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Na základě výzvy města Šlukno-
va svůj „vánoční“ strom nabídlo 
hned několik občanů nejen z na-
šeho města. Pro letošní rok byl 
vybrán ten od pana Bohumila 
Hejhala. Jedná se o krásný smrk 
pichlavý, který již krášlí naše 
náměstí a vytváří nostalgickou 
předvánoční náladu. Panu Hej-
halovi velmi děkujeme. Děkuje-
me také všem ostatním a bude-li 
jejich nabídka trvat, budeme 
velmi rádi, pokud nám strom po-
skytnou v následujících letech. 

Božena Naňáková

Pokračování na str. 2Další obnovená
památka - křížek

Pokračování na str. 2

Slavnostní rozsvícení městského vá-
nočního stromu a světelné výzdoby 
29. 11. doprovázel na náměstí Míru Jsme na konci roku 2019 a jak to 

tak bývá, obvykle se v této době bi-
lancuje a vyhodnocuje. V letošním 
roce probíhal 2. ročník dotací – pří-
spěvků na obnovy fasád a střech 

Jak jsme už v letošním roce avi-
zovali, město Šluknov v letošním 
roce provádělo opravu křížku za 
č. p. 149 v Rožanech (vedle paní 
Posedělové, na propojce za bývalou 
školou).
Na obnovu byla získána dotace 
Ústeckého kraje z Programu na zá-
chranu a obnovu drobných pamá-
tek a architektury dotvářející kul-
turní krajinu Ústeckého kraje pro 
rok 2019 ve výši 70 000 Kč a také 
příspěvek z Nadace ČEZ ve výši 
90 000 Kč.
V rámci obnovy byl proveden cel-

Vyrostl v Království

Bilancujeme: Dotace na fasády a střechy aktuálně
v Městské památkové zóně Šluk-
nov. Město se tímto snaží jednak 
pomoci vlastníkům nemovitostí 
v centru města s opravou jejich ob-
jektů, neboť musí probíhat v soula-
du se zákonem o památkové péči – 
starší objekty jsou tak opravovány 
tradičnějšími materiály a postupy, 

a také z důvodu, že chceme zlepšit 
vzhled obce. Zde má Šluknov znač-
né rezervy, zejména pak neuspoko-
jivý vzhled střech.
V roce 2019 přidělilo město Šluk-
nov celkem 9 dotací na opravu fa-
sád a 1 dotaci na střechu v celkové 
výši 250 tis. Kč. Z tohoto celkového 
počtu se vrátily přidělené dotace 

bohatý kul-
turní pro-
gram.
Na snímku 
jedna z akti-
vit pro děti - 
psaní dopisu 
Ježíškovi.

„Podpořeno Skupinou ČEZ“
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Pokračování ze str. 1

Pokračování ze str. 1

Severočeská vodárenská společ-
nost (SVS) zahajuje další pláno-
vanou investiční akci roku 2019: 

SVS: V Rožanech provedeme rekonstrukci objektu vodního zdroje

V Rožanech, místní části města 
Šluknov, provedeme rekonstrukci 
provozní budovy spolu s výměnou 

vnitřních rozvodů vody a rekon-
strukci vnitřní elektroinstalace stá-
vajícího objektu vodního zdroje.
Více o stavbě: 
Stávající objekt vodního zdroje 
„Rožany vrt“ je situován na zatrav-
něnou oplocenou parcelu jižně od 
obce Rožany (severně od Šlukno-
va). Technický stav objektu z pře-
lomu 60. a 70. let minulého století 
není dobrý, odpovídá roku výstavby 
a nezbytně nutné údržbě. Železo-
betonová základová konstrukce je 
však v dobrém technickém stavu.
Předmětem stavby je zbourání 
stávajícího technicky i provozně 
nevhodného zděného objektu vod-
ního zdroje „Rožany vrt“. Základ 
původního objektu bude ponechán 
a na něm bude vystavěn nový jed-
nopodlažní zděný objekt bez oken 
o půdorysných rozměrech cca 5,9 x 

3,9 metru (včetně přesahu střechy) 
pro umístění technologie výstupu 
vody z vodního zdroje. Objekt bude 
opatřen sedlovou střechou ve spá-
du 45° a betonovou krytinou. 
V prostoru nového objektu budou 
umístěny: uzávěry, armatury pro 
odběr vzorků vody, filtr, indukční 
vodoměr, zpětná klapka (balóno-
vá), protirázová a pojistná armatu-
ra, manometry. V objektu bude vy-
šetřen prostor i pro budoucí možné 
umístění technologie chlorování. 
Technologie bude napojena na dál-
kové přenosy dat. 
Elektroinstalace je navržena 
v rozsahu: koax, uzemnění, in-
dukční průtokoměr, zářivková sví-
tidla, napájecí kabel, elektronický 
zabezpečovací systém. Po celé délce 
oplocení bude vyměněno oplocení 
– ocelové sloupky + drátěné pletivo.
Investorem stavby je SVS. Podle 
smlouvy o dílo má být stavba do-
končena nejpozději do 31. prosin-
ce 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 uza-
vírkách: http://mapa.dopravniin-
fo.cz. Více info na www.svs.cz.

Mgr. Mario Böhme, MBA
Vedoucí úseku komunikace a PR

Tiskový mluvčí

u 3 fasád a 1 střechy, a to zejména 
z důvodu nerealizace akce ze strany 
najatých řemeslníků. Každopádně 
jsme rádi, že můžeme být nápo-
mocni při zlepšování celkového 
vzhledu obce a do budoucnosti i tu-
risticky zajímavého centra.
A bilancování bez vyzdvižení do-
opravdy povedených realizací by 
bylo fádní, takže za Odbor rozvoje 
a ŽP MěÚ Šluknov děkujeme ze-
jména těmto příjemcům dotací:
1. Miloslavě Gerlické za výjimečně 

Bilancujeme: Dotace na fasády a střechy aktuálně
povedenou realizaci obnovy nejen 
fasády, ale spíše celého objektu 
Rumburská č. p. 560. Fasáda se 
obnovovala v letech 2018 s dokon-
čením v letošním roce.
2. Jaroslavu Pšeničkovi za velmi 
povedenou a v letošním roce za-
hájenou celkovou obnovu fasády 
T. G. Masaryka č. p. 625.
3. Haně Svatošové za dobře pojatou 
obnovu fasády objektu nám. Míru 
č. p. 348, která bude dokončena 
v roce 2020.
Ve střešním fondu máme stále veli-

ké mezery a tak musím zmínit ale-
spoň město Šluknov, které se snaží 
při obnovách svých objektů využí-
vat v co největší míře klasické kryti-
ny. Z té nejvíc viditelné chci zmínit 
zahájenou opravu střechy sladov-
ny, která dává příslib do budoucna, 
že to smysl má a Šluknov může být 
krásnější…
Děkujeme všem vlastníkům, kteří 
se snaží o zachování hodnot nejen 
svých nemovitostí, ale i vzhledu 
města.

Bc. Michal Bušek, ORŽP

kový restaurátorský zásah na ka-
menném podstavci a přístupových 
schodech restaurátorem BcA. Ja-
nem Fedorčákem a odborný zásah 
na litinovém kříži, kterou provedl 
Dr. Martin Šerák. V rámci akce 
byl obnoven plůtek okolo křížku 
a umístěn infopanel - foto na str. 10.
Křížek se po opravě stal vhodnou 
dominantou místa a rozšířil portfo-
lio obnovených památek na území 
města.
Slavnostní předání obnovené-
ho křížku obyvatelům města sta-
rostkou Mgr. Evou Džumanovou 
a požehnání kříži ze strany šluk-
novského faráře p. Pavla Procház-
kyproběhne 16. 12. 2019 od 14:00 
hod. (k parkování aut doporuču-
jeme parkoviště obchodu Travel 
Free).

Bc. Michal Bušek, ORŽP

Další obnovená
památka - křížek

PROVOZNÍ DOBA
v areálu technických služeb a sběrného dvora

           Technické služby  Sběrný dvůr
  PO 23. 12. 2019  ZAVŘENO  ZAVŘENO
  ÚT 24. 12. 2019  ZAVŘENO  ZAVŘENO
  ST 25. 12. 2019  ZAVŘENO  ZAVŘENO
  ČT 26. 12. 2019  ZAVŘENO  ZAVŘENO
  PÁ 27. 12. 2019  ZAVŘENO  ZAVŘENO
  SO 28. 12. 2019  ZAVŘENO  8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

  PO 30. 12. 2019  ZAVŘENO  8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
  ÚT 31. 1. 2019  ZAVŘENO  ZAVŘENO
  ST 1. 1. 2020  ZAVŘENO  ZAVŘENO 
  ČT 2. 1. 2020  6:00 - 14:30  8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
  PÁ 3. 1. 2020  6:00 - 14:30  8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
  SO 4. 1. 2020  ZAVŘENO  8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00



Vážení a milí spoluobčané,
rok se s rokem sešel a máme tu opět adventní čas. Krásný čas příprav na 
vánoční svátky. To se ale neobejde bez spousty práce s úklidem, nákupy, vý-
zdobou, pečením cukroví. Věřím, že si i v tomto hektickém období najdete 
čas, abyste si přečetli Šluknovské noviny.
Jaký byl rok 2019?
Tento rok utekl neskutečně rychle a je také prvním rokem po komunálních 
volbách. K závěru roku patří také bilancování uplynulého období. Dovo-
lím si krátce shrnout naši práci, problémy, kterým jsme se věnovali. Za 
sebe mohu uvést, že jsme i v tomto roce pracovali poctivě, drželi se priorit, 
které řeší Strategický plán rozvoje města Šluknov s ohledem na finanční 
možnosti města, věnovali jsme se přípravě na investiční záměry plánované 
v roce 2020. Potýkali jsme se s úspěchy i problémy. Město bylo prověřeno 
mnoha kontrolami, např. hospodaření města, přestupkového řízení, kont-
rolami prošly téměř všechny obory – Odbor vnitřní správy, Stavební úřad, 
Odbor rozvoje a životního prostředí, Odbor sociálních věcí. Kontrolu u nás 
provedl i Oblastní inspektorát bezpečnosti práce. Kontroly byly plánova-
né, neplánované, pravidelné, i na udání. Zkrátka takový „normální“ prů-
běh. Mohu sdělit, že výsledky všech provedených kontrol byly pozitivní pro 
město, protože nebyly shledány nedostatky. Tato zpětná vazba je pro nás 
i veřejnost velmi důležitá. 
Co se týká investičních akcí, o těch Vás pravidelně v novinách informuje-
me. Připomenu některé z nich – velmi pěkně vyřešenou rekonstrukci pro-
stranství zastávky Benar, opravu hřbitovní kaple, vybudování vyhlídky na 
Židovském vrchu, novou přírodní zahradu v mateřské školce ul. Žižkova. 
Dále zahájení rekonstrukce školní jídelny, další etapa výměny oken v zá-
kladní škole, rekonstrukce jezírka v zámeckém parku a růžové zahrady, 
dokončení nového chodníku v Království a v ul. Rumburská, další práce 
na opravě hasičské zbrojnice ve Šluknově, vybudování velmi pěkného dět-
ského hřiště v Království spolu se zázemím na grilování. V práci budeme 
pokračovat i v dalším roce. Žádosti o dotace jsou podány, projektové doku-
mentace připraveny.
V letošním roce jsme řešili i několik stížností, které se týkaly narušených 
sousedských vztahů. Je to velmi složité. Většinou se na nás stěžovatel obra-
cí se žádostí o nápravu vztahů a vyřešení problémů. Popravdě je toto velmi 
těžko řešitelné. Město se tak stává jakýmsi prostředníkem mezi znesváře-
nými sousedy. V těchto případech si velmi dobře uvědomuji, jak je důležité 
mít se sousedy slušné vztahy, které jednoznačně přispívají k dobrému byd-
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lení. Podmínkou je pochopitelně 
vzájemné respektování, slušnost 
a ohleduplnost. Važte si svých dob-
rých sousedů! 
A co nejvíce řešili v tomto roce sta-
rostové Šluknovského výběžku? 
Spojovalo nás jedno velmi důležité 
a citlivé téma – zachování zdravotní 
péče v našem výběžku. To vyplývalo 
zejména z negativního vývoje exis-
tence nemocnice v Rumburku. Ote-
vřeli jsme téma využívání zdravotní 
péče v nejbližších nemocnicích 
v sousedním Německu. Jednání 
dospěla až k podpisu mezinárodní-
ho memoranda o poskytování přeshraniční zdravotní péče. Dále jsme se 
věnovali problému s kůrovcem, který byl dlouhodobě podceňován. Nyní 
je jasné, že důsledky kalamity jsou tragické. Nejvíce je zasažena oblast Ná-
rodního parku České Švýcarsko. O nic lépe na tom nejsou ani lesy na Šluk-
novsku. Dle prognózy bychom měli do pěti let přijít o 50 – 60 % stromů 
v lesích. Nezbývá než se s kalamitou „poprat“ a věnovat se výsadbě trochu 
jiné skladby stromů pro příští generace, aby i ony měly kam chodit na hou-
by a na procházky.
Vánoční přání
Právě nyní prožíváme atmosféru adventu a příprav na vánoční svátky. Vět-
šina z nás již pochopila, že svátky nejsou o tom, zda máme kompletně vy-
gruntovanou domácnost, nakoupeno množství dárků a napečeno 40 druhů 
cukroví. Pokud to někdo zvládne, je to pěkné. Pokud ne, věřte tomu, že se nic 
neděje. O vánočních svátcích bychom si měli užívat vzájemné přítomnosti, 
rodinnou pohodu, těšit se z radosti dětí, ze společně stráveného času. A také 
bychom si měli zaslouženě chvíli odpočinout po celoroční práci a shonu. 
Proto Vám všem přeji, abyste ty letošní Vánoce prožili v klidu a v pohodě. 
Aby děti našly pod stromečkem dárky, o které si Ježíškovi napsaly. Aby nikdo 
nezůstal o svátcích sám. Aby nám napadlo alespoň trochu sněhu, který pod-
barví kouzlo Vánoc a dětem umožní užít si zimních radovánek v přírodě. A do 
nového roku přeji všem zejména pevné zdraví, štěstí, lásku. Ať se Vám všem 
v novém roce daří ještě lépe než v letech předchozích. Eva Džumanová

Ve středu 11. prosince rozezní od 17:00 hodin velký sál Domu kultury 
tóny vánočního koncertu žáků základní umělecké školy.
Vánoční jóga Ireny Kubicové ve Šluknovském zámku už k Vánocům 
v našem městě neodmyslitelně patří – prožijte ji s námi - v sobotu 14. pro-
since od 8:30 do 13:30 hodin (rezervace nutná).
Odpoledne v sobotu 14. prosince v 16:00 hodin je ten pravý čas na vá-
noční procházku do vánočně vyzdobeného Karlova údolí, kde si společně 
zazpíváme vánoční koledy, i svařené víno přijde vhod.
Děti se na 3. adventní neděli 15. prosince mohou těšit od 15:00 hodin 
v Domě kultury na vánoční loutkovou pohádku divadelního souboru Rolnička.
A ti dospělí zase na čtvrtou adventní neděli, rovněž v Domě kultury od 
14:00 hodin, na vánoční taneční odpoledne – Šramlík.
První (24.12. od 16:00 hodin), druhá (25.12. od 8:30 hodin), třetí 
(26.12. od 8:30 hodin) a poslední mše v roce (31.12. od 16:00 hodin) v kos-
tele sv. Václava zklidní naše duše a umocní vánoční čas.
Novoroční bohoslužba (1.1. v 8:30 hodin) a slavnost zjevení Páně (5. 1. 
v 8:30 hodin) na nás čekají již v Novém roce 2020.
O vánočních svátcích až do 27. ledna (neděle a svátky) od 14:00 do 
16:00 hodin je pro vás otevřen kostel sv. Václava s výstavou betlémů.
Přijďte mezi nás, Vánoce jsou také časem setkávání, sdílení a společného 
prožívání – to je i naším velkým přáním.
Podrobné informace ke všem vánočním akcím v našem městě naleznete na 
plakátech a letácích „vánočního času“, které jsou k dispozici na zámku, 
na radnici i v Domě kultury, na www.mesto-sluknov.cz, v mobilní aplikaci 
ČeskáObec, na našich sociálních sítích apod.
Kouzelný vánoční čas Vám všem z celého srdce přejí zaměstnanci Odboru 
kultury Městského úřadu.                                                     Ing. Bc. Ivana Lukešová    

Rada města Šluknov 18. září 2019 schválila usnesením č. 6/26R/2019 
Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu měs-
ta Šluknov na rok 2020 včetně příloh (Žádost o neinvestiční účelovou dota-
ci, Kritéria hodnocení žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace). Program, 
zveřejněný na webových stránkách města, je určen na podporu nezisko-
vých činností a akcí zaměřených na děti, mládež a pro širokou veřejnost za 
účelem zlepšení kvality života nebo prevence kriminality. 
V případě zájmu o poskytnutí neinvestiční dotace je potřeba, v souladu 
s tímto programem, doručit formulář žádosti a přiložit kopie povinných 
dokladů v termínu do 31. prosince 2019 v podatelně MěÚ Šluknov nebo 
zaslat na adresu úřadu (Městský úřad, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, ID: 
8jkbbf3). Uvedený formulář je k dispozici u vedoucí Odboru ekonomické-
ho a na webových stránkách. Termín odevzdání je pro všechny žadatele zá-
vazný. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel. Poskytnutí 
dotace bude podmíněno uzavřením „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
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 kontrole (vyúčtování, čerpání a dodržení účelovosti do-
tace - faktury, paragony, atd....).
Žádost musí podat všichni žadatelé, kteří mají o podporu z rozpočtu 
města zájem. 
V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění poz-
dějších předpisů, rozhoduje o poskytnutí dotace z rozpočtu města v jednot-
livých případech do výše 50 000 Kč Rada města Šluknov a o dotaci nad 
50 000 Kč Zastupitelstvo města Šluknov.                          

Ing. Eva Baboráková

Opakujeme informace pro žadatele 
o podporu z rozpočtu města
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Město Šluknov je vlastníkem 
kaple sv. Jakuba v místní části Cí-
sařský, která v době, kdy bylo Cí-
sařský samostatnou obcí, sloužila 
obyvatelům jako kostelík. Již něko-
lik let jej po etapách opravujeme, 
přičemž v letech 2018 - 2019 (po 
komplexní opravě krovu a střechy 
a následné obnově fasády a odvod-
nění) došlo k obnově v regionu po-
měrně unikátních stropních maleb 

Už i Království má svůj vánoční stromeček, který jsme 
v sobotu 30. 11. společnými silami ozdobili. Děti vyrá-
běly originální ozdoby z přírodních materiálů, ale také 
třpytivé kouličky. Babičky a maminky nám donesly něco 
sladkého na zub – koláče, cukroví, zákusky, štolu atd. Na 
zahřátí se podávaly opečené buřty, bramboráky, teplý čaj 
nebo svařák. Po rozsvícení stromečku se rozzářila obloha 
krátkým ohňostrojem, každé dítě si zapálilo svoji prskav-
ku a pod stromečkem našlo malý dáreček. 
Počasí nám přálo, proto se nás sešlo opravdu mnoho. 

Svoz pytlů s tříděným odpadem 
se uskuteční 5. ledna 2020. Svá-
ženy budou žluté pytle s drobným 
plastem a PET lahvemi, oranžové 
pytle s nápojovými kartony a také 
zelené pytle s drobnými kovy, např. 
plechovkami od potravin, od krme-
ní pro domácí zvířata, plechovky 
od piva apod. Pytle s vytříděným 
odpadem připravte na obvyklou 
trasu den předem, tj. v neděli 4. led-
na 2020. Mapa svozové trasy je 
k nahlédnutí na webu města – vše 
o odpadech. 
Upozorňujeme na to, že žluté, 
oranžové a zelené pytle s jiným od-
padem nebudou sváženy. Pytle na 
tříděný odpad obdržíte na MěÚ 
ve Šluknově, odbor rozvoje a život-
ního prostředí, nám. Míru 1 anebo 
v Technických službách Šluknov, 
spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov. 
Kalendář s vyznačením svozů 
pro rok 2020 si již nyní můžete 
vyzvednout v pokladně, sekreta-
riátu a odboru rozvoje a životního 
prostředí MěÚ ve Šluknově a také 
v Technických službách spol. s r. o. 
v Císařském.

Božena Naňáková

Svoz odpadu

Restaurování stropních maleb kaple sv. Jakuba
z 19. století na klenbě kostelíku. 
Unikátní byla i v přeneseném slova 
smyslu i forma obnovy – ujali se jí 
totiž studenti Akademie výtvarných 
umění v Praze, pro které byla právě 
tato práce posledním stupínkem 
k získání restaurátorské licence. 
Díky pracím, které probíhaly pře-
vážně v letních a podzimních měsí-
cích obou let, mohly být obnoveny 
původní, v minulosti dlouhodobým 
zatékáním výrazně zdegradované 

malby. Další nemalou částí je i v le-
tošním roce zrestaurovaná dřevěná 
socha sv. Jakuba, kterou si můžeme 
prohlédnout na čelní fasádě objek-
tu.
Obnova této kaple se nyní již poma-
lu blíží ke konci, kdy bude zbývat 
obnova vnitřních omítek a postup-
né restaurování mobiliáře a vybave-
ní. Po dokončení oprav plánujeme 
předání tohoto zajímavého objektu 
veřejnosti, ať již za účelem konání 

setkávání, svatebních obřadů či ko-
morních koncertů.
Pokud se chcete podívat, jak restau-
rování maleb dopadlo a jak vlastně 
kostelík vypadá pod novým kabá-
tem, zveme Vás na veřejnou pro-
hlídku, která se bude konat v neděli  
15. 12. 2019 mezi 13. – 15. hodin. 
Pro všechny ostatní pak informace 
– připravujeme fotografickou vý-
stavu o obnově maleb, která bude 
k vidění na Šluknovském zámku.
A veliká prosba nakonec – v kostelíku 
se nedochoval původní lustr. V přípa-
dě že vlastníte víceramenný křišťálo-
vý lustr a mohli byste jej věnovat pro 
umístění v této kapli, věřte, že bude 
sloužit dobrému účelu a podtrhne 
krásu této místní památky.

Text a foto: Bc. Michal BušekRozsvítili jsme stromek i v Království
Nedovolím si odhadnout kolik, ale parčík byl úplně plný 
lidí. Opravdu moc krásné předvánoční setkání. Děku-
jeme Technickým službám za jejich ochotu a osvícení 
vánočního stromku. Dále mi dovolte poděkovat městu 
Šluknov a všem těm, kteří nás celý rok podporují a po-
máhají nám. Velice si Vaší pomoci vážíme. 
V novém roce 2020 přeji všem pevné zdraví, pohodu 
a úsměv ve tváři.

                      Olga Petroschke, spolek Šluknovské Králov-
ství a SDH Království
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Výbor Kruhu přátel vážné hud-
by ve Šluknově, z. s. přeje všem 
příznivcům klasické hudby klidné 
a šťastné vánoční svátky a mnoho 
krásné hudby v roce 2020.
Na první pololetí nového roku jsme 
pro Vás připravili tři, respektive čty-
ři koncerty, na kterých se nám před-
staví špičkoví čeští umělci.

Dovolím si Vás krátce seznámit 
s činností Svazku obcí SEVER. 
Tento svazek byl založen za účelem 
spolupráce a výměny informací 
mezi starosty severní části naše-
ho výběžku a také větší „silou“ ve 
vyjednávání s okolními instituce-
mi ohledně hlavních témat jako 
například: rozvoj regionu, otázky 
školství, zdravotnictví, bezpečnosti, 
kultury a dalších. Svazek sdružuje 
12 obcí a téměř 30 tisíc občanů.
Svazek se v letošním roce zabýval 
otázkou zdravotní péče (Lužické 
nemocnice), kterou však nemohl 
úplně ovlivnit z důvodu plného 
vlastnictví městem Rumburk. Pů-
sobil tedy jako pomocný orgán při 
vyjednávání. Dále se zabýval otáz-

Vážení spoluobčané, přátelé našeho města i náhodní čtenáři, 
pomalu končí další rok. Tentokráte byl pro společnost mimořádně významný zejména tím, že jsme si připomněli 30 let 
od společenských změn v našem státu. Samozřejmě pro každého z nás se v tomto roce událo něco osobnějšího, někdo se 
zamiloval, narodilo se Vám dítě, nebo jste třeba postavili dům. Snad nejdůležitější je, že jsme všichni relativně zdraví a 
užíváme si radostí života. To ale není důvod, proč píšu tyto řádky. Chtěl bych především poděkovat. 
Poděkovat všem spolkům a organizacím v našem městě, ať už to jsou sportovci, myslivci, hasiči, charita, či 
zahrádkáři za to, že se starají o to, aby v našem městě bylo kde trávit volný čas, že se starají o to, aby si měli děti kde 
hrát, nebo jen o to, aby kousek našeho města byl krásnější. Dále chci poděkovat všem lidem, kteří udělali něco navíc, co 
nemuseli. Někdo dal sponzorský dar, někdo třeba jen sebral pohozené smetí na zemi a hodil ho do koše. I tato drobná 
věc může udělat mnoha dalším lidem radost. Poděkovat chci též lékařům a učitelům, kteří se starají o to, aby další 
generace mohli v našem městě žít.
Samozřejmě nebylo vše jen krásné, vím, schází alespoň některým z nás místo na setkávání, kulturní sál, či restaurace 
a to je opravdu škoda, protože na těchto místech se vždy vyměňovaly názory a myšlenky. Zároveň zde šlo nasát 
atmosféru a inspiraci pro zastupitele, aby opravdu měli přehled o tom, co lidé chtějí a potřebují. V tomto směru může-
me závidět skromné Lipové (dodatečně je potřeba jim pogratulovat k titulu Vesnice roku).
Dost však bylo bilancování. Chci Vám také něco popřát do let budoucích. V následujícím roce Vám přeji hlavně 
zdraví, pohodu, hodné sousedy, odvahu říci vlastní názor a také optimismus. Ten je především důležitý, protože 
mnoho sdělovacích prostředků šíří negativní informace a pak se zdá být život trošku smutný. Najděte pod 
stromečkem dárek, který Vás potěší, užijte si Vánoce v kruhu rodiny a přátel. Vykročte do nového roku tou správnou 
nohou a přiložte tu správnou ruku k tomu, aby naše město bylo hezčí.
Za Lesnickou školu snad jen jednu myšlenku „Ten, kdo sází stromy, věří v budoucnost“ a budoucnost začíná již dnes 
– přeji Vám, aby ta Vaše byla přesně taková, jakou ji chcete mít, a doufám, že právě ten nadcházející rok Vám přinese 
vše, co od budoucnosti očekáváte.                                                                                      Mgr. et Bc. Rudolf Sochor, zastupitel města

kou přeshraniční zdravotní péče, 
která se pomalu rozbíhá a již dnes 
napomáhá zabezpečit dostupné 
a včasné zdravotní ošetření (za mě-
síc září téměř 150 pacientů z výběž-
ku bylo ošetřeno v nemocnici v Seb-
nitz). Další velmi pozitivní krok 
a úspěch zaznamenal svazek při 
rozhodování Krajského ředitelství 
PČR v Ústeckém kraji a odvrátil 
tak plánované slučování obvodních 
oddělení Policie ČR Velký Šenov 
a Šluknov. Obě oddělení zůstala 
zachována. 
V příštím roce se pokusíme získat 
dotaci na nákup pomůcek potřeb-
ných při likvidaci škod způsobe-
ných přírodními katastrofami, 
především pak nákup nádrží pro 

pitnou vodu, které by měly poško-
zené obce k dispozici bezplatně. 
Nadále také běží dotačně podpo-
rovaný program Efektivní veřejná 
správa a příprava studie provedi-
telnosti na SINGLTREK v našich 
lesích, který by měl sloužit pro 
volnočasové aktivity, jízdě na kole 
v lesním terénu na vyznačených 
tratích. Dále se zabýváme možností 
propojení celého svazku sítí cyklos-
tezek, které by občanům i turistům 
umožnily bezpečné přemísťování 
po jednotlivých obcí.
S přáním krásných Vánoc a vstu-
pu pravou nohou do nového roku 
2020.

Robert Holec
předseda Svazku obcí SEVER

Informace z činnosti svazku obcí SEVER

V novém roce přivítáme na zámku špičkové české umělce

15. ledna 2020 přivítáme v sále 
Šluknovského zámku České smyč-
cové duo – Lucii Sedlákovou-Hůlo-
vou – housle a Martina Sedláka 
– violoncello. Tito velice úspěšní 
a světoznámí umělci u nás vystoupí 
hned dvakrát a to i na odpoledním 
koncertě pro žáky druhého stupně 
Základní školy ve Šluknově. Účin-
kujícími hosty tohoto koncertu 
budou i děti manželů Sedlákových 
– Magdalena – housle a Lukáš – 
violoncello. Večerní koncert pro 
širokou veřejnost začne v 19 hodin. 
Vstupné činí 100 Kč, senioři 50 Kč.
Dalším koncertem roku 2020 pořá-

daným KPVH bude klavírní recitál 
26. února a vystoupí jeden z našich 
předních klavírních virtuozů Mar-
tin Kasík. 1. dubna 2020, a není to 
apríl, přivítáme Slavic trio. Mladí, 
ale již vítězové několika meziná-
rodních soutěží ve hře na dechové 
nástroje.
Další koncerty již 54. sezony začí-
nající v září 2020 Vám včas ozná-
míme.
Těšíme se na Vaši návštěvu a pře-

jeme Vám mnoho příjemných chvil 
s krásnou hudbou.

Za výbor KPVH, z. s. 
Božena Bortníková
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Nadešla zlatá ceremonie Mezinárodní ceny vévody 
z Edinburghu (DofE). Pro mě to znamenalo konec tří-
letého aktivního plnění. S DofE jsem začal v kvartě, kdy 
jsem odstartoval bronzovou úroveň. Dále jsem vydržel 
plnit i stříbrnou a na závěr jsem dokončil nejtěžší zla-
tou úroveň a stal jsem se tak druhým držitelem všech 
tří úrovní a desátým zlatým absolventem na našem 
Gymnáziu. 
Hned při příjezdu do Prahy na mě padla velká vlna 
nostalgie a také to, že se jedná o poslední ceremonii, 
na které budu jako účastník. Ihned při příchodu do 

Podzimní členskou schůzí, konanou 22. listopadu tohoto roku ve vel-
kém sále Domu kultury, vyvrcholilo dění letošního roku v naší organizaci. 
Z evidovaných 185 členů se schůze zúčastnilo 106, 46 členů se z různých, 
většinou zdravotních, důvodů omluvilo. 
Začátek společného setkání zpestřila dvě velice hezká vystoupení oddílu 
mažoretek Berušek ze Základní školy ve Šluknově pod vedením paní Mar-

Pozlacená snaha – kde je vůle, tam je cesta

Lichtenštejnského paláce jsem se zdravil se známými lidmi. Dokonce zde 
byli plnitelé, se kterými jsem se viděl na všech předešlých ceremoniích. To 
v nás vyvolalo další emoce, jelikož jsme stáli všichni společně vedle sebe a 
za námi byly všechny ty roky tvrdé dřiny. Dokonce jsme osobně prohodili 
pár slov s panem Tomášem Vokáčem, který je výkonným ředitelem celého 
programu v České republice. 
Předávání certifikátu a medaile proběhlo v nádherném slavnostním sále. 
Kromě samotného předávání jsme si poslechli zážitky ostatních účastníků 
a lichotky od patronů DofE. Po skončení jsme si vyměňovali dojmy a po-
stupně jsme opouštěli nádherné prostory paláce. 

Rozhodně však pro mě program touto ceremonií neskončil. Tak v prvé řadě 
jsem ještě napsal tento článek. Dále se chci dostat do DofE klubu a také 
se stát hodnotitelem dobrodružných expedic. Avšak nejdůležitější je, že po 
předání certifikátu a medaile dále vytrváme v provozování našich aktivit 
a v dosahování dalších cílů.                        Miroslav Veselý, 7. A, DofE absolvent

Členská schůze se podařila, všichni se dobře bavili
cely Poláčkové a paní Hany Jandové. 
Následovalo vystoupení paní Bc. Marcely Tomčalové, vedoucí Odboru so-
ciálních věcí ve Šluknově. Promítnutím krátkých filmů poukázala na práci 
pečovatelské služby a ukázala péči konanou v praxi. Svým vystoupením 
seznámila přítomné s plány, cíli a službami pečovatelské péče ve Šluknově 
v současnosti i budoucnu.
Po programu schůze, kde byli přítomní seznámeni se zprávami členů výbo-
ru a jednotlivých komisí, následovala oslava narozenin 38 jubilantů roku 
a předání drobného dárku. Tato část dává léta společnému setkání radost-
nější ráz a i to je, mimo jiné, naším cílem. 
Vyvrcholením bylo hudební vystoupení pana Jiřího Procházky. Při zpěvu 
i tanci mnozí zapomněli na své zdravotní či jiné problémy a strávili odpo-
ledne i podvečer pátečního dne v příjemné atmosféře pohovoření a poba-
vení v kruhu svých přátel a známých.
Naše poděkování patří všem, kteří se na pořádání této akce podíleli. Jsou 
to především: Městský úřad Šluknov, zaměstnanci Odboru kultury, Dro-
gerie – Navrátilovi, Haback – Havlíčkovi, provozovatelé Kavárny a Re-
staurace Domu kultury ve Šluknově. 
Blíží se kouzelné období adventu a my bychom Vám, čtenářům, touto ces-
tou chtěli popřát krásné prožití svátků vánočních i novoročních strávených 
v kruhu svých příbuzných a známých, v roce 2020 pak pevné zdraví, spoko-
jenost a splnění všech přání.

Božena Zemanová, MO Svazu tělesně postižených z. s. Šluknov



ŠLUKNOVSKÉ NOVINY STRANA 7ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

V pondělí 11. 11. 2019 zavítal na 
naši základní školu tzv. EDUbus - 
mobilní polytechnická laboratoř. 
Jedná se o ojedinělý vzdělávací pro-
jekt, který umožňuje popularizaci 
polytechnických oborů pomocí ak-
tivizujících výukových metod, mo-

Zavítal k nám ojedinělý vzdělávací projekt

derních technologií a atraktivního prostředí.
Tento autobus objíždí Českou republiku s nabídkou různorodých vzdělá-
vacích programů. Autobus je přebudován na mobilní laboratoř, ve které si 

žáci sami mohou většinu experimentů vyzkoušet. Součástí programu jsou 
i pracovní listy, které žáky provázejí v průběhu programu.
Na našem školním dvoře byl tento autobus celý den. Vystřídaly se v něm 
postupně všechny tři třídy čtvrtého ročníku. Byl zde pro ně připraven pro-
gram Haló, tady Ozobot. Drobný blikající Ozobot je ideální pomůcka pro 
úvod do robotiky. Žáci se naučili porozumět rozdílu mezi strojem a robo-
tem, seznámili se s jeho základními částmi a funkcemi, a dokonce zvládli 
dát Ozobotovi několik úkolů.
Poté autobus navštívili žáci z druhého stupně (zástupci ze všech tříd vy-
braní jejich učiteli). Pro ty byl připraven program Roboti z autobusu. 
V tomto vzdělávacím bloku se žáci naučili propojit stavebnici Lego WeDo 
s tabletem a díky jednoduchému programovacímu jazyku si vyzkoušeli 
naprogramovat svého robota, aby plnil předem dané zadání. Tato činnost 
vede k pozitivnímu vztahu nejen k programování, ale rozvíjí i kreativitu 
a logické uvažování.
Když všem žákům skončila výuka, 
autobus ještě neodjel, protože do 
jeho lavic zasedli učitelé. Ti si zde 
vyzkoušeli plnit podobné úkoly 
jako předtím žáci, ale samozřejmě 
s doplněním didakticko-metodic-
kého náhledu na tuto problema-
tiku. Získali zde také informace 
o možnostech využití různých výu-
kových aplikací ke zpestření a zkva-
litnění vzdělávacího procesu. 
Celý tento program byl pro žáky 
i školu zdarma díky MAS ČESKÝ 
SEVER. Ta realizaci hradila z pro-
jektu Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání II pro SO ORP Varn-
sdorf a SO ORP Rumburk CZ.0
2.3.68/0.0/0.0/17_047/000970
4. Cena jednoho EDUbusu (jed-
nodenní přistavení s dopoledními 
programy) je 18 000 Kč bez DPH, 
cena dvouhodinového odpoledního 
semináře pro dospělé činí 2 000 Kč 
bez DPH.
Ohlasy žáků čtvrtého ročníku 
svědčí o tom, že nabízený program 

splnil svůj účel (vzbudit u žáků zájem o polytechnické vzdělávání):
mně se ten EDUbus líbil, chtěla bych to prosím znovu
milí pánové učitelové
EDUbus byl skvělý, roboti byli hustý
bylo to moc fajn, hodně jsem se toho naučila
bylo to moc super, skvělý zážitek, robůtci byli roztomilí
moc se mi to líbilo, chtěla bych to znovu, líbil se mi robot OZOBOT
skvělé bylo, že jsme tam mohli všichni, protože to bylo zdarma
EDUbus byl moc fajn, někdy si to chci zopakovat
bylo to zajímavé, hodně mě to bavilo a hodně jsme museli přemýšlet
líbili se mi roboti Ozoboti, domlouvali jsme se s holkama, že si je koupí-
me, děkujeme
v EDUbusu se mi líbilo, protože mám rád roboty a tyto technologické 
věci, děkuji, že jsem tam mohl být
hodně jsme se toho naučili, chci, aby přijeli i příště
téma roboti se mi moc líbilo a bavilo mě to
bavil mě malý robot Ozobot i pracovní listy
ten robot mne překvapil, líbilo se mi, jak jsme mu kreslili cestu 
moc se mi to líbilo, ti roboti byli super, pánové na nás byli hodní, bylo to 
prostě dobrý.

Mgr. Renata Sochorová, ředitelka ZŠ J. Vohradského Šluknov

Vážení čtenáři Šluknovských novin,
srdečně vás zveme 12. 12. 2019 na oblíbenou akci Advent ve škole.
Přijďte mezi nás, můžete s sebou vzít děti, vnoučata nebo své přátele. Na hlavní budo-
vě jsou pro vás připraveny vánoční dílny, na kterých si můžete s pomocí našich učitelů 
vyrobit vánoční dekorace nebo různé dárečky.
Budou se zde vyrábět svícny, mýdla, plátěné sáčky na mýdla, můžete si přinést tričko, 
které si vyzdobíte barvami na textil, popřípadě si nazdobíte perníčky.
Pokud nechcete spolu s námi tvořit, můžete si jen tak projít vánočně nazdobenou ško-
lu a strávit tu s námi pár pohodových chvil nebo si zasportovat v tělocvičně.
Můžete přijít kdykoli mezi třetí a pátou hodinou odpolední.
Těšíme se na vás!

Mgr. Renata Sochorová, ředitelka ZŠ
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… Šluknovský zámek má svůj miniaturní 3D model? Zapojili jsme se do sbě-
ratelské edice modelů Vista a model můžete v Informačním centru zakoupit 
za 80 Kč.

V pátek 25. října koncertní sál našeho zámku praskal ve švech. Lípa Mu-
sica připravila ve spolupráci s naším městem koncert klavíristy Miroslava 
Sekery. Večer se nesl pod podzimním názvem V mlhách, nicméně účast-
níci koncertu si občas připadali spíše jako ve snu, než v mlhách. Malebné 
tóny se linuly celým zámkem a při ovacích na sebe organizátoři celého fes-
tivalu mohli být náležitě pyšní. 

Víte, že...

Šluknovský zámek pro Vás v letošním roce přichystal program nejen na 
vánoční svátky. 
Od 29. listopadu do 31. ledna máte možnost navštívit naše druhé patro 
a načerpat tu správnou vánoční atmosféru. Výstava, kterou jsme velice 
dlouho připravovali a také instalovali, Vás pohltí kouzlem vánočním. 
Sběratelské předměty s vánoční tématikou nám zapůjčila vášnivá sběratel-
ka Lenka Urbanová z Kamenných Žehrovic u Kladna (vánoční dekorace, 
betlémy, obrázky, pohlednice a mnoho dalšího), pan Václav Dibelka (dře-
věné oblouky rovněž i k zakoupení), Spolek jiříkovských betlémářů, Ho-
ráčkovi (papírové betlémy k prodeji) a také Vy, naši pomocníci, kteří jste se 
na výstavě svými předměty podíleli. Nebude chybět ani prezentace šikov-
ných ručiček našich nejmenších ratolestí ze školní družiny.
Na výstavě se rovněž dozvíte spoustu informací o Vánocích, budete moci 
vyzkoušet tradiční vánoční zvyky nebo si dát náš zámecký svařáček.
Vstupné je 40 Kč pro dospělé a 20 Kč pro děti. Budeme se těšit na Vaši ná-
vštěvu - vždy od 9:00 do 17:00 hodin.

Malé ohlédnutí za posledními akcemi

V sobotu 2. listopadu Indiáni ze šuplíku vykouzlili úsměv mnoha malým, 
ale i velkým divákům. Divadelní představení o indiánech přivezlo divadlo 
Láryfáry z Prahy, hlavní role v podání Míly („Ta, co nemá jméno“), Rudán-
ka („Cukrová pěst“) a Saši („Tančící vítr“) byly excelentní. Představení 
bylo plné indiánských písniček a rituálů, tři dospělí kamarádi se odvážili 
vrátit do časů dětství a stali se opět statečnými indiány z kmene Apačů. 

Za to také sklidili velký potlesk 
a v mnoha rodinách dnes visí na 
ledničce fotografie indiánů s jejich 
ratolestmi.
V pátek 15. listopadu se konala jed-
na z nejoblíbenějších akcí u nás a to 
cimbálka s degustací vína. Cim-
bálMENi nás na Vaše přání navští-
vili již po druhé a rozhodně to byla 
sázka na jistotu. Večer se opět moc 
povedl! Mladá partička muzikantů 
z Lednice donutila rozezpívat snad 
všechny účastníky akce – samo-
zřejmě za pomoci vínka od pana 
Richtera. Kombinace to je opravdu 
neodolatelná, proto byla akce již 
dlouho předem beznadějně vypro-

daná. Kdyby bylo na Vás, tak bychom měli CimbálMENy pozvat příští rok 
znovu, ale my si myslíme, že na Moravě existuje mnoho dalších skvělých 
talentů a proto jsme zamířili zase o kousek vedle a na příští rok pro Vás 
máme opět jedno krásné moravské dědictví. Ale jméno si zatím necháme 
pro sebe. Rozhodně věříme, že pokud nám budete důvěřovat a dorazíte, 
nebudete litovat.

Přijďte na vánoční výstavu

Jaká bude provozní doba zámku o Vánocích?
V letošním roce jsme si pro Vás připravili novinku! 

Po celou dobu naší jedenáctileté existence 
jste byli zvyklí, že zámek byl přes svátky, vyjma 26. prosince, 

kdy se konala Vánoční pohádková procházka, zavřený. 
V letošním roce to bude trochu jiné.
Poslední den, kdy budete moci přijít 

na prohlídku zámku či navštívit Informační centrum, 
bude 22. prosince. 

23. 12., 25. 12., 26. 12., 27. 12., 28. 12., 29. 12. a 30. 12. 
pak pro Vás bude otevřena Vánoční výstava. 

A to každý den od 9:00 do 17:00 hodin. 
V tyto dny se prohlídky zámku konat nebudou, 
rovněž nebude otevřeno Informační centrum. 

Společně se pak na zámku zase ve standardním provozu 
uvidíme ve čtvrtek 2. ledna 2020.
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Dvoustranu za Šluknovský zámek připravila Mgr. Andrea Kadlecová

Rok 2019 je pomalu, ale jistě, na 
svém vrcholu, všichni se připravu-
jeme na Vánoce, uklízíme, pečeme, 
zdobíme naše obydlí a píšeme do-
pisy Ježíškovi. Mnozí z nás se těší 
na vánoční svátky, až navštíví své 
nejbližší a také si snad alespoň tro-
chu odpočinou. U nás tomu není ji-
nak, ale i přesto navíc připravujeme 
akce na příští rok. Aby ani po Váno-
cích nebyla nuda a bylo o zábavu 
postaráno. I když leden je měsíc, 
kdy spíše všichni odpočíváme a nic 
se nám nechce.
Věřím, že alespoň v sobotu 18. 
ledna 2020 uděláte výjimku a do-
razíte od 19:00 hodin do zámku na 
dvojkoncert dvou skvělých kapel: 
The Fireflies a BezBeatu. Zaručit 
Vám můžeme rozhodně pohodový 
večer s fajn lidmi při skvělé hudbě. 

Fotografů až na půdu! Prvním bude Lukáš Bíba

Šest severočeských fotografů se v roce 2020 představí na půdě Šluknov-
ského zámku v projektu, na kterém spolupracuje zapsaný spolek Ještě ži-
jem, weby naseveru.net a vybezek.eu s právě zámeckou posádkou. Prvním 
bude Lukáš Bíba, který je původně nejenom severočeský, ale i šluknovský 
fotograf i když, jak říká v rozhovoru, fotit začal vlastně shodou okolností 
a rozhodně to nebyl jeho dětský sen.
Ovšem to, že se dokázal prosadit v českých médiích, je fakt a dokonce ně-
kolikrát bral i nejcennější tuzemskou cenu pro fotografy CzechPressPhoto, 
z nichž některé fotografie představí i na zámecké půdě. První výstava bude 
zahájena vernisáží v pátek 10. 1. 2020 v 17.00 hodin.
Tak se přijďte kouknout.
Jak jsi se, Lukáši, dostal k focení?
Celá má fotografická kariéra je vlastně jedno velké štěstí. Nefotil jsem od 
dětství, fotografii jsem nestudoval, ani jsem neměl žádný fotografický vzor. 
V roce 2005 jsem jel na koncert U2 do Mnichova, kde jsem si udělal pár fo-
tek malým kompaktem. Z koncertu jsem neměl domluven žádný odvoz, tak-
že jsem si stopl první auto s českou 
SPZ. V něm seděla parta novinářů, 
kteří se stali mými přáteli a ti mě do-
táhli k focení pro média.
Byl jsi samouk, nebo byl ve Šluk-
nově někdo, kdo ti poradil?
Jsem samouk. Všechno jsem se nau-
čil od kolegů, knih či internetu.
Jakými cestami se ubírala tvo-
je kariéra? Vím, že jsi fanda na 
sport, ale teď musíš fotit asi úplně 
všechno...
Mé fotografické začátky jsou jedno-
duché - fotil jsem úplně všechno, jen 
tak pro sebe. Pak jsem se náhodou 
dostal k focení kulturních akcí pro 
média - iDNES.cz, hudební časopis 
Filter atd. Po určité době mě oslovili 
fotografové z MF DNES, že jim “vy-
padl” kolega, jestli bych nechtěl fotit 
pro pražskou přílohu. Tam jsem fo-
til vše od běžného zpravodajství po 
fotbalovou i hokejovou ligu. Po dvou 
letech, na konci roku 2010, přišla 
nabídka, že v Hospodářských novi-
nách vzniká nový fotografický tým 
a jestli bych nechtěl být součástí. 
Přijal jsem a od ledna 2011 fotím 
pro Economii.
Taky vím, že za fotkami nejsi líný 
si dojet nebo i doletět. Kolik mil 
nalítáš za rok?
Zase tolik za fotkami nelítám. To až 
v poslední době, kdy dokumentuju 
Adama Ondru na závodech. Míle 

Pozvánka na lednový dvojkoncert

jsem nikdy nepočítal, ale letos to byly cesty od USA po Japonsko, takže pár 
tisíc by to bylo.
U2 jsou asi tvoje srdcová záležitost. Jaké jsou další kapely v tvém top10?
Poslouchám téměř cokoli. Vše záleží na momentální náladě. Z fotografické-
ho hlediska jsem rád, že jsem si mohl vyfotit Rolling Stones, Lennyho Kra-

vitze, bratry Gallaghery z Oasis, Eltona Johna, Imagine Dragons a mnoho 
dalších.
Fotíš pro noviny, pro sebe i pro kamarády. Nejsou někdy ale právě tře-
ba noviny, tedy tvůj zaměstnavatel, to, co tě brzdí v nějakém projektu, 
který by sis chtěl zkusit?
Mám štěstí na skvělé kolegy i celou redakci, takže pokud si něco vymyslím, 
tak mi vychází vstříc - to je i případ focení koncertů či lezení v různých čás-
tech světa. Ale samozřejmě mám občas období, kdy nemám úplně sílu jít fotit 
něco pro sebe. V hlavě mám samozřejmě pár zajímavých fotek a doufám, že 
na ně bude někdy čas.                                   Text: Marek Douša, foto: Lukáš Bíba

Ryze dívčí kapela The Fireflies tvoří 
coververze svých oblíbených písní 
z žánru pop, country, rock, blues 

a soul. BezBeatu pak zpívají vlast-
ní písně, které jsou sondou do je-
jich duše a srdcí a jsou plné emocí. 
Zámkem se bude linout blues, soul 
a art rock. 
Stále prosím nezapomínejte na to, 
že počet míst je omezen, proto si 
je už teď rezervujte v Informačním 
centru ve Šluknovském zámku. 
Kdo chce navíc rezervovat stůl, 
není to žádný problém, stačí se pou-
ze zmínit. 
Vstupné: 100 Kč.
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Foto: Bc. Michal Bušek

Další obnovená
památka - křížek

Bilancujeme: Dotace na fasády a střechy aktuálně

Foto k článku ze str. 1, 2

Foto k článku ze str. 1, 2

původní stav 
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Adventní čas v našem městě byl zahájen rozsvícením vánočního stromu na 
náměstí Míru v pátek 29. listopadu. Šluknovští občané i obyvatelé z okol-

ních měst se začali na náměstí scházet okolo 15:30 hodin, kdy program 
začal hudebním vystoupením dětí z mateřské školy Šluknov, následovaly 
vánoční koledy v podání studentů ze Střední lesnické školy a Odborné ško-

ly Šluknov. Další vystoupení si 
připravila mažoretka Romana 
Wiesnerová, žáci ze Základní 
umělecké školy Šluknov, mažo-
retky Čiperky a Berušky a děti ze 
Základní školy J. Vohradského 
zazpívaly koledy, doplněné o ta-
neční kreace. 
Program byl moderován čer-
tem a čerticí, doprovázen byl 
známým pohádkovým sněhu-
lákem, vánočním soutěžením 
a pouštěním lodiček a přáníček 
v balóncích do samotného nebe. 
Velice pěkným stanovištěm byla 
Ježíškova pošta, kde si děti moh-
ly napsat svá přání a poslat jej 

Ježíškovi. 
Vánoční trh nabízel vánoční dekorace a spousta 
dalšího zboží, vhodného třeba jako vánoční dá-
rek. Náměstím se linula vůně sladkého trdelní-
ku nebo opečené klobásy a pro zahřátí nechyběl 
tradiční svařák.  Před 17. hodinou se na pódiu 
sešli paní starostka a pan místostarosta měs-
ta, kteří společně se zpěvákem Milanem Fialou 
a písní „Tichá noc“ zahájili advent v našem měs-
tě a to samotným rozsvícením vánočního stromu 
společně s vánoční výzdobou města. Již za svitu 
krásného vánočního stromu nás nadále zimním 
večerem doprovázel Milan Fiala písněmi legen-
dárního zpěváka pana Karla Gotta. S příjemný-
mi pocity a vánoční náladou se Šluknováci odebí-
rali do svých domovů kolem 18:30 hodin, kdy byl 
program již u konce. 

 Na závěr děkujeme za podporu této 
akce. „Podpořeno Skupinou ČEZ“. 

Text: Jitka Schneiderová,
foto: Jiří Fišer
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Stromy už shodily svoje šaty a je tu čas posvícení

Pilně jsme se připravovali na společnou oslavu, na které jsem si zazpívali, 
zatančili, zdobili jsme perníková srdce, plnili jsme jitrnice, krmili husy,... 
Paní učitelky nám zahrály pohádku o koblížkovi a nakonec jsme si pochut-
nali na dobrotách, které jsme si sami napekli. Neopomněli jsme ani oslavit 

dýňový den. Sice s menším zpožděním, ale i tak jsme si oslavu moc užili 
a máme zase na co vzpomínat. 
Zima už nám klepe na vrátka a zimní pelíšky si chystají také zvířátka. Při-
pomněli jsme si, která zvířátka bydlí v lese, která se ukládají k zimnímu 
spánku, která odlétají na jih do teplých krajin a proč, a která by bez naší 

pomoci zimu nepřežila. Začali jsme sypat zrní ptáčkům do našeho krmítka 
a dáváme oříšky veverkám, které se pomalu vracejí na naši zahradu. Přes 
léto se odstěhovaly na skalku, kde měly oříškový ráj. 

Zapojili jsme se také do výtvarné 
soutěže „Ze života kůrovce“, kde 
jsme si vymalovali krásné 2. místo.
A už je tu zas. Čas, který patří Mi-
kulášovi, andělům a čertíkům i čer-
tům. Nezahálíme a chystáme si 
pro ně dárečky a písničky, protože 
i letos za nimi vyrazíme na Stříbrn-
ku, kde na nás, tak jako každý rok, 
čekají. My, co jsme hodní, víme, 
že se bát nemusíme a my, co občas 

Foto: Božena Sokolová,
 text: Hana Princová

zlobíme, se snažíme polepšit. Sami 
jsme zvědaví, jak na Stříbrnce po-
chodíme, ale na hodného Mikuláše 
se už moc těšíme . 
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Před více než 200 lety patřily v se-
verních Čechách k vánočnímu času 
betlémy. Lidé jakéhokoli věku a so-
ciálních poměrů byli jesličkami, 
které představovaly narození Je-
žíška, uneseni a tento zvyk byl brzy 
pevně ukotven v jejich srdcích.
V polovině 19. století se v rodinách, 
hlavně s malými dětmi, rozšířil zvyk 
stavění vánočních stromků, které 
se zdobily jablíčky, ořechy i cukro-
vím a rozsvěcely se na něm voskové 
svíčky. Tento zvyk částečně vytlačil 
betlémy, které přesto v mnoha rodi-
nách zůstaly nejkrásnějším vánoč-
ním zvykem.
Pojďme se do této doby podívat.
8. prosince na den narození Panny 
Marie se začalo se stavbou betlému. 
Aby se dílo dařilo, začínalo se vždy 
modlitbou. V tento den už byl veš-
kerý potřebný materiál připraven. 
Během léta posbírané napolo zetlelé 
pařezy, kořeny, kůra a rostliny. Ke 
konci podzimu, ještě před prvním 
sněhem, musel být nasbírán mech 
rostoucí na kamenech a vše pečlivě 
usušeno. A teď už se tlouklo kladi-
vem, řezalo pilou, lepilo a sestavo-
valo, což samozřejmě přinášelo hluk 
a nepořádek. Ale paní domácí na to 
byla zvyklá a nevyvedlo ji to z míry. 
Klih a čerstvý mech provoněly celý 
dům. Při některých pracích směly 
pomáhat děti a tím byly do tajů sta-
vění jesliček pomalu zasvěcovány 
a připraveny tak na převzetí této 
krásné tradice po svém otci.
Musíme si ale také představit, že 
v malých podstávkových domcích 
nebylo moc místa. Vždyť ve světni-
ci stál i tkalcovský stav, který rodi-
ně zajišťoval obživu. A tak se často 
přemisťoval, někdy i vynášel náby-
tek, ale místo pro domácí jesličky se 
vždy muselo najít. A rodina se proto 
ráda ve světnici ještě více tísnila.
V této době měli mnoho práce i řez-
báři a štafírníci, kteří často praco-
vali do noci, aby uspokojili všechny 
zákazníky. Když pak milovníci bet-
lémů přebírali nové figurky se spo-
kojeným výrazem ve tváři a přidali 
ještě slova uznání, byla to pro tvůr-
ce ta nejkrásnější odměna a často 
znamenala víc než peníze. I když 

Šluknov - kostel sv. Václava
25. 12. od 14:00 do 16:00 hodin, 
poté každou neděli a svátky do 
26. 1. 2020 od 14:00 do 16:00 ho-
din

Šluknov – Šluknovský zámek
Vánoční výstava společně s betlémy 
29. 11. do 31. 1. 2020, vyjma 24. 
12., 31. 12. a 1. 1. 2020 od 09:00 do 
17:00 hodin. 

Rumburk – Muzeum 
Prosinec úterý – středa od 10:00 
do 15:00 hodin, čtvrtek – sobota 
od 10:00 do 17:00 hodin, neděle 
22. 12. a 29. 12. od 10:00 do 17:00 
hodin, ve dnech 24. – 26. 12. a 1. 1. 
2020 je zavřeno
Leden úterý – středa od 10:00 do 
15:00 hodin, čtvrtek – pátek od 
10:00 do 17:00 hodin

Rumburk – Loreta 
a kostel sv. Vavřince

30. 11. 2019 až 2. 2. 2020 – úterý 
až sobota od 09:00 do 16:00 hodin, 
vyjma 23. 12., 24. 12., 25. 12., 28. 
12., 29. 12., 30. 12., 31. 12. 2019,  
1. 1. 2020
26. 12., 27. 12. a 28. 12. 2019 od 
14:00 do 16:00 hodin

Jiříkov – Spolek jiříkovských 
betlémářů, z. s.  – bývalá 

spořitelna na náměstí v Jiříkově
Neděle 01.12., 08.12., 15.12. 
a 22.12.2019 od 15:00 do 16:00 
hodin 

Filipov – Bazilika minor Panny 
Marie Pomocnice křesťanů

Neděle 01.12., 08.12., 13.12., 
15.12. a 22.12.2019 od 10:00 do 
10:30, 11:30 do 12:00 hodin

Lipová u Šluknova – Informační 
centrum v podstávkovém domě

30.11.2019 do 31.01.2020, vy-
jma 23.12., 24.12., 25.12., 26.12., 
30.12., 31.12.2019 a 01.01.2020 
od 10:00 do 17:00 hodin 

Mikulášovice – kostel sv. Mikuláše
18. 1. 2020 od 10:00 do 18:00 ho-
din, 19. 1. 2020 od 10:00 do 14:00 
hodin, od 15:30 do 18:00 hodin
Kostelní betlém je možný vidět kaž-
dou neděli od 24. 12. 2019 do 2. 2. 
2020 od 13:30 do 14:30 hodin

Velký Šenov 
kostel sv. Bartoloměje

24. 12. od 22:00 do 23:00 hodin, 
25. 12., 26. 12., 29. 12.a 5. 1. 2020 
od 10:30 do 11:30 hodin 

Putování za betlémy
Šluknovského výběžku

umělci za získané peníze museli 
tvrdě pracovat a objednavatelé se 
museli uskromnit v jídle, aby svůj 
betlém mohli vylepšit či zdokonalit.
V posledních týdnech před Vánoce-
mi se zvláště ženy oddávaly zvyku 
„hledání útulku“, který byl převzat 
z Tyrol po roce 1900 a postupně se 
zabydlel hlavně ve Šluknově, Ji-
říkově a v Rumburku. Vždy 9 žen 
z jedné obce přenášelo počínaje 
15. prosincem sochy Panny Marie 
a sv. Josefa od domu k domu každé 
z nich. Pořadí bylo většinou předem 
určeno losováním. První vyvolená 
žena přivítala skupinu na prahu 
svého domu. Jedna z nich pak po-
prosila o přístřeší pro Marii a Josefa 
a domácí paní jim je bez rozmýšlení 
nabídla. Poté, co sochy byly umís-
těny na připravený oltář, zpívaly se 
písně a odříkávaly modlitby. Než 
se ženy rozešly do svých domovů, 
vždy se ještě našla chvilka pro krát-
ké tlachání. Takto se pokračovalo 
až k osmé ženě. 23. prosince byly 
sochy přeneseny k deváté, poslední 
ženě, u které zůstaly až do 2. února, 
svátku Hromnic. V tento den pak 
byly vráceny majiteli a u kávy do-
mluveno, že v příštím roce se sku-
pina opět vydá na „hledání útulku“ 
pro Marii a Josefa.
Mezitím majitelé betlémů pilně 
pracovali a 23. prosince večer už 
byla stavba dokončena a jesličky 
stály hotové na určeném místě. 
Uklizen byl i nepořádek, který při 
stavění vznikal. Při této práci býval 
i neklid a nervozita, ne vždy se totiž 
vše dařilo podle představ a přání. 
V této době nebyly vítány ani ná-
vštěvy, protože betlém měl být pře-
kvapením pro všechny.
24. prosince, na Štědrý den, čekala 
práce nejmilejší. Při ní směly děti 
pečlivě zabalené figurky opatrně 
vybalit a umístit do připravené kra-
jiny. Když už své místo měla i Marie 
s Josefem, položil do jesliček Je-
žíška pán domu. Pro celou rodinu 
to byla nejslavnostnější chvíle.
V tuto dobu už měly také děti na me-
chu mezi dvojitými okny umístěné 
figurky, které si samy namalovaly 
a vystřihly, některé měly figurky 
z vystřihovánek. Nejedno dítko při-
dalo „Pflaumrupercha“, panáčka ze 
sušených švestek, oděného do ko-
žichu a kožešinové čapky s prutem 
a malým žebříkem, které děti dostá-
valy k Mikuláši. Nakonec bylo celé 
okno osvíceno voskovými svíčkami.
Děti se pochopitelně nejvíce těši-
ly na nadílku. Na dárky, které jim 
Ježíšek nepozorovaně položil pod 
rozsvícený stromeček. Bylo obvyk-

lé, že dostávaly dárky až o prvním 
vánočním svátku, aby Ježíšek měl 
dost času dárky přes noc roznést.
Před půlnocí spěchali dospělí a vět-
ší děti do kostela na půlnoční mši 
– vigilie. Do našeho farního kostela 
přispěchali i z okolních vesnic. Ne-
vadilo, že mrzlo a na cestě ležela vy-
soká vrstva sněhu. Z kostelní věže 
už zněly vánoční písně trubačů, 
které ohlašovaly nejkrásnější svát-
ky v roce – Vánoce. V kostele už na 
návštěvníky čekal hotový a osvětle-
ný betlém.
Mít v kostele vlastní betlém, který 
představoval narození Krista, byl 
pro přátele betlémů opravdovou 
pýchou. Po mši se u něj shromáž-
dili věřící, aby si zazpívali vánoční 
písně a koledy a znovu a znovu si 
prohlíželi známou scénu narození 
Ježíška, která jim rok co rok přiná-
šela radost. O kostelní betlém pe-
čovali ti nejlepší betlémáři v obci. 
Této činnosti se oddávali s láskou 
a rádi. Důležité pro ně bylo i zís-
kávání mladých lidí, protože bylo 
třeba vychovat následovníky, kteří 
později stavbu převezmou. A v teh-
dejším Niederlandu-Dolnozemí se 
našli vždycky a všude. Stavitelé bet-
lémů, kteří v posledních týdnech po 
každodenní vykonané práci přichá-
zeli do studeného kostela, aby vy-
stavěli jesličky, stáli nyní vedle něj 
a rádi odpovídali na zvídavé otázky 
návštěvníků. Samozřejmě měli ra-
dost, když lidé betlém chválili. 
Ve vánočním čase často farář konal 
bohoslužby u jesliček, při kterých 
se zpívaly písně, někdy známé pou-
ze v určitých obcích.
Ten největší nápor jesličkového 
dívání – Krippenschau nastal až 
6. ledna na Tři krále. Tímto dnem 
končilo tzv. dvanáct nocí, nocí mezi 
Štědrým večerem a Třemi králi, kte-
ré měly ve víře a obyčejích zvláštní 
význam. Že pochůzky od betlému 
k betlému začaly až 6. ledna bylo 
odůvodňováno tím, že klaněním tří 
králů – Kašpara, Melichara a Bal-
tazara, kteří Ježíškovi přinesli jako 
dar myrhu, kadidlo a zlato, začali 
i pasáčci a ostatní lidé docházet za 
Ježíškem s dárky.
Na prohlídky jesliček byl nejvhod-
nější volný čas po práci, hodiny po 
nedělní mši, ale nejvíce lidí se na 
obchůzku od jesliček k jesličkám 
vydávalo v neděli odpoledne.
Pokračování příště

Z článku pana Alfreda Kocha, 
největšího současného znalce bet-

lémářského umění, uveřejněného v 
měsíčníku Unser Niederland v pro-

sinci 2018 přeložila Helga Hošková

Jak a proč se u nás stavěly betlémy

 figurky řezbáře Josefa Maye
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Vážení čtenáři, 
vzpomínky, blahopřání i poděko-
vání jsou uveřejňovány zdarma. 

Chtěli bychom poděkovat všem na-
šim sousedům, kamarádům a zná-
mým, kteří se přišli rozloučit s mým 
manželem a naším taťkou, panem 
Karlem Novákem, na jeho posled-
ní cestě.

Manželka a synové s rodinami

Vážení čtenáři, děkujeme Vám za 
Vaši přízeň. Přejeme Vám příjem-
né prožití vánočních svátků plných 
pohody, štěstí, lásky a radosti v kru-
hu nejbližších. Do nového roku 
pevné zdraví, mnoho štěstí a rodin-
né pohody, pracovních i osobních 
úspěchů. 

Redakce ŠN

Otázka na prosinec:
2. prosince 1804 jistý francouzský 
vojevůdce a státník sám sebe ko-
runoval na císaře Francie. Naro-
dil se15. srpna 1769 v Ajaccio na 
Korsice a zemřel 5. května 1821 na 
ostrově Svatá Helena. Císařem byl 
v letech 1804–1814 a poté sto dní 
na přelomu jara a léta 1815. Během 
Velké francouzské revoluce udělal 
závratnou kariéru: ve 24 letech byl 
generálem, krátce po třicítce prv-
ním mužem ve státě a na vrcholu 
své moci ovládal většinu západní 
Evropy. Rychlý byl i jeho pád; závěr 

S knihovnou za kulturou zdarma

PODĚKOVÁNÍ

Dne 24. 12. 2019 
uplyne 28 let, kdy 
nás opustila naše 
maminka a ba-
bička Růžena 
Karalová. 
S láskou na Vás 

vzpomínáme - dcery Alena a Marie, 
syn Erni s rodinami. 

Dne 19. 12. 2019 
uplyne 6 let, kdy 
nás opustil náš 
milovaný otec 
a dědeček Erni 
Karala. 

Kdo tě znal, ten 
zná naši bolest, ten 
ví, co jsme v tobě 
ztratili. V našem 
srdci žiješ věčně, 
spi sladce, vždyť 

se opět shledáme. Dne 26. 12. 2019 
uplyne 8 let, kdy nás opustil milo-
vaný tatínek a dědeček Milan Dre-
veňák. 
S bolestí a láskou v srdcích vzpo-
mínají synové Milan, Ladislav, 
Roman, Michal a vnoučata Diana, 
Daniela, Michal a Nikolas.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 

31. prosince si 
také připome-
neme již deváté 
výročí, kdy naši 
rodinu opustil 
náš bratr, strýc 
a hlavně milova-

ný syn pan Marek Meissner. Človí-
ček, který tak brzy odešel, zanechal 
v našich srdcích mnoho krásných 
vzpomínek a lásky. 
Oběma za vše moc děkujeme. Vy, 
kteří jste měli štěstí je poznat, za-
vzpomínejte s námi.
Děkujeme, rodina Meissnerova.

Dne 8. října před 
třemi roky nás 
navždy opustila 
naše milovaná 
maminka, ba-
bička a manžel-
ka paní Hana 

Meissnerová, žena se srdcem na 
dlani, která rozdávala všem radost 
a lásku.

n KOUPÍM 
veškeré motocykly JAWA ČZ/ Sta-
dion/ Simson / MZ nebo Škoda 
125/130, Favorit + náhradní díly… 
Rychlé a solidní jednání. Číslo tele-
fonu: 606 126 144
n KOUPÍM 
Simson, Jawa, Stadion, Babeta, 
Pařez, Pionýr, Mustang, ČZ, aj., tel. 
728 222 938.

řÁDKOVÁ
INZERCE

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

n Přivítali jsme nové občánky:
Lukáška Krále

n Rozloučili jsme se s:
paní Marií Mizerovou

n Manželství uzavřeli:
Milan Berger a Jitka 
Grundzová
Milan Ličartovský a Nataša 
Červeňáková

Blahopřejeme občanům,
kteří se v dubnu letošního
roku dožili životních jubileí:
n 70 let
pp. Divišová Ema
Rousová Ludmila
Kodrlová Eva
Pidrman František
Svátková Eva
Platil František
Tomek František
Koldanová Emilie
Vajs Zdeněk
n 75 let
pp. Billý Imrich
Král Jiří
Folprechtová Eva
Vajnarová Miluše
Pazderka Josef
n 85 let
paní Diessnerová Hildegarda
n 86 let
paní Machuldová Drahomíra 
n 87 let
pan Sopoušek Jan
n 89 let
pp. Stelmaščuková Jarmila
Novotná Margita
n 90 let
paní Miksová Eliška
n 93 let
paní Koukolová Cecilie
n 97 let
paní Faltusová Mária
n 100 let
paní Švandová Věra

Dne 19. prosince 
uplyne pět smut-
ných let, kdy nás 
opustila naše mi-
lovaná maminka a 
babička paní Elví-
ra Těšíková. 

27. června uplynul 
jeden rok, kdy ze-
mřel v předvečer 
svých šedesátých 
narozenin náš bra-
tr Zdeněk (Míša) 
Brabec. 

S láskou stále vzpomínáme, je nám 
smutno, chybíte nám.
Dcery a sestry Marcela, Zdeňka 
a Věra s rodinami. 
Vzpomeňte s námi.

VZPOMÍNKY

PřÁNÍ

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 Šluknovském zám-
ku. Volná vstupenka platí do konce 
roku 2019. Každý měsíc je vyhláše-
na a zveřejněna na tabuli ve vstupní 
hale městské knihovny a ve Šluk-
novských novinách otázka nebo 
úkol, odpověď je třeba odevzdat ve 
vstupní hale MK do připravené kra-
bice, nebo zaslat mailem na adresu 
MK: knihovna@mesto-sluknov.cz. 
Na konci měsíce je vylosován vý-
herce volné vstupenky, jehož jméno 

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

života strávil ve vyhnanství. Bývá 
vzorem vojevůdcovských schop-
ností a cílevědomosti, na druhou 
stranu však projevoval lhostejnost 
k lidem, v nichž viděl jen prostřed-
ky svých cílů. Dokázal národ vybi-
čovat k nesmírnému úsilí, ovšem za 
cenu obrovských obětí na lidských 
životech. Jen francouzských obča-
nů během jeho válek zahynulo více 
než milion. 
Znáte jméno tohoto vojevůdce?
Správná odpověď na soutěžní otáz-
ku z listopadu zněla: Jaromír Jágr
Ze správných odpovědí byla vyloso-
vána ta od p. Martiny Štefanové ze 
Studebce v okrese Semily.           (šti)

POZVÁNKY

17. 12. 18:00 - Zimní večerní pro-
hlídka Lorety Rumburk při svíč-
kách
18. 12. 19:00 - Lenka Filipová 
a hosté - DK Střelnice Rumburk 
22. 12. 17:00 - Koncert Tonyho Ac-
kermana v kapli na Vlčí Hoře
24. 12. 14:00 - Betlémské světlo 
a zdobení stromku - Křížová hora, 
Jiřetín pod Jedlovou
26. 12. 14:00 - Živý betlém - kostel 
sv. Kateřiny Dolní Podluží
26. 12. 17:00 - Česká mše vánoční 
2019 v Loretě Rumburk
31. 12. 19:00 - Silvestr v kavárně 
v Kinokavárně Bia Luž D. Podluží
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NABÍDKA INFORMACÍ Z KULTURY NA ŠLUKNOVSKU

Zajímají Vás termíny akcí v regionu Šluknovska? 

kontakt@kulturouseveru.cz, č. tel.: 723 460 887, 

www.KULTUROUSEVERU.cz

Nastal advent, doba příprav na Vánoce. I my v Charitě se připravujeme na 
tyto krásné svátky. Děti vyrábějí vánoční ozdoby i malé dárečky pro rodiče, 
zkoušejí péct cukroví, znovu si připomínají koledy a povídají si o vánočních 
tradicích. Před první adventní nedělí si vyráběly nejen děti, ale i jejich rodi-
če adventní věnec. Tato akce již proběhla po osmé. 
I tento rok se zapojujeme do celostátní Tříkrálové sbírky. Naše malé ko-
ledníky můžete potkat v neděli 5. 1. 2020. S dětmi se sejdeme na ranní mši 
v kostele sv. Václava, kde dostanou požehnání a toto požehnání by Vám 
rády donesly do Vašich domovů. Není v našich silách obejít všechny domy, 
pokud k Vám Tři králové nedorazí a Vy byste měli zájem, aby přišli i k Vám, 
zavolejte na telefonní číslo 723 352 633 a my s dětmi rádi přijdeme.
Výnos z Tříkrálové sbírky se rozděluje na několik částí. Jedna desetina pu-
tuje na pomoc do zahraničí na projekty (vzdělávání, humanitární pomoc 
v případě katastrof), další část na projekty Charity v ČR, 5% je zákonná 
část na režii sbírky a zbylých 65% využijeme my na financování aktivit 
s dětmi v komunitní práci (pohádkové odpoledne, ukončení školního roku 
a další). Děkujeme za Vaši štědrost!
Přejeme radostné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce.

Irena Gotthardová

Srdečně Vás zveme na 3. adventní neděli do Domu kultury ve Šluknově, 
kde Vám Rolnička zahraje vánoční pohádku „Jak Hromdovánoc zkazil 
kouzlo Vánoc“. Ale nebojte, kouzlo Vánoc se u nás v divadle jen tak ne-
vytratí, jelikož nadílka od divadelníků bude přímo pohádková. Kromě po-
hádky od Rolničky na diváky čeká pohádka „Jak pejsek s kočičkou slavili 
Vánoce“ v podání dětského divadelního souboru Kvítko a pohádka je plná 

Sešel se opět rok s rokem,milí sousedi a kamarádi, 
a mám tu milou povinnost a čest pozvat

VÁS VŠECHNY 
na tradiční přátelské setkání sousedů a milých lidí do kostela v Království  

Takže všechny srdečně zveme a moc se i s dětmi těšíme na 
14. VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V KRÁLOVSKÉM KOSTELE

24. 12. začínáme jako vždy v 15 hodin
Svařáček a krásná atmosféra budou pro Vás připraveny jako vždy.

Přiďte svátečně naladěni a teple oblečeni, moc se těšíme.
                        Vaše Jitka Herciková a děti 

Ve vánočním čase Vás srdečně zveme za kulturou
14. 12. Vánoce v Karlově údolí

15. 12. Pohádkový 3. advent s Rolničkou

vánočních koled, které si můžeme zazpívat všichni společně (texty pro 
dospěláky budou připraveny u vstupu). Navíc je pro všechny návštěvníky 
jako každý rok připraveno sladké a krásné překvapení. 
Děti, které přinesou obrázek se správným počtem čertů z minulé pohádky, 
budou opět po zásluze odměněny, a to sladkostí nebo volňáskem. Odmě-
něni budou také ti, kteří správně vyplní přiloženou křížovku (rodiče jistě 
s vyplněním a psaním malým luštitelům pomohou). 
Více informací o pohádkách, souboru Rolnička, aktivitách a kontaktů i na 
našich facebookových stránkách - jak již všichni jistě víte, pod názvem 
Loutkový soubor Rolnička: https://www.facebook.com/LoutkovySou-
borRolnicka/  
Vstupné na tuto pohádkovou neděli plnou dárečků je stále pouze 10 Kč na 
osobu. Začínáme 15. prosince v 15 hodin – 1. patro (hlavní sál) Domu 
kultury ve Šluknově. 
Těšíme se na Vaši brzkou návštěvu.

Za LS Rolnička a DDS Kvítko Ing. Karolína Fráňová

24. 12. Vánoční zpívání v Království

5. 1. Tříkrálová sbírka
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Starostka města Šluknov Mgr. Eva Džumanová v souladu se zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje

s místem výkonu práce ve městě Šluknov
pracovní poměr na dobu neurčitou

předpokládaný nástup od 1. 2. 2020, nebo dle dohody
n Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní občan ČR, popř. cizí státní občan, který je na území ČR přihlášen k trvalému pobytu
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka
n Požadavky:
- kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání – magisterský nebo bakalářský studijní program 
- splnění předpokladů podle § 2 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb. v platném znění
- komunikativnost, organizační a manažerské schopnosti
- praxe v oboru 
- znalost práce na PC
- vzdělání v oboru veřejná ekonomika, podniková ekonomika, ekonomika 
a management, veřejná správa nebo hospodářská politika a správa, zkouška zvláštní odborné způsobilosti, vzdělávání vedoucích 
úředníků, praxe ve vedoucí pozici, místní znalost, znalost cizích jazyků a řidičské oprávnění skupiny „B“ – výhodou
n Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul 
- datum a místo narození
- státní příslušnost 
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
n Uchazeč k přihlášce připojí tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správ-
ních či ekonomických činností 
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, 
vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (popř. kopie dokladu o získání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti či 
vzdělávání vedoucích úředníků)
- lustrační osvědčení Ministerstva vnitra ČR (příp. úředně ověřená fotokopie podané žádosti na MV ČR) a čestné prohlášení o 
splnění předpokladů podle § 2 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb. v platném znění (tato podmínka se nevztahuje na uchazeče, narozené 
po 1. 12. 1971)
n Platová třída odpovídající druhu práce:
- 11. platová třída podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 399/2017 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve 
veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě – 
v platném znění
- zařazení do platového stupně dle započitatelné praxe
n Způsob podání přihlášky:
Uchazeč podá písemnou přihlášku i s požadovanými doklady v uzavřené obálce s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci 
vedoucího úředníka – vedoucího Odboru ekonomického Městského úřadu Šluknov“ nejpozději do 13. 12. 2019 do 11:00 hodin 
osobně v úředních hodinách do podatelny Městského úřadu Šluknov, nám. Míru 1, nebo doporučeně poštou (v takovém případě je 
rozhodné prezenční razítko Městského úřadu Šluknov) na adresu:
Městský úřad Šluknov
k rukám starostky města
nám. Míru 1
407 77 Šluknov
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
Ve Šluknově dne 12. 11. 2019

Mgr. Eva Džumanová, v. r.
starostka města Šluknov

VÝBĚROVÉ řÍZENÍ
na funkci vedoucího úředníka – vedoucí Odboru ekonomického 

Městského úřadu Šluknov
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I takovou situaci musely vyřešit děti 
na dalším ročníku víkendovky. 
Celá akce začala v pátek 8. 11. 2019 
a až do neděle děti řešily spoustu 
výjezdů, aby tak pomohly postiže-
ným osobám. 
K tomu, aby se jejich znalosti v ob-

Pád letadla ve Šluknově

lasti záchrany lidského života prohloubily, jsme oslovili i školitele Policie 
ČR Ústeckého kraje, Asociaci dobrovolných záchranářů ČR, kteří dětem 
předali praktické zkušenosti. 

Akce se účastnily děti z ČČL Šluknov, hasiči Šluknov, hasiči Svojkov, hasiči 
Dolní Podluží, skauti z Děčína.
Rádi bychom poděkovali všem rodičům, kteří nám zajistili perfektní ser-
vis, a pekařství Haback za dobrou snídani.                     Text a foto: Rudolf Seidl

Nejsevernější bod České republiky se nachází ve Šluknovském výběžku 
v obci Severní na souřadnicích: 51° 03‘ 20,52669“ s. š. a 14° 18‘ 56,07805“ 
v. d. Obnovený hraniční sloup na silnici s Německem a kamenný památník 
v lese, kudy vede turistická cesta, jsou dnes častými cíli turistů. Před 30-ti 
lety tam byly jen ostnaté dráty.

Turisté na Nordkap přišli zprava, zleva, z Německa...
Již 12 roků se v těchto končinách loučí KČT Šluknov s pěší turistickou se-
zónou s mnoha turisty z blízka i z dáli. Letos přijeli až z Českého Brodu, Pil-
níkova, Prahy, Liberce, Brniště, Mostu, Chomutova, Bíliny, Teplic a Dubí 
u Teplic, Ústí nad Labem, Benešova nad Ploučnicí, Děčína, Varnsdorfu, 
Rumburku a Mikulášovic. Nejstarší účastník přiznal rok narození 1939 
a nejmladší 2014. Turisté v pláštěnkách přišli zprava, zleva i přes most 
z Německa v počtu 158. 
Děkujeme těm, kteří postavili na Nordkapu dřevěný přístřešek, protože 
i v dešti mohli šluknovští senioři připravit bohaté občerstvení, které přines-
li na svých zádech z parkoviště v Německu. Nechyběly chlebíčky ani dorty 

s kafíčkem, čajem a domácím moštem. 
Drobné turistické dárky na památku trvání již 60-ti let nejstaršího turistic-
kého odboru ve Šluknovském výběžku si odnesl každý. Většina turistů se 
odpoledne ohřála U PYTLÁKA v Lipové a kdo nespěchal, užil si sobotního 
večera při zpívání s harmonikami se skupinou ROVEŇÁCI, které jsme při 
své letní expedici potkali na českém festivalu v Rumunsku. 
Takže za rok se zase setkáme a připravíme se na jakékoli rozmary počasí.

Všem pomocníkům děkuje Miloš Toman, jednatel KČT Šluknov 
a krajánek A-TOM Ústí nad Labem
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Foto: Renáta Parkmanová

 Vrchol druhé vlny digitalizace televizního vysílání se ne-
zadržitelně blíží. Vypínání vysílačů šířících pozemní signál 
ve stávajícím formátu DVB-T odstartuje v Praze už 27. listo-
padu 2019 vypnutím vysílání České televize. 

Hlavní vlna vypínání vysílačů 
 DVB-T bude probíhat od ledna do června 2020. Pro vel-
kou část obyvatel ČR to představuje změnu a náklady spoje-
né s technickým řešením. 

Blíží se konec televizního vysílání DVB-T

 Pořízení štěněte je radostnou 
událostí, majitelům však přináší 
řadu povinností. Mezi ty základní 
patří povinnost přihlásit se do evi-
dence chovatelů psů a nechat psa 
očkovat proti vzteklině. Od 1. led-
na 2020 navíc vstoupí v účinnost 
novela veterinárního zákona, se 
kterou vznikne chovatelům povin-
nost označit svého psa mikroči-
pem. Jaké jsou další povinnosti 
majitelů psů a v jakých případech 
mohou za jejich porušení dostat 
pokutu?
Majitel psa staršího 3 měsíců je po-
vinen v obci příslušné podle místa 
trvalého pobytu zaplatit „poplatek 
ze psů“. Obce stanoví konkrétní 
výši poplatku obecně závaznou 
vyhláškou, ta činí až 1500 korun 
za jednoho psa za kalendářní rok. 
Majitelé psů, kteří pobírají invalid-
ní, starobní, vdovský nebo sirotčí 
důchod a je to jejich jediný zdroj 
příjmu, platí snížený poplatek za 
psa ve výši až 200 korun ročně. Po-
platek platit nemusí nevidomé, bez-
mocné či těžce zdravotně postižené 
osoby. „Nezaplatíte-li poplatek včas 
nebo ve správné výši, může ho obec-
ní úřad zvýšit až na trojnásobek,“ 
vzkazuje majitelům psů Eduarda 
Hekšová, ředitelka spotřebitelské 
organizace dTest.

Za co hrozí majitelům psů pokuta?

Je to teprve necelých osm let od chvíle, kdy nadobro skončilo analogové 
televizní vysílání, a už se schyluje k další nevratné změně. Takzvaná druhá 
vlna digitalizace, tedy přechod na nový standard DVB-T2, přitom již něja-
kou dobu probíhá. Domácnosti tak v současnosti mohou přijímat signál 
nejen ve stávajícím formátu DVB-T, ale díky přechodovým sítím i v nověj-
ším DVB-T2. To se však zanedlouho začne měnit. 
Změna se dotýká všech, kdo pro příjem televizního vysílání využívají kla-
sickou anténu, tedy zhruba poloviny českých diváků. Ostatní, kteří sledují 
televizi přes satelit (DVB-S), kabel (DVB-C) či internet (IPTV), přechod 
nijak řešit nemusí. Jednou z možností, jak se s koncem vysílání v DVB-T 
vypořádat, je kromě pořízení nové-
ho televizoru či set-top boxu právě 
přechod na satelit, kabel či inter-
netovou televizi. Byť je sporné, zda 
jde z dlouhodobého hlediska o tu 
nejlevnější variantu. Na rozdíl od 
příjmu přes anténu jsou totiž ostat-
ní způsoby zpoplatněné.
Po vypnutí vysílání v DVB-T bude 
možné sledovat televizi přes an-
ténu pouze na přístrojích s tune-
rem DVB-T2 podporujícím kodek 
HEVC/H.265. Pro řadu diváků se 
starším televizorem to znamená 
nutnost pořízení nového modelu 
nebo alespoň vhodného set-top 
boxu. „Jestliže váš stávající televi-
zor ani set-top box nový formát ne-
podporují a i nadále chcete vysílání 
přijímat zdarma přes anténu, je tou 
nejlevnější variantou nový set-top 
box. Můžete samozřejmě investovat 
větší obnos a pořídit si nový televizor, 
ideální je řídit se při výběru výsledky 
nezávislých testů,“ říká šéfredak-
torka časopisu dTest Hana Hoff-
mannová.
Televizory a set-top boxy kom-
patibilní s formátem DVB-T2 
HEVC/H.265 se na trhu objevují již 
několik let. „Pokud je stáří vašeho 
přístroje zhruba do dvou či tří let, je 
pravděpodobné, že s příjmem nové-
ho formátu nebudete mít problém. 
Ovšem zejména starší zařízení s tu-
nerem DVB-T2 mohou být kompa-
tibilní pouze se standardem H.264, 
který se u nás používat nebude. 
Samotný fakt, že má přístroj tuner 
DVB-T2, tedy nutně neznamená, že 
máte vyhráno,“ říká Hana Hoffman-
nová a dodává: „Pokud si nejste jistí, 
že vaše zařízení je pro nový způsob 
vysílání vhodné, najděte si jeho tech-
nické specifikace na webových strán-
kách výrobce či v manuálu a ověřte, 
jestli je v nich podpora DVB-T2 
HEVC/H.265 uvedena. Použít mů-
žete také seznam přístrojů ověřených 

pro příjem DVB-T2 Českými Radiokomunikacemi na www.DVBT2overeno.
cz.“
Při nákupu pak tyto ověřené přístroje poznáte podle kulaté zlaté nálepky 
s nápisem „CRA DVB-T2 ověřeno“. Ověření vám dává jistotu bezproblé-
mového příjmu.
Proč ke změně dochází? Změna vysílacího standardu je potřebná kvůli 
uvolnění kmitočtového pásma 700 MHz (694–790 MHz), v současnosti 
používaného k šíření televizního signálu, pro další rozvoj mobilního vyso-
korychlostního internetu.
Aby byl zachován stávající rozsah televizního vysílání, bylo rozhodnuto 
o přechodu na efektivnější standard DVB-T2 (HEVC/H.265). Pokud by 
k této změně nedošlo, musel by se rozsah vysílání v DVB-T poměrně vý-
razně omezit. 
Více informací včetně konkrétních termínů vypínání vysílání v DVB-T 
a zapínání finálních DVB-T2 multiplexů najdete v článku: www.dtest.cz/
dvb-t2. Databázi více než 240 otestovaných televizorů najdete na www.
dtest.cz/televizory. Nejnovější test televizorů vyšel v zářijovém vydání ča-
sopisu dTest.                                                                                              Kristýna Kuncová

Pravidla pro pohyb a prostory pro 
venčení a pobíhání psů mohou obce 
vymezit obecně závaznými vyhláš-
kami. Volné pobíhání psů může být 
sankcionováno i podle zákona o po-
zemních komunikacích, podle kte-
rého je vlastník nebo držitel domá-
cího zvířete povinen zabránit jejich 
pobíhání po pozemní komunikaci. 
Za porušení této povinnosti může 
majitel dostat pokutu od 1500 
do 2500 korun, strážník na místě 
může uložit pokutu až 2000 korun.
V lese je bezpečnější mít svého psa 
na vodítku. „Pokud venčíte psa ve 
volné přírodě, může se stát, že se 
pohybujete v honitbě, tedy na sou-
vislých honebních pozemcích, na 
kterých lze provádět právo mysli-
vosti. Dávejte si pozor, protože mys-
livecká stráž je oprávněna usmrtit 
v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv 
svého majitele pronásledují zvěř ve 
vzdálenosti větší než 200 metrů od 
nejbližší obydlené nemovitosti nebo 
jejího plotu,“ varuje Eduarda Hek-
šová. Za porušení zákazu volného 
pobíhání psů v honitbě navíc hrozí 
pokuta až do výše 30 000 korun. 
Myslivec ovšem nesmí usmrtit psy 
ovčáckých a loveckých plemen, 
dále psy slepecké, zdravotnické, zá-
chranářské a služební.
S venčením souvisí i povinnost úkli-
du exkrementů na veřejném pro-
stranství. Pokud majitel po svém 
psovi neuklidí exkrementy, hrozí 
mu podle přestupkového zákona 
pokuta za znečištění veřejného pro-
stranství či veřejně přístupného ob-
jektu až do výše 20 000 korun.
Veterinární zákon ukládá chova-
telům psů povinnosti týkající se 
sledování zdravotního stavu, za-
jištění vhodných podmínek chovu 

a označení pro identifikaci zvířete. 
Chovatelé jsou dále povinni v pří-
padě potřeby čtyřnohým přátelům 
poskytnout první pomoc a požádat 
o veterinární odbornou péči. Záro-
veň musí plnit povinnosti ke zdolá-
vání nákaz nebo jiných onemocně-
ní zvířat. 
Očkování psů proti vzteklině je také 
vyžadováno veterinárním záko-
nem. Psi ve stáří od 3 do 6 měsíců 
musí být očkováni proti vzteklině 
a následně během celého života 
absolvovat pravidelně přeočkování. 
O tom musí chovatelé uchovávat 
doklad a na požádání předložit oč-
kovací průkaz ke kontrole veteri-
nárnímu lékaři. 
Novela veterinárního zákona, kte-
rá vstoupí v účinnost od 1. ledna 
2020, stanoví, že očkování psa 
proti vzteklině bude platné pouze 
v případě, že pes bude označený 
mikročipem, případně čitelným 
tetováním, pokud bylo provedeno 
před 3. červencem 2011. Přestupky 
podle veterinárního zákona projed-
nává krajská veterinární správa a za 
nesplnění této povinnosti může být 
majiteli psa uložena pokuta až do 
výše 20 000 korun.
Podrobnosti k povinnému „čipová-
ní“ psů, aktuální informace i  odpo-
vědi na otázky ohledně čipování psů 
naleznete na webových stránkách 
Státní veterinární správy https://
www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povin-
ne-oznacovani-psu/.  

Text: Kristýna Kuncová

Poradenská linka dTest: 299 149 
009 – jen v pracovní dny 9 - 17 ho-
din, konzultce s právními poradci 
časopisu dTest za cenu běžného ta-
rifu volání. 
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Ing. Milan Kořínek

Fotbalové soutěže skončily
16. listopadu odehrál A-tým SK Plaston Šluknov v Liběšicích poslední 
podzimní zápas krajské 1.A třídy. Po předchozích třech vítězstvích – 3:1 
s Chuderovem doma, 1:0 v Libouchci a 2:0 opět doma s Černovicemi – vy-
hrál i počtvrté a to 1:0, a v tabulce obsadil 3. místo se ztrátou čtyř bodů na 
první Ledvice a jednoho bodu na druhé Dobroměřice. Když uvážíme, že 
se mužstvo po většinu sezóny potýkalo s mnoha zraněními, s povinnostmi 
hráčů v zaměstnání i v rodině, takže mnohokrát nastupovalo s minimem 
fotbalistů na střídačce nebo zaskakovali dorostenci, takže se hrálo ne vždy 
v nejsilnější sestavě, a že v 1.A třídě hrajeme první sezónu, je takové umís-
tění výborné a uznání si zasluhují všichni, kteří se o to zasloužili – jak hrá-
či, tak všichni okolo, kteří s mužstvem pracují, i výborný fanklub. Nastává 
zimní přestávka i příprava na jaro a nové boje. Sejdeme se poprvé v sobotu 
7. března 2020 ve 14.30 hod., kdy si naši doma shodou okolností zopakují 
zápas s Liběšicemi, se kterými podzim uzavírali.
Určitě daleko méně spokojenosti je u B-týmu v Lipové. Zatímco Áčko po-
slední čtyři zápasy vyhrálo, Béčko poslední čtyři utkání prohrálo, naposle-
dy doma s Jiřetínem 3:4, když v poločase byl stav už 0:3 a ani zlepšení ve 
druhé půli nepomohlo, takže se jen podařilo zkorigovat výsledek na 3:4. 
V tabulce jsou naši hráči až na 11. místě s 12 body a na první Dobkovice 
ztrácejí 22 bodů. Příčin je určitě víc, ale nejzávažnější je fakt, že chybí sta-
bilní brankář a v brance se střídají hráči z pole. Přesto jsme přesvědčeni, že 
jaro přinese zlepšení a stabilizaci sestavy a nebude hrozit boj o záchranu. 
Změny můžeme posoudit v prvním jarním utkání s Malšovicemi (zatím na 
5. místě) v neděli 22. března 2020 v 15 hodin. 
Dorostenci soutěž ukončili už 3. listopadu vítězstvím 4:3 doma nad Mal-
šovicemi a se sedmi vítězstvími, jednou remízou a dvěma porážkami skon-
čili na 2. místě tabulky s jednobodovou ztrátou za vedoucím Mojžířem 
a s náskokem 6 bodů před třetím Rumburkem. Potěšitelné je nejen to, že 
dorostenci hrají dobře svou soutěž, ale i to, že několik z nich se objevilo 
jako dobří hráči v sestavách obou družstev dospělých.

Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům

 Zazimování rekreačních objektů se opět blíží a majitelé chat a chalup 
opět stojí před výzvou svou nemovitost vhodně zabezpečit. K tomu jim 
může pomoci celorepublikový projekt Policie České republiky a Minister-
stva vnitra ČR, který široké veřejnosti a všem zájemcům nabízí užitečné 
rady a preventivní materiál pro jejich ochranu a zabezpečení, s názvem 
„Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“.
Zmiňovaný koordi novaný preventivní projekt řeší kom plexně proble-
matiku majetkové kriminality. Jeho hlavním záměrem je snížení páchání 
trestné činnosti na majetku. Jeho cílem je propojení všech zúčastněných 
subjektů k za jištění co nejlepšího a nejefektivnějšího přenášení důležitých 
poznatků, současných standardů a nových forem zabezpečení majetku co 
nejširším vrstvám všech občanů našeho státu. A současně s těmito infor-
macemi také navrhování vhodných preven tivních opatření s následnou 
aplikací v praxi každodenního života.
První představení zmiňovaného projektu proběhlo na konferenci veletrhu 
FOR-ARCH v roce 2018 a v závěru listopadu téhož roku proběhlo jeho ofi-
ciální představení široké veřejnosti během tiskové konference na Policej-
ním prezidiu ČR. 
Podrobné informace jsou občanům k dispozici v aktualizované mobilní 
aplikaci „Zabezpečte se“ dostupné v App Store či na Google Play, na soci-
álních sítích a webových portálech Policie ČR a spolupracujících subjektů 
(www.sousede.cz, Cech mechanických zámkových systémů ČR, Minis-
terstvo vnitra ČR, Českomoravská myslivecká jednota, Pražské arcibis-
kupství).

I prostřednictvím stránek www.stopvloupani.cz se občané mohou obezná-
mit s uvedeným projektem. Na internetových stránkách jsou zveřejněny 
letáky, videospoty i důležité informace, jak se mají zachovat v případě 
vloupání.

Pravidla bezpečného chování
Obecně může bezpečnost domu či bytu každý z nás ovlivnit tím, že bude 
dodržovat základní jednoduchá organizační opatření, která nevyžadují 
žádné finanční náklady. Měli bychom znát užitečná pravidla a osvojit si 
dobré návyky, které budeme pečlivě dodržovat:
Řádné uzamykání objektu - vždy zavírejte všechna okna a uzamykejte 
všechny dveře. Neschovávejte nikdy klíče pod rohožku ani do květináče.
Zbytečně neupozorňujte na Vaši nepřítomnost. O svém odjezdu infor-
mujte pouze nejužší okruh lidí, kterým věříte. Nikdy nenechávejte vzkazy 
na dveřích o své nepřítomnosti. Dobu své nepřítomnosti nesdělujte do te-
lefonního záznamníku, natož na sociálních sítích. 
Přehledný prostor před objektem - mějte dobré osvětlení před objektem, 
ať keře a stromy nezakrývají část objektu
Uklízejte na pozemku - nenechávejte volně ležet věci jako je např. žeb-
řík, nářadí či sekačka. 
Nedávejte na odiv, že vlastníte cenné předměty, chraňte je. V odpadcích 
nenechávejte obaly od nových výrobků a spotřebičů.
Označujte cennosti, připravte jejich soupis, nafoťte a nechte je pojistit - 
ulehčí tak práci pojišťovně a policii.
Udržujte dobré vztahy se sousedy a všímejte si podezřelých osob v blíz-
kosti obydlí. Do bytu dovolte vstoupit jen osobám známým a důvěryhod-
ným. Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a na-
bízejí všelijaké podnikání, služby nebo různé zboží. Mohou to být tipaři.

Co dělat, je-li byt nebo rodinný dům i přes tato opatření vykraden?
Zavolat linku 158 a nevstupovat do bytu. Přibývá případů, že jsou pacha-
telé ozbrojeni a jsou-li vyrušeni, neváhají střílet. Mnohem lepší službu pro-
káže občan kriminalistům, když vyčká jejich příjezdu v blízkosti domu a je 
schopen jim popsat vše potřebné (popis pachatele, směr jeho útěku, auto 
apod.).                 JUDr. Tomáš Koníček, Odbor prevence kriminality MV ČR

Starší žáci skončili v okresním přeboru na druhém místě za Jiříkovem, 
když v posledním zápase vyhráli ve Cvikově 7:2. Jarní část pro ně začíná 
5. dubna 2020, kdy hrají v Mikulášovicích.
Radost trenérům, rodičům i fanouškům dělá starší přípravka. Svou pod-
zimní část vyhrála, když získala 24 bodů, druhá skončila Chřibská s 21 
body a třetí je Rumburk s 15. body. Poslední zápas se hrál v Dolní Pous-
tevně, naše naděje vyhrály 9:5 a zajímavostí je, že v obou družstvech na-
stoupily i dívky – za Šluknov dvě, za domácí jedna, ale určitě jsou platnými 
hráčkami, protože poustevenská Karolína Hauserová dala jednu branku 
a naše Tereza Hlávková dokonce dvě. Blahopřejeme!
Z uvedeného vidíme, že sportovci SK Plaston dobře reprezentují Šluknov 
a že je pro ně dobré, že mají materiální i finanční podporu města. Závislost 
na ní je o to větší, že nás opustil druhý velký sponzor, společnost PLAS-
TON CR, s.r.o. Naštěstí se podařilo získat dotaci od Ministerstva školství, 
která klubu velice pomohla, ovšem celková finanční situace klubu je velice 
napjatá a do příští sezony bude třeba hospodařit s každou korunou.
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Zednické práce
- podřezávání domů
- stavby a rekonstrukce komínů
- fasády a zateplování domů
- obklady a dlažby
- malířské práce
- kamenické práce
- sádrokartonářské práce
- JÁDROVÉ VRTÁNÍ
(10mm-500mm)

Adrian Ucrainschi, tel. 774 186 101, a.ukrajinsky@seznam.cz
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
MĚSTA ŠLUKNOV

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


