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Město Šluknov a město Sohland vás srdečně zvou 31. srpna 
2019 do zámeckého parku ve Šluknově na „2. PIVNÍ SLAVNOS-
TI ŠLUKNOV - SOHLAND“

Město Šluknov se potýká s nedo-
statkem finančních prostředků na 
opravy a údržbu bytového fondu. 
Ten je z minulosti zanedbán a vyža-
duje velké investice, aby se jeho stav 
postupně zlepšil. V posledních le-
tech se sice začalo do objektů města 
více investovat, ale na komplexnější 
opravy všech domů to stejně nestačí.  
Zastupitelstvo města proto na svém 

„Klinika Asklepios Sächsische Sch-
weiz Klinik v Sebnitzu je nyní kdykoli 
k dispozici pacientům z českého sou-
sedního příhraničního regionu!“ To 
jsou slova regionálního jednatele kli-
niky Asklepios Patricka Hilbrennera 
jako reakce na akutní krizovou situ-
aci nemocnice v Rumburku. Vedení 
kliniky přislíbilo nekomplikovanou 
a rychlou podporu odborníků z ob-
lasti medicíny a pečovatelských slu-
žeb ze Sebnitzu: „Aktuálně můžeme 

Heslo mnohých z nás dalo za vznik 
našim prvním Pivním slavnostem, 
psalo se 1. září 2018 a strašně pr-
šelo. Ale i přes ten déšť byla akce 
tak úspěšná, že jsme věděli, že s tím 
musíme něco udělat.
Rok utekl jako voda a prosby byly 
vyslyšeny. Máme tu tak 2. ročník 
Pivních slavností Šluknov – So-
hland! A věřte mi, že určitě bude 
důvod nesedět doma a přijít!

Historicky první trubačský tábor byl zahájen ihned po skončení školního 
roku. Krásný zážitek zažily děti z téměř celé republiky ve Šluknově. Děti si uži-
ly nejen výuku hry na lesnické nástroje, ale byly i v lese na čekané, zasportovaly 
si, mohly střílet a na celodenním výletě navštívily národní park. Vrcholem tá-
borové hry bylo odhalení pytláka a závěrečný koncert s více než stovkou diváků. 
Děkuji všem, kteří nám pomohli, děkuji všem vedoucím a instruktorům a hlav-
ně děkuji dětem. Po dlouhé době jsem viděl skupinu lidí bez zášti, pomlouvání 
a s obrovským nadšením. Fakt dík a pěkné léto.

Mgr. et Bc. Rudolf Sochor, ředitel školy

Klinika v Sebnitz i pro české pacienty
přijmout až 20 pacientů z nemocnice 
v Rumburku a v této souvislosti ve-
deme dialog na úrovni odpovědných 
pracovníků.“
Pouhých 25 minut jízdy autem 
z Rumburku naleznete kliniku 
v Sebnitzu, která ročně ošetří více 
než 10 000 pacientů v rámci hos-
pitalizace i ambulantní péče, 5 000 
z nich pak na urgentním příjmu. 
Jako klinika zajišťující základní 
i rozšířenou zdravotní péči má sedm 

odborných oddělení: anesteziologii, 
intenzivní medicínu, interní medicí-
nu, ortopedii, chirurgii a úrazovou 
chirurgii, gynekologii a radiologii, 
přičemž je prvním partnerem ze 
zdravotnické oblasti pro občany re-
gionu Saské Švýcarsko. 
Na klinice interní medicíny se pře-
vážně léčí onemocnění srdce a cév, 
dýchacích cest, látkové výměny, 
choroby krve a onkologická one-

Město nabízí 
bytové domy
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Trubačský tábor ve Šluknově

Celou akci slavnostně zahájí 
31. srpna ve 14 hodin paní sta-
rostka Mgr.  Eva Džumanová spo-
lečně se starostou města Sohland 
Hagenem Isralem, který je našim 
projektovým partnerem při orga-
nizaci slavností. Poté se na podiu 
představí regionální kapely z Čech, 
Německa i Polska. Těšit se můžete 
na kapely STAND UP (CZ), UM-
FYR (DE), Z5 (CZ), MYLUJU 

VENDULU (CZ) a RADYKALNA 
WIEŚ (PL). Směsice rocku, popu, 
reggae, elektra nás bude provázet 
až do desáté hodiny večerní.
Pivovary budou zastoupeny z ce-
lého regionu, můžete se těšit třeba 
na: Pivovar Kocour, Porter, Ko-
touč, Nomád, Falkenštejn, Kapi-
tán, Warehouse a celé portfolio 
pivovarů z Německa. Nebude 
chybět ani bohatý výběr občerstve-

ní od našich hasičů, od Stožických 
z Jiříkova, z Konírny z Rumburka, 
kluků z Drive Burgeru, kafíčko 
z Café Stodola, dobroty od pana 
Kučery a další laskominy k pivku. 
Protože v zámecké sladovně začne 
probíhat její rekonstrukce, výstavu 
o pivovarnictví ve Šluknově, která 
se věnuje zámeckému i městskému 
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Klinika v Sebnitz zajistí péči i pro české pacienty
mocnění. Zkušený tým chirurgů je 
správným kontaktním partnerem 
v případě operativních zákroků 
v oblasti viscerální chirurgie, endo-
krinochirurgie (štítná žláza, příštít-
ná tělíska, nadledviny) a cévní chi-
rurgie, sází na bezpočet moderních 
terapeutických a operativních po-
stupů a mezioborovou kompetenci 
břišního centra. V gynekologické 
oblasti léčíme veškerá onemocnění 
prsou, genitálií a potíže s inkonti-
nencí, převážně za využití minimál-
ně invazivních operačních metod 
k zachování orgánů. I za hranicemi 
regionu je pak známé Centrum pro 
nemoci prsu OstSachsen, které se 
specializuje na nádorová onemoc-
nění prsu, provádí vysoce speciali-
zovanou diagnostiku a využívá růz-
né léčebné metody. Radiologie díky 

Zdravotní pojišťovna má pod hroz-
bou pokuty až 10 milionů korun 
povinnost zajistit místní dostupnost 
hrazené péče, v případě nemocnic 
v dojezdové době do 60 minut. Po-
kud se pacient nemůže přepravovat 
vlastním vozidlem nebo hromadnou 
dopravou, má nárok na zajištění 
nebo proplacení dopravy do nemoc-
nice i z nemocnice zpět do místa 
bydliště.

Důležitá ustanovení právních 
předpisů

Základní pravidla stanoví zákon 
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním 
pojištění:
§ 11 - (1) Pojištěnec má právo (…) 
c) na časovou a místní dostupnost 
hrazených služeb poskytovaných 
smluvními poskytovateli příslušné 
zdravotní pojišťovny
§ 46 - (1) Zdravotní pojišťovna je po-
vinna zajistit poskytování hrazených 
služeb svým pojištěncům, včetně 
jejich místní a časové dostupnosti. 
Tuto povinnost plní prostřednictvím 
poskytovatelů, se kterými uzavřela 
smlouvu o poskytování a úhradě 
hrazených služeb. Tito poskytovate-
lé tvoří síť smluvních poskytovatelů 
zdravotní pojišťovny.
§ 45a - (1) Zdravotní pojišťovna se 
dopustí přestupku tím, že (…) d) 
nezajistí svým pojištěncům poskyto-
vání hrazených služeb včetně jejich 
místní a časové dostupnosti podle 
§ 46 odst. 1
(2) Za přestupek lze uložit pokutu 
do (…) c) 10 000 000 Kč, jde-li o pře-
stupek dle odstavce 1 písm. a) či d).
(3) Přestupky podle odstavce 1 pro-
jednává Ministerstvo zdravotnictví.

Právo pojištěnce na místní dostupnost zdravotní péče
Podrobnosti nalezneme v Nařízení 
vlády č. 307/2012 Sb. o místní a ča-
sové dostupnosti zdr.služeb:
§ 1 - Dojezdové doby vyjadřující 
místní dostupnost zdravotních slu-
žeb hrazených z veřejného zdravot-
ního pojištění (dále jen „hrazené 
služby“) jsou uvedeny v příloze 
č. 1 k tomuto nařízení. Dojezdové 
doby stanovené pro jednotlivé obory 
nebo služby jsou stanoveny jako nej-
zazší možné.
V Přílohách nejprve toto Nařízení 
uvádí dojezdové doby pro ambulant-
ní služby (praktický lékař do 35 min., 
ambulantní specialisté 45-120 min.). 
V další části stanoví dojezdové doby 
pro nemocniční péči, a to 60 min. pro 
základní nemocniční obory (interna, 
chirurgie, dětské, porodnice). 
Komentář: Pokud by došlo k záni-
ku nemocnice v Rumburku nebo 
omezení její péče, pro část občanů 
Šluknovského výběžku budou spl-
ňovat podmínku dojezdové doby ne-
mocnice v Děčíně, případně v České 
Lípě. Povinnost pojišťovny zajistit 
místní dostupnost ale nebude splně-
na, pokud by tyto nemocnice nebyly 
fakticky schopny péči o pacienty 
zajistit, například z důvodu přetí-
ženosti. V takovém případě budou 
zdravotní pojišťovny čelit oprávně-
ným stížnostem a Ministerstvo by 
mělo takové nezajištění péče poku-
tovat. V zájmu pojišťoven by proto 
mělo být, aby byla péče v rumburské 
nemocnici zachována; zajistit do-
stupnost mohou též úhradou péče 
v německých nemocnicích, napří-
klad v Sebnitz.
Jak právo uplatnit: Pacient, který 

moderní technice (MRT, CT) umož-
ňuje rychlou a přesnou diagnostiku. 
Anesteziologie nabízí kromě narkó-
zy také ambulantní léčbu bolesti pro 
pacienty s chronickou bolestí.  
Již více než rok nabízíme jako po-
bočka Centra pro léčbu onemocnění 
páteře v Hohwaldu péči všem paci-
entům s akutními nemocemi páteře. 
Pro pacienty s těžkými a akutními 
onemocněními je k dispozici jednot-
ka intenzivní péče vybavená nejmo-
dernější technikou.
Díky úzké spolupráci s Ortopedic-
kou klinikou Hohwald tak pacienti 
profitují ze silné pozice a kom-
petentnosti propojených klinik 
Asklepios. Odborná klinika patří 
k nejlepším nemocnicím v Němec-
ku v oblasti ortopedie, revmaorto-
pedických indikací a endoprotetiky. 

potřebuje nemocniční péči, se může 
obrátit s dotazem na zdravotní pojiš-
ťovnu, kde mu zajistila péči (u VZP 
například dostupnost@vzp.cz a te-
lefonní čísla 952 222 228 nebo 952 
222 229, u OZP asistenční služba 
na čísle 844 111 000, případně asi-
stenční služby dalších pojišťoven).
Pokud zdravotní pojišťovna péči ne-
zajistí, je možno podat stížnost na 
Ministerstvo zdravotnictví (Minis-
terstvo zdravotnictví ČR, Palackého 
nám. 375/4, 128 01 Praha 2, elek-
tronická podatelna mzcr@mzcr.cz, 
ID datové schránky pv8aaxd), kde 
bude věcně příslušným Odbor do-
hledu nad zdravotním pojištěním.

Přeprava do nemocnice 
a z nemocnice

Dojezdová doba se počítá „autem 
po suché silnici v létě“. Toto bohužel 
nepomáhá pacientům z horských 
regionů, kde jsou v zimě reálné do-
jezdové doby podstatně horší. A už 
vůbec toto pravidlo nijak nepomáhá 
pacientům, kteří nemají možnost 
přepravovat se autem a jsou odká-
záni na autobus, který z obce jezdí 
dvakrát denně, nebo je pro ně hro-
madná doprava nevyužitelná třeba 
proto, že špatně chodí a byli by od-
kázáni na drahou taxislužbu. Pro 
takové pacienty může být užitečné 
znát ustanovení zákona o nároku na 
hrazenou zdravotnickou přepravu. 

Zákon 48/1997 Sb. stanoví:
§ 36 - (1) Hrazenou službou je pře-
prava pojištěnce na území České 
republiky ke smluvnímu poskyto-
vateli, od smluvního poskytovatele 
do místa trvalého pobytu nebo do 
místa bydliště nebo do zařízení po-

bytových sociálních služeb, mezi 
smluvními poskytovateli a v rámci 
smluvního poskytovatele, a to v pří-
padě, že zdravotní stav pojištěnce 
neumožňuje přepravu běžným způ-
sobem bez použití zdravotnické do-
pravní služby. Pokud k onemocnění 
pojištěnce došlo v místě bydliště, je 
přeprava do místa trvalého pobytu, 
které je vzdálenější než místo byd-
liště, hrazena jen tehdy, pokud to 
podle vyjádření ošetřujícího lékaře 
nezbytně vyžaduje zdravotní stav 
pojištěnce. Přeprava se provádí vo-
zidly smluvní zdravotnické dopravní 
služby. Je-li ošetřujícím lékařem in-
dikován doprovod pojištěnce, hradí 
zdravotní pojišťovna, která hradí 
přepravu pojištěnce, i přepravu do-
provázející osoby, a to ve stejném 
rozsahu jako přepravu pojištěnce.
(2) Přepravu podle odstavce 1 hradí 
zdravotní pojišťovna ve výši odpoví-
dající vzdálenosti nejbližšího smluv-
ního poskytovatele, který je schopen 
požadovanou hrazenou službu po-
skytnout.
§ 37 - (1) Ze zdravotního pojištění 
se hradí indikovaná přeprava lékaře 
a ostatních zdravotnických pracov-
níků za pojištěncem.
(2) Pokud se pojištěnec, který má 
nárok na přepravu podle § 36, roz-
hodne pro dopravu soukromým 
vozidlem řízeným jinou osobou 
a pokud ošetřující lékař takovou do-
pravu schválí, má pojištěnec nárok 
na náhradu cestovních nákladů ve 
výši odpovídající vzdálenosti nej-
bližšího smluvního poskytovatele, 
který je schopen požadované zdra-
votní služby poskytnout.

Jako certifikované endoprotetické 
centrum nabízející špičkovou péči 
se pobočka v Hohwaldu vyznačuje 
jedinečnou expertizou v endoprote-
tice kolenního a kyčelního kloubu, 
ale i loketního, ramenního, prstní-
ho a hlezenního kloubu. Pacientům 
zde rychle a šetrně dopomáháme 
k pohyblivosti díky inovativním 
metodám zachovávajícím klouby. 
Nedávno, teprve na počátku roku, 
zde vyrostla nová budova se dvěma 
dalšími operačními sály. 
V obou klinikách platí zásada, že 
pro uzdravení je náležitá péče stejně 
důležitá jako medicína na špičkové 
úrovni.
Aby mohli všech uvedených výhod 
využívat i občané z okolí Rumburku, 
prosíme pacienty, aby k ošetření do 
kliniky Sächsische Schweiz Klinik 

Sebnitz přinesli tyto doklady:
• občanský průkaz /cestovní pas
• pokud možno doklad o platném 
zdravotním pojištění, nejlépe evrop-
ský průkaz pojištěnce
• dosavadní lékařské nálezy (jsou-li 
k dispozici)
• plné moci /dříve vyslovené přání 
pacienta (je-li k dispozici)
• aktuální seznam užívaných léků 
(je-li k dispozici)
Smlouva o poskytnutí zdravotní 
péče bude s každým pacientem uza-
vřena přímo na místě. Další infor-
mace pacienti obdrží na telefonním 
čísle 0049 035971-60 nebo e-mai-
lem: info.sebnitz@asklepios.com
Asklepios Sächsische Schweiz Kli-
nik Sebnitz, Tina Winkler, jednatel-
ka, Dr.- Steudner- Straße 75b,01855 
Sebnitz, Tel.: 035971-61517



Vážení a milí spoluobčané,
léto vrcholí, mnozí užívají zasloužené dovolené a děti mají před sebou bo-
hužel tu kratší část prázdnin. V době, kdy píši tento příspěvek, probíhají 
velmi důležitá jednání o zachování a budoucnosti nemocnice v Rumburku. 
Se starosty Šluknovského výběžku jednají také zástupci některých zdra-
votních pojišťoven o možnostech využívání zdravotní péče v sousedním 
Německu. V tomto čísle novin a na webových stránkách města jsou zveřej-
něny zprávy týkající se tohoto tématu. A mimo toto téma probíhají i práce 
ve městě, o kterých si dovolím informovat.
Prostranství u zastávky Benar
Celé prostranství autobusové zastávky Benar prochází v současné době 
kompletní rekonstrukcí. Na co se můžeme těšit? Bude vybudován nový 
chodník a obousměrný ostrůvek autobusové zastávky, přechod pro chodce, 
nové stání pro kontejnery na tříděný odpad, nové veřejné osvětlení a bude 
též nově vysázena zeleň. Termín dokončení stavebních prací je v září tohoto 
roku. Nepochybuji o tom, že se tato část Šluknova stane pěkným a příjem-
ným místem pro naše občany, pro cestující a bude mnohem bezpečnějším 
místem pro automobilovou dopravu i pro cestující v této lokalitě. 
Chodník v Království
Práce na vybudování nového chodníku do Království jsou dokončeny. Roz-
děleny byly do dvou etap, část v loňském roce, část v letošním. Poděkování 
za zhotovení náleží zaměstnancům Technických služeb Šluknov, kolegům 
z ORŽP, ale i všem občanům, jejichž nemovitosti s chodníkem sousedí. 
Dále všem, kteří kolem staveniště projížděli a chodili, za trpělivost a ohle-
duplnost. Jistě mi dáte za pravdu, že nový chodník bezesporu zvýšil bez-
pečnost chodců v Království a věřím, že je takto vnímán i občany Šluknova.
Nová vyhlídka 
Dne 17. července jsme slavnostně otevřeli a uvedli v provoz nově vybu-
dovanou vyhlídku na Židovském vrchu. Toto místo mají rodáci spojené 
s trávením volného času, zejména s fotbalem, který se tam pravidelně 
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hrával. A také to bylo místo, kam 
jsme chodívali s družinou na pro-
cházky. Z vrchu je krásný výhled do 
krajiny, proto kolegové z Odboru 
rozvoje a životního prostředí při-
šli s nápadem vybudovat na tomto 
místě vyhlídku. Na realizaci akce 
jsme získali dotaci ve výši 50 %. Do 
budoucna plánujeme postupnou 
úpravu plochy „hřiště“ a instalaci 
posezení pro návštěvníky. Vyhlíd-
ka je velmi pěkným a příjemným 
turistickým cílem a věřím, že si tam 
najdou cestu nejen Šluknováci, ale 
i turisté odjinud. A dle zkušeností 
si nemohu odpustit poznámku s přáním, aby se tomuto místu vandalové 
vyhýbali obloukem. Ať se vyhýbají celému našemu městu.
Oprava krajské komunikace od Špice k Toposu
Tento úsek komunikace, který je v majetku Ústeckého kraje, se dočká 
položení nového povrchu. Jedná se o velmi vytíženou komunikaci, která 
si kompletní opravu zaslouží. V současné době probíhá v tomto úseku po-
kládka elektrického vedení pod povrch, proto jsou rozkopané chodníky. 
Zmizí tak elektrické vedení na sloupech, chodníky budou znovu vydláž-
děny a následně bude navazovat položení nového asfaltového povrchu. 
Přitom bude současně vyasfaltován i prostor u zastávky Benar. Akce má 
probíhat dle plánu na přelomu srpna a září. V každém případě by mělo být 
v září hotovo. Věřím, že to bude pěkné.
Milí spoluobčané, přeji Vám příjemné prožití druhé poloviny léta. Odpočí-
vejte, aktivně nebo jen tak na lehátku na zahradě, užívejte grilování, kou-
pání a posezení za letních večerů. Eva Džumanová

Lužické nemocnici v Rumburku hrozí podle aktuálních informací (https://
www.irozhlas.cz/zpravy-domov/luzicka-nemocnice-rumburk-insolven-
ce_1907111943_jak) insolvenční řízení. Vstupem do insolvenčního říze-
ní nezaniká povinnost nemocnice nadále pečovat o pacienty. Pokud ale 
dojde k pozastavení výplat a zaměstnanci podají výpovědi, hrozí faktické 
omezení či ukončení provozu. Pokud by se rozpadly týmy lékařů a sester, 
zánik nemocnice by se patrně stal nevratným.
V souvislosti s tím vzniká otázka, kde se budou léčit pacienti, kteří dosud 
služby nemocnice v Rumburku využívali. Aby nedošlo k újmě na jejich 
zdraví i právech, mohou se seznámit s právními návody, jak se účinně do-
moci péče jinde a nenechat se odmítnout. 

Každý pacient má ze zákona následující práva:
Právo na místní dostupnost péče a na hrazenou dopravu. Zdravotní 
pojišťovna má pod hrozbou pokuty až 10 milionů korun povinnost zajistit 
místní dostupnost hrazené péče, v případě nemocnic v dojezdové době do 
60 minut. Pokud se pacient nemůže přepravovat vlastním vozidlem nebo 
hromadnou dopravou, má nárok na zajištění nebo proplacení dopravy do 
nemocnice i z nemocnice zpět do místa bydliště.
Zvolit si kteroukoli nemocnici v České republice. Pokud je zvolená ne-
mocnice smluvním zařízením pacientovy zdravotní pojišťovny, má právo 
čerpat v ní péči bezplatně. Právo volby se vztahuje nejen na okolní nemoc-
nice, ale třeba i na fakultní nemocnice a ústavy v Praze, protože současné 
zákony neznají nic jako „spádovost“ z časů minulého režimu. 
Účinně se bránit proti odmítnutí péče. Důvody, pro které může nemoc-
nice nebo lékař odmítnout pacienta, jsou přesně vyjmenovány v zákoně. 
Neodkladnou péči nebo porod nesmí nemocnice odmítnout nikdy. 
Jinou péči může nemocnice odmítnout jen z tzv. kapacitních důvodů, 
o tom však musí pacientovi vystavit písemný záznam. S tímto záznamem 
se může pacient obrátit na zdravotní pojišťovnu, která je povinna mu péči 
zajistit. Tato práva lze proti zdravotní pojišťovně a smluvním nemocnicím 
vymáhat stížnostmi i soudně.
Čerpat hrazenou péči v Německu nebo jinde v EU. Z evropské směrnice 
i z českých zákonů vyplývá, že český pacient může čerpat péči i v nemoc-
nicích za hranicemi, aniž by přicházel o nárok na její úhradu od své po-
jišťovny. Platí to nejen pro neodkladnou péči, ale i plánované zákroky. Až 
na výjimky k tomu není nutno žádat žádný předchozí souhlas zdravotní 

Všichni pacienti mají svá práva, víme jaká
pojišťovny.
Využít služeb zdravotnické záchranky, pohotovostní a návštěvní služby 
lékaře. Zdravotnická záchranná služba má ze zákona povinnost dojezdové 
doby do 20 minut, což je povinen zajistit Kraj. Záchranka převáží pacien-
ta vždy do nejbližší nemocnice schopné zajistit příslušný druh péče, tato 
nemocnice nesmí pacienta v neodkladném stavu odmítnout. Kraj má dále 
povinnost zajistit lékařskou službu první pomoci, zubní a lékárenskou po-
hotovost. Hrazenou péčí je i návštěvní služba lékaře, zpravidla praktika 
pro děti či dospělé, u kterého je pacient registrován.
Bránit svá práva cestou stížností a žalob. Práva pacientů ve zdravotnic-
tví, bohužel, nefungují automaticky a často nezbývá, než poskytovatele 
nebo pojišťovny k dodržování zákonů nutit právní cestou. Neoprávněným 
odmítnutím nebo opožděným zajištěním péče může dojít k úmrtí, vážné 
újmě na zdraví, nebo „jen“ stresu a strachu, co s pacientem bude. Vznikne-
-li taková újma, je ten, kdo zákon porušil, povinen ji pacientovi či pozůsta-
lým nahradit.
Popsaná práva mají samozřejmě všichni občané, nejen pacienti s trvalým 
pobytem ve Šluknovském výběžku. Uvedené návody proto platí stejně i pro 
návštěvníky regionu z řad turistů, jakož i pro pacienty z dalších regionů 
České republiky, kde je hrazená zdravotní péče kvůli chybnému řízení sys-
tému zdravotnictví špatně dostupná.

RBP, zdravotní pojišťovna, Vás zve na Den 
zdraví, který se ve spolupráci s městem Šluk-
nov uskuteční v pátek 23. srpna 2019 od 9:00 
do 15:00 na náměstí ve Šluknově.
Pro všechny návštěvníky bude připravena zóna 
zdraví a stanoviště s diagnostikou tělesného 

Den zdraví ve Šluknově

složení, poradenství v oblasti racionální výživy u dětí i dospělých, měření 
plicního věku. Děti se můžou těšit na soutěžně zábavný program a drobné 
dárečky.
Těšíme se na Vás!
Vaše RBP a město Šluknov
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VZP dohodla zajištění péče 
ve Šluknovském výběžku

Všeobecná zdravotní pojišťovna se dohodla se zástupci Krajské zdravotní 
a. s. na způsobu zajištění zdravotních služeb pro své pojištěnce v oblasti 
Šluknovského výběžku. Uvedená dohoda řeší postup komplexního zajiště-
ní zdravotních služeb, stabilizaci a zlepšování dostupnosti zdravotní péče 
v celém regionu Šluknovského výběžku i ve vazbě na mimořádnou situaci 
v Lužické nemocnici.
S podrobnostmi dohodnutého řešení seznámili společně zástupci VZP 
a Krajské zdravotní a. s. ministra zdravotnictví na jednání ve středu 24. 7. 
2019. Zástupci Krajské zdravotní a. s. téhož dne seznámili s podrobnostmi 
radu Ústeckého kraje.
„Bez ohledu na současnou situaci ve Šluknovském výběžku VZP intenzivně 
koncepčně řeší dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro své klienty ve všech 
hůře dostupných lokalitách ČR,“ řekl náměstek ředitele VZP pro zdravotní 
péči David Šmehlík. „Prioritou je vyrovnávání regionálních rozdílů v do-
stupnosti péče tak, aby klienti VZP i v těchto oblastech měli stejně dostupnou 
a kvalitní péči jako například klienti žijící ve velkých městech,“ doplnil. Prá-
vě pro hůře dostupné oblasti vytvořila VZP například speciální úhradový 
mechanismus, který má zvýšit jejich atraktivitu pro poskytovatele zdravot-
ních služeb.

Mgr. Oldřich Tichý, MBA 
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Vážení zaměstnanci rumburské nemocnice!
Dovolte nám, abychom Vás oslovili alespoň tímto nedokonalým způsobem. 
Rádi bychom Vám vyjádřili podporu a poděkování. Všem, lékařům, se-
strám a zdravotnickému personálu Lužické nemocnice, kteří navzdory 
dlouhodobým problémům i nejisté budoucnosti nemocnice nedáváte hro-
madné výpovědi, ale i nadále většina z Vás poskytuje dle svého nejlepšího 
vědomí a svědomí služby a pomoc obyvatelům a návštěvníkům Šluknov-
ského výběžku.
V kritické situaci tím pomáháte zachovat dostupnou zdravotní péči v na-
šem zapomenutém kraji.Velmi si vážíme Vašeho postoje, který zase posi-
luje naši důvěru a jistotu, že má smysl se i nadále snažit a dělat, co je v na-
ších společných silách a možnostech, abychom nemocnici v Rumburku, 
pracovní místa a zdravotní péči ve Šluknovsku zachovali i do budoucna 
v prospěch nás všech. 
Situace je v posledních týdnech velice hektická a nejistá, na druhé straně je 
stále reálná naděje, že nemocnice v Rumburku bude i do budoucna fungo-
vat. Ať už se podaří zvrátit insolvenci a převzít ji silným partnerem anebo 
snad rychlým projitím insolvenčním řízením. Nic není jisté. Snad jen to, 
že se snažíme dlouhodobě jednat se všemi zúčastněnými a odpovědnými, 
ačkoliv k dané problematice máme minimum kompetencí.

Na radnici ve Šluknově je nově otevřeno detašované pracoviště zdravot-
ní pojišťovny RBP každou středu od 08:30 – 11:30 hodin a od 12:30 – 
16:00 hod. 
Obyvatelé celého výběžku mohou využít konzultace o službách a nabídce 
této pojišťovny. Mezi nabídky patří i možnost úhrady poskytování zdravot-
ní péče v Německu.
Zdravotní pojišťovna RBP je připravena hradit občanům ze Šluknovského 
výběžku náhradní zdravotní péči v sousedním Německu - reagovala tak na 
dlouhodobě zhoršenou dostupnost zdravotní péče v této oblasti, která je 
navíc umocněna ztrátovým hospodařením Lužické nemocnice s poliklini-
kou v Rumburku. Ta nemá prostředky na další provoz a hrozí jí insolvence.
„Zdravotní pojišťovna RBP je operativně připravena zajistit svým pojiš-
těncům z této oblasti náhradní zdravotní péči včetně nemocniční v rámci 
přeshraniční spolupráce v sousedním Německu. RBP má v tomto kontextu 
dlouhodobé zkušenosti se zajišťováním dostupnosti zdravotních služeb v pří-
hraničních oblastech Česka a Slovenska nebo Česka a Polska. Proto věříme, 
že tuto službu mohou využít i naši pojištěnci v pohraničí s Německem,“ uvedl 
výkonný ředitel RBP Antonín Klimša.
Pojišťovna všem svým pojištěncům, bydlícím ve Šluknovském výběžku, 
zašle příslušný evropský formulář, který je možné předložit v německém 
zdravotnickém zařízení. Klienti RBP mají zároveň k dispozici i nonstop 
bezplatnou asistenční linku 800 213 213, na které jim budou poskytnuty 
všechny potřebné informace.
„Obyvatelé za krizovou situaci ve Šluknovském výběžku nemohou. Rozhodně 
ale mají nárok na kvalitní a dostupnou péči. Proto jim nabízíme naše alter-
nativní řešení – ošetření v nedalekém Německu. Řešení jsme projednali i se 
starosty okolních měst a obcí a z jejich prvních reakcí lze usuzovat, že nabíd-
ku RBP přivítali,“ dodal Klimša. 
„Mohu potvrdit, že nás zástupci této zdravotní pojišťovny kontaktovali jako 
první a zatím jediní a navrhli nám, že pro naše občany neprodleně zajistí 
profinancování v současnosti kriticky dostupné zdravotní péče v nemocnič-
ních zařízeních u našich německých sousedů. Takovou nabídku s ohledem 
na stávající kritickou situaci nelze než přivítat,“ uvedl v reakci Jan Kolář, 
předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starosta Krásné Lípy.
Zdravotní pojišťovna RBP má bezmála 430 tisíc klientů, část z nich tvoří 
i pojištěnci v Ústeckém kraji. V současné době jsou v kraji 2 pobočky – 
v Mostě a Chomutově. Nově je tedy k dispozici detašované pracoviště RBP 
přímo ve Šluknově.

Poděkování sedmnácti starostek a starostů Šluknovska 
a senátora Zbyňka Linharta personálu Lužické nemocnice

Ještě jednou díky a pevné nervy, věříme, že do měsíce bude situace jasnější 
a snad i pozitivnější!

Za starosty Šluknovska s poděkováním a v úctě:  
Zbyněk Linhart, senátor

Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa, 
předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska

Robert Holec, starosta města Dolní Poustevna, 
předseda Dobrovolného svazku obcí Sever

Otevření pracoviště zdravotní 
pojišťovny RBP ve Šluknově

OZNÁMENÍ
v období od 5. 8. do 18. 8. 2019
dojde k plánovanému letnímu

uzavření oddělení ORL v Děčíně.
Uzavřena bude lůžková 

 i ambulantní část.
Pacienti budou ve všední den

v dopoledních hodinách ošetřeni
v soukromých ordinacích

ORL Děčín.
Mimo ordinační dobu zajišťuje
ošetření pacientů pohotovostní
ambulance ORL Masarykova

nemocnice Ústí nad Labem
- budova D1.
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Město nabízí bytové domy
Pokračování ze str. 1
5. zasedání 9. července 2019 rozhodlo o záměru prodat některé další nemo-
vitosti z majetku města. Jedná se o 2 bytové domy s průměrným stářím ko-
lem 90 let, nacházející se v centru města. 

Dům čp. 108-109 na nám. Republiky, 6 bytových jednotek, minimální 
kupní cena 3 000 000 Kč 

Dům čp. 209 v ul. Budišínská, 5 bytových jednotek, minimální kupní 
cena 2 530 000 Kč 
Nabídky je možné podávat do 13. 9. 2019 do 14:00 hodin na podatelnu 
Městského úřadu Šluknov. 
Písemná nabídka musí obsahovat minimálně tyto skutečnosti:
a) jméno a příjmení, datum narození (jedná-li se o koupi do SJM, uvést 
u obou manželů), u zájemce právnické osoby obchodní firma společnosti, 
identifikační číslo, daňové identifikační číslo, provozovnu, zodpovědnou 
osobu (statutární orgán) 
b) místo trvalého pobytu zájemce fyzické osoby, sídlo právnické osoby, u zá-
jemce právnické osoby je nutno doložit nabídku originálem/ověřeným opi-
sem výpisu z obchodního rejstříku či jiného obdobného rejstříku ne staršího 
než 3 měsíce přede dnem uvedeným v tomto záměru jako poslední den pro 
podání nabídky 
c) státní příslušnost zájemce fyzické osoby 
d) nabízená kupní cena za Předmět převodu v Korunách českých 
e) způsob úhrady ceny – v případě využití úvěru je nutno doložit příslib úvě-
rující banky 
f) závazek zaplatit kupní cenu nejpozději do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy
g) je-li zájemce v řízení zastupován jinou osobou, předloží ověřené zmocnění 
– plnou moc k zastupování ke všem právním i správním úkonům souvisejí-
cích s koupí předmětu prodeje
h) telefonické spojení, příp. e-mailové spojení
i) místo, datum a vlastnoruční podpisy uchazeče - u manželů obou.
Podrobnější informace lze získat na stránkách www.mestosluknov.cz, na 
úřední desce města nebo na odboru správy majetku MěÚ Šluknov, tel. 412 
315 340, 412 315 342, email: masopust@mesto-sluknov.cz.

Ing. Petr Masopust, vedoucí Odboru správy majetku

Pokračování ze str. 1

Svoz pytlů s tříděným odpadem 
se uskuteční 2. září 2019. Sváženy 
budou žluté pytle s drobným plas-
tem a PET lahvemi, oranžové pytle 
s nápojovými kartony a nově také 
zelené pytle s drobnými kovy, např. 
plechovkami od potravin, od krme-
ní pro domácí zvířata, plechovky od 
piva apod. Pytle s vytříděným od-
padem připravte na obvyklou trasu 
den předem, tj. v neděli 1. září 2019. 

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

Božena Naňáková

pivovaru, umístíme do vstupní haly našeho zámku.
Letos jsme nově nechali udělat i pivní podtácky a opět budete mít možnost 
získat pivní korbely. Snažili jsme se také pomoci městům Pětiměstí s do-
pravou k nám, tak byl zřízen svozový autobus:
Na akci je tak možné dostat se z těchto měst: 12:25 WEHRSDORF, Erb-
gericht, 12:35 SOHLAND, Rathaus, 12:45 TAUBENHEIM, Busbahnhof, 
12:52 OPPACH, Busbahnhof, 13:00 NEUSALZA-SPREMBERG, Ober-
schule, 13:13 EBERSBACH, Bahnhof, 13:26 NEUGERSDORF, Markt-
platz, 13:38 JIŘÍKOV, náměstí, 13:55 ŠLUKNOV, Zámek-terminál.
Zpět pak ze Šluknova do Wehrsdorfu stejným směrem ve 20:00 a 22:00 ho-
din. Autobus má omezenou kapacitu a je třeba s tím určitě počítat. 
Věříme, že počasí nás nezklame jako v loňském roce, ale i přesto jsme se 
raději pojistili a připravili více stanů, pod kterými je možné se schovat proti 
nepřízni počasí. Mezi zvučením jednotlivých kapel budou probíhat pivní 
soutěže, při kterých můžete vyhrát pivka, tak toho určitě využijte.

Město Šluknov a město Sohland 
vás srdečně zvou 31. srpna 2019 

do zámeckého parku ve Šluknově na 
„2. PIVNÍ SLAVNOSTI ŠLUKNOV - SOHLAND“

No a co více říci, než že se na Vás moc těšíme. Těšíme se na vzájemná setká-
ní, Vaši přítomnost a chuť degustovat. Pivu zdar!              

Mgr. Andrea Kadlecová
„Akce je součástí projektu „Pivní slavnosti Šluknov-Sohland“ podpořeného 
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spo-
lupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu 
malých projektů Euroregionu Nisa.“

www.mesto-sluknov.cz, www.sohland.de

Foto z 1. Pivních slavností: Jiří Fišer
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Z činnosti 
městské policie

Zastupitelstvo schválilo aktualizaci vyhlášek

Je to již čtvrt roku, co jsem čtenáře 
„šluknováčku“ naposledy informo-
val o činnosti Městské policie Šluk-
nov. Je tedy přinejmenším vhodné, 
abych občanům města Šluknov 
alespoň touto cestou podal aktuální 
informace z oblastí, kterými jsme 
se v uplynulém období zabývali. Za 
období duben až květen bylo stráž-
níky řešeno celkem 572 událostí. 
Jako určitě nejpodstatnější mohu 
uvést 133 projednaných či oznáme-
ných přestupků v dopravě, 47 pře-
stupků v oblasti veřejného pořád-
ku a porušování vyhlášek města, 
a v neposlední řadě též 89 událostí 
ve smyslu součinnosti se složkami 
integrovaného záchranného systé-
mu, především PČR Obvodní od-
dělení Šluknov. Oznámených pře-
stupků k projednání příslušnému 
správnímu orgánu bylo postoupe-
no celkem 13. Mezi události, které 
si dovolím zmínit, je 6 odhalených 
protiprávních jednání, spočívající 
v jízdě automobilem osobou bez ři-
dičského oprávnění, z nichž v 1 pří-
padě se jednalo současně o pode-
zření ze spáchání trestného činu 
maření výkonu úředního rozhod-
nutí, 1 řidič byl pod vlivem alkoho-
lu a další řidič pod vlivem omamné 
a  psychotropní látky. Nemalou 
měrou se na našich statistikách 
podílí též neukáznění chovatelé 
zvířat, zejm. psů, kdy únik zvířete 
jsme řešili 24x, a to dle povahy buď 
projednáním příkazem na místě, či 
oznámením. 
Městská policie se mj. i nadále za-
bývala hlídkovou činností ve vylou-
čených lokalitách, kontrolou míst, 
na nichž je zakázána konzumace 
alkoholu, kontrolou heren a kont-
rolou okolí školských zařízení, ve 
kterých byly současně 2x realizová-
ny preventivní přednášky. 
Mám za to, že jako základní infor-
mace bude předešlých pár řádku 
dostačovat a dovolte mi Vám jmé-
nem kolektivu strážníků popřát do 
druhé poloviny léta hodně pohody.

Vyskočil Vladimír, velitel MP

Na posledním zasedání Zastu-
pitelstva města 9. července 2019 
byly schváleny (aktualizovány) dvě 
obecně závazné vyhlášky.
 Tou první byla Obecně závazná 
vyhláška č. 2/2019, kterou se sta-
noví systém shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních od-
padů a systém nakládání se sta-
vebním odpadem na území města 
Šluknov.
Ve vyhlášce nově přibyl pojem jedlé 
oleje a tuky, kdy je občané mohou 
odkládat ve vlastní plastové nádobě 
do sběrného dvora.
Další změnou je omezení množství 
objemného odpadu předávaného 
do sběrného dvora a to v množství 
200 kg v jednom dni. Občané bu-
dou mít možnost objemný odpad 
3x ročně předat do velkokapacit-
ních kontejnerů rozmístěných po 
městě. O termínu a místu budou 
včas informováni v místním tisku 
a na webových stránkách města 
Šluknov.
Ve vyhlášce se rovněž uvádí, že 
město přiděluje nádoby v závislosti 
na počtu uživatelů objektu (vychází 
z orientačního údaje 25 litrů směs-
ného odpadu na osobu a týden, 
jakožto objemu, který zpravidla 

umožňuje odložit veškerý směsný 
komunální odpad, vznikající oso-
bám užívajících daný objekt); v pří-
padě, že objem nádoby uživatelům 
nevyhovuje, je možné využít dal-
ších způsobů odkládání této složky 
komunálního odpadu.
Tyto složky jsou také uvedeny 
v nové vyhlášce. Směsný komu-
nální odpad lze nad rámec limito-
vaného množství předat také do 
sběrného dvora, případně do typi-
zovaných pytlů, které obdržíte na 
MěÚ ve Šluknově, Odbor rozvoje 
a životního prostředí.
S novou vyhláškou se můžete 
podrobně seznámit na webových 
stránkách města Šluknov. Zde na-
jdete také seznam a vyznačení umís-
tění kontejnerů na tříděný odpad 
v mapě města. K nahlédnutí je také 
na MěÚ ve Šluknově, sekretariát. 
 Druhou schválenou vyhláškou 
byla Obecně závazná vyhláška 
č. /2019 o zákazu požívání alko-
holických nápojů na vybraných 
veřejných prostranstvích. Cílem 
této vyhlášky je přispět k ochraně 
veřejného pořádku, dobrých mra-
vů, bezpečnosti ve městě a k zajiš-
tění mravního vývoje dětí a mladist-
vých, a to prostřednictvím zákazu 
požívání alkoholických nápojů na 

Piknikování dorazilo už i do Čech
Pikniky, posezení s přáteli, hrající si děti a dospělí užívající si krásných 
chvil života. Tento pohled je známý nejen z obrazů starých mistrů, ale 
také z dovolených a cest po zahraničí. Ale ono opékání buřtů „na klacku“ 
má i v Čechách také hlubokou tradici. Jen se zpřísněním zákonů přeneslo 
z volných prostranství do soukromých zahrad. Začíná se však do veřejného 
prostoru vracet. 
Společnost Vitana a. s. buduje ve městech a obcích celé České republiky 
grilovací místa. Tato místa obsahují nejen gril, ale také stolek na přípra-
vu pokrmů a stůl s lavicemi. Také ve Šluknově jedno takové místo vznik-
lo. Jeho umístění provázely obavy z volby vhodného prostoru. Místo by 

některých vybraných veřejných 
prostranstvích obce, kterými jsou: 
náměstí Míru, okolí autobusového 
terminálu, Křížová cesta a okolí 
hřbitova, okolí vlakového nádraží, 
okolí Základní školy J. Vohradské-
ho Šluknov, park za malometrážní-
mi byty v ulici Rumburská, veřejné 
prostranství za Dental Institutem, 
dětské hřiště a Fit park v Lužic-
ké ulici a jeho okolí, dětské hřiště 
v Sokolské ulici a jeho okolí, dět-
ské hřiště v lokalitě Sídliště, okolí 
domu s pečovatelskými byty v ulici 
Na Příkopě a Nerudově ulici, oko-
lí Domu s pečovatelskou službou 
v Lužické ulici, okolí školní jídelny 
v ulici Zahradní, okolí studánky 
v ulici Dr. E. Beneše, okolí kostela 
sv. Vavřince, v městské části Krá-
lovství, okolí Střední lesnické školy 
a Střední odborné školy Šluknov, 
okolí mateřské školy v ulici Žižko-
va, nově na Židovském vrchu a jeho 
okolí, kde byla vybudována nová 
vyhlídka. 
Zákaz požívání alkoholických ná-
pojů se nevztahuje na prostor za-
hrádky a předzahrádky zařízení po-
skytujícího hostinskou činnost a to 
po dobu jejich provozu. Dále pak na 
veřejnosti přístupné kulturní akce, 
jejichž nedílnou součástí je prodej 

občerstvení, dle předchozí vyhlášky 
bylo nutné tuto výjimku řešit podá-
ním písemné žádosti na Městském 
úřadě ve Šluknově, kdy o udělení 
výjimky rozhodovala Rada města. 
Nově se žádost o udělení výjimky 
podávat nemusí. 

ORŽP Božena Naňáková, 
šéfredaktorka Jitka Schneiderová

nemělo narušovat poklidný život 
občanů v rodinných a bytových 
domech, mělo by být dobře přístup-
né a nemělo by ohrožovat blízké 
objekty. Takový prostor se nabídl 
v Království u kostela. Nachází se 
v blízkosti dětského hřiště. Oby-
vatelé města Šluknova a také jeho 
návštěvníci a rekreanti zde mohou 
trávit příjemné chvíle s přáteli, gri-
lovat a zároveň trávit čas s dětmi, 
které se s dospěláky nebudou nu-
dit, ale naopak se zde dobře zabaví. 
Místo nabízí také krásný výhled na 
Šluknov. A že se nenachází přímo 
v centru města? V jeho blízkosti je 
zastávka autobusu a je možné zde 
i parkovat. Může být i příjemným 
cílem procházek a toulek po našem 
krásném kraji. 
Pro nás bude největší odměnou 
Vaše spokojenost a radost z času, 
který na uvedeném místě strávíte. 
Více se o projektu společnosti Vi-
tana a. s. dočtete také na webových 
stránkách www.grilujemevemeste.
cz, kde uvidíte všechna grilovací 
místa v ČR vybudovaná nejenom 
touto společností.

Božena NaňákováFoto: Jiří Fišer
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Podporujeme přírodovědnou gramotnost
V prvním červnovém týdnu proběh-
la na ZŠ J. Vohradského vzdělávací 
akce se zaměřením na podporu pří-
rodovědné gramotnosti.
Díky spolufinancování z projektu 
Místní akční plán vzdělávání II pro 
území SO ORP Varnsdorf a území 

SO ORP Rumburk měli možnost se této akce zúčastnit všichni žáci školy. 
Pro děti z přípravné třídy byly připraveny hodinové laborky, na nichž se 
mohly prakticky seznámit s přírodovědnými zákonitostmi.
Žáci prvního až třetího ročníku již měli laborky dvouhodinové a praktických 
činností si vyzkoušeli ještě více. Asi s největším úspěchem se setkala mož-
nost vlastnoručně si vyrobit sliz, který si následně mohli odnést i domů.
Pro žáky čtvrtého až devátého ročníku byla připravena vědecká show. 

Efektní ukázky pokusů byly doprovázeny poutavým vyprávěním a samo-
zřejmě do jejich realizace byli zapojeni i dobrovolníci z řad žáků.

Připojuji několik ohlasů od účastníků této akce:
Reakce na vědeckou show
Show se mi líbila, bylo zajímavé pozorovat, že i chemie umí být zábavná. 
Určitě jsme se dozvěděli i nové věci a viděli mnoho zajímavých pokusů…
Celá akce se mi velmi líbila, bylo to zajímavé, pěkné a vtipné. Pán, který to 
předváděl, uměl všechno popsat a vysvětlit. Určitě bych to doporučila i do 
dalších let…
Pán tomu dodal šťávu. Známka : 1* …
Mně se akce velmi líbila, je škoda, že to trvalo jen hodinu, dokázal bych 
u toho vydržet celý den, líbilo se mi, jak ten pán zapojil i žáky…
Bylo to zábavné, určitě doporučuji pro příští rok, bavilo nás to všechny.
Pán, který nás programem provázel, byl milý a byla s ním zábava, občas 
jsem se obávala, jak pokus dopadne, protože jsme seděli vpředu a myslela 
jsem, že to třeba vybuchne a tak…
Chemické představení mne nehorázně bavilo, jak pokusy, tak také jak to 
pán prezentoval.
Vystupování pána bylo excelentní…
Líbil se mi pokus s balónkem…
Pěkná byla příprava kapaliny, která mění barvu…, příprava instantního 

sněhu…
Nejvíce mne zaujal pokus s raketou, ale všechny pokusy měly své kouzlo…
V červnu jsem se se třídou zúčastnil projektu Zábavná chemie. Bylo to veli-
ce zajímavé, dělali jsme pokusy s balónky a vyráběli gel, nejvíc mne bavilo, 
když jsme si povídali o kyselině z citrusů a co vše dokáže, bylo to skvělé.
Reakce na laborky:
Mně se to moc líbilo, bylo to super, sliz mi vydržel doteď.
Moc mne bavilo, jak levitovalo vajíčko v barevné tekutině, moc děkuji…
Chtěla bych tam jít znovu…
Bylo to výborný a chci už být na druhém stupni, abych měla chemii alespoň 
hodinu týdně…
Vědecké laborky se mi líbily hned, co jsem vstoupil do místnosti, líbily se 
mi ty věci na lavicích, kam jsem usedl, prostě super!
Laborky byly zábavné, na další projekt se těším…
Moc se mi to líbilo, byl to nejlepší okamžik za první a druhou třídu. Ještě 
tam chci někdy jít. Bylo to tak krásné, že se mi o tom dokonce zdálo.

Ze žákovských ohlasů sestavila Mgr. Renata Sochorová
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Ministerstvo vnitra v současné době řeší případ, kdy Městská policie 
Varnsdorf využívá k měření rychlosti vozidel stacionární měřící zaříze-
ní (radar), které má město Varnsdorf pronajato od soukromého sub-
jektu. Ministerstvo vnitra považuje postup města Varnsdorf v tomto 
případě za rozporný se zákonem a vůči usnesení rady města o schvále-
ní smlouvy o pronájmu radarů se rozhodlo uplatnit dozorová opatření 
podle zákona o obcích. 
Měření rychlosti vozidel obcemi za pomoci stacionárních radarů právní 
předpisy umožňují a je mezi obcemi poměrně rozšířené. Nicméně po-
kud si obec hodlá pronajmout radar od soukromého subjektu, musí při 

(Ne)správná praxe obcí při pronájmu radarů

uzavírání smlouvy brát v úvahu i zákon-
né mantinely plynoucí ze zákona o silnič-
ním provozu. 
Čemu by obce měly při úmyslu měřit 
rychlost na svém území věnovat pozor-
nost?
Východiskem pro měření rychlosti vozi-
del je ustanovení § 79a zákona o silnič-
ním provozu, podle kterého „za účelem 
zvýšení bezpečnosti provozu na pozem-
ních komunikacích je policie a obecní 
policie oprávněna měřit rychlost vozidel. 
Obecní policie tuto činnost vykonává vý-
hradně na místech určených policií, při-
tom postupuje v součinnosti s policií“. 
Dle judikatury (např. rozsudek Nejvyš-
šího správního soudu ze dne 2. dubna 
2008, č. j. 1 As 12/2008-67) je měření 
rychlosti vozidel součástí celkového do-
hledu nad bezpečností a plynulostí pro-
vozu na pozemních komunikacích, a je 
tedy výkonem veřejné (a to státní) sprá-
vy; měření rychlosti vozidel na pozem-
ních komunikacích nelze jakožto součást působnosti Policie České re-
publiky a obecní policie při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu 
na pozemních komunikacích podle zákona o silničním provozu přenést 
bez zákonného zmocnění na jiný subjekt. Měření rychlosti vozidel tak 
nesmí provádět soukromý subjekt, k tomuto je oprávněna pouze Policie 
České republiky či obecní policie. 

Problémové pronájmy radarů
Pokud si obec hodlá pronajmout radar, který měří rychlost automatic-
ky při průjezdu vozidel (tedy nevyžaduje trvalou obsluhu), je i v tomto 
případě nutné splňovat požadavky plynoucí z § 79a zákona o silničním 
provozu. Judikatura (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 
dne 30. května 2018, č. j. 10 As 107/2018 36) sice připouští, aby instala-
ci, nastavení a údržbu takovéhoto radaru prováděly třetí osoby, nicmé-
ně tyto osoby nesmějí mít jakýkoli hmotný zájem na výsledcích jeho 
měření. Jestliže soukromý subjekt provádí vlastní nastavení a údržbu 
těchto zařízení a zároveň je hmotně zainteresovaný na výsledcích mě-
ření, jedná se o porušení ustanovení § 79a zákona o silničním provozu. 
Částka placená za pronájem radaru nesmí být jakkoli odvozena od vý-
sledků jeho měření – pokud tak obec v nájemní smlouvě sjedná platbu 
za každý zaznamenaný přestupek, jedná se o porušení ustanovení § 79a 
zákona o silničním provozu (což byl rovněž případ města Varnsdorf). 
V této souvislosti je nutné zdůraznit, že ani případná smluvní deklarace 
v tom smyslu, že pronajímatel nemá žádný vliv na nastavení měřících 
zařízení či na průběh správního řízení, nebude mít na závěr o nezákon-
nosti popsané participace pronajímatele na měření žádný vliv. 
Rozhodnutí obce o pronájmu radaru v rozporu s § 79a zákona o silnič-
ním provozu nejenže způsobuje nezákonnost takto přijatého rozhod-
nutí, které tak podléhá dozorové činnosti Ministerstva vnitra, ale rov-
něž nachází svůj odraz i v případech přestupkových řízeních.

Řešení přestupků
Nejvyšší správní soud dovolil (v již zmíněném rozsudku č. j. 10 As 
107/2018-36), že pokud instalaci, nastavení a údržbu radaru provádí 
třetí osoby mající jakýkoli hmotný zájem na výsledcích jeho měření, 

vzbuzuje to důvodné pochybnosti o objektivitě přestupkového řízení 
a zákonnosti získaných důkazů. 
Jestliže správní orgán nebude schopen prokázat spáchání přestupků 
pomocí jiných důkazů, povede tato skutečnost zpravidla k zastavení 
řízení o přestupku. V případě, že by správní orgán přesto vydal roz-
hodnutí, kterým by obviněného uznal vinným ze spáchání přestupku 
na základě neprůkazných důkazů, vystavoval by se riziku, že jeho roz-
hodnutí bude zrušeno na základě odvolání obviněného z přestupku. 
Pokud by nadřízený správní orgán odvolání obviněného z přestupku 
zamítl, mohl by se obviněný z přestupku bránit žalobou ke správnímu 

soudu, přičemž dosavadní rozhodnutí 
správních soudů nasvědčují tomu, že by 
taková žaloba byla úspěšná. 

Výzva k uhrazení určené částky
Od klasického řízení o přestupku je tře-
ba odlišit fázi předcházející samotnému 
zahájení řízení o přestupku provozova-
tele vozidla. Zákon o silničním provozu 
stanoví, že obecní úřad obce s rozšířenou 
působností bezodkladně po zjištění nebo 
oznámení přestupku vyzve provozova-
tele vozidla, jímž došlo ke spáchání pře-
stupku, k uhrazení určené částky, pokud 
jsou splněny zákonem stanové předpo-
klady. Zjednodušeně řečeno jde o přípa-
dy, kdy bylo pomocí radaru zjištěno po-
rušení povinností řidiče, které vykazuje 
znaky přestupku, o němž by mohlo být 
rozhodnuto příkazem na místě. Podmín-
kou pro nastoupení odpovědnosti pro-
vozovatele vozidla je skutečnost, že se 
nepodaří zjistit totožnost řidiče. 
Přestože se částka určená k úhradě ve vý-

zvě provozovateli vozidla stanoví ve stejné výši jako pokuta (maximálně 
však ve výši 10 000 Kč), nejedná se v tomto případě o pokutu v pravém 
slova smyslu, neboť v případě uhrazení určené částky obecní úřad obce 
s rozšířenou působností věc odloží, aniž by vydával rozhodnutí, kterým 
by vyslovil vinu za spáchání přestupku a uložil správní trest. 
Rozhodnutí, zda vyhovět výzvě k uhrazení určené částky, je plně na uvá-
žení provozovatele vozidla, který ji obdržel. V případě, že provozovatel 
vozidla určenou částku neuhradí nebo obecnímu úřadu obce s rozšíře-
nou působností nesdělí údaje o totožnosti řidiče v době spáchání pře-
stupku, bude zahájeno řízení o přestupku provozovatele vozidla. 
Při rozhodování o tom, zda určenou částku uhradit, provozovatel vo-
zidla zpravidla zvažuje, jaký výsledek lze očekávat v případě, že obecní 
úřad obce s rozšířenou působností zahájí řízení o přestupku provozova-
tele vozidla. V případě, že má provozovatel vozidla za to, že přestupek 
nespáchal, respektive se domnívá, že se obecnímu úřadu obce s rozší-
řenou působností nepodaří jeho vinu prokázat s ohledem na nedosta-
tek průkazných důkazů, pak zpravidla určenou částku neuhradí a své 
námitky vznese v řízení o přestupku provozovatele vozidla. 
Na druhou stranu pokud provozovatel vozidla určenou částku uhradí, 
připravuje se tím o možnost relevantně namítnout, že měření rychlosti 
bylo provedeno nezákonně, neboť právní úprava mu v takovém přípa-
dě nepřiznává právní nástroje, jimiž by mohl uhrazenou částku zpětně 
vymoci, případně zpochybnit skutečnosti uvedené ve výzvě, na jejímž 
základě určenou částku uhradil. Jinými slovy, pokud provozovatel vozi-
dla určenou částku dobrovolně uhradí, potvrdí tím, že při užití vozidla 
na pozemní komunikaci nebyly dodržovány povinnosti řidiče a pravi-
dla provozu na pozemních komunikacích, a připraví se tak o možnost 
namítat, že měření rychlosti bylo provedeno nezákonně, respektive že 
nebylo průkazné. 

Zpracoval: odbor veřejné správy, dozoru a kontroly a odbor legislativy 
a koordinace předpisů

Ministerstvo vnitra České republiky, Veřejná správa č. 9/2019,
foto: Renáta Parkmanová
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Víte, jak koně přešli pod kapotu 
či jak vznikly první gramofony?
Koncem června jsme se na zámku po delší době opět rozloučili s dvěma 
výstavami. Sochy sv. Jana Nepomuckého se vrátily zpět do svého ateliéru 
a některé z nich již zdobí jiná města či náš Fukov. Hlavolamy rovněž putují 
do nové vystavovatelské expozice. A jak vlastně byly obě výstavy úspěšné? 

Text: Mgr. Andrea Kadlecová, foto: Jitka Schneiderová

Výstavu soch viděl nespočet lidí, kteří prošli vstupní halou, každý zájemce 
se mohl dozvědět o sochách více a díky jejímu vystavení  i mnoho dalších 
,,Jeníků“ našlo svůj nový domov. Hlavolamy navštívilo po dobu výsta-
vy celkem 761 zájemců. Každý, kdo chtěl, si mohl potrápit hlavičky či se 
podívat na největší evropský hlavolam Big Pelikan, který je nyní dočasně 
umístěn ve vstupní hale zámku – kdo jste ho nestihli, tak máte ještě pár dní 
jedinečnou příležitost.
Není však důvod smutnit, protože obě výstavy byly nahrazeny novými a tak 
do konce září můžete v přízemí zámku obdivovat krásnou výstavu „Gra-
mofony“. Na výstavě se vrátíte zpět v čase, kdy gramofony ještě byly na-
prosto běžnou součástí našich domovů, které vyplňovaly líbeznými tóny. 
Dozvíte se, jak to vlastně bylo s Thomasem Alvou Edisonem, který si ve 
svém vynálezeckém snažení umínil, že zaznamená lidský hlas či zvuk ji-
nou podobou než jen písmem nebo notovým záznamem, které byly v té 
době jedinými známými možnostmi. Na výstavě máte možnost nejen se 
dozvědět o historii tohoto nejvýznamnějšího masově šířeného přehrávače 

zvukových záznamů, ale také jich více jak tři desítky obdivovat na vlastní 
oči. Na výstavě nechybí ani přehlídka gramofonových desek z historie až 
po současnost. 
Výstava gramofonů zůstane na zámku do 29. září a vstupné činí 30 Kč pro 
dospělé a 20 Kč pro děti.
Ve druhém patře zámku u nás pak do pondělí 30. září zaparkovaly desít-
ky autíček. Pan Ing. Milan Kratochvíl, Ph. D. pro Vás připravil kouzelnou 
výstavu „Jak přešli koně pod kapotu“. Jestliže Vás zajímají automobily 
všech možných druhů a typů, tak je tato výstava jako stvořená právě pro 
Vás. Sbírka autíček ze dřeva a plastů, modely aut prodávaných v 60. a 70. 
letech 20. století, plakáty s automobilovou tematikou, také vlastní kresby 
historických aut a mnoho dalšího můžete spatřit právě u nás na zámku. 
Výstava Vás provede vývojem automobilů a jejich pohonů a nechybí ani 
koutek pro hraní s autíčky, soutěž o dětskou kresbu automobilů, možnost 
sestavit vlastnoručně papírový model, pro nejmenší i omalovánky, pozná-
vací soutěž o autech a další aktivity.
Vstupné 40 Kč dospělí a 30 Kč děti.
Na zámku také do konce září můžete stále navštívil výstavu „Pytlákova 
zbraň“, kterou nám zapůjčil sběratel těchto specifických pytláckých zbra-
ní pan Milan Hlásenský. Výstava se věnuje období od 17. století až do sou-
časnosti a dozvíte se na ní, co uměl pytlák vyrobit doma v kůlně a jak jeho 
pytlácká praxe probíhala. Výstava také přináší odpovědi na otázky čím pyt-
lák lovil, kde a jak své zbraně získával či jaké metody používal. 
Vstupné 40 Kč dospělí a 20 Kč děti.
Letní sezóna je na zámku v plném proudu a my věříme, že i Vy Šluknováci 
a všichni příznivci našeho zámku najdete svou chvilku a zajdete se k nám 
podívat. 
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instalace nových oken jídelny

Přinášíme Vám novinky z letní stavební sezóny
Rádi bychom Vás opět po čase informovali o probíhajících či čerstvě do-
končených stavbách, které letos město Šluknov realizuje.

příprava hlediště v zahradě MŠ

pohled na nově osazená okna

příprava pláně u zastávky Benar

výkop vodovodní přípojky pro pítko v zahradě MŠ

Se začátkem prázdnin se rozběhla pro nadcházející období největší akce, 
a sice rekonstrukce školní jídelny. Letos získá budova nová okna, vzducho-
techniku a osvětlení v kuchyni. V příštím roce pak proběhne zateplení vč. 
nové střechy a fasády a zřízení bezbariérového přístupu (nové přístupy ze 
Zahradní ulice i z areálu školy, nové zádveří vč. výtahu, sociální zařízení, 

podlahy a dveře). V současné době je již před dokončením výměna oken.
Další velmi viditelnou akcí je úprava křižovatky ulic Tovární a Královská, 
kde se nachází autobusová zastávka Benar. V rámci probíhající akce bude 
celé veřejné prostranství kompletně dopravně přeřešeno, získá nové po-
vrchy z asfaltu a zámkové dlažby, bude zřízena obousměrná autobusová 
zastávka vč. přechodu pro chodce, doplněno veřejné osvětlení, vysázena 
zeleň a vybudováno kontejnerové stání.
O prázdninách rovněž proběhne většina prací v areálu MŠ Žižkova, kde 
bude na stávající, dosud z velké části nevyužité zahradě, realizována za-
hrada v přírodním stylu s herními prvky, hmyzím domkem, pocitovým 
chodníkem, pítkem, malým hledištěm a bohatou výsadbou dřevin. Většina 
prací bude provedena do konce srpna, poté počítáme již pouze s vegetač-



ŠLUKNOVSKÉ NOVINY STRANA 11INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA

Majitelé dávají šluknovským vilám překrásný kabát 

příprava na pokládku kabelu veřejného osvětlení

pokládka obrubníku rozšířeného chodníku

rozšířený chodník s provizorním dosypáním

ními úpravami.
V současné době již téměř dokončenou akcí je zahájení dlouho odkládané 
rekonstrukce chodníku v ul. Dr. E. Beneše. Původně měla být rekonstruk-
ce provedena kompletně až v příštím roce z důvodu čekání na obdrženou 
dotaci, ale zahájení rekonstrukce silnice ze strany Ústeckého kraje nás do-
nutilo reagovat a již nyní provést nové obrubníky, jelikož téměř v celé délce 
dochází k rozšíření doposud velmi úzkého chodníku. Vzniklé mezery byly 
na příští půlrok provizorně dosypány štěrkem tak, aby chodník byl pochozí 
a v zimě udržovatelný. Uvědomujeme si, že stávající stav není ideální, ale 
pevně věříme, že nový povrch chodníku, s jehož realizací počítáme ihned 
zjara příštího roku, bude stát za prodlení.
Přikládáme několik fotografií ze zmíněných investičních akcí.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Foto: Renáta Parkmanová



STRANA 12 ŠLUKNOVSKÉ NOVINYINFORMACE

V našem městě je dislokována jednotka Hasičského záchranného sboru Ús-
teckého kraje, územní odbor Děčín, stanice Šluknov. Působí zde tedy, vedle 
našich dobrovolných hasičů, také profesionální hasiči. Hasební (zásahový) 
obvod má tato jednotka vymezen zhruba od vícekolejného železničního pře-
jezdu v Rumburku až po Dolní Poustevnu. 
Profesionální hasiči mají tedy požární ochranu jako svoje zaměstnání. Ve 
službě se střídají vždy tři směny po pěti hasičích. Směna začíná v 7:00 ráno 

Německý velvyslanec v Praze 
Dr. Christoph Israng předal 27. 
června Dr.  Evelin Marii Habel 
Kříž za zásluhy se stuhou Zásluž-
ného řádu Spolkové republiky 
Německo. Ten jí byl udělen spol-
kovým prezidentem Dr. Frankem-
-Waltrem Steinmeierem za její 
dlouholetou činnost ve šluknov-
ském regionu, kde se zasazuje 
o integraci romské menšiny v se-
verních Čechách a česko-německé 
usmíření.
Paní Dr. Evelin Maria Habel po-
chází z německého Waldkraiburgu 
a je dcerou vyhnaných sudetských 
Němců. V roce 2002 navštívila po-
prvé severočeské město Šluknov. 
Po opakovaných tamních návště-

Udělení Spolkového Kříže za zásluhy Dr. Evelin Habel

vách se cítila povolána, aby po-
máhala místní romské komunitě. 

Vzdala se svého povolání v Bavor-
sku, aby se mohla přestěhovat do 

České republiky. Naučila se česky 
a od roku 2008 působila jako pasto-
rační asistentka.  
V roce 2011 z pověření biskupa 
litoměřického, monsignora Jana 
Baxanta, založila Oblastní charitu 
Šluknov. Její činnost se zaměřuje 
zejména na sociálně znevýhodněné 
děti a mladistvé, zároveň však pod-
poruje dospělé v různých životních 
situacích.  
Vyznamenání Křížem za zásluhy 
je oceněním její odvážné a obětavé 
práce v charitativní oblasti, které 
si váží velké množství lidí. Zároveň 
přispěla a přispívá svou prací k čes-
ko-německému usmíření.

Velvyslanectví Spolkové republiky 
Německo v Praze, tiskové oddělení

Hasičské zásahy jsou různorodé

a trvá celých 24 hodin. Následně mají hasiči 48 hodin volno. Celkem na sta-
nici Šluknov slouží 15 hasičů a jeden velitel stanice. V rámci okresu Děčín 
můžete najít další profesionální jednotky hasičů ve Varnsdorfu, České Ka-
menici a Děčíně.
V prvních šesti měsících tohoto roku zasahovala jednotka ze stanice Šluknov 
u celkem 107 mimořádných událostí. Z toho bylo: 29 požárů (9x v katastru 
Šluknov), 21 dopravních nehod (7x  Šluknov), 43 technických pomocí – čer-
pání vody, odstranění spadlých stromů, otevření bytů., apod. (27x Šluknov), 
5 úniků nebezpečných látek (3x Šluknov), 6 záchran osob a zvířat (3x Šluk-
nov) a 3 plané poplachy (1x Šluknov).

Mezi nejzajímavější události patří:
Dopravní nehoda – čelní střet 
dvou osobních automobilů v Jiříko-
vě, při které došlo ke zranění celkem 
šesti osob, včetně dvou chodců.
Záchrana osoby hrozící sebevraž-
dou na kolejích v Dolní Poustevně. 
Svůj úmysl si po navázání kontaktu 
s hasiči naštěstí osoba rozmyslela.
Záchrana osoby pomocí AED 
(Automatizovaný externí defibrilá-
tor) ve Šluknově, zde ,bohužel, po 
příjezdu lékaře byla u osoby konsta-
tována smrt.
Požár střechy bytového domu v Císařském. Rychlým zásahem bylo zame-
zeno vzniku větších škod.
Škála zásahů jednotky ze stanice Šluknov je různorodá, často ovlivněna roč-
ním obdobím a čím dál častěji klimatickými jevy jako extrémní sucho, ex-
trémně silný vítr nebo intenzivní déšť, které způsobují obyvatelům nemalé 
problémy, které se snaží hasiči zmírnit svými zásahy.

Rekonstrukce hasičské stanice
V současné chvíli probíhá první etapa rekonstrukce budovy hasičské stani-
ce ve Šluknově. V rámci této rekonstrukce budou v objektu provedeny zce-
la nové rozvody topení a elektřiny. Dále pak zcela nové podlahy v garážích. 
Rekonstrukce probíhá za „normálního“ provozu naší jednotky a podmínky 
služby hasičů na stanici jsou tedy trochu omezeny. Tímto děkuji vedení Tech-
nických služeb Šluknov za poskytnutí prostor pro sprchování hasičů v areálu 
fotbalového hřiště.

npor. Petr Kocián, DiS., velitel stanice Šluknov
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Do poutního kostela ve Filipově 
v červenci a srpnu míří posluchači 
mezinárodního festivalu Varhanní 
duchovní hudba 2019. Ve význam-
ném poutním místě Českého Švý-
carska je pro ně připraveno osm 
koncertů, na nichž vystoupí inter-
preti z České republiky, Německa, 
Polska a Slovenska. Koncerty se 
konají v bazilice minor Panny Ma-
rie Pomocnice křesťanů ve Filipově 
mezi 7. 7. až 25. 8. 2019 vždy v ne-
děli od 14.00 hod. Během 13. roč-
níku festivalu se rozezvučí kvalitní 
dvoumanuálové mechanické var-
hany s opusovým číslem 44 z let 
1887-1888 od firmy Eule z Budy-
šína. Na úvod festivalu vystoupil 
Komorní sbor města Sulejówek. 
Na varhany mimo jiné zahraje 
Daniel Gabčo, František Vaníček, 
Jaroslav Tůma a Michael Pöche. 
Návštěvníci uslyší mluvené slovo 
herce Jan Čenského, který dopro-
vodí vystoupení Markéty Prokopo-
vičové. Na trubku zahraje Robert 
Wintzen a na housle Lucie Sedlá-

Skončil další školní rok, odstarto-
valy naplno prázdniny a myslím si, 
že je ten správný čas na malé ohléd-
nutí a zamyšlení.
Ve Šluknově, společně s naší kni-
hovnou a oční ambulancí, najdete 
vilu v ulici T. G. Masaryka a tam 
Základní uměleckou školu Šluknov 
(ZUŠ), tedy jen jednu z pěti pobo-
ček ZUŠ. 
Asi víte, že ve Šluknovském výběž-
ku máme již mnoho let hudební 
školu, která sídlí hlavními budova-
mi v Rumburku - Růžové ulici a ul. 
Fr. Nohy. Aby děti nemusely jezdit 
ze vzdálených míst až do Rumbur-
ku, třeba z Velkého Šenova, Krás-
né Lípy nebo od nás ze Šluknova, 
vždyť již v pěti letech mnohé začína-

Jiříkov opět ožívá duchovní hudbou

Jsme hrdi na velké pěvecké úspěchy dětí ze ZUŠ 
jí poznávat taje hudby a krásy tvoře-
ní, ZUŠ má pobočky v pěti městech 
výběžku, z nichž jedna je tady u nás.
A právě o ni Vám chci něco milého 
sdělit.
Když nás navštívíte, samozřejmě 
myslím v období mezi zářím a červ-
nem, přivítá Vás směsice tónů, li-
noucích se z klavíru, houslí, zobco-
vých fléten, kytary a fagotů, a nad 
tím vším občas mnohem silněji 
dominuje Adele, Lucie Vondráčko-
vá, Michal David a mnoho dalších 
známých populárních zpěváků. 
No samozřejmě ne oni osobně, ale 
jejich známé písničky v podání na-
daných dětí, které ke mně docházejí 
na individuální hodiny zpěvu.
Děti od 5 do 19 let. Vaše talentova-
né děti, které mi dělají nepopsatel-
nou radost!
Děti, které s velkým nadšením 
o své hodině pečlivě pracují a ješ-
tě větší radost jim dělá svou práci 
předvést na vystoupeních pro ro-
diče, které pořádáme v sále Šluk-
novského zámku, na veřejných 
koncertech pro seniory, jiné školy, 
na soutěžích, kde jsou opravdu 
úspěšné. Není možné zapomenout 
na sváteční koncerty vánoční, kdy 
vrcholem je každoročně velký kon-
cert v kostele sv. Vavřince v Krá-
lovství.
Pyšním se i úspěchem Adélky Pe-
trouškové, která na základě oce-

nění v celostátních soutěží zpívá 
v pražských divadlech v muziká-
lech, zatím není hlavní hvězdou, ale 
našlápnuto jistě má! Markétka Su-
ková se svým sametovým hlasem 
zdobí často i moje vystoupení v oko-
lí, a teď v srpnu má samostatný ho-
dinový medailonek na Vilémovské 
pouti. Neuvěřitelný fond a srdíčko 
Vanesky Dudové až k slzám dojal 
publikum na Šluknovských zámec-
kých slavnostech, když zazpívala 
francouzský chanson. Škoda, že 
nebylo více času a nezazněly Zvon-
ky štěstí v jejím podání.
Alespoň se máme a máte na co těšit 
příště.
Teď mě nesmírně mrzí, že nemám 
prostor pochválit a vyzdvihnout 
každé dítě, které mi rodiče laskavě 
svěřují k výuce populárního zpěvu. 

Snad mi to odpustí.
Vždyť minulý školní rok jsem měla 
24 dětí. 

Přihlášky děti do ZUŠ
V září se budu těšit na naši další tvo-
řivou práci a na krásná vystoupení. 
Talentů stále přibývá a tak nezapo-
meňte v prvním školním týdnu zajít 
do ZUŠ ve svém městě a přihlásit 
své nadané dítě, poradíte se se zku-
šeným pedagogem, který Vám veli-
ce rád povede ruku k nejvhodnější-
mu nástroji či zaměření a budeme 
se těšit společně z úspěchů a rados-
ti z umění, které hladí ducha a srdce 
a tvoří ty nejkrásnější prožitky, jež 
nás všechny obohacují.
Přejí všem krásné prázdniny a s lás-
kou se na Vás opět těším 

Vaše Jitka Herciková,
foto: Jiří Fišer

ková - Hůlová. Zaposlouchají se do 
zpěvu Barbory Poláškové de Nu-
nes-Cambraia a Jaroslava Patočky. 
Vstupné na koncerty je dobrovolné. 
Mezinárodní varhanní festival od 
roku 2007 připravuje zapsaný spo-
lek Arte Musica z Jiříkova. Partne-
rem festivalu je Římskokatolická 
farnost Jiříkov a Město Jiříkov. 
Festival v letošním roce probíhá 
pod záštitou senátora Parlamentu 
ČR Ing. Zbyňka Linharta a starosty 
města Jiříkov Michala Majáka. Více 
www.artemusica.cz a www.poutni-
-mista-sluknovsko.cz.
Bazilika minor ve Filipově je o let-
ních měsících přístupná poutní-
kům a turistům. Od 2. 7. do 31. 8. 
2019 je možné ji navštívit od úterý 
do soboty mezi 10.00 až 17.00 hod. 
Průvodcovskou službu zajišťuje 
Římskokatolická farnost Jiříkov. 
Vstup do poutního kostela je v době 
prohlídek volný. V neděli v 10.30 
hod. v poutním kostele začíná mše 
svatá, od 14.00 hod. koncert var-
hanní duchovní hudby. 

Poutní bazilika minor Panny Marie 
Pomocnice křesťanů leží ve Filipo-
vě, místní části Jiříkova, při státní 
hranici se Spolkovou republikou 
Německo. Filipov je významným 
mariánským poutním místem spja-
tým se zjevením Panny Marie dne 
13. 1. 1866 a náhlým uzdravením 
Magdaleny Kade. V monumentál-
ním poutním kostele z let 1870-
1885 se celoročně konají česko-
-německé mše svaté. V hlavní lodi 
baziliky minor je k vidění česko-ně-
mecká výstava o historii poutního 
místa „Poutní místo Filipov (1866-
2016)“. 

Klára Mágrová
Program festivalu Varhanní du-
chovní hudba 2019 ve Filipově 
v bazilice minor Panny Marie Po-
mocnice křesťanů vždy neděle od 
14.00 hod.
11. 8. 2019 Jan Čenský (mluvené 
slovo ČR), Markéta Prokopovičová 
(varhany ČR)
18. 8. 2019 Jaroslav Patočka (bary-
ton ČR), Petr Vacek (varhany ČR)

25. 8. 2019 Robert Wintzen (trub-
ka Německo), Michael Pöche (var-
hany Německo)
Více informací k festivalu Varhanní 
duchovní hudba 2019 ve Filipově 
sdělí: Jiří Chlum,GSM +420 602 
933144, chlum.varhany@seznam.
cz, www.artemusica.cz
Více informací k poutnímu místu 
Filipov sdělí: Klára Mágrová, GSM 
+420 724 072 525, klara.magro-
va@seznam.cz



STRANA 14 ŠLUKNOVSKÉ NOVINYSPOLEČENSKÁ KRONIKA, KULTURA

Poděkování

Patrik Greschner a Nikola Líbalová
Petr Jiruš a Lenka Juhásová
Martin Zatočil a Veronika Čmugrová
Roman Kadlec a Andrea Přidalová
Michal Maksa a Petra Lišková
Jaroslav Škvára a Vendula Puchýřová
Jan Marušák a Klára Buštová
Jakub Šulák a Kristýna Tesárková
Miloslav Kubík a Christine Dvořáková
Martin Hršel a Michaela Miková

Manželství uzavřeli

Přivítali jsme
Josífka Krále
Tomáška Hrobára
Vítězslava Kučeru

Zajímají Vás termíny akcí 
v regionu Šluknovska?

Potřebujete kontakty 
na pořadatele, skupiny atd.?
www.KULTUROUSEVERU.cz

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

10. 8. 18:00 Koncert Jiřího Schmit-
zera v Krásné Lípě
15. 8. 17:00 Koncert Nanebevzetí 
Panny Marie v Jiřetíně p. Jedlovou
16. - 18. 8. Vilémovská pouť
17. 8. 8:00 - 11:30 Výstava veterá-
nů „Veteránem severem 2019“ na 
náměstí ve Šluknově
17. 8. 19:00 Koncert Jany Ryklové
24. 8. Slavnosti města Rumburk
25. 8. 18:00 Musica dolce Vita - 
koncert v Krásné Lípě
31. 8. Lipovský dřevák k prasknutí
31. 8. Výstava motocyklů Čechie-
-Böhmerland - Šluknov náměstí 
14:20-14:50
1. 9. 15:00 Vodníkova Hanička - Ji-
řetín pod Jedlovou
Více: www.KULTUROUSEVERU.cz

Dne 29. 7. 2019 
by oslavil 70. 
narozeniny pan 
Vladimír Ze-
man. S láskou 
stále vzpomínají 
a nikdy nezapo-

menou Dana, Honza, Lukáš Nová-
kovi a syn Tomáš s rodinou.

Srdečná blahopřání
k životním jubileím

paní Marií Folprechtovou
panem Miloslavem Hlávkou
paní Janou Radovou
paní Janou Václavíkovou

Rozloučili jsme se s

70 let
pp. Kubera Bohumil
Hemerková Anna
Klímová Anna
Vlková Hana
75 let
pp. Sárközi Štefan
Pšeničková Vladimíra
80 let
paní Letková Věra
85 let
pp. Neuvirt Stanislav
Ćwierz Ludvík
Zvěřinová Věra
88 let
pan Vroubek František
89 let
paní Gampeová Krista
90 let
paní Lukešová Vlasta
Všem oslavencům přejeme hodně 
štěstí, spokojenosti a pevného zdra-
ví.

Rodina Radova děkuje za projevy 
soustrasti.

Vzpomínky

Dne 25. srpna 
2019 tomu bude 
10 let, kdy nás 
opustil pan Mi-
lan Pilař.
S láskou stále 
vzpomíná rodina.

Dne 24. 8. 2019 
by pan Milan 
Košín slavil 70. 
narozeniny. Ne-
bylo mu to přáno. 
Tak na něj bude-
me vzpomínat. 

Kdo ho měl rád, může se přidat.
Rodina Žďárská

S velikou láskou na tebe, taťko Pet-
ře Štěpánku, vzpomínáme. 
29. 8.  to bude 9 smutných let, co jsi 
nás navždy opustil.
Chybíš nám!
Manželka Květa, děti Martin, Jana 
a Katka s dětmi a vnoučata

Dne 19. 8. 2019 
si připomeneme 
již 15.výročí úmr-
tí naší maminky, 
babičky Dagmar 
Horákové. 
Kdo v srdcích zů-

stal, neumírá...
S láskou vzpomínají syn Pavel 
a Petra s rodinou.

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.

S knihovnou za kulturou zdarma

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
MĚSTA ŠLUKNOV

pomáhá seniorům a lidem s tělesným postižením, aby mohli 
žít ve svém domácím prostředí. 
Pečovatel je Vám oporou, když potřebujete pomoci v péči 
o sebe nebo o Vaši domácnost. 
Zajišťujeme pro Vás:
pomoc při oblékání, osobní hygieně, při pohybu 
doprovod – na lékařská vyšetření, úřady apod.
zajištění jídla nebo pomoc při jeho přípravě a podání
úklid, nákupy, praní, žehlení, apod.
Na úhradu služby lze využít příspěvek na péči. Rádi Vám po-
radíme, jak si jej vyřídit.
V případě, že ze zdravotních důvodů se nemůžete osobně 
dostavit pro zjištění více informací a zajištění žádostí, může 
sociální pracovník přijít osobně dle telefonické domluvy. 
Pro terénní zajištění sjednání pečovatelské služby je pově-
řená sociální pracovnice Bc. Hana Sokolová, e-mail: sokolo-
va@mesto-sluknov.cz, tel. +420 412 315 316, mobil : +420 
731 411 508.
Kontaktní údaje 
Pečovatelská služba Města Šluknov, 
Lužická 1093, 407 77 Šluknov,
tel. 412 358 411, email: dpssluknov@seznam.cz

Kultura nejen u nás
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Město Šluknov využití pracovníků VPP dlouhodobě vítá, neboť činnosti, 
které vykonávají bez ohledu na počasí, šetří městu nemalé peníze a svojí 
činností prospívají nám všem. Asi nejvíce je můžeme vidět v zámeckém 
parku, kde hlavně přes letní sezónu, kdy je pohyb návštěvníků největší, 
mají nejvíce práce. Je smutné, že stěžejní činností je převážně úklid po 
neukázněných návštěvnících, kteří po sobě zanechávají spousty odpadků 
a to převážně mimo místa k tomu určená. V současné době ještě doznívají 

Pracovníci VPP mohou na prázdniny zapomenout

Foto a text: Bc. Jiří Jelínek, MBA

úklidové práce po letošních Zámeckých slavnostech, kdy je třeba důkladně 
vysbírat drobné předměty, kameny a nedopalky z trávníků a upravit chod-
níčky. Dále se v parku průběžně upravuje a čistí koryto protékajícího poto-
ka, aby bylo vše na pohled pěkné a upravené.

I přes veškerou snahu se stále však setkáváme s vandalismem, nad kterým 
zůstává rozum stát. Z poslední doby mohu uvést totální poškození kamen-
né lavičky, která v zámeckém parku přežila období několika desítek let a to 
až do minulého týdne, kdy byla neznámým způsobem totálně poškozena. 

Taktéž nám dělá starost neustálé hromadění kamenů v zámeckém jezírku, 
které bylo nemalým nákladem v nedávné době opraveno. Radost nám na-
opak udělala „Růžová zahrada“, která i po radikálním zásahu v souvislosti 
s výměnou zákoutí pro lavičky rozkvetla, a je spolu se zámeckou kašnou 
příjemným zákoutím parku, vybízejícím k relaxaci a odpočinku. Už se 
těšíme, až růže protkají celé konstrukce, spolu s brzkou instalací nových 
parkových laviček.
Za celý kolektiv Odboru kultury Vám přeji spoustu letních zážitků a pří-
jemný zbytek léta.

Jako arcijáhen Říma byl Vavřinec jmenován zástupcem papeže ve věci opa-
trovnictví veškerého církevního majetku a jeho použití k sociálním účelům. 
Poté co římský císař Valerián nechal papeže Sixta zavraždit, byl Vavřinec 
vyzván, aby mu během tří dnů vydal veškerý majetek církve. Nato Vavři-
nec rozdal jmění obyvatelům obce, shromáždil všechny chudé a nemocné 
a předvedl je císaři jako největší poklad církve. Za tuto troufalost nechal cí-
sař Vavřince mučit a pak opékat na železném roštu. Poslední slova Vavřin-
cova prý byla: „Ty lidský chudáku, tento oheň je pro mne ochlazením, tobě ale 
přinese věčná muka!“
I přes nesmírné bolesti řekl Vavřinec s úsměvem na tváři: „Hle, jednu stra-
nu jsi již opekl, opeč tedy i tu druhou.“ Císařovi otroci tedy železnými vid-
lemi otočili zbídačelé tělo. Vavřinec však hleděl k nebi, velebil Boha řka: 
„Pane, děkuji ti, že mohu vejít nebeskou branou!“ Po těchto slovech zemřel 
jako mučedník 10. srpna 258.
Na památku jeho mučednické smrti je 10. srpen nazýván „Vavřinecký 
den“. Tento jáhen je patronem chudých, knihovníků, protože opatroval 
církevní knihy, a všech povolání, která jsou spojena s ohněm: pekaři, cuk-
ráři, žehlířky, uhlíři – chrání před spáleninami, ohněm, horečkou, bolest-
mi zad a před utrpením a očistcem.
Létavicím, hvězdám padajícím v létě, se říká „Vavřincovy slzy“.
Milí návštěvníci bohoslužby, až kolem 10. srpna uvidíte na nebi „Vavřin-
covy slzy“, tiše postůjte a vzpomeňte na sv. Vavřince a kostel v Království, 
zasvěcený tomuto mučedníku.

Sepsala: Helga Hošková

Bohoslužba v Království
sobota 10. srpna 2019 od 10.30 hodin

kostel sv. Vavřince
Slavnostní událost bude celebrovat 

Prelát J. M. can. Mgr. Karel Havelka z Litoměřic.

Po bohoslužbě bude následovat svěcení 

pamětní desky zemřelému faráři Karlu Kindermannovi 

na hřbitově a na Křížovém vrchu vysvěcení kaple Žaláře Krista.

Město Šluknov a šluknovská farnost

se těší na Vaši návštěvu.

Pověst o svatém Vavřinci, 
patronu kostela v Království
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Na Českolipsku a Rumbursku se 
představil motorový vlak Arrivy, 
který letos v prosinci na rychlíkové 
lince Šluknov – Rumburk – Česká 
Lípa – Kolín nahradí České dráhy. 
Prezentace vlaku vzbudila na se-
veru Čech zájem jak mezi fandy do 
železnice, tak mezi zájemci o práci 
strojvedoucích i stevardů. Vlak vy-
užili také běžní cestující, kterým se 
hodil na jejich běžnou cestu. 

Na Českolipsku a Rumbursku přišly vlak Arrivy vyzkoušet 
desítky lidí, řada z nich měla zájem o práci

„Vyrazili jsme jako mimořádný rych-
lík už z Prahy a vzali cestující na vý-
let na Máchovo jezero. Největší zá-
jem o svezení pak byl z České Lípy do 
Rumburku,“ říká ředitel společnos-
ti Arriva vlaky Jiří Nálevka. „I tady 
na severu hledáme nové kolegy. Na 
práci u Arrivy se dnes přišli přímo do 
vlaku zeptat i strojvedoucí od konku-
renčních dopravců. Zkušeným stroj-
vedoucím nabízíme nástupní plat 50 
tisíc a k  tomu náborový příspěvek 15 
tisíc korun. Pokud někdo vlak ještě 
řídit neumí a láká ho tato profese, 
může nastoupit do našich kurzů. Už 
během doby, co se učíte strojvedou-
cím, od nás dostáváte plat.“
Celkem se na vlak Arrivy během 
prvního dne přišly podívat nebo 
se s ním svézt skoro tři stovky lidí. 
Kolem tratě byly desítky fotografů, 
kteří chtěli mít z historicky první 
jízdy vlaku Arrivy do této oblasti 
aktuální fotografie. „Zájemce jsem 
naším vlakem prováděl, nejčastěji 
komentovali rozdíl oproti dnešním 
rychlíkům v čistotě a v lepších sedač-
kách. A často je překvapilo, že bude 
i v rychlících do Rumburku internet 
a stevard s občerstvením, někteří 
nám to nechtěli věřit,“ doplnil pro-
jektový manažer společnosti Arriva 
vlaky Martin Štěpka. Cestující se 

zapojili do dopravních kvízů, děti 
pak do výtvarných soutěží. 
Arriva začne jezdit na severu Čech 
na dvou rychlíkových linkách. Prv-
ní z nich je z Kolína přes Mladou 
Boleslav do Rumburku a Šlukno-
va, druhá z Prahy přes Mladou 
Boleslav a Turnov do Tanvaldu.  
Standardem těchto vlaků bude wi-
-fi připojení k internetu, zásuvky na 
dobíjení telefonu nebo pro práci na 

notebooku, tichý oddíl, občerstvení 
i pitná voda pro cestující zdarma. 
Poté se Arriva představila na Libe-
recku, ale s jiným vlakem - s nízko-
podlažním klimatizovaným vlakem 
Siemens Desiro, který je určený pro 
osobní vlaky. Mohli se s ním svézt 
železniční fandové, běžní cestující 
i zájemci o práci na trase Lomnice 
nad Popelkou – Stará Paka – Semi-
ly – Turnov – Liberec, kterou Arriva 
vlaky k prosincové změně jízdních 
řádů převezme od Českých drah, 

stejně jako začne zajišťovat provoz 
osobních vlaků na lince Tanvald – 
Železný Brod. 

Dominik Škach
oddělení marketingu a komunikace 
společnosti Arriva

ARRIVA v České republice provozuje 2 150 autobusů, 35 trolejbu-
sů, 5 vlaků osobní dopravy a zaměstnává téměř 3 500 zaměstnanců. 
Celkový obrat skupiny převyšuje 4,5 miliardy korun. Hlavní činností 
skupiny je linková autobusová doprava. Na trhu pravidelné osob-
ní autobusové dopravy v České republice zaujímá ARRIVA vedoucí 
postavení. Ročně přepraví přes 130 milionů cestujících. ARRIVA 
v České republice je součástí skupiny ARRIVA, jedné z největších do-
pravních společností v Evropě, která zaměstnává 60 000 lidí a ročně 
přepraví více než 2,2 miliardy cestujících ve 14 evropských zemích.
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Už 5 let vozí vlaky Dráhy národního 
parku cestující na trati U28 z Rum-
burku přes Sebnitz a Bad Schandau 
do Děčína. První vlaky do německé-
ho města Sebnitz jezdily už v roce 
1905 a to až do 8. 5. 1945. Když se 
pak v roce 1948 vydal nekontrolo-
vaný vagon z Dolní Poustevny na 
cestu přes hranice a zastavil se až ve 
stanici Gossdorf-Köhlmühle, pro-
tože se ho nepodařilo dříve zastavit, 
vyřešily to tehdejší Českosloven-
ské státní dráhy tak, že jednoduše 
odstranily 600 metrů kolejnic. Tím 
bylo spojení mezi Českosloven-
skem a Německou demokratickou 
republikou na dlouhou řadu let 
přerušeno. Po Sametové revoluci 
a pádu Berlínské zdi žádali obyva-
telé Sebnitz o znovuobnovení tratě. 
Teprve o 15 let později, v roce 2005, 
bylo spolkem Verkehrsbund Obe-
relbe (VVO) přijato usnesení o při-
dělení finančních prostředků na 
zhotovení projektové dokumentace 
a začalo jednání s českými partne-
ry. V roce 2009 bylo s opravou trati 
započato a 5. července 2014 se za 
velké slávy rozjel po trati první vlak 
s cestujícími z obou stran hranice.
Ve dnech 6. a 7. července 2019 po-

Vydali jsme se na oslavu výročí

Obec Lipová právem získala titul „Vesnice roku“

zvalo město Sebnitz a Krásná Lípa 
zájemce na 5. oslavy železnice na 
Dráze národního parku. I my jsme 
se na oslavu vypravili. Nejdříve do 
Sebnitz, kde jsme si prohlédli krás-
né nádraží s malovanými výjevy 
z přírody na zdech a skleněnými 
vitrínami a místními výrobky. Dále 
jsme si prohlédli výstavu modelů 
vláčků, kterou připravila místní 
střední škola „Am Knöchel“. Pak 
jsme nasedli do starého, ale dobře 
udržovaného autobusu „Růže ze 
Sebnitz“ z roku 1959 a s českým 
a německým průvodcem se vydali 
na okružní jízdu kolem města. Prů-
vodce nás upozorňoval na všechny 
zajímavosti. Projeli jsme náměstím, 
viděli jsme jedinou ještě existující 
továrnu na výrobu umělých květin, 
ve které je i muzeum a infocent-
rum. Jeli jsme kolem muzea „Afrika 
Haus“ i vlastivědného muzea, které 
je hned vedle, potom kolem parku 
s modely pravěkých zvířat od Fran-
ze Grusse a pokračovali dál nahoru 
až na samý okraj města. Odbočili 
jsme k firmě Tillig, kde se už mnoho 
let vyrábějí železniční modely a je 
zde i muzeum. Ve vedlejším domě 
se vyrobené vláčky i prodávají. A to 

Naším průvodcem byl místostaros-
ta obce pan František Žák se svým 
psem, se kterým jsme se hned ska-
marádili. Lipovou jsme již něko-
likrát navštívili a pokaždé objevili 
nějaké zlepšení. A tak jsme se ani 
nedivili, že získala titul „Vesnice 
roku“ a moc jsme to jejím obyvate-
lům přáli. Od autobusové zastávky 
jsme se hned vypravili k zámku, kde 
infotabule u rybníka označuje začá-

tek trasy. Zde nás přivítal nový dře-
věný vodník. Odbočili jsme vpravo, 
abychom si prohlédli zrekonstru-
ovaný park. Spolku Via Tempora 
moc přejeme, aby se mu podařilo 
získat finance na opravu zámku, 
který stále víc chátrá. Vrátili jsme se 
na stezku a pozorovali na rybníce la-
buť. Na tabuli jsme viděli, jaké dru-
hy ryb zde ve vodě žijí. Krásné byly 
ostrůvky leknínů, které zde kvetly. 

Vodní kosatce a ďáblík bahenní 
byly již odkvetlé. Zastavili jsme se 
u statku, který dodává do obchodů 
bio-maso z vlastního chovu hovězí-
ho dobytka. Pokračovali jsme v ces-
tě a za chvíli nás déšť zahnal pod 
zastřešené posezení se stolem a la-
vicemi, kde jsme posvačili. Už za 
slunečného počasí jsme pokračova-
li lesem, kde voněl každý strom, ba 
i trsy trávy. Viděli jsme i houby, ale 
ani jediná nebyla jedlá. A to už jsme 
došli k bobřímu království. Pan Žák 
nám pověděl, že bobři si své terito-
rium včetně rybníčku vybudovali 
úplně sami. V kácení stromů jsou 
úplnými mistry. Nejdříve strom asi 
do výšky 1 metru zbaví kůry a pak 
jednoduše čekají, až vyschne a sám 
spadne. Nato jej zbaví zbývající 
kůry a tím je připraven k transpor-
tu na správné místo. Slabší stromy 
jednoduše přehryžou. Cesta nás 
vedla dál k Dědečkově studánce. 
Místní umělecký truhlář nad ni po-
stavil domeček s věžičkou. Byly tam 
i hrnky, takže se každý kolemjdou-
cí má možnost napít. Čistotu vody 
hlídala živá žába. Po několika málo 
metrech jsme vystoupili z lesa a po-
kračovali cestou mezi rozkvetlými 
lukami. Zde jsme našemu průvodci 

poděkovali a rozloučili se s ním i se 
psem. Po dobrém obědě U Pytlá-
ka jsme se opět autobusem vrátili 
domů. Vůbec nám nevadilo, že se 
slunce střídalo s deštěm, že chvíli 
bylo jasno a vzápětí se nebe zatáhlo 
černými mraky. Zmokli jsme a opět 
uschli jako v písničce Sláva, nazdar 
výletu. Ale nadýchali jsme se čers-
tvého vzduchu a kochali se krásami 
umyté přírody.
Za Spolek Němců a přátel německé 

kultury Helga Hošková

už jsme se blížili zpátky k nádraží, 
kde již vyhrávala dechovka z Poi-
sentalu a my jsme měli možnost za-
zpívat si i české písničky. A to už se 
blížil čas oběda a tak jsme si každý 
v kiosku vybrali něco na zub. 
Po obědě jsme se vydali vlakem 
do Krásné Lípy, kde byly oslavy 
v plném proudu. Byly zde stánky 
s různými upomínkovými předmě-
ty, knihami a turistickými materiá-
ly.  Také se zde prodávaly i dobroty 
pro mlsné jazýčky. Největší zájem 
byl o jízdu výletním vláčkem do 
Krásného Buku, Kyjova a Doubice. 
Nám se nechtělo čekat a tak jsme se 
vydali do cukrárny U Moniky, kde 

jsme se zchladili zmrzlinou, někte-
ří si pochutnali na pivu v místním 
pivovaru. Vrátili jsme se zpět na 
nádraží, shlédli vystoupení mažo-
retek a poslechli si hudební skupi-
nu Spielmannszug der Freiwilli-
gen Feuerwehr Obercunnersdorf 
a country kapelu Harcovníci. Zpát-
ky v Sebnitz jsme navštívili stánky 
Dopravy ústeckého kraje a Verke-
hrsbundu Oberelbe, kde jsme si 
vybrali různé letáčky a jízdní řády, 
abychom měli z čeho vybírat další 
výlety. I když celý den pálilo sluníč-
ko, vrátili jsme se domů spokojeni.
Za Spolek Němců a přátel německé 

kultury Helga Hošková
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Loreta Rumburk pořádá o prázdninách pro dětské návštěvníky Hravé 
prohlídky barokní památky. Určeny jsou dětem od 5 do 11 let. Dětské pro-
hlídky loretánského areálu v Rumburku se konají od 29. 6. do 31. 8. 2019, 
od úterý do soboty vždy v 15.00 hod. Díky průvodkyni se malí návštěvníci 
přístupnou formou seznámí s loretánským příběhem o zázračném přenosu 
domku ze Svaté země na Apeninský poloostrov, v němž žila dívka Maria. 
Čeká je plnění hravých úkolů, luštění hádanek a jednoduché kreslení. Ro-
diče mezitím mohou absolvovat vlastní prohlídkový okruh v areálu Lorety 
Rumburk. Účast při letní prohlídce pro děti je vhodné si rezervovat na tel. 
+420 604 555 922. Délka trvání 60 min. Vstupné je 50 Kč za dítě.
Nejenom v létě, ale i v dalších měsících se zabaví i ostatní děti. Ty nejmen-
ší mají k dispozici malířský koutek, velkoformátové pexeso či si pohrají 

Hravé prohlídky pro děti nabízí Loreta Rumburk

PRODEJ
ŠTÍPANÉHO DŘEVA

Info na tel. čísle
777 944 542

se stavebnicí a dalšími interaktiv-
ními prvky na výstavě o historii 
Lorety. Školáci dostanou k luštění 
hledačku (quest) o Loretě nebo si 
přečtou komiksy Rostislava Kři-
vánka a Petra Herolda s příběhy ze 
Šluknovska. Malým návštěvníkům 
jsou určeny omalovánky a pracovní 
sešit. Do 6 let je vstup zdarma, od 
7 let za 25 Kč. Loreta Rumburk má 
otevřeno celoročně, do 22. 9. 2019 
od úterý do neděle.

Text a foto: Klára Mágrová
Podrobnosti o rumburské Loretě:
Loreta v Rumburku patří svou re-
liéfní a sochařskou výzdobou mezi 
nejhodnotnější loretánské kaple 
v České republice. Architektonicky 
cenná vnější schránka loretánské 
kaple Panny Marie je barokní ko-
pií italského renesančního originálu. Předmětem úcty poutníků je Svatá 
chýše, dům Panny Marie v Nazaretu, v němž došlo ke Zvěstování o naro-
zení Spasitele, byl vychován Ježíš a žila Svatá rodina. Loretánskou kapli 
v Rumburku dal podle projektu významného architekta Johanna Lucase 
Hildebrandta z Vídně postavit majitel panství kníže Anton Florian z Liech-
tensteina. K vysvěcení loretánské kaple došlo 15. 9. 1707. Spolu s ambitem 
s bohatou nástropní výmalbou ze života Panny Marie a Ježíše Krista, pout-
ními Svatými schody (Scala Sancta) a kostelem sv. Vavřince byla součástí 

areálu kapucínského kláštera (dnes městská knihovna). 
Rumburská Loreta s milostnou sochou Černé madony loretánské (1694) 
byla významným mariánským poutním místem pro oblast severních Čech 
a Lužice. Od roku 1950, po násilném zrušení rumburského kapucínského 
kláštera, se zde nadále konaly mše svaté, Loreta byla pro návštěvníky pří-
stupná jen příležitostně a trpěla dlouhodobou neúdržbou. Roku 1964 byla 
prohlášena za nemovitou kulturní památku. Od roku 2007 jsou památkově 
chráněny rovněž čtyři oltáře v ambitu. 
Loretánský areál je od roku 1995 vyhledávaným cílem návštěvníků z České 
republiky a zahraničí. Od roku 1996 se obnovuje, od roku 1999 z Progra-
mu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury. Památkově 
chráněný objekt je přístupný celoročně od úterý do soboty, v dubnu až říjnu 

mezi 10.00 až 17.00 hod., od listo-
padu do března mezi 9.00 až 16.00 
hod. Po celý rok se v přilehlém am-
bitu a kostele sv. Vavřince konají 
výstavy, koncerty a doprovodné 
kulturní akce. Mše svaté probíhají 
každé poslední úterý v měsíci od 
15.00 hod. ve Svaté chýši. Udržela 
se tradice srpnové církevní odpust-
kové slavnosti Porciunkule, trvající 
od 17. století.
K dispozici jsou tři stálé expozi-
ce „Historie Lorety v Rumburku 
(1707-2007)“, „Loretánské pod-
zemí v Rumburku“ a „Kapucín-
ský konvent v Rumburku (1683-
1950)“. V roce 2013 se ve vstupní 
budově Lorety zpřístupnila „Ex-
pozice církevního umění Šluknov-
ska“. Areál, který v roce 2018 na-

vštívilo 14 600 návštěvníků, spravuje Římskokatolická farnost – děkanství 
Rumburk. Od roku 2014 je Loreta Rumburk součástí mezinárodní poutní 
stezky Via Sacra. Loretánské slavnosti v Rumburku jsou od roku 2014 
nositelem regionální značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální 
produkt®“. V roce 2014 získala Loreta Rumburk za obnovu a restauro-
vání nominaci na celostátní cenu Patrimonium pro futuro, kterou uděluje 
Národní památkový ústav. V roce 2014 obdržela Loreta Rumburk ocenění 
Společnost přátelská rodině.Od roku 2015 je držitelem certifikátu České-
ho systému kvality služeb. 

Loreta Rumburk
úterý—sobota, 29. 6.—31. 8. 2019, 15.00—16.00

Prohlídka Lorety pro děti od 5 do 11 let. 
Hravé seznámení s loretánským příběhem. Vstupné 50 Kč. 

Více na www.loretarumburk.cz, Mgr. Klára Mágrová, č. mob. 724 
072 525, loreta.rumburk@seznam.cz

V osobní i pracovní rovině se stal naší nedílnou součástí a nepochybujeme 
o tom, že tu bude i v budoucnu. Zveme Vás, občany, k účasti na celorepub-
likovém průzkumu Využívání internetu v českých domácnostech. 
Zjišťujeme, jak jsou Češi spokojení s rychlostí a cenou za připojení k in-
ternetu a jakou mají představu o připojení domácností k internetu v bu-
doucnu. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu a Grant Thornton Advisory realizují 
průzkum o internetu v domácnostech. Výsledky průzkumu budou sloužit 
jako jeden z podkladů pro přípravu nového Národního plánu rozvoje vy-
sokokapacitních sítí (2020+). Právě teď se rozhoduje o rozvoji sítí nové 
generace. 
Občané tak mohou přispět svým názorem k udržitelné a technologicky 
vyspělé České republice. Průzkum se skládá z 15 otázek, které vyplníte do 
5 minut. Dotazník je anonymní a naleznete ho na: https://grantthornton.
eu/pruzkumint/ - dotazník je možné vyplnit do 22. srpna 2019.
Velmi si vážíme Vašeho času a názoru. Děkujeme.

Za Ministerstvo průmyslu a obchodu a Grant Thornton Advisory
Mgr. Petr Filipi, vedoucí oddělení PO4, filipi@mpo.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
T +420 224 852 703
Politických věznů 20, 112 49 Praha 1, www.mpo.cz

Život bez internetu si umíme 
jen těžko představit 
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Přijďte fandit: Fotbalové soutěže opět začínají

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.
Prodám palivové dřevo:  cena za PRM 300 Kč z odvozního místa (množstevní sleva). Tel.:  602 200 339
Koupím válendu s přistýlkou. Děkuji za nabídky. L. Mištíková Šluknov, tel.: 723 055 030
Koupím chlapeckou otočnou židli k psacímu stolu. Děkuji za nabídky. L. Mištíková Šluknov, tel.: 723 055 030
PALIVOVÉ DŘEVO - Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov nabízí palivové dřevo jehličnaté. Informace na tel.: 773 040 491

Název: Šluknovské noviny - periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 1x měsíčně. Vydává pro město Šluknov: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, 
IČ 00261688 v nákladu 1100 ks, e-mail: sluknovak@mesto-sluknov.cz. Uzávěrka každého čísla do 25. dne v měsíci. Šéfredaktor a inzerce: Jitka Schneiderová, grafika: Renáta Park-
manová. Redakční rada: David Hlinka, Ing. Milan Kořínek, Mgr. Alena Müllerová, Emília Procházková. Nepodepsané materiály jsou redakční. Povoleno MK ČR pod r. č. E 12233. 
Tisk: SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk. Názory redakce se nemusejí shodovat s názory dopisovatelů a vydavatel nezodpovídá za obsah placené inzerce. Nevyžádané rukopisy 
a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo externí materiály upravovat a krátit. 

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává 

slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všech barev a slepičky 
Green Shell-typu Arakauna.

Stáří 15 – 19 týdnů. Cena 159 - 209 Kč/ks. 
Prodej se uskuteční:                                                                                  

17. srpna
Šluknov – náměstí u lékárny - 14.45 hodin

………………………………………………………………
Výkup králičích kožek- cena dle poptávky. Info: Po-Pá 9.00 - 16.00 ho-
din, tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz 

V polovině června naše fotbalové Áčko jasně a za-
slouženě postoupilo do krajské 1.A třídy, začátkem 
července bylo provedeno její rozlosování a v polo-
vině srpna se už začíná na ostro. V prvním zápasu 
nového ročníku přivítáme 17. srpna v 17 hodin 
na našem stadionu fotbalisty z Roudnice nad 
Labem, kteří do 1.A. třídy postoupili loni, a jako 

nováček skončili nakonec na třetím místě. Tedy žádný lehký soupeř na za-
čátek. Ale věříme bojovnosti našich a přejeme dobrý rozjezd.
A co čeká naše fotbalisty i diváky dál? Rozlosování je následující:
24. 8. 2019  17.00 hod. Proboštov – Šluknov
31. 8. 2019  17.00 hod. Šluknov – Klášterec nad Ohří
7. 9. 2019  15.00 hod. Bílina – Šluknov
14. 9. 2019  17.00 hod. Spořice – Šluknov
21. 9. 2019  16.30 hod. Šluknov – Ervěnice/Jirkov
28. 9. 2019  16.30 hod. Dobroměřice – Šluknov
5. 10. 2019  16.00 hod. Šluknov – Střekov
12. 10. 2019  16.00 hod. Neštěmice – Šluknov
19. 10. 2019 15.30 hod. Šluknov – Rumburk
26. 10. 2019  14.30 hod. Ledvice – Šluknov
2. 11. 2019  14.00 hod. Šluknov – Chuderov
9. 11. 2019 14.00 hod. Libouchec - Šluknov
16. 11. 2019 13.30 hod. Šluknov – Černovice
23. 11. 2019 13.30 hod. Liběšice – Šluknov.
Reorganizace fotbalových soutěží na všech úrovních nám přinesla mno-
ho kvalitních soupeřů z větších měst a s mnoha zkušenostmi. Snížení 
počtu přihlášených družstev i snížení počtu skupin v jednotlivých třídách 
tak může přinést vyšší kvalitu výkonů, pro všechna mužstva ale znamená 
značné navýšení nákladů na cestování k zápasům. Vždyť kromě Rumbur-
ku, který je od Šluknova jen deset kilometrů, pojedou naši fotbalisté do 
Proboštova 90 km, do Klášterce n. O. 170 km, do Bíliny 108 km, do Spo-
řic, které jsou u Chomutova, 150 km, do Ervěnic 132 km, do Dobromě-
řic 127 km, na Střekov 78 a do Neštěmic „pouze“ 72 km, do Ledvic zase 

Městský úřad ve Šluknově ve spolupráci 
s akreditovanou laboratoří

zajišťuje za zvýhodněnou cenu

v pondělí 30. 9. 2019
ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY

• domovní studny
určeno pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden rozbor, 
studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové zdroje pro individu-
ální zásobování
mikrobiologický a chemický rozbor
cena včetně DPH 998 Kč (platba hotově při odběru)
radiologický rozbor (radon 222)
cena včetně DPH 439 Kč (platba hotově při odběru)

• veřejné zásobování pitnou vodou – vyhl. č. 252/2004 Sb.
určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, veřejné stud-
ny, školy apod. 
krácený rozbor a odběr vzorku
cena bez DPH 1 186 Kč + 315 Kč zvýhodněné dopravné

úplný rozbor a odběr vzorku
cena bez DPH 9 294 Kč + 315 Kč zvýhodněné dopravné
(platba fakturou na základě závazné objednávky)
 

objednávky do 29. 9. 2019:

Městský úřad ve Šluknově
Odbor rozvoje a životního 
prostředí
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Tel.: 412 315 334, 731 411 510
e-mail: nanakova@ mesto-sluknov.cz

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

106 km, do Chuderova 78 km, do Libouchce 67 km, do Černovic u Cho-
mutova opět 154 km, do Liběšic 74 a do Roudnice n. L. 94 km. Jen toto 
cestování bude velkým náporem na rozpočet SK, přičemž problém bude 
o to větší, protože jsme přišli o finanční podporu společnosti Plaston CR, 
s. r. o. Proto jsme rádi, že nezměněnou podporu máme od našeho města.
B-mužstvo hrající v Lipové také zvítězilo v okresním přeboru, postup do 
vyšší třídy však odmítlo a přenechalo jej druhému Heřmanovu. Pro „Béč-
ko“ začíná nový ročník soutěže 24. srpna v 17.00 zápasem v Malšovicích, 
doma se představí poprvé 1. září v 17.00 hodin, kdy přivítá mužstvo z Bo-
letic.                                                                                                            Ing. Milan Kořínek
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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


