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Rekonstrukce vodovodu

Zveme Vás na
Rozsvícení

vánočního stromu
29. 11. 2019

Pokračování na str. 2

Soutěž o nejlepší výpěstky  na letošní 
výstavě  ovoce a zeleniny  ZAHRADA 
ČECH v Litoměřicích se zúčastnila  
naše občanka Jarmila Günter ze 
Šluknova - Rožan. V kategorii nej-
větší  výpěstky obsadila druhé místo 
za obří  dýni. Odměněné pěstitelce 
blahopřejeme.

Text a foto: Josef Halada

Město Šluknov se pomalu, ale jistě, 
potýká s problémem najít každo-
ročně vhodný vánoční strom , který 
by po dobu adventu zdobil náměstí 
Míru. Mnozí z Vás jistě mají na své 
zahrádce jehličnan, který již narostl 
do takové výše, že Vám nadměrně 
stíní či kořeny narušuje stavbu. Po-
kud uznáte, že by se dobře vyjímal 
na šluknovském náměstí, budeme 
moc rádi, když nám jej nabídnete 
– třeba i do budoucích let. Kácení 
stromu, odvoz a všechny s tím spo-
jené záležitosti zajistí město Šluk-
nov pochopitelně na své náklady. 
Pokud Vás výzva zaujala, obracejte 
se prosím na Odbor rozvoje a ŽP 
MěÚ Šluknov. Předem děkujeme.

Rada města Šluknov 18. září 2019 
schválila usnesením č. 6/26R/2019 
Program pro poskytování neinves-
tičních účelových dotací z rozpočtu 
města Šluknov na rok 2020 včetně 
příloh (Žádost o neinvestiční úče-
lovou dotaci, Kritéria hodnocení 
žádostí o poskytnutí neinvestiční 
dotace). Program, zveřejněný na 
webových stránkách města, je ur-
čen na podporu neziskových čin-
ností a akcí zaměřených na děti, 
mládež a pro širokou veřejnost za 
účelem zlepšení kvality života nebo 
prevence kriminality. 
V případě zájmu o poskytnutí ne-
investiční dotace je potřeba, v sou-
ladu s tímto programem, doručit 
formulář žádosti a přiložit kopie 

Program pro poskytování neinvestičních účelových 
dotací z rozpočtu města na rok 2020 je schválen

Ještě v nedávných dobách byla 
likvidace pneumatik legální ces-
tou drahá nebo příliš nepohodl-
ná. Stávalo se tak velmi často, že 
ojeté pneumatiky končily na ne-

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další plánovanou in-
vestiční akci roku 2019: Ve Šluknově, v ul. K. H. Máchy, probíhá rekon-
strukce dožilého vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 100 napoje-
ných obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Šluknov, který plánuje svou 
investiční akci k obnově komunikace. 
Více o stavbě: 
V ulici K. H. Máchy se nachází vodovodní řad z litiny DN 80 mm, uvedený 
do provozu v roce 1892. 

Šluknovská pěstitelka na 
výstavě slavila úspěch

Na snímku zpěvák Milan Drobný se svými fanynkami při autogramiádě 1. října v Domě kultury na akci Den seniorů.

povinných dokladů v termínu do 
31. prosince 2019 v podatelně MěÚ 
Šluknov nebo zaslat na adresu úřa-
du (Městský úřad, nám. Míru 1, 407 

77 Šluknov, ID: 8jkbbf3). Uvedený 
formulář je k dispozici u vedoucí 
Odboru ekonomického a na webo-
vých stránkách. Termín odevzdání 

je pro všechny žadatele závazný. Na 
žádosti podané po tomto termínu 
nebude brán zřetel. Poskytnutí do-

Kam odložíte
pneumatiku?

Hledáme strom
letošních Vánoc
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Městská knihovna, Šluknov

povolených skládkách, v lese, u po-
pelnic, nebo byly dokonce páleny. 
Ty časy už jsou naštěstí pryč a exis-
tují pohodlné způsoby, jak nakládat 
s ojetými pneumatikami ekologicky 
a zcela zdarma.
Ekologická likvidace ojetých pne-
umatik je dnes pro uživatele zcela 
bezplatná. Velkou část z nich navíc 
lze následně recyklovat a vrátit do 
výroby.
Proč nenechávat ojeté pneumati-
ky v přírodě?
Pohození pneumatik v lese nebo na 
černé skládce je jedním z nejhor-
ších přečinů, který můžete přírodě 
provést. Obsahují totiž těžké kovy, 
které se uvolňují do půdy a ovzduší. 
Řeklo by se, že o složení pneumatik 
a jejich negativním vlivu na život-
ní prostředí v případě nevhodné 
likvidace ví dnes už každý. Přesto 
někteří lidé neváhají „vyzdobit“ své 
zahrádky improvizovaným plotem 
z ojetých pneumatik zasazených do 
země nebo dokonce nechat hrát si 
na nich své děti. 
Vůbec nejhorším způsobem likvi-
dace pneumatik je jejich nelegální 
pálení. Nejenže jde o velkou zátěž 
pro ovzduší, ale hořením pneuma-
tik vznikají silně karcinogenní lát-
ky, které napomáhají rakovinnému 
bujení buněk. Navíc vám za nedo-
volené nakládání s odpady hrozí 
pokuta až 1 milion korun.  
I když ne všechny části ojeté pneu-
matiky jsou stoprocentně recyklo-
vatelné, velká část přece jen ano. 
Jakmile pneumatika doslouží, je jen 
na Vás, zda se z ní využije co nejvíce 
materiálu, nebo bude sloužit k otrá-
vení půdy, rostlin, živočichů či Vás 
a Vašich dětí.
Recyklace ojetých pneumatik
V prvním kroku recyklace ojetých 
pneumatik se vyjme ocelová vý-
ztuž a následně se materiál rozdrtí 
na granulát různých frakcí. Dále je 
granulát zbaven textilních kousků 
a kovových částí a roztříděn podle 

Kam odložíte pneumatiku?
velikosti. Takto připravený materiál 
se vrací zpět do výroby, a to nejen 
nových pneumatik, ale také dalších 
automobilových součástí a všude 
tam, kde se využije pružnosti a pev-
nosti materiálu. Vyrábějí se z něj 
například protihlukové tvárnice, 
bezpečnostní prahy na železničních 
přejezdech, mřížky do kanalizace 
a přidává se do spousty směsí vyu-
žívaných ve stavebnictví. 
Ojeté pneumatiky, které splňují kri-
téria pro znovuuvedení do provozu, 
prochází procesem tzv. protekto-
rování. Základním předpokladem 
je rovnoměrné ojetí, minimální 
hloubka dezénu 1 mm, celkový stav 
ojeté pneumatiky a stáří do 4 let. 
Tyto pneumatiky jsou broušeny, 
opatřeny novou vrstvou kaučuko-
vého materiálu a znovu lisovány.
Dejte pneumatikám novou šanci! 
Protektory šetří přírodu i peníze.
Kam s ojetými pneumatikami?
V dnešní době nepředstavuje ode-
vzdání ojetých pneumatik do správ-
ných rukou žádný problém. V Čes-
ké republice existují stovky míst, 
kam můžete pneumatiky bezplatně 
odložit, a to i když si na stejném 
místě nové pneumatiky nekoupíte. 
Většinou je ale pohodlnější objed-
nat nové pneumatiky u prodejce, 
u kterého je zároveň možnost ode-
vzdat ojeté obutí. Pneumatiky mů-
žete zanechat také v každém pne-
uservisu, kde je prováděna jejich 
výměna, nebo předat jejich výrob-
cům, prodejcům a distributorům, 
kteří mají v rámci zpětného odběru 
výrobků povinnost je zdarma pře-
vzít.
Do popelnice nebo kontejnerů roz-
hodně nepatří. 
Myslete ekologicky nejen při ode-
vzdání ojetých pneumatik! Pama-
tujte, že pneu Vám vydrží nejdéle, 
pokud jsou správně nahuštěné, 
správně vyvážené a pokud vybírá-
te z kvalitního obutí prověřených 
značek!

Božena Naňáková

Pokračování ze str. 1

Jedná se o rozvodný řad, který je již 
dožilý s narůstajícím počtem po-
ruch. 
Dále se v souběhu s vodovodem 
nachází kanalizace z betonu DN 
400 mm, postavená v roce 1973. 
Hloubka uložení kanalizace je 1,07 
– 2,7 metrů. Kanalizace vykazuje 
korozi do 50 %, netěsné spoje, chyb-
ně napojené přípojky, deformace 
a praskliny. Kanalizace je uložena 
v těsném souběhu s vodovodem 
a místy dochází ke křížení trasy.
Z uvedených důvodů rozhodla SVS 
o provedení rekonstrukce. Předmě-
tem stavby je rekonstrukce kanali-
zace v délce 265,41 metrů a vodo-
vodu v délce 267,40 metrů. 
Pro novou kanalizaci budou po-
užito kameninové potrubí DN 
400 mm, součástí stavby je přepo-
jení 28 ks přípojek a 5 ks revizních 
šachet. Pro nový vodovod bude 
použito potrubí z polyetylenu DN 
100 mm, součástí stavby je přepoje-
ní všech přípojek a 2 ks podzemních 
hydrantů. Stavba je realizována 
v komunikaci a probíhá klasickou 
výkopovou technologií ve stávající 
trase při dodržení stávající hloubky. 
Kanalizace a vodovod jsou ukládá-
ny do společného výkopu šíře 2,05 
metrů na zhutněnou základovou 
spáru a pískové lože. 
Vodovodní řad je během rekon-
strukce odstaven, zásobování 
okolních nemovitostí pitnou vodou 
probíhá provizorním povrchovým 
vodovodem.

Rekonstrukce vodovodu
Investorem stavby je SVS. Stav-
ba byla zahájena protokolárním 
předáním staveniště 10. července 
2019. Následně zhotovitel zajiš-
ťoval vytyčení inženýrských sítí, 
výkopové povolení vč. podmínek 
ke zvláštnímu užívání komunikace 
pro provádění stavebních prací, za-
jištění dopravního značení a zřízení 
staveniště. 
Vlastní stavební práce začaly na 
konci července a jsou tak v plném 
proudu. Podle smlouvy o dílo má 
být stavba dokončena nejpozději do 
15. listopadu 2019. 
Je to jedna ze staveb z oblasti ob-
novy majetku pro okres Děčín, kde 
SVS pro rok 2019 naplánovala cel-
kem 29 staveb k obnově majetku 
i strategických (vyvolaných legisla-
tivou), a to o celkovém objemu in-
vestic 142,3 mil. korun bez DPH. 
Zdroj informací o důležitých uzavír-
kách: http://mapa.dopravniinfo.cz
Severočeská vodárenská společ-
nost a. s. je největší vodárenskou 
společností v České republice a za-
jišťuje zásobování pitnou vodou 
pro 1,1 milionu obyvatel Ústeckého 
a Libereckého kraje. Akcionáři SVS 
je 458 měst a obcí. Od 1. ledna 2019 
je SVS 100% vlastníkem provozní 
společnosti SčVK. Obce a města 
severočeského regionu tak mají od 
roku 2019 vodu a s ní spojené pro-
vozování pod plnou kontrolou. 
SVS je moderní, výkonná, efek-
tivní a transparentní vlastnická 
vodárenská společnost. Všechny 
aktivity podřizuje od svého vzniku 
v roce 1993 základním principům: 
uplatňuje jednotnou solidární cenu 
vody pro celé území, udržuje sociál-
ně přijatelnou cenu vody, aplikuje 
racionální podnikatelské metody 
v hospodaření a vkládá celý zisk do 
obnovy a rozšiřování majetku. Roz-
sah majetku SVS na území dvou 
krajů je v rámci ČR ojedinělý: 61 
úpraven vody, 984 vodojemů, 9056 
km vodovodů, 189 čistíren odpad-
ních vod a 3986 km kanalizace. 
Více informací na www.svs.cz.

Mgr. Mario Böhme, MBA
Vedoucí úseku komunikace 

a PR Tiskový mluvčí

tace bude podmíněno uzavřením 
„Veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí účelové neinvestiční dotace na 

rok 2020“, vzor byl schválen Radou 
města usnesením č. 7/26R/2019. 
Smlouva bude vázána na konkrétní 
účel, její dodržení podléhá kontro-

Program pro poskytování neinvestičních účelových 
dotací z rozpočtu města na rok 2020 je schválen

le (vyúčtování, čerpání a dodržení 
účelovosti dotace - faktury, parago-
ny, atd....).
Žádost musí podat všichni žadate-
lé, kteří mají o podporu z rozpočtu 
města zájem. 
V souladu s ustanovením zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích ve zně-

ní pozdějších předpisů, rozhoduje 
o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města v jednotlivých případech do 
výše 50 000 Kč Rada města Šluk-
nov a o dotaci nad 50 000 Kč Zastu-
pitelstvo města Šluknov.

Ing. Eva Baboráková, pověřena 
vedením Odboru ekonomického
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Vážení a milí spoluobčané,
opět si Vás dovolím informovat o událostech, které v průběhu minulého 
měsíce proběhly.
V rámci Sdružení pro rozvoj Šluknovska se starostové věnovali důležitým 
tématům, o kterých podrobněji píše ve svém příspěvku předseda Sdružení 
starosta Krásné Lípy Jan Kolář. 
Veřejné setkání s občany
Ve středu 25. září proběhlo další setkání starostky s občany města. V úvodu 
vystoupil JUDr. Janalík, ředitel Zdravotní pojišťovny RBP. Informoval pří-
tomné o možnosti poskytování zdravotní péče pojištěncům této pojišťovny 
v sousedním Německu. Této problematice se jako starostové věnujeme již 
dlouhodobě a v posledních měsících velmi intenzivně zejména vzhledem 
k vývoji situace okolo nemocnice v Rumburku. V další diskuzi přítomní ob-
čané vyjádřili nespokojenost s nepořádkem ve městě, zejména v pěší zóně, 
na náměstí a v zámeckém parku. Situace se zhoršila v posledních měsících. 
Opět si musíme přiznat, že je to o lhostejnosti a bezohlednosti některých 
našich spoluobčanů a skupinách mladých lidí, které se schází na různých 
místech města a je jim naprosto lhostejné, jaký nepořádek po nich zůsta-
ne. A těch nedopalků od cigaret všude po zemi! Na jedné straně je třeba 
zaměřit se důsledněji na úklid, na druhé straně je to otázka vztahu člověka 
ke svému městu, který začíná již výchovou v rodině. Dále jsme se věnovali 
tématu investic ve městě, opravám komunikací, údržbě chodníků, apod. 
Den lidové turistiky
V neděli 22. září jsme se mohli opět po roce těšit z velmi příjemné akce Den 
lidové turistiky. Ta probíhá každý rok na podzim a je jednou z aktivit spolu-
práce starostů v rámci Pětiměstí. Pro Vaši informaci uvádím, že členy Pě-
timěstí jsou města Šluknov, Jiříkov, Oppach, Sohland, Neusalza-Sprem-
berg, Ebersbach-Neugersdorf. Spolupráce trvá již 19 let. Akci Den lidové 
turistiky každoročně pořádá jedna hostitelská obec/město z Pětiměstí. 
V letošním roce to byl Sohland. Tentokrát jsme se sešli ve Wehrsdorfu, kde 
pro nás pan starosta Hagen Israel připravil velmi příjemnou procházku 
po obci. Zastavili jsme se postupně u významných budov a míst, jejichž 
historii nám popsal průvodce. Navštívili jsme i místní kostel, koupaliště 
a poslední část trasy vedla krásnou přírodou podél lesa s nádherným výhle-
dem do krajiny zalité sluncem. Ten den bylo skutečně nádherné počasí. Ve 
Wehrsdorfu probíhala v ten den dožínková slavnost, měli jsme možnost se 
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slavnosti zúčastnit a prohlédnout 
si vystavené zemědělské stroje. 
Akce se zúčastnilo cca 150 turistů 
z obou částí hranic. Jednu vadu le-
tošní Den lidové turistiky přeci jen 
měl. Chybou zaměstnance města 
došlo, bohužel, k uvedení chybné-
ho data konání akce na plakátech, 
které byly vyvěšeny. Na webu města 
a ve Šluknovských novinách bylo 
datum uvedeno správně. Bohužel 
se někteří z Vás této akce z důvo-
du chybné informace nezúčastnili. 
Přijměte, prosím, mou omluvu za 
toto pochybení spolu s ujištěním, 
že byla přijata opatření, aby k podobné chybě již nedošlo.
Průběh investičních akcí
Postupně se dokončují rozdělané práce ve městě. V Rožanech po hrázi Ole-
xova rybníku v blízkosti státní hranice byla položena nová zámková dlaž-
ba na chodníku. Úprava prostranství u autobusové zastávky Benar je také 
před dokončením. Nový asfaltový povrch krajské komunikace od křižovatky 
u Špice až k Toposu je již hotový. Nejen že zlepšil celkový vzhled, ale význam-
ně ovlivní i kvalitu jízdy v této frekventované části města. Jinak u samotné 
stavby zbývá osadit zastávku, značení a vysadit zeleň. Vjíždění autobusů na 
novou zastávku směrem od Šluknova bude jiné, ale věřím, že si na to zvyknou 
všichni řidiči autobusů i cestující. Podstatné je, že se zlepší nejen vzhled této 
části města, ale zvýší se i bezpečnost silničního provozu v této lokalitě. V ma-
teřské školce ul. Žižkova probíhala během celého léta úprava zahrady. Nová 
přírodní zahrada bude poskytovat dětem mnoho nového – pocitový chodník, 
hmyzí domek, plochy na hraní s herními prvky, pítko, přírodní třídu, malé 
jeviště, ohniště. Celkový vzhled bude jistě hezčí na jaře, až se zazelená nový 
trávník. Stále probíhá rekonstrukce hřbitovní kaple.
V těchto podzimních dnech a v blížícím se dušičkovém čase se mnozí z nás 
budou věnovat péči o zazimování zahrádky, procházkám v přírodě, houba-
ření. Přeji Vám všem pevné zdraví a co nejvíce slunečných a příjemných dní.

Eva Džumanová

K dalšímu, již čtvrtému jednání ve volebním období 2018 – 2022, se sešli 
starostové měst a obcí Šluknovska téměř v plném počtu. Hostitelem byla 
tentokrát obec Rybniště. Po uvítání starostou hostitelské obce Romanem 
Forferou, který představil realizované i připravované rozvojové a investiční 
aktivity obce, byly předsedou SPRŠ Janem Kolářem shrnuty aktivity minu-
lých třech měsíců: 
12. 6. – jednání o dopravě v rámci EUREX (odborné komise Euroregionu 
NISA) v Krásné Lípě – problematika mezikrajského dopravního propojení 
z Libereckého kraje, přeshraniční veřejná doprava, turistická doprava atd. 
24. 6. – účast starostů na jednání zastupitelstva Ústeckého kraje – udržení 
akutní lůžkové péče na Šluknovsku.
28. 6. – jednání na Úřadu vlády ČR s premiérem a ministrem zdravotnictví 
– záchrana Lužické nemocnice.
6. 7. – účast a zapojení starostů do oslav 5. výročí Dráhy NP – obnova že-
lezničního spojení Dolní Poustevna – Sebnitz.
8. 7. – jednání starostů a senátora Linharta s vedením Krajské zdravotní, 
a. s. v Mostě - záchrana Lužické nemocnice.
11. 7. – jednání starostů a senátora Linharta s JUDr. Dostálem – práva po-
jištěnců a pacientů v oblasti zdravotní péče, přeshraniční zdravotní péče.
15. 7. – jednání s vedením města Chřibská – podpora a poskytnutí po-
zemků pro zamýšlenou výstavbu „překladiště“ pacientů Zdravotnické zá-
chranné služby ÚK.
5. 8. - účast starostů na jednání zastupitelstva Ústeckého kraje – udržení 
akutní lůžkové péče na Šluknovsku.
15. 8. – účast starostů na slavnostním vyhlášení Vesnice roku Ústeckého 
kraje 2019 v Lipové.
22. 8. – jednání starostů na Krajském ředitelství Policie ČR v Ústí nad La-
bem – problematika optimalizace policejních útvarů na Šluknovsku.
27. 8. – jednání na Krajském úřadu ÚK ve věci Aktualizace plánu pokrytí 
ÚK výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné služby.

Starostové Šluknovska jednali v Rybništi
Starostové také vyslechli informace z činnosti DSO Tolštejn a DSO Sever 
a přivítali mezi sebou i Stanislava Horáčka, starostu Varnsdorfu, který pro-
jevil zájem o návrat do Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ), ze kterého 
před čtyřmi lety město Varnsdorf vystoupilo. Předpokládá se, že se tak sta-
ne k 1. 1. 2020. 
Prvním hostem jednání byl Jiří Vích, ředitel Mezinárodního cyklistického 
závodu žen Tour de Feminin, který poděkoval za podporu města a obcí, in-
formoval o průběhu proběhlého ročníku i o přípravách toho příštího.
V další části vystoupil k problematice zadržování vody v krajině 
Ing. Mgr. Marek Hartych z MAS Český Sever. Starostům představil při-
pravovaný společný projekt s UJEP Ústí nad Labem „Drobné vodní plochy 
v krajině jako komplexní nástroj k řešení sucha a dalších hydrologických 
extrémů“. Projekt zmapuje historické i stávající vodní plochy, zaniklé ryb-
níky, tůně atp. Navrhne řešení ke zlepšení zadržování vody v krajině na 
Šluknovsku, ve vybraných lokalitách určí i některá konkrétní opatření. 
Vzniklý materiál se stane podkladem pro argumentaci při získávání do-
tačních finančních prostředků na realizaci konkrétních aktivit. Starostové 
projekt vítají a podporují, zadržení co největšího množství vody v krajině 
a minimalizace jejího rychlého odtoku chápou jako základní opatření proti 
dalšímu vysychání krajiny. Očekávají ze strany státu zjednodušení a zá-
roveň zvýšení dostupnosti i objemu dotačních finančních prostředků na 
rekonstrukce rybníků, budování tůní, obnovu starých vodních ploch a po-
dobných opatření. Stejně tak je nezbytné zjednodušení a omezení součas-
né byrokratické zátěže při získávání potřebných realizačních povolení.
Hlavním bodem programu bylo vystoupení Ing. Ludvíka Řičáře, ředitele 
Krajského ředitelství Lesů ČR, kterého doprovázel Tomáš Frinta, zástupce 
lesního správce Rumburk. Hosté představili nové organizační uspořádání 
státního podniku Lesy ČR. Oblast Šluknovska bude spadat nově právě pod 
liberecké ředitelství. Dále pak zazněly podrobné informace k probíhající 

Pokračování na str. 4
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kůrovcové kalamitě, k jejím ekonomickým a dalším dopadům na hospoda-
ření společnosti. Šluknovsko je aktuálně nejpostiženějším regionem na se-
veru Čech. Starostové upozornili na obavy z poškozování místních komu-
nikací při vyvážení obrovského množství kalamitního dřeva, které nemají 
potřebné konstrukční parametry. Požadují stanovení odvozních tras, pří-
padné omezení maximální tonáže odvozní techniky a otevřenou vzájem-
nou komunikaci. Obce jsou také často vlastníky lesních porostů a obávají 
se šíření kůrovce ze sousedních lesních porostů ve správě LČR, případně 
Národního parku České Švýcarsko. Byla rovněž diskutována problematika 
poškozování zemědělských i lesních porostů přemnoženou černou a vyso-
kou zvěří. Ze strany LČR byla potvrzena maximální otevřenost a vstřícnost 
k řešení případných problémů.
Dále se starostové zabývali tématem případné změny územně správní-
ho uspořádání, konkrétně o případném přechodu Šluknovska pod Li-
berecký kraj. Zavládla shoda na tom, že se jedná o dlouhodobý proces 
vyžadující širší diskusi, projednání v zastupitelstvech jednotlivých měst 
a obcí, a následně změnu zákona. Vzhledem k blížícím se krajským vol-
bám v příštím roce, je vhodné toto téma prozatím odložit. Sdružení se ve 
spolupráci s DSO Sever a DSO Tolštejn bude snažit aktivně a důsledně 
prosazovat zájmy města a obcí Šluknovska v rámci stávajícího krajského 

Starostové Šluknovska jednali v Rybništi
uspořádání.
V diskusi se starostové opakovaně věnovali připravované tzv. optimalizaci 
policejních útvarů na Šluknovsku. Znovu vyjádřili nesouhlas se zamýšle-
ným zrušením obvodního oddělení ve Velkém Šenově, podpořili přesunutí 
hlídkové služby do Rumburku z nevyhovujících prostor ve Varnsdorfu, ni-
koli však její zrušení a přesunutí do Děčína. Starostové požadují doplnění 
stavů na stávajících obvodních oddělení, zvýšení počtu policistů v hlídkové 
službě a doplnění počtu policistů ve Speciální pořádkové jednotce na počet 
dle příslibu Vlády ČR po nepokojích na Šluknovsku v roce 2011. 
Dále se diskutovalo o situaci v rumburské nemocnici, která zatím funguje 
pod dohledem insolvenční správkyně. Město Rumburk je připraveno po-
moci finanční půjčkou na zajištění provozu.
Starostové trvají na naplnění příslibu ze strany Ústeckého kraje vybudo-
vat vhodné prostory pro překládku pacientů při převozu do okolních ne-
mocnic. Starostové nesouhlasí se záměrem ministerstva zdravotnictví 
přesunout stanoviště letecké záchranné služby z Ústí nad Labem do Mostu 
a podporují snahu Ústeckého kraje o prodloužení denní doby pro lety.
V závěru Sdružení nominovalo starostu Starých Křečan Františka Morav-
ce do bezpečnostní komise Svazu města a obcí ČR.
Příště se Sdružení sejde koncem listopadu v Horním Podluží.

Jan Kolář, předseda SPRŠ

Pokračování ze str. 3

Vážená paní Lukešová, 
městem se šíří informace o tom, že jste skončila svou funkci tajemnice 
a tedy ředitelky šluknovského městského úřadu. Paní starostka také vy-
hlásila výběrové řízení na obsazení této pozice, redakce by Vám proto ráda 
položila několik otázek:
Jak dlouho jste byla ve funkci tajemnice města a jaký je důvod Vašeho 
odstoupení?
Na městském úřadu v různých pracovních pozicích působím již 28 let, ve 
funkci tajemnice pak necelých 9 let. K 30. září jsem se na základě vlastní-
ho rozhodnutí a po dohodě s paní starostkou a členy rady města této funkce 
vzdala. Rozhodnutí to nebylo unáhlené, zvažovala jsem jej již delší dobu, 
protože mě ta práce už přestala těšit a naplňovat, a důvodů, které mě k tomu 
vedly, je hned několik. Velmi krátce a obecně: náročnost, složitost a široký 
rozptyl výkonu této funkce v prakticky permanentním stresu, částečné názo-
rové neshody na způsob výkonu práce, jednání a vedení týmu zaměstnanců, 
které pro mne byly důležité a zcela zásadní, a v neposlední řadě také cesta, 
kam se obecně veřejná správa v této republice v posledních letech ubírá – tj. 
stále nesmyslnější nárůst složité administrativy, ztráta zdravého selského ro-
zumu a především pak naprostý odklon od lidského přístupu a službě obča-
nům, s čímž se potýká každý zaměstnanec, který pracuje na těch nejnižších 
úrovních veřejné správy, tedy na městech a obcích...    
Co funkce tajemníka města obnáší?
Tajemník je ředitelem městského úřadu a statutárním zástupcem v pra-
covně-právních vztazích. Je vedoucím úřadu podle zákona o úřednících. 
Je zaměstnancem města, tedy nikoli voleným funkcionářem, a ze zákona 
musí být apolitický. Je jmenován a odvoláván starostou po provedeném 
výběrovém řízení a předchozím souhlasu ředitele krajského úřadu (to má 
zajistit kontinuitu výkonu veřejné správy při střídání volených zástup-
ců po volbách).  Řídí komplexně chod celého úřadu, je zaměstnavatelem 
a nadřízeným všem zaměstnancům, zařazeným do úřadu (tedy s výjimkou 
městské policie). Je zodpovědný za výkon přenesené působnosti  tj. státní 
správy, podílí se na přípravě zasedání rady a zastupitelstva města a těchto 
zasedání se účastní s hlasem poradním. A jinak je takovým Ferdou mra-
vencem a v duchu práce všeho druhu musí mít přehled a s kolegy řešit 
úplně vše, co je v chodu města důležité – od personálních záležitostí, přes 
veřejné zakázky, vnitřní předpisy, investice a údržbu města, komunikace, 
památky, územní plánování a stavební řád, ekonomické záležitosti, kultur-
ní akce, chod jednotlivých zařízení města, výkon sociální a terénní práce 
a pečovatelské služby, správu veškerého majetku města a dispozice s ním, 

Rozhovor na aktuální téma z Městského úřadu
s novou vedoucí Odboru kultury Ing. Bc. Ivanou Lukešovou

přestupky, matriční události a evidenci obyvatel, inventarizaci, až po ve-
řejný pořádek a řadu dalších oblastí. Ten záběr je zkrátka velmi rozsáhlý.
Co Vám funkce tajemníka města dala a naopak „vzala“?
Dala mi obrovské zkušenosti a poměrně bohatý právní rozhled – a za tuto 
příležitost jsem paní starostce vděčná. Měla jsem možnost výrazným způ-
sobem ovlivnit komplexní rekonstrukci radnice vč. vybavení a zahájení 
provozu. Čeho si však cením naprosto nejvíc, je tým skvělých lidí – kolegyň 
a kolegů, které jsem měla tu čest řídit a jejichž práce si velmi vážím. Mnohé 
z nich jsem také jako zaměstnance města přijímala. Jim všem patří mé vel-
ké poděkování za jejich spolupráci. 
A co mi ta práce vzala? Zcela určitě část mého zdraví a obrovskou část mého 
osobního času – a to bylo možné jen díky velké podpoře mé skvělé rodiny. 
Zůstáváte nadále pracovníkem Městského úřadu ve Šluknově?
Ano, po dohodě s paní starostkou a radními zůstávám. Od října jsem byla 
jmenována vedoucí Odboru kultury a budu mít na starosti zámek, dům 
kultury a městskou knihovnu. Zároveň jsem byla jmenována i kronikářkou 
města. Svým způsobem se tak částečně vracím k práci, kterou jsem s ra-
dostí dělala již v minulosti, protože mě velmi baví a představuje pro mě 
zase po letech příjemnou změnu.
Děkuji Vám za rozhovor.                                Jitka Schneiderová, šéfredaktorka

Natáčení filmu Bourák s Ivanem Trojanem probíhá 
v celém výběžku i v našem městě

V pátek 11. října ve večerních hodinách se filmový štáb se svým 
zázemím přesune na šluknovské náměstí před radnici. 

Prostor před radnicí a spodní parkoviště tak budou 
pro veřejnost i průjezd až do soboty 12. října večer, 

než filmový štáb opět odjede, uzavřeny. 
Rovněž tak dojde v sobotu 12. října z důvodu natáčení 

filmové scény k uzavírce krajské komunikace 
Dr. Milady Horákové - silnice III/267 směrem do Nového Hraběcí 

(od železničního přejezdu až do N. Hraběcí), 
a to v době od 7:00 do 19:00 hodin. 

Rezidentům, bydlícím v dotčeném území, 
bude průjezd v průběhu natáčení umožněn.

Filmová kancelář Ústeckého kraje
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Zastupitelstvo města na svém 6. zasedání 3. 10. 2019 rozhodlo o záměru prodat některé nemovitosti z ma-
jetku města. Jedná se o 2 bytové domy s průměrným stářím kolem 100 let, nacházející se v centru města. 

... NEjSEVERNĚjŠí MĚSTO ČR

Nabídky je možné podávat do 29. 11. 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. 4 v ul. Smetanova, 4 bytové jednotky + nebytový prostor,
minimální kupní cena 3 370 000  Kč 

Dům čp. 6 v ul. Smetanova, 5 bytových jednotek, 
minimální kupní cena 2 300 000  Kč 

Město Šluknov
nabízí 

bytové domy

www.mesto-sluknov.cz
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Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona 
č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České re-
publiky mikročipem.
Nejčastější dotazy kladené na Státní veterinární správu:
Na koho se povinnost povinného označení mikročipem bude vztaho-
vat, kdy začíná platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze 
v případě, že je pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na 
území České republiky označený každý pes.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očková-
ní proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování pro-
vedené před 3. 7. 2011.
Proč se povinnost zavádí?

Od nového roku musíme nechat psy označit mikročipem

Zavedení povinného označení všech psů na území 
ČR by mělo být přínosem zejména v těchto oblas-
tech:
zjištění identity psa v případě potřeby kontrol-
ních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, obce atd.).
účinnější monitoring chovů a kontrola dodržo-
vání stanovených pravidel a předpisů (např. počtu 
držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování 
zoohygienických podmínek, zajištění pohody zví-
řat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat,
umožnění kontroly při prodeji psů prostřednic-
tvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, tak 
z hlediska finančních předpisů,
bude možné prokázat vlastnictví psa, což je vel-
mi důležité v případě odcizených psů i v případě 
postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem 
způsobenou škodu (např. případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu, psi 
pytláci atd.),
zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, 
že se vrátí ke svému původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější.
Kdo označení mikročipem provádí, jaká je jeho cena? Najdu někde se-
znam veterinárních lékařů, kteří „čipování“ provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří 
jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou 

registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/
seznam-veterinaru).
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na jeho 
typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. 
Ceny jsou smluvní.
Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi čip? 
Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.
Není „čipování“ pro psa nebezpečné či zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip 
o délce cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do pod-
koží zvířete. Obal mikročipu je vyroben z biokompatibilních materiálů, na 
které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso.
Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní 
zdroj energie. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.

Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zá-
konné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit 
správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty, 
protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl 
platné očkování proti vzteklině.
Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat regis-
tr čipovaných psů? Funguje již nějaký? K čipo-
vání psů již dochází…
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (vete-
rinární zákon) nezavádí povinný zápis do jaké-
hokoli registru psů. Povinností je, aby v dokladu 
o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím prů-
kazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo mikročipu. 
Obec si však může povinnost evidence stanovit 
vyhláškou. Některé obce to již takto nastaveno 

mají. V současné době není zatím řešena oblast jednotné celostátní eviden-
ce psů.
Vztahuje se nová povinnost také na kočky či další druhy zvířat? 
Příslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné označení pouze 
u psů.
Situace je však odlišná, pokud se svým zvířetem plánujete cestovat do za-
hraničí. V takovém případě se povinnost označení zvířete mikročipem sta-
novená evropskou legislativou již řadu let vztahuje nejen na psy, ale také 
na kočky a fretky.
Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování má až 
v průběhu roku 2020 (případně 2021 či 2022). Musím jej nechat čipo-
vat ještě v roce 2019, nebo stačí až při přeočkování?
Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely veterinárního zákona 
je s účinností od 1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině platné pouze 
pokud je pes označen mikročipem, případně označen čitelným tetováním 
provedeným před 3. červencem 2011. Není tedy možné tuto proceduru od-
kládat až do dalšího přeočkování. Pokud tak již chovatel neučinil, je nutné 
nechat psa označit nejpozději do konce roku 2019, jinak bude očkování 
považováno za neplatné. 

Státní veterinární správa (www.svscr.cz)

Číslo čipu je nutné oznámit i na Městský úřad Šluknov, 
kde máte svého psa přihlášeného a platíte za něj poplatky. 

Číslo čipu i známky odesílá do Centrální evidence zvířat 
a věcí v ČR pracovnice místních poplatků. 

Až poté plní mikročip Vašeho psa funkci prostředku
 k vyhledání a nalezení zaběhnutého psa. 

Mikročip sám o sobě nemá vloženu žádnou informaci 
vyjma unikátního čísla. 

Proto až při srovnání s databází poskytne všechny potřebné 
informace veterinářům nebo bezpečnostním složkám, 

jak Vás jako majitele ztraceného psa vyhledat a zkontaktovat.

Barbora Justová, místní poplatky - Tel. č. : 412 315 324, 
e-mail: justovast@mesto-sluknov.cz  

Vážení spoluobčané,
město Šluknov Vám již delší dobu nabízí jednoduchý a pohodlný způsob 
získávání informací o dění ve městě. SMS InfoKanál města umožňuje za-
sílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních te-
lefonů v krátkých textových zprávách (SMS). Na Váš mobilní telefon tak 
mohou být zasílány různé informace např. o haváriích, o výstrahách před 
živelnými pohromami, o zasedáních zastupitelstva města, veřejných setká-
ních starostky s občany, o uzavírkách místních komunikací, o kulturních 
akcích a další užitečné informace spojené se životem ve městě. 
Odběr těchto informací si můžete zajistit registrací těmito způsoby: 
1. online na webových stránkách města, 
2. SMS zprávou, 
3. osobně na MěÚ (sekretariát). 
Více informací naleznete na webových stránkách města www.mesto-sluk-
nov.cz.
S veškerými dotazy ohledně služby SMS InfoKanál se, prosím, obracejte 
na městský úřad - sekretariát, tel. č. 412 315 304. Další informace získáte 
rovněž na webových stránkách www.infokanal.cz a www.mesto-sluknov.cz.
Věříme, že jste se službou SMS InfoKanál spokojeni a pokud jste ještě tuto 
službu nevyužili, neváhejte a zaregistrujte se. 

Jaroslava Filipová, DiS.
pracovnice odboru vedení města
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Základní škola j. Vohradského 
Šluknov - hlavní budova 
ul. T. G. Masaryka 678

ředitel školy: 
Mgr. Renata Sochorová 

(tel. 736 633 581)

Pátý ročník
cyklu Putování
začíná 9. října

Základní škola ve Šluknově od října 
opět zahajuje cyklus besed „Puto-
vání“ pro žáky i širokou veřejnost. 
Tento cyklus, který si za pět let 
svého trvání získal značnou oblibu 
nejen mezi Šluknováky, má tedy 
letos kulaté výročí, a proto jsou 
témata jednotlivých besed zvláště 
lákavá. 
Začínáme ve středu 9. října, jako 
vždy v 17.00 v přízemních prosto-
rách hlavní budovy základní školy, 
a to s manžely Steklými. Podíváme 
se s nimi do Gruzie, která je v sou-
časnosti mezi cestovateli velmi po-
pulární. Další beseda následuje 
20. listopadu, kdy nám o Vietnamu 
přijde vyprávět pan doktor Straka. 
Od ledna do dubna se pak můžeme 
těšit ještě na Velkou Británii (ná-
vaznost na loňský Londýn), Mexi-
ko, Rakousko a NP USA.
Rádi bychom také tímto příspěv-
kem znovu poděkovali všem, kteří 
ochotně, nehledě na své pracovní 
vytížení, bez nároků na jakoukoli 
finanční odměnu, přicházejí mezi 
nás, aby nám zprostředkovali své 
zajímavé zážitky z cest, ale také 
všem věrným účastníkům, kteří 
vytvářejí tu úžasnou a slovy téměř 
nevylíčitelnou atmosféru našich 
podvečerů. Zároveň pak mezi 
sebe srdečně zveme všechny další 
případné zájemce o naše besedy. 
Vstupné se u nás neplatí, potřebu-
jete jen chuť dozvědět se něco no-
vého.
Těšíme se na vás i v tomto školním 
roce.

Za všechny organizátory
Mgr. Alena Müllerová

Nabídka mimoškolních aktivit na základní škole

Vzhledem k tomu, že nám záleží na 
tom, jak naši žáci tráví svůj volný 
čas, nezaměřujeme se pouze na vý-
uku, ale podporujeme smysluplné 
trávení volna i širokou nabídkou 
zájmových aktivit.
V letošním školním roce jsme ote-
vřeli již pět oddělení školní družiny. 
Hned v prvním týdnu byla všechna 
oddělení naplněna téměř na ma-
ximální počet. Všichni zájemci 
z prvního stupně byli do družiny 
zařazeni. Ranní družina se otevírá 
již v šest hodin a odpolední končí 
v půl páté. 
V rámci školní družiny jsou ote-
vřeny kroužky - Výtvarně kera-
mický pod vedením p. vychovatele 
Rozvorala, Tvořivé ruce pod vede-
ním p. vychovatelky Šimonkové, 
Mažoretky Berušky pod vedením 
p. vychovatelky Poláčkové a Pří-
rodovědný kroužek pod vedením 
p. vychovatele Neckáře. Do obsaze-
ní kapacity se mohou na tyto krouž-
ky hlásit i žáci, kteří školní družinu 
nenavštěvují.
Pro starší žáky je k dispozici školní 
klub, který využívá pro svou čin-
nost zejména podkrovních prostor 
v hlavní budově. Dále zde žáci mo-
hou pobývat v době polední pře-
stávky před odpoledním vyučová-
ním, popřípadě mezi koncem výuky 
a začátkem hlavní činnosti školního 
klubu. Hlavní činnost školního klu-
bu probíhá každý den mezi druhou 
a třetí hodinou pod vedením dvou 
vychovatelů. V jednotlivých dnech 
v týdnu probíhají aktivity různého 
zaměření. Žáci mohou školní klub 
navštěvovat buď každý den, nebo si 
mohou vybrat konkrétní den podle 
zaměření.
Pondělí mohou žáci trávit aktivním 
pohybem v tělocvičně (míčové hry, 
sportovní soutěže…) nebo při se-
stavování modelů z legendárních 
stavebnic Merkur, magnetických 
stavebnic Magformers apod. 
V úterý mohou žáci kuchtit ve škol-
ní kuchyňce nebo dát průchod své 
tvořivosti ve výtvarném kroužku. 
Středu mohou žáci trávit hraním 
široké palety deskových her (Mo-
nopoly, Dostihy a sázky …) nebo 
se věnovat tajům přírody v přírodo-
vědném kroužku. 
Ve čtvrtek nabízíme opět výtvarný 
kroužek a také pohybové aktivi-

ty zaměřené na základy bojových 
umění (Aikido, Karate, Kickbox). 
V pátek bude probíhat filmový 
klub s názvem Filmy vs. knihy, zde 
se budou porovnávat tištěné verze 
popř. audioknihy s jejich filmovým 
zpracováním. Některé pátky budou 
vyhlašovány tzv. Výzvy – soutěže 
s různou tématikou.
Do kroužků je třeba se přihlásit 
do 15. 10. 2019, pokud nebude při-
hlášen dostatečný počet zájemců, 
kroužek se neotevře.
Veškeré informace o aktivitách 
školního klubu společně s bližším 
popisem jednotlivých kroužků bu-
dou zveřejňovány na webových 
stránkách školy v záložce Školní 
klub. 
Pod školní klub patří i všechny zá-
jmové kroužky, které vedou naši pe-
dagogové. Jedná se o tyto aktivity:
- pro žáky 1. stupně je určen krou-
žek pletení z pedigu pod vedením 
p. uč. Krákory,
- pro žáky 1. stupně je také určen 
sportovní kroužek zaměřený na 
florbal pod vedením p. uč. Krákory, 
ten je realizován v rámci projektu 
Sportuj ve škole
- další sportovní kroužek, zejména 
pro žáky druhého stupně také za-
měřený na florbal, vede p. uč. Ma-
tějka,
- pro žáky z devátého ročníku je ur-
čen kroužek cvičení z matematiky 
pod vedením p. uč. Gallové a Švar-
cové.
- žáci 7. - 9. ročníku mohou vařit 
pod vedením p. uč. Švarcové
- také žáci 5. ročníku mohou vařit 
pod vedením p. uč. Schneiderové
- žáci druhého ročníku se mohou 
seznamovat se základy anglického 
jazyka pod vedením p. uč. Krhou-
nové
- žáci druhého ročníku si mohou 
protáhnout tělo při józe vedené 
p. uč. Laštůvkovou
- třeťáci mohou kreativně tvořit 
s p. uč. Bredlovou
Většina kroužků zahájila svou čin-
nost 1. října, v případě zájmu je 
možné se ještě přihlašovat do na-
plnění kapacity u jednotlivých ve-
doucích.
Učitelé organizují i různé další 
aktivity:
Učitelé a asistenti žákům na prv-
ním i druhém stupni nabízejí pravi-
delné doučování. 
Žákům se po vyučování také pravi-
delně věnuje naše školní speciální 
pedagožka Iveta Skopalová. Vede 
logopedická cvičení, nápravu spe-
cifických poruch učení, doučuje 
cizince český jazyk, je k dispozici 

žákům i rodičům v případě potřeby 
konzultace problémů. 
Snažíme se také rozvíjet u žáků 
jejich nadání. 
Paní učitelka Steklá na druhém 
stupni povede tzv. klub logiky 
a deskových her. Žáci by si měli zá-
bavnou formou procvičovat logické 
uvažování a různé strategie k řešení 
problémů. 
Stejný klub bude i pro prvňáčky sa-
mozřejmě uzpůsobený věku žáků 
pod vedením p. uč. Zahejské.
V rámci komunikace v cizím jazyce 
se žáci pátého ročníku mohou zdo-
konalovat v angličtině pod vedením 
p. uč. Petrouškové.
Podílet se na chodu školy a přípra-
vě akcí pro spolužáky mohou žáci 
v rámci Klubu občanských a soci-
álních dovedností (Žákovský parla-
ment) pod vedením p. uč. Gallové.
Další aktivity v naší škole organi-
zují jednotlivci či různé neziskové 
organizace. 
V rámci smlouvy se Schrödingero-
vým institutem jsou našim žákům 
každou středu  ve velkém sále tě-
locvičny k dispozici trenéři bas-
ketbalu, v pondělí trenér florbalu 
a na malém sále se v pondělí schází 
kroužek mladých záchranářů.
Paní Mrázková z SK Viktorie vede 
v rámci projektu Děti na startu kaž-
dé pondělí pohybovou přípravu pro 
děti od čtyř do devíti let. 
V rámci projektu Naši sousedé se 
vybraní žáci devátého ročníku po-
kusí pod vedením p. učitele Vyšo-
hlída zmapovat osudy pamětníků. 
Talentovaní žáci si po vyučování 
mohou poměřit své znalosti a do-
vednosti v různých soutěžích:
- Dějepisná olympiáda pod vede-
ním p. uč. Vyšohlída,
- Olympiáda z českého jazyka pod 
vedením p. uč. Müllerové,
- Matematický klokan, Matematic-
ký expres – organizují učitelé mate-
matiky, 
- Biologická olympiáda a Přírodo-
vědný klokan pod vedením p. uč. 
Steklé,
- Sportovní soutěže – Šluknovská 
liga, Školní liga, Mc. Donald Cup,
- DUHA – soutěž pro žáky 7. roč-
níku.
Mnozí pedagogové organizují pro 
své žáky různá sportovní odpoled-
ne, oblíbené přespávandy ve škole, 
besídky, celodenní či odpolední vý-
lety a spoustu dalších aktivit.
Pro naše žáky i pro veřejnost paní 
uč. Müllerová organizuje již tra-
diční zeměpisné přednášky šluk-
novských cestovatelů, které se se-
tkávají s velkým ohlasem a mají své 

pravidelné návštěvníky.
Je tedy zřejmé, že ve škole se žákům 
či jejich rodičům naplno věnujeme 
i mimo výuku. Pokud máte zájem 
o bližší informace, navštivte naše 
webové stránky www.zssluknov.cz, 
nebo nás navštivte přímo ve škole, 
rádi vás zde uvítáme.

Mgr. Renata Sochorová, 
ředitelka ZŠ J. Vohradského
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Divadelní představení „Ani za milion“ 

Sluníčko se snaží svými paprsky ještě dát najevo světu, že je tady, ale příroda 
se už pomalu obléká do podzimního hávu. Hlavní sezóna zámku se pomalu 
chýlí ke konci a je to u nás znát, protože s akcemi se doslova roztrhl pytel! 
My se moc těšíme, že Vás u nás opět po letní odmlce přivítáme a věříme, že si 
z pestré nabídky akcí vyberete právě ty své.

Srdečně Vás zveme do podzimního zámku za kulturou

12. října od 18:00 hodin Vás zveme na detektivní komedii, kterou nám 
přiveze divadelní sdružení Pohoda. Michaela Doležalová – Jacqueline 
a Roman Vencl – Lambert originálně ukáží, že i když ve hře vystupuje jeden 
muž a jedna žena, nemusí se zápletka točit jen kolem partnerských vztahů. 
Slovo o hře: Jacqueline, byť provdaná za anglického velvyslance, je Fran-
couzka tělem, duší i původem. Má dvě děti a kufřík s milionem eur, který 
je ochotna darovat každému, kdo si jej zaslouží. Nenávidí venkov, samotu 
a obyčejnost. Lambert ženatý není, manželka od něj utekla. Má duši ná-
mořníka a žije jen pro svůj maják, o který se stará čtyřiadvacet hodin den-
ně, 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 brilantní detektivní komedii, která obě postavy svede dohromady 
a navěky spojí tajemstvím, je totiž všechno jinak, než se zdá - každá lež je 
pravdou, každá pravda lží a jisté je pouze to, že pod rouškou humoru se 
skrývá vrah.
Kapacita míst je omezena, proto si je nezapomeňte rezervovat v informač-
ním centru v zámku.
Vstupné: 100 Kč / osoba

Autorské čtení 

17. října od 16:00 hodin společně 
slavnostně přivítáme na svět no-
vou knihu pohádek, která vznikla 
z pera paní Květoslavy Vidimské, 
a svými kresbami ji doplnil pan Jiří 
Petrnoušek. Kolik práce stálo za 
vydáním nové knihy? Má spojitost 
s divadelním souborem Kvítkem? 
Jak bylo těžké namalovat ilustrace? 
To a ještě mnohem víc budete mít 
možnost se dozvědět při autorském 
čtení na zámku. Kdo ještě knihu 
nemá, bude mít jedinečnou příleži-
tost ji na místě koupit a nechat si ji 
osobně od autorky a ilustrátora po-
depsat. Děti z Kvítka si pro Vás také 
připravily jednu pohádku z knihy, 
kterou Vám zahrají. 
Vstupné: dobrovolné

Den turistických informačních center

Celý čtvrtek 24. 10. od 9:00 do 
17:00 hodin pro Vás budeme v in-
formačním centru k dispozici, aby-
chom Vám představili naši práci 
a také naše Íčko. 
Asociace turistických informačních 
center ČR touto akcí oslavuje Svě-
tový den pro rozvoj informací.
Těšit se můžete na spoustu infor-
mací o našem infocentru, kávičku 
nebo čaj a něco k tomu, pro děti 
balonek.
Těšíme se na Vás!

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica je hudební festival, který vznikl 
v roce 2000. Koná se vždy v období podzimu na Českolipsku, postupem 
času se rozšířil i mimo okres, kraj i Českou republiku. Organizují jej fir-
ma Bohemorum s. r. o. (jednatel Martin Prokeš) s občanským sdružením 
Arbor.
Festival od svého počátku sází na kvalitní programovou nabídku, která při-
tahuje kulturně náročné posluchače a další k této náročnosti vychovává. 
Město Česká Lípa není jen regionálním centrem, ale i místo v Evropské 
unii, kde lidé navazují kulturní, obchodní a obecně lidské vztahy se širším 
okolím, bez ohledu na bariéru hranic. Jedním z hlavních cílů je přinášet 
kvalitní hudbu do malých obcí a znovu objevovat krásu hudby provozova-
né především v sakrálních prostorech. Během festivalových koncertů zní 
hudba duchovní i světská. Organizátoři se snaží během každého ročníku 
nabídnout také koncerty pro dětské publikum a nezapomínají ani na pří-
znivce hudby 20. století, jazzu a alternativy. 

Koncert hudebního festivalu Lípa Musica

Lípa Musica již před několika lety u nás organi-
zovala svůj první koncert, v letošním roce je to již 
podruhé, co si pro svůj festival vybrala koncertní 
sál našeho zámku. 25. října od 19:00 hodin při-
vítáme klavíristu Miroslava Sekeru, který se hře 
na klavír věnuje již od svých tří let. 
Díky umění hry na klavír a současně na housle byl 
vybrán do role malého Mozarta v oskarovém fil-
mu „Amadeus“ režiséra Miloše Formana. V roce 2002 se stal vítězem me-
zinárodní soutěže J. Brahmse v rakouském Portschachu. Již předtím získal 
ocenění v mnoha významných soutěžích u nás i v zahraničí, jako například:
• cenu v soutěži F. Chopina v Mariánských Lázních,
• cenu v soutěži pořádané HAMU (Stipendium firmy YAMAHA),
• cenu v mezinárodní soutěži v Gaillardu ve Francii.
Program koncertu:
Leoš Janáček: Sonáta es moll „ Z ulice, 1. X. 1905“ 
Fryderyk Chopin: Sonáta b moll op. 35
Leoš Janáček: V mlhách 
Fryderyk Chopin: Nocturno cis moll, op. posthumní, Polonéza As dur op. 53 
Vstupné: 250 Kč, lze koupit jen na www.lipamusica.cz

Nemohli jsme vyne-
chat ani nejmenší, 
kteří mají možnost 
2. listopadu od 14:00 
hodin shlédnout 
v zámku originální 
představení divadla 
Láryfáry Indiáni ze 
šuplíku. 
Těšit se můžete na 
pohádku o třech po-
trhlých kamarádech, 
kteří prožili dětství 
v indiánském světě, 
plném dobrodruž-
ství. Naučili se být 
bojovníky, tančit jako 
šamani, vystopovat 
divou zvěř, sbírat 
skalpy a krotit koně. 
Společně s nimi se 
naučíte indiánské pís-

Divadelní představení „Indiáni ze šuplíku“

ně a tance.  Těší se na Vás „Tančící vítr, náčelník Apačů“, „Cukrová pěst“ 
a „Ta co nemá jméno“. Délka představení je 45 minut.
Vstupné 50 Kč dospělí a 30 Kč děti.
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Dvoustranu za Šluknovský zámek připravila Mgr. Andrea Kadlecová

…si v Informačním centrum můžete 
koupit tři druhy kalendářů Česko-
saského Švýcarska nebo našeho vý-
běžku v historických fotografiích na 
rok 2020?

Vlk – náš staronový soused
Vstupní hala zámku ožila putovní 
výstavou o vlkovi, který vzbuzu-
je často respekt a obdiv, někdy ale 
i  obavy. Přijďte poznat toto ma-
jestátní zvíře zase z jiné perspektivy. 
Výstava bude k vidění do 31. října.

K tradičním nožům vyráběným 
v Českosaském Švýcarsku patří 
i kromě populární rybičky, kterou 
u nás v RIC můžete zakoupit stříbr-
nou, zlatou, barevnou či zdobenou 
kamínky, Nožička.

Nové výstavy

Pro přátele uniforem
Výstava, která mapuje historické 
vojenské uniformy. K vidění budou 
americké vojenské uniformy z 1. 
a 2. světové války, uniformy Viet-
namské války, války v Afganistánu 
a Československé a České válečné 
uniformy. Výstavu budete moci na-
vštívit od 7. října 2019, kdy ji spo-
lečně otevřeme slavnostní vernisá-
ží, a potrvá do 20. prosince 2019. 
Vstupné: 20 Kč / osoba

Pomůžete nám vánočně 
vyzdobit náš zámek?
Ač to tak venku zatím nevypadá 
a do Vánoc zbývají necelé 3 měsí-
ce, 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, které 
mohly tvořit například papírové 
řetězy, které jste si vyrobili se svý-
mi 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

Park bude mít svou první výstavu na stromech

Znáte „Nožičku“?

Zavírací nožík vzniká stejnou tech-
nologií jako Rybička, čepel má z ne-
rezové oceli a střenky jsou z tlakově 
litého zinku. Jeho zajímavý tvar 
ocení nejen fanoušci retra, ale také 
ti, kteří hledají praktický, zajímavý 
a kvalitní nůž za příznivou cenu. 
V informačním centru můžete nově 
koupit Nožičku za 82 Kč. 

Víte, že...

Víte, že ať už se rozhod-
nete pro hořkou nebo 
mléčnou čokoládu, je 
dost vysoká pravděpo-
dobnost, že si dopřáváte 
dobrotu, na jejíž výrobě 
se nedobrovolně podí-
lely děti? 70 % světové 
produkce kakaa pochází 
z oblasti západní Afriky.
V západní Africe pracu-
je v kakaovém průmyslu 
stále 1,8 milionu dětí, 
většina v Pobřeží slo-
noviny a Ghaně. Podle 
Amerického minister-
stva práce pracuje ve 
státě Pobřeží slonovi-
ny téměř 40 % dětí ve 
věku 5 - 14 let, více než 
109 000 z nich zaujímá v kakao-
vém průmyslu nejhorší formy dět-
ské práce a přibližně 10 000 z nich 
jsou oběťmi únosů a zotročování.
V Evropě a USA lidé ročně sní 
přes 5 kg čokolády. Ale jen má-
lokdo tuší, za jakou cenu se ka-
kao získává. Počet uvědomělých 
spotřebitelů a spotřebitelek roste 
a s nimi se šíří kampaně mířící na 
velké zpracovatele kakaa (Nestlé, 
Kraft Foods, Hershey), aby pro 
své výrobky nevyužívali kakao, na 
jehož produkci se podílely děti. 
Žádají rovněž spravedlivou odmě-
nu pro pěstitele. Společnosti Ne-
stlé a Cadbury už částečně přešly 
na fairtradové kakao, což se ihned 

ve Velké Británii projevilo na na-
výšení tržeb z prodeje fairtradové 
čokolády z 84 milionů liber v roce 
2009 na 342 milionů liber v roce 
2010. Tím loni čokoládové pro-
dukty tržbami dokonce překonaly 

kávu (180 milionů 
liber). Většina pěs-
titelů stále ale nedo-
stává za svou práci 
spravedlivě zapla-
ceno.
Existují ale i čoko-
lády, za nimiž ne-
stojí dětská práce 
ani znečišťování 
životního prostředí. 
V době 21. století je 
osvěta velice důle-
žitá, proto jsme se 
i my rozhodli dostat 
toto téma do pod-
vědomí Vás všech 
a v zámeckém par-
ku od 5. 10. do 12. 
10. připravili vý-

stavu na stromech. V případě 
nepříznivého počasí bude kopie 
výstavy umístěna rovněž i ve 
Šluknovském zámku.
Nebuďte lhostejní k situaci ve svě-
tě a zajímejte se!
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Všichni jsme vyrostli snad o půl metru, málem jsme se leckdy ani nepozna-
li. Povyprávěli jsme si, jak jsme se měli v létě a spolu s medvídkem Míšou 
jsme přivítali nové kamarády, které jsme seznámili s naší školkou. Naučili 
jsme je nové hry, písničky, zahráli jsme si pohádky.

Prázdniny skončily a my jsme se zase sešli ve školce

Byli jsme se podívat na zahrádce p. uč. Jabůrkové, která nám moc hezky 
vyprávěla o všech plodinách, které na ní pěstuje a některé jsme si odnesli 
s sebou do školky. Naučili jsme se například pojmenovat některé ovocné 
stromy, rozkrojit jablíčko na čtvrtiny a umíchat ovocný salát.

Vlakem jsme se vypravili do Rumburka do muzea za kukačkou, která nás 
provedla kolem rybníka. Poznali jsme spoustu nových ptáčků. A abychom 
zjistili, jestli tito ptáčci bydlí u každého rybníka, vydali jsme se do zámec-
kého parku k rybníčku a pozorovali a hledali. Čekaly tu na nás jen kačenky, 

ale zato jich bylo tolik, že jsme je ani nespočítali. Byli jsme na ně připraveni 
a nakrmili jsme je chlebem a rohlíky. Radost byla na obou stranách. Cestou 
zpátky jsme si nasbírali plné kapsy kaštanů, ze kterých si vyrobíme třeba 
ptáčky doma s maminkou a tatínkem. 

A celé září jsme zakončili sportovním kláním společně s kamarády z dru-
hých tříd ZŠ. Vítězi jsme byli všichni, moc jsme si to užili a už teď se těšíme 

Foto a text: Hana Princována další setkání.
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Pětiměstí - Den lidové turistiky

Starostové Pětiměstí a překladatel Ing. Jiří Rak Foto: Mgr. Eva Džumanová, Hagen Israel 
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bělolist nejmenší

Musela to být ve městě velká sláva, když 8. ledna 1873 Česká severní dráha 
uvedla do provozu jednokolejnou trať na trase Rumburk – Šluknov. Výdo-
bytek technologického pokroku – parostrojní železnice – do Šluknova do-
razil necelých 35 let od zprovoznění první obdobné dráhy na našem území. 
Tato událost byla pro Šluknovsko jistě jedním z nejvýznamnějších dějin-
ných předělů, který odstartoval průmyslový rozvoj celého regionu. Po ko-
lejích začal cestovat surový materiál pro místní textilní továrny, opačným 
směrem mířily hotové příze, samety, stuhy, později též knoflíky a umělé 
květiny a samozřejmě vlakem cestovali také lidé.
Největší slávu už má zdejší železnice, stejně jako textilní továrny, dávno 
za sebou. Rány obojímu zasadily války, znárodňování i divoká privatizace. 

Zelení pasažéři na šluknovském vlakovém nádraží
Smutnou vzpomínkou zůstávají torza 
skvostných průmyslových areálů, jako 
je bývalá přádelna bavlny Wilhelma 
Webera naproti budově nádraží, kte-
rou si místní mohou pamatovat od 
50. let minulého století nejprve jako 
součást podniku Velveta, později Be-

bělolist rolní

nar a do roku 2006 jako Bekon. Přestože firma střídala názvy i majitele, 
je pozoruhodné, že si po celou dobu podržela výrobní portfolio v podobě 
jednoduchých tvarovaných přízí.
K výrobě přízí byla potřeba surová bavlna, která se železnicí dopravovala 
z různých koutů světa. Se surovým materiálem po kolejích putovala i řada 
nezvaných hostů, kterých se nepodařilo při sklizni či pozdější manipulaci 
s bavlnou zbavit. Semínka různých rostlin tak cestovala tisíce kilometrů, 
aby při vykládce mohla vzejít právě na šluknovském nádraží nebo v přileh-
lých průmyslových areálech. Záznamy o jejich výskytu najdeme například 
v pražských herbáriích. Pozoruhodné jsou doklady z 60. let minulého sto-
letí o výskytu turanky úzkolisté (Conyza bonariensis) zavlečené až z Jižní 
Ameriky, nebo původně jihoevropské, ale po celém světě dnes rozšířené 
trávy – vousce středomořského (Polypogon monspeliensis). Ten byl para-
doxně kdysi zavlečen do Austrálie, odkud zpět do Evropy nejčastěji putoval 
s vlnou. Podobné příběhy rostlinných pasažérů, jako jsou ty šluknovské, se 
psaly například v brněnské textilní továrně Mosilana nebo v bývalém závo-

Městská policie
nám. Míru 1, pošt. přihrádka 18, 407 77 Šluknov

Město Šluknov přijme strážníka

Město Šluknov – Městská policie Šluknov, 
zastoupená Mgr. Evou Džumanovou, starostkou města, 
přijme zaměstnance na pracovní pozici strážník městské policie.
Pravděpodobný nástup:  1. 1. 2020
Platová třída: 7
Místo výkonu práce: katastrální území města Šluknov
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou
 Stručné vymezení pracovní náplně:
Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, ochrana bez-
pečnosti osob a majetku, dohled nad dodržování občanského soužití, 
přispívání k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komu-
nikacích.
 Požadavky na uchazeče dle zákona o obecní polici:
a) bezúhonnost,
b) spolehlivost,
c) věk min. 21 let,
d) zdravotní způsobilost,
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou,
f) státní občanství ČR .
Po úspěšném absolvování přijímacího řízení a navázání pracovně 
právního vztahu s městem Šluknov se z uchazeče stává čekatel. Ten 
po dobu několika prvních měsíců prodělá edukaci a výcvik ve všech 
oblastech, které bude pro výkon práce strážníka potřebovat. Čekatel 
absolvuje několikatýdenní vzdělávací program ve školícím zařízení s 
akreditací MŠMT mimo město Šluknov. Dále pak čekatel absolvuje 
zkoušku před komisí Ministerstva vnitra ČR, kdy v případě úspěšně 
vykonané zkoušky mu je vydáno osvědčení o splnění stanovených od-
borných předpokladů na dobu 5 let. Teprve poté se stává strážníkem 
MP. 
Písemná přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení, popř. titul uchazeče,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost, 
- místo trvalého pobytu,
- telefonní kontakt,
- informaci o splnění výše uvedených požadavků,
- datum a podpis zájemce.
- bezúhonnost doložená výpisem z evidence rejstříku trestů
Žádosti zaslat vč. strukturovaného životopisu v elektronické podobě 
na e-mail: vyskocil@mesto-sluknov.cz, popř. v tištěné formě na poda-
telnu Městského úřadu Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, a to 
nejpozději do 31. 10. 2019.
Město Šluknov si vyhrazuje možnost tuto poptávku bez uvedení dů-
vodu kdykoli zrušit.

Svoz pytlů s tříděným odpadem se uskuteční 4. listopadu 2019. Sváže-
ny budou žluté pytle s drobným plastem a PET lahvemi, oranžové pytle s 
nápojovými kartony a nově také zelené pytle s drobnými kovy, např. ple-
chovkami od potravin, od krmení pro domácí zvířata, plechovky od piva 
apod. Pytle s vytříděným odpadem připravte na obvyklou trasu den pře-
dem, tj. v neděli 3. listopadu 2019. Mapa svozové trasy je k nahlédnutí na 
webu města – vše o odpadech. 
Upozorňujeme na to, že žluté, oranžové a zelené pytle s jiným odpadem 
nebudou sváženy. Pytle na tříděný odpad obdržíte na MěÚ ve Šluknově, 
odbor rozvoje a životního prostředí, nám. Míru 1 anebo v Technických služ-
bách Šluknov, spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov. 

Božena Naňáková

Svoz tříděného odpadu

dě Kolora v Košťálově na 
Semilsku. Zkrátka všude 
tam, kde vzkvétal textilní 
průmysl.
A jaké je šluknovské ná-
draží v 21. století? Těleso 
dráhy kolem roku 2013 
prošlo rozsáhlou rekon-
strukcí. Při ní byl použit 
rozličný pískový a štěrko-
vý materiál, se kterým do 
Šluknova pravděpodobně 
doputovalo několik pozo-

ruhodných druhů rostlin. Ty nepatří k nepůvodním jako výše zmínění ces-
tovatelé, ale naopak k vzácným druhům naší květeny. Jedná se o nevelké, 
výrazně běloplstnatě chlupaté zástupce čeledi hvězdnicovité – bělolist rol-
ní (Filago arvensis) a bělolist nejmenší (Filago minima). Těm se na nádraží 
natolik zalíbilo, že zde po několik letních sezón vytvářeli bohaté populace, 
než je poničila skládka dřeva. Ale takový je osud rostlin na nádraží, málo-
kdy odolají pravidelnému herbicidování kolejišť a všelijakým lidským akti-
vitám. V letošním roce na nádraží přibyla další vzácnější rostlina, která se 
v posledních letech šíří podél kolejí po celém Česku. Patří mezi trávy a nese 
poetický název – mrvka myší ocásek (Vulpia myuros). Jaké budou její osu-
dy? Na to si musíme pár let počkat.
Kdybyste se jali nádražní květenu zkoumat, dovolte mi radu závěrem. Při 
pohybu v kolejišti dbejte osobní bezpečnosti.

Václav Dvořák, 
Univerzita Palackého v Olomouci
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Napsali jste nám: Nové letní kino v Království

Kroužek Kvítko vznikl na podzim roku 1994. Zpočátku se nejednalo o di-
vadelní kroužek. Loutkový soubor Rolnička potřeboval oživit svá loutková 
představení a proto byly ze základní školy vybrány dvě šikovné děti ze čtvr-
té třídy, aby uváděly pohádky loutkářů, a to v roli Kašpárka: Iva Záborská 
a v roli Honzy: Michal Tichý. 
Protože dětem šlo hraní dobře a pamatovaly si i texty, v prosinci již zahrá-
ly na předscéně pohádku s názvem Kašpárkovy obrázky. V následujícím 
školním roce 1995/1996 to nebyly jen dvě děti, ale už kolem dvaceti dětí. 
Vznikl tak dětský divadelní soubor, který dostal jméno Kvítko. Od té doby 
je samozřejmostí, že Kvítko hraje před každým loutkovým představením 
a na akcích mimo divadlo. Vedoucími souboru jsou Květoslava Vidimská, 
Iveta Krejčíková, Karolína Fráňová a paní učitelka ZUŠ Helena Ansor-
gová. Každoročně bývalo v souboru kolem dvaceti dětí. V současné době 
spíše kolem deseti.
Texty našich pohádek jsou jednoduché, pro děti lehce zapamatovatelné. 
Od počátku vzniklo více než čtyřicet pohádek. Soubor Kvítko má již za 
svých 24 let působení k dispozici velké množství převleků pro jednotlivé 
postavy svých pohádek. Kulisy nejsou složité, protože na předscéně není 
mnoho času a místa k přestavbám. V pohádkách využíváme písničky vlast-
ní tvorby, které jsou doprovázeny klavírem.
Podíl dětí kroužku na představeních je velký. Nejenom, že si pro loutkový 
soubor Rolnička do budoucna vychováváme nové členy, ale zvýšila se di-
vácká účast na představeních, protože na dětské herce se rádi chodí podí-
vat i zbylí členové rodiny.
Máte doma také více či méně talentovaného umělce? Děti se rády schází 
pravidelně (nyní každý čtvrtek od 15:30 v DK Šluknov), přestože jsou růz-
ného věku a různých znalostí. Roli si u nás najde každý. 
Na závěr děkujeme všem příznivcům, kteří s dětmi celé roky pomáhají, a to 
především loutkářům, rodičům a také nadšeným divákům, kteří děti ocení 
hlasitým potleskem, a také Vás srdečně zveme na naše pravidelná předsta-
vení.

Historie a současnost Rolničky a Kvítka
Dětský divadelní soubor Kvítko

Pohádky v divadelní sezonfě 2019/2020

Náročné léto… I tak by se dalo označit pohádkové cestovatelské léto s Rol-
ničkou. Loutkáři z Rolničky totiž nelenili a zahráli svou pohádku nejen 
ve Šluknově, ale i v Krásné Lípě, Velkém Šenově, Vilémově, na přehlídce 
v Dolní Poustevně a dokonce i v Rynolticích na jejich 2. divadelní přehlíd-
ce. Kromě školy jsme s Rolničkou na konci září pohádkou Čertimlýn přiví-
tali i novou divadelní sezónu 2019/2020. 
A na jaké další pohádky se můžete těšit v této sezóně? 
3. 11. O Pucifousovi

Devět pohádek ze Šluknova 
- autorské čtení plné zábavy

15. 12. Vánoční pohádka - Hromdovánoc
5. 1. 2020 Červená Karkulka
2. 2. O žvanivé ženě
15. 3. Zvířátka a loupežníci
5. 4. Divadelní přehlídka 
(Změna termínů vyhrazena, včas budete informováni vyvěšenými plakáty 
po městě či na našich facebookových stránkách www.facebook.com/lout-
kovySouborRolnicka/ )
Pohádky hrajeme vždy v neděli od 15 hodin v Domě kultury Šluknov 1. pa-
tro (hlavní sál). V 15 hodin začíná pohádka, to znamená, že návštěvníci 
mohou přicházet již na půl třetí do Domu kultury. Nebojte se, nudit se jistě 
tu půl hodinku nebudete, jelikož jsou pro Vás připraveny obří puzzle, nebo 
si můžete prohlédnout malé historické loutky či se vyfotit jako drak nebo 
princezna. 
Kromě loutkové pohádky si pro Vás vždy připraví představení i děti z pře-
devším činoherního souboru Kvítko. Věřím, že pohádky si u nás užijí jak 
děti, tak jistě i dospělácký doprovod. O přestávce také odměňujeme malé 
návštěvníky za namalované obrázky z předchozí pohádky, tak určitě při-
neste ty své i na další pohádku. Těšíme se na Vaši brzkou návštěvu.

Za LS Rolnička a DDS Kvítko Ing. Karolína Fráňová

Konečně je to tady! Ve čtvrtek 17. října se ve Šluknovském zámku od 16 
hodin uskuteční autorské čtení knížky Devět pohádek ze Šluknova. A jeli-
kož sama autorka, Květoslava Vidimská, je zakladatelkou Dětského diva-
delního souboru Kvítko a také členkou místního loutkového souboru Rol-
nička, nebude to jen tak ledajaké autorské čtení. Program bude doplněn 
o jednu krátkou činohru z knížky Devět pohádek ze Šluknova, kterou Vám 
zahrají děti z Kvítka. Malí návštěvníci se mohou také pokusit správně spo-
jit body a vytvořit si tak obrázek a třeba si jej mohou na místě i doma doma-
lovat. Dále budou mít děti možnost seznámit se s několika loutkami, jak se 
správně s loutkami chodí, mává nebo třeba uklání. Samozřejmostí autor-
ského čtení je i autogramiáda, kdy si můžete do své knížky nechat vepsat 
věnování, a to jak od autorky, tak i od slavného zdejšího umělce a ilustrá-
tora této pohádkové knížky – Jiřího Petrnouška. Pokud ještě svoji vlastní 
knížku nemáte, nevadí! Knížky jsou a budou k zakoupení i přímo v IC ve 
Šluknovském zámku. Seznam prodejních míst, který se budeme snažit 
rozšířit po celém výběžku, naleznete i na stránkách www.facebook.com/
LoutkovySouborRolnicka, případně na stránkách Chráněné dílny Kormi-
dla o. p. s. (kde po návštěvě a zjištění, jaké krásné a praktické výrobky zde 
mají, jistě neodejdete pouze s knížkou, ale i s pocitem podpory dobré věci).
Ráda Vás tedy tímto srdečně zvu na zábavné a především jedinečné odpo-
ledne ve Šluknovském zámku. 

Už řadu let jezdím na víkendy za kamarádkou do Šluknova. Litovala jsem, 
že bylo zrušeno kino u nádraží, kde jsem bývala častým návštěvníkem. Bylo 
pěkné a viděla jsem tam hodnotné filmy za nesrovnatelně nižší ceny než 
v Praze. Ráda jsem se setkávala s milým panem promítačem, nadšeným 
a velmi erudovaným filmovým fanouškem. 
Letos mi kamarádka řekla, že prý v Království otevřou úplně nové letní 
kino. Šla jsem už na jeho otevření 24. srpna, i když jsem film Ženy v běhu 
viděla už v Praze. Ale tak výbornou českou komedii jsem si klidně mohla 
zopakovat, a navíc jsem byla zvědavá, jaké to tam bude. A skutečnost vyso-
ce předčila moje očekávání! Tak krásné letní kino jsem nikdy neviděla, a že 
jsem jich navštívila už spoustu. Zcela originální a nesmírně působivé ře-
šení celé stavby s ohradou z přírodního materiálu s magickým osvětlením 
celého areálu, velice kvalitní obraz. Originální a nápaditá sedadla z dřevě-
ných palet s pohodlnými polštáři, kam jsem zapadla jako do peřiny. Pro 
ty, kteří dorazili později, byly přichystané klasické dřevěné lavice. A že nás 
bylo! Kino praskalo ve švech, prý přišlo přes 200 návštěvníků. A to vše za 
pouhých 80 korun, včetně malého piva zdarma. Komu nestačilo, mohl si 

za přijatelnou cenu dokoupit další pití v přilehlém baru s milou a rychlou 
obsluhou.
Od té doby jsem nevynechala jediný film – českou komedii Teroristka s ne-
odolatelnou Ivou Janžurovou, Skleněný pokoj s vynikajícím Karlem Rode-
nem a plejádou nejlepších českých herců, film o Frediem Mercurym s hud-
bou legendární skupiny Queen Bohemian Rhapsody, Léto s džentlmenem 
s Jaromírem Hanzlíkem, tentokrát o „pár let“ starším, než ho pamatujeme 
v Létě s kovbojem.
Musím si včas koupit lístky na závěrečnou besedu a koncert Františka Ne-
dvěda 4. října, o který jistě bude velký zájem. Pak určitě vydržím i na ná-
sledující film Mamma Mia. Viděla jsem ho už mockrát, ale v tak pěkném 
prostředí si ho nemohu nechat ujít. Kdyby mi byla zima, zabalím se do 
měkkoučké teplé deky, kterou si všichni mohou půjčit.
V zimě se mi bude stýskat, ale příští jaro vyrazím do kina určitě zase. V plá-
nu jsou prý nejen filmy pro dospělé i děti, ale i koncerty různých hudebních 
žánrů a dokonce i divadelní představení. 
Už teď se těším!                                                                                         Václava Sekerová
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Přivítali jsme
Antonína Vyskočila
Emmu Klocovou
Emu Gorolovou
Ivana Karalu

Srdečné blahopřání

V ambitu Lorety Rumburk probíhá 
od 18. 9. do 31. 10. 2019 výstava fo-
tografií Miroslava Jeništy. Výstava 
„Noční Praha“ je přístupná od úterý 
do soboty mezi 10.00 až 17.00 hod. 
Vstupné: 60 Kč / 40 Kč.
Amatérský fotograf Ing. Miroslav 
Jeništa žije v Rumburku. Jeho 
autorské zaměření je všeobecné, 
věnuje se focení krajiny, makrofo-
tografiím a snímkům nočních měst. 
Volbu tématu pro rumburskou vý-
stavu zdůvodňuje M. Jeništa slovy: 
„V noci jsou místa ve městě magická. 
Přes den v nich chodí spousta lidí 
a město tak nevnímá. Tatáž místa 
nabízí jiný pohled než za denního 
světla.“ Poprvé M. Jeništa vysta-
voval v Novém Boru. Aktuálně 
se s jeho tvorbou setkáme rovněž 
v Městské knihovně ve Varnsdorfu, 
kde probíhá výstava neformálního 
spolku Fotografové nejen z výběž-
ku.
Výstava snímků Miroslava Jeništy 
v rumburské Loretě navazuje na 
předchozí prezentace fotografů ze 
Šluknovska Českého Švýcarska. 

Klára Mágrová

Dne 22. října 
2019 vzpomene-
me nedožitého 
stého výročí na-
rození naší ma-
minky, babičky a 
prababičky paní 

Boženy Žebrové. Dne 30. srpna 
2019 uběhlo 7 let od jejího úmrtí.
S láskou stále vzpomínají děti s ro-
dinami

Srdečná blahopřání
k životním jubileím

panem Josefem Procházkou
paní Vlastou Hrubou
paní Žofií Bílou

Rozloučili jsme se s

70 let
pp. Demeterová Hermina
Zmrzlíková Zdeňka
Poťava Jaroslav
Kraušnerová Terezie
Krejčová Marie
Parkman Jaroslav
75 let
pp. Schneiderová Eva
Barcalová Marie
80 let
pan Vladislav Knobloch
85 let
paní Šebková Marta
88 let
pan Gampe Alfréd
90 let
pan Hrabě Václav
Všem oslavencům přejeme hod-
ně štěstí, spokojenosti a pevného 
zdraví.

V kruhu své rodiny oslavil 90. na-
rozeniny pan Václav Hrabě. 

Vzpomínky

Dne 29.08.2019 oslavila své 80. 
výročí narození p. Helga Hošková. 
K významnému životnímu jubileu 
byly osobně blahopřát p. starostka 
Mgr. Eva Džumanová a Jana Gal-
bavá, matrikářka. 
Paní Helze Hoškové také poděkova-
ly za práci pro město Šluknov, kte-
rou dlouhodobě vykovává v rámci 
spolupráce s kolegy z odborů, dále 
pak za udržování vztahů v rámci 
přeshraniční spolupráce. 
Popřejme jí vše nejlepší, zdraví 
a spoustu životní energie do dalších 
let.

Eva Džumanová, Jana Galbavá
Dne 9. října uply-
nuly tři roky, kdy 
navždy odešel 
bez slůvka roz-
loučení pan Jo-
sef Sokol. Stále 
vzpomínají man-

želka Zlatka, syn Josef a dcera Jitka.
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 Šluk-
novském zámku. Volná vstupenka 
platí 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.

Za kulturou zdarma

Kultura nejen u nás

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

našeho milovaného tatínka,bratra,
dědečka,pradědečka a švagra pana 
Jána Mištíka.
S láskou vzpomínájí dcera a sy-
nové s rodinami, sestra, švagrová 
a ostatní příbuzní.

10. října 1956 se v Zálesní Lhotě 
narodila bývalá československá 
reprezentantka v běhu na lyžích. 
Je trojnásobnou olympijskou me-
dailistkou z let 1980 a 1984 a man-
želkou sportovce – veslaře, později 
sportovního trenéra.  
Nejprve byla členkou lyžařského 
oddílu Sokol Studenec, později 

Dne 21.09.2019 oslavil manžel, 
tatínek, děda a praděda pan Vladi-
slav Knobloch své 80. narozeniny.
Manželka Věra a děti s rodinami 
mu přejí do dalších let především 
pevné zdraví. 

Do dalších let přejeme hlavně 
zdraví a pohodu.      

Za Sbor pro občanské 
       záležitosti Emília Procházková

Jako každoročně, také letos se naše knihovna 
připojuje k celostátní akci „Týden knihoven“, 
vyhlašované Svazem knihovníků a informačních 
pracovníků ČR. Letošní, již 23. ročník, proběhl 
ve dnech 30. září – 6. října a byl zaměřen na spo-
lupráci knihovníků s Wikipedií.
Pro naši knihovnu je však s touto akcí spojena 
každý rok také jakási „prémie“ pro zapomětlivé 
čtenáře ve formě amnestie pro dlužníky. Ta trvá 
vždy po celý měsíc říjen a znamená pro ty, kteří  
přetáhli výpůjční lhůtu, že jim bude odpuštěno 
zpozdné a penále. Nebudou tedy muset zaplatit 
ani korunu pokuty, ovšem za podmínky, že v po-
řádku vrátí všechny vypůjčené knížky.              (šti)

aMNESTIE PRO OPOZDILÉ ČTENÁřE

SVS RH Jablonec nad Nisou, v le-
tech 1974 až 1984 členkou repre-
zentačního družstva. Účastnila 
se dvou mistrovství světa (1978, 
1982) a dvou zimních olympijských 
her (1980, 1984). Během kariéry 
získala tři olympijské individu-
ální medaile a jednu se štafetou. 
Na svých prvních olympijských 
hrách v Lake Placid (r. 1980) zís-
kala bronzovou medaili v závodě na 
5 km. Na dvojnásobné trati skonči-
la devátá a s československou štafe-
tou 4×5 km čtvrtá. Na ZOH v Sara-
jevu (r. 1984) obsadila 2. místo ve 
štafetě 4×5 km, 3. místo na 5 km, 
10. místo na 10 km, 12. místo na 
20 km. Sportovní kariéru ukončila 
v osmadvaceti letech, těsně po sara-
jevské olympiádě.
Znáte jméno této běžkyně na ly-
žích?
Správná odpověď na soutěžní otáz-
ku  ze září zněla: Jindřich Fügner.
Ze správných odpovědí byla vylo-
sována ta od pí. Wiesnerové ze 
Šluknova. Volnou vstupenku si 
může výherkyně převzít v městské 
knihovně nebo  u pí. Parkmanové 
v Domě kultury.                                    (šti)
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V úterý 10. září jsme se vydali opět v plném počtu na zájezd do Kerska a okolí.
První zastávkou byla vesnička Ostrá.  Firma Botanicus, naše první zastáv-
ka, byla založena v roce 1992. V roce 2000, kdy se poprvé otevřelo Centrum 
řemesel a bylinná zahrada, přijel na prohlídku zahrad Charles The Prince of 
Wales. Před areálem firmy vysadil českou lípu a anglický dub. Stromy spo-
lu rostou v pevném objetí a symbolizují tak pevné pouto našich zemí! Hned 

Komu se nelení, tomu se zelení! Tímto se řídí šluknovští senioři!

za vstupem do areálu jsme 
se ocitli v Centru řemesel. 
Ve středověkých dílnách 
nás řemeslníci seznámili 
s výrobu ručního papíru, 
lněného provazu, bylinné-
ho mýdla, svíček, keramiky 
a loutek, košíkářství, ko-
žařství, broušení kamenů 
a ražbou mincí grošů, které 
jsme si koupili, abychom je 
v areálu utratili. Za groše se 
dalo koupit cokoliv, i mož-
nost si vlastníma rukama 
vyrobit vše, co bylo k vidění. 
V areálu jsme procházeli za-
hrady Bylinné, Orientální, 
Klášterní, Bílou, Jedlých 
rostlin a Bludiště. Zadní 
část areálu je vyhrazena chovu ovcí, kachen, husí, i prase domácí má zde 
svůj ráj! Nechybí zde ani holubník a včelstvo! Krásný areál jsme opouštěli 
neradi, museli jsme, čekalo nás Muzeum Z půdy. Ve svém domě na půdě 
zřídili majitelé před 20 lety Muzeum kamen, sbírka historických kamen se 
během let rozrostla o věci, které se vážou ke kuchyni a vaření, perníkářství, 
cukrářství, včelařství, šití, žehlení a praní. A bylo se na co dívat! Povedlo se 
to na jedničku! V přilehlé dílně jsme byli seznámeni s historickými obrábě-
cími stroji, dodnes funkčními.
Další zastávka byla v Kersku, kde jsme měli domluvený oběd v restauraci 

Hájenka, známé to z filmu „Slavnosti sněženek“ a nemohli jsme jinak, než 
ochutnat „kančí kýtu na šípkové omáčce a kančí vejpečky se zelím“. Po vý-
tečném obědě jsme se zastavili v Lesním ateliéru Kuba. Nedaleko ateliéru 
se nachází chata, kde rád pobýval spisovatel Bohumil Hrabal, jehož velkou 
láskou byly kočky! A ty jsou hlavním artiklem tohoto ateliéru. Byly všude, 
kam se podíváš a byly krásné! Na památku jsme si koupili drobnosti a již 

jsme ujížděli do Přerova 
nad Labem, kde nás očeká-
vala průvodkyně, aby nás 
seznámila s historií. Tento 
skanzen, čtvrtý v Evropě, byl 
založen na konci 19. století 
z iniciativy majitele panství 
mořeplavce a etnografa ar-
civévody Ludvíka Salvátora 
Toskánského. Jako první tu 
stála staročeská chalupa, 
postupně sem byly převeze-
ny i jiné lidové stavby a drob-
né objekty, studna či zvo-
nička. Součástí skanzenu je 
i myslivna s hospodářským 
dvorem, bednárna, expozi-
ce mlynářství. Chalupy jsou 
vybaveny původním nábyt-

kem i potřebami pro denní chod domácnosti a spolu s postavami v dobovém 
oblečení představují dokonalou iluzi tehdejšího života. Součástí skanzenu je 
i stará škola, kde se 1849-1883 skutečně učilo. Pohled do učebny s panem 
řídícím a žáky nás na okamžik vrátil do dětství.
A nastal čas vrátit se do reality. Ještě nás, již tradičně, čekalo posezení 
v cukrárně. Zpáteční cesta rychle uběhla a my jsme se v dobré náladě plni 
nových zážitků rozešli do svých domovů.
Tímto zájezdem končí činnost Svazu důchodců Šluknov, my však flintu do 
žita neházíme!                                                                      Text a foto: Věra Šnajdrová

Jiříkovský houpací kůň je funkční replikou světově patentovaného unikátu 
pocházejícího z Georgswalde, tedy dnešního Jiříkova. Žádný z exemplá-
řů koně, vyrobených počátkem 20. století zde v Jiříkově, se na rozdíl od 
světového patentu z roku 1927 nedochoval. Avšak patent houpacího koně 
s popisem „CONRAD HOFMANN OF BEZIRK SCHLUCKENAU, CZE-
CHOSLOVAKIA. CHILD´S ROCKING-HORSE.“ zmíněná desetiletí 
bezpečně přečkal a po svém znovuobjevení před několika lety se stal zákla-
dem pro rekonstrukci a zhotovení repliky koně.
Pod zmíněným patentem téměř zapomenutého houpacího koně je pode-
psán Konrád Hofmann, v obci a kraji známý jako stavitel a obchodník se 
dřevem a stavebními materiály. To on v Jiříkově tyto houpací koně vyráběl 
a svého času se zabýval i jejich prodejem.
Cože je na tomto houpacím koni tak zajímavého? Je to právě jeho pohy-
bový aparát. Tento koník se stejně jako ostatní houpací koně dokáže hou-
pat sem a tam, ale kromě toho se ještě za pomoci důmyslného speciálního 
mechanismu dokáže pohybovat z místa vpřed i vzad. Houpací koně s po-
hybem jsou celkem běžní, ale jiříkovský houpací kůň se dokáže pohybovat 
bez pomoci koleček! Jeho pohyb umožňuje právě ten zmíněný důmyslný 
mechanismus, světově patentovaný roku 1927.
Aby vynikla výjimečnost tohoto houpacího koně, byla sestavena typologie 
houpacích koní (jiná není známá). Podle ní jde o houpacího koně typu B2b, 
tedy koně s pohybem vpřed i vzad bez pojezdu. Patenty obdobných koní, 
nebo i patenty z nich vycházející, lze hravě dopočítat zpaměti. Jiříkovský 
patent však patří k nejstarším a stal se základem mnohých pozdějších me-
chanismů. Čím více vpravo dole v tylopogii houpacích koní, připočteme-li 
20. léta minulého století, tím více unikátnější. Připojíme-li k tomu zmínku 

Muzeum jiříkov získalo nový hlavní exponát – 
houpacího koně. a není to ledajaký houpací kůň!

o unikátním světově patentovaném pohybovém mechanismu, pak již není 
více co dodat.
Realizaci tohoto jedinečného projektu pro jiříkovské muzeum finančně 
i výrobně plně podpořila firma RETOS VARNSDORF s. r. o.
Více informací na: http://muzeumjirikov.wz.cz 
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Vesnička jako z pohádky. Uprave-
né domky, zahrádky plné květin, 
na lukách se pasou ovečky, kozy 
i koně. Po celou cestu jsme nevi-
děli odhozený papírek, nedopalek 
z cigarety. Plechovky s pitím či 
PET-lahve se zde snad ani nepro-
dávají. Prostě neuvěřitelně čisto. 
Takto vypadá Wehrsdorf, bývalá 
samostatná obec, která od roku 
1994 patří k městu Sohland hned 
za hranicemi v Rožanech.
Na tento výlet pozval účastníky 
Pětiměstí starosta pan Hagen 
Israel v neděli 22. září 2019. Po 
přivítání jsme se vydali Mlýnskou 
uličkou k Hornímu mlýnu, posta-
veného kolem roku 1690. Už zde 
sice neuslyšíme klapot mlýnského 
kola, ale budova – podstávka je 
stále obydlená a pečlivě udržova-
ná. Pokračovali jsme ke kamenné 
věži, ke které byla přistavena nová 
budova mateřské školy. Původně 

Navštívili jsme Wehrsdorf, krásnou a čistou ves hned za hranicemi
věž sloužila k sušení obarveného 
plátna a měla být zbourána. Proti 
tomuto rozhodnutí se postavi-
li místní obyvatelé a tak se dnes 
předškoláci mohou pochlubit tím, 
že mají hernu ve věži. A už jsme 
viděli věž kostela, kam naše kro-
ky mířily. Přivítal nás místní kněz 
a řekl nám, že svatostánek, zasvě-
cený Nejsvětější Trojici, byl posta-
ven v roce 1725 a věž ční do výše 
50 metrů. Uvnitř je na obraze vy-
malován první farář a vedle něj visí 
na zdi obraz majitele vesnice, který 
se velmi zasloužil o stavbu kostela 
a věnoval k němu pozemek. Další 
zajímavostí je kazatelna nad hlav-
ním oltářem. Kolem kostela se 
nachází hřbitov s mnoha krásnými 
starými náhrobky. 
Hned vedle stojí škola, nápadná 
svou žlutou fasádou. Pokračova-
li jsme v cestě až ke kamennému 
smírčímu kříži s rokem 1502. Ma-

linko jsme se na cestě vrátili a přes 
pozemek továrny na nábytek jsme 
pokračovali až k Lesnímu kou-
pališti. Ještě dnes jsou využívány 
původní převlékací kabiny z roku 
1937, o které je vzorně pečováno. 
Samozřejmě jsme si vzpomněli, 
že podobné byly na koupališti ve 
Šluknově. Prohlédli jsme si ještě 
vedle umístěné koupaliště pro děti 
a hřiště s houpačkami, prolézač-
kami a dalšími atrakcemi pro nej-
menší.
Odtud nás průvodce vedl lučními 
cestami do kopce, na jehož vrcho-
lu byl nádherný rozhled po kraji. 
Pak nás cesta vedla ještě kousek 
po rovině a potom už nás čekal 
sestup k hasičské zbrojnici, kde se 
v celém jejím prostoru a přilehlém 
okolí konaly dožínky. Celá řada 
zde umístěných stánků nabízela 
různé zboží. Vyhrávala zde živá 
muzika, pro děti byly připravené 

různé atrakce. Na nás čekalo ve 
veliké stodole občerstvení – kolá-
če a káva, taky chleba se sádlem. 
Všichni jsme si pochutnali, však 
nám cestou také vyhládlo. Ještě 
jsme hostitelům poděkovali a už 
jsme mířili k autobusu. Ještě jsme 
se zastavili u dřevěné pumpy na 
vodu, které bývaly v obci před za-
vedením vodovodu běžné k vidění.
A ještě jedna zajímavost. Z Wehr-
sdorfu do Lipové u Šluknova vedla 
kostelní stezka, která je ještě dnes 
vyznačena. Před stavbou kostela 
chodila určitá část věřících na bo-
hoslužby do Čech.
Ještě obvyklá otázka, zda jsme 
všichni, a už nás autobus vezl zpát-
ky domů. Byl to velice zdařilý výlet 
a už teď jsme zvědavi, kdo bude 
hostitelem příští rok a co zajíma-
vého uvidíme.

Helga Hošková 
(foto z akce na str. 11)

V sobotu 21. září jste se s námi na hřišti v Království již po čtvrté rozloučili 
s létem a to v rekordním počtu 130 dětí.

Hřiště bylo plné soutěžících 

Hezké počasí nám dovolilo připra-
vit 10 disciplín - skákací hrad, pa-
intball, jízdu na koni, rozpoznání 
zeleniny, chytání ryb atd. Za kaž-
dou splněnou disciplínu byl soutě-
žící hned odměněn a nakonec ještě 
dostal opečeného buřta a limoná-
du.
Celé odpoledne hrála muzika, která 
přispěla k vytvoření příjemné atmo-
sféry.
Vaše podpora a úsměv dětí nás žene 
dál a už teď vymýšlíme nové úkoly 
pro příští rok.
Velké dík patří panu Miroslavu 
Stejskalovi za bezplatné poskytnutí 
skákacího hradu a paintballu. Dále 

děkuji všem dobrovolníkům, pekařkám a sponzorům za poskytnutí slad-
kostí a věcných darů pro děti.

Olga Petroschke, spolek Šluknovské Království a SDH Království
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Jednou z nich byla akce „Prázdniny 
na sídlišti“, která probíhala dva týd-
ny v červenci a dva týdny v srpnu. 
Tato akce, kterou organizoval Klub 
Ambrela, nabízela spoustu aktivit 
pro děti - sportovní hry, výchovné 
a naučné hry. Léta se účastnily kaž-
dý den nejméně čtyři desítky dětí.
Komunitní centrum na sídlišti po-
řádalo akce jako sportovní turnaje 
např. fotbalový, dále různé výlety 
po okolí Šluknova a jednou z akcí 
byl „Pohádkový les“, který se konal 
30. 8. 2019. Karlovo údolí ožilo po-
hádkovými postavami - vodníkem, 
Šmoulinkou, klaunem, princeznou 
či čarodějnicí. Jednalo se o pohád-
kové odpoledne v lese v Karlově 
údolí, kde si děti mohly zasoutěžit 
u pohádkových postav. Odměnou 
pro děti byly sladkosti a malé hrač-
ky. Dále si každý mohl nabídnout 
z pečených závinů či něco k pití. Do 
akce se kromě komunitních pra-
covníků Oblastní charity Šluknov 
zapojilo i mnoho dospělých dobro-

Letos 2. listopadu uplyne již 15 let 
ode dne, kdy se na Obecním úřadu 
ve Vilémově konala ustavující schů-
ze Místní akční skupiny (MAS) 
Šluknovsko. Její účastníci se zde 
sešli proto, neboť považovali vznik 
MAS jako ideální příležitost pro 
zapojení do tehdejší iniciativy LEA-
DER+, jejíž princip spočíval v ne-
tradiční možnosti finanční pomoci 
venkovským regionům. Poskytnutí 
podpory bylo však podmíněno vzni-
kem MAS v regionu Šluknovského 
výběžku, složené ze zástupců míst-
ních subjektů – obcí, firem, fyzic-
kých osob, nestátních neziskových 
organizací, škol atd.  
MAS po svém oficiálním vzniku 
15. 12. 2004 zaznamenala vzrůsta-
jící zájem o členství místních sub-

Prázdninové akce s Oblastní charitou

Místní akční skupina Český sever je tu již 15 let!
jektů, v současnosti máme již 54 
členů. Z původních 18 obcí a měst 
na Šluknovsku se území MAS ča-
sem rozšířilo na katastr 41 obcí 
a měst i mimo Šluknovský výběžek 
a dokonce i mimo Ústecký kraj do 
sousedního Libereckého kraje, což 
nás vedlo ke změně názvu na MAS 
Český sever, který používáme od 
září 2015. Došlo také ke změně naší 
právní subjektivity – ze sdružení 
jsme se stali spolkem. 
V období 2009 až 2014 podpořila 
MAS Český sever celkem 98 pro-
jektů z Programu rozvoje venko-
va (PRV) s celkovou výší dotace 
26,5 mil. Kč. V programovém ob-
dobí 2014 – 2020 mohou žadatelé 
z území MAS uspět s projektovým 
záměrem s dotací nejen z PRV, ale 

i z Operačního programu Zaměst-
nanost, Operačního programu 
Životní prostředí a z Integrované-
ho regionálního operačního pro-
gramu. Z uvedených dotačních 
programů bylo v novém období 
k dnešnímu dni podpořeno již 70 
projektů s dotací ve výši téměř 
54 mil. Kč.
Za den oslavy jsme si vybrali 12. 
září 2019. Místem setkání a oslavy 
se stal zahradní pavilon v areálu 
Pivovaru Kocour ve Varnsdorfu, do 
něhož na náš velký den zavítala asi 
stovka hostů. O přivítání všech hos-
tů se postarala paní Ing. Eva Ham-
plová, která ve funkci předsedkyně 
představenstva MAS působila v le-
tech 2009 až 2013 a poté jako ma-
nažerka a vedoucí pracovník komu-

nitně vedeného místního rozvoje až 
do dnešních dnů. Dále se mikrofonu 
ujal náměstek hejtmana Ústeckého 
kraje pan Mgr. Bc. Petr Šmíd, v je-
hož kompetenci je školství, mládež 
a sport, a který shodou okolností 
před lety také působil v představen-
stvu MAS. Úvodní blok zakončily 
žákyně ZŠ Edisonova z Varnsdor-
fu, které publiku předvedly lidový 
tanec v krojích a minikoncert dívčí-
ho flétnového souboru.
Měli jsme radost, že naše pozvání 
přijali také všichni tři bývalí členové 
přípravného výboru MAS, paní Li-
buše Hlinková a pánové Hynek Rai-
chart a Mgr. Filip Mágr, kteří nám 
zprostředkovali svou osobní vzpo-
mínku na tehdejší úvahy o založení 
budoucí MAS a na začátky její exis-
tence. Hlavní program odstartova-
lo oficiální zahájení paní Ing. Evy 
Hamplové a zdravice senátorů 
Parlamentu ČR pana Ing. Zbyňka 
Linharta za volební obvod Děčín 
a pana Jiřího Voseckého za volební 
obvod Česká Lípa, kteří zmínili pře-
devším podíl MAS na rozvoji naše-
ho regionu.
Celé pozdní odpoledne a večer pa-
třily koncertům kapel ze Chřibské, 
nejprve vystoupila hudební sku-
pina Familia a po ní přišel na řadu 
poctivý bigbít v podání skupiny The 
Spirits. S programem na podiu bě-
žel souběžně i doprovodný program 
v areálu Pivovaru Kocour, kde byla 
pro návštěvníky připravena komen-
tovaná prohlídka výrobních prostor 
pivovaru s ochutnávkou pivních 
vzorků. V občerstvovacím stanu 
jsme promítali fotografie z historie 
i současnosti MAS a videa, vypoví-
dající o našich aktivitách a realizo-
vaných projektech. 
Naše poděkování patří nejen našim 
hostům za to, že strávili slavnostní 
den s námi, ale i všem účinkujícím, 
dále přítomným přátelům z Míst-
ních akčních skupin Ústeckého, Li-
bereckého a Karlovarského kraje, 
majiteli pivovaru Kocour panu Jo-
sefu Šustovi, panu Ing. Karlu 
Dvořákovi z Kozí farmy Žofín za 
prezentaci kozího sýra – oblíbe-
né regionální potraviny, a rovněž 
panu Bohuslavu Kudlovi za dodáv-
ku zvěřiny pro přípravu pohoštění. 
Naše slavnostní odpoledne se vyda-
řilo, hosté odcházeli spokojeni. 
Věříme, že úloha a výsledky práce 
MAS Český sever budou našemu re-
gionu přínosem také v budoucích le-
tech. Děkujeme, že nám důvěřujete.

Tisková zpráva
MAS Český sever, z. s.

www.masceskysever.cz 

volníků, za což jim patří 
velké poděkování. Ocho-
ta některých navléci se 
do teplých kostýmů ve 
velkém vedru byla ob-
divuhodná. V naší dílně 
jsme si šili kostýmy a do-
mlouvali jsme se na nich, 
společně jsme se připra-
vovali. Pohádkový les 
byl moc hezký, budeme 
se těšit na další ročník 
pohádkového lesa, kte-
rý nás určitě čeká v roce 
2020.

Nicole Balogová
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řÁDKOVÁ  INZERCE
Koupím veškeré motocykly JAWA ČZ / Stadion/ Simson / MZ nebo Škoda 125/130, Favorit + náhradní díly… Rychlé a solidní jednání. Číslo telefonu: 
606 126 144
KOUPÍM Simson, Jawa, Stadion, Babeta, Pařez, Pionýr, Mustang, ČZ, aj., tel. 728 222 938.

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:                                                                                  

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 

PRODEj
ŠTíPaNÉHO DřEVa

Info na tel. čísle
777 944 542

Spolek radost dětem pořádal 23.-
25. 8. 2019 víkendovou přespávan-
du pro děti. Vyráželo se v pátek od 
Restaurace Bohemia ve Šluknově 
na chatu v Hraběcím. Cesta byla 
udělaná formou stopované, kde 
děti plnily různé úkoly. Po příchodu 
na chatu, která sloužila jako hlavní 
základna, jsme v zahradě u ní po-
stavili stany. 
Poté se celý tábor rozdělil na čty-
ři družstva. Každé družstvo mělo 
jinou barvu triček se svým logem 
a jménem na zádech. Celý víkend 
tak mezi sebou soutěžili Šmoulové, 
Čtyřlístek, Popeláři a Černé pumy. 
První body do tabulky týmy získaly 
za originální pokřik. 
V sobotu ráno jsme vyrazili vlakem 
směr Krásná Lípa do tamní čoko-
ládovny, kde si děti vyráběly svoje 
vlastní čokoládová lízátka. Také 
jsme zde navštívili sportovní areál, 

Spolek Radost dětem zase dělal radost
Ve spolupráci s projektem Karma 
srdcem (www.karmasrdcem.cz) 
chystáme od nového roku lekce 
jógy pro onkologicky nemocné. 
Proškolujeme se a zjišťujeme zájem 
a časové možnosti, abychom mohli 
na míru vytvořit funkční koncept. 
Lekce budou pro účastníky zdar-
ma a budou vedeny v malé skupině 
v prostorách jógového sálu penzi-
onu Bohemian Cottage, Kamenná 
horka 15, Krásná Lípa. Lektorský 
tým tvoří Mgr. Irena Kubicová, 
lékárnice a učitelka jógy, Kateři-
na Hrazdírová, aromaterapeutka 
a učitelka jógy a Ludmila Holčíko-
vá, farmaceutická laborantka a uči-
telka jógy. Lekce budou zaměřeny 
na jemnou jógu, práci s dechem, 
stresem, relaxaci a podporu vitality. 
Prosíme zájemce, aby napsali  na 
info@irenakubicova.cz. 
Mgr. Irena Kubicová, lektorka jógy

Onko jóga

ve kterém se děti perfektně vyřádily, 
a daly si dobrý obídek. 
Kvečeru jsme se vrátili zpět do 
tábora a pokračovali v různých 
soutěžích a bojovali o cenné body. 
Po opečení buřtíků se již setmě-
lo a mohla přijít na řadu poslední 
zkouška týmů a to stezka odvahy, 
kterou všichni účastníci hrdinsky 
zvládli. 
V neděli dopoledne přišlo na řadu 
vyhlašování. Po součtu všech bodů 
měla překvapivě všechna družstva 
stejné skóre a tak se všichni stali 
vítězi. Každý dostal zlatou medaili, 
pamětní diplom a dobroty. 
Sedmého září náš spolek pořádal 
Jarušky pohádkový les u Pazderá-
ku. Na děti v lese čekala spousta po-
hádkových bytostí jako např. Bob 
a Bobek, Shrek s Fionou, Šmou-
lové, Aladin a mnoho dalších. Na 
každém stanovišti se plnily různé 

disciplíny. Za úspěšné splnění do-
staly děti dobrotu a razítko do své 
kartičky. V cíli se také každý mohl 
povozit na koni a občerstvit se u na-
šeho stánku. 

Velké díky patří všem členům 
spolku a také našim sponzorům: 

Gastro Plch, 
Topos a. s., 

Jana Drábková, 
Jan Pecka, 

Dušan Štícha, 
město Šluknov 

a hosté Grilfestu.

David Adámek
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Ing. Milan Kořínek

Fotbalové soutěže pokračují se střídavými úspěchy
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Nejprve oprava a omluva – v minulém čísle jsem 
psal, že naši vyhráli 4:2 v Přestanově, což byla chy-
ba, protože vyhráli v Proboštově. S Přestanovem 
jsme hráli soutěžní utkání naposledy před dvěma 

lety. Takže se znovu omlouvám za nepřesnost.
Letošní ročník všech fotbalových soutěží ale pokračuje dál a šluknovská 
mužstva v nich účinkují se střídavými úspěchy.

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

Náš A-tým v se krajské 1.A třídě docela dobře zabydlel a v tabulce se zatím 
pohybuje v její horní polovině. V Bílině sice prohrál 0:4, v dalším zápase 
venku ve Spořicích v základní době remizoval 4:4 a důležité dva body získal 
v penaltovém rozstřelu, který znamenal konečný výsledek 5:4 pro naše fot-
balisty. Příznivce pak potěšil domácí výhrou 3:2 nad Ervěnicemi, v dalším 
utkání venku prohrál 1:5 s týmem Dobroměřic, který se zatím pohybuje 
na prvním nebo druhém místě tabulky a svou kvalitu proti nám potvrdil.
Trenér Aleš Gall má stále velké potíže se sestavou, kdy mu chybí velký počet 
hráčů základní sestavy pro zranění nebo z pracovních či vážných osobních 
důvodů. Další zápasy ukáží, zda se situace stabilizovala a další dobré vý-
sledky mohou přijít.
Horší pozici má B-mužstvo v Lipové. Pro ně je nepříznivý fakt, že dochází 
k termínovému souběhu s Ačkem, takže pomoc jeho hráčů v Lipové je těž-
ká, chybí stabilní brankář a to vše se odráží na výsledcích. Poslední čtyři 
zápasy prohrálo – 5:2 ve Chřibské, 3:1 ve Velkém Šenově, bohužel, doma 
v derby s Jiříkovem 0:5 a v Dobkovicích dokonce 13:1. V aktuální tabulce 
je naše mužstvo předposlední, ale dá se předpokládat, že úspěchy alespoň 
v dalších domácích zápasech přijdou, protože zdravotní stav hráčů by se 
měl postupně lepšit a i termíny Áčka i Béčka se nekryjí, takže síla mužstva 
bude určitě větší.
Nad očekávání dobře si vedou naši dorostenci, kteří se pohybují na druhém 
nebo třetím místě tabulky 1.A třídy. Zatím prohráli jen v úvodním utkání 
v České Kamenici 0:1, dalších pět zápasů vyhráli – 4:0 s Juniorem Děčín B, 
3:0 ve Skoroticích, v Trnovanech po remíze 6:6 v základní době vyhráli na 
penalty, v Děčíně porazili družstvo ROMA Děčín 3:0 a v zatím posledním 
zápase doma vyhráli 12:0 nad Chlumcem.
Přejeme našim mužstvům všech kategorií, aby do dalších zápasů mohly 
nastupovat v pohodě a v plné síle a aby jejich výsledky těšily věrné přízniv-
ce SK Plaston Šluknov.

Konečně jsme se dočkali a měsíc září nám přinesl účast na Spartan Race 
– Beast na Lipně, kde jsme úspěšně zaběhli závod na 20,7 km s 38 pře-
kážkami, kde samozřejmě nechybělo bahno, rybník, šplh, hod oštěpem na 
cíl atd. Navíc jsme absolvovali výšlap se zátěží (pytel pro ženy 20 kg a pro 
muže 30 kg) celkem 220 schodů na Stezku korunami stromů, kde si větši-
na z nás sáhla na úplné dno svých sil, ale díky ostatním z týmu jsme do cíle 
dorazili úplně všichni. 

Sen se stal skutečností

Byl to pro nás krásný zážitek a úžasný pocit, že jsme v jednom roce dokázali 
dokončit tři závody Spartan Race a díky tomu jsme si odvezli poslední část 
velké medaile Trifecta. 
Jeden z nás, Tomáš, zvládl dokončit všechny tři závody (Sprint, Super 
a Beast) za víkend a zaslouženě získal Trifecta Weekend medaili. 
Všem moc gratulujeme a děkujeme za velkou podporu, za fyzickou i psy-
chickou přípravu od trenéra a týmovou spolupráci. Už vymýšlíme, jaké 
závody absolvujeme v příštím roce.                                           Jana Galbavá
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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

plastic concept gmbh je významným dodavatelem plastových 
dílů pro značky automobilů 
AUDI, BENTLEY, BMW, DAIMLER, MAN, PORSHCE, ŠKODA 
A VW. 

MOMENTÁLNĚ HLEDÁME DO NAŠÍ VÝROBY:
SEŘIZOVAČE VSTŘIKOLISŮ, 
MECHATRONIKA, 
PLC Programátora

Požadavky:
- Odborné vzdělání nebo praxe v oboru pro vstřikování plastů 
a gumy
- Zkušenosti v automobilovém průmyslu výhodou, ale nevyža-
dují se
Nabízíme Vám zajímavou a zodpovědnou práci s dlouhodobou 
perspektivou v neustále rostoucí společnosti sídlící 20 km od 
Varnsdorfu a 10 km od Rumburka. Jazyková znalost němčiny: 
min. A2, ale neboj, postupně tě němčinu naučíme na intenziv-
ním kurzu probíhajícím u nás ve firmě!!!
Plastic concept gmbh
Rumburger Straße 3
02742 Neusalza-Spremberg
T: 035872460

E-Mail: bewerbung@plastic-concept.de
www.plastic-concept.de


