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Po dlouhém půstu si Šluknováci mohou dopřávat v bistru 
na náměstí ranní polévku, polední oběd nebo cukrářské lahůdky

Pobočka MONETA Money Bank v našem městě končí

Foto: Renáta Parkmanová 

Poslední srpnový den ožil zámecký park oslavami piva a pivní kultury - druhý 
Bierfest. Krom zajímavého odpoledního programu se konaly pivní soutěže 
a výkony soutěžících byly dechberoucí (více na str. 9).                 Foto: Jiří Fišer
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Usnesením Krajského soudu v Ústí 
nad Labem ze dne 12. 8. 2019, čj. 
KSUL 43 INS 12779/2019-A-16 
byl k návrhu představenstva zjištěn 
úpadek Lužické nemocnice a po-
likliniky, a. s. a ustanoven insol-
venční správce.
Insolvenční správce sděluje klien-
tům a pacientům nemocnice, že 
rozhodnutí soudu o úpadku nemá 
v tuto chvíli vliv na běžný provoz 

MONETA Money Bank se rozhodla 
ukončit pobočku ve Šluknově. K to-
muto kroku přistoupila s ohledem 
na postupující digitalizaci bankov-

Pozvánka na posezení se starostkou
Ve středu 25. září 2019 od 16:30 hodin proběhne na 
zámku v 1. patře na hlavním sále neformální posezení, 
kde nad šálkem kávy nebo čaje probereme věci týkající 
se našeho města a vše, co Vás zajímá. Přítomen bude 
i pan ředitel JUDr. Václav Janalík z RBP zdravotní po-
jišťovny, který Vás seznámí s možnostmi poskytování 
zdravotní péče v sousedním Německu.
Vážení spoluobčané, kteří máte zájem, přijměte mé sr-
dečné pozvání.                                                 Eva Džumanová

Zhruba šedesát nových prvňáčků, na které čekaly připravené třídy v prvním 
patře staré budovy v Žižkově ulici, zasedlo poprvé do  školních lavic (podrob-
nější informace na str. 4).

Rozhovor 
s Michaelou Ženčuchovou, 

pronajímatelkou bývalé 
restaurace Club.

Od září je nově otevřena bývalá re-
staurace Club, nově pod názvem 

Cukrár-
na – la-
h ů d k y. 
Zeptali 
jsme se 
p r o v o -
zovatelů 
na jejich 

plány:
Co vše rozhodlo PRO ve prospěch zřídit 
u nás bistro? 
Velice se nám líbí objekt jako takový. Je na dob-
rém místě a je tu i parkoviště.
Jaké jsou Vaše zkušenosti z tohoto oboru 
podnikání?
Učila jsem se v Děčíně na cukrářku a moje ma-

minka měla od mého narození potraviny, rych-
lé občerstvení a restauraci, kde jsem jí už jako 
malá pomáhala.
Jaká bude otevírací doba? Budete mít ote-
vřeno i o víkendu a svátcích?
Pondělí – pátek 5:00 – 17:00, o víkendu a svát-
cích 10:00 – 16:00 hodin.

ních služeb.
Uzavřena bude 30. 9. 2019 a na-
posledy ji můžete navštívit v pátek 
27. 9. 2019 do 16:30 hodin.

MONETA Money Bank je připra-
vena všechny své klienty obsloužit 
v nedaleké pobočce v Rumburku 
na Lužickém náměstí 158/12, kde 

Úpadek nemocnice nebude mít vliv na provoz
nemocnice ani na kvalitu poskyto-
vané péče. Oddělení nemocnice zů-
stávají pacientům dostupná v sou-
časném rozsahu, dokud nebude 
rozhodnuto jinak. Od zjištění úpad-
ku podléhá činnost managementu, 
hospodaření nemocnice a správa 
jejího majetku dohledu insolvenč-
ního správce a soudu.
Schůze věřitelů, jejíž konání soud 

Jste zváni na 
Den úcty ke stáří
1. 10. v 15 hodin

Dům kultury

Pokračování na str. 2
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pro Vás budou připraveny stáva-
jící šluknovské bankéřky Lenka 
Zbončáková tel. 607 041 780 
a Anna Provazníková tel. 602 
338 852. Je možné si domluvit 
schůzku a vyřešit vše k Vaší spo-
kojenosti.
Bankomat v našem městě zůsta-
ne zachován a již byl nahrazen 
novým typem bankomatu, který 

Pobočka MONETA Money Bank v našem městě končí

umožňuje pohodlně vkládat hotovost.
MONETA Money Bank má pro klienty 

Otevírací doba pobočky Rumburk
Pondělí 9:00-12:00, 13:00-18:00 

Úterý 9:00-12:00, 13:00-17:00 
Středa 9:00-12:00, 13:00-17:00 
Čtvrtek 9:00-12:00, 13:00-17:00 

Pátek 9:00-12:00, 13:00-16:00

rovněž připravenou variantu 
online obsluhy jejich účtů. Účet 
v MONETA Money Bank mohou 
klienti pohodlně ovládat přes 
mobil v aplikaci Smart Banka 
nebo přes Internet Banku. 
Další informace klientům MO-
NETA Money Bank poskytne 
nonstop zákaznický servis na tel. 
224 443 636.

Ladislav Čurgali

nařídil na den 20. 11.2019, rozhod-
ne o způsobu řešení úpadku.
Upřednostňováno bude zachování 
dostupnosti zdravotní péče v Lužic-
ké nemocnici.

Martina Jinochová Matyášová
Insolvenční správce Lužické nemoc-

nice a polikliniky, a.s

Úpadek nemocnice 
nebude mít vliv 
na provoz
Pokračování ze str. 1
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Jaké pivo budete točit a co dalšího 
k pití si mohou návštěvníci u Vás 
dát?
Naše bistro bude převážně nealko-
holické. Zákazníci si budou moci 
vybrat jen zhruba ze 12 míchaných 
nápojů. Jinak budeme mít točenou 
Kofolu, malinovku a Vienu Frizan-
te. V lahvích ze skla a PVC budou 
výrobky jako Pepsi, Mattoni, Gra-
niny a Tomy.
Občané Šluknova a možná 
i z jeho okolí jistě již slyšeli, že 
budete provozovat bistro. Co kon-
krétně lidem nabídnete?
V našem bistru bude cukrárna s ka-
várnou, kde si lidé budou moci ke 
koláčům a zákuskům dát dokonce 
i kakao. Dále tam budou lahůd-
ky – bagety, housky, chlebíčky, 
saláty atd. Také rychlé občerstve-
ní – hamburgery, řízky, hranolky 
atd. A v neposlední řadě budeme 
nabízet kebab a celoročně kopečko-
vou zmrzlinu, v létě tříšť i točenou 
zmrzlinu.

Po dlouhém půstu si Šluknováci mohou dopřávat v bistru 
na náměstí ranní polévku, polední oběd nebo cukrářské lahůdky
Pokračování ze str. 1 Bude možné vzít si jídlo s sebou?

Jídlo si lidé budou moci sníst na 
místě a také si ho v boxících odnést 
s sebou.
Nabídnete také nějaké druhy 
kávy a zákusky či sladká jídla?
V cukrárně-kavárně bude kávomat, 
který kromě již zmíněného kakaa 
bude dělat různou kávu, např. café 
latté. Cukrárna nabídne zákusky, 
krájené koláče a jiné sladké pečivo, 
zmrzlinové poháry,… Na objednání 
budou i vafle, palačinky nebo ba-
nán v čokoládě.
Důležitou částí je také placení – 
jaké stravenky mohou návštěvní-
ci uplatnit? A co platební karty?
U nás se bude moci platit těmito 
formami:
- hotově
- papírovými stravenkami – sode-
xo, ticket restaurant, naše straven-
ka atd.
- stravenkami na platební kartě
- klasickou platební kartou
A co ještě zajímavého strávníkům 
nabídnete? A jaké jsou další plány?
Po dohodě si lidé budou moci jídlo 
objednat na daný termín, kdy jim 

ho bez fronty vydáme. 
Dále uvažujeme i o dovážkové službě.
Každý týden bude objednávkové 
menu, ze kterého si lidé budou 
moci vybrat ze tří jídel na objednáv-

ku, vždy na následující týden.
V pondělí, ve středu a v pátek bude-
me mít i bezlepkové pečivo, bezlep-
kový kebab bude na objednání.
Děkuji za rozhovor. R. Parkmanová

Na 22. zasedání Rady města Šluk-
nov byl odsouhlasen 3. ročník 
dotačního titulu na obnovu fasád 
a střech na území městské památ-
kové zóny Šluknov (centrum měs-
ta) a tak je možné si na příští rok 
akci připravit a požádat o příspě-
vek. Termín podání žádostí je do 
15. 11. 2019.
Snahou vedení města je nejen zlep-
šení vzhledu centra Šluknova, ale 
též postupné rozšiřování a zkvalit-
ňování služeb v turistickém ruchu. 
Důsledkem by měl být i delší pobyt 
návštěvníků ve městě a tím i zlep-
šení a zvýšení kupní síly pro místní 
podnikatele a prodejce.
Velice vítáme zájem vlastníků ob-

Pojďme společně udělat náš Šluknov hezčím…
jektů o zlepšení technického stavu 
jejich objektů i jejich vzhledu, čímž 
přispívají k celkové vizualizaci na-
šeho města. 
A co je k tomuto potřeba? 
Zejména projednání záměru se 
zástupci Státní památkové péče 
MěÚ Rumburk, který vydá závazné 
stanovisko, jenž je nutnou součás-
tí Žádosti o neinvestiční účelovou 
dotaci na obnovu fasády, či výměnu 
střešní krytiny. 
Dotace na opravu (ne pouhý nátěr 
či zateplení) fasády činí 300 Kč/
m2 na čelní stěnu a 150 Kč/m2 na 
stěny ostatní. Maximální výše do-
tace činí 60 000 Kč na jeden obytný 
dům. V případě, že oprava probíhá 

v průběhu několika let, výše dotace 
za každý rok se sčítají a po dosaže-
ní 60 000 Kč na jeden obytný dům 
není nárok na další dotaci.
Dotace na výměnu krytiny (ne pou-
hý nátěr nebo částečná oprava stře-
chy nebo přeložení krytiny vyjma 
břidlice) činí 300 Kč/m2 na čelní 
část střechy, 150 Kč/m2 na části 
ostatní. Maximální výše dotace činí 
40 000 Kč na jeden obytný dům. 
V případě, že oprava probíhá v prů-
běhu několika let, výše příspěvku 
za každý rok se sčítají a po dosaže-
ní 40 000 Kč na jeden obytný dům 
není nárok na další dotaci.
Dále je nutné vyplnit žádost, včet-
ně stanovení čisté plochy fasády, či 

střechy, pro stanovení oprávněné 
výše dotace a také je velmi výhod-
né mít předjednány realizace prací 
s dohodnutou firmou, neboť se pak 
vyhnete problémům s časovou tísní 
při realizaci a možným vracením 
dotací kvůli nezhotovením prací 
z důvodu vytíženosti firem. Nej-
pozdější termín dokončení opravy 
a podání písemného oznámení je 
stanoven na 31. října 2020.
Veškeré informace naleznete v pří-
lohách, které jsou ke stažení na 
www.mesto-sluknov.cz, více také na 
na Odboru rozvoje a životního pro-
středí Městského úřadu Šluknov.

Mgr. Martin Chroust,
vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov



Vážení a milí spoluobčané,
čas neuvěřitelně rychle ubíhá a pomalu se blíží poslední čtvrtletí roku 
2019. Prázdniny dětem utekly stejnou rychlostí a opět si plní své povinno-
sti v novém školním roce. Doufám, že si všichni dospělí pracující užili dny 
volna a dovolených ke své plné spokojenosti a načerpali nových sil. Nyní se 
krátce vyjádřím k událostem za poslední měsíc.
Plánované sloučení služeben Policie ČR Šluknov – V. Šenov
Dne 22. září proběhlo jednání starostů Šluknovského výběžku na Kraj-
ském ředitelství Policie ČR v Ústí nad Labem. Předmětem jednání bylo 
v rámci tzv. optimalizace plánované sloučení Obvodních oddělení PČR 
Šluknov a Velký Šenov s tím, že by mělo být zachováno obvodní odděle-
ní ve Šluknově. Tato změna byla plánována již v roce 2011, ale vzhledem 
k problémům s migrací sociálně slabých rodin do výběžku, vzrůstající 
kriminalitou a nesouhlasem ze strany starostů obcí a měst Šluknovského 
výběžku, se od této změny ustoupilo. V současné době je na jedné straně 
problém nedostatku policistů, který v okrese Děčín činí téměř tři desítky. 
Na druhé straně je zde obava ze ztráty pocitu bezpečí ze strany občanů 
a ohrožení bezpečnostní situace v rámci celé oblasti výběžku. Na jednání 
zazněly názory obou stran, ovšem finální řešení této plánované změny není 
stanoveno. Starostové Šluknovského výběžku vyjádřili svůj nesouhlas se 
sloučením těchto dvou obvodních oddělení, nicméně konečné rozhodnutí 
je na vedení Policie ČR. 
Významný krok v přeshraniční spolupráci
Jak jsem Vás již v předešlých číslech novin informovala, dlouhodobě se 
řeší problematika zachování poskytování zdravotní péče ve Šluknovském 
výběžku. Zejména situace okolo další existence nemocnice v Rumburku 
byla a je vnímána občany velmi pozorně a s obavami. A právě tato situace 
a dlouhodobá nejistota přiměla starosty našeho výběžku otevřít téma mož-
nosti poskytování přeshraniční zdravotní péče. Náš výběžek je geograficky 
velmi specifický, je ze tří stran obklopen hranicí s Německem a výjezdové 
cesty z něj jsou dvě, přes Stožec (Šébr) a Lísku. Hlavně v zimním období 
je průjezd často komplikovaný a mnohdy i nemožný. Velmi intenzivně se 
oblasti přeshraniční péče věnuje pan starosta z Dolní Poustevny Robert 
Holec. Právě Dolní Poustevna je nejvíce vzdálena od nemocnic v České 
Lípě, Děčíně, Ústí nad Labem, Liberci. A přitom vzdálenost do nejbližší 
kliniky v Sebnitz je z D. Poustevny cca 1 kilometr. Připadá nám logické, že 
je zcela nejjednodušší a v zájmu pacienta nejlepší dostat se do zdravotnic-
kého zařízení v případě akutního stavu co nejdříve. Stále slyšíme, že jsme 
součástí Evropské unie, že jsou zbořeny hranice mezi státy, jak je možný 
volný pohyb lidí v rámci EU. To vše je pravda. Nicméně spolupráce právě 
v oblasti poskytování zdravotní péče v pohraničí je komplikovaná a limito-
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vána legislativou. A proč to nezmě-
nit? Proč by nemohli mít občané 
z pohraničí zajištěnou akutní péči 
tímto způsobem, když transport 
do nemocnic na našem území je 
mnohdy opravdu časově náročný? 
Jednání na toto téma vyústila ve 
velmi důležitou událost. 28. srpna 
2019 bylo v Dolní Poustevně po-
depsáno Společného prohlášení 
o spolupráci v oblasti přeshraniční 
zdravotní péče za účasti ministrů z 
obou zemí. Je to skutečně význam-
ný krok, který by měl vést k legisla-
tivním změnám, které by umožnily 
legálně využívat zdravotní péče v rámci přeshraniční spolupráce. I přes 
naši snahu je zřejmé, že převážná část českých pacientů bude i nadále vy-
užívat péči v českých zdravotnických zařízeních. Nicméně v případě akut-
ního stavu, kdy je skutečně důležitá každá minuta, by bylo možné využít 
služeb nejbližšího zdravotnického zařízení. Třeba v sousedním Německu.
Restaurace Club na náměstí má nového nájemce
Opakovaně jsme zveřejňovali záměr pronájmu prostor bývalé restaurace 
Club v Domě kultury. I přes strategicky velmi výhodné umístění restaurace 
na náměstí a absence konkurence v okolí se nám, bohužel, žádný nájemce 
nepřihlásil. I zde jsme totiž narazili na problém nedostatku pracovních sil, 
zejména kuchařů a číšníků. Všichni víme, že dobrou restauraci či hospodu 
dělá dobrý kuchař. A také by měl být za svou práci dobře ohodnocený. To 
samé platí i o personálu. Zákazníci se chtějí dobře najíst v čistém a pěkném 
prostředí, kde budou obslouženi příjemným a ochotným personálem. O to 
více nás překvapil zájem stávajícího nájemce o pronájem bývalé restaurace 
Club. Nový nájemce zde působí od 1. září 2019.  Nejedná se o klasickou 
restauraci, ale o bistro – rychlé občerstvení s cukrárnou s otevírací dobou 
od 5:00 do 17:00 hodin, bez prodeje alkoholických nápojů. Nová nabídka 
by mohla uspokojit zákazníky při koupi snídaně, svačiny, rychlého oběda, 
nebo posezení u kávy a něčeho sladkého. Je to odlišný druh poskytovaných 
služeb, než na jaký jsme byli v Clubu zvyklí, ale uvidíme, jak nabídka osloví 
zákazníky a potřeby strávníků. 
Přeji všem pedagogům a žákům, aby úspěšně zahájili nový školní rok, aby 
si žáci po prázdninách rychle přivykli na plnění školních povinností. Rodi-
čům pak přeji hodně trpělivosti a radosti ze školních úspěchů svých dětí.

Eva Džumanová

Vážení občané, 
naše město využívá mobilní aplika-
ci Česká Obec, díky které můžete 
dostávat aktuální informace rov-
nou do Vašeho mobilního telefonu 
prostřednictvím notifikací, takže 
už Vám neutečou žádné důležité 
informace, ať už z běžného dění ve 

Komunikujte s městem prostřednictvím mo-
bilní aplikace – nově můžete hlásit i závady    

městě, nebo o kulturních a dalších 
akcích.
Nyní nově v aplikaci naleznete 
možnost zpětné vaz-
by směrem k městu, 
a to „Hlášení závad“. 
Vidíte nedostatek 
v našem městě, na-

příklad černou skládku, nesvítící 
veřejné osvětlení, či jiný nedosta-
tek? Jednoduše klikněte v aplika-

ci ve spodní liště na 
„Hlášení závad“, kde 
se Vám otevře jedno-
duchý formulář, který 
vyplníte, přidáte foto-
grafii závady, přidáte 
lokalizaci buď přímo 
na místě, nebo vy-
berete na mapě, a to 
přidržením prstu na 
místě závady a dáte 
„odeslat“. E-mail při-
jde na náš úřad, který 
se bude danou záva-
dou zabývat.
Předem děkujeme, 
že nejste lhostejní ke 
svému okolí.

Jedlinský David, 
projektový manažer

Policie ČR - Šluknov 
412 386 333, 974 432 751, 158

Městská policie 
412 315 360, 602 881 677, 156

Hasiči 
412 386 150 (jednotka SDH) 

nebo 950 437 011 (jednotka HZS 
Šluknov), 150
MěÚ Šluknov 

 spojovatelka 412 315 300
RIC (Šluknovský zámek)
412 332 741, 739 593 014

Dům kultury 
412 386 219, 731 411 504

DPS 412 358 411
MŠ Žižkova 412 386 214

MŠ Svojsíkova 412 386 260
Městská knihovna 

412 386 968
Stadion 730 511 156

Technické služby 
412 386 202

MUDr. Prejzek, MUDr. Čechovič 
412 386 274

DŮLEŽITÁ
TELEFONNí ČíSLA
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Milí rodiče,
pokud máte zájem o hudební výuku 
(na hudební nástroje nebo zpěv) a 
nestihli jste zápis, který byl 2. 9. a 4. 
9. od 14.00  do 17.00 hodin v budo-
vě ul. T.G.Masaryka 638, Šluknov, 
zavolejte na tel. č. 724 044 525 Pa-
trik Engler. 

V průběhu prázdnin opět na všech 
budovách školy probíhala spousta 
prací. 
Nejvíce se toho změnilo na malé 
škole – kromě tříd pátého roční-
ku (které čeká v dalším roce větší 
rekonstrukce) byly vymalovány 
všechny třídy včetně obnovení e-
-mailových nátěrů. Dále byla ve 
dvou třídách druhého ročníku vy-
měněna podlahová krytina. Prv-
ňáčci budou mít ve třídách nové ko-
berce. První oddělení školní dužiny 
bylo vymalováno a byl do něj zakou-
pen nový koberec.
Na hlavní budově se páťáci a šesťá-
ci mohou těšit z nového nábytku. 
Dále máme krásně zrekonstru-
ované hlavní vchodové dveře do 
budovy. V podkroví byly vybaveny 
prostory tak, aby zde mohlo být 
současně páté oddělení školní dru-
žiny a školní klub.
Největší objem prací se však udělal 
ve školní jídelně. Zde byla vymě-
něna všechna okna a instalována 
nová vzduchotechnika. Práce bu-
dou pokračovat až do dalšího roku 

Co nového se v průběhu prázdnin vybudovalo na základní škole?
– plánováno je kompletní zateplení 
– fasáda, střecha a zajištění bezba-
riérovosti budovy – včetně výstavby 
výtahu. Proto prosím návštěvníky 
školní jídelny o trpělivost, neboť 
stavba bude vyžadovat určitá ome-
zení provozu.
A co nového nás čeká v tomto škol-
ním roce?
Máme zapsaných zhruba šedesát 
nových prvňáčků, na které čekají 
připravené třídy v prvním patře 
staré budovy v Žižkově ulici.  Těší 
se na ně paní učitelky Mgr. Jana 
Krhounová s asistentkou Veroni-
kou Svobodovou, Mgr. Jana Vo-
melová s asistentkou Janou Biglino 
a Mgr. Kateřina Zahejská s asis-
tentkou Petrou Zbončákovu.
Samozřejmě opět otvíráme pří-
pravnou třídu, do které je zapsáno 
18 dětí a očekává je paní učitelka 
Bc. Jana Kvapilová s asistentkou 
Renatou Hladíkovou.
Pro velký zájem jsme opět rozšířili 
nabídku školní družiny – již máme 
pět oddělení. Dvě oddělení jsou 
v budově Žižkova s vychovateli 

M. Šimonkovou a T. Rozvoralem. 
Další dvě jsou v přízemí budovy 
školní jídelny s vychovatelkami 
L. Bolíkovou a R. Charouzkovou. 
Páté oddělení je v podkroví hlav-
ní budovy a vede ho I. Koukolová. 
Školní klub bude opět nabízet pes-
trou nabídku aktivit pod vedením 
R. Neckáře a nové vychovatelky 
V. Svobodové. Protože zájmové 
vzdělávání nabízí své služby až do 
půl páté, máme ještě vychovatelky 
koncové družiny, která bude pro 
všechna oddělení ve školní jídelně 
– M. Poláčkovou a V. Svobodovou.
Na prvním stupni se změnilo tříd-
nictví ve 3. C – po paní Haně Jando-
vé, která si již chce užívat klidu a ro-
diny, nastoupí Eliška Hladíková.  
Ve čtvrtém ročníku po paní učitelce 
Vomelové, která bude mít prvňáč-
ky, nastoupí pan učitel Krákora.
Na druhém stupni si v červnu ode-
šla užívat zasloužený odpočinek 
naše dlouholetá kolegyně J. Rosto-
vá a naše řady posílí čtyři noví kole-
gové - Ing. Smrčková, Ing. Jechová, 
M. Kadeřávková, Bc. Špalek. Těší-

me se na spolupráci s nimi, a dou-
fáme, že budou pro naši školu pří-
nosem. Jejich nástupu jsme využili 
k možnosti půlení více početných 
tříd na matematiku a český jazyk.
Doufám, že  i v tomto školním 
roce budeme s rodiči partnery, 
které spojuje stejný cíl. Všichni 
chceme, aby se naši žáci cítili ve 
škole bezpečně a aby se zde roz-
víjeli dle svých možností. Pokud 
zde najdou i své kamarády a zažijí 
chvíle, na které budou i v dospě-
losti s radostí vzpomínat, budeme 
všichni rádi.

Mgr. Renata Sochorová
ředitelka školy

ZÁPIS DO ZUŠSpolečnost ČEZ Distribuce pro Vás 
připravila aktuální informace o plá-
novaných odstávkách, poruchách 
a kalamitách pohodlně přímo do 
Vašeho notebooku, tabletu nebo 
mobilního telefonu přes mobilní 
web Bez šťávy (www.bezstavy.cz) 
Postihl Vás výpadek elektřiny? 
Podívejte se nejdříve, jestli se to 
týká pouze Vaší nemovitosti, či 
bytu. Pokud ano, je zapotřebí 
zkontrolovat stav hlavního jističe 
a případně přepnutím z vypnu-
to (OFF), na zapnuto (ON), vy-
zkoušejte, jestli chyba není v něm. 
Následně si také ověřte, zda máte 
uhrazeny veškeré platby za elektři-
nu. Poruchy způsobené závadou 
na zařízení ve Vašem vlastnictví 
(jističe, vnitřní elektroinstalace) 
odstraňují odborné firmy na Vaše 
náklady. Pokud je na Vaší straně 
vše v pořádku, jedná se pravdě-
podobně o plánovanou odstávku 
nebo došlo k poruše v dodávce 
elektřiny.
Skutečný stav si můžete ověřit na 

Od září přijímáme nové členy od 
5–15 let, první schůzka proběhne 
6. 9. 2019 od 16.00 hod. v Králov-
ství u klubovny u kostela. Náplní 
kroužku jsou hasičské soutěže, vý-
lety, stanování a jiné další aktivity. 
Více informací na tel. 775 760 361 
pí. Holakovská (volejte i po ter-
mínu) Noví zájemci jsou srdečně 
zváni.

NÁBOR
MALÝCH
HASIČŮ

Nejde Vám doma či ve firmě elektřina? 
zjistěte si informace na webu!

mobilním webu www.bezstavy.cz. 
Pomocí našeptávače zadejte zá-
jmovou adresu nebo využijte auto-
matické lokalizace polohy pomocí 
GPS. Pokud evidujeme na zadané 
adrese plánovanou odstávku nebo 
již hlášenou poruchu, dozvíte se 
předpokládaný čas obnovení do-
dávek elektřiny. Pokud u poruchy 
nebude ještě čas obnovení dodávek 
elektřiny znám nebo se z důvodu 
rozsahu poruchy změní, můžete 
být později informováni prostřed-
nictvím SMS (vyjma kalamitních 
stavů). Web www.bezstavy.cz 
slouží také k nahlášení poruchy 
na dané adrese. Vyberte a popište 
rozsah výpadku (nesvítí v ulici, 
v celé obci, strom spadlý ve vede-
ní, stržené dráty, spadlý sloup po 
nehodě apod.) a přibližnou délku 
jeho trvání. Po nahlášení poruchy 
Vás budeme informovat o průběhu 
jejího odstranění pomocí SMS.
ČEZ Distribuce také spustila 
službu proaktivního oznamová-
ní plánovaných odstávek a po-

www.bezstavy.cz, www.cezdistribuce.cz/sluzba, dip.cezdistribuce.cz
bezplatné číslo poruchové linky 800 850 860

ruch pro Vaše odběrná místa, 
kdy jste v předstihu informováni 
o plánované odstávce na Vámi za-
registrovaný e-mail, a u poruchy 
delší než 15 minut Vám zašleme 
na registrované telefonní číslo 
prostřednictvím SMS informaci 
o předpokládaném čase obnovení 
dodávky. Tuto bezplatnou službu 
si můžete sjednat na www.cezdis-
tribuce.cz/sluzba nebo prostřed-
nictvím Distribučního portálu 
(dip.cezdistribuce.cz), kde najdete 
i další užitečné informace o Vašem 
odběrném místě (údaje o spotřebě, 
časy spínání HDO apod.) a jeho 
prostřednictvím můžete řešit veš-
keré distribuční požadavky on-line 
z pohodlí domova.
Pokud preferujete osobní kontakt 
prostřednictvím operátora nebo 
nemáte přístup na internet, pak 
volejte bezplatné číslo poruchové 
linky 800 850 860.
Jiří Sucharda, pracoviště krizové-

ho řízení a požární ochrany 
OPR Varnsdorf
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MĚSTO ŠLUKNOV
nám. Míru 1, 407 77  Šluknov

zastoupeno starostkou města Šluknov v souladu se zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 
312/2002 Sb. 

o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje

VÝBĚROVÉ řízENí
na funkci tajemníka/tajemnice Městského úřadu Šluknov – vedoucího úřadu

s místem výkonu práce ve městě Šluknov, 
pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup od 1. 10. 2019, nebo dle dohody
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• státní občan ČR, popř. cizí státní občan, který je na území ČR přihlášen k trvalému pobytu,
• dosažení věku 18 let,
• způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,
• ovládání jednacího jazyka
• splnění předpokladů podle § 2 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb. v platném znění
• nejméně tříletá praxe:
a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo
b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo slu-
žebním poměru ke státu, nebo
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného při výkonu této funkce.
Délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce. 
Požadavky:
• dosažené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
• obor vzdělávání – veřejná správa, právo, finance a ekonomika,
• praxe řízení většího kolektivu zaměstnanců,
• znalost zákoníku práce, zákona o úřednících, zákona o správním řízení (správní řád),
• znalost zákona o obcích a dalších souvisejících přepisů,
• znalost postavení, činnosti a působnosti územních samosprávných celků a jejich orgánů, právní a ekonomický přehled o systému a fungování 
veřejné správy,
• komunikativnost, organizační a manažerské schopnosti
• časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
• odpovědnost, samostatnost a spolehlivost
• komunikativnost a organizační schopnosti
• schopnost pracovat v týmu
• znalost práce na PC
• řidičské oprávnění skupiny „B“, praxe v oboru, místní znalost a znalost cizích jazyků, zvláštní odborná způsobilost – výhodou
Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul 
• datum a místo narození
• státní příslušnost 
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
• datum a podpis uchazeče
Uchazeč k přihlášce připojí tyto doklady:
• Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností 
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný 
domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (popř. kopie dokladu o získání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti či vzdělávání 
vedoucích úředníků)
• lustrační osvědčení Ministerstva vnitra ČR (příp. úředně ověřená fotokopie podané žádosti na MV ČR) a čestné prohlášení o splnění předpo-
kladů podle § 2 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb. v platném znění (tato podmínka se nevztahuje na uchazeče, narozené po 01.12.1971)
• doklad o splnění předpokladu nejméně tříleté praxe, požadované tímto výběrovým řízením
• písemná představa o pozici tajemníka/tajemnice.
Platová třída odpovídající druhu práce:
• 12. platová třída podle platných znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 399/2017 Sb., kterým se stanoví katalog prací 
ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
• zařazení do platového stupně dle započitatelné praxe
způsob podání přihlášky: Uchazeč podá písemnou přihlášku i s požadovanými doklady v uzavřené obálce s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na 
funkci tajemníka/tajemnice Městského úřadu Šluknov – vedoucího úřadu“ nejpozději do 18. 9. 2019 osobně do podatelny Městského úřadu 
Šluknov, nám. Míru 1, nebo doporučeně poštou na adresu: Městský úřad Šluknov, k rukám starostky města, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Město Šluknov si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit a to i bez uvedení důvodu.                                          
Ve Šluknově 26. 8. 2019                                                                                                                                                          Mgr. Eva Džumanová, v. r.

starostka města Šluknov
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Skončily prázdniny, děti opět usedly do školních lavic a tak zbývají jen 
vzpomínky na dobu volna a prožité zážitky. Sbor dobrovolných hasičů 
Šluknov o prázdninách uspořádal v pořadí již 16. ročník táboření pro 
děti „Doubek“. V letošním roce se akce zúčastnilo 35 dětí jak z řad naše-
ho dětského kolektivu tak i jejich kamarádi mimo hasičský kroužek, dále 
7 mladých vedoucích, kteří ještě v nedávné době byli dětskými účastníky, 
a samozřejmě vedení tábora a týlové zabezpečení. 

Na tradičním Doubku naše děti získávaly „doubky“

Letošním tématem celotáborové hry byl, pro připomenutí let předešlých, 
souhrn minulých ročníků a to především z důvodu, že to byl poslední 
ročník, který jako hlavní vedoucí pořádal Petr Benda(vedl dosavadní roč-
níky od úplného počátku). Bohužel už končí se svou pracovní činností ve 
Šluknově, bydlí mimo náš region, a tak jeho další účinkování by bylo pro-
blematické. Proto Petrovi za tu dlouholetou a úspěšnou činnost velmi 
děkujeme. 
Děti byly rozděleny do družstev, která mezi sebou soupeřila o fiktivní měnu 
tzv. „Doubky“. Kdo jich v průběhu tábora nasbíral nejvíce, tak se stal cel-
kovým vítězem. Doubky se získávaly za jednotlivé soutěže, bojovku, vybí-
jenou, testy zručnosti, ale třeba i za úklid ve stanech. Zpestřením našeho 
pobytu byla letos návštěva zástupců regionální televize z Ústí nad Labem, 
kteří natočili o táboře pořad, který je ke zhlédnutí na internetu a na který je 
odkaz i na internetových stránkách města. V něm je vidět, jak si děti samy 
připravovaly oběd v přírodě a poté i zápolení v branném závodě, který nám 
střelbou ze vzduchovky obohatili zástupci Klubu biatlonu z Mikulášovic. 

Letos bylo poněkud proměnlivé počasí a tak přespávání pod širákem jsme 
museli kvůli dešti po půlnoci přerušit a i obávaná stezka odvahy doznala 
úpravy a byla značně zkrácena. Při závěrečném výletě se pak děti vyřádily 
v Centru Babylon v Liberci.
Pořadatelství se neobešlo bez výpomoci sponzorů a jiné vstřícné pomoci, 
za což je třeba poděkovat. Naše poděkování za pomoc při této skvělé akci 
pro děti patří všem, kteří se jakoukoli formou, nejen peněžní, podíleli na je-
jím hladkém průběhu. Především to bylo Město Šluknov, pan Igor Švejda, 
Autoškola Kopecký, Kamenoprůmyslové závody Šluknov, Rudolf Svobo-
da – služby a řemesla Vilémov, Klub biatlonu Mikulášovice, Travel Free 
Rožany, Potraviny D+S, Restaurace Jitrovník Království a další, kteří si ani 
nepřáli být jmenováni. Jako již tradičně nesmíme zapomenout poděkovat 
vlastníkům louky Skautům z Varnsdorfu za propůjčení tohoto hezkého 
koutku v našem okolí, kteří nám opět zapůjčili i kompletně postavený a vy-
bavený tábor. Ještě jednou všem děkujeme za přízeň, kterou nám věnujete. 

Jindřich Müller, starosta SDH Šluknov
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Jako každý rok, i s letošními prázd-
ninami přišel čas na náš letní tábor. 
Letos jsme se ale rozhodli ho udělat 
v trochu jiném stylu, a to vydat se na 
„puťák”. Zkrátka chodit po vlast-
ních s našimi batohy a pohybovat 
se z jednoho místa na jiné místo. 
A tak jsme si zabalili jen ty nejnut-
nější věci, vzali krosny na ramena 
a statečně vyrazili. Vydali jsme se 
po stopách českého spisovatele K. 
H. Máchy Kokořínskem. Naší první 
zastávkou bylo město Mělník. Tam 
jsme nakoupili zásoby jídla na celý 
týden a večer si dokonce i zatančili 
v doprovodu skvělého swingového 
koncertu, který se konal na míst-
ním náměstí. Následující ráno bylo 
začátkem naší celotáborové hry na 
jaké jiné téma, než knihy. Pája (jed-
na z našich vedoucích) nám přečetla 
úryvek z knihy a my hádali autora či 
autorku a název knihy. To jsme opa-
kovali každý další den. Různorodost 

Na čem se obvykle táta podílí? Běž-
ně býváme u početí :-), když jsme 
se pro něj předem rozhodli, máme 
z pozitivního těhotenského testu 
radost. Početí se svou ženou ještě 
někteří z nás oslaví, ale pak se vět-
šinou začneme věnovat každoden-
ním povinnostem a prožití těhoten-
ství a příprava na porod je hlavně 
na naší ženě. V lepším případě jsme 
alespoň přítomní na porodním sále, 
ale jen málokterý z nás má tušení, 
jak být své ženě a dítěti při poro-
du oporou. Často pak i první dny, 
u někoho týdny nebo dokonce mě-
síce hledáme cestu ke svému dítěti 
a někdy i k ženě. Je to velká škoda, 
protože tím přicházíme o spoustu 
radosti, lásky a společných chvil.
Naše zkušenosti a i řada výzkumů 
z posledních let potvrzují, jak dů-
ležité je pro pozdější vývoj dítěte 
těhotenství, porod a rané dětství. 
Žena v těhotenství dochází ke gy-
nekologovi, může být také v péči 

Role muže v těhotenství a při porodu
porodní asistentky, duly nebo setry 
či kamarádky, ale pokud není její 
muž součástí této péče, promarní 
velkou příležitost připravit se na ro-
dičovství a vytvořit si zdravý vztah 
se svým dítětem. Když se muž od 
začátku těhotenství zapojí do péče 
o svou ženu a miminko, prožívají 
vše společně, poznávají se více do 
hloubky a připravují se na novou 
roli rodičů. Tělo ženy prochází v tě-
hotenství řadou změn, tělesných 
i hormonálních, ty se mohou pro-
jevovat ještě častějšími změnami 
nálad. Připravený partner může být 
své ženě oporou při všech těchto 
změnách. Když to dokáže, zároveň 
tím prospívá svému dítěti, protože 
to v bříšku prožívá vše s maminkou. 
Dobře provedená masáž nohou, 
zad a bříška jsou skvělým prostřed-
kem ke zmírnění bolesti namáha-
ných svalů a zároveň vedou k uvol-
nění, které je klíčem k přirozenému 
porodu bez komplikací. Pravidelná 

masáž pomůže s poznáním a poro-
zuměním tělu ženy a partnery sbli-
žuje. V čase masáže je možné probí-
rat i porodní přání ženy a postupně 
se tak připravovat na porod, kde by 
měl být muž své ženě oporou. Když 
je partner připravený na výkyvy 
nálad své ženy a je si vědomý toho, 
že miminko prožívá emoce spolu 
s maminkou, může reagovat jinak 
něž by reagoval za normální situace 
a náladu své ženě zlepšit. Miminko 
už v bříšku moc dobře vnímá, co se 
kolem něj děje a kdo je původcem 
jakých pocitů. Jeden z účastníků 
našich kurzů nám vyprávěl o tom, 
jak chodil na doučování matemati-
ky k těhotné mamince a často si tak 
spolu v příjemné atmosféře povída-
li. Tatínek miminka pracoval v za-
hraničí a doma příliš času netrávil. 
Po porodu, když doučování pokra-
čovalo, zklidňoval hlas doučované-
ho studenta miminko, na rozdíl od 
hlasu tatínka, který tuto schopnost 

neměl.
Obecně je možné říci, že každý 
příjemný čas, který spolu partneři 
v těhotenství tráví, prospívá také 
miminku a jeho budoucímu vztahu 
s tátou. Při práci s těhotnými jsme se 
zatím nesetkali s žádnou ženou, kte-
rá by neocenila masáž od partnera.
Jak na masáž, těhotenství, porod, 
rodičovství nebo vztah se můžete 
dozvědět na našich přednáškách, 
kurzech nebo v rámci osobních 
konzultací u nás v Mikulášovicích 
nebo po dohodě kdekoli ve výběž-
ku. Podrobnosti najdete na webu 
www.darzivota.cz nebo nám zavo-
lejte na tel. č. 728 759 299.

Gabriela a David Kovářovi

zveme Vás na koncert do zámku
Kruh přátel vážné hudby ve Šluk-
nově, z. s. otevírá padesátou třetí 
koncertní sezonu.
Můžeme se těšit na pravidelnou 
řadu kvalitních koncertů klasic-
ké hudby v provedení špičkových 
umělců, např. Libora Janečka, Jana 
Páleníčka a Jitky Čechové, Jiřího 
Brücklera a Kataríny Vachmanno-
vé, Lucie Sedlákové Hůlové a Mar-

tina Sedláka a dalších.
Koncertní sezonu zahájíme vy-
stoupením Libora Janečka – kyta-
ra – „Od baroka po současnost“. 
Uslyšíme skladby od Ivana Jelínka 
(1683 – 1759), Fernanda Sora, 
Isaaca Albénize,… až po Štěpána 
Raka.
Koncert se uskuteční ve středu 
11. září 2019 se začátkem v 19 ho-

din v sále Šluknovského zámku. 
POZOR – mění se cena vstupného 
na 100 Kč, senioři a mládež 50 Kč.
Libor Janeček odehraje hned dva 
koncerty. První od 13 hodin je ur-
čen studentům SLŠ a koncert pro 
veřejnost, jak je uvedeno výše, se 
začátkem v 19 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přeje-
me Vám mnoho krásných zážitků 

s krásnou hudbou.
Za výbor KPVH 

Božena Bortníková

Jak se naši skauti rozhodli putovat z místa na místo
úryvků nelze popřít, jelikož ve spo-
jitosti s úryvkem jsme museli plnit 
také různé denní „výzvy”. Ať už uva-
řit něco k snědku z přírodních suro-
vin, vyrobit hračku z přírodnin nebo 
píšťalku z mrkve, lehnout na zem se 
vším všudy kdykoli se řekne BOM-
BA, či vymyslet příběh ze slov, která 
začínají pouze jedním písmenem. 

Fantazii a kreativitě se meze nekla-
dou. A jak nám cesta hned rychleji 
utekla. Za ty dny jsme stačili shléd-
nout hrad Kokořín a také Housku, 
kde nás velmi zaujala výstava po-
hyblivého pekla. A jako poslední 
zastávkou nás přivítalo Máchovo 
jezero. Jako slanou tečku konce tá-
bora jsme si vychutnali špekáčky 

a brambory nad ohněm. Samozřej-
mě nechyběla ani pořádná dávka her 
a hudby. Je ráno. Teď už jen nased-
nout na vlak směrem Šluknov a hurá 
domů! Myslím si, že všichni odjíž-
díme s dobrým pocitem. Opět jsme 
o trochu překonali sami sebe, užili 
si spoustu zábavy a poznali kousek 
naší krásné země. 
Za organizaci celého tábora, věno-
vání své dovolené a především vel-
kou trpělivost si určitě zaslouží po-
děkování naši obětaví vedoucí, a to 
sice Pája, Maruška a Martin. 
A pokud i ty máš rád přírodu, chtěl 
bys zažít něco nevšedního s partou 
lidí, kteří tě pochopí, a naučit se něco 
nového, neváhej za námi přijít na 
naši základnu v Karlově ulici. Mo-
mentálně se scházíme každou neděli 
od 9:00 do 11:00. Nebo kontaktovat 
číslo: 722 540 363. Na věku nezále-
ží. Budeme se na tebe těšit! 
Za Seveřan Šluknov Pavla Šuláková
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Léto se pomalu chýlí ke konci a při-
chází čas na zámecké akce v našem 
oblíbeném prostředí. Nejinak tomu 
bude i v letošním roce, kdy jsme si 
pro Vás připravili každý měsíc kon-
cert nebo divadlo. O zábavu tedy 
bude určitě postaráno.
První z cyklu zámeckých večerů 
jsme nazvali „Jazzové pohlazení“. 
Pohlazení ve mně evokuje příjemný, 
pohodový pocit, který bych si přála, 
aby zůstal napořád a přesně takový 
bude i náš večer.
Ve Šluknovském zámku přivítáme 
skupinu milovníků jazzu, kteří se 
ne všichni vzájemně znali, ale kteří 
se tak nějak náhodou za poslední 
dobu vyskytli v mém okolí. Asi tomu 
tak mělo být, náhoda to tak chtěla 
a proto vznikla myšlenka uspořá-
dat pohodový jazzový večer. A kdo 
k nám tedy zavítá? Varnsdorfský 
Arzenal Band se svými jazzovými 
melodiemi bude provázet celý večer. 
Nebude chybět naše známá rodačka 
Jitka Herciková se svým oslnivým 
hlasem, protože jazz je to, co od ní 
všichni tolik milujeme. 
,,Jazzové pohlazení“ však nebude 
jen o pouhém jazzovém koncertu. 
Tento večer bude v něčem jiný. Při-
vítáme u nás také pana Milana Kra-
tochvíla, jehož koníčkem (možná 
se dá říci, že i koněm) je právě jazz 
a veškeré informace o něm. Nejen že 
má neskutečný přehled, ale i úcty-
hodnou sbírku starých jazzových 
desek a k tomu ještě ztvárňuje jaz-
zové melodie ve svých obrázcích, ze 
kterých uvidíte při akci připravenou 
výstavu. A protože jazzové desky 
potřebují gramofony, dorazí k nám 
i pan Miloš Kubiska, který má nád-
hernou sbírku gramofonů (ty může-
te do konce září ještě vidět u nás na 
zámku) a ty staré jazzové desky nám 
bude na nich pouštět.
Máte-li rádi jazz alespoň stejně tak, 
jako my, tak si určitě nenechte tento 
večer ujít. Jazzové tóny se z našeho 
zámku budou linout v pátek 27. září 
od 19:00 do 22:00 hodin. Vstupné 
je obvyklých 100 Kč a nezapomeňte 
si svá místa raději rezervovat. 

V sobotu 12. října v 19:00 hodin 
na zámek dorazí divadelní sdružení 
Pohoda a přiveze nám svou detek-
tivní komedii ,,Ani za milion“. 
Atraktivní a netradiční prostředí 
přímořského majáku, brilantní di-
alogy, strhující tempo, inteligentní 
humor a originální zápletka dávají 
hře obrovský potenciál.
A o čem tedy tato komedie pojed-
nává?
Jacqueline, byť provdaná za ang-
lického velvyslance, je Francouzka 
tělem, duší i původem. Má dvě děti 
a kufřík s milionem Eur, který je 
ochotna darovat každému, kdo si 
jej zaslouží. Nenávidí venkov, sa-
motu a obyčejnost.
Lambert ženatý není, manželka 
od něj utekla. Má duši námořníka 
a žije jen pro svůj maják, o který 

Pomůžete nám vánočně vyzdobit zámek?
Ač to tak venku zatím nevypadá a 
do Vánoc zbývají necelé 4 měsíce, 
tak už nyní začínáme přemýšlet 
o tom, jak nebo čím bychom vyzdo-
bili náš nádherný zámek a napadlo 
nás oslovit i Vás, veřejnost, zda bys-
te nám s tím pomohli. 
Chtěli bychom v zámku uspořádat 
vánoční výstavu, na které by byly 
k vidění různé druhy vánočních oz-

dob, od těch nejobyčejnějších, kte-
ré mohly tvořit například papírové 
řetězy, které jste si vyrobili se svými 
dětmi, až po ty, které se nedají jen 
tak sehnat. Pokud doma nějaké 
máte, třeba po Vašich babičkách 
nebo maminkách a už je nevyuží-
váte nebo se chcete podělit o jejich 
krásu, tak nám je můžete přinést do 
zámku. Z toho, co nám přinesete, 

jisto jistě vytvoříme nádhernou vý-
stavu, se kterou se budete moci tě-
šit i během vánočních svátků. Letos 
totiž plánujeme mít otevřeno i přes 
Vánoce. 
Pomůžete nám vyzdobit náš zámek, 
aby i během těchto nejkrásnější 
svátků v roce, dělal radost nejen 
nám, ale i dalším návštěvníkům?

Dagmar Pálková

Každá lež je pravdou, každá pravda lží...
se stará čtyřiadvacet hodin denně, 
sedm dní v týdnu. Miluje venkov, 
samotu a obyčejnost.
Ptáte se, co mají oba společného? 
No přece vůbec nic! Ale nedejme 
se mást prvními dojmy. V této bri-
lantní detektivní komedii, která obě 
postavy svede dohromady a navěky 
spojí tajemstvím, je totiž všech-
no jinak, než se zdá – každá lež je 
pravdou, každá pravda lží a jisté je 
pouze to, že pod rouškou humoru 
se skrývá vrah…
Komediografové Roman Vencl 
a Michaela Doleželová originálně 
dokazují, že i když ve hře vystupuje 
jeden muž a jedna žena, nemusí se 
zápletka točit jen kolem partner-
ských vztahů.
Jestli se chcete pobavit společně 
s námi, tak si nezapomeňte svá 

místa z důvodu omezené kapacity 
prostoru raději rezervovat. 
Těšíme se na Vás!

Šluknovský zámek
má svůj prohlídkový okruh,

 v jehož rámci
 jsou pro návštěvníky 

otevřeny téměř všechny
 prostory zámku.

 č. tel. 412 332 711, 
+420 739 593 014, 

 ic@mesto-sluknov.cz
Provozní doba:

9:00 - 12:00  12:30 - 17:00
Denně vč. víkendů
zámkem se provází 

od 2 přítomných osob.

Jdeme na jazz
...v září končí výstavy na zámku? 
29. září bude poslední den, kdy můžete na zámku navštívit výstavu ,,Gramo-
fony“ a ,,Pytlákova zbraň“. O den později, 30. září, se rozloučíme s výstavou 
,,Jak přešli koně pod kapotu“. Již teď připravujeme výstavy nové, ale je to ješ-
tě překvapení. Více se dozvíte v dalším čísle Šluknovských novin. Jestli jste 
výstavy ještě nestihli navštívit, máte tak jedinečnou příležitost, protože čas 
běží neúprosně.

Víte, že...

... je naše růžová zahrada v zámec-
kém parku již kompletní? Přibyly do 
ní i kované lavičky a dokonce se v ní 
uskutečnily i první svatby.
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Dvoustranu připravila 
Mgr. Andrea Kadlecová, 

foto: Jiří Fišer

Poslední srpnový den ožil zámecký park oslavami piva a pivní kultury. Již 
ve třetím tisíciletí před naším letopočtem mezopotámští borci vymysleli 
kvasný nápoj, který vyráběli s pomocí chlebu a ječmene. Malý krok pro Su-
mery, velký krok pro celý náš svět. Pivo vládne světu a naše zemička vládne 
v počtu produkce piva na hlavu v celé Evropské unii. A nejen v produkci, 
nýbrž i v konzumaci, a to bylo vidět i 31. srpna, kdy opět po půdě našeho 
parku cupitaly stovky návštěvníků.

Nejen pivaři si v zámeckém parku přišli na své

Ve dvě hodiny odstartoval moderátor program na celý den. V zámeckém 
parku se představilo několik pivovarů z našeho blízkého okolí. Kromě těch, 
co jste měli možnost spatřit v loňském roce, nás letos nově navštívil pivo-
var Nomád z děčínského podzámčí a pivovar Badflash, který nám přivezl 
bohaté portfolio pšeničných a nakuřovaných speciálů z Německa. Pivovar 
Kocour i pivovar Porter přijeli se svými krásnými pivotékami, takže bylo 
na co se dívat.

Po první kapele pivomily přivítala paní starostka Eva Džumanová a pan 
starosta ze Sohlandu Hagen Israel, připili si pivními korbely a odstartovali 
tak 2. ročník Pivních slavností Šluknov – Sohland. Na podiu se postupně 
vystřídalo 5 kapel. Tři z Čech: Stand UP, Z5 a Miluju Vendulu, německá 
kapela Umfyr a na závěr polská kapela Radykalna Wieś. Během jejich 
zvučení probíhaly pivní soutěže a výkony, které soutěžící vykonali, byly 
dechberoucí.
V rámci česko-německé spolupráce jsme v parku přivítali i záchrannou 
službu z Německa a také stánek Oberlausitzer Bergland, ve kterém sám 
osobně pan starosta ze Sohlandu propagoval tento krásný německý kraj. 
Celá akce byla součástí projektu „Pivní slavnosti Šluknov-Sohland“ pod-
pořeného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Pro-
gramu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 
v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.“ Podpory si velice váží-

me a moc za ní děkujeme!
Také děkuji všem zaměstnancům Odboru kultury, kteří se na akci podíleli, 
Technickým službám Šluknov, Jardovi Navarovi, který pomáhal se zvukem 
a také výběrem kapel, moderátorovi a paní překladatelce, všem městům, 
která nám zapůjčila své sety na sezení a hlavně Vám, že jste nelenili doma 

nebo u vody a i v tento horký den dorazili a strávili tak poslední víkend spo-
lečně s námi. A nebylo Vás málo, více jak 1200!

Vypadá to, že se nám postupně rodí nová šluknovská tradice, tak uvidíme, 
kam nás za rok osud zavane a zda bude mít akce opravdu takový ohlas, jako 
měla v tento den a třeba zase za rok u třetích pivních slavností.
Dej Bůh štěstí!
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31. 8.
výstava motocyklů
Čechie-Böhmerland

foto: 
Josef Halada

Veteránem severem v nejsevernějším městě

Foto: Renáta Parkmanová

Na snímku výše je replika čtyřkolky Henryho Forda a to z věcí „co 
dům dal“. Má obsah 370 ccm, jezdí na ethanol + benzín, pohání 
ji řemen s řetězem, váží 130 kg, rychlost 5 km/h.
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Foto: Renáta Parkmanová

Poprvé
ve školní

lavici
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Bylo krásné srpnové ráno, když jsme nasedli do vlaku Dráhy Národního 
parku a v půl jedenácté, po přesednutí v Děčíně, byli na místě – v nejstar-
ších lázních střední Evropy v Teplicích, které již ve 12. století založila Ju-
dita Duryňská, druhá česká královna. Prošli jsme parkem, zašli se podívat 
na porcelánovou kašnu, kterou podle návrhu karlovarského sochaře Jiřího 
Kožíška vyrobila porcelánka z nedalekého Dubí. Poté jsme se ocitli v ulici 
s řadou lázeňských domů s modrou fasádou. Na jednom z nich s názvem 
„U slunce“ připomínala pamětní deska pobyt básníka J. W. Goetha. Pro-
hlédli jsme si Pravřídlo, ze kterého však neprýštila voda. Vstoupili jsme 

Navštívili jsme nejstarší lázně střední Evropy

do zámeckého parku, kde se na soklu tyčí socha již zmíněného básníka 
v nadživotní velikosti. Pokračovali jsme parkem, kde jsme narazili na další 
zajímavou kašnu a krásný strom, z jehož kořenů, které byly nad zemí, vy-
růstaly odnože. Došli jsme k Zahradnímu a plesovému domu, jehož krásné 

interiéry jsme si mohli prohlédnout. Na Zámeckém náměstí jsme se zasta-
vili u morového sloupu z roku 1718 nejvýznamnějšího barokního sochaře 
Matyáše Bernarda Brauna, jeho největšího díla. 
Po obědě jsme se vypravili do Regionálního muzea, umístěného v zám-
ku, který do roku 1945 obývali členové rodu Clary-Aldringenů. Zde jsme 
obdivovali rozsáhlou sbírku keramiky a porcelánu, historických hodin 
a další. Pak už jsme spěchali k turistickému vláčku Humboldt a těšili se, že 
nás zaveze k hradu Doubravka. Nevěděli jsme však, že je třeba si předem 
zakoupit jízdenku. Zklamáni jsme se vydali na prohlídku města a objevili 
spoustu zajímavostí. Viděli jsme kvetoucí květinové záhony, hýřící všemi 
barvami, na mnoha místech byly vodotrysky a různé skulptury. Prohlédli si 
Kolostůjovu kašnu, budovu divadla, Císařské lázně. Vstoupili do Seumeho 
kaple, prošli kolem hrobu tohoto muže, který procestoval skoro celý svět 
a v Evropě byl znám také jako básník. A už jsme vcházeli do budovy Regi-
onální knihovny, jejíž přepychové interiéry nám vyrazily dech. Ani se nám 
z té nádhery nechtělo. Poté, co ji koupil Martin Grohmann, majitel textil-
ky v nedalekých Bystřanech, ji nechal v letech 1894 – 1896 přebudovat do 
dnešní podoby. Rodina v ní bydlela až do konce války. Pak z ní byli poslední 
obyvatelé rodiny odsunuti a majetek zkonfiskován. Dnes je budova národ-
ní kulturní památkou.
Pokračovali jsme k památníku, který připomíná osudy synagogy, kterou 
místní nacisté vypálili v březnu 1939. Vtom nás upoutala socha vojáka, 
držícího nad hlavou pušku. Když jsme přišli blíž, uviděli jsme na soklu zna-
ky Sovětského svazu se srpem a kladivem. Nikde žádný popisek, ale bylo 
jasné, že toto nemalé dílo patří do doby vlády komunistů. Docela nás to 
překvapilo, protože většina pomníků z té doby byla zničena. K našim živo-
tům však patří a tím i do dějin. Šli jsme dál parkem a zdálky uviděli vysokou 
věž, která nás lákala. Byl to původní protestantský kostel sv. Bartoloměje. 
My jsme však vstoupili do galerie s pěknou kavárničkou a příjemnou obslu-
hou. K posezení nás nikdo nemusel pobízet. Po občerstvení jsme se vydali 
rovnou k nádraží. Ještě jsme chvilku poseděli v parčíku a už nás vlak vezl 
zpět do Šluknova. Domů jsme se vrátili s mnoha novými dojmy.

Text a foto: Helga Hošková

Opět po roce se zapojíme do celorepublikové akce Týdny pro duševní 
zdraví. Cílem této akce je přiblížit veřejnosti témata spojená s duševním 
zdravím, zkušenosti lidí s duševním onemocněním, možné způsoby pre-
vence duševních onemocnění.

PRODEJ
ŠTíPANÉHO DřEVA

Info na tel. čísle
777 944 542

Přijďte se k nám podívat

AGENTURA PONDĚLÍ, z. s. 
2.polské armády 1094/27, 408 01 Rumburk

tel. 412 334 046; 724214431, IČ: 26537788;  č. účtu: 
887859309/0800

info@agenturapondeli.cz, http://www.agenturapondeli.cz
Spojujeme dva břehy - svět lidí se znevýhodněním a většinové 

společnosti.
Ovlivňujeme pohled veřejnosti na práva a postavení lidí s postižením. 

Dáváme možnost zažít život ve všech jeho barvách. 
Pracujeme na principu partnerství 
s respektem k jedinečnosti člověka.

A právě v těchto dnech jsme pro 
Vás připravili den otevřených dve-
ří v naší organizaci, která pracuje 
s lidmi se zdravotním znevýhodně-
ním. Představíme Vám naše sociál-

ní služby, klienti budou vyprávět 
své příběhy a rádi Vám odpovíme 
na Vaše otázky. 
Přijďte s námi jen tak pobýt 12. 9. 
od 10:00-18:00 v Denním centru 
na adrese: 2. polské armády 1094 
v Rumburku. 
Společně si opečeme buřty, po-
slechneme různé interprety a pro-
hlédneme výstavu děl našich klien-
tů.
Všichni jste srdečně zvání!

Ing. Eva Dvořáková
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Město Šluknov se potýká s nedostatkem finančních prostředků na opravy a údržbu bytového fondu. Ten je z minulosti zanedbán a vyžaduje 
velké investice, aby se jeho stav postupně zlepšil. V posledních letech se sice začalo do objektů města více investovat, ale na komplexnější opravy 
všech domů to stejně nestačí.  
Zastupitelstvo města proto na svém 5. zasedání 9. července 2019 rozhodlo o záměru prodat některé další nemovitosti z majetku města. Jedná se 
o 2 bytové domy s průměrným stářím kolem 90 let, nacházející se v centru města. 

... NEJSEVERNĚJŠí MĚSTO ČR

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 zájemce právnické osoby je nutno doložit nabídku 
originálem/ověřeným opisem 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 úvěrující 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 souvisejících 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

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

Město Šluknov
nabízí 

bytové domy

www.mesto-sluknov.cz
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Napsali jste nám...

Jan Mašek a Michaela Szkanderová
Pavel Skopal a Iveta Viktorinová
Vítězslav Kraus a Lucie Haplová

Manželství uzavřeli

Přivítali jsme
Alžbětku Tipanovou
Natálku Jandovou
Jarouška Rafaela
Tobiáška Lukáče
Adélku Bortníkovou
Willa Charváta
Filípka Hlobeně

Srdečné blahopřání ke 103 rokům

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

Dne 9. 9. 2019 
by oslavil 80. 
narozeniny pan 
Gustav Wittgru-
ber.
S láskou stále 
vzpomínají a ni-

kdy nezapomenou manželka Jiřina, 
syn Jiří s rodinou a dcera Jana s ro-
dinou.

Srdečná blahopřání
k životním jubileím

panem Alexandrem Hronem
panem Miroslavem Sobotkou
panem Janem Zajacem

Rozloučili jsme se s

70 let
pp. Nevrla Miroslav
Koldan Jan
Čurgaliová Jitka
75 let
pp. Melicharová Stanislava
Staňková Vlasta
80 let
pp. Koukolová Věra
Hošková Helga
86 let
paní Kroupová Anna
87 let
pan Koukol Josef
103 let
paní Pavlíčková Růžena
Všem oslavencům přejeme hod-
ně štěstí, spokojenosti a pevného 
zdraví.

Četla jsem nejnovější knihu o Krá-
lovství. Zhltla jsem ji a našla v ní 
známé a příbuzné a vzbudila ve 
mně mnoho vzpomínek. Vykonala 
jste něco znamenitého. Jistě jste 
potřebovala i pomoc, ale na Vašich 
bedrech ležela určitě největší tíha.
Kniha je pro mne velice cenná, 
protože Království je můj domov, 
i když jsem dnes již doma v Hesen-
sku, kde je moje rodina. A kdy-
bych bývala zůstala v Království, 
tuto rodinu bych neměla. Proto je 
všechno v pořádku tak, jak to je. 
Už dlouho smíme na návštěvu do 
České republiky kdykoli se nám 
zlíbí a to je velké štěstí.
Tisíceré díky. 
Srdečné pozdravy z Německa 
posílá Annelies Riebold, rozená 
Kindermann, narozena v domě čp. 
466 v Království.

Vzpomínky

Nejstarší obyvatelka našeho města paní Růžena Pavlíčková oslavila 
v kruhu své rodiny 20. srpna 2019 krásných 103 let. 
Přejeme  p. Pavlíčkové hlavně zdraví a osobní pohodu mezi nejbližšími.

  Za Sbor pro občanské záležitosti Procházková

Před 100 lety 23. 
září 1919 se na-
rodil pan Václav 
Douda, spoluza-
kladatel a ředitel 
Závodního klubu 
pracujících ve 

Šluknově. 
Vzpomínají dcera, syn a vnoučata.
Kdo jste ho znali, připojte se tichou 
vzpomínkou. Děkujeme

Otázka září:
12. 9. 1822 se narodil jeden za spo-
luzakladatelů spolku Sokol (dalším 
z dvojice byl Miroslav Tyrš). Zemřel 
15. 11. 1865. 
Sokol (Česká obec sokolská) je ozna-
čením českého tělocvičného spolku, 
který v historii české a slovenské 
tělovýchovy zaujal pozici nejen nej-
větší, ale také nejúspěšnější tělový-
chovné organizace. Ve svých počát-
cích se Sokol inspiroval německými 
turnerskými spolky, které vycházely 
z tělovýchovy Fridricha Ludwiga 
Jahna. V letech 1867–1868 druhý 
ze spoluzakladatelů, Miroslav Tyrš, 
vytvořil české tělocvičné názvosloví 
a v letech 1868–1871 na podkladě 
antické kalokagathie českou tě-
locvičnou soustavu, kterou vydal 
v roce 1873 v díle „Základové tělo-

V městské knihovně probíhá dlou-
hodobá soutěž, při které se lze 
něco dozvědět a ještě získat volný 
lístek pro jednu osobu na jednu 
kulturní akci dle vlastního výběru 
– v domě kultury nebo ve Šluknov-
ském zámku. Volná vstupenka pla-
tí do konce roku 2019. 
Každý měsíc je vyhlášena a zve-
řejněna na tabuli ve vstupní hale 
městské knihovny a ve Šluknov-
ských novinách otázka nebo úkol, 
odpověď je třeba odevzdat ve 
vstupní hale MK do připravené 
krabice, nebo zaslat mailem na 
adresu MK: knihovna@mesto-
-sluknov.cz. Na konci měsíce je 
vylosován výherce volné vstupen-
ky, jehož jméno je oznámeno v ŠN 
a zveřejněno i na nástěnce v hale 
knihovny.

S knihovnou za kulturou zdarma
cviku”. Oba zakladatelé spolku od 
počátku propagovali jeho naprostou 
apolitičnost a kladli si za cíl fyzický 
a morální růst českého národa. Tra-
dici sokolských sletů odstartovala 
v roce 1882 první jubilejní slavnost 
na Střeleckém ostrově v Praze. Svět 
tělovýchovy Sokol obohatil výstav-
bou závodních drah, sportovních 
hřišť a tělocvičen (sokoloven), které 
se staly neoddělitelnou součástí kaž-
dého českého a moravského města 
nebo větší obce.
Nápověda: po spoluzakladateli 
spolku Sokol jsou dodnes pojmeno-
vány mnohé ulice v našich městech 
a obcích. Také ve Šluknově najdete 
ulici s jeho jménem – na Křížovém 
vrchu, spojka mezi ulicemi Křečan-
ská a Jiřího z Poděrad.                                                                                                                          

(šti)

Půjčovní doba:
pondělí 8.00 - 12.00    12.30 - 16.30 h 
úterý  8.00 - 12.00    12.30 - 15.30 h  
středa  8.00 - 12.00 12.30 - 16.30 h 
čtvrtek  8.00 - 12.00    12.30 - 15.30 h 
pátek  8.00 - 12.00 h 

Adresa:
T. G. Masaryka 638, 

407 77 Šluknov
č. t.: 412 386 968

e-mail: 
knihovna@mesto-sluknov.cz

Městská knihovna Šluknov
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Letos jsme opět uspořádali stanová-
ní pro děti, které navštěvují hasičský 
kroužek v Království a pro jejich 
rodinné příslušníky. Téma stano-
vaní bylo Čáry a kouzla. Rozdělili 
jsme se na tři družstva – Kouzelné 
buchty, Modrá síla, Šmoulové. Po 
rozdělení do týmů jsme si museli 
vlastnoručně každý z nás ušít sáčky 
na táborové platidlo Céčka. Pokud 
jsme splnili určité hry a úkoly, byli 
jsme odměněni, tzv. vyplaceni. Díky 
tomu jsme mohli hrát hru Čára, 
díky které se i naši vedoucí dostali 
zpět do dětských let. Během naše-
ho stanování jsme podnikli výlety 

Náš test se zaměřil na ikonické české 
ležáky, český národní nápoj a sym-
bol. Pivovarská kultura se na našem 
území nicméně rychle vyvíjí, minipi-
vovary rostou jako houby po dešti, 
a díky nim se pivaři běžně seznamují 
s pivními styly, které u nás ještě ne-
dávno znali jen zapálení jedinci. 
Počet pivovarů se na našem území 
rok od roku zvyšuje. Nebývalý roz-
mach slaví především malé regionál-
ní pivovary a pivovary restauračního 
typu. Češi mají nejblíže k ušlechti-
lým spodně kvašeným pivům. Kro-
mě českého ležáku plzeňského typu 
sem patří piva, jejichž původ může-
me sledovat v německy mluvících 
zemích, jako je märzen, helles, bock 
či vídeňský ležák. 
Svrchně kvašená piva zahrnují širo-
kou skupinu nápojů vč. stále oblíbe-
nějších stylů z rodiny Ale, dále černé 
portery/stouty a pšeničná piva. 
Kromě těchto dvou hlavních pivních 
rodin bychom neměli zapomínat ani 
na piva spontánně kvašená – dříve 
se takto vyrábělo všechno pivo, dnes 
jde o pivní speciality, které se tradič-

ním představám o obilném chmelo-
vém moku zcela vymykají. 
Kolik piv znáš…
Pivo je natolik pestrou a rozmanitou 
skupinou alkoholických nápojů, že 
jen stěží najdete oficiální seznam 
uznávaných pivních stylů. Níže je 
seznam těch nejznámějších stylů.
Altbier - Pivo pocházející z okolí 
města Düsseldorf ve Vestfálsku. 
Svrchní kvasinky dávají pivu lehce 
ovocnou příchuť. Zrání za nižších 
teplot chuťově přibližuje spíše ležá-
kům než pivům z rodiny Pale Ale. 
American Pale Ale - Mladý piv-
ní styl (známý také pod zkratkou 
APA), který je příbuzný známějšímu 
India Pale Ale. Při výrobě se používá 
americký ječmen a zejména americ-
ký chmel, díky kterému se od India 
Pale Ale odlišuje. Tzv. IPA bývá sil-
nější a chmelenější. 
Bitter - Britské pivo typu Pale Ale se 
zlatavou až tmavě jantarovou bar-
vou. Poměrně výrazně chmelené, 
zároveň lehké a s relativně nízkým 
obsahem oxidu uhličitého. Typické 
jsou chuti po ovoci. 

Česká piva nejsou jen ležáky…

Bock - Silné ležáky s obsahem al-
koholu přes šest procent. Sladší, 
znatelně sladová chuť, možné jsou 
tóny pražené a jemně karamelové. 
Dunkel - Tmavý ležák s charakte-
ristickou hladkou sladovou až chle-
bovou chutí, někdy s karamelovými 
podtóny. 
Gose - Speciální pivní styl vyráběný 
svrchním kvašením. Vysoký podíl 
pšenice, přídavek koriandru a často 
také soli – odtud nezvyklá slanost, 
která se kombinuje s bylinnými tóny 
a kyselostí připomínající citróny. 
Grodziskie - Svrchně kvašené pše-
ničné pivo s polským původem. 
V chuti je znát vyšší obsah oxidu 

uhličitého, spíše jemnější chmelová 
hořkost a poměrně výrazné kouřové 
tóny – slad se tradičně suší nad du-
bovým dřevem. 
Helles - Světlý spodně kvašený ležák 
spjatý s Mnichovem. Oproti českým 
ležákům bývá světlejší, má nižší hoř-
kost a o něco sladší chuť. 
India Pale Ale  - Toto velice popu-
lární svrchně kvašené pivo možná 
znáte pod zkratkou IPA. Výrazné 
chmelení se projevuje jak v chuti, 
tak i ve vůni. Kölsch - Slámově žlu-
té, čiré pivo, které se původně vařilo 
(a stále vaří) v německém Kolíně. 
Jde o svrchně kvašené pivo, které se 
však podobně jako ležáky nechává 
dozrávat za nízkých teplot. 
Lambic - Chuť je velmi výrazná, su-
chá, vinná či ciderová, s kyselinko-
vým dozníváním. 
Märzen - Spodně kvašené pivo pů-
vodem z Bavorska. Oproti ležákům 
plzeňského typu má o něco vyšší 
stupňovitost a obsah alkoholu. 
Porter/Stout - Velice tmavá, prak-
ticky úplně černá svrchně kvašená 
piva původem z Irska a Velké Bri-
tánie. 
Pšeničná piva - Poměrně velká sku-
pina svrchně kvašených piv. Ozna-
čení pšeničná získala kvůli tomu, 
že obsahují významné zastoupení 
pšeničného sladu v poměru ke sladu 
ječnému. 
Witbier - Witbier je pivo původem 
belgické, rovněž se spíše mírnou 
hořkostí a světlou barvou. Tradičně 
je obohacováno kořením, například 
koriandrem. 
Rauchbier - Použitý ječný slad po-
chází sušením nad ohněm. Proces se 
výrazně projevuje na výsledné chuti, 
která je kouřová, uzená či dřevěná. 
Saison - V chuti je cítit koření a ovo-
ce. 
Pivo je náš tradiční oblíbený nápoj 
a s roční spotřebou 143 litrů na kaž-
dého občana jsou Češi jeho největší-
mi konzumenty na světě, následují 
Irové (131 litrů) a Němci (115 litrů). 
Do klasického piva patří kvalitní 
voda, obilný slad, chmel a pivovar-
ské kvasinky. 

Sepsala: Jitka Schneiderová

Foto z Bierfestu 31. 8.: Jiří Fišer

Hasičské stanování: „Čáry a kouzla„ v Království
do Kormidla ve Šluknově, kde jsme 
si do keramických mističek zasadili 
semínka zeleniny nebo bylinek. Poté 
jsme opět navštívili Šluknovský zá-
mek, kde jsme shlédli výstavu o au-
tech a společně jsme si zde napsali 
pohledy rodičům a příbuzným, které 
jsme druhý den odeslali nebo doru-
čili s pomocí naší „rychlé spojky“. 
Během týdenního stanování jsme si 
užili spousty legrace a dobrodruž-
ství. Naučili jsme se techniku bělení 
trika Savem, který si každý odnesl 
domu na památku. Zkusili jsme si 
nějaká kouzla s kartami. Zastříleli 
jsme si ze vzduchovky na cíl, absol-

vovali jsme úspěšně trampolínovou 
abecedu, stezku odvahy v potoce 
i s vedoucími, malovali jsme akry-
lovými barvami na kameny, připra-
vili jsme si noční stezku odvahy na 
Křížovém vrchu v Království, hráli 
jsme celodenní stopovanou na Čer-
né rybníky a zpět. Odměnou pro nás 
byla vodní skluzavka, bazén, vodní 
balonková bitva, dětská lanovka. 
Zkrátka každý den byl plný zábavy. 
Každý večer jsme měli promítání 
pohádek, při kterých někteří z nás 
usnuli a spali pod širým nebem. 
Velké díky patří našim kuchařům 
a všem vedoucím a technické četě, 

bez nich by se stanování 
neuskutečnilo, neboť kvůli 
tomu obětovali svojí dovo-
lenou. 
Dále děkujeme spon-
zorům: Město Šluknov, 
SDH Rumburk, SDH 
Šluknov, firma Nabo, Uze-
niny Vohnout Vdf, Pekárny 
Rumburk, kolektiv Šluk-
novského zámku, Chráně-
ná dílna Kormidlo, Gastro 
Plch, TS Šluknov, p. Sivák, 
Monča B., paní Miksová, 
rodiče Kormundovi, ro-
diče Hentschelovi, rodiče 
Slavíčkovi a ostatní, kteří 
si nepřáli být jmenováni. 

Michaela Holakovská
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Je 10. srpna 2019 a svátek má Vavřinec. A právě v tento den se sešlo v Krá-
lovství přes sto lidí z Čech a Německa, aby se zúčastnili bohoslužby na 
počest tohoto mučedníka. Mši sloužili šluknovský farář Pavel Procházka 
a z Německa Jürgen Richter, jehož rodina pochází z malé obce Severní. 
Hlavním celebrantem byl mons. Karel Havelka z Litoměřic. 

Bohoslužba v Království byla plná dojemných emocí

A byla to mše vskutku slavnostní. Mons. Havelka, ačkoliv již dávno ve 
Šluknově nežije, Šluknovanem zůstal. Jeho krásně volená slova šla od srd-
ce a všichni přítomní to také tak cítili. Také ředitel hudební školy ve Šluk-
nově pan Patrik Engler svou hrou na varhany a pan Roman Klinger, učitel 

z Mikulášovic, svým zpěvem tuto krásnou bohoslužbu ještě více zkrášlili. 
Rozhodně nešlo přehlédnout opravenou hřbitovní zeď od vchodu směrem 
k bývalé faře a v ní umístěné náhrobky. Za to je třeba poděkovat panu Janu 
Frydrychovi. Milé bylo od šluknovského faráře, že v kostele přede všemi to-

muto dobrodinci poděko-
val a podaroval ho mísou 
vlastnoručně vypěstova-
né zeleniny.
Po mši se všichni vydali 
na hřbitov k rodinnému 
hrobu Kindermannů, 
kde byla paní starostkou 
Mgr. Evou Džumanovou 
a opatrovnicí Království 
paní Bärbel Henss, jejíž 
rodina z Království po-
chází, odhalena pamětní 
deska zesnulému faráři 
panu Karlu Kinderman-
novi. I zde našel mons. 
Karel Havelka ta správná 
slova a všichni, kdo Karla 
Kindermanna znali, měli 
tak možnost se s ním roz-
loučit. Slova na pamětní 
desce přesně vystihují jeho vztah ke své rodné vesnici a ke své staré vlasti, 
což i zde mons. Havelka, který se s ním osobně znal a zúčastnil se jeho po-
hřbu ve Wiesbadenu, ve své řeči vyzdvihl. Desku, kterou zhotovil kameník 

Pavel Jiřena z Císařského, zaplatil místní Spolek Němců a přátel německé 
kultury a královští rodáci žijící v Německu.
Po skončení slavnostního pietního aktu se přítomní vydali ke Křížovému 
vrchu, kde nás očekával pan Bc. Michal Bušek, který se již několik let sta-
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rá o obnovu tohoto kdysi krásného a hojně navštěvovaného místa. Zde se 
opět ujal slova mons. Havelka, aby posvětil další opravenou kapličku a to 
kapličku Žaláře Krista. Z  této kapličky nezbylo skoro nic, jen hromada 

kamení, ale pod sutinami objevili zedníci Ing. Vojtěcha Krále z Mladé Bo-
leslavi, kteří opravdu prováděli a která stála 372 tis. (240 tis. činí dotace z 
Ministerstva kultury ČR), původní podlahu z dlaždic. Pan Bušek nám ještě 
sdělil, že původní sochu, která zdobila vnitřek kaple, nelze dohledat, a rád 

by nechal zhotovit podle dochova-
ného snímku její kopii. Proto po-
prosil přítomné, zda by bylo možné 
uspořádat na její zhotovení sbírku. 
Někteří tak okamžitě učinili. Na zá-
věr slíbil, že udělá vše pro to, aby do 
setkání v roce 2020 byla opravena 
kaple Božího hrobu, největší kaple 
křížové cesty na úplném vršku Kří-
žového vrchu.
Na závěr se sluší poděkovat všem 
přítomným, protože každý z nich se 
svým způsobem podílel na průbě-
hu tohoto velice zdařilého dne. Též 
Technickým službám Šluknov, jejíž 
pracovníci vyčistili hřbitov i Křížo-
vý vrch.

Text: Helga Hošková, foto: Renáta Parkmanová
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…a tak se tedy chlubíme a věřte, že máme čím.
Každoročně se účastníme republikové ligové soutěže Žij pohybem v Praze:
Tým Divošek v kategorii 8-10 let vybojoval bronz, zlato i stříbro a celkově si 
z finále 8. 6. 2019 přivezl stříbrný pohár za ligu A.
Tým Step show si v té samé kategorii vybojoval zlato a dvakrát stříbrnou 
medaili a celkově si přivezl zlatý pohár za ligu B.
Tým Music styl si v kategorii 11-14 let vybojoval dvakrát zlato, jednou stří-
bro a jednou bronz. Celkově jim po zásluze náležel bronzový pohár v lize A.
Tým Hokejistek v kategorii 15-26 let vybojoval dvakrát bronz a jednou stří-
bro a v lize B si dovezla děvčata zlatý pohár.
Tým Cirkus v kategorii nad 36 let získal třikrát bronz a jednou stříbro a cel-
kově si v lize A vybojoval bronzový pohár.
Z další ligové soutěže Mistry s mistry, která se konala letos v Liberci, v Kut-
né Hoře a dvakrát v Praze, jsme přivezli další cenné trofeje:
Nejmladší členky Berušky, které ještě necvičí na stepech, vybojovaly zlato, 
stříbro a dvakrát bronz.
Divošky mají na kontě v této lize třikrát stříbrnou a jednou bronzovou me-
daili.
Step show dvakrát zlato a dvakrát stříbro.
Music Styl třikrát stříbro a jednou bronz.
Hokejistky jednou stříbro a dvakrát bronz.
Třetí ligovou soutěží je Bohemia aerobik tour a i tam jsme sklízeli úspěchy.
V Nymburce a v Náchodě náš klub reprezentoval tým Music styl a to sku-
tečně velkolepě, neboť vybojoval ve velké konkurenci vždy zlatou medaili.
Nesmíme zapomenout na celorepublikovou soutěž Chodovská beruška, 
které se také pravidelně zúčastňujeme:
Divošky 1. místo, Step show 3. místo, Music styl 4. místo, Hokejistky 3. 
místo, Cirkus 1. místo, Berušky 7. místo
Závodní sezona každoročně vyvrcholila Akademií, která se již po několi-
káté konala v DK v Rumburku. Všechny členky SK Viktorie ukázaly 11. 6. 

Jaká byla uplynulá závodní sezona u Viktorek?
Holky, pochlubte se…

2019 své závodní sestavy, se kterými letos opět bodovaly na republikových 
závodech a samozřejmě i další sestavy, které si s trenérkami připravily kon-
krétně pro tento den. Akademie je vždy naše rozloučení se závodní sezo-
nou, s rodiči, fanoušky a sponzory a je to zároveň i poděkování za jejich 
podporu. Rozloučení s dětmi jsme si však užili jako každý rok stanováním 
na Racku, které bylo letos malinko výjimečné. Udělali jsme si za krásného 
slunečného počasí piknik i s rodiči všech členek a moc hezky jsme si všich-
ni zasoutěžili a konečně jsme si užili společné chvíle oddychu a pohody, 
které jsou během závodní sezony téměř vzácné.
O prázdninách si s námi mohly děti užít spoustu zábavy a sportování na 
dvou akcích, které jsme pořádali. Na dětském táboře jsme byli letos již 
po deváté v nádherném areálu v Poslově mlýně u Doks. A druhou akcí byl 
Sportovní týden s Viktorkou. I když letos Kačka nasadila laťku dost vyso-
ko, ukázalo se, že všechny naše děti a dokonce i trenérky, jsou do jednoho 
zdatní sportovci.
Děkujeme za celou SK Viktorii rodičům všech členek za jejich podporu, 
vstřícnost, pomoc. Velkou podporou a partnerem je pro nás Město Jiříkov, 
které nás podporuje finančně, ale také nám poskytuje prostory a pomoc 
při konání akcí, čehož si velmi vážíme a děkujeme. Děkujeme také Městu 
Šluknov za poskytnuté dotace v loňském i letošním roce na projekt Děti na 
startu a ZŠ Jiříkov, která nám vždy vyjde vstříc a poskytuje nám prostory 
nejen pro samotné tréninky, ale i prostory pro naše cvičební pomůcky. Zá-
roveň samozřejmě patří veliké poděkování všem našim skvělým sponzo-
rům, fanouškům, příznivcům i všem lidem, kteří se podílejí na chodu SK 
Viktorie, trenérkám i členkám.
Od září se k nám mohou přidat všichni, kdo rádi cvičí a chtějí si s námi také 
užít zábavu, legraci a po poctivém trénování zažít pocit vítězství.
Přijďte se na nás podívat do tělocvičny ZŠ Jiříkov, kde bude od 8. 9. do 
28. 9. probíhat nábor nových aerobiček.

Libuše Havlová, DiS., SK Viktorie z. s.
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Text: Ing. Milan Kořínek

Ministerstvo schválilo dotaci pro mladé sportovce

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.

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

21. 9., 19. 10. a 16. 11. 2019
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 

Pro rok 2019 vypsalo Ministerstvo školství, mláde-
že a tělovýchovy dotační program Můj klub, který 
je určen pro podporu pravidelného sportování 
mladých ve věku do 23 let včetně jejich vybavení 
i údržby užívaných sportovních zařízení. Podmín-
kou je, že žádající sportovní klub má nejméně 12 
sportovců, kteří kritéria splňují. Protože SK Plas-

ton nejen tuto podmínku se svými 113 mladými registrovanými fotbalisty, 
volejbalisty a kuželkáři bohatě splňuje, byla naše podaná žádost přijata 
a schválena a do Šluknova přišlo 260 tis. Kč.
Největší část peněz, 106 tis. Kč, byla použita na regeneraci trávníků na 
hlavním i tréninkovém hřišti. Protože v loňském roce prostředky na větší 
údržbu nebyly, byla letošní regenerace o to náročnější. Prováděla ji kom-
pletně odborná firma Eurogreen z Jiřetína pod Jedlovou s pomocí našich 
TS, a už před prázdninami dala do pořádku tréninkovou plochu. Po skon-
čení oficiálních soutěží pak bylo uzavřeno hlavní hřiště a práce proběhly 
tam. Bylo provedeno provzdušnění trávníku, dosázení vyšlapaných míst, 
výsev trávníku, pískování a hnojení a to všechno tak, aby podzimní soutěž 
mohla být včas připravena. Dosáhli jsme tak toho, že plochy, které máme 
od města v pronájmu, si udrží svou kvalitu i pro další období.
Další část dotace byla použita na vybavení mládežnických družstev novými 
dresy, tepláky, stulpnami i dresy pro brankáře. Na všech bude pochopitel-
ně vytištěn název i znak klubu, takže město bude reprezentováno po celém 
okrese. O tom, že vybavení není žádná levná záležitost svědčí fakt, že už 
se nakoupilo za téměř 40 tis. korun a určitě to není částka konečná. Je ale 
investovaná do mládeže a tady musí platit trochu jiná měřítka.
Zbývající část financí bude v souladu s pravidly projektu použita na odmě-
ny trenérům a asistentům, kteří s mladými pracují ve svém volném čase.
Tato fáze se tedy vydařila. Škoda jen, že se stejně nepovedl začátek fotba-
lových soutěží ročníku 2019/2020. Naše Áčko v prvním zápase krajské 
1.A třídy totiž doma prohrálo s mužstvem Roudnice 1:4. Pravděpodobně 
tréma z prvního vystoupení ve vyšší soutěži, přílišný respekt ze zkušeného 
soupeře i absence několika hráčů způsobily, že naši nehráli tak, jak jsme 
byli zvyklí. Naštěstí si náladu vylepšili v dalším utkání v Přestanově, kde 
vyhráli 4:2, a v druhém domácím utkání už jistě porazili Klášterec nad Ohří 
3:1, i když má trenér stále problémy s mnoha zraněnými hráči základní se-
stavy.
Těžký vstup do soutěže mělo i Béčko v Lipové, které v Malšovicích pro-

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

A co čeká naše fotbalisty i diváky dál? Rozlosování je následující:
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.

hrálo 1:6. Ale i tady určitě přijde zlepšení. Už v dalším zápase doma, došlo 
k obratu a svého soupeře z Boletic porazilo jasně 3:0. Oběma mužstvům 
držíme palce a přejeme dobré výsledky i v dalších bojích.
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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


