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ČT natáčela v našem městě
pořady pro děti i dospělé
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Investice v tomto roce
 Rádi bychom Vás seznámili
s přehledem plánovaných stavebních akcí pro letošní rok tak, jak
byly zastupitelstvem schváleny
v rozpočtu města.
Komunikace
Silnice s kompletně novým asfaltovým povrchem – Hradební,
Knížecí, komunikace do Nového
Hraběcí, Království – komunikace za odbočkou ke konírně vpravo
k rodinným domům, cyklostezka
do Rožan, včetně dostavby nových
úseků a veřejného osvětlení (pouze
v případě úspěšné dotace).
Silnice s dlážděným povrchem –
Robotnická, Smetanova (v koordinaci s rekonstrukcí a vodovodu

a kanalizace)
Mostky – nový most pod restaurací
Jitrovník (již v realizaci)
Chodníky – nová dlažba chodníku v ul. Dr. E. Beneše (v případě
úspěšné dotace)
Školská zařízení
Druhá část rekonstrukce školní jídelny (zateplení, střecha, bezbariérový přístup, podlahy, podhledy),
dokončení rekonstrukce tělocvičny
(podlaha, stěny, žaluzie), zahájení rekonstrukce ZŠ Žižkova (nové
sociálky, rekonstrukce vestibulu
vč. venkovní části, chodby, přestavba školnického bytu na školní
poradenské pracoviště (v případě
Pokračování na str. 2

Hned dva natáčecí týmy České televize zavítaly v polovině ledna do našeho
města. Na programu ČT 1 jste mohli sledovat reportáž o Šluknovu a Šluknovském zámku v pořadu „Toulavá kamera“. Natáčelo se nejen v zámku
a v dobových místnostech s prvorepublikovým okruhem, ale také např.
v kostele sv. Václava a na křížové cestě.
Foto: Julius Pufler
Pokračování na str. 2

Hřbitovní kaple se po rekonstrukci stala
důstojným místem posledního rozloučení
 Na konci loňského roku skončily práce na opravě hřbitovní kaple
ve Šluknov, kterou jste pro loňský
rok vybrali k realizaci hlasováním
v participativním rozpočtu. Kaple
získala nový kabát jak v exteriéru
(výměna střešní krytiny, oprava
fasády s novým nátěrem, výměna oken a dveří, zřízení okapního
chodníku), tak v interiéru (dokon-

čení bezbariérového přístupu, výměna vnitřních dveří, nové dlažby,
ozvučení kaple a mobiliář – katafalk, pult a židle pro pozůstalé).
Stavební práce se vzhledem k vytížení stavební firmy bohužel protáhly o více než dva měsíce, za což byla
vůči zhotoviteli uplatněna smluvní
pokuta dle uzavřené smlouvy o dílo.
Pokračování na str. 2

Masopust je svátek, při kterém se lidé za dávných časů naposled poveselili a pořádně najedli před obdobím půstu. S oblibou se slaví dodnes, a proto
také zveme Šluknováky na tuto tradiční akci.
V pátek 21. února 2020 14 - 17 hodin zámecká zabijačka ve Šluknovském
zámku.
- 15 hodin - průvod maškar
(park Šluknovského zámku
– pěší zóna – náměstí Míru a
zpět)
- 16 - 17 hodin zakončení průvodu a pochování basy před zámkem
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Dotace pomohou na Děčínsku v sociálních službách,
vzdělávání i v bezpečnosti dopravy

Učebna metrologie SPŠ TOS Varnsdorf
Místní akční skupina Český Sever
se sídlem ve Varnsdorfu vyhlásila
v průběhu roku 2019 celkem 4 výzvy v rámci operačního programu
s názvem Integrovaný regionální
operační program – tzv. IROP.
Díky tomu si řada měst a školských
zařízení na Děčínsku mohla zažádat o nemalé finanční prostředky
na investice do rozvoje sociálního
bydlení, sociální infrastruktury,
do zvyšování kvality vzdělávání
a v neposlední řadě do bezpečnosti
dopravy (rekonstrukce, modernizace a výstavby komunikací pro
pěší a cyklisty). „Jedna z hlavních
výhod finančních nástrojů IROP ve
srovnání s jinými dotační programy je výše poskytnuté dotace a to ve
výši 95 %“, vysvětluje projektový
manažer pro projekt IROP Martin
Kučera z MAS Český Sever a dodává: „ Je to jedna z nejvyšších dotací,
která, bohužel, již v příštích letech
tak štědrá nebude. Proto jsme rádi,
že v důsledku dobré poradenské,
konzultační a administrativní prá-

ci místní akční skupiny Český sever
a aktivnímu přístupu žadatelů se do
regionu dostanou finanční prostředky ve výši zhruba 59 milionů korun,
které pomohou konkrétním způsobem rozvoji menších měst.“
V prosinci 2019 zasedala nezávislá
výběrová komise, kterou svolává
vyhlašovatel výzev společnost MAS
Český sever a nyní již známe výsledky úspěšných žadatelů a jejich
projektů:
V rámci BEZPEČNOSTI DOPRAVY bylo podáno a současně i podpořeno všech 9 projektů v celkové
výši 28 611 872 Kč. Úspěšnými
žadateli byla tato města: Šluknov,
Velký Šenov, Česká Kamenice, Dolní Poustevna, Jiříkov. Krásná Lípa
využije dotaci především na vybudování chodníků a město Šluknov
investuje finanční prostředky
z dotace na vybudování cyklostezky mezi Šluknovem a Rožany,
která přispěje ke snížení automobilové dopravy mezi těmito obcemi.
Ve výzvě, která podporuje ZVY-

ŠOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ, budou podpořeny 4 projekty
z 10 v celkové výši 10 840 108 Kč.
Úspěšnými žadateli byla Základní
a mateřská škola Varnsdorf – Bratislavská a Střední průmyslová škola
TOS Varnsdorf, která využije dotaci pro vybavení školy nejmodernější
technikou pro výuku odborných
strojírenských předmětů, město
Šluknov naopak použije finanční
prostředky na vybudování bezba- Technicko technologické zázemí
riérových zařízení na své základ- ICT, SPŠ TOS Varnsdorf
ní škole.
V této výzvě nebyla vyčerpána celková alokace, zbývá zhruba 12 milionů
korun, je tu tedy šance po vyhlášení výzvy MAS Český sever ještě o finanční
prostředky zažádat v letošním roce.
Další peníze půjdou do sociální sféry: SOCIÁLNÍ BYDLENÍ je název
výzvy, kde uspělo město Jiříkov, které vybuduje 2 sociální byty za zhruba
4 miliony korun pro osoby v nepříznivé životní situaci. V tématu SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA je úspěšným žadatelem město Rumburk, které
provede rekonstrukci objektu, kde provozuje sociální služby Agentura
Pondělí, za zhruba 15,5 milionů korun. Tato agentura poskytuje zázemí
pro sociální rehabilitaci a podporu samostatného bydlení, jež přispívá
k navrácení klientů zpět do běžného života.
Mgr. Dana Štefáčková Tisková zpráva MAS Český sever

Hřbitovní kaple se po rekonstrukci stala
důstojným místem posledního rozloučení
Pokračování ze str. 1
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Pokračování ze str. 1
úspěšné dotace), nové WC a úklidová místnost v MŠ Svojsíkova 352
Památkové objekty
Nová střecha hvozdu sladovny,
dokončení obnovy kaple Božího
hrobu Křížové cesty v Království,
vnitřní omítky a elektroinstalace
kostelíku v Císařském, obnova kříže před restaurací Jitrovník v Království
Sportoviště
Uzavření areálu stadionu Slávy Novotného branami, osvětlení sportovního hřiště v Budišínské ulici
Projektové dokumentace
Úprava křižovatky Na Špici, Cyklostezka do Fukova, Zpevněné
plochy v lokalitě Garáže, Chodník

v Budišínské ulici, Revitalizace sladovny, Úprava prostranství po bývalém kostele ve Fukově, Dopravní
hřiště pod OO PČR
Ostatní
Turistický informační systém (směrové šipky a informační tabule
a mapy po celém katastru města),
obnova zeleně na hřbitově v Království – I. etapa, další etapa obnovy
odpadkových košů ve městě.
Přípravy většiny výše zmíněných
akcí již běží a o realizaci Vás budeme podobně jako v minulých letech
průběžně informovat. Pokud byste
se chtěli o některých akcí dozvědět
více, neváhejte se přijít zeptat na
ORŽP.
Mgr. Martin Chroust

Srovnání původního a současného stavu
Od počátku února je kaple již plně k Na str. 10 přikládáme další fotogradispozici a je důstojným prostorem fie z realizace.
pro poslední rozloučení s našimi
Za ORŽP MěÚ Šluknov
nejbližšími.
Mgr. Martin Chroust

ČT natáčela v našem městě
pořady pro děti i dospělé
Pokračování ze str. 1
Zejména pro děti byly pak určeny
další dvě reportáže na programu
ČT Déčko. V sobotu 25. ledna 2020
v 9:00 hodin na pořad „Tamtam“
s pozvánkou do Šluknovského

zámku na výstavu „Rychlé Šípy“.
Další sobotu 1. února 2020 v témže
pořadu ve stejnou hodinu byla odvysílána reportáž ze Šluknovského
zámku.
Ing. Bc. Ivana Lukešová
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Vážení a milí spoluobčané,
po relativně krátkém poklidnějším období po vánočních svátcích se práce na
radnici rozjela opět naplno, stejně tak i práce a aktivity starostů. Dovolím si
Vás informovat o záležitostech týkajících se zdravotnictví ve výběžku.
Dva noví zubaři v Krásné Lípě
Velmi dobrou zprávou pro občany Šluknovského výběžku je, že v Krásné
Lípě začali provozovat zubní praxi dva mladí stomatologové. Ti z Vás, kteří
řeší problém se zajištěním stomatologické péče pro sebe a členy své rodiny,
můžete využít jedinečné příležitosti a zaregistrovat se. Ordinace najdete
v Domě Českého Švýcarska na náměstí. Již jsem se setkala s názorem, že se
bude muset k zubnímu lékaři dojíždět až do Krásné Lípy! Je třeba si uvědomit, že již nyní mnozí občané jezdí za stomatologickou péčí mnoho desítek
kilometrů daleko po Ústeckém kraji nebo kraji Libereckém. V nejbližším
okolí jsou ordinace lékařů plné a nové pacienty nemohou přijímat. Dojezdnost do Krásné Lípy je v rámci Šluknovského výběžku dostupná i veřejnými
dopravními prostředky. Buďme rádi, že v době, kdy se celá republika potýká
s nedostatkem lékařů ve všech oborech, zahájili v našem regionu svou praxi
dva mladí stomatologové. Věřím, že mnozí z Vás této příležitosti rádi využijí.
Jaký je vývoj nemocnice v Rumburku?
Dne 20. ledna 2020 proběhlo jednání na radnici ve Varnsdorfu, jehož
předmětem bylo seznámení starostů se situací v nemocnici v Rumburku
i ve Varnsdorfu. Pro připomenutí je třeba uvést, že v srpnu 2019 vstoupila
Lužická nemocnice v Rumburku do insolvence. O tři měsíce později byl vyhlášen konkurz a řízení a vedení společnosti převzala insolvenční správkyně.
Nyní je hlavním úkolem uspokojení pohledávek věřitelů a zachování chodu
rumburské nemocnice. Vzhledem k rozsáhlosti regionu a značnému počtu
obyvatel, který zde žije (cca 55 tisíc), je skutečným zájmem insolvenční
správkyně a zdravotních pojišťoven zachovat poskytování akutní chirurgické i interní lůžkové péče. Právě zdravotní pojišťovny jsou zodpovědné za zajištění poskytování zdravotní péče. Nové smlouvy s pojišťovnami jsou velmi
vylepšené a zohledňují problém našeho regionu. V současné době nehrozí
její akutní uzavření. Chod rumburské nemocnice je zajištěn i přes značné
personální potíže. Chybí zejména lékaři. Částečně vypomáhá Krajská zdravotní, a. s., která poskytuje na některé služby své lékaře. Dluh společnosti
činí 89 mil. Kč. V současné době probíhá ocenění majetku (budov) nemocnice. Záměrem insolvenční správkyně je uspokojit pohledávky věřitelů prodejem zbytného majetku a prodejem nemocnice jako funkčního celku bez
dluhů. Lze se domnívat, že vzhledem k situaci by byl nejvhodnějším subjektem Ústecký kraj, který by měl oddlužený subjekt převzít a zajistit v regionu
nezbytnou péči. Budoucnost ukáže, jak se bude situace nadále vyvíjet, a kdo
bude dále nemocnici v Rumburku provozovat. Nemocnice ve Varnsdorfu
poskytuje ambulantní i lůžkovou péči, jejím ředitelem je MUDr. Václav Jára.
Lůžková část je pro nás známa jako LDN – následná péče. Nemocnice fun-

guje velmi dobře, v současné době je
dokončena rekonstrukce kuchyně
ve výši 32 mil. Kč. Velmi důležité je,
že vedení města Varnsdorf projevilo
zájem připojit se k ostatním obcím
Šluknovského výběžku a vystupovat při řešení zajištění zdravotní
péče jednotně. Při jednání na radnici panovala shoda, že nemocnice
ve Varnsdorfu by v žádném případě
nenahradila zdravotní péči, kterou
poskytuje rumburská nemocnice.
Avšak v budoucnu by mohla vhodným způsobem doplnit zdravotnické služby.
Nedostatek lékařů – zásadní problém, který řeší nejen rumburská nemocnice, ale většina zdravotnických zařízení napříč celou republikou. Téměř denně
podobné informace slýcháme z televize. Lze konstatovat, že se jedná o problém systémový. Mladí lékaři se mohou v rámci Evropské unie pohybovat na
trhu práce svobodně, dle svých představ a nabídek. Umístěnky, které fungovaly kdysi, nelze v současné době uplatňovat a je pochopitelné, že pro mladé
lékaře je v rámci kariérního růstu mnohem lákavější zahájit svou praxi např.
ve fakultních nemocnicích. I to může být jedním z důvodů personální krize,
která se projevuje právě v menších městech, a hlavně v pohraničí. Ani různé
zajímavé pobídky ze strany měst a obcí nejsou pro lékaře nijak motivační.
A to se nevyhnulo ani nemocnici v Rumburku. Věřme, že další vývoj událostí
bude pro nemocnici i její zaměstnance příznivý, a stejně tak pro nás, občany
Šluknovského výběžku. Nikdo z nás neví, kdy bude mít zdravotní problém,
bude v ohrožení života, a kdy bude potřebovat pomoc. Ať pro všechny potřebné přijede sanita vždy včas a vždy tu bude připravený tým lidí, který poskytne potřebnou pomoc a péči.
Úřední deska – smuteční oznámení
V životě nás potkávají události radostné, ale i smutné. Mezi ty smutné patří
i úmrtí člena rodiny nebo kohokoli blízkého. Bohužel i tyto náročné životní
situace patří k životu. Stalo se tradicí o těchto událostech informovat rodinu,
přátele, známé a veřejnost prostřednictvím smutečních oznámení. Na základě podnětu člena zastupitelstva mají občané nově možnost vyvěsit smuteční
oznámení na úřední desce. V případě zájmu jej stačí zanést na recepci městského úřadu.
Tradičně v tomto ročním období čelíme chřipkové epidemii. Proto Vám všem
přeji pevné zdraví, nepodceňujte prevenci, opatrujte se, ať se Vám chřipka
vyhýbá obloukem!
Eva Džumanová

Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE
Dovolte mi, navzdory skutečnosti, že
opravdu nejsem, patrně jako většina z nás,
příznivcem statistik, abych čtenářům alespoň touto cestou podal ve zkratce informace o činnosti Městské policie Šluknov za
rok 2019.
Strážníky bylo řešeno celkem 2068 událostí. Jako určitě nejpodstatnější mohu uvést
celkem 502 na místě projednaných přestupků a dále 46 přestupků oznámených
příslušným správním orgánům, přičemž
přibližně v 80 % se jednalo o přestupky
v dopravě. Ve zbylých 20 % se jednalo především o přestupky v oblasti veřejného pořádku a porušování vyhlášek města. Nemalou měrou se na našich statistikách podíleli
též neukáznění chovatelé zvířat, zejm. psů,
kdy únik zvířete případně provedený odchyt a transport do útulku pro opuštěná
zvířata strážníci řešili celkem v 87 případech. Městská policie se mj. i nadále zabývala hlídkovou činností ve vyloučených
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lokalitách, kontrolou míst, na nichž je
zakázána konzumace alkoholu, kontrolou
heren, př. restaurací se zaměřením na dodržování „protikuřáckého zákona“ a kontrolou okolí školských zařízení, ve kterých
byly současně 2x realizovány preventivní
přednášky.
Jako součást systému bezpečnosti mohu
uvést kamerový dohlížecí systém, který byl
rozšířen o kamerový bod v lokalitě sídliště. Na výsledcích činnosti se mj. podílela
i dvojice asistentů prevence kriminality na
dotovaných místech.
Domnívám se, že jako základní informace
je výše uvedených několik řádků dostačujících a pro zvídavější občany mohu uvést,
že zpráva o činnosti MP za rok 2019 je na
webových stránkách Města Šluknov, v sekci Městská policie.
Dovolte mi Vám jménem kolektivu strážníků popřát do nového roku hodně štěstí a pohody.
Vyskočil Vladimír, velitel MP

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ
Insolvenční správce Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.
činí pro přechodné období následující

Rozhodnutí

o dočasné úpravě rozsahu a struktury zdravotní
péče Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.:
 Provoz interního oddělení lůžkové péče se s účinností od
1. 2. 2020 pozastavuje.
 Provoz chirurgického oddělení lůžkové péče se s účinností od 1. 2. 2020 pozastavuje.
 Provoz chirurgické ambulance se s účinností od 1. 2.
2020 pozastavuje.
 Interní ambulance se ponechává v provozu v denním režimu (všední den 7.00 hod. až 15.00 hod.).
 Oddělení ošetřovatelské péče se s účinností od 1. 2. 2020
rozšiřuje, v rozsahu dle vnitřního předpisu.
 Ostatní provozy a ordinace ambulantních specialistů se
ponechávají beze změny.
 Plánované výkony, včetně chirurgických a gynekologických, se ponechávají beze změny.
JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, insol. správce
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Rok 2019 z pohledu profesionálních hasičů
Rok 2019 je již za námi. Mnohým z nás jistě utekl jako voda. Bohužel
i v tom uplynulém roce museli hasiči z místní jednotky Hasičského záchranného sboru zasahovat u různých mimořádných událostí a možná že
pomohli také někomu z Vás.
Pro Vaši představu zde uvedu několik čísel, aby jste měli představu, kolik
zásahů tedy profesionální hasiči řešili. V roce 2019 jsme zasahovali celkem u 199 mimořádných událostí. Z toho bylo 59 požárů, 40 dopravních
nehod, 18 úniků nebezpečných látek, 62 technických pomocí, 12 záchran

osob a zvířat a 8 planých poplachů. Z dlouhodobého hlediska se jedná
o průměrný počet zásahů.
Děkuji městu Šluknov za podporu a spolupráci a věřím, že v nastavených
velmi korektních vztazích budeme nadále pokračovat.
Závěrem Vám přeji, ať je pro Vás rok 2020 plným zdraví, pohody, štěstí,
úspěchů a dobré nálady.
npor. Petr Kocián, DiS.
velitel stanice Šluknov

MAS Český sever má novou předsedkyni
Novou předsedkyní MAS Český sever z Varnsdorfu byla v úterý 21. ledna 2020 zvolena paní
Bc. Petra Vojtěchová, současná místostarostka
obce Rybniště. Ve vedení MAS vystřídala pana
Ing. Miroslava Jemelku, který ve funkci předsedy představenstva působil pět let a koncem roku 2019 požádal o uvolnění
z této pozice.
Paní Vojtěchová se současně stala novou zástupkyní Dobrovolného svazku
obcí Tolštejn (DSOT) v představenstvu MAS, neboť jeho dosavadní zástupce pan Jan Machač, starosta města Chřibská, se členství v představenstvu vzdal v prosinci loňského roku. Tato změna byla schválena usnesením
DSOT č. 34/2019 ze dne 12. 12. 2019.
Představenstvo MAS je devítičlenné a je voleno na dobu 3 let. Jeho členové
jsou voleni ze členů MAS, přičemž veřejný sektor nemůže být zastoupen

více než 49 % hlasovacích práv. Složení představenstva MAS schvaluje
Valná hromada. V současnosti v představenstvu působí 7 zástupců soukromého sektoru a 2 zástupci veřejného sektoru. V kompetenci představenstva je rozhodovat o všech věcech spolku, které nepatří do působnosti
Valné hromady, vytvářet odborné komise, vydávat vnitřní předpisy spolku,
schvalovat výzvy k podávání žádostí o dotaci, vybírat projekty k realizaci,
stanovit výši alokace na projekty atd.
Kolektiv MAS Český sever děkuje panu Miroslavu Jemelkovi za jeho působení ve vedení MAS Český sever v uplynulých letech, těší se na spolupráci
s paní Petrou Vojtěchovou a přeje jí v její nové roli mnoho sil a úspěchů při
práci ve prospěch našeho regionu.
Tisková zpráva MAS Český sever, 22. 1. 2020
Kancelář MAS Český sever, z. s.,
www.masceskysever.cz, info@masceskysever.cz, tel. 724 778 296
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Tajemnice Městského úřadu Šluknov v souladu se zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územně samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na funkci vedoucího úředníka – vedoucí Odboru ekonomického
Městského úřadu Šluknov
s místem výkonu práce ve městě Šluknov
pracovní poměr na dobu neurčitou
předpokládaný nástup od 1. 4. 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 správních 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. 352/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 222/2010., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb. o katalogu správních činností, ve
znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014. o platových poměrech
státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů - 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 20. 2. 2020 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 tajemnice
nám. Míru 1
407 77 Šluknov
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
Ve Šluknově dne 10. 1. 2020
Ing. Eva Baboráková, v. r.
tajemnice MěÚ Šluknov
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Na vánoční svátky jsme se všichni moc těšili
Zda se naše očekávání splnila, si můžete přečíst v následujících pracích
žáků 6. ročníků a připomenout si tak
ještě jednou vánoční atmosféru.
Vánoce jsem trávil se svojí rodinou –
s mamkou, tátou a bratrem Danem.
S tátou jsme zdobili stromek a dívali se na pohádky. Nejvíc se mi líbila
vánoční s panem Tau. Na Štědrý
večer k nám na večeři přišla babička
s dědou. Večeřeli jsme rybí polévku
s bramborovým salátem.
Po večeři jsem hrál na kytaru koledy, potom zazvonil zvoneček, a my
jsme se šli podívat ke stromečku.
Byl rozsvícený a byly pod ním dárky.
Všem jsem je rozdal a potom jsme je
rozbalovali. Já jsem si šel svoje hned
vyzkoušet. Složil jsem si prostorové
puzzle a zahrál jsem si i nové hry
na Xboxu. Dostal jsem také mikinu
s nápisem Guláš, co jsem si přál.
Vánoce se mi líbily a těším se na ty
další.
Tom Slavík
Naše první Vánoce ve Šluknově
byly bez sněhu. I tak jsme si vánoční prázdniny a svátky užili. Den
před Štědrým dnem jsem pomáhal
s bramborovým salátem. Ráno na
Štědrý den jsme zdobili stromeček.
Máme kanadskou jedli, ta hezky
voní. Upekli a ozdobili jsme perníčky a pověsili je na stromek. K obědu
jsme měli polévku s knedlíčky. Dívali
jsme se na pohádky, hráli hry a čekali na večer. Po výborné večeři jsme šli
nakrmit zvířátka. Když jsme přišli
domů, bylo pod stromečkem hodně
dárků. Asi tu byl Ježíšek. Vánoce
jsem si užil.
Navrátil Roman
Letošní Vánoce se povedly. Dostal
jsem od Ježíška vše, co jsem si přál.
Největší radost mi udělal nový mobil. Potom jsem pod stromečkem
našel volant na hry, auto na ovládání, mikinu, batoh, monty systém.
Na Vánoce za námi přišel můj bratr
Tom. Druhý den jsme měli znovu Vánoce, protože přišla moje sestra Nikča i s rodinou, a tak jsme si to užili
hned dvakrát.
Doufám, že příští Vánoce budeme
zase všichni spolu jako letos!
Milan Čermák
Vánoce u nás byly skvělé! Moc jsem
si je užila. Dostala jsem sice míň
dárků, ale i když byly Vánoce skromné, dostala jsem takové dárky, že pro
mě měly cenu zlata. Měla jsem radost i za ségru, protože dostala panenku, s kterou si hraje každý den.
Samozřejmě jsem dostala i několik
párů ponožek, a jak říkám: Ponožek
není nikdy dost. Vánoce byly prostě
úžasné.
Děkuju Ježíšku.
Viki Agnes Bendová

Vánoce byly jako každý rok velmi
úžasné. Na Štědrý den jsme si dali
k večeři bramborový salát s řízkem
a potom jsme si šli rozdat dárky.
První jsme si rozdávali doma a potom u babičky. Druhý den mě čekaly
dárky u taťky. Největší radost jsem
měl z nového telefonu, bot a ušanky.
Dva dny po Štědrém dni přijela první
návštěva z Jičína a den na to z Prahy. S klukama jsme hráli hry a večer
jsme si dlouho povídali. O Vánocích
jsme ale nebyli jen doma. Udělali
jsme si výlet do Teplic, kde jsme navštívili bazén. Byli jsme také v Rumburku na zimním stadionu bruslit.
Vánoce se mi líbily! Vaněk Tomáš
Na Vánoce jsem
se těšil už dlouho. Všechny dny
v prosinci utíkaly
hrozně rychle, ale
když nastal Štědrý den, tak mi utíkal hrozně pomalu. Z toho čekání
jsem se unavil, tak
jsem šel hodinu spát. Když jsem se
probudil, bylo vše již připraveno na
večeři. Všichni jsme usedli ke stolu.
Po výborné večeři jsem šel čekat na
Ježíška. Zazvonil zvonek. To byl pro
mě signál, že už u nás Ježíšek byl.
A nastalo rozbalování dárků. Dostal
jsem vše, co jsem si přál. Tyhle Vánoce pro mne byly tím nejkrásnějším
dnem v roce.
Patrik Stanko
Já jsem byl na Štědrý den u táty. Tam
jsme ozdobili stromeček a pak jsme
koukali na pohádky. Kolem 18:00
jsme šli smažit řízky. Když už jsme
je měli hotové, tak jsme šli večeřet.
Potom jsem šel zapálit prskavku
a mezi tím tam přišel Ježíšek. Tak
jsme si rozbalili dárky a potom jsme
už jen relaxovali. Druhý den jsem jel
k mamce, taky jsem si rozbalil dárky. Ze všech dárků jsem měl radost
a ostatní taky. Ale nejdůležitější
bylo, že jsme byli všichni spolu.
Antonín Palka

Přípravy na Vánoce začaly tím, že
jsme koupili stromek a taky světýlka a ozdoby. Doba před Vánoci byla
klidná, většinu volného času jsme
trávili s rodinou. Táta donesl stromeček tři dny před Vánocemi. Mamka se mnou zdobila stromeček, táta
si mezitím hrál se světýlky. Ten den
jsme taky zdobili perníčky a pekli
cukroví. Ráno o Vánocích se nic moc
nedělo. Odpoledne jsme šli na procházku a pak rodiče začali vařit. Po
večeři a rozbalování dárků jsme s rodiči šli k babičce, kde na nás čekal
zbytek rodiny. Vánoce byly super. I ty
perníčky… Zkrátka byly tyhle Vánoce asi normální jako u ostatních
rodin.
Aneta Hodboďová
Vánoce u nás byly
skvělé! Ke štědrovečerní večeři
jsme jako každý
rok měli řízek
se salátem. Můj
bratr
zdržoval
a já se nemohla
dočkat dárků. Když jsme se odebrali ke stromečku, mamka zapnula
foťák a mohli jsme začít rozbalovat. Mamka ode mě dostala mýdlo
ve tvaru sovy, která vypadá opravdu
reálně. Já jsem od ní dostala krásný
fialový koberec a hodiny. Bratrovi
jsem dala velký balíček čajů, protože
vím, jak moc je má rád. Na oplátku
jsem od něho dostala tričko a mikinu
s hororovými postavami. Od babičky
jsem taky dostala mikinu, kterou
jsem chtěla. Všichni jsme si Vánoce
užili.
Klára Víšková
Na Štědrý den jsme vstávali v sedm
hodin, protože jsme připravovali
a uklízeli. Potom jsme koukali na
pohádky a šli nakrmit zvířátka. Odpoledne jsme si dali polévku - hovězí
vývar. V 15:00 hodin jsme šli se sousedy do kostela na koledy. Zpívalo se
tam. Potom jsme šli domů a připravovali jsme večeři. Druhý den jsme byli
u babičky, tam jsme si hráli se sestře-

nicemi. Byla tam hrozná legrace.
Po Vánocích k nám přijela návštěva
z Prahy. Slavili s námi Silvestr a bylo
to moc hezké. Prázdniny jsem si moc
užila.
Tereza Stejskalová
My jsme se na Štědrý den ráno koukali na pohádky, měli jsme takovou
rodinnou pohodu. Potom jsem pomáhala mamce ještě trochu uklidit
a zabalit dárky pro babičku a dědu.
Před štědrovečerní večeří jsem
prostřela stůl, pak přijela babička
a sedli jsme si ke stolu. U stolu jsme
pouštěli lodičky a rozkrajovali jablka. K večeři jsme měli řízek, vinnou
klobásu a salát. Když jsme dovečeřeli, šli jsme si rozbalit dárky. Z dárků
měli všichni radost. Pak jsme jeli
k druhé babičce, tam byl i strejda,
teta a sestřenice. Tam jsme si taky
rozbalili dárky, chvíli jsme tam byli
a pak jeli domů. Doma jsme si ještě
užívali dárky. A byla u nás babička
a spala u nás. Takhle probíhaly moje
Vánoce.
Zemanová Nikola
Tak k nám zase po roce přišly Vánoce. Ve Šluknově se 29. listopadu
rozsvítil vánoční strom, který městu
daroval pan Hejhal od nás z Království. Týden před Vánocemi jsme
byli v německém Budyšíně načerpat
vánoční atmosféru. Babičce jsem pomáhal vykrajovat a zdobit cukroví.
V neděli před Štědrým dnem jsme
ráno jeli koupit kapra, kterého jsem
dědovi pomáhal očistit. Babička napekla vánočky, udělala bramborový
salát a uvařila rybí polévku. A nastal den „D“. Nejdříve jsme před večeří zašli do kostela v Království, kde
se od 15. hodiny konal koncert, letos
již po čtrnácté. Na místním hřbitově
jsme zapálili svíčku za všechny, co
už s námi nemohou být. Po návratu
domů jsme se najedli a pak mohl přijít Ježíšek. Dostal jsem kufřík plný
profi nářadí k mému ponku do dílny, knihu „Jak to funguje na Zemi“,
osušku s Bořkem stavitelem a další
dárky. Letošní Vánoce se mi moc líbily.
Tomáš Bořecký

Den otevřených dveří na základní škole
Dne 2. 3. 2020 se koná Den otevřených dveří na ZŠ J. Vohradského ve Šluknově.
V budově „malé školy“ v ulici Žižkova pro vás v době od 14.00 hod. do 16. 00 hod.
bude připravena prohlídka školy.
Zveme zejména budoucí školáky a jejich rodiče.
Děti se budou mít možnost seznámit hravou formou s prostředím školy
ještě před zápisem do prvního ročníku. Rodičům bude k dispozici vedení školy, speciální pedagožka,
učitelky současných prvních tříd, učitelka přípravné třídy a vedoucí vychovatelka.
Pokud vyvstanou nějaké otázky v souvislosti se zápisem, připraveností dítěte na školu, s průběhem docházky
na naší škole, tak je možné se na ně na této akci obrátit, popřípadě si s nimi sjednat schůzku.
Budete si moci také prohlédnout vybavení současných prvních tříd, pomůcky, učebnice a pracovní sešity,
které používáme, dále pracoviště speciálního pedagoga a školní družinu.
Těšíme se na vaši návštěvu.				
Mgr. Renata Sochorová, ředitelka školy
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Koncert klasické hudby pro naše žáky
V lednu se skoro celá naše třída 7.A zúčastnila koncertu Českého smyčcového dua. Jednalo se o koncert vážné hudby.

Vystupovali zde manželé Sedlákovi
se svými dětmi Magdalenou a Lukášem. Magda a její maminka hrály na
housle, Lukáš s otcem na violoncello.
Společně nám zahráli skladby různých autorů, například A. Dvořáka,
B. Smetany, J. S. Bacha, G. F. Händela.
Mně se tato akce líbila a myslím, že
se líbila i mým spolužákům.
M. Juppová, žákyně 7. A
Děkujeme Kruhu přátel vážné
hudby ve Šluknově, zejména paní

Na koncert jsme se dopředu připravovali tak, že jsme se společně s paní učitelkou poradili, jaké je vhodné oblečení na koncert a jak se tam správně chovat.
Koncert se konal 15. ledna 2020 na zámku ve Šluknově.

Bortníkové, za organizační zajištění tohoto koncertu pro více než 100
žáků druhého stupně naší školy.
Vyučující této příležitosti využili k zopakování zásad správného chování
ve společnosti, mnozí žáci byli na koncert slavnostně oblečeni a všichni si
užili příjemnou atmosféru této akce.
Mgr. Renata Sochorová, ředitelka školy

SBÍRKA PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA
I v tomto školním roce pracuje při
Základní škole J. Vohradského ve
Šluknově žákovský parlament.
Kromě toho, že parlamenťáci tráví
čas spolu a užívají si při různých
aktivitách, připravují také akce
pro své spolužáky. Letos například
proběhla Strašidelná škola pro
žáky prvních ročníků nebo akce
připravená za odměnu pro žáky
2. a 4. ročníku.
Parlament však nemyslí pouze na
děti z naší školy, ale i na ty, kteří
potřebují pomoc i jinde. V letošním
školním roce proběhla sbírka pro
onkologicky nemocné děti (o této
akci jsme již ve Šluknovských novinách informovali).
6. ledna vyhlásil parlament sbírku
novou. Tentokrát je to pro opuštěná
zvířata z útulků. Protože chceme
dát možnost, aby se mohla zapojit
i široká veřejnost, sbírka bude probíhat až do 6. března.
Vybíráme jak finanční podporu,

tak i materiální, např. krmivo,
hračky, deky a plyšáky (ne péřové),
mističky, vodítka (kšíry a obojky),
šampony, kartáče, přípravky proti
parazitům, reflexní prvky, sáčky na
výkaly, psí a kočičí paštiky a salámy,
škrabadla, pelíšky, kočičí písek, lopatky do písku, atd.
Při organizaci této akce nám velmi
pomohl majitel místního ZOOCENTRA pan Blažek, který nám
umožnil zřídit sběrné místo v jeho
obchodě a ještě nabídl na nákup pro
útulek 10 % slevu. Moc děkujeme za
výraznou pomoc, vážíme si toho.
Takže, jestli i Vy chcete pomoci
opuštěným zvířatům a přispět do
naší dobrovolné sbírky, můžete
předat svůj dar panu Blažkovi do
ZOOCENTRA v pěší zóně (za veškeré finanční prostředky se ihned
pořídí zboží). Za jakýkoli dar moc
děkujeme.
Marie Bolíková, novinářka ŽP
a Petra Gallová, koordinátor ŽP

Naši Duháci si ve Varnsdorfu
vybruslili šesté místo

Ve čtvrtek 23. 1. jsme se vydali na
zimní stadion do Varnsdorfu na
soutěž Duha.
Soutěžili jsme ve třech disciplínách: slalom, štafeta a hokej. Největší zábava byla při hokeji a při
volné zábavě na ledě. Náš tým získal šesté místo.
Text: Adéla Halamková,
foto: Renáta Parkmanová
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Největší sběratel Foglarovek vystavuje u nás

Největší sběratel knih Jaroslava
Foglara a zapálený sběratel skautských předmětů Pavel Zelenka
bydlí ve Varnsdorfu a největší radost mu dělá právě jeho sbírka.
Na návštěvě u pana Zelenky na
nás dýchlo zvláštní kouzlo, kouzlo
starých knih, nespočet Ježků v klecích, skautských předmětů, mincí,
pexes, omalovánek a mnoho dalšího. Řekli jsme si, že je škoda, aby
se sběratel nepodělil o svůj koníček
i s veřejností. Proto také vznikla
tato výstava a tento rozhovor.
Co bylo prvním impulsem k Vaší
sbírce?
Prvním impulsem bylo založení
skautského oddílu, skrze něj jsme

se tak nepřímo dostali k Foglarovi.
Sehnali jsme si časopisy VPŘED,
které vydával po válce a podle časopisů jsme se řídili, protože obsahovaly rady pro kluby a oddíly. A pak
v 90. letech, když se po revoluci zakládaly skautské oddíly, začal jsem
vést ve Varnsdorfu skautský oddíl,
který jsem vedl i ve stopách Jaroslava Foglara. Ještě dodnes jezdíme na
skautské tábory do Šluknova.
Co bylo Vaším prvním předmětem ve sbírce?
Po revoluci začaly znovu vycházet
,,Foglarovky“ a Olympia začala vydávat novou řadu, tak jsem si řekl,
že všechny koupím. A když už jsem
si všechny koupil, tak mezi nimi
sběratel Václav Nosek napsal knihu
Jestřábí perutě, ve které popisuje, jak sbírat knihy od Foglara. Po
jejím přečtení jsem se tak doslova
zbláznil do sbírání knih a až teprve
poté se k tomu začaly přidávat další
předměty. Časem jsem pak zjistil,
že jsem narazil i na knihy, které
v katalogu nejsou a tak mám spoustu variant, o kterých se ani nevědě-

lo, že existují.
Víte, kolik knih dnes máte?
Ani ne, ale jsou jich stovky.
Jaké je nejstarší vydání knihy?
Kniha se jmenuje ,,Přístav volá“
a je z roku 1934.

Kde knihy sháníte?
Na různých bazarech, u sběratelů,
formou výměny či odkupu celé sbírky, občas dostanu i nějaký dárek.
A mám toho hodně i dvakrát (to
jsou ty krabice na chodbě – smích).

Jsou pro Vás i nová vydání ,,Foglarovek“ zajímavá?
Jsou zajímavá, akorát musím pořád
doplňovat svou sbírku. Moc bych si
přál, aby už nic nevydávali (smích),
ale to zase nejde.
Výstava tak bude rozdělena do
dvou částí. Jedna se bude týkat
Jaroslava Foglara a skautingu
a ta druhá jeho knihám. Co lidé
mohou na výstavě spatřit?
Pamětní mince, ježky v kleci, knihy.
Víte, kolik Vás je? Vás sběratelů
Foglarovek v republice?
Ano, máme o sobě přehled, i když
ne samozřejmě o všech a jsou nás
stovky v republice. Mám největší
sbírku knih v České republice. Každý jsme jinak zaměřeni, každý sbírá
knihy, ale každý pak jiné předměty,
které souvisí s tematikou.

Také vylepšuji stavy knih, pokud seženu knihu v lepším stavu, tak ji vyměním a tu horší zase pošlu do světa.
Jakou máte vizi se svou sbírkou
do budoucna?
Doufám, že neskončí v popelnici.
Předám ji synovi, který sice pokračovat asi nebude, ale doufám, že
knihy, které jsou velice cenné, nepoletí do koše.
A poslední otázka, pane Zelenko,
k čemu máte ve své sbírce nejosobnější vztah?
Ke všemu mám svůj osobitý vztah,
ale můj nej je nejstarší ježek v kleci,
je to můj „ňuník“.
Výstava Rychlé šípy je k vidění ve
Šluknovském zámku od 10. ledna
do 29. března za vstupné 40 Kč pro
dospělé a 20 Kč pro děti. Jste srdečně zváni.

Pohodová atmosféra opět zavládla na zámecké půdě

V sobotu 18. ledna od 19. hodin pro Vás Odbor kultury letos poprvé připravil kulturní akci na zámecké půdě. Je to prostor velice oblíbený a kon-

certy mají vždy veliký úspěch. Ani v lednu tomu
nebylo jinak.
Tentokrát přijely ze sousedního výběžku k nám
do Šluknova dvě kapely. Bez Beatu, kteří nejsou
u nás na zámku žádnými nováčky, a také dívčí
kapela The Fireflies, se kterou zavály na půdu
i tóny známých písní, které si ,,Světlušky“ přetváří do vlastních aranží a předávají tak radost
dále a dále. Obě kapely naladily tu správnou
pohodovou atmosféru, kterou se vždy snažíme
vytvořit. Našim cílem je, abyste se pobavili, vypnuli nebo jen přeladili tu naši dnešní uspěchanou dobu a na chvilku se zastavili a jen si užívali.
Další akce nás bude čekat v březnu, kdy do zámku dorazí Musica dolce vita
se svými Lístky do památníku – více ale již v pozvánce.
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Chcete vidět pana Bienerta či Ervína
Nostitze jako Igráčky?
4. března od 16:00 hodin jste
srdečně zváni do Šluknovského
zámku, kde se uskuteční vernisáž
k výstavě „Fenomén Igráček“, která je svou charakteristikou určena
pro všechny malé i velké ,,hračičky“. Igráček dělá radost už dlouhých 43 let a letos se dostane i do
našeho zámku, který bude už 70.
místem, kam se podívá. Na vernisáži bude přítomna i kurátorka výstavy Mgr. Věra Stojarová ze Zlína
a nebude chybět legendární první
postavička zedníka z roku 1976.
Výstava představuje bohatý soubor
původních Igráčků ze 70. a 80. let

i s původními krabičkami.
Výstava Igráčků není ledajakou,
je totiž obohacena o originálního
Igráčka, který je vyroben na zakázku
přímo pro náš zámek, takže se budete moci podívat na Igráčka v podobě
Ing. Františka Bienerta a Ervína
Leopolda Nostitze Rienecka. Kdo
by neznal Františka Bienerta – šluknovského rodáka, který se zajímal
o turistiku a krásu našeho kraje, vedl
turistický kroužek, jenž byl hojně
navštěvován dětmi ze Šluknovského výběžku. V roce 1990 byl s jeho
bratrem brutálně zavražděn a právě
letos je to 30 let, co si tento smutný
okamžik připomínáme.
Druhým „slavným“ Igráčkem
bude
Hrabě
Ervin Leopold
Nostitz
Rie-

neck - poslední majitel Šluknovského zámku, který využíval zámek od
roku 1935 jako hospodářské sídlo
až do jeho zestátnění po roce 1945.
Tuto dobu první republiky si rovněž
připomínáme v našem zámeckém
prohlídkovém okruhu, který jsme
právě Ervínovi věnovali.
Součástí výstavy bude i zařízená
dílnička, ve které si děti vytvoří
vlastní design z bílého Igráčka.
Každý si tak může odnést svého originálního Igráčka.
Výstava bude k vidění od 4. března
do 31. května za vstupné 50 Kč pro
dospělé a 30 Kč pro děti.
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POZVÁNKA
Také máte doma svůj nebo babiččin památníček plný vzpomínek?
Musica dolce vita v podání Daniely
Demuthové (mezzosoprán), Zbyňky Šolcové (harfa) a Žofie Vokálkové (flétna) vám přináší “LÍSTKY
DO PAMÁTNÍKU”, program plný
krásné hudby našich klasiků počínaje F. Škroupem, B. Smetanou či
A. Dvořákem k významným skladatelům 20. století.
Kromě skvostů české hudby (Smetanova Vltava nebo Luisina polka,
Dvořákovy písně či známý Valčík

Výstava fotografů pokračuje
Druhá výstava z cyklu Fotografů až
na půdu 2020 otevře na šluknovském zámku fotograf Jan Vaca 6. 3.
2020 v pět hodin odpoledne. Ten
představí dva soubory.
Tím prvním jsou Místa, ve kterém
zkouší oživit vzpomínky na krajinu
svého dětství v Českém Středohoří. Třeba na bývalou vesnici Vitín.
Vesnice po válce zmizela kvůli odsunu původního německého obyvatelstva a přestože první zmínky o
Vitíně pochází ze 14. století, nebylo
místo po odsunu původního obyva-

telstva už nikdy osídleno. V severozápadních Čechách jsou stovky
vesnic a měst s podobným osudem,
říká fotograf.
Druhou část výstavy bude tvořit
soubor Po Němcích. Soubor mapuje věci z takzvaných Sudetských
pokladů. Jedná se o předměty, které před odsunem ze svých domovů
schovávali původní němečtí obyvatelé severozápadních Čech s vírou,
že se domů zase vrátí. Z dnešního
pohledu je zajímavé, co v roce 1945
považovali tito lidé za důležité.

Sadu knoflíků? Knížky? Tlumok na
výlet nebo panenky? Když člověk
tyhle fotky prohlíží, může si položit různé otázky. Třeba: Co byste
si uschovali vy, pokud byste museli nečekaně opustit svůj byt nebo
dům?
Marek Douša

Šluknovský zámek v záři reflektorů
S úderem nového roku se roztrhl
pytel se zájmem o náš nejsevernější
zámek. Šluknovský zámek byl doslova v záři reflektorů.
První reportáž vznikla 10. ledna,
kdy do zámku dorazila České televize, konkrétně Déčko, natáčet
reportáž o výstavě Rychlých šípů
a zároveň o dětském prohlídkovém
okruhu zámku pro svůj pořad Tamtam. Pořad, který moderuje Míša
Mauerová a Marek Němec, se vysílá každou sobotu a dozvíte se v něm
tipy na nejzajímavější víkendové
akce. Šluknovský zámek byl v Tamtamu k vidění 25. ledna a 1. února.
Zároveň v tento den navštívila Česká tisková kancelář rovněž výstavu Rychlé šípy a k tomu byli ještě

přítomni na na vernisáži Fotografů
až na půdu – Lukáše Bíby.
V úterý 14. ledna se k nám po delší
době opět vrátili reportéři z České
televize, konkrétně z Toulavé kamery, aby natočili reportáž o našem
městě. Nejen zámek tak byl pod
palbou reflektorů, nýbrž i Křížová
cesta a náš kostel sv. Václava. Několik lidí z našeho města se jim tak
věnovalo a snažilo se, aby reportáž
byla co nejpestřejší. A jak to dopadlo, jste se mohli sami přesvědčit
v neděli 26. ledna od 10:00 hodin či
v Archivu ČT – Toulavá kamera.
Rovněž nás oslovila mobilní aplikace Vlakem na výlet, tuto aplikaci
je nutné si stáhnout do mobilních
telefonů a je v ní spousta tipů na

výlet. Když budete hledat Šluknov,
najdete určitě náš zámek či výstavu
Rychlých šípů. Pro zájemce je zde
odkaz: https://www.cd.cz/vlakem-na-vylet/vylety/kam#
A nezapomněl na nás ani Český rozhlas Sever, kde jsme v přímém rozhovoru propagovali naše nejnovější
výstavy. Měli jste tak možnost slyšet
známý hlas kolegyně Jitky v rádiu
s pozvánkami na Rychlé šípy či výstavu fotografií Lukáše Bíby.
Dlouhodobé úsilí, aby se na nás
média obrátila, tak bylo vyslyšeno
a my jsme za to moc rádi. Zájem ze
strany médií už nyní nese své ovoce,
kdy výstavy a náš zámek navštěvuje
více návštěvníků, než je v tuto zimní
dobu typické.

D dur) si vyslechneme i Blodkovo
Andante cantabile či písně Leoše
Janáčka a Bohuslava Martinů.
Program bude ozvláštněn citacemi
z knih známé herečky, spisovatelky
a malířky Ivy Hüttnerové, jíž doba
počátku minulého století přímo
učarovala.
Zavzpomínejme na krásnou prvorepublikovou dobu s nádhernou
českou hudbou, ale i humorným
pohledem do života našich prababiček.
Musica dolce vita vystoupí ve Šluknovském zámku v sobotu 21. března od 19:00 hodin.
Nezapomeňte si svá místa již teď
rezervovat ve Šluknovském zámku,
protože kapacita prostor je omezena.
Vstupné 150 Kč pro osobu

Víte, že...
…se pomalu, ale jistě blíží datum
otevření Caffé zámek?
1. března ve 14:00 hodin se slavnostně otevře a už teď Vám můžeme
říci, že nezůstal kámen na kameni.
Bude určitě nejen se na co dívat, ale
i co ochutnávat. Káva z rodinné pražírny Kratinů má již své jméno a my
věříme, že nebudete zklamáni.
Dvoustranu za Šluknovský zámek
připravila Ing. Bc. Ivana Lukešová
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Hřbitovní kaple se po rekonstrukci stala důstojným
místem posledního rozloučení

čelní pohled na opravenou kapli

stavba pod lešením

nové vnitřní dveře

detaily fasády

nový pultík a katafalk

vzorkování nové barvy fasády

Foto: Mgr. Martin Chroust
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ZACHYCENO OBJEKTIVEM
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11. 1.
Dětský námořnický
karneval
v Domě kultury

Foto: Renáta Parkmanová
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Vracíme se z Betléma, stala se tam novina...
...narodil se spasitel, všeho světa vykupitel. Tak zněla první slova Tří králů, kteří
putovali naší školkou a všem vyprávěli svůj příběh. Nesli s sebou hroudu zlata,
kadidlo i myrhovou mast a všude vinšovali štěstí, zdraví a Boží požehnání. Tři
králové odešli a my jsme se vrátili k našim hrám.

Zkusili jsme obvázat kamarádovi
zranění, v čemž jsme byli všichni výborní. Máme jistotu, že bychom si
v nouzi poradili. Připomněli jsme si,
jak důležitá je také péče o zuby, jak
správně je máme čistit, co jim prospívá a po čem se naopak kazí.
Velkým zážitkem bylo dopoledne
plné chemických a fyzikálních experimentů, se kterými za námi přijel pan Martin z Libochovic. Téměř

Letošní zima je opravdu zakletá, nedopřála nám sníh ani na jednoho sněhuláka a tak nám nezbylo nic jiného, než si na zimu zahrát. Stavěli jsme papírové
i látkové sněhuláky, pořádali jsme závody v jízdě na saních i na lyžích, hledali
jsme ztracené pod lavinou, které jsme následně zachraňovali. Při té příležitosti
jsme si zopakovali, čím své zdraví utužíme a co by nám naopak mohlo ublížit.
všechny experimenty jsme si mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Některé pokusy
připomínaly spíše kouzla a o to víc jsme byli doslova uchvácení. Už teď se těšíme na další přednášku, která bude, doufáme, brzy.

Text a foto: Hana Princová

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

TURISTIKA
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Nebaví vás chodit sami? Přidejte se, pojďte s námi!
dálkové pochody. Chodíme pěšky, jezdíme na kole, běžkujeme, lezeme
po horách... Inspiraci k našim výpravám nacházíme v Turistickém magazínu, který doporučujeme i Vám.
Martin Zika

Klub českých turistů v roce 2018 oslavil výročí 130 let svého vzniku, což
znamená, že je to jedna z nejdéle fungujících volnočasových organizací na světě! Znamená to také, že turistiku a podnikání výletů lidé stále
milují. Provozování organizované turistiky není jen společenská zábava. Aktivní pohyb na čerstvém vzduchu prospívá tělesnému a duševnímu zdraví, prohlubuje znalosti
a zkušenosti, uspokojuje člověka
poznáváním krás světa. Proto členové z třiceti odborů v Ústeckém
kraji (celkem dva a půl tisíce členů) vyrážejí pravidelně na klubové výlety a pořádají akce pro veřejnost, z nichž některé mají tradici
mnoha desítek let.
Pokud patříte k lidem, kteří to
mají podobně, rádi navazujete
nová přátelství, můžete se k nám
přidat. Akce, které jsou určeny
nejen pro členy Klubu českých
turistů, ale i pro širokou veřejnost, poznáte podle toho, že na
své stránce (viz kalendář akcí na
www.kctul.cz) mají aktivován přihlašovací formulář. Vítáme zájem
jednotlivců i rodin s dětmi. Nabízíme turistické akce různé náročnosti od krátkých poznávacích
výletů až po výkonnostní etapové

Děti, jedeme na výlet. Vloni na výzvědy, protože jsme založili v Benešově
nový odbor. A letos už jsme se těšili. Autem na Tomášov, výlet na rozhlednu Tanečnici s parádním rozhledem, čaj v restauraci a už pospícháme do
tepla na Tomášov a na příchod třech mudrců. Když paní Jarka četla příběh
o JEŽÍŠKOVI, nemusela mít ani mikrofon. Všech 38 účastníků pozorně naslouchalo. Tři mudrcové předali dárky Ježíškovi, o které se rozdělil se všemi
přítomnými. Zlaté mince, voňavé kadidlo i mazání na přípitek. Výlet se zážitkem se líbil nejenom dětem, tak zase za rok. A do Benešova pozveme šluknovské turisty na BENEŠOVSKOU ROKLI 12. 9. 2020. Rodina Ušákova

Za ledovou nádherou Českého Švýcarska
Brtnické ledopády • 60. ročník
14. 2. 2020 - 16. 2. 2020
Turisté z blízka i daleka k Brtnickým ledopádům vyrážejí odnepaměti. Zajímavou příležitostí k prozkoumání okolí
je tradiční vícedenní akce takzvaných „dálkoplazů“. Jmenuje se příznačně „Brtnické ledopády“ a má za sebou
již 59 ročníků! Její hlavní pořadatel je nyní Egon Wiesner, rodák ze Šluknova, který navázal na tradici založenou
bratry Bienertovými.
V roce 2020 jsou připraveny trasy 100, 53, 30, 22 a 15 km.
Start nejdelšího pochodu (100 km) je ve 23.00 hodin z Mikulášovic.
Ostatní trasy začínají v Krásné Lípě u kina v čase od 6.30 do 11.30 hodin.
Trasa 8 km pro rodiče s dětmi a seniory začíná mezi 9.00 – 11.00 hodinou v Brtníkách na návsi.
Cíl všech tras je v Brtníkách. V pátek je též připraven „Noční výsadek“ cca 10 km. 100 km trasa je zařazena mezi
ultratrackové akce.
Máte-li zájem o bližší informace, obraťte se přímo na pořadatele (viz odkaz www.kctul.cz)
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Společenská
kronika

řádková
inzerce
n KOUPÍM garáž ve Šluknově, tel.
733 632 565.

n Rozloučili jsme se s:
paní Monikou Hlávkovou
panem Josefem Krejčíkem
panem Josefem Mádlíkem
panem Janem Marešem
panem Ludovítem Hlaváčem
paní Stanislavou Ječnou
paní Marií Veselou

vzpomínkY

n Přivítali jsme nové občánky:
Tadeáše Vosku
Vojtu Kadlece
Antonína Vlasáka
Lukáše Bláhu
Michaela Hučka
Tobiase Karalu
Denise Kováče
Blahopřejeme občanům,
kteří se v lednu letošního
roku dožili životních jubileí:
n 70 let
pp. Augustinová Vilma
Kodrle František
Škroch Zdeněk
n 75 let
pan Svárovský František
n 80 let
pan Abramcov Zdeněk
n 85 let
paní Adámková Věra
n 86 let
paní Ledvinková Marie
n 87 let
paní Wenischová Drahomíra
n 88 let
pp. Adam Josef
Divišová Věra
n 89 let
pan Machulda František
n 90 let
paní Kupcová Slávinka
n 93 let
paní Sopoušková Danuška
Vážení čtenáři,
vzpomínky, blahopřání i poděkování jsou uveřejňovány zdarma.
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Jak jsme hráli divadlo
V neděli 2. 2. 2020
divadelní
soubor
Rolnička
odehrál
pohádku „O žvanivé
ženě“. Jako vždy na
předscéně vystoupil
také soubor Kvítko
s pohádkou „O Jankovi hastrmánkovi“. Diváků se přišlo podívat
celkem 87.
Touto cestou bych
chtěla
poděkovat
všem účinkujícím za
obě odehrané pohádky, také všem návštěvníkům za účast a hezké reakce na pohádky
a chtěla bych malé
i velké diváky pozvat
na 15. březen, kdy
pro Vás připravujeme opět dvě pohádky. První od loutkářů s názvem „Zvířátka a loupežníci“ a ta od Kvítka bude o pekle a čertech. Ještě jednu malou informaci pro všechny ze Šluknova. Přejeme Karolínce Fráňové a její
holčičce Gábince, budoucí člence Kvítka a Rolničky, hodně zdraví a štěstí.
Za oba soubory Květoslava Vidimská

ZÁJEZDY 2020
Katalogy pobytových, poznávacích i jednodenních
zájezdů si můžete vyzvednout v IC Šluknov,
nebo je najdete na www.exodvarnsdorf.webnode.cz
Těšíme se na vás.
Mgr. Jana Hušáková EXOD Varnsdorf, 607 511 032,
e-mail: mgr.janahusakova@seznam.cz

Naprosto nepřipravené nás zastihla zpráva, že nás 25. ledna navždy
opustil přítel Josef Krejčík. Věděli
jsme, že má zdravotní potíže, ale
stále jsme doufali, že se s nimi –
jako vždy - popere a vrátí se mezi
nás. Bohužel, tentokrát byla nemoc
silnější, kamaráda nám vzala a nám
zůstaly jen vzpomínky na něho.
Proto stále na něj budeme vzpomínat:
- jako na výborného zahrádkáře
a pěstitele, jehož výpěstky, úspěchy a znalosti byly pověstné po celém výběžku od Šluknova po Dolní
Poustevnu,
- jako na člověka, který po roce
1989 pomohl oživit místní organizaci ČSSD, byl jejím dlouholetým
předsedou a do poslední chvíle stále aktivním členem,
- jako na pozorného člena městského zastupitelstva, který svými postřehy a náměty pomáhal posouvat
naše město dopředu, byl ve stálém
kontaktu s lidmi a jejich připomínky dokázal přenést dál,
- jako na kamaráda s osobitým
smyslem pro humor, který nikomu
nedokázal zkazit náladu a stále kolem sebe šířil pohodu,
- a především jako na dobrého manžela, tátu, dědu i pradědu, pro kterého byla rodina a její pohoda vždy
na prvním místě.
Bude nám hodně chybět!
za MO ČSSD Ing. Milan Kořínek
Pan Antonín Sedlák zemřel nečekaně 6. února 2018. Jsou to již
dva roky, lásko, co jsi odešel a připadá mi to jako den, chybí mi tvůj
úsměv. V našem synovi tu pro mně
žiješ dál. Vzpomínáme neustále, tví
nejbližší, syn Tomáš, Jana a tvoje
Martina.
S láskou navždy, jsi v mém srdci.
Dne 17. února
1986 nás opustila
paní Maria Skácelová. S láskou
vzpomínají: dcera
Alena a Jarmila,
vnoučata Robert,
Josef a Monika. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
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Na koncertě žáci slyšeli skladby od baroka až po 20. století
Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově, z. s. má v posledních letech velmi pěknou spolupráci se Základní
školou J. Vohradského ve Šluknově. Díky ní náš spolek s potěšením
uspořádal 15. ledna 2020 koncert
klasické hudby pro žáky II. stupně
základní školy, tedy pro děti v trochu „choulostivém věku“. S hrou
na housle a violoncello vystoupili
manželé Sedlákovi se svými dětmi
(Magdalena 14 let – housle a Lukáš 11 let – violoncello), které mají
za sebou několik velice úspěšných
soutěží ve hře na své nástroje. Žáci

slyšeli skladby od baroka až po 20.
století. Celým koncertem svým výkladem žáky provázela paní Sedláková – Hůlová. Koncert byl o něco
delší, než jsem předpokládala, ale
o to větší byl obdiv můj i účinkujících nad skvělým chováním obecenstva. Žáci, kterých bylo přes
sto, byli po celou dobu koncertu
pozorní, dobře reagovali a správně
odpovídali na hudební dotazy p.
Sedlákové.
Velká pochvala patří vedení základní školy, učitelkám a učitelům za to,
jak dobře vedou své žáky v oblasti

společenského chování. Spousta
dětí byla na takovou událost, jakou
koncert vážné hudby je, oblečená
ve svátečních šatech. Věděli, kdy
zatleskat, jak slušně sedět a věnovat pozornost umělcům a jejich
přednesu. Děkuji za takovou spolupráci. Dobře připravuje děti do
života a pomáhá vytvářet i v těch
nejvyšších uměleckých kruzích jiný
pohled na náš kraj, než jak je mnohdy prezentován.
Dále děkuji paní Ženčuchové – Restaurace a cukrárna Club. Přesto,
že je restaurace v provozu dost

krátkou dobu a jak všichni víme, začínala od nuly, majitelka se ochotně
ujala sponzorování občerstvení
účinkujících umělců. Ti měli před
sebou ještě večerní koncert a tak
strávili odpoledne v útulně zařízené
restauraci a pochutnali si na dobrém pozdním obědě. Ještě jednou
i za rodinu Sedlákovu děkuji.
Také večerní koncert pro širokou
veřejnost měl velmi pěknou návštěvnost a obdiv umělců k našemu
pozornému a hudbymilovnému
publiku mě opět velmi potěšil.
Za KPVH Božena Bortníková

Zveme do zámku na klavírní recitál
Ve středu 26. února 2020 v 19:00 hodin se v sále Šluknovského zámku uskuteční klavírní recitál jednoho
z nejlepších českých a světově uznávaných klavírních virtuosů Martina Kasíka, mimo jiné prezidenta mezinárodní Chopinovské klavírní soutěže v Mariánských Lázních. Ve Šluknově vystoupil již v roce 2017. Tentokrát uvede skladby J. S. Bacha, L. Beethovena, F. Mendelssohna – Bartoldyho a J. Brahmse.
Těším se na Vaši návštěvu a přeji všem nezapomenutelný zážitek.
Božena Bortníková
Martin Kasík (1976)
Vítěz jedné z nejprestižnějších světových soutěží Young Concert Artists
Competition v New Yorku 1999 – se
věnuje klavírní hře od 4 let. Studoval
Janáčkovu konzervatoř v Ostravě pod
vedením Mgr. Moniky Tugedliebové
a AMU v Praze ve třídě prof. Ivana
Klánského. Je vítězem mnoha domácích i mezinárodních soutěží, mj.
soutěže Pražského Jara 1998, držitelem ceny Davidoff Prix 2000 pro nejlepšího českého interpreta do 28 let v
oblasti klasické hudby a Ceny Harmonie pro nejúspěšnějšího mladého

umělce za rok 2002.
Koncertoval v řadě prestižních
koncertních sálů Evropy (Sál Berlínské filharmonie, Wigmore Hall
v Londýně, Gewandhaus Lipsko,
Tonhalle Zürich, Concertgebouw
Amsterdam, De Doelen Rotterdam,
Finladnia Hall Helsinky, Auditorio
di Barcelona aj.), Spojených států amerických (Weill Tecital Hal
lat Carnegie Hall, Alice Tully Hall
a Avery Fisher Hall v New Yorku,
Kennedy Center Washington aj.),
Japonsko (Tokyo Suntory Hall), Tai
– Wanu (Philmarnonic Hall), Sin-

gapuru (Singapore Victoria Concert
Hall).
Jako sólista vystupoval mj. s Chicago Symphony Orchestre, Minneapolis Symphony Orchestra, DSO
Berlin, Tonhalle-Orchester Zürich,
Stuttgarter Philmarmoniker, Rotterdams Philharmonisch, Helsingsin kaupunginorkesterei. Pravidelně
spolupracuje s Českou filharmonií
a Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK, se kterými podnikl
turné po USA a Japonsku.
V roce 2008 se stal Martin Kasík
prezidentem Chopinova festivalu

v Mariánských Lázních. Od roku
2009 vyučuje na pražské konzervatoři. Jako pedagog působí rovněž na
Akademii múzických umění v Praze.
Martin Kasík vydal 12 CD ve spolupráci se společnostmi Supraphon
a ArcoDiva.
Božena Bortníková

S volnou vstupenkou za kulturou zdarma
V městské knihovně probíhá dlouhodobá 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 zámku. Volná vstupenka platí do konce
roku 2020. Každý měsíc je vyhlášena a zveřejněna na tabuli ve vstupní
hale městské knihovny a ve Šluknovských 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 vstupenky, jehož jméno
je oznámeno v ŠN a zveřejněno i na
nástěnce v hale knihovny.
Otázka na únor
2. února 1929 se v Ostravě narodila
a 12. března 2014 v Praze zemřela

známá a oblíbená česká filmová
režisérka a pedagožka FAMU. Kritika ji řadí mezi osobnosti tzv. české
nové vlny.
Studovala dva roky architekturu
v Brně, po odchodu z fakulty pracovala jako kreslička, laborantka, manekýnka. Před kamerou se objevila
v malé roličce ve filmu Císařův pekař a pekařův císař. Prošla několika
profesemi filmového odvětví; za kamerou začínala na Barrandově jako
klapka, odkud se vypracovala až na
pomocnou režisérku.
V letech 1957 až 1962 vystudovala FAMU v ročníku Otakara Vávry

obor filmová režie, na který byla
přijata jako jediná žena. Jejími kolegy byli Jiří Menzel, Evald Schorm,
Juraj Jakubisko a Jan Schmidt.
Spolu s nimi je řazena k osobnostem evropského formátu.
Za svá díla obdržela řadu ocenění
jak doma v Čechách, tak v zahraničí, např. Bronzová medaile MFF
Benátky (1962) za film Pytel blech,
Cena FICC v Oberhausenu (1963)
za Strop, Velká cena MFF Mannheim (1963) za O něčem jiném,
Velká cena Bergamo MFF (1966)
za Sedmikrásky, Stříbrný Hugo
na MFF v Chicagu za Hra o jablko

Městská knihovna Šluknov
T. G. Masaryka 638, 407 77 Šluknov
č. t.: 412 386 968
e-mail: knihovna@mesto-sluknov.cz

nebo Francouzské vyznamenání
Řád umění a literatury (1992),
Medaile za zásluhy (1998) a Český
lev za dlouholetý umělecký přínos
českému filmu (2000), či Cena za
mimořádný umělecký přínos světové kinematografii (Karlovy Vary
2000).
Její jméno si jistě vybavíte v souvislosti s oblíbenými filmy jako Hra
o Jablko, Pasti, pasti, pastičky, Ovoce stromů rajských jíme, Panelstory, Kalamita, Faunovo velmi pozdní
odpoledne, Kopytem sem, kopytem
tam, T. G. M. – osvoboditel, nebo
Dědictví aneb Kurvahošigutntag.
Znáte jméno této režisérky?
Správná odpověď na soutěžní otázku z ledna zněla: Karel ČAPEK. Ze
správných odpovědí byla vylosována ta od pí Evy Zrůstové.
(šti)
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Události z kroniky Jiřího Vlčka: Rok 1958

V roce 1958 při reorganizaci
průmyslu byl n. p. Topos začleněn
do Výroby hospodářské jednotky
(VHJ) ZPCHS (p. Kořínku zkratku
prosím vysvětlit) Pardubice jako závod. Výroba vodáren předána zpět
Sigmě Lutín, výroba řeznických
strojů závodu ČKD Choceň. Zůstává zde výroba pekařských strojů,
přidána výroba vzdušníků ke kompresorům z ČKD Holice a výroba
auto jímek z Kovolisu Hedvíkov.
Výroba auto jímek převedena na
linkovou výrobu a sváření na automatech, která zvedla mnohonásobně výrobu.
Od 1. ledna byly v bývalé vile
v Gottwaldově ul. (dnes ul. T. G.
Masaryka – zřejmě Kreibichova
vila, dnes městská knihovna), kde
do loňského roku bydlely řádové
sestry, které pracovaly ve výrobě
n. p. Benar, otevřeny závodní jesle
pro 25 nemluvňat.
9. března uspořádala Rada žen
v sále městského divadla u příležitosti Mezinárodního dne žen
slavnostní zasedání, na kterém byl
hlavním řečníkem MUDr. Špringer, nositel Řádu práce. Za vzornou
práci byly při této příležitosti vyznamenány z n. p. Benar ss. Formánková a Zatočilová, za n. p. Bytex
ss. Knopová a Kubínová. Ss. Sokolová a Žebrová obdržely odznaky
a odměny za mateřství.
V červnu přebírá místní jednotka
Československé požární ochrany
patronát nad Jednotným zemědělským družstvem (JZD) a Československými státními statky (ČSSS).

Jeho členové se zavázali k odpracováním 600 brigádnických hodin na
pomoc zemědělství.
Od 29. června do 3. července došlo k povodním (na snímku). Díky
pohotovosti místních požárníků
nedošlo ke škodám na zdraví a lidských životech.
Je přebudována organizace JZD,
která nese nyní název JZD 8. března. Předsedou se stal s. Tichý
a sdružovalo se v něm 33 rodin a
obhospodařováno bylo 276 ha zemědělské půdy.
V měsíci únoru se začalo za vydatné pomoci brigádníků za závodů i z řad občanů se stavbou kravína. Protože Šluknov neměl strojní
zemědělské středisko, byla Strojní
traktorová stanice (STS) přestěhována z Jiříkova do bývalé cihelny
naproti skárně v Království.
Protože zemědělcům působilo
obavy suché jaro, byla vyhlášena
akce „Každý občan 1 g sena“, na
kterou vysílaly patronátní závody

své zaměstnance. Akce se zúčastnil
i útvar pohraniční stráže (PS).
Bramborová kultura byla napadena mandelinkou bramborovou.
Sběru brouků a larev se zúčastnily děti ze škol a příslušníci útvaru
PS. Nakonec muselo být požádáno
o postřik polí letadlem.
Na náměstí byla vybudována
a otevřena (na snímku) první samoobslužná prodejna v čp. 136 (dnes
pekařství Haback), kde byl vedoucím pan František Kořínek.

Vážení čtenáři,
pokud máte fotografie k následujícím rokům ze Šluknova a okolí, prosím,
rádi bychom je v novinách zveřejnili. Děkujeme.
Pozn. redakce: Předešlé řádky jsou výpisem z kroniky města a zápisy
z kroniky školy. Můžete se proto setkat s pojmy, názvy a výrazy, které jsou
poplatné době, kdy zápisy vznikaly.

V dubnu bylo J. Klofátovi povoleno otevřít prodejnu s koňským masem a výrobků z něj. Prodejna však
neměla dlouhého trvání.
V rámci reorganizace a rozšíření školství byla škola přejmenována na jedenáctiletou střední
školu, protože zde začínají své
studium v prvním ročníku žáci jedenáctileté střední školy. Ze školy
odchází František Šeda, který byl
ředitelem od roku 1945. Místo
něho nastupuje František Michek.
Odcházejí i manželé Folprechtovi, kteří se starali celá léta nejen
o pořádek ve škole, ale i o zahradu
a včely, vydávali inkoust a křídu
a paní Folprechtová vařila žákům
svačinové polévky. V družině mládeže působily ss. Buriánová, Mikolášová a Raichartová. Pro žáky
bylo uspořádáno pět koncertů
vážné hudby.
Počet žáků všech škol ve Šluknově byl následující: Základní
devítiletá škola – 854 žáků, Peda-

gogická škola – 132 žáků, Lesnická
mistrovská škola 104 žáků, Zemědělské odborné učiliště 56 žáků,
Zvláštní škola 34 žáků a Kunratice
7 žáků.
Trestní komise při MNV projednávala za rok 1958 15 případů přestupků. Většinou se jednalo o polní
a lesní pych (krádeže), výtržnosti
v opilosti a hazardní hru v karty.
Vrchnímu vedoucímu hotelu Beránek byly uloženy za povolení hazardních her pokuty.
Na veřejném zasedání dne
11. prosince v sále městského divadla byli odměněni jednotlivci a kolektivy za nejlepší práci při obnově
a pomoci městu.
ČSSS začaly v prosinci se stavbou velké odchovny vepřů na farmě
v Císařském. Zároveň bylo zjištěno,
že družstvo zaostává v plnění dodávek mléka a tak bylo rozhodnuto
o stavbě společného ustájení dojnic. Družstvo má 35 členů a na jednotku vyplácí 18,40 korun. Vlastní
2 traktory, 6 secích strojů a 2 mlátičky.
V kině Dukla bylo promítnuto 58
filmů, které navštívilo 13 200 lidí.
Místní ochotníci předvedli tři
divadelní představení, zájezdových
představení bylo dvanáct, z toho tři
pro děti.
Na divadelní představení do
Varnsdorfu dojíždělo 260 předplatitelů.
Pro dospělé bylo v sokolovně
uspořádáno 28 tanečních a estrádních představení (zábav).
Tělovýchovná jednota (TJ)
měla 140 členů, kteří se sdružovali
v těchto oddílech: košíková, kopaná, hokej, stolní tenis, lyžování, kuželky, šachy a turistika.
Sepsala: Helga Hošková

Svoz tříděného odpadu
Svoz pytlů s tříděným odpadem
se uskuteční 2. března 2020. Sváženy budou žluté pytle s drobným
plastem a PET lahvemi, oranžové
pytle s nápojovými kartony a nově
také zelené pytle s drobnými kovy,
např. plechovkami od potravin,
od krmení pro domácí zvířata,
plechovky od piva apod. Pytle s vytříděným odpadem připravte na
obvyklou trasu den předem, tj. v neděli 1. března 2020. 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 službách Šluknov
spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov.
Božena Naňáková,
odpadové hospodářství

www.mestosluknov.cz
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V neděli 5. ledna se jak již každoročně konala Tříkrálová sbírka pořádaná
Oblastní charitou Šluknov.
Sbírka tradičně začala mší v kostele Svatého Václava, kde se následně
všech 30 účastnících se dětí převléklo do svých kostýmů a vlastnoručně
vyrobených korun. Poté se děti rozdělily do 8 skupin a každé z nich byla
přiřazena jedna z lokalit města.
Dále už nic nebránilo započetí samotné sbírky. Po celou dobu se všechny

skupiny dětí setkávaly jen s dobrosrdečností a vstřícností lidí, které projevovali jak přispíváním, tak i focením se s dětmi, povídáním si a zvaním
k sobě domů na občerstvení.
V 15:00, kdy sbírka skončila, se všichni opět sešli v jedné z budov chari-

ty. Po rozpečetění kasiček na městském úřadě bylo zjištěno, že se vybralo
neuvěřitelných 23 600 Kč. Z celkové částky, kterou jsme odeslali na účet
tříkrálové sbírky, se nám vrátí 63 %, které budeme moci použít na další
akce pořádané právě Oblastní charitou Šluknov, a zbylých 37 % je na pomoc potřebným v nouzi.
Jménem všech účastníků a Oblastní charity Šluknov bychom chtěli poděkovat všem, co při Tříkrálové sbírce pomohli či přispěli, a už teď se těšíme
na příští rok, kdy v této tradici budeme nadále pokračovat.
Irena Gotthardová, Oblastní charita Šluknov

Krásný kulturní zážitek naladil vánoční atmosféru
dila na vlnu vánoční. Koncert byl vynikající, paní učitelka Jitka Herciková
z hudební školy a její žáci byli úžasní.Menší zpěváčci vždy dokáží, že zvláště posluchačky musí zamáčknout slzu po jejich výkonu.
Tento koncert je vždy jedinečný, dětem zkrátí čekání na Ježíška a dospělé
pohladí po duši.
Peníze vybrané na dobrovolném vstupném se předaly panu faráři Procházkovi a budou použity na drobné opravy kostela v Království .
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se podíleli na uskutečnění vánočního
koncertu, zvláště paní učitelce Jitce Hercikové a jejím žákům.
Těšíme se opět v novém roce na tradiční vánoční koncert v kostele v Království.Všem občanům přejeme hodně zdraví, osobní spokojenosti a klid
v duši.
Manželé Frydrychovi

Vážení spoluobčané,
jako každý rok byl v kostele svatého Vavřince v Království pořádán vánoční
koncert. Byl to krásný kulturní zážitek, který naladil všem vánoční náladu.
Počasí totiž vypadalo spíš na jaro než na vánoce. Vánočně vyzdobený kostel a jeho celková sváteční atmosféra návštěvníky koncertu opravdu nala-
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Děti dětem

Děkujeme všem za podporu

Sbírka Krabice od bot je určena
zejména dětem. Děti mohou vyjádřit svou solidaritu i soucit poskytnutím dárků dětem z chudých
rodin. Jednoduše do krabice od bot
vloží např. hračky, knihy, výtvarné
potřeby a krabici vánočně zabalí
a označí zda je určena chlapci či
děvčeti a v jakém věku. Každý dle
svých možností tak může potěšit
jiné dítě. Víme, že se ve vánočních
krabicích objevují jak věci použité, tak i věci nové. Před vánočními
svátky bylo na naše sběrné místo
v Kostce Krásná Lípa odevzdáno
604 krabic s vánočními dárky. Dětem ze Šluknovského výběžku jsme
udělali radost téměř 400 vánočními
dárky. Do konkrétních rodin dárky
roznesli sociální pracovníci, kteří
s rodinami dlouhodobě pracují.
Děkujeme za spolupráci pracovníkům služeb Kostky, Cedru, Charity
Rumburk, IC Horní Poustevna,
města Rumburk, Předškolního
klubu Rumburk, OSVZ Rumburk.
Za spolupráci při sběru dárků děkujeme pedagogům škol, jednotlivcům a organizacím z regionu
i ze vzdálenějších míst. Dokonce
za námi s dárky přijela jedna třída
z Prahy. Krabice, které jsme měli
navíc, byly distribuovány do rodin
prostřednictvím Diakonice ČCE,
která sbírku Krabice od bot pořádá
již poosmé.
Jsme vděčni, že můžeme zprostředkovat předání Vašich dárků tam,
kde je to potřeba nejvíce.
Kateřina Dančová, Kostka KL

na lekcích šití s Dášou Hadravovou.
Celkem se konalo 25 setkání. A kolik bylo setkání, tolik bylo výrobků. Šily se v ruce, zkoumaly různé
techniky práce s textilem, a některá
děvčata si troufla i na šití na šicím
stroji. Program podpořil Ústecký
kraj. Děkujeme.
Příprava do školy v Kostce
Každý den začíná Amari klub přípravou do školy a přípravou úkolů.
Dětem se věnují pracovníci služby
a pedagog. Celkem bylo poskytnuto
v roce 2019 1050 intervencí. Nejčastější je psaní domácích úkolů,
ale ve vymezených dvou hodinách
je prostor i na procvičování učiva,
přípravu penálu nebo školní tašky.
Nedílnou součástí je také podpora
v oblasti vhodného chování a pravidelné školní docházky. Program
podpořila Nadace Sova a Ústecký
kraj.
Kouzelné čtení pro děti
Kouzelné čtení je soubor výukových
elektronických knih, které můžeme
nově používat při práci s nejmladšími dětmi ze Včelky. V Kouzelném
čtení se tak budeme s dětmi věnovat

Kostka
Krásná Lípa, p.o.
Masarykova 1094/4
Krásná Lípa
Informace:
412 354 844
kostka@komunitnicentrum.com

Kateřina Dančová
asistentka a kariérový
poradce
Kostka Krásná Lípa, p.o.
tel.: 770 194 683
www.komunitnicentrum.com

Živá voda podpořila děti i seniory
Nadační fond Severočeská voda
podpořil v roce 2019 z programu
Živá voda dva programy Kostky.
Prvních z nich je služba Osobní
asistence, kdy poskytujeme domácí péči zejména seniorům ve Šluknovském výběžku. Cílem služby je
taková podpora seniorů se sníženou soběstačností, aby mohli zůstat v domácím prostředí. Druhým
podpořeným programem je práce
s předškoláky ze sociálně slabého
či nepodnětného prostředí. Cílem
je rozvoj jejich dovedností, přirozený vývoj a příprava na přestup do
mateřské či základní školy.
Děkujeme Nadačnímu fondu Severočeská voda.
Šijeme s babičkou
Ušít si pouzdro na mobil, sáček
na svačinu, kabelku na prázdniny
nebo maňáska se naučila skupina
dětí, která se pravidelně scházela

Jak na dluhy? Nedělat je
Ať už se snaží dlužník řešení svých
exekucí vyhýbat nebo hledá jak ze
svízelné situace ven, jednoduchá
řešení nefungují. Často neřešené
dluhy a exekuce zasahují do vztahů,
rodinných vazeb a nepřináší pohodu do života.
Je většinou nezbytné vyhledat odbornou radu, nechat se procesem
oddlužení provést. V Kostce poskytujeme odborné sociální poradenství, kde jsme dlužníkovi připraveni
pomoci radou, jak se může s dluhy
vypořádat a jsme připraveni mu pomoci s přípravou na oddlužení.
Od 1. června 2019 je účinná novela
Insolvenčního zákona, která umožňuje podat návrh na oddlužení širšímu okruhu osob. Novela dlužníkovi
ukládá povinnost vynaložit veškeré
úsilí k uspokojení jeho věřitelů.
Poradce na první schůzce seznámí
klienta s podstatou a průběhem
procesu oddlužení, dále umí posoudit, zda je klient vhodný
pro cestu oddlužení,
umí klientovi pomoci
s přípravou dokumentů
potřebných k oddlužení
a umí mu doporučit, jak
má postupovat.
Insolvenční návrh musí
sepsat právník a díky dotaci EU je možné propla-

tit našim klientům právnické služby. Aktuálně je možné právnické
služby uhradit ještě 60 klientům.
Poradna je v Krásné Lípě, s poradci
se lze domluvit na jednání i v dalších obcích Šluknovska, například
v místě bydliště.
Je možné se objednat na telefonních číslech: 777 925 302, 770 125
690, 777 291 359.
Projekt Poradna v kostce je financován z prostředků Evropského
sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu zaměstnanost.
Posláním služby je pomáhat lidem,
kteří se ocitli v nepříznivé životní
situaci. Odborné sociální poradenství je poskytováno občanům
Šluknovska, kteří jsou v krizi,
obětí trestné činnosti, příslušníkem etnické menšiny a jsou starší
patnácti let.
poradci, Kostka Krásná Lípa

světu zvířat, lidskému tělu, prvním
písmenům, pohádkám a dalším tématům. Nákup Kouzelného čtení
a dalšího vybavení podpořila Nadace VINCI. Včelku také navštívila
v předvánočním čase paní Lucka,
která s dětmi pekla cukroví a účastnila se programu.
Retrostipendia
V roce 2019 pokračovalo ve spolupráci s Člověkem v tísni vyplácení
retrostipendií. Celkem bylo v druhém pololetí měsíčně vypláceno
retrostipendium 32 studentům,
karierový poradce se s nimi pravidelně scházel a individuálně s nimi
prošel jejich úspěšnost ve studiu,
klíčové předměty, plnění docházky
a případně jim mohl zprostředkovat doučování. Se dvěma studenty
byla ukončena smlouva pro nespolupráci. Nově se do programu
přihlásilo 7 studentů, kteří splňují
podmínky programu. Po doložení
pololetního vysvědčení jim retrostipendium začneme vyplácet. Podmínky jsou zveřejněny na webu
Kostky. Zájemci se mohou hlásit
u Kateřiny Dančové.
Kateřina Dančová
asistentka a kariérový poradce
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Pohár Pětiměstí obhájili fotbalisté z Neusalzy Sprembergu
Hrálo se v sestavě 4 hráči v poli a brankář a utkání trvala vždy 12 minut.
Pohár obhájili fotbalisté z Neusalzy Sprembergu, kteří v šesti utkáních
neztratili ani bod, druzí skončili naši hráči s pětibodovou ztrátou, když
s vítězi turnaje prohráli 1:3 a s „béčkem“ z Lipové remizovali 2:2. Třetí
místo obsadilo spojené mužstvo Sohlandu a Oppachu. Naši mladící skončili sedmí, poslední, se ziskem jediného bodu. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Petr Janda – všem účastníkům blahopřejeme!
Atmosféra turnaje byla tradičně bojovná, své si přisadili i zástupci našeho
Fanklubu, kteří přijeli obě svá mužstva podpořit a mezi domácími diváky
se rozhodně neztratili.

Už tradičně zahajuje jarní fotbalovou sezónu halový turnaj O putovní pohár starosty Sohlandu, posedmé pořádaný pod hlavičkou česko–německého Pětiměstí. Letos jeho organizace byla trochu jiná – bylo méně přihlášených, proto se nehrály kvalifikační skupiny jako dříve, ale přistoupilo se
na systém každý s každým. Nepřihlásili se tradiční účastnící z Vilémova
a těsně před začátkem se omluvili fotbalisté z Velkého Šenova, fotbalisté
ze Sohlandu se spojili do jednoho družstva s Oppachem a nepřijeli reprezentanti Werhsdorfu. Takže přišlo vhod, že šluknovští mohli sestavit dva
týmy, přičemž ve druhém mužstvu nastoupili „mladíci“ a dorostenci, a tak
nakonec bojovalo sedm mužstev – čtyři německá a tři česká, když k dvěma
šluknovským přistoupili ještě fotbalisté Jiříkova.

Text: Ing. Milan Kořínek, foto: Ladislav Čurgali

Z historie šluknovské kopané
Fotbalový oddíl byl ve Šluknově založen r. 1945, ale vzhledem k tomu, že
v té době nebylo odpovídající hřiště, hrálo mužstvo převážně na sousedních hřištích, u soupeřů. V roce 1946 bylo vybudováno hřiště za budovou
okresního národního výboru a první název fotbalového oddílu byl SK Šluknov a na drezech měli hráči oddílu znak našeho města. Prvním předsedou
oddílu kopané TJ Spartak byl František Kořínek.

foto z roku 1949 - TJ Spartak Šluknov - oddíl kopané
své město přetrvávalo.
Od počátku šluknovského fotbalu byla velice dobrá práce s mládeží. Jedním z prvních nejobětavějších trenérů mládeže byl František Matyáš, který
vedl žákovská družstva od roku 1957 až do roku 1982. Oddíl kopané měl

foto z roku 1949 - TJ Spartak Šluknov - oddíl kopané
V roce 1947 byl založen konkurenční oddíl kopané spojených bavlnářských závodů TJ Jiskra. Oba oddíly spolu sehrály mnoho přátelských i mistrovských zápasů. Na hřišti byli hráči urputnými soupeři, každý z nich hájil
barvy svého oddílu. Přestože byly ve městě dva fotbalové oddíly, třetí oddíl
v sousedním Království, všem hráčům a funkcionářům šlo o jedno, o dobrý
šluknovský fotbal.
V roce 1956 došlo ke sloučení obou oddílů kopané , dva roky před oficiálním sloučením tělovýchovných jednot TJ Spartak a TJ Jiskra.
Ve Šluknově se hrával vždy dobrý fotbal, měl mnoho nadšených příznivců,
kteří zůstávali věrnými fandy a funkcionáři, ať se šluknovskému fotbalu
dařilo, nebo měl i horší výsledky. Mezi nejúspěšnější roky šluknovské kopané patřily roky 1960-1965, kdy A mužstvo hrálo krajský přebor, který byl
v té době na úrovni dnešní divize. Návštěvy na jednotlivých zápasech byly
velké, v průměru 400 lidí. Byly i roky, kdy se mnoho nedařilo, mužstvo hrálo okresní přebory, ale nadšení a chuť hrát dobrý fotbal a reprezentovat tak

foto z r. 1978 - 1.máj - družstvo nejmladších žáků oddílu kopané TJ SPOZA
- vedoucí družstva František Matyáš
v roce 1957 pět žákovských mužstev s průměrným počtem včetně přípravek 85-100 žáků. Tato dobrá úroveň práce s mládeží vydržela oddílu kopané po celých 70 let.
Čerpáno z www.sluknov.cz/fotbal/klub/historie
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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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