Císařského
Po několika letech jsme se dočkali 
rekonstrukce krajské komunikace 
směrem z náměstí na Velký Šenov. 
Byť práce na komunikaci omezují 
provoz, je podstatné, že zde bude 
opraven další úsek velmi využívané komunikace. A to je dobře. Současně 
probíhá i rekonstrukce stávajícího chodníku a výměna obrubníků. Opět je 
to omezení i pro chodce, nicméně po dokončení akce bude celý chodník 
opravený, což bylo potřeba. Děkuji touto cestou za trpělivost všem obča-
nům. Eva Džumanová

V pátek 7. června se potřetí v novém funkčním období sešli na jednání 
Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ) starostové či jejich zástupci ze 17 
obcí regionu (bez Varnsdorfu). Tentokrát byly hostitelem Staré Křečany. 
Jednání se účastnil i senátor Zbyněk Linhart. Na programu jednání byla 
následující témata: přeshraniční zdravotní péče, financování rozpočtů 
obcí, bezpečnostní situace a připravovaná optimalizace policejních 
útvarů na Šluknovsku a situace v Lužické nemocnici v Rumburku.
K tématu poskytování přeshraniční zdravotní péče pro občany Šluk-
novska na jednání vystoupili představitelé zdravotní pojišťovny RBP, kteří 
představili svoji nabídku, kdy jsou připraveni pro své klienty nabídnout 
možnost čerpání zdravotní péče v blízkém saském příhraničí v rámci zá-
konného zdravotního pojištění. Nabídka je, v kontextu stále se zhoršující 
dostupnosti základní lékařské péče v regionu, velmi zajímavá a starostové 
přislíbili podporu informační kampani, kterou RBP-zdravotní pojišťovna 
v nejbližší době v regionu spustí.
Další host, Ing. Jiří Aster, tajemník a člen předsednictva Hospodářské a so-
ciální rady okresu Děčín, v zajímavé prezentaci představil systém vyrovnává-
ní regionálních ekonomických rozdílů v SRN prostřednictvím přerozdělová-
ní sdílených daní. Zjednodušeně lze říci, že ekonomicky výrazně výkonnější 
spolkové země z jihu Německa pomáhají chudším regionům, převážně na 
severu země. To lze považovat za inspirativní pro ČR, neboť strukturálně po-
stižené regiony (Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj) na výrazné 
zvýhodnění a podporu, přes všemožné deklarace, stále jen čekají.
Nejvíce času starostové věnovali informacím k problematice bezpeč-
nostní situace a připravované optimalizace policejních útvarů na Šluk-
novsku, které přednesli plk. Ing. Petr Sytař, náměstek ředitele Krajského 
ředitelství Policie ČR pro vnější službu v Ústí nad Labem a plk. Ing. Pa-
vel Pechy, zástupce vedoucí ÚO Děčín Policie ČR. Bezpečnostní situace 
je stabilizovaná, statistiky vykazují v regionu klesající nápad trestné čin-
nosti, s výjimkou drogové problematiky. Policie v kraji, i na Děčínsku, se 
potýká s dlouhodobým nedostatkem policistů, nedaří se doplňovat tabul-
kové početní stavy. Vzhledem k vývoji technologií, změnám v charakteru 
a trestné činnosti, a i s ohledem na nedobrý personální vývoj, připravuje 
Krajské ředitelství optimalizaci policejních útvarů, a to nejen na Děčínsku. 
Starostové byli seznámeni se základními principy chystaných změn s tím, 
že v průběhu měsíce srpna proběhne další jednání na Krajském ředitelství 
PČR v Ústí nad Labem. Již v této fázi však několik starostů vyjádřilo obavy 
z připravovaných změn.
Na závěr jednání proběhla diskuse k problematice záchrany Lužické ne-
mocnice, a.s. v Rumburku. Starosta Rumburku Ing. Lumír Kus v dopise 
hejtmanovi Ústeckého kraje (který na vědomí zaslal i předsedovi SPRŠ) 
vyjádřil nespokojenost s neustálým odkladem jasného rozhodnutí ve věci 
případného převzetí Lužické nemocnice pod Krajskou zdravotní, a. s. Zá-
roveň v dopise sděluje, že pokud do 27. 6. 2019 neobdrží město Rumburk 
k tomuto jasné stanovisko, nebude nadále schopno udržet nemocnici 
v provozu a bude muset přistoupit k jejímu uzavření. V rozsáhlé diskusi 

Společné jednání starostů Šluknovska pod Dymníkem
starostové Šluknovska vyjádřili nesouhlas s postupem Ústeckého kraje, 
resp. Krajské zdravotní a. s. Prostřednictvím senátora Zbyňka Linharta se 
opakovaně obrátí na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. O pomoc po-
žádají předsedu vlády Andreje Babiše a opakovaně Zastupitelstvo Ústec-
kého kraje na plánovaném zasedání dne 24. 6. 2019 v Ústí nad Labem. Je 
potřeba jasně říci, jak bude státem, krajem a pojišťovnami zajištěna akutní 
lůžková péče pro 55 tis. občanů Šluknovska, navíc v době prázdnin, kdy 
počet obyvatel v regionu výrazně narůstá.
Na příštím jednání se starostové sejdou začátkem září v Rybništi.

Jan Kolář, předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska

V pátek 28. června 2019 proběhlo další z řady jednání na téma přeshranič-
ní zdravotní péče pro naše občany. Bez ohledu na stav nemocnice v Rum-
burku je blízká vzdálenost Sebnitzské kliniky více než výhodná. V současné 
situaci již víme, že VZP má alokovanou částku 3 000 000 korun na dopla-
cení rozdílu mezi zdravotním výkonem u nás a v Německu. Údajně je také 
připraveno memorandum o přeshraniční péči. Vše má tedy posun. Neří-
kám, že rychlý, ale konečně nestojíme na místě.
Dnes pan ředitel nemocnice Hilbrenner zmínil a ujistil mě, že když bude 
český pacient potřebovat akutně ošetřit a zároveň bude schopen přijet na 
kliniku do Sebnitz, nechť tak učiní. Bude mu poskytnuta plnohodnotná 
zdravotní péče, kterou zdravotní pojišťovny uhradí v plné výši. O kompli-
kace s jazykovou bariérou se nemusíme obávat. Na klinice je vždy lékař 
nebo sestra hovořící česky.
V jednáních budeme pokračovat. Naším cílem je umožnit pacientům 
z Čech takzvanou následnou péči (převazy, kontroly, vyndávání stehů 
apod.). Vzhledem k blízkosti nemocnice by to mnoha pacientům vyřešilo 
problém s dlouhým cestováním do vzdálených nemocnic na české straně.
Jednání se zúčastnil i primátor Sebnitz pan Ruckh a saský poslanec pan 
Jens Michel, který se v této otázce také výrazně angažuje a velmi mi pomá-
há.                                                                     Robert Holec, starosta Dolní Poustevny 
Prohlášení poslance Saského zemského sněmu z volebního obvodu 
Saské Švýcarsko Jense Michela k současným rozhovorům o zlepšení 
lékařské péče ve Šluknovském výběžku:
„Je ohromující, jak se starostové regionu, v čele s panem Holcem, zasazují 
o vylepšení lékařské péče svých občanů. Také při rozhovorech s politiky v Pra-
ze a se zástupci velkých českých zdravotních pojišťoven jsem se setkal s ote-
vřenou atmosférou a obrovskou vůlí řešit dané téma.
My, na saské straně, jsme vždy ochotni spolupracovat s našimi sousedy jako 
rovný s rovným. To platí samozřejmě i v oblasti lékařské péče. 
Jsme připraveni na jednání a krátkodobá řešení. Jen tak se nám může po-
dařit více rozvíjet regiony mezi Drážďany a Prahou. 30 let poté, co se více 
otevřely hranice, by nás v oblasti lékařské péče staré hranice neměly rozdě-
lovat.“                                           Jens Michel, poslanec Saského zemského sněmu

Jednání o přeshraniční zdravotní péči
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Slavnostně jsme knihu
na Jitrovníku pokřtili

Vznikla kniha o Království, proč vlastně?
Město Šluknov dlouhodobě pracu-
je na tom, aby se vydávaly publikace 
o našem městě a přilehlých měst-
ských částí. V předešlých letech tak 
vznikla kniha o Šluknově, dále bro-
žury Karlovo údolí a Fukov. Vydat 
publikaci o Království bylo rovněž 
jeho přáním, a tak uvítalo nabídky 
paní Hoškové, která shodou náhod 
dostala k jejímu vzniku podnět od 
sester Knechtelových… (více v roz-
hovoru). 
Děkujeme paní Hoškové, že se uja-
la autorství nové publikace, která 
vznikla v rámci projektu „Hudba 
spojuje sousedy“ podpořeného Ev-
ropskou unií z Evropského fondu 
pro rozvoj z Programu spolupráce 
Česká republika – Svobodný stát 
Sasko 2014-2020 v rámci Fondu 
malých projektů Euroregionu Nisa. 
Tato již tradiční akce „Hudba spo-
juje sousedy“, na které se setkávají 
starostové „Pětiměstí“, aby oslavili 
vzájemnou spolupráci dnes již šes-
ti měst v naší blízkosti, proběhla 
v Království na kopci Jitrovník v ne-
děli 9. června 2019, kdy došlo ke 
slavnostnímu pokřtění nové česko-
-německé knihy „Království  - obec 
v proměnách času“ / „Königswalde 
– eine Gemeinde im Wandel der 
Zeit“, jejíž autorkou je paní Helga 
Hošková a spoluautorkou paní Bär-
bel Henss.
Oslovila jsem paní Helgu Hoško-
vou a poprosila jsem ji, zda by nám 

Akce je podpořena Fondem malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Spolupráce na podporu přeshraniční spo-
lupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a je registrována pod číslem: ERN-0824-CZ-15.02.2019. 

ke knize pověděla více informací. 
Paní Hošková, povězte mi, proč 
zrovna kniha o Království? 
Království jsem prakticky nezna-
la. Před několika lety mě oslovily 
sestry Knechtelovy, jejichž rodina 
z Království pocházela. Domluvily 
jsme si schůzku ve Šluknovském 
zámku, kde mi řekly, že by chtěly 
vytvořit knihu o Království. Jejich 
představa byla porovnat jednotli-
vé domy z historie se současností. 
Následně jsme se do obce vydaly, 
chodily od jednoho domu ke dru-
hému a fotily. Počasí nám, bohužel, 
nepřálo, a tak jsme mnoho snímků 
nestačily pořídit. Využily jsme tedy 
nabídky paní Renáty Parkmanové, 
která nám zbývající fotografie jed-
notlivých domů pořídila. Při této 
návštěvě sester Knechtelových mě 
napadlo, že by byla krásná kniha 
o Království nejen s fotografiemi, 
ale částečně i s historií (předváleč-
nou i po válce).
Jaký máte Vy vztah ke Království?
Narodila jsem se sice u Liberce, ale 
naše rodina pochází ze Šluknovské-
ho výběžku, kam jsme se po válce 
k našemu dědečkovi přistěhovali, 
jelikož můj tatínek se z války nevrá-
til a maminka s námi, třemi dětmi, 
zůstala sama. Než jsem začala na 
knize pracovat, žádný osobní vztah 
ke Království jsem neměla, ale po-
stupem času, kdy jsem pracovala se 
vzpomínkami a sháněním informa-

cí, se můj vztah, na kdysi samostat-
nou vesnici, začal vytvářet. 
Jak dlouho jste na knize pracovala? 
Musím se přiznat, že několik let. 
Během těchto let došlo k situaci, 
kdy se mi nedařilo v získávání in-
formací postupovat. Řekla jsem si, 
že s knihou končím. Nakonec mi 
to nedalo a začala jsem na knize 
dál pracovat a oslovovat lidi, kte-
ří v Království bydlí nebo bydleli. 
Prosila jsem je, aby mi o Království 
vyprávěli. Některé jsem navštívi-
la i v jejich domovech, kde v nich 
vzpomínky snadněji ožívaly. Na 
začátku letošního roku jsem knihu 
dokončila.
Kdo Vám s knihou pomáhal?
V první řadě paní Renáta Parkma-
nová. Ta trpělivě přepisovala můj 
strojopis do počítače, opravovala 
jej a doplňovala. Měla jsem to štěs-
tí, že paní Bärbel Henss, jejíž rodi-
na z Království pochází, mi nabídla, 
že mojí bídnou němčinu přepíše do 
„krásné“ němčiny, protože v Ně-
mecku celý život vyrůstala. Tímto 
mi udělala ohromnou radost. Dále 
se na tvorbě podílel můj bratr Gerd 
Ritschel, se kterým jsem navštívila 
Okresní archiv v Děčíně, kde nám 
pan Mgr. Jan Němec vyšel maxi-
málně vstříc. Na korektuře se po-
díleli pan Ing. Milan Kořínek a paní 
Mgr. Andrea Přidalová. 
Dokážete říci, co bylo při tvorbě 
knihy nejtěžší? 

Nejtěžší pro mě bylo vydržet a ne-
vzdat to. 
Jste také autorkou česko-němec-
kých brožur Fukov a Karlovo 
údolí. Můžeme se do budoucna 
těšit na další Vaše brožury nebo 
knihy? 
Uvažovala jsem a pořád uvažuji 
o tom, vytvořit knihu o betlémářích 
z celého Šluknovského výběžku. 
Jak to dopadne, ukáže čas. Práce 
mě musí těšit.
Chtěla byste na závěr něco říci, 
případně někomu poděkovat?
Především bych chtěla moc podě-
kovat Renátě Parkmanové za její 
trpělivost, dále paní Bärbel Henss 
a všem ostatním, kteří mě třeba 
i malou informací pomohli. Dále 
městu Šluknov, které zajistilo fi-
nanční prostředky na vydání této 
knihy. 
Nová kniha o Království je k dostá-
ní v Regionálním informačním cen-
tru ve Šluknovském zámku. 
Děkuji za rozhovor.

Jitka Schneiderová, 
šéfredaktorka

Již po šestnácté zvali starostové 
„Pětiměstí“, ke kterým patří Šluk-
nov, Jiříkov, Oppach, Sohland and 
der Spree, Ebersbach-Neugersdorf 
a Neusalza-Spremberg, k setkání 
na kopci Jitrovník v Království.
I tentokrát se sešlo velké množství 
lidí z obou stran hranice, aby spo-
lečně strávili krásné svatodušní 
odpoledne. Po uvítacích slovech 
jednotlivých starostek a starostů 
z výše uvedených obcí bylo z žejd-
líku připito pivem na zdraví všech 
přítomných. Poté byla pokřtěna 
nová kniha „Království – Obec 
v proměnách času“ a cca 200 exem-
plářů rozdáno zájemcům.

Pro dobrou náladu hrála hudební 
skupina Peleton známé oblíbené 
české písně, které si všichni mohli 
zazpívat. Skupina Duo Girls zpí-
vala taneční písně známé z němec-
kých televizních pořadů. Někteří si 
i zatancovali.
Připraveno bylo samozřejmě i ob-
čerstvení. Řeznictví „U Stožic-
kých“ z Jiříkova, Fanny Bar z Rum-
burku a hasiči ze Šluknova nabízeli 
např. alkoholické i nealko nápoje 
a kávu, řízky, opékané klobásy, 
utopence a koláče. Že se návštěv-
níci dobře bavili, bylo vidět na je-
jich rozesmátých tvářích. K dobré 
náladě přispělo i slunečné počasí. 

Setkání zorganizovalo město Šluk-
nov a neslo i finanční náklady spolu 
s Euroregionem Nisa díky poskyt-
nuté dotaci. Na 509 m. n. m. usaze-
ný Jitrovník musely být dopraveny 
lavice a stoly k sezení, pro zastřeše-

ní stany. Pro případ potřeby zde byli 
šluknovští hasiči a záchranáři. Mu-
selo být dopraveno jídlo i pití, což 
určitě nebylo jednoduché. Všem se 
to podařilo na výbornou a zaslouží 
si za to velké poděkování.
Na shledanou příště na Jitrovníku.

Text: Helga Hošková,
foto: Jiří Fišer



ŠLUKNOVSKÉ NOVINY STRANA 5ROZHOVOR NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Po dlouhých přípravách je před námi již tradiční cyklistický závod „Tour de Femi-
nin – O cenu Českého Švýcarska“, který se uskuteční ve dnech 11. až 14. července 
2019. Na své trati přivítá jedny z nejlepších světových závodnic. 
„Na počátku tradice etapového cyklistického závodu Tour de Feminin byla jed-
nak moje vlastní sportovní kariéra a jednak letitá láska ke kolu,“ říká zaklada-
tel a ředitel závodu Jiří Vích, který ke kolu přivedl i svou dceru, aktivní účastníci 
a ředitelku závodu Šárku Víchovou – Peškovou, která bohužel v loňském roce po 
těžké nemoci odešla.  Na její památku se závod jede jako memoriál. 
Oslovila jsem pana Jiřího Vícha, ředitele závodu Tour de Feminin a položila mu 
pár otázek:

Na slovíčko s...
...s Jiřím Víchem, ředitelem
závodu Tour de Feminin

Cyklistický závod Tour de Feminin. Kdy a jak tento závod vznikl?
Závod vznikl již v roce 1988. V té době bylo takovou nepsanou tradicí, že každý 
cyklistický oddíl uspořádá alespoň jeden závod. To se i nám povedlo, ale věno-
vali jsme se právě něžnému pohlaví.
A myslíme si, že se to vyplatilo.
Jaký máte Vy jako ředitel závodu vztah k jízdnímu kolu?
V Krásné Lípě vedl cyklistický oddíl v té době velký fanda cyklistiky Jiří Vostřel. 
Dal dohromady dobrou partu, ve které jsem byl i já. Najezdili jsme pěkných pár 
kilometrů, v soutěžích jsme se neztratili a dokázali jsme i vyhrávat. A to mně 
zůstalo natrvalo. Na kolo nedám dopustit.
Letošní závod se koná ve dnech 11.- 14. července. Kolikátý je to ročník? 
V kolika etapách se jede? Přibližte nám, prosím, jednotlivé etapy.
Letos se jede již 32. ročník v 5 etapách ve čtyřech dnech.
1. etapa - 11. července pod názvem „Okolo Šluknovského výběžku“ se startem 
v Krásné Lípě ve 13:20 a po 119,4 km s cílem ve Varnsdorfu v 16:33 hodin.
2. etapa – 12. července pod názvem „Jiříkovská“ se startem v 10:00 hodin v Jí-
říkově a po 104,2 km s cílem v Jíříkově v 12:58 hodin.
3. etapa - 13. července - časovka v délce 14,6 km se startem v jednominutových 
intervalech směrem z Krásné Lípy na Zahrady - Vlčí Horu – Brtníky a zpět
4. etapa – 13. července pod názvem „Rumburské okruhy“ se startem v Rum-
burku v 16:05 a po 71, 2 km s cílem na Rumburském náměstí v 17:58 hodin
5. etapa – 14. července pod názvem „ Z Varnsdorfu do Labských pískovců“ 

se startem v 10:00 ve Varnsdorfu a po 90,5 km s cílem v Krásné Lípě ve 12:56 
hodin.
Celková délka závodní trati je 399,9 km. Všechny etapy jsou velmi náročné 
a především velmi kopcovité. Jen Rynartické stoupání, ale především pověst-
ná Vápenka mezi Doubicí a Krásnou Lípou, dají závodnicím skutečně zabrat.
Záštitu nad jednotlivými etapami převzala města Krásná Lípa, Varnsdorf, Ji-
říkov a Rumburk.
Máte již informaci, kolik závodnic je přihlášených? Může se závodu zú-
častnit kdokoliv?
Uzávěrka přihlášek byla 15. června a startovní listina je naplněna. Pokud 
všichni přijedou, bude na startovní čáře 29 družstev se 176 závodnicemi. Dle 
směrnic UCI (mezinárodní cyklistická unie) je dán tento limit. Startovat mo-
hou závodnice s mezinárodní licencí UCI starší 18 let. Samostatně startovat 
nemůže.
Na startu se například objeví několikanásobná mistryně světa v cyklokrosu 
Sanne CANT z Belgie.
Za zmínku stojí například start Nového Zélandu, Kazachstánu, Ruska, Belgie, 
Francie, USA, Norska, Ukrajiny a samozřejmě českých závodnic v dresu Duk-
ly Praha a Výběru Šluknovska.
Prozradíte nám jména významných osobností, které se závodu v přede-
šlých ročnících účastnili?
Záštitu nad závodem má každoročně předseda Senátu ČR a také Ústecký 
kraj, takže se v minulých ročnících předávání cen při závěrečném ceremoniálu 
účastnil tehdejší předseda Senátu Přemysl Sobotka a hejtman Ústeckého kra-
je Oldřich Bubeníček.
Co se závodnic týče, tak je plejáda známých jmen široká: německé závodnice 
Hanka Kupfernagel, která TdF vyhrála třikrát, Trixi Worrack, Australanka 
Amanda Spratt, Mariane Vos, z našich závodnic pak Radku Kynčlovou, Šarku 
Víchovou, Miluši Flaškovou a Julii Pekárkovou. V ročníku 2014 jsme ve star-
tovní listině měli i Martinu Sáblíkovou!
Je těžké takový významný závod zorganizovat? Jak početná skupina se na 
zorganizování podílí?
Na organizaci a přípravě se podílejí všechna města a obce kudy závod projíždí. 
Aby závod byl připraven, je potřeba začít s přípravou nového ročníku téměř 
hned po prázdninách. Musí se zajistit všechna potřebná povolení, zajistit tra-
tě, zdravotní službu, úzce spolupracovat s dopravní policií, policii ČR včetně 
městské, hasičů a v neposlední řadě se všemi dobrovolníky, kteří zajišťují bez-
problémový průjezd exponovaných úseků. Realizační tým pracuje v 5 členech. 
Všichni ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.
Jaká je výhra závodu Tour de Feminin?
Pořadatel je povinen vyplatit finanční odměny dle pravidel UCI. Ceny jsou uve-
deny v propozicích závodu. Mimo to pořadatel ve spolupráci se sponzory zajiš-
ťuje v každé etapě věcné ceny pro první 3 závodnice v cíli. V celkovém hodno-
cení je odměněno prvních 10 závodnic věcnou cenou. Navíc jsou ještě v každé 
etapě vypsány vrchařské a rychlostní prémie, též s věcnou cenou.
Pozvánka:
Přijměte pozvání na tento mezinárodní etapový závod. Přijďte závodnice po-
vzbudit. Nezapomenutelné zážitky při fandění budete mít například ve Starých 
Křečanech nebo v Zátiší mezi Krásnou Lípou a Rumburkem, kde se každý rok 
sejde skupina fandů, kteří závodnice povzbuzují naprosto skvěle!
Před startem máte možnost vidět všechna družstva na stupních vítězů při před-
stavování. Doporučujeme všechny starty a dojezdy. Vidět na startu 176 závodnic 
z celého světa se jen tak nevidí.Přejeme Vám krásné zážitky během těch 4 závod-
ních dnů. Podrobné informace najdete na www.tourdefeminin.com.
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V letošním školním roce vznikl na naší škole žákovský parlament. Celý rok jeho 
fungování začal dávno před volbami, kdy si všichni, kdo měli zájem, připravi-
li své volební kampaně, aby následně mohli s napětím sledovat výsledky. Do 
parlamentu se dostalo 23 nových členů. Parlamenťáci se scházeli pravidelně 
v pondělí od 14 do 16 hodin. Na prvních schůzkách se pomalu seznamovali 
s chodem, povinnostmi a s tím, co je vlastně čeká. Velmi brzy všichni zjistili, 
že vymyslet a naplánovat nějaké akce pro ostatní, není vůbec jednoduché. Po-
stupně se také učili poslouchat jeden druhého, diskuze se stala hlavním nástro-
jem k tomu, aby byli schopni vyřešit veškeré problémy. Většina si vyzkoušela 
vést celé zasedání, všichni to zvládli na výbornou. 
Během roku parlament připravil několik akcí a soutěží pro své spolužáky. Hal-
loween byl úplně první větší akcí, a tak se koncem října mohli naši nejmenší 
projít strašidelnou školou. V prosinci se někteří členové stali čerty a anděly 

Rok se žákovským parlamentem
a v doprovodu Mikuláše ob-
darovali hodné děti. V lednu 
byl pro sportovce připraven 
turnaj ve vybíjené a florbalu, 
který se velmi povedl. Veliko-
noční hledání sklidilo úspěch 
opět u našich nejmenších, 
když se snažili s velkým nad-
šením najít co nejvíce veliko-
nočních kraslic. Parlament 
vyhlásil i soutěž o přespáva-
nou, která se konala na konci 
roku. Cenné body do soutěže 
mohli zájemci získat při pra-
videlných barevných dnech nebo třeba na brigádách, které parlament vyhlásil. 
Ne všechny akce byly pro spolužáky, některé si parlamenťáci užili v soukromí. 
Nejúspěšnějšími se staly zřejmě přespávané. Hezkou a povedenou akcí  bylo 
určitě i vysazení žákovské lípy ku příležitosti 100. výročí vzniku samostatného 
Československa. To by nebylo možné bez spolupráce s vedoucím ORŽP při 
MěÚ ve Šluknově panem Mgr. Martinem Chroustem.  Parlament o tuto lípu 
po celou dobu pečuje.   
Jak hodnotím práci parlamentu já? Velmi chválím většinu členů za kvalitní, 
svědomitou a pečlivou práci během celého školního roku.  Moc mě těší, že 
mnozí z nich chtějí v této zodpovědné práci pokračovat. Určitě budou schopni 
předat novým parťákům své zkušenosti. Jsem ráda, že se sešla tak dobrá parta 
a že jsme si akce, které byly určené jen pro parlament, náramně užili. Moc dě-
kuji a všem přeji krásné první parlamentní prázdniny.

Petra Gallová, koordinátor ŽP

Ve čtvrtek 13. 6. jsme vyrazili na 
závěrečné kolo soutěže Duhy. Kaž-
dý rok probíhá poslední kolo v ar-
boretu v Kunraticích, avšak tento 
rok jsme měli změnu. Soutěž se 
kvůli nepříznivému počasí konala 
v tělocvičně Střední lesnické školy 
a střední odborné školy sociální 
Šluknov. 
Žáci školy pro nás připravili sta-
noviště: střílení ze vzduchovky, po-
znávání psů, vyhledávání zvířat da-
lekohledem, poznávání šišek, bylin 
a listnatých stromů, paroží a stop 
zvěře. Získali jsme páté místo. 
V konečném umístění jsme byli na 
sedmém místě. 
Děkuji lesnické škole a jejímu vede-
ní za přípravu a organizaci soutěže. 
Také děkuji našim žákům sedmých 
a šestých ročníků za vzorné reprezen-
tování naší školy po celý školní rok.

Sabina Siváková

Společný projektový den má už tradici
Vzájemná spolupráce mezi jednotlivými ročníky má na naší škole už dlouhou 
tradici. Proto jsme se letos rozhodli i my, šesté ročníky, napomoci poznat bu-
doucím šesťákům prostředí „velké školy“ a druhého stupně a strávili jsme 
spolu poslední letošní projektový den Náš region, zaměřený tentokrát na naši 
školu a osobnost J. Vohradského. 
Nejprve si žáci od svých třídních učitelů vyslechli informace o historii naší 
školy a o Josefu Vohradském a jeho životě. Pak vytvořili věkově smíšená druž-
stva a rozeběhli se po škole, aby z informačních nástěnek vyčetli co nejvíce po-
třebných informací. Zároveň se tak páťáci nenásilnou formou dozvídali i jiné 
potřebné informace o naší škole, např. kde jsou umístěny jednotlivé kabinety, 
kdy se nachází sborovna, ředitelna, zasedací místnost, aula apod. Také už nyní 
určitě vědí, proč naše škola nese jméno zrovna J. Vohradského.
Následovala tvořivá část, v níž se žáci opět ve smíšených družstvech pokoušeli 
získané informace přetvořit v mediální sdělení. 
Celý den nám rychle uběhl a někteří jsme navázali i nová přátelství.

Za 5. a 6. ročníky Mg. Alena Müllerová

Letos máme
sedmé místo
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Akademie měla úžasnou atmosféru
Po několikaleté přestávce se v letoš-
ním roce opět uskutečnila na naší 
škole akademie, tedy přehlídka vy-
stoupení jednotlivých žáků i kolekti-
vů z naší školy.  Protože bývalé kino 
už není možné pro tyto akce využí-
vat, akademie proběhla v prostorách 
nové tělocvičny SLŠ a SOŠS. 
Počasí nám příliš nepřálo, neboť 
v den konání panovaly tropické tep-
loty, což bylo náročné především pro 
vystupující děti, ale samozřejmě i pro 
diváky. I přesto se však v půl čtvrté 
sešlo v sále početné publikum, aby 
si vychutnalo jednotlivá vystoupení. 

Také v letošním roce probíhaly na 
naší základní škole besedy pro ve-
řejnost v rámci cyklu Putování. Tyto 
besedy jsou určeny široké šluknov-
ské veřejnosti a zajímavé na nich 
je, že své zážitky z cest na nich vždy 
představují lidé, kteří ve Šluknově 
žijí, nebo jsou s ním nějakým způ-
sobem spjati. 
Tento cyklus už na naší škole 
úspěšně pokračuje neuvěřitelným 
čtvrtým rokem a jeho obliba mezi 
veřejností si stále udržuje stejnou 
úroveň. Za ty roky už jsme se pro-
střednictvím našich hostů podí-
vali na nejrůznější místa, vyslechli 
si spoustu zážitků a prohlédli si 
spoustu fotografií a videozáznamů. 
V letošním roce jsme tak „doputo-
vali“ na Srí Lanku, do Indie, Švý-
carska, Bretaně a Panamy a také 
jsme „navštívili“ Londýn. Někteří 
z našich hostů nám dokonce své 
zážitky přicházejí vyprávět opako-
vaně, a vždy jsou zárukou skvěle 
prožitého podvečera. Mezi ně pa-
tří například MUDr. Petr Straka, 
Mgr. Renata Sochorová, Mgr. Len-
ka Steklá, Mgr. Martin Chroust, 
pan Petr Petráš či paní Božena 
Naňáková.
Hodně nás těší, že kromě nových 
návštěvníků se během těchto let 
utvořila široká základna našich stá-
lých příznivců, takže naše cestova-
telské podvečery se nesou ve velmi 
příjemné, dokonce až domácké at-
mosféře. Nejenom, že z nich odchá-
zíme obohaceni o nové informace, 
ale především prodchnuti spoustou 
úžasných dojmů a v dobré náladě.
Příští rok bude již pátým rokem, od 
zahájení přednášek, a myslím, že 
ani letos naše příznivce nezklame-
me, neboť již teď máme od našich 
pravidelných hostů přislíbené zají-
mavé a úchvatné destinace.  
Naše podvečery se konají vždy jed-
nu středu v měsíci v budově Základ-
ní školy J. Vohradského a začínají 
v 17.00 hodin. Vstupné se neplatí, 
vše je zdarma, neboť naším mot-
tem je, že škola by měla být místem 
osvětovým a kulturním, a to nejen 
pro naše žáky, ale i šluknovskou ve-
řejnost. Proto mezi námi rádi uví-
táme všechny další zájemce o tyto 
poutavé a osobité besedy.
Na shledanou v příštím roce se těší 
skupina organizátorů

Mgr. Alena Müllerová

Besedy v základní škole

A že se bylo na co dívat!
Celou akademii zahájily mažoretky 
pod vedením paní Hany Jandové 
a paní Marcely Poláčkové. Rytmic-
ké představení nás všechny příznivě 
naladilo, a pak už Eliška Chadimová, 
která celou akademii moderovala, 
postupně uváděla jednotlivé účinku-
jící.
Všechna vystoupení měla své kouz-
lo, takže ani nevím, které zmínit 
dříve. Byla tu čísla pěvecká, taneční 
i dramatická. Slyšeli jsme krásnou 
houslovou skladbu, pobavili se nad 

divadelní scénkou, tajili dech při vý-
konu Le Huy Thunga, který si troufl 
na přetěžkou Bohemian Rhapsody, 
připomněli si muzikál Pomáda. Ob-
jevily se dokonce akvabely, Večerní-
ček či roztancovaní malí fotbalisté. 
A takhle bychom mohli pokračovat 
dál, vždyť program obsahoval deva-
tenáct různých vystoupení! A jedno 
bylo krásnější než druhé. Však se 
také pýcha v očích rodičů, kteří v sále 
sledovali své ratolesti, nedala pře-
hlédnout. 
A já jsem zase byla hrdá na své kole-
gy, kteří i při náročné práci věnovali 
svůj volný čas nácviku těchto nádher-
ných vystoupení. Zvlášť oceňuji ko-
legyně z 1. stupně, které zvládly pro 
poměrně početné kolektivy vymyslet 
skutečně krásné a zajímavé choreo-

grafie. Jako učitelka si uvědomuji, jak 
obtížné to s takto malými žáky je. 
Ocenění pochopitelně zaslouží 
i všichni, kteří se o konání akademie 
zasloužili a věnovali svůj čas její or-
ganizaci i v náročném období závěru 
školního roku.

Pokud jste byli mezi návštěvníky, jistě 
mi dáte za pravdu.
Ale i Vy, kterým to letos nevyšlo, snad 
Vám alespoň fotografie přiblíží tu 
úžasnou atmosféru, která v sále pa-
novala. A příští rok - na shledanou!
Za krásný zážitek svým kolegům 
a našim úžasným žákům děkuje

Mgr. Alena Müllerová

Základní škola J. Vohradského 
Šluknov

Ředitel školy: 
Mgr. Renata Sochorová 

(tel. 736 633 581)
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Byl jeden z velmi slunečných dnů měsíce června a na Šluknovský zámek začaly 
přicházet skupinky rodičů, dětí a jejich učitelů a učitelek, aby se dozvěděli, jak 
si stáli ve školní soutěži ve sběru PET lahví. 

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 proběhla na Šluknovském zámku ve 
Šluknově konference na téma „Moderní trendy v sociální 
práci zaměřené na stáří“. Cílem konference bylo zabývat 
se potřebami seniorů v oblasti sociálních služeb, jaké jsou 
trendy v sociálních službách podporující život seniorů 
v domácím prostředí a potřeby a cíle v sociálních službách 
vycházející z potřeb obyvatel Šluknovského výběžku. Kon-
ference pomalu uzavírá téměř dvouletý proces Komunitní 
plánování sociálních služeb na Šluknovsku, který byl pod-
pořen v rámci projektu Komunitní plánování sociálních 
služeb na Šluknovsku; registrační číslo projektu: CZ.03.2
.63/0.0/0.0/16_063/0006534. 
Pozvání na konferenci přijali zástupci Ústeckého kraje, 
představitelé měst a obcí Šluknovska, členové pracovních 
skupin komunitního plánování, pracovníci Městských úřa-
dů Rumburk, Varnsdorf a Šluknov a zástupci organizací, 
které zajišťují sociální služby na celém území Šluknovské-
ho výběžku. 
Konferenci zahájila úvodním slovem starostka města Šluk-
nov paní Eva Džumanová, která srdečně přivítala všechny 
hosty na zámecké půdě nejsevernějšího města Šluknovské-
ho výběžku. V průběhu konference byl vyhodnocen proces 

Konference na Šluknovském zámku se zabývala tématem 
„Moderní trendy v sociální práci zaměřené na stáří“ 

projektu Komunitního plánování sociálních služeb na Šluknovsku. Zají-
mavou přednášku na téma Transformace v pečovatelských službách před-
nesla Mgr. Ilona Čtvrtníková z Institutu sociální práce, z. s. Praha. 

Tímto děkujeme všem, kteří se konference zúčastnili, za příjemné setkání 
a taktéž děkujeme Mgr. Přidalové za zajištění prostor pro možnost realiza-
ce této konference a všem členům pracovních skupin.        

Bc. Marcela Tomčalová

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže ve sběru PET lahví

6. června se v krásných prostorách Šluknovského zámku uskutečnilo slav-
nostní vyhlášení výsledků této soutěže. Byl to již 15. ročník, avšak 2. ročník 
s novými pravidly. Již podruhé mezi sebou soutěžily pouze třídy. Se zvědavostí 
jsme očekávali, jak si s touto výzvou jednotlivé třídy poradí. Překvapení bylo 
příjemné. V letošním roce děti do školy donesly o více než 18 000 PET lahví 
více než v loňském roce. Veliký podíl na tom mají třídní učitelky a učitelé, kteří 
své svěřence motivují. Výhrou v soutěži je, kromě drobných dárkových před-
mětů, diplomu a dortu, také finanční odměna, o jejímž využití si jednotlivé tří-
dy rozhodnou samy. Mohou si za ni zakoupit zajímavé vybavení do třídy nebo 
jim může přispět k hezkému výletu, který si celá třída společně užije. První tři 
umístěné třídy obdržely také dorty s veselou tváří „smajlíků“. 
Vítězem 15. ročníku soutěže se stala třída 3. B s třídní učitelkou paní Janou 
Eichlerovou, na druhém místě se umístila třída 1. B s třídní učitelkou paní Ha-
nou Syrochmanovou a třetí místo obsadila třída 5. A s třídní učitelkou paní Ka-

teřinou Zahejskou. Gratulace náleží však všem dětem, které se do soutěže 
zapojily. Zároveň děkujeme všem, kteří se na soutěži podílejí - Základní škole 
J. Vohradského a Technickým službám spol. s r. o. Šluknov, které kromě svozu 
PET lahví odměnily vítěze již zmiňovanými dorty. Poděkování patří také spon-
zorům soutěže obalové společnosti EKO-KOM a. s., městu Šluknov a Technic-
kým službám spol. s r. o. Šluknov.                                                         Božena Naňáková
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Memoriál Slávy Novotného:
rozhodly až penalty
V sobotu 29. 6. se uskutečnil již 
13. ročník Memoriálu Slávy No-
votného. Za krásného, ke konci až 
tropického, počasí startovalo 21 
družstev, což pořadatelům trochu 
zkomplikovalo situaci. K jejich cti 
nutno dodat, že se s tím dokázali bez 
problémů vyrovnat a turnaj proběhl 
bez potíží a v plánovaném čase.
Úroveň byla tentokrát velice dobrá, 
výkonnost byla vyrovnaná, o čemž 
svědčí i to, že finálové boje skončily 
až po pokutových kopech. Nejen fi-

Češi se svým přístupem k třídění 
odpadu úspěšně podílejí na celo-
evropském recyklačním průmyslu, 
významným způsobem pomáhají 
šetřit přírodní zdroje surovin a při-
spívají tak k vyšší ochraně životního 
prostředí. Týká se to i způsobu, ja-
kým se čím dál častěji zbavují svých 
vysloužilých domácích spotřebičů.
Evropská směrnice například vyža-
duje, aby se od roku 2021 vysbíralo 
65 % elektrozařízení uvedených na 
trh. V případě chladniček tuto kvó-
tu jednoznačně plníme již několik 
let.
Jedním z palčivých problémů, který 
však, bohužel, neustále řešíme, je 
kompletnost spotřebičů předáva-
ných k recyklaci. Zákon o odpadech 
je přitom zakazuje rozebírat jinde, 
než ve specializovaných recyk-
lačních zařízeních. Mnoho z nich 
obsahuje nebezpečné látky, které 
při neodborném zacházení mohou 
ohrozit zdraví a bezpečnost, nebo 
poškodit životní prostředí.
Zjednodušeně se dá říci, že kom-
pletní elektrozařízení obsahuje:
• hnací část (motor, kompresor, 
topné těleso, indukční či mikrovln-
ný zdroj, apod.)
• hnanou část (např. převodovka, 

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?
buben, plotna, trouba, fritovací ná-
doba, čerpadlo, chladicí okruh)
• nosnou konstrukci či plášť
Chladicí zařízení jsou na tom sice 
obecně lépe, pokud jde o procento, 
které se podaří vysbírat po skon-
čení jejich životnosti, jejich ne-
odborná demontáž je ale zároveň 
nejnebezpečnější. Základní funk-
ci – chlazení – totiž zajištují látky, 
které mohou z dlouhodobého hle-
diska výrazně poškozovat životní 
prostředí, ale také bezprostředně 
ohrozit lidské zdraví. Pokud se ov-
šem tyto spotřebiče nerozebírají na 
vysoce specializovaných linkách.
Z informací, které jsme obdrželi 
po provedeném odvozu chladni-
ček, vyplynulo, že jich bylo z na-
šeho sběrného dvora předáno 3 % 
nekompletních, tedy že jim chyběl 
kompresor. Došlo tedy k narušení 
chladícího okruhu, který vedle oleje 
obsahuje i nezanedbatelné množ-
ství chladiva s obsahem freonů 
nebo f-plynů. Chceme touto cestou 
upozornit na nebezpečí, které se za 
odstřižením kompresoru skrývá. 

Freony nejsou jediný strašák
Lednice a mrazáky plněné freony 
byly a stále ještě jsou největším 
strašákem. Vyráběly se ve druhé 

polovině 20. století. Nejen, že je už 
jejich výroba zakázána, nesmějí se 
už ani opravovat, pouze odborně 
likvidovat. Freony totiž narušují 
ozonovou vrstvu a způsobují glo-
bální oteplování. Úbytek ozonové 
vrstvy umožňuje pronikání UV 
záření na zemský povrch. To má 
dopad na poškození očí, ale přede-
vším to přispívá ke vzniku rakoviny 
kůže. Nebezpečné jsou ale i přímé 
dopady – podrážení i poškození 
dýchacích cest, očí i kůže, vyšší 
koncentrace mají negativní vliv na 
srdeční činnost a na centrální ner-
vovou soustavu.
Ve výrobě je nahradila chladicí za-
řízení plněná takzvanými f-plyny. 
Jsou to umělé látky, které v přírodě 
nevznikají. Označují se také zkrat-
kou HFC. Ty sice nenarušují ozo-
novou vrstvu, ale podílí se na otep-
lování naší planety. Tedy, pokud je 
poškozen chladící okruh chladnič-
ky nebo mrazničky a jsou vypouště-
ny do ovzduší. Expozice zvýšeným 
koncentracím f-plynů může ovliv-
nit mozkovou a srdeční činnost.
Pro chlazení některých chladniček 
se používají přírodní chladiva. Ta 
jsou vyrobena na bázi sloučenin, 
které se objevují v přírodních bio-

chemických procesech. Ozonovou 
vrstvu nenarušují a mají zanedba-
telný vliv na globální oteplování, 
jsou ale buď vysoce hořlavé (pro-
pan, isobutan, etan), nebo jedovaté 
(čpavek).
Odborníci tvrdí, že celosvětově má 
neodborná demontáž chladicích 
zařízení ročně na svědomí vznik 8 
milionů tun ekvivalentu CO2. To je 
stejné množství, o jaké se postarají 
roční emise 6 milionů aut. Zhruba 
stejný počet osobních automobilů 
jezdí dnes po českých silnicích.

Připomeňme si, kam s nimi
Mějte to, prosím, na zřeteli, když 
Váš spotřebič doslouží! Nezasahuj-
te do něj a kompletní jej bezplatně 
odevzdejte:
• na vyznačeném místě zpětného 
odběru 
• přímo v prodejnách (v menších 
prodejnách kus za kus v případě 
nákupu nového spotřebiče)
V našem městě/obci využijte sběr-
ného místa na adrese: Technické 
služby Šluknov, spol. s r. o. Císařský 
378, Šluknov
Pamatujte také na to, že Zákon 
o odpadech postihuje odložení spo-
třebiče mimo tato místa pokutou až 
20 000 Kč.                              Elektrowin

nalisté, ale i ostatní celky hrály velmi 
dobře, např. Novotňáci, Hapták, Běl-
ské Migy a další.
Po výborné hře a naprosto vyrovna-
ných výkonech skončilo na 3. místě 
mužstvo FC Pivo, které porazilo celek 
Repre po výsledku 2:2 na penalty.
Vítězem se stal tým Best of, který ve 
finále porazil Komáry Filipov rovněž 
po penaltovém rozstřelu, když v nor-
mální hrací době skončil zápas 1:1.
Nejlepším střelcem se stal Stankovič 
z Filipova se 14 brankami. Nejlepším 
brankářem byl vyhlášen Bednář rov-
něž z Filipova a nejužitečnějším hrá-
čem se stal 60 letý nestárnoucí Aleš 
Gall z Gall týmu.
Poděkování patří rozhodčím z Dě-
čína, kteří řídili zápasy velice přesně 
a bez problémů. Další dík patří správ-
ci hřiště Láďovi Čmugrovi, který se 
své funkce zhostil na jedničku stejně 
jako role brankáře jednoho z druž-
stev.
Další veliké poděkování patří Ivanu 
Kolomazníkovi, který i přes vážné 
zdravotní problémy přijel obětavě 
z nemocnice a jako vždy byl naprosto 
perfektní. V klidu odmoderoval celý 

turnaj a svým klidem přispěl k báječ-
ně pohodě. Musím ještě také podě-
kovat kamarádovi a kolegovi Vildovi 
Stiborovi za perfektní výkon. Děláme 
spolu již téměř od začátku a myslím, 
že se naše spolupráce ještě zdokona-
lila. Každý z nás přesně zná své úkoly, 
které svědomitě plní a tak práce je pro 
nás radostí.
A nakonec dík patří Zdenku Kirchne-
rovi ml. a Petrovi Novotnému, kteří 
vedle svých hráčských povinností pa-
třili k hlavním organizátorům a rov-
něž vše zvládli výborně. A na závěr 
patří dík srdci celého turnaje, dobrým 
vílám Míše ml. a st. Novotným, které 

se staraly o nás a naše přání splnily 
téměř ještě dřív, než jsme ho vyslovili. 
Samozřejmě dík patří i synovi Sláv-
ka Novotného Jirkovi, který se spolu 
s manželkou staral o dobrý průběh 
turnaje.
Myslím, že jestli se na nás Slávek No-
votný koukal z „fotbalového nebe“, 
těšil se z toho, v jak krásné pohodě 
se celý turnaj uskutečnil. Doufám, že 
se příští rok opět všichni sejdeme na 
14. ročníku, čímž na něj všechny pří-
znivce kopané a zvláště šluknovské 
kopané co nejsrdečněji zvu.

Text: Václav Hloušek, 
foto: Dušan Blanár
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V pátek 21. června proběhla podruhé na stadionu v Rumburku Olympiáda 
dětí Svazku obcí SEVER. 

Opět se konala atletická olympiáda dětí Svazku obcí SEVER

Celkem 12 obcí a měst zde reprezentovali děvčata a chlapci ze základních 
škol a mateřských školek. Šluknovští žáci podali skutečně pěkné výkony 
a obsadili krásné sedmé místo. Velmi děkuji dětem a žákům, kteří se akce 
zúčastnili. Paní ředitelce MŠ Bc. Janě Korečkové a panu učiteli Mgr. Radku 
Matějkovi děkuji za spolupráci při organizaci a osobní účast na olympiádě. 

Eva Džumanová



ŠLUKNOVSKÉ NOVINY STRANA 11KULTURA A SPOLEČNOST

foto: Jiří Fišer

Zámecké
slavnosti
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Tak jsme se dočkali nádherného slunečného počasí a celý měsíc jsme si uži-
li pod širým nebem. Slunce, voda, letní hrátky. 

 Text a foto: Hana Princová 

Oslavili jsme den dětí se soutěžemi a s pohádkou O králíčkovi, kuřátku 
a lišce, byli jsme za vodníkem u rybníka, u potoka, pozorovali jsme, co se 
děje na hladině i pod hladinou, zpívali jsme vodníkovi písničky. 

Na zahradu za námi přijeli vodící psi se svými pány, shlédli jsme ukázku 
jejich výcviku, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí ze života nevido-
mých lidí, sami jsme si mohli vyzkoušet pejska vést. Velkou zajímavostí 
byla omalovánka pro nevidomé. Bylo opravdu velmi těžké některé obrázky 
poznat pouze hmatem. 
Zaslouženou odměnou na konci školního roku nám byl výlet. Letos jsme 
se vydali pěšky do Karlova údolí. Cestou jsme plnili úkoly, které jsme 

měli schované u kytiček. V cíli jsme si dali svačinku, po které jsme shlédli 
maňáskovou pohádku v přírodě - O Karkulce. Na zpáteční cestě jsme se 
zastavili u ohniště, kde jsme si opekli buřtíky, na kterých jsme si moc po-
chutnali. Výlet se nám vydařil, počasí nám přálo a i když někteří z nás do 

školky dorazili jako šípkové Růženky, moc jsme si celý den užili. 
Nesmělo chybět ani rozloučení s našimi budoucími školáčky, kteří byli 
pasováni Sváťou, který za námi přijel i se svým divadlem a s pohádkou 

Hurá, hurá prázdniny

O pejskovi a kočičce. Zazpívat a zatančit přišly i děti z družiny ze základní 
školy. 
A teď už na nás čekají dva měsíce plné nových zážitků, o kterých si budeme 
vyprávět v září.... Sobě i všem Šluknovákům přejeme krásné sluníčkové 
léto.
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Školní rok 2018 - 2019 se pomalu blíží ku svému konci. Podzim vystřídala 
zima, zimu jaro a léto už nám dává pocítit sílu svých paprsků. Děti už se těší na 
prázdniny, na dovolenou s rodiči, na koupaliště, dobrodružné výlety či toulky 
na kole. 
Právě na konci školního roku je ten správný okamžik se ohlédnout a zhodno-
tit. Mnohé se nám podařilo, jiné nám přineslo třeba jen zkušenost a nezdařené 
nám napovědělo, jak se k věci postavit příště.
Po celý rok Vás informuje kolegyně paní Hanka Princová formou krátkých 
zpráviček zde ve Šluknovských novinách o dění v mateřince. A že toho letos 
bylo! Navštívilo nás několik divadelních a hudebních souborů například 
s pohádkami Když se čerti ženili, O červené Karkulce, O pejskovi a kočičce, 
a jinými. Z hudebních vystoupení jmenujme například program pro děti O za-
toulané písničce. S čarovným vystoupením k nám zavítal i kouzelník Valdini. 
Z reálného světa měly děti možnost se potkat s pekaři, se záchranáři, hasiči 
a policisty. K jedněm z nejzajímavějších vystoupení patřila i přehlídka a ukáz-
ka výcviku psů pro nevidomé, kdy měly děti možnost krátce okusit složitosti 
života těchto lidí.
V průběhu roku však i ony projevily dosti své vlastní aktivity. Navštívily domov 
důchodců se svým hudebním vystoupením, účastnily se vánočních oslav a za-
zpívaly několik koled při rozsvěcení vánočního stromu na náměstí ve Šlukno-
vě. Na jaře se převlékly za maškary a vyrazily do masopustního průvodu měs-
tem nebo si třeba zahájily svou výstavu obrazů a tvorby v Domě kultury, která 
nesla název Letem světem aneb pohledem dítěte. 
V rámci plnění školního vzdělávacího programu s názvem Český rok – tradi-
ce a současnost, se děti v jednotlivých ročních obdobích věnovaly i tradičním 
zvykům, jež se vážou k vánočním, velikonočním svátkům, ke Dni matek apod. 
Připravovaly si vystoupení plná básní, říkadel, hádanek, písní, tanců a pohád-
kových dramatizací, aby je pak mohly prezentovat 
svým rodičům, babičkám a dědečkům. Mnohdy 
se vystoupení zvrtla v malé posezení, při kterém se 
vyráběly například vánoční věnce, svícny a ozdoby 
nebo se dlabaly dýně, jindy se barvila vejce nebo se 
vyšívalo. 
Aby děti lépe poznávaly svět, v nabídce školky se 
samozřejmě našly i exkurze do pekáren, výlety do 
muzeí, výšlapy na farmy v okolí, prohlídky měst-
ského úřadu apod. Děti párkrát zavítaly za svými 
kamarády do základní školy J. Vohradského zde ve 
Šluknově nebo i do ZŠ a MŠ ve Starých Křečanech 
či Jiříkově. Setkávání dětí a učitelek MŠ formou 
sportovních dní proběhlo koncem roku jednak na 
hřišti v Jiříkově, kdy se naše malé ratolesti účastnily 
olympiády pořádané MŠ Jiříkov a získaly krásné 
3. a 4. místo. Jiné děti pak měly tu čest reprezento-
vat své město a to v olympiádě starostů pořádané 
DSO Sever koncem června v Rumburku. Zde měly 
mj. i možnost se setkat i se starosty okolních měst 
a obcí. Sportovních aktivit se nabízela celá řada. 
Jmenujme tedy například pěší nebo kombinované 
výlety do blízkého okolí, na Valdek, do Království, do Lipové, do Rumburku 
nebo třeba na parník do Doks. Za zmínku stojí i dvoufázové plavecké výcviky 
ve varnsdorfském bazénu nebo i relaxační pobyty v solné jeskyni zde ve Šluk-
nově.
Děti měly možnost se zapojit do dění Šluknova příkladně krátkými vystoupe-
ními o Vánocích, nebo zjara vytvářely kolekci obrazového materiálu ke Dni 
planety Země. Jindy byly v roli hostů divadelních představení nebo aktérů na 
oslavě Dne dětí v kulturním domě nebo v masopustním průvodu.
Škola je zapojena do projektu ESF EU Šablony I, kdy získala několik set tisíc 
Kč, z nichž doposud hradila například mzdu školní asistentky, vzdělávací pro-
gramy pro učitele nebo i řadu didaktického vybavení, her a jiných pomůcek. 
Tento projekt běží do finále, jsme ve fázi ukončení. Ovšem vzhledem ke klad-
ným zkušenostem s prací školního asistenta z minula a také k vysokému zájmu 
ze stany rodičů o začleňování dvouletých dětí do MŠ jsme se rozhodli vstoupit 
i do Šablon II. Rádi bychom využili této možnosti k profinancování právě škol-
ního asistenta na další dva roky a také chůvy k nejmenším dětem. Další rozvoj 
bychom pak v rámci projektu zacílili na polytechnické vzdělávání, osobnostně 
sociální rozvoj, ITC a čtenářskou gramotnost.

Mimo projektu Šablo-
ny I a II se škola zapo-
juje i do environmen-
tálních projektů jako 
je např. Mrkvička, do 
budoucna zvažujeme 
vstup do projektu Cepík 
zasahujícího do oblasti 
zdravé výživy, s Kovo-
šrotem sbíráme PET-
-lahve a papír, což už 
nám vyneslo pro Svoj-
síkovu ulici 2. a pro Žiž-
kovu 3. místo v soutěži 
s konkurenčními ško-
lami ve výběžku a spolu 
s tím i možnost nákupu 
potřeb pro děti v celko-
vé hodnotě 3 tisíc Kč. Hodláme se zapojit i do soutěže vyhlášené v Německu, 
podmíněné ozdobením staré židle. Škola se může touto cestou prezentovat 
v zahraničí a ve hře je navíc i 200 Eur pro vítěze, tak proč to nezkusit a nepořídit 
nějakou maličkost pro radost dětem. V létě by měly začít práce na školní zahra-
dě MŠ v Žižkově ulici. Pozorný čtenář ví, že zahrada měla býti již zbudována, 
ale vzhledem nutnosti změny realizační firmy došlo ke zpoždění a na zahradě 
se začne pracovat až nyní. Děti i my se však máme na co těšit.
V červnu jsme spolu s rodiči a se Sváťou pasovali naše předškoláky do stavu 
školáků. Rozloučení proběhlo na zahradách škol za účasti představitelů města 

– paní starostky Mgr. Evy Džumanové, pana mís-
tostarosty Ing. Marka Kopeckého, vedoucí škol-
ského odboru města Šluknov Ing. Evy Baborákové, 
všech učitelek a mnohých rodičů. I slza ukápla. 
Mnohé děti nás opouštějí a mají nakročeno do zá-
kladního vzdělávání. V letošním školním roce však 
odchází do ZŠ méně dětí než je počet zájemců o při-
jetí. K zápisu se v polovině května dostavilo mnoho 
dětí předškolního věku s přednostním právem na 
předškolní vzdělávání v posledním roce před vstu-
pem do školy základní. Prozatím byli uspokojeni 
všichni kromě několika žadatelů krátce dvouletých 
dětí. Předpokládáme však, že vzhledem k migraci 
obyvatelstva by mohlo býti vyhověno i jim.
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se jak-
koli podílejí na rozkvětu naší školy. Do této skupiny 
patří sponzoři a spolupracující osoby - MUDr. Mi-
roslava Nováková, TS Šluknov, Zdeněk Černý, Vác-
lav Hršel, Zdeněk Navrátil, pan Valtr, firma Platon, 
Travel FREE Rožany, hasiči a záchranáři a řada 
dalších, a nesmím zapomenout ani na své kolegy-
ně a kolegu. Pedagogické pracovnice se v průběhu 

roku neustále vzdělávají, navštěvují výtvarné, hudební, matematické a jiné 
kurzy, čímž vnášejí do vzdělávání dětí předškolního věku čerstvý vítr. Jejich 
kreativita, houževnatá práce, trpělivý přístup a neutuchající elán si zaslouží 
ten největší obdiv a já jim touto cestou chci projevit své velké a upřímné uznání 
a poděkování za jejich práci. Děkuji provoznímu personálu, protože bez nich 
by to bylo vážně nesnadné. V neposlední řadě děkuji i všem spolupracujícím 
osobám z městského úřadu za jejich výbornou spolupráci s naší školou, ochotu 
vždy poradit a pomoci – ať už se jedná o drobné opravy, úpravy, rekonstrukce či 
budování (oprava plotu, fasády, střechy, úprava hygienického zázemí, údržba 
zeleně, pomoc s modernizací technické ochrany objektů, zbudování úsporné-
ho topného systému, kotelen, osvětlení apod.)
Milí rodiče, Vám též děkuji za spolupráci v letošním školním roce, za rady, 
poděkování veřejná i neveřejná, za projevy důvěry, ale i za vznesené stížnosti, 
námitky a připomínky, i ty jsou pro nás totiž velmi důležité. Vaše zpětná reakce 
na dění v mateřince je pro nás mnohdy motivací ke změně. Váš úhel pohledu je 
pro nás a naši práci velmi významný. Těšíme se na Vás i v roce příštím. Jménem 
mateřské školy Vám všem přeji příjemné letní dny a prima chvilky plné pohody 
a báječných prázdninových zážitků.                           Jana Korečková, ředitelka MŠ

Mateřinko! Hola, hola – léto už tě volá...
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Poděkování

Petr Černoušek a Petra Karalová
Martin Semerád a Kateřina Dostá-
lová
Daniel Tomčala a Marcela Postle-
rová

Manželství uzavřeli

Přivítali jsme
Elizabeth Chumovou
Viktorii Kučerovou
Moniku Balogovou

Srdečná blahopřání
k životním jubileím

70 let
pp. Janková Hana
Janů Marie
Krupičková Anna
Víšková Anna
Bohuňková Věra
75 let
pp. Tydlitátová Eva
Baláž Dušan
80 let
paní Mikovcová Eliška
88 let
paní Plchová Anna

Otázka červenec a srpen:
1. července 1961 se v Sandringhamu narodila první manželka následníka 
britského trůnu prince Charlese, která byla i matkou jeho dvou synů – princů 
Williama Arthura Philipa Louise (21. června 1982) a Harryho Charlese Alber-
ta Davida (15. září 1984). Po rozvodu se soustředila na charitativní práci pro 
Červený kříž a zejména na boj proti AIDS a pozemním minám. Byla označová-
na za královnu lidských srdcí. Ve své době patřila mezi nejznámější a nejpopu-
lárnější světové osobnosti. Od zasnoubení s princem Charlesem v roce 1981 až 
do své smrtelné automobilové havárie v roce 1997 byla jednou z nejznámějších 
žen po celém světě. Během svého života byla často označována za nejvíce foto-
grafovanou osobu na zemi. Spolu se svým tehdejším přítelem Dodim al-Faye-
dem zahynula 31. srpna 1997 v Paříži při automobilové nehodě, jejíž příčiny se 
později staly předmětem spekulací a konspiračních teorií. 
Na její pohřeb přišly truchlit 3 mil. lidí nejen z Londýna a poslední rozloučení 
sledovalo 2,5 miliardy diváků ve 187 státech světa. Více než milion kytic bylo 
přineseno a položeno před práh domu Jana Maulera. Elton John také přetex-
toval svou baladu „Svíce ve větru“ a věnoval ji zesnulé. Nad vjezdem do tune-
lu, kde zemřela, se nachází památník Plamen Svobody (Flamme de la Liber-
té) z roku 1989, který slouží princezniným ctitelům k uctění její památky. Je 
pohřbena v Althorp Park, ve svém domově v Northamptonshire, na malém 
ostrůvku uprostřed jezera známém jako The Oval. Cestu k jezírku lemuje 36 
dubů, podle jejího věku v době smrti. Blízko stojí starobylé arboretum, které 
chrání před sluncem stromy zasazené princem Williamem, princem Har-
rym, dalšími členy rodiny i princeznou samotnou. Znáte její jméno?
Správná odpověď na otázku z června zněla: Prokop Diviš.
Výherce je Eva Zrůstová ze Šluknova. Blahopřejeme.                                         (šti)

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 
je oznámeno v ŠN a zveřejněno i na nástěnce v hale knihovny.

Rozloučili jsme se s

panem Vladimírem Štibingerem
paní Alenou Hájkovou
panem Janem Malým
paní Veronou Sivakovou
paní Jarmilou Svatou
paní Jaroslavou Marušákovou
paní Marií Horákovou

18. 7. vzpomínáme již 5. výročí, kdy 
nás navždy opustila paní Růžena 
Sovová. Věnujte jí s námi tichou 
vzpomínku. 
Rodina Sovova a Chvojkova

Sobota 8. 6. 2019 byl pro nás bývalé 
žáky základní školy ve Šluknově vý-
znamný den. Na tento den byl svo-
lán sraz bývalých žáků 8A - 8B po 
60 letech ukončení docházky. Srazu 
se zúčastnilo 22 žáků, někteří přijeli 
zdaleka. Bohužel 21 spolužáků se již 
zúčastnit nemohlo, protože již nejsou 
mezi námi. Prošli jsme se po Šlukno-
vě, navštívili jsme zámek.Viděli jsme 
jak Šluknov vzkvétá k lepšímu.S ky-
tičkou jsme navštívili naši pani uči-
telku Petrouškovou. Vlastní setkání 
se odehrálo v hospůdce pod zámkem. 
Zde jsme nejdříve vzpomněli zemře-
lých spolužáků a potom začala druž-
ná zábava až do zavírací hodiny.
Celý tento sraz ,ale i všechny minulé, 
organizovala naše spolužačka Zuzka 
Bartošová. Tímto jí děkujeme za to, 
že všechny srazy byly dobře připra-
vené, proběhly v pohodě a dobré ná-
ladě. Zuzko, ještě jednou děkujeme.
Rádi bychom se ještě jednou sešli, 
návrh je, až nám bude 77 let. No uvi-
díme.
     Jaroslava Teplanová, roz. Frusová

Vzpomínky

Děkujeme všem, 
kteří věnují vzpo-
mínku mému 
manželovi, tatín-
kovi a dědečkovi 
panu Václavu 
Kubíkovi, který 

před 15 lety dne 8. 7. tragicky za-
hynul. Moc nám všem chybí. Nikdy 
nezapomeneme.
Manželka, děti s rodinami a vnou-
čata. 

Již nikdy tobě ne-
můžeme nic dát, 
jen svící rozsví-
tit, květy na hrob 
položit a s láskou 
stále vzpomínat. 
Dne 5. 7. 2019 by 

se dožil 60 let náš tatínek Miroslav 
Sivák. 
S láskou stále vzpomínají dcery 
Denisa s rodinou, Nikola s rodinou 
a syn Miroslav s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Děkujeme.

Tentokrát jsme se vypravili do České 
Lípy, kde jsme chtěli navštívit Vlas-
tivědné muzeum. Vystoupili jsme na 
zastávce Střelnice, poptali se na cestu 
a už jsme kráčeli parkem s krásnými 
vzrostlými stromy, mezi kterými jsme 
objevili i docela vzácný a krásně rost-
lý liliovník tulipánokvětný. Odbočili 
jsme vpravo kolem panelových domů 
a zanedlouho už jsme viděli velikou 
budovu bývalého kláštera – náš cíl. Po 
milém přivítání a zaplacení vstupné-
ho jsme se dali do prohlídky. Nejvíce 
nás upoutala přírodovědná expozice, 
kde jsme obdivovali vycpaná zvířata, 

Ani nenadálá průtrž nám nezkazila výlet

S knihovnou za kulturou zdarma

ptáky i plazy. Žasli jsme nad nádher-
nými barevnými motýly z celého svě-
ta, nad hmyzem s jejich dokonalými 
tělíčky. Viděli jsme předměty denní 
potřeby, taky sbírku kamenů – mine-
rálů. Prošli jsme Loretánskou kaplí 
se Svatými schody, po kterých se smí 
vystoupat pouze po kolenou a po-
rovnávali ji s naší v Rumburku. Měli 
jsme možnost vstoupit i do světničky 
nezapomenutelného herce Vladimíra 
Menšíka. Prohlédli jsme si i výstavu 
současných malířů. Ani jsme netušili, 
že muzeum je tak rozlehlé.
Po obědě jsme se vypravili do arche-

ologického muzea Šatlava, kde nám 
povídavý průvodce-pamětník vyprá-
věl o vzniku města a jeho nálezech. 
Hodiny nás však nemilosrdně upo-
zorňovaly na ubíhající čas. Tu se po-
jednou nad námi zatáhla obloha a my 
sotva stačili doběhnout do blízké 
cukrárny, kde jsme u kávy a zmrzliny 
průtrž mračen přečkali. A už jsme po-
kračovali do Centra textilního tisku, 
které je u známého renezančního le-
tohrádku Červený dům, sloužící dnes 
jako depozitář muzea. V Centru nás 
nejvíce zaujala razítka na textil a těž-
ko jsme si dokázali představit, jak se 
jimi tisknou metry látky, aniž by ve 
vzoru vznikla chyba. Pak už naše kro-
ky vedly k nové budově hlavního ná-
draží, kterou jsme ještě neznali. Zde 
jsme si prohlíželi letáčky, které jsme si 
cestou vyzvedli v Infocentru a ze kte-
rých jsme zjistili, že Česká Lípa nabízí 
ještě další zajímavosti a rozhodli se, 
že se sem musíme ještě jednou vypra-
vit. A už jsme nasedli do zpožděného 
vlaku, kterým jsme s kodrcáním, ale 
v pořádku, dojeli domů.

Za Spolek Němců a přátel německé 
kultury Helga Hošková



ŠLUKNOVSKÉ NOVINY STRANA 15INFORMACE

NABÍDKA INFORMACÍ Z KULTURY NA ŠLUKNOVSKU
Zajímají Vás termíny akcí v regionu Šluknovska? 

Potřebujete kontakty na zdejší pořadatele, kulturní zařízení, hudební a taneční skupiny? 
kontakt@kulturouseveru.cz, č. tel.: 723 460 887, www.KULTUROUSEVERU.cz

Text : Bc. Jiří Jelínek, MBA, foto: Renáta Parkmanová

V květnovém vydání Šluknovských novin jsme Vás informovali o zahájení 
oprav v Zámeckém parku, kde byla započata oprava zahradního jezírka 
Technickými službami a společností Pecina s. r. o., to vše v souladu s po-
žadavky odborných pracovníků NPÚ. S odstupem dvou měsíců můžeme 
vidět, že provádějící firmy odvedly dobrou práci a z nové vodní plochy se 
můžou těšit nejen návštěvníci parku, ale také všudypřítomné kachny a pár 
nasazených rybek. Naši radost nám však kazí neukáznění návštěvníci, 
kteří už i za tak krátkou dobu stihli do jezírka naházet kameny, cihly a jiný 
různý odpad. Bohužel toto chování jedinců, kteří šlapou po práci ostatních 
a mrhají městskými prostředky, asi neovlivníme.

Opravy v parku zdárně pokračují

Další, neméně důležitou obměnou prošla Růžová zahrada v Zámeckém 
parku, kde byly vyměněny čtyři zákoutí pro parkové lavičky a dále plůtek 
kolem cukrárny. Koncepčně je celek barevně i technicky laděn k ostatním 
kovaným doplňkům zámku, ošetřen zinkováním a kovářskou barvou. Cel-
kově zvolené provedení je mechanicky odolnější vůči korozi a doufáme, že 
i vůči vandalům, kterým v minulosti Růžová zahrada neunikla. Samozřej-
mostí v následujícím měsíci bude i výměna čtyř stylových laviček. Doufá-
me, že zahrada pro Vás bude příjemným místem k odpočinku a relaxaci. 
Příštím rokem uvažujeme o nízkém oplocení vysazených buxusů, které 
v současnosti není možno uchránit před neustálým poškozováním.
V řádu měsíců by mělo dojít k výměně oken v přízemí zámku, které jsou ve 
velmi špatném až havarijním stavu a to spolu s instalací okenních parape-

tů, které pomohou odvodu vody od stávajících pískovcových, které jsou na 
mnoha místech popraskané, a probíhající eroze táhne vodu do vnitřních 

prostor zámku. Dě-
kujeme pracovníkům 
NPÚ za jejich vstříc-
nost při řešení tohoto 
problému při jedná-
ních, která nebyla vždy 
jednoznačná a jedno-
duchá.
Odbor kultury má ve 
správě jak Šluknovský 
zámek, tak knihovnu 
i Dům kultury. Údržba 
těchto budov je nároč-
ná jak finančně, tak 
i s ohledem na památ-
kovou péči, ale každým 
rokem se ve spolupráci 
s vedením města snaží-
me „Zub času“ obru-
šovat a k budovám se 
chovat s péčí řádného 
hospodáře. 
Přeji Vám krásné letní 
dny a příjemně stráve-
nou dovolenou.
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Soutěží Najdi projekt OPD se snažíme seznámit veřejnost s projekty výstavby dopravní infrastruktury financované pro-
střednictvím podpory EU. Všichni, kdo se budou chtít soutěže zúčastnit, musí zachytit v digitální podobě jakýkoli reali-
zovaný projekt OPD. Veškeré informace k fotosoutěži naleznete na našich webových stránkách https://www.opd.cz/fo-
tosoutez. Soutěž běží až do 31. března 2020 – celý rok, tudíž nabízí fotografům širokou škálu zachycení (různé období, 
reportážní foto, atd.)

Budou prováděny průzkumy o nákupním chování
Vážení obyvatelé,
atraktivní prodejní místa v rezi-
denční lokalitě Ebersbach-Neu-
gersdorf si udržují kupní sílu a pra-
covní příležitosti, což samozřejmě 
přispívá ke kvalitě a výjimečnosti 
této lokality. V tomto smyslu byla 

Vyhlašujeme
grantové kolo
Od pátku 14. června se mohou o pod-
poru svých projektů z oblastí sociální, 
zdravotní, kulturní a vzdělávací uchá-
zet neziskové organizace registro-
vané na území České republiky a zá-
roveň působící v Euroregionu Nisa, 
který leží na území Libereckého kraje 
a Šluknovského výběžku. O příspě-
vek na činnosti zlepšující život různě 
znevýhodněných lidí mohou zažádat 
až do pátku 20. září 2019. V letošním 
roce budou podpořeny projekty v mi-
nimální výši 30 tisíc korun. Podrobné 
podmínky pro poskytnutí nadačních 
příspěvků, formulář žádosti a další 
informace najdou zájemci na strán-
kách www.euronisa.cz.
Křesťanská Nadace EURONISA 
vznikla v roce 1995 z podnětu liberec-
kého sboru Jednoty bratrské. Od své-
ho založení rozdělila potřebným 34,5 
milionů korun a podpořila z nich 1612 
projektů 321 organizací. Její nadační 
jmění činí 51 milionů korun, finanční 
prostředky nadace získává nejen z vý-
nosů jmění, ale i z darů firem a jednot-
livců a i z benefičních akcí. 

252 dětí a 208 rodičů ze 123 rodin 
na Děčínsku podpořili Dobří andělé. 
Když rodinu zasáhne vážné one-
mocnění – ať už rodiče nebo dítě 
– dopadne jeho tíha na každého 
z jejích členů. Dobří andělé dlou-
hodobě podporují rodiny s dětmi, 
ve kterých se objevila rakovina 
nebo jiné vážné onemocnění. Pra-
videlnými finančními příspěvky jim 
pomáhají překlenout těžké životní 
období.
„Kromě výdajů spojených s léčbou či 
rehabilitací pacienta se rodiny snaží 
z příspěvků zmírnit dopad vážného 
onemocnění také na sourozence,“ 
vysvětluje Šárka Procházková, ře-
ditelka nadace Dobrý anděl, jejímž 
prostřednictvím dárci – Dobří an-
dělé – podporují tisíce rodin po celé 
České republice. „I když peníze ni-
kdy nevynahradí čas rodiče věnova-

Pomáhat je potřeba i nadále
ný dítěti, nemusí se například vzdát 
oblíbeného kroužku nebo mohou 
vyrazit s kamarády v létě na tábor či 
školní výlet,“ dodává.
Pravidelnost pomoci
Za necelých 8 let fungování nadace 
podpořili Dobří andělé na Děčín-
sku desítky dětí. Počet nových žá-
dostí o pomoc ale stále roste. „Kro-
mě rodin, v nichž se rodič nebo dítě 
potýká s onkologickým onemocně-
ním, podporujeme každý měsíc také 
rodiny s dětmi s nejrůznějšími váž-
nými onemocněními či kombinova-
nými postiženími. Pomoc je v těchto 
případech dlouhodobá, často v řádu 
let,“ doplňuje Šárka Procházková.
Každý dárce, který by chtěl rodiny 
podpořit, si může zvolit výši částky 
i frekvenci zasílání pomoci. Navíc 
má možnost si přečíst příběh kon-
krétní rodiny, které pomohl. „Stačí 

si na stránkách nadace Dobrý anděl 
vytvořit registraci a zaslat první pří-
spěvek. Ve svém Andělském účtu pak 
každý dárce vidí informace o rodi-
ně,“ vysvětluje Šárka Procházková 
a dodává: „Pro rodiče představuje 
podpora Dobrých andělů v takto těž-
ké situaci pomoc nejen finanční, ale 

také psychickou – mají pocit, že na 
to nejsou sami, jsou klidnější a mo-
hou se tak více věnovat tomu, co je 
důležité.“
Kontakt nadace Dobrý anděl:
Markéta Křížová, PR manažerka
Marketa.krizova@dobryandel.cz
+420 730 820 089

společnost BBE Handelsbera-
tung se sídlem v Lipsku pověřena 
městskou správou Ebersbach-Ne-
ugersdorf s rozvojem konceptu 
maloobchodu pro město Eber-
sbach-Neugersdorf.
Úspěšný rozvoj jako regionální pře-
shraniční nákupní město vyžaduje 
koordinovanou strukturu zásobo-
vání v městských částech a na ob-
chodních místech. Je nejen důležité 
plnit komplexní funkce zásobová-
ní, ale také plnit „zážitkový faktor“ 
nákupu. Pro přípravu různých ana-
lýz je nutné předem určovat nákup-

ní chování v městském prostoru 
a jeho okolí. Z tohoto důvodu bude 
společnost BBE Handelsberatung 
provádět telefonické průzkumy 
o nákupním chování občanů pro-
střednictvím externí společnosti, 
se kterou uzavřela smlouvu. Kromě 
toho existuje možnost, že můžete 
ohodnotit existující maloobchodní 
nabídky v průzkumu.
Průzkumy zákazníků provádí spo-
lečnost „NoceanZ“ z Würzburgu 
od 18. 6. do 31. 7. 2019 telefonic-
ky v němčině a češtině. Společnost 
„NoceanZ“ je specializovaná na 

činnost související s průzkumem 
trhu a jeho následným vyhodno-
cením. Výběr domácností probíhá 
náhodně prostřednictvím elektro-
nických telefonních seznamů. Při 
shromažďování a zpracování zís-
kaných dat se samozřejmě neucho-
vávají žádné osobní údaje, takže je 
zaručena vaše anonymita.
Prosím, pomozte nám Vaší účastí na 
průzkumu, pokud obdržíte odpoví-
dající volání ve Vaší domácnosti.
Děkujeme za spolupráci!

Stefan Halang, Městská správa 
Ebersbach-Neugersdorf
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Je potěšující, že šluknovský volej-
balový oddíl stále funguje v zaběh-
nutých kolejích: trénujeme 2x týdně 
–středy 18:00-20:00 a neděle 9:00 
-11:00 h. Mimo léto využíváme tělo-
cvičnu ZŠ Vohradského, kterou nám 
díky své velikosti může závidět větši-

Volejbalový tým obsazuje přední příčky

Atletky z gymnázia získaly první místo
Po vítězném úspěchu v okresním kole se v úterý 21. květ-
na 2019 vydala děvčata z primy a sekundy Gymnázia 
Rumburk do Ústí nad Labem na kolo krajské. S pokorou 
k soupeřům, kteří si také přiváželi punc „nejlepší v okre-
se“, jsme očekávali jakýkoli výsledek. Naše atletky opět 
předvedly své maximum a téměř v každé disciplíně zářil 
alespoň jedenkrát výborný výsledek jedné z našich stu-
dentek na předních 
příčkách.
Míša Radová si sko-
čila na výšce svůj 

osobák 134 cm a nelze opomenout ani 
130 cm vysoký skok Laury Vápeníkové. 
Ta si ještě v průběhu závodu doslova 
odběhla na sprint 60 metrů, kde s nej-
lepším rumburským časem 8,84 s běžela 
Marie Šulcová.
Během skoku dalekého nás příjemně 
překvapila zpráva z rozhlasu: Gymná-
zium Rumburk – mladší žákyně obsa-
zují průběžné druhé místo se ztrátou 
50 bodů. Radost byla veliká, skokanky 
ji potvrdily výkony - rovné 4 metry od 
Adély Švitorkové, 391 cm od Báry Tran 

a 389 cm od Karolíny Tlapákové.
Na řadu přišel běh na 600 metrů. Opět zazářila Marie Šulcová a s časem 
1:48,58 vyhrála. Její výborný výkon doplnila i Adélka Veselková s časem 
1:51,84 a obsadila 4. místo.
Vše se podařilo, teď jen nepokazit štafetu. A skutečně, i přes organizační 
zmatky před startem se dívky nenechaly nijak „vykolejit“, nastoupily do bloků 
a všechny předávky proběhly bezchybně. Naše „A“ štafeta opět obsadila úžas-

né 1. místo.
V tu chvíli jsme to ještě netušili, ale dou-
fali… Bylo potvrzeno. Ani v krajském 
kolem mladší žákyně z Gymnázia Rum-
burk nenašly své přemožitelky a obsadily 
famózní 1. místo, za což patří dík nejen 
níže uvedeným atletkám, ale i jejich tre-
nérům z atletických oddílů v Rumburku 
a Varnsdorfu, kde se děvčata připravují.
Děkujeme reprezentankám Gymná-
zia Rumburk:
Marii Šulcové, Adéle Švitorkové, Ka-
rolíně Tlapákové, Tran Thuy Nhi, Báře 
Mänzelové, Báře Trojanové, Lucianě 
Šmidrkalové, Lauře Vápeníkové, Micha-
ele Radové a Adéle Veselkové.

Text a foto: K. Nováková

na týmů v rámci naší okresní soutěže. 
V letním čase trénujeme na antuko-
vých hřištích městského stadionu, 
kde máme možnost využívat i hřiště 
pro plážový volejbal. Pro náš sport 
jsou tak vytvořeny ve Šluknově skvělé 
podmínky, za které jsme vedení na-

šeho města a Technickým službám 
velmi vděční.
Stále platí, že šluknovské družstvo 
žen již několik let obsazuje přední 
příčky okresní volejbalové soutěže. 
Složení týmu žen je následující: na 
fotografii jsou Jana Šulcová (nahráv-

ka, smeč), Pavla Kočová (za-
hraje cokoli), Anička Buško-
vá (blok), Marika Žďánská 
(smeč), Lucka Kašparová 
(nahrávka), Šárka Peliká-
nová (nahrávka), Hanka 
Fráňová (nahrávka). Na 
fotce chybí ještě: Lucka 
Fryčová (cokoli), Hanka 
Srbová (blok, smeč), Eliška 
Michalíčková (smeč), Petra 
Boušková (smeč) a Verča 
Žďánská (smeč). 
V ročníku 2018/2019 se nám dařilo udržet neporazitelnost až do doby, 
než přišel poslední zápas s Mikulášovicemi, které nás porazily, a posu-
nuly na konečné 2. místo v této soutěži. 
V sobotu 8. června jsme uspořádali další ročník Memoriálu Jiřího 
Ducháče, dnes již tradičního turnaje smíšených družstev na antuko-
vých dvorcích šluknovského stadionu. Máme radost, že se této akce 
účastní desítky hráčů a nejen ze Šluknova. Letos bylo celkem 6 týmů, 
počasí nám opět přálo a tak nic nebránilo skvělé hře v příjemné atmo-
sféře. I tentokrát svůj tým přihlásila rodina Ducháčů, jejichž červená 
trika s fotkou Jirky jsou vždy krásnou vzpomínkou na našeho bývalého 
spoluhráče, trenéra a kamaráda, který tradici pořádání tohoto turnaje 
kdysi zahájil a který tu už, bohužel, s námi není 6 let.  
Touto cestou bych ráda poděkovala jménem celého oddílu všem, kteří 
se podílejí na uspořádání výše uvedeného turnaje – jmenovitě Fran-
tovi Koňákovi, Marice Žďánské a Jardovi Fráňovi. Díky patří také 
Vám všem, kteří s námi trénujete a kteří se aktivně zapojujete do dění 
našeho oddílu. Díky, že jsme stále dobrá parta a doufám, že nám to vy-
drží hodně dalších dlouhých let. 

Za volejbalový oddíl Anna Bušková
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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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Družstvo mladších žáků pod vedením trenérů Davida Žemly a Vladimíra 
Zemana zvítězilo ve finálovém turnaji okresního přeboru v Březinách a zís-
kalo tak pohár předsedy Okresního fotbalového svazu Děčín. Na snímku Pet-
ra Jirůva jsou naši malí reprezentanti těsně po vyhlášení vítězů.

Text: Ing. Milan Kořínek,
foto: Míša Hemerková

Posledním zápasem v Unčíně skon-
čil 16. června pro naše A-mužstvo 
letošní ročník fotbalové 1.B. třídy. 
Ani porážka 9:2 nic nezměnila na 
skutečnosti, že po třech letech Šluk-
nov postupuje a vrací se zaslouženě 
do krajské 1.A třídy. Po dobrých 
výkonech na podzim i na jaře obsa-
dili fotbalisté první místo v tabulce 
se ziskem 63 bodů a s úctyhodným 
skórem 119:32 před druhým Svá-
dovem – Olšinkami, který získal 52 
bodů se skórem 85:45.
Po posledním domácím zápase 
s Jiříkovem, který naši vyhráli 9:0, 
jim delegát krajského fotbalového 
svazu už s předstihem předal po-

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
KOUPÍM Simson, Jawa, Stadion, Babeta, Pařez, Pionýr, Mustang, ČZ, aj., tel. 728 222 938.
Prodám novou kuchyňskou linku „Rustikáno“, délka 2,6 m - horní skříňky 60 cm. Barva olše. Cena 9 500 Kč. Telefon: 725 958 509.
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Vyhrály dva naše týmy, postupuje jeden

hár pro vítěze 1.B. třídy. 
Od předsedy SK Plaston 
ing. Kořínka pak převzali 
ocenění a poháry nejlepší 
střelec mužstva Emil Mi-
kula a nejlepší brankář 
Petr Janda. Zároveň byla 
oceněna skvělá práce tre-
néra Aleše Galla.
Souboje v novém ročníku 
krajské 1.A třídy přinesou 
našim fotbalistům nejen 
kvalitnější soupeře, ale 
budou znamenat i cesty na 
mnohem vzdálenější hřiště 
– budeme hrát například 

až v Perštějně, vzdáleném hodně 
přes sto kilometrů. Přejme proto 
hráčům i realizačnímu týmu, aby se 
udržela dobrá parta a pokračovala 
ve skvělých výkonech, které před-
váděla v právě skončené soutěži.
Obdobný úspěch zaznamenalo 
i B-mužstvo v Lipové. Také to zví-
tězilo v okresním přeboru a po 13 
letech se tak opět stalo vítězem 
této soutěže. V posledním utkání 
porazilo sousedy z Dolní Poustev-
ny 7:2 a před druhým Heřmano-
vem udrželo náskok 4 bodů, když 
získalo celkem 62 bodů a vstřelilo 
92 branek (zajímavostí je, že hráči 
Heřmanova nastíleli branek 130). 

První místo v tabulce nabízelo rov-
něž postup do vyšší soutěže. Po 
poradě a diskuzi vedení mužstva 
s hráči bylo rozhodnuto, že náš B-
-tým postup odmítne a zůstane ve 
stejné soutěži, tedy v okresním pře-
boru, i v dalším ročníku a postup 
byl nabídnut druhému Heřmanovu. 
K tomuto rozhodnutí vedl i fakt, že 
po reorganizaci soutěží dostaneme 
nové kvalitní soupeře, se kterými se 
může stávající kádr mužstva dobře 
vyrovnat, a z hlediska ekonomiky 
nebudou cesty na zápasy finančně 
tak náročné. I tak mužstvu děku-
jeme a přejeme hodně sportovních 
úspěchů.

Takže skutečně zvítězily dva týmy, 
ale postupuje jen jeden.
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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


