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Rozloučení se zimou v tradičním duchu

Rádi bychom informovali obyvatele 
Šluknova, že z důvodu dlouhodo-
bého poškozování majetku (objekt 
tribuny, mobiliář, kurty, zeleň) byl 
mimo pracovní dobu správce stadi-
onu (6.30 – 15.00) uzavřen z obou 
stran (tedy z ulic Svatopluka Čecha 
a Žižkova) pro průchod uzavřen 
areál stadionu Slávy Novotného. 

Od 1. 1. 2020 platí nová Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálního odpadu. Pokud hradíte poplatek ban-
kovním převodem, je nutné upravit  výši trvalého příkazu dle nových sazeb 
a počtu osob přihlášených k poplatku. Pro uplatnění slevy na studenta je 
nutné doložit potvrzení o studiu pro školní rok 2019/2020 na e-mail: 
curgaliova@mesto-sluknov.cz nebo osobně do kanceláře č. 18.

V neděli prvního března od 14:00 
hodin otevřel pan Kratina svou no-
vou kavárnu Caffé zámek. Kdo byl 
na slavnostním otevření, tak určitě 
nelitoval. Jak se blížila druhá hodi-
na odpolední, vstupní hala našeho 
zámku se začala plnit kavárenský-
mi nadšenci. Všichni, kdo měli 

Ve středu 18. března 2020 od 
14:00 - 16:30 hodin bude v pří-
zemí radnice ve Šluknově (če-
kárna Odboru správy majetku) 
jako každý rok pro šluknovské 
v provozu pracoviště Finanční-
ho úřadu, které poradí s vyplně-
ním daňového přiznání.

Jednadvacátého února prošel Šluknovem masopustní průvod. Maskovaní účastníci byli cestou hoštěni místními ob-
chodníky a po příchodu do areálu zámku byli odměněni pochoutkami tradiční české zabijačky varnsdorfské firmy 
Vohnout. To vše se odehrávalo za všeobecného veselí, hudby a tance.                                                                        Foto: Jiří Fišer

Odbor ekonomický, místní poplatky a vymáhání pohledávek

Od letošního roku zaplatíme za odpady více

Caffé zámek - stylová 
kavárna v zámecké hale

Pracoviště finančního 
úřadu pro Šluknováky

Průchod uzavřen

Pokračování na str. 2

ruce a nohy z týmu „Stodola“, byli 
přítomni, aby se postarali o příjem-
né odpoledne všem, kdo měli zá-
jem a chuť objevovat kvalitní kávu 
praženou právě v této rodinné pra-
žírně u Kratinů či domácí zákusky 
a koláče. Bylo připraveno bohaté 

Pokračování na str. 2
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Pokračování ze str. 1

Mimo uvedenou dobu bude vstup 
umožněn pouze pro uživatele areá-
lu. Jsme si vědomi, že průchod are-
álem byl řadou obyvatel využíván 
i v odpoledních či večerních hodi-
nách jako zkratka při jejich cestách, 
ale míra vandalismů již v loňském 
roce dosáhla takové závažnosti, že 
Rada města byla nucena přistou-
pit k tomuto kroku. Všem slušným 
Šluknovákům se omlouváme a dě-
kujeme za pochopení.

Za ORŽP MěÚ Šluknov 
Mgr. Martin Chroust

Caffé zámek - stylová kavárna v zámecké hale

Průchod uzavřen

občerstvení a každý kdo chtěl, si 
mohl dát kávu, něco na přípitek 
i k zakousnutí. Velice milou atmo-
sféru celému odpoledni navozovaly 
ladné tóny talentovaného houslisty.
Nový koncept zámecké kavárny 
je opravdu neotřelý. Už samot-
ný nápad, kdy se srdce kavárny 
přesunulo do vstupní haly, ihned 
sklidil úspěch. Návštěvníci zámku 
a kavárny mají tak možnost pose-
dět v hale zámku a cítí se jako na 
terase v zahradě. Samotné zdi ka-
várny jsou od první chvíle galerií, 
máte tak možnost obdivovat talenty 
z našeho výběžku. Galerie se bude 
průběžně měnit, takže bude stále 
co nového objevovat. V kavárně 
nechybí ani bohatý sortiment kávy 
k prodeji. Do budoucna přibyde 
i dětský koutek, takže maminky 
s dětmi konečně budou mít ve měs-
tě možnost kam si vyrazit. 

Pokračování ze str. 1
 Ukliďme svět, ukliďme Česko 
je dobrovolnická úklidová akce, 
která probíhá na území celé České 
republiky (a dokonce na pár mís-
tech mimo ni). Jejím cílem je ukli-
dit nelegálně vzniklé černé skládky 
a nepořádek. I v tomto roce se k této 
akci přihlásilo také město Šluknov.
Ukliďme svět, ukliďme Česko 
a město Šluknov  Vás opět zvou na 
pomoc našemu životnímu prostře-
dí a zejména na pomoc s uzdra-
vením alespoň části společnosti, 
která ještě v dnešní době vyváží od-

padky do přírody, nechává si upad-
nout od ruky tu obal od sušenky, tu 
vlhčený ubrousek nebo nedopalek. 
Ve Šluknově bude úklid probíhat 
od začátku dubna a ukončen osla-
vou Dne země v pátek 24. dubna 
v zámeckém parku. 
Budeme potěšeni, když si opět na-
jdete čas a chuť a přidáte se k této 
akci, která inspiruje nás i spoustu 
jiných po celém světě. 
Každý dobrovolník, ať jednotlivec 
nebo organizovaná skupina či spo-
lek, se k této akci může přihlásit 

na Městském úřadě ve Šluknově, 
nám. Míru 1, Šluknov nebo také 
telefonicky na telefonních číslech 
731 411 510, 412 315 334 nebo 
e-mailu: nanakova@mesto-sluk-
nov.cz. Pytle na odpad, případně 
pracovní rukavice vám poskytne-
me. Zde získáte i potřebné infor-
mace k celé akci. 
Více informací se dozvíte také na: 
http://www.uklidmecesko.cz/.   
Každý kousek se počítá, protože 
žádný se sám neuklidí.

Za ORŽP Božena Naňáková

Svoz bioodpadů 
Počátkem března bude zahá-
jen svoz popelnic s bioodpa-
dem. První svoz se uskuteční  
ve dnech 17. a 20. března 
a následně pak každých čtr-
náct dní. 
Kalendář s vyznačením svozů 
pytlů s vytříděným odpadem 
a biopopelnic obdržíte na 
MěÚ ve Šluknově i v Technic-
kých službách Šluknov.

Provoz kompostárny 
Provoz kompostárny v ul. 
Tovární bude letos zahájen 
v pondělí 16. března.
Provozní hodiny 
Po – Pá: 8:00 – 12:00 
                   a 12:30 – 15:30; 
So: 8:00 – 12:30 hodin.
Kontakt: 775 284 574

Odpoledne uteklo jako voda 
a pomalu se blížil konec prvních 
chvil Caffé zámek a proto jsem se 
mohla už s klidným srdcem zeptat 
pana Kratiny, zda byl spokojený 
s návštěvností a také s reakcemi 
lidí. Byla jsem moc ráda, že jsme 

se absolutně oba dva sešli. Ná-
vštěvníci přivítali novou kavárnu 
velice přívětivě, reakce byly pozi-
tivní. Uvítali rovněž možnost dát 
si ke kávě nejen něco sladkého, 
ale i možnost zakousnout něco 
slaného či si dát teplou polévku. 
Toto rozšíření nabídky vítáme 
a věříme, že i pro turisty bude 
příjemné a budou moci na zámku 
strávit více času.

A co bychom mladší sestřičce ,Caffé 
Stodola popřáli? Aby ta krásná kří-
dla, která zdobí dveře do zámecké-
ho parku, přinesla svým návštěv-
níkům kousek pohody a klidu. Aby 
zámecká kavárna byla místem, kde 
se budou chtít lidé společně setká-
vat a trávit milé chvíle. 

Text: Ing. Bc. Ivana Lukešová, 
vedoucí Odboru kultury
Foto: Dagmar Pálková



Vážení a milí spoluobčané,
letošní zima je naprosto neobvyklá. Pamětníci mi dají jistě za pravdu, 
že zimu bez sněhu v našem kraji nepamatujeme. Bohužel nám nezbývá 
nic jiného, než přijmout skutečnost, že klimatické změny s sebou nesou 
změny počasí v jednotlivých ročních obdobích jiné než, jak jsme tomu 
byli zvyklí doposud. V předchozích letech jsme zažili extrémně teplá léta, 
nedostatek srážek a zimní měsíce na naše poměry teplejší. Letošní zima 
byla téměř bez sněhové nadílky, ale naopak velmi štědrá na dešťové sráž-
ky. Pokud se občas pohybujete v přírodě, sami vidíte, že zahrady a pas-
tviny jsou opravdu mokré a mnohde se voda již nevsakuje. Doufejme, 
že tyto hojné srážky přispěly ke zvýšení hladin spodních vod a vody ve 
studních. Čím nás ale příroda obdařila hojně, jsou opakované vichřice. 
V naší zemi způsobily veliké škody na majetcích, v lesích, na elektrickém 
vedení. U nás ve Šluknově naštěstí k velikým škodám nedošlo, nikomu 
nebyla způsobena újma na zdraví či životě. A to je nejdůležitější. Nicmé-
ně vichřice vyvrátily několik stromů a po katastru města je nepořádek ve 
formě nafoukaného listí a spadaných větví. V současné době jsou práce 
zaměřeny na odstraňování a kácení spadlých a poškozených stromů. 
Poté bude z veřejných prostranství odstraněn nepořádek, na závěr prací 
pak budou upraveny škody po použití těžké techniky, která ve velmi pod-
máčené půdě zanechala své stopy. Nejvíce škody způsobil strom spadlý 
na hřbitově. Dovolím si znovu doporučit, aby si majitelé náhrobků pojis-
tili tento svůj majetek v rámci pojištění domácnosti. 
Nemocnice v Rumburku
Provoz nemocnice byl od 15. února 2020 obnoven. Funguje chirurgie, 
interna a ambulance. Bližší informace o provozu a ordinačních hodinách 
můžete získat na webových stránkách města Šluknov. Jedná se o infor-
mace, které jsme obdrželi od hlavní sestry Lužické nemocnice a polikli-
niky, a.s. Rumburk. V současné době je již oceněn majetek nemocnice 
a je otázkou, zda se najde zájemce o koupi. V médiích proběhla infor-
mace o tom, že krajský úřad je ochoten převzít nemocnici, odmítá ale 
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uhradit odhadní cenu za budovy 
a zařízení. Nezbývá než čekat, jak 
se celá situace bude vyvíjet dál. Je 
velice smutné, že vůbec došlo k si-
tuaci, kdy je velmi vážně ohrožena 
existence a fungování nemocnice. 
Ministerstvem zdravotnictví byla 
ale zařazena mezi páteřní síť ne-
mocnic s akutním příjmem, a to 
z důvodu její potřebnosti ve výběž-
ku. Doufejme, že při rozhodování 
o budoucnosti nemocnice a zejmé-
na pro zajištění péče pro všechny 
lidi, kteří zde žijí, nebudou hrát 
roli pouze peníze. 

Eva Džumanová

Pěší zóna
Poměrně často hovořím s občany na téma vzhledu a fungování pěší zóny. 
Vnímáme jistě všichni, že změna je potřeba. A nejenom co se týče vzhle-
du, ale i organizace provozu, protože mnozí řidiči nerespektují pravidla 
pro vjíždění a parkování v pěší zóně. Tímto tématem se zabývala rada 
města i zastupitelstvo. Máme připravenou studii, která řeší nový vzhled 
pěší zóny, včetně nového dláždění, instalace laviček, osvětlení, zeleně 
a zejména provozu, který bude jednosměrný. Proč tedy nezačít? V pěší 
zóně je plánována v nejbližších letech kompletní rekonstrukce kanaliza-
ce, je tedy potřeba skloubit práce tak, aby probíhaly v součinnosti. V tom-
to směru probíhá s vlastníkem kanalizace jednání. Věřím, že se v několika 
málo nejbližších letech opravy pěší zóny dočkáme. 
Pomalu, ale jistě se blíží jarní svátky – Velikonoce. A také jarní období, 
na které se většina z nás jistě těší. Zejména zahrádkáři. Přeji Vám všem 
příjemné přípravy na svátky jara a co nejvíce sluníčka.

První letošní jednání starostů obcí Šluknovska se konalo v pátek 14. 2. 
2020 na pozvání města Varnsdorf v Pivovaru Kocour, které se stalo po 
pěti letech opět členem Sdružení pro rozvoj Šluknovska. V úvodu jed-
nání pohovořil nový starosta města Roland Solloch o aktuálním dění ve 
městě, zopakoval podporu společného postupu se starosty regionu ve 
věci záchrany Lužické nemocnice, informoval o schváleném rozpočtu 
města a investičních záměrech pro letošní rok.
Následně předseda sdružení zrekapituloval aktivity v období od posled-
ního jednání, které se většinou týkaly problematiky zajištění zdravotní 
péče na Šluknovsku, ale i veřejné dopravy a cestovního ruchu.
Jako první hosté vystoupili na jednání Milan Jirsák a Václav Černohous, 
kteří starostům představili podpůrné programy EU – ESF pro zaměst-
návání ohrožených skupin – konkrétně osob se zdravotním postižením 
a pro matky po rodičovské dovolené. Projekty mohou podpořit několik 
desítek osob z cílových skupin vč. podporovaného zaměstnání v jednot-
livých obcích. 
Dále na jednání vystoupil zakladatel a čestný ředitel mezinárodního 
cyklistického závodu žen Tour de Feminin Jiří Vích. Ten představil 
nového organizačního ředitele závod Jana Novotu. Společně požádali 
starosty o pokračování spolupráce, představili plány a trasy letošního 
ročníku a požádali o finanční a organizační podporu. Ta byla starosty 
následně přislíbena a schválena byla i finanční podpora ve výši 30 tis. 
korun. 
Dalším hostem byl náměstek hejtmana ÚK pro dopravu Jaroslav Ko-
mínek, který představil starostům změny v regionální veřejné dopra-
vě, rozšíření některých linek, úpravy návazností spojů atp. Informoval 
i o smluvní problematice s jednotlivými dopravci, o plánech do budouc-
na. V diskusi jej doplnil i Jiří Rak z OPS České Švýcarsko, který koordi-
nuje požadavky jednotlivých subjektů k dopravě z regionu, ale i návaz-
nosti na přilehlé Lužické hory, Liberecko a Horní Lužici. Připravena 
je např. nová autobusová linka, která propojí Žitavské a Lužické hory 

z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIe

Starostové ze Šluknovska na sv. Valentýna 
jednali v Pivovaru Kocour ve Varnsdorfu

s Českým Švýcarskem, tedy Trixi Park v německém Grosschönau přes 
Varnsdorf, Krásnou Lípu a Brtníky, která momentálně naráží již pouze 
na omezenou kapacitu dopravce. 
Poté se starostům představil nový ředitel společnosti České Švýcarsko, 
o. p. s. Jan Šmíd, jež informoval o aktuální činnosti, plánech na nejbliž-
ší období a nabídkách společnosti i Destinační agentury ČŠ.
K problematice postupující kůrovcové kalamity v regionu, o jejích do-
padech do území i na hospodaření společnosti Lesy ČR, s. p. informo-
val starosty ředitel závodu LČR Liberec Ludvík Řičař. Představil také 
nového lesního správce z Lesní správy Rumburk Jana Drozda, shodou 
okolností i starostu Doubice. Ten ve funkci nahradil (ze zdravotních 
důvodů) Pavla Bika, který vedl lesní správu dlouhá léta a byl pro obce 
velmi dobrým partnerem.
Posledním hostem jednání byl odborník na odpadové hospodářství 
Milan Hulán, který informoval o významných komplikacích v oblasti 
separace odpadů. V současné době nejsou k dispozici dostatečné zpra-
covatelské kapacity pro separované suroviny a velký podíl vytříděné-
ho odpadu není možné zpracovat a likviduje se na skládkách, popř. 
v menší míře ve spalovnách komunálního odpadu. Připravovaná nová 
legislativa situaci spíše komplikuje a dají se očekávat významné nega-
tivní ekonomické dopady na obce, potažmo na naše občany.
V diskusi se mj. projednávala situace okolo budoucího fungování MAS 
Český sever, k navržení řešení spolufinancování aktivit byla ustavena 
pracovní skupina, podobně jako k problematice odpadů. Zároveň se 
projednal současný stav ve věci zachování Lužické nemocnice poté, 
kdy se starostům a senátorovi Zbyňkovi Linhartovi v minulých dnech 
podařilo opakovaně vyvolat jednání na úrovni náměstkyně ministra 
zdravotnictví a náměstka hejtmana ÚK, jež následně vyústilo v přímé 
jednání ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama a hejtmana Ústecké-
ho kraje Oldřicha Bubeníčka o zachování zdravotní péče v nemocnici 
v Rumburku.                                                                  Jan Kolář, předseda SPRŠ
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Provoz chirurgické ambulance se s účinností od 15. 2. 2020 obnovuje pro 
přehlednost uvádíme zaktualizované provozy viz. níže:

Pavilon I. (u bazénu)
 Oddělení pediatrie:
Lůžková část - v provozu bez omezení 
 Dětské odborné ambulance
- Všeobecná pediatrická ambulance - denně 7.00 - 15.00 hodin 
Po skončení pracovní doby, víkendový provoz a svátky, je provoz ambulan-
ce zajištěn pohotovostní službou pouze při akutních obtížích. 
- Nefrologická ambulance - 412 359 324, pátek 10.00 - 12.00 hodin
- Neurologická ambulance - 412 359 324, čtvrtek 9.00 - 12.00 hodin 
 Dětské středisko Rybniště - Telefon: 412 381 121
Ordinační doba: 
Středa 7.30 - 9.00 hodin - lékař, pátek 7.30 - 9.00 hodin - lékař 
 Dětské středisko Dolní Poustevna - Telefon: 412 397 197
Ordinační doba
Pondělí 11.00 - 15.00 hodin pouze sestra  
Úterý 7.00 - 12.30 hodin pouze sestra 8.00 - 10.00 lékař
Čtvrtek 7.00 - 13.00 hodin pouze sestra 10.00 - 12.00 lékař
Pátek 7.00 - 13.30 hodin pouze sestra  
 Dětské středisko Vilémov - Telefon: 725 072 223
Ordinační doba
Pondělí 7.00 - 10.30 - pouze sestra  8.30 - 9.30 - lékař
Úterý 13.00 - 15.00 - pouze sestra 

INTERNÍ ODDĚLENÍ: 
Lůžková část interního oddělení - Provoz interního oddělení lůžkové 
péče se s účinností od 1. 2. 2020 pozastavuje.
- Všeobecná interní ambulance - všední den 7.00 hod. až 15.00 hod. tel.: 
412 359 261, 412 332 551
- Kardiologická ambulance - tel.č. 412 359 301, po telefonickém objednání 
na vyšetření po 10. hodině - Ergometrie, Echokardiografie, HUTT test  
 Oddělení ošetřovatelské péče se rozšiřuje z 30 na 120 lůžek. Objed-
nání k hospitalizaci na ošetřovatelská lůžka na tel.: 412 359 261, 412 332 
551. Prosíme o vyplněné doporučení k hospitalizaci pacienta.
 Chirurgické oddělení:
Provoz chirurgického oddělení lůžkové péče se s účinností od 1. 2. 2020 
pozastavuje.
Plánované výkony chirurgických, gynekologických a ortopedických oborů 
se ponechávají v režimu jednodenní chirurgie.
 Chirurgické ambulance:
Provoz chirurgické ambulance se s účinností od 15. 2. 2020 obnovuje.
- Všeobecná chirurgická ambulance 00.00 – 24.00 hod. 7 dní v týdnu, tel.: 
412 332 551 /239/ bez objednání
- Chirurgická ambulance - indikační poradna v rámci všeobecné chirurgic-
ké ambulance
- Chirurgická ambulance – cévní každé pondělí 13.00 - 14.00 hod. 
MUDr. Bartoš, tel.:412 332 551/312/ bez objednání
- Mamologická ambulance – každé úterý 10.00 - 14.00 hod. MUDr. V. Ka-
linová, tel.: 412 332 551 /234/, SONO prsů 11.00 - 13.00 - MUDr. Nagy 
- bez objednání 
- Urologická ambulance - středa 17.00 – 21.00 hod. MUDr. Jarošincová / 
pokud není určeno jinak, tel.: 412 332 551 /234/ 
Rehabilitace - (suterén) – na objednání od 13.00 - 15.00 hod. - tel.: 412 332 
551, mobil: 601 156 482 

aktualizace provozu Lužické nemocnice
a polikliniky, a. s. Rumburk

 Ambulantní provoz gynekologie: 
Provoz gynekologické ambulance (v nemocnici) v odpoledních hodinách 
se s účinností od 1. 2. 2020 pozastavuje. Stanice gynekologie zůstává v re-
žimu pouze plánované jednodenní chirurgie.
- Příjmová gynekologická ambulance – pro plánované příjmy - neděle od 
15.00 hodin - tel.: 412 359 306, 412 332 551  
- Specializované poradny při gynekologické stanici – na objednání - 412 
359 306, 412 332 551 
- Indikační porada (předoperační) 
- Centrum onkologické prevence (COP) 
- Poradna pro léčbu sterility a infertility 
 Radiodiagnostické oddělení: bez omezení! RDG je nezávislé praco-
viště, které nesouvisí s omezováním pracovišť jiných oddělení či úseků - je 
v provozu. Pracovní doba 7.00 – 14.30 hodin.
Na rtg vyšetření není třeba se objednávat. 
Na níže uvedená vyšetření objednávky provádějte ve všední dny v čase te-
lefonních číslech: 
- CT vyšetření - 7.00 - 9.00 – tel.: 412 359 227, tel.: 412 332 551 
- SONO vyšetření - 11.00 - 14.00 – tel.: 412 359 323, tel.: 412 332 551 
Kyčle u miminek se provádí v pátek od 9.00 - 12.00 hodin, nutno předem 
zavolat (nemusí být přítomna lékařka) tel. 412 359 323. 
UZ mamologie – každé úterý – bez objednání 11.00 – 13.00 hod.
 Oční ambulance: 
Oční ambulance RUMBURK, tel.: 412 359 276
Pondělí 8.00 - 12.30 a 13.00 - 14.00
Úterý 8.00 - 12.30 a 13.00 - 14.00
Středa 8.00 - 12.30 a 13.00 - 14.00
Čtvrtek 8.00 - 12.30 a 13.00 - 15.00 - 17.00 pro objednané pacienty
Pátek 8.00 - 12.30 a 13.00 - 14.00
Oční ambulance ŠLUKNOV, tel.: 412 386 314
Úterý 8.00 - 14.00
Čtvrtek 8.00 - 14.00
Oční ambulance VARNSDORF tel.: 412 371 281
Pondělí 7.00 - 14.00 pouze sestra
Středa 7.00 - 15.00

Interní oddělení – Pavilon II. - Podhájí  
 Gastro poradna - gastrofibroskopie, kolonoskopie - na objednání od 
13.00 hod., tel. 412 332 535 
-  Rehabilitace – na objednání od 7.00 – 9.00 hod. - tel. 412 332 535, 412 
634 131, 607 007 884
- ambulance MUDr. Nová – ÚT, ST, ČT – 7.00 – 15.00 hodin, objednání do 
ordinace od 7.00 – 9.00 hod. - tel. 412 332 535, 412 634 131, 607 007 884
Objednání a konzultace na tel. č. 607 007 884 každý den od 7.00 - 8.00 
Pracoviště RDG 2 - Podhájí
V provozu každý všední den od 8.00 – 12.00 hodin, pro mobilní či schopné 
pacienty (dle zdr. stavu) z důvodu geografického umístění.  
Biochemická a hematologická laboratoř
Biochemická, hematologická laboratoř a odběrová místa bez omezení
Poliklinika : 
dle ordinačních hodin, bez omezení
Gynekologická ambulance
Neurologická ambulance
Odběrová místnost
lékárna

RbP, zdravotní pojišťovna, hledá pro svou pobočku ve Šluknově referenta pobočky.
Jedná se o komunikaci s klienty a řešení jejich požadavků.

Více informací na www.rbp213.cz v sekci Kariéra nebo na tel. 730 588 007.
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Kancelář senátora 
Ing. Zbyňka Linharta  

je pro veřejnost otevřena 

každé 2., 3. a 4. pondělí v měsíci, 

vždy od 14.00 do 16.30 hodin

Adresa: 

Generála Svobody 1905, 

Varnsdorf

https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

O rumburské nemocnici jednáme stále
Zdravím Vás.
1. Poslední lednový týden jsme na plénu Se-
nátu schvalovali celou řadu zákonů a dalších 
bodů. Nebudu psát o jednotlivostech, to se píše 
běžně v médiích.
Nejen na tomto plénu jsme mohli dospět opět 
k závěru, že sice můžeme schvalovat stále přes-

nější a přísnější zákony, ale co je to platné, když jsou reálně nevymahatel-
né! Jeden z těch hodně probíraných bodů bylo zpřísnění postihu – trestu 
za týrání zvířat. Lidé při svědectví týraných zvířat chtějí přísnější tresty 
v zákoně. Pochopitelné, taky se ve mně vaří krev, když vidím některé neu-
věřitelně smutné příběhy. Ale jak se pak reálně trestá? Jak zasahují odpo-
vědné státní úřady, když jde o opravdový průšvih? Co pak následně poli-
cie, státní zástupci a soudy? Po mnoha letech! A navíc tak daleko, tedy až 
k soudu, to dojde jen opravdu výjimečně. Stejně jako rychlý a odpovídající 
– zákonný trest.
A v tom je problém. Daleko hlubší a obecnější.
Máme na kde jakou blbost přísný předpis, normu, vyhlášku… přísné úřed-
níky. Stále nové a další státní úřady, 
pokud možno tzv. nezávislé! Zdo-
konalenou administrativu! S nový-
mi státními úředníky pod ochranou 
služebního zákona.
Umíme v naší zemi neuvěřitelně 
přísně a v detailech došlápnout na 
poctivce, neumíme postihovat váž-
né a systematické přestupky.
Přísnější postih za týrání zvířat 
jsme schválili, ale nejsem si jist, že 
to pomůže. Bohužel.
2. Zásadní dlouhodobý problém je 
nakládání s odpady a roky přehlí-
žený kolaps reálného zpracování 
vyseparovaného materiálu – s no-
vým zákonem se problém opět 
přehodí na obce, povinnosti, admi-
nistrativa, finance… více viz článek 
na http://zbyneklinhart.cz/ „MŽP 
připravilo k budoucímu zacházení 
s odpady legislativní smaženici, 
kterou se otrávíme.“
3. Několik let sledujeme úpadek 
dostupnosti zdravotní péče ve 
Šluknovském výběžku. Nejvíce 
vidět to bylo a je v akutní lůžkové nemocniční péči! Roky jsme na situaci 
společně se starosty Šluknovska upozorňovali. Psali dopisy, chodili na jed-
nání, zvali na jednání k  nám odpovědné atp.
Nemocnice v Rumburku je v insolvenci a nyní v zásadě z velké části bez 
poskytování potřebné péče. Část doby jsme od představitelů Ústeckého 
kraje a Krajské zdravotní, a. s. slyšeli mnohé výmluvy a také, že případně 
převezmou nemocnici ve Varnsdorfu. Ani to se nepovedlo. Nové vedení 

Varnsdorfu vidí situaci střízlivěji a realisticky. A nyní opět zaznívá z Kraje – 
nemocnici jsme ochotni převzít! Ale… !
Dovolte mi shrnout některá fakta z mého hlediska, jestliže se mnozí obra-
cejí na mě (i na starosty regionu), jako bych roky jen ležel anebo jako bych 
měl řídit zdravotnictví, zdravotní pojišťovny, státní exekutivu, Ústecký kraj 
či měl možnosti jednat jako majitel nemocnice. Vyčítají mi mnozí, že jsem 
nic nedělal, ničeho nedocílil… Tak alespoň stručné připomenutí:
 Podívejte na mé www stránky www.zbyneklinhart.cz - senát - dopisy, 
kolik urgencí, žádostí, výzev... za poslední 4 roky jen ve věci zdravotnictví;
 Nejen dopisy, ale i osobní upozorňování odpovědných, několika minis-
trů, vč. jejich příjezdů sem (ministr Ludvík za ČSSD v době, kdy na radnici, 
na kraji i ve vládě rozhodovala ČSSD);
 Často i v jiných případech musí být zřetelné a rozlišitelné, kdo vládne, 
kdo má aparát a nástroje a jak se chová k opozici; co je čí úlohou. A prostě 
vládne vláda, která je odpovědná Poslanecké sněmovně;
 Domluvil jsem opakovaně jednání u ministra či u premiéra, např. loni 
28. 6. Mnohé, co se tam dohodlo, nikdo neplnil atp.;
 Roky upozorňuji na dílčí problémy v příhraničí, nejen na nedostupnost 

veřejných služeb, vč. těch zdra-
votních, v Praze dlouhodobě  není 
ochota to řešit, nejde o jejich kšefty, 
Ústecký kraj je tradičně pasivní;
 Senát přijal několik mnou spo-
lupřipravených usnesení ohledně 
situace na severozápadě Čech, 
resp. v příhraničí, a zastal se návr-
hu EK k finančnímu rámci na další 
období, kdy by velká část finanční 
podpory měla cíleně a podmíně-
ně směřovat do severozápadních 
Čech;
 Senátor a Senát neřídí systém 
poskytování zdravotní péče, stejně 
jako nemá vliv na exekutivu – od 
toho máme vládu s rozsáhlým apa-
rátem;
Pokud jde o problémy nejen ve 
zdravotnictví a dalších veřejných 
službách - vše jsme se vždy snažili 
koordinovat se starosty regionu. 
Bohužel někdy byla těžká či žádná 
domluva se dvěma největšími měs-
ty;
Organizoval jsem petici v létě 

2018, aby se lidi mohli vyjádřit a napsat hromadně svůj názor (i elektronic-
ky). Mezi podepsanými nevidím mnohé ty, co nyní radí...;
Velká skupina senátorů podala opakovaně návrh – „ústavní stížnost“ 
k Ústavnímu soudu na úhradovou vyhlášku (což je základ špatného finan-
cování regionálního zdravotnictví!). Zatím nerozhodnuto.
Tak tolik na konci února 2020.
S přáním hezkých dnů zdraví                                      Váš senátor Zbyněk Linhart

Koukám, jak ten čas letí...
Vánoce jsou již daleko za námi, leden s únorem si tak nějak podaly ruce a odfrčely rychlostí blesku. Masopustní rej v ulicích definitivně zatočil 
s paní Zimou a už kvetou sněženky... 
Co nás čeká a co nás nemine?
V březnu zazpíváme učitelům, protože oni slaví svůj svátek. V dubnu si zašprýmujeme, pak upálíme čarodějnice, oslavíme Den dětí a v červnu 
hurá na výlety. Někdo do dinosauřího parku, jiný na výšlap do okolí nebo do děčínské ZOO, to se ještě uvidí...
V mateřské škole nám děti rostou před očima a řada z nich se chystá na vstup do školy základní. Brzy uvolní místa v mateřince a my pozveme 
k zápisu děti nové.
Tímto se tedy na vědomí dává:
Zápis do mateřské školy proběhne v pondělí 4. května 2020 od 10 do 17 hodin v budově MŠ ve Svojsíkově ulici 352. Zákonní zástupci si 
mohou předem zajít do školky pro potřebné formuláře, případně si je najít na stránkách školy www.skolka-sluknov.cz (odtud je možné si je 
vytisknout...) a po té dne 4. 5. 2020 přijít k zápisu. Již nyní se těšíme na naše nové šikulky! 
Ze školky přejeme všem čtenářům krásné a pohodové dny!                                                                                Bc. Jana Korečková, ředitelka mateřské školy
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Stejně jako v loňském školním roce, tak i letos dostali žáci 9. ročníku mož-
nost zapojit se do zajímavého projektu Příběhy našich sousedů. A to i díky 
finanční podpoře Města Šluknov. Do tohoto projektu se zapojují školní 
družstva z celé republiky. Natáčí rozhovory s vybranými pamětníky a ná-
sledně se svojí reportáží zápolí v regionálních soutěžích. Do projektu se na 
naší škole chtělo zapojit velké množství žáků, ale tým byl početně omezen. 
Probíhalo tedy několik výběrových kol, kdy žáci museli projevit svůj zájem, 
znalost dějepisu a také šikovnost při výrobě domácích pochutin. Vybraní 
zástupci se následně domluvili s pamětníkem panem Lahučkým a jeho 
sestrou paní Wienerovou na natočení rozhovoru. Pamětníkům během 
sychravého podzimního odpoledne pokládali všetečné dotazy, někdy od-
lehčené, jako byla i celá atmosféra natáčení, někdy zase velmi přímé a eru-
dované, za které by se jistě nestyděl kdejaký kriminalista s mnohaletou pra-
xí. Po několika hodinách „výslechu“ si děti mohly udělat ucelený obrázek 

Žáci naší šluknovské základní 
školy mají za sebou první pololetí. 
Všichni už donesli domů první vy-
svědčení, odvedli kus práce, a tak 
už můžeme zhodnotit, jak jsme si 
ten první školní půlrok vedli.
Někteří z nás učitelů by rádi vyu-
žili Šluknovských novin, abychom 
se úspěchy našich žáků netěšili jen 
my a jejich rodiče, ale abyste i Vy, 
šluknovská veřejnost, mohli pro-
střednictvím následujících řádků 
přesvědčit, že nám ve Šluknově do-
růstá nová šikovná generace.
Nechceme pochválit jen žáky, kte-
ří v 1. pololetí pracovali tak dobře, 
že prospěli s vyznamenáním, nebo 
dokonce se samými jedničkami. 
Pochvalu si jistě zaslouží také žáci, 
kteří ve svém volném čase pracovali 
ve školním parlamentu, podíleli se 
na organizování akcí pro své spolu-
žáky i pro své město, či pro ty, kteří 
naši pomoc potřebují, ať už jsou to 
onkologičtí pacienti nebo zvířata 
z útulku. Za práci v čele parlamentu 
je třeba ocenit zejména Dominiku 
Burdovou. Pochvalu si jistě také 
zaslouží ti, kteří ochotně pomáhají 
ostatním v třídním kolektivu.
Ale buďme konkrétní. 

Příběhy našich sousedů

Kdo všechno si zaslouží naši pochvalu?
Paní učitelka Hana Syrochmanová 
by ráda pochválila celou svou tří-
du, 2. B. Je to třída pracovitá, kte-
rá je báječným kolektivem. Zvláště 
by pak chtěla pochválit Tomáše 
Hubáčka za pravidelné obohaco-
vání výuky novými a zajímavými 
vědomostmi. Tomáš je velmi se-
čtělý a vždy do výuky vnáší mnoho 
podnětného. Zároveň paní učitel-
ka oceňuje domácí přípravu dětí, 
protože bez jejich snahy by výuka, 
byť v dobrém kolektivu, nebyla tak 
úspěšná.
Paní učitelka Jana Eichlerová dě-
kuje všem svým dětem ze 4. B za 
práci v prvním pololetí, neboť jí 
práce s nimi přináší mnoho rados-
ti. Za vzornou reprezentaci třídy 
ve školním parlamentu a včasné 
informování třídy o dění ve škole 
pak chválí Šárku Černochovou, 
Johanku Línkovou a Terezku Vo-
točkovou. Ocenění si zaslouží také 
Štěpánka Chudobová a Kuba 
Macháček za trpělivou a ochot-
nou pomoc všem spolužákům.
Třídní učitelka 7. A, Alena Mülle-
rová, by ráda ocenila velký pokrok, 
který třída dosáhla v prospěchu. 
Téměř třetina třídy prospěla v tom-

to pololetí s vyznamenáním. Jde 
o žáky Jaroslava Platila (samé 
jedničky!), Jana Hipského a dále 
o žákyně Jindřišku Chudobo-
vou, Marii Juppovou, Terezku 
Polívkovou, Adélu Halamkovou 
a Elišku Vítovou. Jmenované 
dívky si pochvalu zaslouží také za 
ochotu a vstřícnost, s kterou jsou 
neustále připraveny pomoci tam, 
kde je potřeba. 
Paní učitelka Miroslava Smrčko-
vá, která převzala třídnictví v 7. B, 
oceňuje za vynikající prospěch 
Lenku Svatou, Danielu Tomano-
vou a Le Huy Tunga, Anetu Frá-
ňovou a Karolínu Štefkovou.
V 8. A dosáhli, jak uvádí paní uči-
telka Petra Gallová, vynikajícího 
prospěchu Tereza Jirůvová, Leo-
na Margalová, Barbora Procház-
ková a Dominik Skopal. Se samý-
mi jedničkami pololetí ukončil Jan 
Tillner.
Třídní učitelka Lenka Steklá chvá-
lí za dosažený výborný prospěch 
v 8. B žáky: Kristýnu Kurincovou, 
Natálii Szöllösi, Vojtěcha Žáka, 
Marii Bolíkovou a Ondřeje Peša-
na.

Mgr. Alena Müllerová

o velmi zajímavém životě sourozenecké dvojice – vzpomínky 
na válečná léta, komunistický převrat 1948 a následnou kolek-
tivizaci či okupaci v roce 1968. Tyto informace a celkový zá-
žitek je velmi přínosnou zkušeností pro mladé lidi, kteří mají 
celý život před sebou, a také jim jistě dává nový pohled na své 
starší „sousedy“.
Se záznamem rozhovoru se na začátku února vydala trojice 
žáků na videoworkshop do Rumburku. Zde se žáci pod dohle-
dem zkušeného lektora podívali do zákulisí tvorby krátkých 
videoreportáží. Své video sestříhali, doplnili komentářem 
a vlastní grafikou a ochutnali makronkový čaj. Promítání finál-
ní verze videa a celkové zakončení projektu proběhne ve čtvr-
tek 19. března 2020 v Domě kultury Střelnice v Rumburku od 
16 hodin. Se svojí závěrečnou prezentací se zde představí za-
pojené školy z regionu a za naši školu Martina Tichá, Mojmír 
Gřešek, Alena Oppítzová a Veronika Fojtíková. Mnoho sil 
a energie v posledním kroku!

Garant projektu Mgr. Martin Vyšohlíd

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 se v ZŠ V. Še-
nov konalo 4. kolo soutěže DUHA, 
které bylo opět zaměřeno na vý-
tvarnou výchovu, hudební výchovu 
a keramiku. Přijelo pouze šest druž-
stev, která změřila své síly a doved-
nosti např. v malbě pastelem, ke-
ramice, doplňování textu lidových 
písniček, poslechu skladeb a jejich 
určování a konkrétně tato poslední 
jmenovaná soutěž byla tou nejtěžší.
Náš tým za svou práci a znalosti zís-
kal 44 bodů a 6. místo.

Renáta Pakrmanová
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www.zssluknov.cz
tel. 412 386 395

Již pátým rokem pořádáme na ZŠ 
J. Vohradského besedy o cestách na 
různá místa světa, tzv. Putování. Za 
těch pět let jsme se podívali snad už 
na všechny kontinenty a do mnoha 
zemí a naše pravidelné středeční 
podvečery si získaly řadu stálých 
příznivců. 
V novém kalendářním roce už jsme 
zvládli besedy dvě a k našemu vel-
kému překvapení nám přibyla řada 
nových příznivců, což nás samo-
zřejmě velmi těší. 
V lednu jsme se s panem doktorem 
P. Strakou podívali do národních 
parků USA, a bylo to téma velmi 
zajímavé. Protože jméno pana dok-
tora je už tradičně zárukou úžasné-
ho večera se spoustou zajímavých 
informací, okořeněných navíc přes-
ně tou pravou špetkou osobitého 
humoru, není divu, že místnost, 
kde se scházíme, doslova praskala 
ve švech. 
Únor patřil p. učitelce K. Zahejské, 
která tematicky navázala na loň-
skou besedu p. Gallové o Londýně 
a provedla nás nesmírně zajímavý-
mi místy Anglie. Vyprávění, plné 
zajímavostí, bylo doplněno nádher-
nými fotografiemi, takže nám ten-
to večer opět přinesl řadu zážitků. 
Všichni jsme odcházeli nadšeni, 
obohaceni o nové poznatky. Naši 
příznivci opět dorazili v hojném 
počtu, a to i navzdory období chři-
pek a nepříznivému sychravému 
počasí za okny. Ale nutno říci, že 
paní Zahejská je skvělá vypravěčka, 
takže rozhodně nikdo nelitoval své 
účasti.
Jaro, a s ním i konec naší sezóny, 
je sice už doslova za dveřmi, vždyť 
který cestovatel by pak seděl doma 
či na besedách, ale i tak stihneme 
ještě dva zajímavé večery. V druhé 
polovině března se sejdeme, aby-
chom se podívali do Rakouska 
(konkrétní termín bude zveřejněn 
na obvyklých místech). 
Závěr sezóny pak bude patřit Mexi-
ku, a to 15. dubna 2020 jako vždy 
v 17.00 v přízemí hlavní budovy ZŠ 
J. Vohradského. 
Pokud tedy patříte k těm, kteří si 
naše besedy oblíbili, budeme se 
jako vždy těšit na vaši návštěvu. 
A pokud se mezi nás teprve chystá-
te, samozřejmě Vás rádi uvidíme.
Za organizátory

Mgr. Alena Müllerová

Zápis do prvního ročníku
Základní školy J. Vohradského ve Šluknově

proběhne ve čtvrtek 2. dubna 2020
od 14.00–17.00 hod. v ZŠ Žižkova 722.

S sebou si nezapomeňte vzít občanský průkaz a rodný list dítěte.
K zápisu se dostaví i děti s odkladem školní docházky.

                                                               vedení ZŠ J. Vohradského Šluknov

Ve čtvrtek 20. února 2020 převzali 
„páťáci“ od „deváťáků“ pomyslné 
klíče od 2. stupně. V září si tak mo-
hou pro sebe odemknout „velkou 
školu“ a vydláždit si cestu k novým 
vědomostem a zážitkům.
Aby si budoucí „druhostupňáci“ 
klíče zasloužili, museli si osobně 
vyzkoušet některé předměty, které 
je budou čekat ve vyšších roční-
cích. Smažili chutnou palačinku 
(PČ – vaření), zjišťovali, jak jsou 
rychlí v překladu anglických a ně-
meckých slov (Aj a Nj), vytvořili 
obrázek na počítači dle zadání 
(INF), vytvarovali originální ori-
gami za zvuku tematické hudby 
(Vv a Hv), rozezvučeli zvonek po-
mocí jednoduchého elektrického 
obvodu (F), poznávali naše kraje 
a sousední státy (Z) a nechali spo-
lečně reagovat chemické látky při 
efektním pokusu (Ch).

Kam jsme „Putovali“ 
v lednu a únoru?

Páťáci získali klíče od „velké školy“

Doufáme, že si páťáci, nejen díky 
hravé formě, odpoledne užili a že 
si pochutnali na vlastních výtvo-

rech, ale také zjistili, že druhý stu-
peň bude zajímavý a hlavně „v po-
hodě“. Děkujeme všem za aktivní 

účast – deváťákům a jejich třídním 
učitelům za přípravu a organizaci 
celé akce, rodičům za podporu ra-
tolestí a povzbuzení chuťových po-
hárků pomocí ryze domácí gastro-
nomie, zúčastněným pedagogům 
za neocenitelnou spolupráci na 
stanovištích a vedení školy za po-
moc při organizaci.
Za realizační tým 

Mgr. Martin Vyšohlíd
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A proto Vás, jako každý rok, srdeč-
ně zveme do našeho zámku, abyste 
se na ně mohli v klidu připravit a ve-
likonočně se naladit.
Letos do Šluknovského zámku 
zavítá Divadlo pod kloboukem se 
svou velikonoční pohádkou „Eve-
línko, kraslici fakt nesneseš“. Děti 
se tentokrát seznámí s velikonoč-
ními tradicemi a zvyky, a to, jak 
jinak, než netradičně a nezvykle! 
Zjistí, že Velikonoce se slaví téměř 
po celém světě, ale ne vždy stejně. 

Od 13. do 16. února, letos nově 
v PVA EXPO aréně v Letňanech, 
probíhal 29. ročník mezinárodního 
veletrhu cestovního ruchu Holiday 
World & Region World. Tento ve-
letrh je nejvýznamnější akcí svého 
druhu v regionu střední Evropy 
a město Šluknov ani v letošním roce 
nemohlo chybět. Propagovali jsme 
ve spolupráci s OPS České Švý-
carsko náš krásný region Českého 
Švýcarska a Šluknovska, jehož jsme 
součástí. Zejména v sobotní den 
byla návštěvnost opravdu vysoká 
a lidé se aktivně zajímali o naše měs-
to a zámek, a to i díky odvysílané re-
portáži v Toulavé kameře.
Desítky tisíc lidí tak měli možnost 
nabrat inspiraci na svou dovolenou 
či výlet a my věříme, že díky naší 
účasti zavítají i k nám do našeho 
města.
6. února se konal druhý ročník Vele-
trhu cestovního ruchu pro Lužické 
hory a České Švýcarsko, tentokrát 

Propagovali jsme město na veletrzích cestovního ruchu

v České Kamenici, která je městem, 
kde se obě destinace střetávají. Po 
celý den byly připraveny zajímavé 
přednášky, stánky regionálních vý-
robců a krátké prezentace místních 
aktérů v cestovním ruchu.
Fórum pořádaly dvě destinační 
agentury – DMO Lužické hory 
a Obecně prospěšná společnost Čes-
ké Švýcarsko a zúčastnilo se ho více 
jak 120 aktérů v cestovním ruchu.
„Tématem akce bylo „propojování“, 
proto hlavními myšlenkami akce bylo 

propojení aktivních lidí působících 
v cestovním ruchu, sdílení informací 
o nápadech a produktech v regionu 
Lužických hor, Českého Švýcarska 
a jeho přilehlém okolí včetně přesahu 
do Saského Švýcarska a Žitavských 
hor“, sdělil Jan Šmíd, ředitel o. p. s. 
České Švýcarsko a jeden z hlavních 
organizátorů.
 „České Švýcarsko je mezi místními 
i zahraničními turisty známé jako 
překrásná a atraktivní destinace, 
Lužické hory jsou zatím trochu neob-

jeveným šperkem, který si ale určitě 
zaslouží více pozornosti. Společné 
fórum bylo skvělou příležitostí pře-
dat si zkušenosti, ukázat si místní 
speciality a představit nabídku obou 
destinací na prahu turistické sezóny 
2020,“ řekl Zdeněk Matouš, náměs-
tek hejtmana pro cestovní ruch, kte-
rý nad veletrhem převzal záštitu.
Akce byla určena především pro 
odbornou veřejnost, na veletrhu 
jsme se tak potkali se zástupci státní 
správy a samosprávy, podnikateli, 
neziskovými organizacemi a posky-
tovateli služeb v turismu, pracovní-
ky informačních center, průvodci, 
médii a všemi zájemci o cestovní 
ruch. Toto spojení obou destinací 
velice kvitujeme, díky veletrhu jsme 
měli možnost poznat aktéry, kteří 
jsou aktivně činní ve stejném oboru 
jako my, nabrat spoustu užitečných 
kontaktů a rozjet spolupráci do bu-
doucna. Osobní setkání, předávání 
zkušeností a výměna kontaktů jsou 
stavebním kamenem nejen v cestov-
ním ruchu.

Ing. Bc. Ivana Lukešová, 
vedoucí Odboru kultury

Slavnostní vernisáží 4. března 
jsme otevřeli novou výstavu Feno-
mén Igráček. Jen pro tuto výstavu 
máte možnost spatřit dva speciální 
Igráčky, které graficky zpracoval 
Miroslav Svoboda. První předsta-
vuje posledního majitele zámku 

Tentokrát Vás zveme na hořkou 
komedii Petra Zelenky JOB Inter-
views, která nás přenese do zákulisí 
show-businessu. Hra Vás suchým 
anglickým humorem a vypointova-
nými dialogy provází příběhem vze-
stupu a pádu cynické podnikatelky. 
Kaleidoskop výborně napsaných 
postav nabízí divákům jak příleži-
tost komediálního nadhledu, tak 
zamýšlení nad současnými reáliemi 
našeho života.
Divadelní hru zrežírovanou Maj-
kou Koukolskou můžete vidět ve 
Šluknovském zámku 24. dubna 
od 19. hodin. Nezapomeňte si svá 
místa rezervovat v Informačním 
centru ve Šluknovském zámku. 
Vstupné je 100 Kč na osobu.

Šluknov má své Igráčky

Velikonoce jsou za dveřmi a přijdou i s pohádkou

pana Ervína Leopolda Nostitz – Ri-
enecka, který spravoval šluknovské 
panství a náš zámek v letech 1935 
– 1945 a druhý pak Ing. Františka 
Bienerta, na kterého letos vzpomí-
náme v souvislosti s třicátým výro-
čím jeho tragické smrti a uctěním 
jeho památky.
Výstava „Fenomén IGRÁČEK“ 
představí populární figurku v nej-
různějších povoláních a charakte-
rech, v historických i moderních 
variantách. 
Návštěvníci výstavy uvidí ukázku 
výroby figurky a seznámí se s his-
torií i současností oblíbené české 
hračky. 

Pro zájemce je rovněž připrave-
na výtvarná dílnička, ve které 
si budou moci „nazdobit“ svého 
IGRÁČKA podle vlastní fantazie. 
K dispozici bude rovněž široký 
sortiment IGRÁČKŮ k zakoupe-
ní. Putovní výstavu připravil český 
výrobce her a hraček, firma EFKO-
-karton s. r. o., která IGRÁČKA 
vyrábí ve spolupráci s Technickým 
muzeem v  Brně, ve kterém před 
lety vznikla, a Inspirací Zlín. 
Kdo nestihl vernisáž, ať nezoufá. 
Výstava bude v zámku k vidění do 
31. května. 
Vstupné pro dospělého je 40 Kč a pro 
děti 30 Kč.

Hraničář znovu 
na zámku

A když už jsou Velikonoce, tak roz-
hodně nemohou minout Velikonoč-
ní ostrov! Vydají se na něj se svými 
oblíbenými slepičkami Květuškou 
a Evelínkou. Cestou zažijí spoustu 
dobrodružství a na konec vše dobře 
dopadne, protože děti Evelínce vy-
světlí, že kraslici snést nedokáže 
žádná slepička, i když se moc a moc 
snaží…
Po divadelním představení si děti i s 
rodiči mohou vyrobit velikonoční 
dekorace v tvořivé dílně. Budeme 

plést pomlázky, vyrábět kohouty 
a zajíčky z bambulí, zdobit vajíčka, 
tvořit květiny a zdobit velikonoční 
perníčky. Připravené budou také 
dětské soutěže, o které se postarají 
děti ze školní družiny se svými vy-
chovateli.
Pestrý velikonoční program je pro 
Vás připraven na sobotu 4. dubna 
od 14:00 hodin. 
Vstupné na celé odpoledne bude pro 
děti 50 Kč a pro dospělé 70 Kč. Těší-
me se na Vás.
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… v Regionálním informačním cent-
ru můžete nově zakoupit horkou čo-
koládu jako suvenýr? Kdo by ji nemi-
loval, tak i jako dárek určitě potěší.

POzVÁNKa
Na KONCeRT

Víte, že...

V pátek 21. února se městem jako 
lavina prohnal masopustní prů-
vod. Již pátým rokem pravidelně 
paní starostka povoluje masopust-
ní průvod a masopustní zábava za-
číná. A jinak tomu nebylo ani letos. 
Od rána v Domě kultury probíhala 
zábava pro naše nejmenší. Všech-
ny děti ze školek a školní družiny 
měly možnost vidět krásnou ma-
sopustní pohádku „Jak Anička 
o masopustu ke štěstí přišla“ Li-
duščina divadla. 
Pro dospěláky pak byla od 14:00 
hodin připravena zámecká zabi-
jačka. V letošním roce nově přímo 
z Varnsdorfských uzenin pana 

V sobotu 21. března od 19:00 ho-
din máte možnost zavzpomínat na 
krásnou prvorepublikovou dobu 
s nádhernou českou hudbou, ale 
i humorným pohledem do života 
našich prababiček.
Musica dolce vita v podání Daniely 
Demuthové (mezzosoprán), Zbyň-
ky Šolcové (harfa) a Žofie Vokálko-
vé (flétna) vám přinese své „LÍST-
KY DO PAMÁTNÍKU”, program 
plný krásné hudby našich klasiků 
počínaje F. Škroupem, B. Smeta-
nou, či A. Dvořákem.
Kromě skvostů české hudby (Sme-
tanova Vltava nebo Luisina polka, 
Dvořákovy písně či známý Valčík 
D dur) si vyslechnete 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. 
Nezapomeňte si svá místa již teď 
rezervovat ve Šluknovském zámku, 
protože kapacita prostor je omeze-
na. 
Vstupné 150 Kč pro osobu.

Masopustní maškary ovládly město

Vohnouta. Při vynikajících jitrni-
cích, jelítkách či tlačence s pivkem 
jste si mohli zazpívat u harmoniky 
až do pěti hodin.
V 15:00 hodin začal ten správný 
masopustní rej. Všechny masky se 
sešly před Šluknovským zámkem 
a společným průvodem zámeckým 
parkem se vydaly k jednotlivým 
obchodníkům, kteří je obdarová-
vali dobrotami a tím si tak zařídili 
štěstí a blahobyt v roce 2020. Na 
masopustním průvodu se podí-
leli naši nejmenší Šluknováci. 
Masopustní scénky zinscenoval 
divadelní soubor Kvítko, o hudbu 
se postarali žáci a učitelé ze ZUŠ 
Šluknov v čele s panem Patrikem 
Englerem, o vystoupení na náměs-
tí Oblastní charita Šluknov a v ne-
poslední řadě nemohu nezmínit 
kouzelné masky dětí ze školní 
družiny, mateřské školky a všech 
ostatních příchozích. Děkujeme 
i všem dospělákům – zejména 

pedagogům a rodičům – že šli dě-
tem svými nádhernými maskami 
a účastí v masopustním průvodu 
krásným příkladem.
Poděkování patří jak Varnsdorf-
ským uzeninám za vynikající ma-
sopustní dobroty, tak také členům 
Sboru dobrovolných hasičů za „ha-
šení žízně“ skvělým pivkem i ně-
čím ostřejším, ale i harmonikářům 
Miroslavu Novotnému a Milanu 
Lukešovi – ti všichni vytvořili v zá-
mecké hale tu pravou masopustní 
náladu. Rovněž děkujeme všem 
obchodníkům – PC obchodu v pěší 
zóně, Restauraci Klub v pěší zóně, 
Pizzerii a kebab na náměstí, Potra-

vinám D + S na náměstí a Pekárně 
Haback na náměstí – kteří připravi-
li pro masopustní průvod výborné 
pohoštění – děkujeme! 
Šluknovský masopust utekl jako 
voda, velké poděkování patří všem, 
kteří se na něm podíleli a dokázali 
tak vykouzlit tu správnou atmosfé-
ru – a byly to zejména místní děti 
pod vedením svých učitelek či ro-
dičů a místní spolky. Už se těšíme 
na rok příští, máme totiž spoustu 
nápadů, co přivést do masopustu 
nového a Vy máte rok na to připra-
vit ten nejlepší masopustní kostým.

Ivana Lukešová, vedoucí OK
Foto: Jiří Fischer

Velice děkujeme manželům Hlávkovým, 
kteří nám do zámecké expozice věnovaly tyto krásné knihy. 

A zároveň připomínáme, kdo byste měl doma cokoli vhodného do zámecké-
ho prvorepublikového okruhu, nebojte se nás kontaktovat. 

Vaše věci mohou přinést ještě spoustu radosti.

A mapu Českosaského Švýcarska 
1:50 000 na hedvábném šátku o roz-
měrech 72x72 cm? 
Mapa se dá skládat a rozkládat bez 
poškození, dá se třeba i zmačkat do 
kapsy. 
Nevadí jí rozmary počasí, vždy máte 
mapu po ruce, bez zdlouhavého vy-
tahování z pouzdra. Po znečištění 
ji můžete bez problémů a beze změn 
na kvalitě opakovaně prát a dále po-
užívat. 
Vhodná je do terénu nebo i jako pa-
mátka na navštívenou lokalitu.
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Foto: Jiří Fišer



STRaNa 12 ŠLUKNOVSKÉ NOVINYze ŽIVOTa NeJMeNŠÍCH

Text a foto: Hana Princová a Božena Sokolová

Tak to se teprve ukáže, co je na tom pravdy. Letos se ta pověstná bílá únoru 
vyhnula, tak jsme si únor udělali bílý aspoň ve školce a rovnou i s rodiči. Naše 
společné odpoledne bylo zaštítěno „sněhovými“ radovánkami, kterými byly 

Únor bílý, pole sílí...

například koulovaná, přesouvání se po krách, nebo tahání na saních. Celé od-
poledne jsme zakončili výrobou sněhuláků, kteří nám dělají parádu dodnes. 
Rodiče i děti byli velmi šikovní a pod jejich rukama vznikala úžasná díla.
I když venku nevládne tuhá zima, staráme se o ptáčky, kteří občas přiletí do na-
šeho krmítka. Víme, co jim můžeme nasypat a čím bychom jim naopak mohli 

ublížit, některé dokonce známe i jménem. Občas to sice ještě popleteme, ale 
aspoň je u nás stále veselo. Třeba když z našich řad zazní, že do krmítka může 
přiletět i orel nebo čáp.
A už tu máme další veselici. Jako každý rok, tak i letos jsem se pustili do oslav 
masopustu. Připomněli jsme si, co to vlastně je a proč a jak ho slavíme. Plnili 
jsem různé úkoly, byli jsme na krásné pohádce v kulturním domě a ve finále 

jsme si oblékli masky a zapojili jsme se i s některými rodiči do masopustního 
průvodu. Tímto končí naše únorové aktivity a už se těšíme na březen a na to, 
jaká pro nás asi bude mít překvapení .
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Městský úřad ve Šluknově ve spolupráci s

______akreditovanou laboratoří________
zajišťuje za zvýhodněnou cenu

v pondělí 20. 4. 2020
ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY

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

• veřejné zásobování pitnou vodou – vyhl. č. 252/2004 Sb.
určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, veřejné stud-
ny, školy apod. 
krácený rozbor a odběr vzorku
 cena bez DPH 1 251 Kč + 315 Kč zvýhodněné dopravné

úplný rozbor a odběr vzorku
 cena bez DPH 8 679 Kč + 315 Kč zvýhodněné dopravné
(platba fakturou na základě závazné objednávky)
 

objednávky do 14. 4. 2020:

Městský úřad ve Šluknově
Odbor rozvoje a životního 
prostředí
Království 10, 407 77 Šluknov
tel. č. 412 315 315
e-mail: nanakova@ mesto-sluknov.cz

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

Původně jednodenní výlet  rozšířil 
Egon Wiesner na vícedenní pra-
videlný zinmí sraz turistů. Zařadil 
trasy 50 i 100 km a BRTNICKÉ 
LEDOPÁDY se staly  oblíbeným 
závodem, zařazeným do LIGY 
STOVKAŘŮ již přes 20 let.    
Organizovaný pochod na Brtnické 
ledopády pořádali pro veřejnost  již 
před 60. lety bratři Bienertové ze 
Šluknova. Někteří účastníci se nás 
ptali, kdo to vlastně byli.
Bratři František a Eduard Biener-
tovi založili odbor turistiky ve Šluk-
nově již v roce 1957, ale u SVAZU 
TURISTIKY jej zaregitrovali v roce 
1959.
František Bienert (nar. 1911) a jeho 
bratr Eduard (nar. 1909) žili celý 
život ve Šluknově. Jejich celoživot-
ním koníčkem byla turistika a vlas-
tivěda tohoto kraje. Ing. František 
Bienert mnoho let pracoval v rum-
burském textilním podniku Bytex 
a směl jako sudetský Němec zůstat 
po druhé světové válce v Čechách. 
Naopak jeho bratr Eduard byl vy-
povězen z Čech, ale z transportu 
uprchl a dlouhá léta se ukrýval ve 
svém domě v Čechách. Dlouhé roky 
Eduard ve svém úkrytu četl a studo-
val staré vlastivědné texty, průvod-
ce a mapy, aby  informace předával 
svému bratrovi, který pak v krajině 
Českého Švýcarska hledal nápisy, 
pomníčky i jiné památky. Bratři 
organizovali řadu výletů a pochodů 
do okolí, například k dnes velmi po-
pulárním Brtnickým ledopádům, 
které velmi podrobně znali a doká-
zali o nich poutavě vyprávět. Oba 
tragicky zemřeli rukou vraha v roce 
1990.
Za pořádání  této náročné 3denní 
akce převzal letos Egon Wiesner                  
ČESTNÉ UZNÁNÍ 3. STUPNĚ 
od krajského výboru KČT  při slav-
nostním vyhlášení vítězů celoroční 
ligy stovkařů. Účastníci přijeli z ce-
lých Čech, ze Slovenska, z Polska 
i z Maďarska.

brtnické ledopády, jubilejní šedesátý ročník 
turstického pochodu

Ceny pomohla předávat starostka 
města Mikulášovice Miluška Tro-
janová.
NĚKOLIK FAKTŮ:
V pátek večer se vydalo na start 
v Mikulášovicích 80 stovkařů a de-
sítka účastníků na noční výsadek 
s cílem v Btrníkách.
Ledopádovou stovku uběhla Mi-
luška Zelená za neuvěřitelných 14 
hodin a 32 min.
V sobotu z Krásné Lípy vystarto-
valo 60 závodníků na 50 kilometrů 
a díky hezkému počasí  se na výlet 
vydala i stovka turistů na různé 
dlouhé  trasy Českým Švýcarskem.
Z Brtníků na krátký Bienertův 
okruh se vydalo  90 turistů – i ze 
Znojma nebo z Německa.
Všichni závodníci a turisté pro-
cházeli nebo měli cíl v Brtníkách,                                
kde se o občerstvení hezky v teple  
postarali členové KČT Šluknov. Se-
nioři měli službu celých 24 hodin.   
Topili, obsluhovali, převáželi ma-
teriál a uklízeli pak celou budovu, 
kterou na akci propůjčil starosta 
Starých Křečan. Zabíjačková po-
lévka od pana Vohnouta a ovocné 
knedlíky od pana Džbánka chutna-
ly a nezbyly.
Přes 30 pořadatelů z deseti odborů 
turistiky najezdilo stovky kilometrů 
se zajištěním akce a v den akce za-
jistili 7 kontrol s občerstvením.
Ale obětavost  stavitele trati  Olafa 
Čiháka z Prahy je výjimečná. Na 
značení trati, pak po vichřici pře-
značení a následně na odznačení  
strávil několik dnů a nachodil stovky 
kilometrů. Vše ke spokojenosti zá-
vodníků, kteří se do Šluknovského 
výběžku rádi vracejí i na dovolenou.
Petra  Kurfiřtová  nasala:
Brtnické ledopády aneb pachatelé 
se opakovaně vracejí na místo činu... 
A proč? Protože tohle je prostě srd-
covka... a protože rozmanitost po-
časí z toho dělá pokaždé tak trochu 
odlišný závod... No a i když jsem od 
minula vyměkla a místo tradiční 
stovky  z toho byla letos jenom dět-
ská trasa....52 km/1700 m převýše-
ní, tak jsem si to vážně užila. Žádné 
trápení se v noci v mlze,ale na po-
hodičku, v parádním počasí a ma-
lebnou krajinou Českého Švýcar-
ska s krásnými výhledy do krajiny. 
A umístění nakonec taky potěšilo.  
Díky pořadatelům a hlavně Egonovi 
Wiesnerovi za skvěle zorganizovaný 
závod.
V roce 1960 začali bratři Bienertovi  
pořádat i další turistické akce pro ve-

řejnost. Některé se staly tradičními.
S příchodem jara se turisté z celého 
okresu pravidelně scházeli, aby při-
vítali jaro a začali plnit odznak 100 
jarních kilometrů.
O jarní sraz turistů se před 30-ti lety 
kluby českých turistů Děčínska za-
čaly střídat po sedmi letech.
Letos přivítáme jaro v režii 
KČT Krásná Lípa 21. 3. 2020.                            

Sraz účastníků v 10.00 hod.
A příští rok, v roce 110. výročí na-
rození Ing. Františka Bienerta,                    
opět ve Šluknově.
O Velikonocích se sjedou stovka-
ři a další turisté na akci JARNÍM 
ŠLUKNOVSKEM, která se koná  
již po 27. jako memoriál bratří Bi-
enertů.                         

Helena Landová
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Vážení,
chtěl bych touto cestou poděkovat 
za blahopřání s dárkem od MěÚ 
Šluknov k mým osmdesátinám.

Josef Adam, Císařský

n KOUPÍM garáž ve Šluknově, tel. 
733 632 565.
n KOUPÍM stará auta a motocykly 
do roku 1989 nebo jen náhrad-
ní díly. Dále veškeré dobové věci 
jako hračky Ites a další vše spoje-
né s touto dobou. Rychlé a solidní 
jednání. Tel: 725 828 534

řÁDKOVÁ
INzeRCe

SPOLeČeNSKÁ
KRONIKa

n Rozloučili jsme se s:
paní Miluší Vránovou
paní Jaroslavou Štochlovou
n Přivítali jsme nové občánky:
Jakuba Kiláka
Jonáše Novotného
Jasmínu Ferencovou
Sofii Karalovou
Matouše Nevrlého
My Hanh Pham
Patrika Čecha
Miroslava Ficaje
Rozálii Sivákovou
Matyáše Mrkvičku
blahopřejeme občanům,
kteří se v únoru letošního
roku dožili životních jubileí:
n 70 let
pp. Králová Dobroslava
Platilová Hana
Kováč Karol
Novák Jaroslav
Honzátko Zdeněk
Kočová Ludmila
Tomík František
75 let
pp. Hlavsa František
Bartošová Zuzana
Vassióvá Zuzana
Tobolka Josef
80 let
pp. Wendler Jan
Sigmundová Alžběta
85 let
pp. Kunzeová Kristina
Kašpar Jaroslav
88 let
paní Linhartová Svatoslava
89 let
paní Chvojková Vlasta
91 let
paní Petříková Miloslava
94 let
paní Hlávková Marie

VzPOMÍNKY

n Dne 11. 3. 2020 uplyne rok od náhlého úmrtí mého bratra Milana 
Košína,který dlouhá léta žil na statku Rybničná obklopen svými milovaný-
mi koňmi.Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu, prosím, tichou 
vzpomínku. MUDr. Lenka Šepsová, sestra 

Dne 1. března 2020 
uplynulo 15 let, co 
nás navždy opustil 
milovaný manžel, 
dědeček a pradě-
deček pan Josef 

Miksa. Kdo jste ho znali, vzpomeň-
te s námi.
Manželka Eliška, syn Josef s rodi-
nou, dcery Věra a Radka s rodinou

Dne 15. března 
2020 je to 20 let, co 
nás navždy opustil 
náš milovaný tatí-
nek, dědeček, pra-

dědeček a bratr pan Josef Patkaň.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.
Dcera Aranka s rodinou a ostatní 
sourozenci

Seniorům, kteří bydlí ve svých bytech a zůstávají stále přirozeně aktivní – 
například si uvaří, vyperou prádlo, zalijí květiny, věnují se prostě činnos-
tem, které jim dávají smysl, byla v rámci sociální práce nabídnuta možnost 
společně se setkávat, společně prožívat a nebýt sami se svými problémy.   
Setkání probíhají ve společných prostorách domu zvláštního určení (bý-
valý Dům s pečovatelskou službou), kde se všichni cítí příjemně. Odvíjejí 
a předávají se životní příběhy a zkušenosti a každodenní zážitky. Při těchto 
setkáních mohou také získat radu či pomoc při řešení některých situací. 
Senioři se mohou zapojit do různých aktivit. Jednou z aktivit je např. vý-
roba různých doplňků a předmětů zejména pro radost. Cvičí si tak jemnou 
motoriku a získávají tak motivaci k rozvíjení dalších činností. Návrhy na 
možnosti tvoření jdou i z řad seniorů. Ti, co se již na vlastní tvoření necítí, 
se zapojují alespoň slovně, kdy přispějí třeba vtipem k dobré náladě. Tato 
pravidelná setkávání přispívají ke zlepšování a stmelování vzájemných 
vztahů.
Jídelna v přízemí domu zvláštního určení, Lužická 1093, 40777 Šluknov
Každý pátek v době od 13:00 hod. do 14:00 hod.  

Bc. Hana Sokolová, sociální pracovnice

Dne 9. března to 
bude rok, co nás 
opustil náš milova-
ný manžel a tatínek 
pan Libor Kašpar.
S láskou vzpomína-

jí manželka Monika, syn Dominik 
a  dcera Bára. 

Dne 10. března 
1999 nás opustil 
pan Miloš Skácel. 
Vzpomínají dcery 
Alena a Jarmila, 
vnoučata Robert, 

Josef a Monika, rodina Lukáčo-
va. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 

Přijďte v pátek mezi nás

Vážení čtenáři, 
vzpomínky, blahopřání i poděko-
vání jsou uveřejňovány zdarma. 

Tradiční velikonoční beránek 
a mazanec nesmějí chybět na 
žádném velikonočním stole. 

Kuchařčino 
okénko

Máme pro Vás proto skvělé a vyzkoušené recepty.
Velikonoční beránek z tvarohového těsta

Potřebujeme: 200 g cukru krupice, 250 g rostlinného tuku (máslo, Hera), 
4 vejce, citrónová kůra, 250 g měkkého tvarohu, 250 g polohrubé mouky, 
1x kypřící prášek do pečiva
Příprava: Cukr utřeme se žloutky, z bílků ušleháme sníh, který dáme až 
na závěr, poté přidáme citronovou kůru a měkký tvaroh. Dále vmícháme 
prosetou polohrubou mouku a kypřící prášek do pečiva, nakonec opatrně 
přimícháme sníh ušlehaný z bílků. Těsto nalijeme do vymazané a moukou 
vysypané formy na beránka. Pečeme v předehřáté troubě na 1600C, přibliž-
ně 45 minut. Beránka si ozdobíme dle vlastní fantazie.  

Velikonoční mazanec
Potřebujeme: 400 g polohrubé mouky, 20 g droždí, 70 g krupicového cuk-
ru, 1x vanilkový cukr, 2 dcl mléka, 100 g másla, 3 žloutky, špetku soli, 50 g 
rozinek, rum na jejich namočení, vejce na potření, 50 g mandlových lupínků
Příprava: Důležité je, aby všechny ingredience měly pokojovou teplotu. 
Nejprve si uděláme kvásek z vlažného mléka, soli, cukru a droždí, který 
následně zapracujeme se zbylými ingrediencemi – polohrubou moukou, 
vanilkovým cukrem, změklým máslem a žloutky. Nakonec vmícháme ro-
zinky namočené v rumu a necháme hodinu kynout. Poté z těsta uděláme 
bochník a dáme ho na vymazaný plech. Opět necháme vykynout. Povrch 
bochníku nakrojíme do kříže, potřeme vajíčkem, posypeme mandlemi 
a pečeme asi 30 minut v předehřáté troubě při teplotě 1700C. 

n Dne 8. března uplynulo 5 let, kdy 
nás navždy opustila milovaná ma-
minka, babička a prababička paní 
Josefa Heřmanová. 
S láskou a krásnými vzpomínkami 
vzpomínají syn Václav, dcery Jaro-
slava a Stanislava, vnučka Anna s 
rodinou.

Dne 19. března to 
bude 7 let, co nás 
opustila naše milo-
vaná maminečka, 
babička a prababič-
ka Anička Holická.

Dne 16. března 
vzpomeneme ne-
dožitých 90 let naší 
drahé maminky 
Emílie Hršelové. 
S láskou vzpomínají 

VzPOMÍNKY

Dne 15. března to 
bude rok, co nás 
opustil můj milo-
vaný manžel a dě-
deček pan Lumír 
Kus.

S láskou vzpomínají manželka 
Dana a syn Lumír s rodinou, dcera 
Dana s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

dcery Věra a Hana s rodinami.
S láskou vzpomínají dcery Dana, 
Míla a Věra, vnoučata a pravnoučata 
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Městská knihovna Šluknov
T. G. Masaryka 638, 407 77 

Šluknov
č. t.: 412 386 968

knihovna@mesto-sluknov.cz

Pozvánka

Otázka na březen:
Na 8. března každoročně připadá 
mezinárodně uznávaný svátek sta-
novený Organizací spojených ná-
rodů k výročí stávky newyorských 
švadlen v roce 1908. V České re-

S volnou vstupenkou za kulturou zdarma
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 2020. 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.

publice je svátek od roku 2004 vý-
znamným dnem.
Demonstrace žen na konci zimy, 
tradičně o nedělích, se nejdříve ko-
naly v USA na popud tamní Socia-
listické strany USA; velké shromáž-
dění za volební právo žen se konalo 
8. března 1908 v New Yorku. Tento 
svátek byl poprvé slaven 28. února 
1909 po vyhlášení Americkou soci-
alistickou stranou. Od roku 1911, 
kdy byl poprvé slaven v Německu, 
Rakousko-Uhersku, Š v ý c a r s k u , 
Dánsku a USA, mezi jeho cíle pat-
řilo volební právo žen. Pevné datum 
nebylo stanoveno, bývalo v úno-
ru a březnu. Datum 8. března se 
ustálilo až po první světové válce, 
zejména pod vlivem velké demon-
strace v Petrohradě roku 1917. 
Svátek se rychle rozšířil, jeho obsah 
kolísal od politického a feministic-
kého protestu po apolitickou soci-
alistickou obdobu Dne matek. Od 
roku 1975 je svátek oficiálně uznán 

Organizací spojených národů a je 
připomínán jako den solidarity žen 
za rovnoprávnost, spravedlnost, 
mír a rozvoj. Ve 21. století bývá ně-
kdy význam zpochybňován jako je-
den z kulturně vytvořených rozdílů 
mezi muži a ženami. Znáte oficiální 
název tohoto dne?
Správná odpověď na soutěžní 
otázku z února zněla: Věra Chy-
tilová. Ze správných odpovědí byla 
vylosována ta od p. Anny Goldma-
nové ze Šluknova. Volnou vstu-
penku si může výherkyně převzít 
v městské knihovně nebo v Domě 
kultury.
Věra Chytilová známá a oblíbená 
česká filmová režisérka a pedagož-
ka FAMUse narodila 2. února 1929 
v Ostravě a 12. března 2014 v Praze 
zemřela. Kritika ji řadí mezi osob-
nosti tzv. české nové vlny. Prošla ně-
kolika 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 filmo-
vá režie, na který byla přijata jako 
jediná žena. Jejími kolegy byli Jiří 
Menzel, Evald Schorm, Juraj Jaku-
bisko a Jan Schmidt. Spolu s nimi 
je řazena k osobnostem evropské-
ho formátu. Za svá díla obdržela 
řadu ocenění jak doma v Čechách, 
tak v zahraničí. Její jméno si jistě 
vybavíte v souvislosti s oblíbenými 
filmy jako Hra o jablko, Pasti, pas-
ti, pastičky, Ovoce stromů rajských 
jíme, Panelstory, Kalamita, Faunovo 
velmi pozdní odpoledne, Kopytem 
sem, kopytem tam, T. G. M. – osvo-
boditel, nebo Dědictví aneb Kurva-
hošigutntag.                                          (šti)

Romský den
Srdečně Vás zveme na již tradiční 
a oblíbenou oslavu Romského dne, 
která se uskuteční v pátek 3. dub-
na 2020 od 15 hodin v sále Domu 
kultury ve Šluknově. Jako každý 
rok jsme pro Vás připravili hudební 
a taneční vystoupení, občerstvení 
a další. Vstupné dobrovolné. Akce 
probíhá v rámci komunitní práce, 
kterou podporuje Úřad vlády České 
republiky a Renovabis.
Těšíme se na Vaši účast. 

Kamila Svobodová, 
Oblastní charita Šluknov

Tentokrát přivítáme SLAVIC TRIO“. Je to komorní soubor hráčů na de-
chové nástroje ve složení Barbora Trnčíková – hoboj, Anna Sysová – klari-
net, Petr Sedlák – fagot.
Uslyšíme skladby Henri Tomaskiho, Ludwiga van Beethovena, Alexandre 
Tansmana, Klementa Slavického a Rudolfa Maroše. 
Koncert se uskuteční ve středu 1. dubna 2020 ve 19:00 hodin v sále Šluk-
novského zámku. Vstupné je 100 Kč, důchodci a mládež 50 Kč.
SLAVIC TRIO je soubor mladých umělců do 30ti let zařazených do prestiž-
ní „Prémiové listiny mladých umělců“ vydané Nadací Českého hudebního 
fondu.             Božena Bortníková, Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově z. s. 
SLAVIC TRIO - Dechové trio v obsazení hoboj – Barbora Trnčíková, klarinet 
– Anna Sysová, fagot – Petr Sedlák. V roce 2018 zvítězili na Mezinárodní in-
terpretační soutěži komorních souborů v italském městě Chieri a v roce 2019 
se stali laureáty soutěže Nadace Bohuslava Martinů. Jsou členy Akademie 
komorní hudby ve spolupráci s německou nadací Villa Musica. 

Srdečně zveme příznivce klasické hudby na poslední 
koncert sezóny 2019/2020

Kam za kulturou mimo Šluknov?
úterý 10. 3. od 18:00 hodin - ŽIVOT JDE DáL
Místo: Městská knihovna Varnsdorf
R. Vaněk, M. Kaiser, J. Pikeš - Beseda s nevidomými spoluobčany, kteří Vám přiblíží svět nevidomých, 
prozradí svůj životní příběh, prakticky ukáží moderní technologie, které jim pomáhají, a nebudou chybět 
vodící psi. Moderování: Milan Hrabal; Promítání: Michal Haller. Vstup zdarma
úterý 10. 3. od 19:00 hodin - ZAMILOVANÝ SUKNIČKáŘ
Místo: Městské divadlo Varnsdorf
Fraška s množstvím komediálních situací o záletném americkém velvyslanci s překvapivým koncem. 
Uvádí Divadelní společnost Háta.
čtvrtek 12. 3. od 19:00 hodin - IVO ŠMOLDAS
Místo: Kino a kulturní dům Krásná Lípa
Vystoupení populárního Ivo Šmoldase, vstupné 70 Kč
pátek 13. 3. od 20:00 hodin - REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA RUMBURK 2020
Místo: Dům kultury Střelnice Rumburk, p. o.
Moderátor večera: Marek Blažek, vstupné: 330 Kč – hlavní sál, 270 Kč – předsálí a přísálí.
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Události z kroniky Jiřího Vlčka: Rok 1959 Vážení čtenáři, 
pokud máte fotografie k ná-
sledujícím rokům ze Šluk-
nova a okolí, prosím, rádi 
bychom je v novinách zveřej-
nili. Děkujeme.
Pozn. redakce: Předešlé 
řádky jsou výpisem z kroni-
ky města a zápisy z kroniky 
školy. Můžete se proto setkat 
s pojmy, názvy a výrazy, kte-
ré jsou poplatné době, kdy 
zápisy vznikaly.

 Začátkem roku 1959 byla v Cí-
sařském otevřena pro veřejnost 
knihovna se s. Dyndovou, která čte-
nářům nabízela k zapůjčení 1220 
knih různých žánrů. Knihovna ve 
Šluknově s knihovníkem s. Koneč-
ným měla k dispozici 12 500 knih.
 15. února se v sále sokolovny 
konala městská konference KSČ.
 8. března uspořádala Rada žen 
v sokolovně estrádu na oslavu Me-
zinárodního dne žen (MDŽ), které 
se zúčastnily ženy z Lidic. Z výtěž-
ku byly zakoupeny hygienické po-
třeby a ručníky pro školáky z cikán-
ských rodin.
 V předvečer 1. máje uspořádal 
Československý svaz mládeže lam-
pionový průvod ke hřišti, kde byl při-
praven velký táborový oheň. Prvomá-
jový průvod zpestřilo 60 vlajkonošů a 
18 alegorických vozů. Pro nepříznivé 
počasí musel být odpolední program 
přeložen do sokolovny.
 Z rumburské nemocnice došla 
smutná zpráva o úmrtí dlouholeté-
ho velitele místní požární jednotky 
s. Aloise Engla. Církevního po-
hřbu, který byl vypraven od požár-
ní zbrojnice, se zúčastnili i členové 
okolních požárních sborů v krojích 
a doprovázeli zemřelého za houká-
ní sirén na jeho poslední cestě.
 9. března bylo vyhlášeno další 
velké snížení maloobchodních cen.
 Hudební školu, kterou vedla 
s. M. Sedláčková, navštěvovalo 48 žáků.
 1. dubna byla v mistrovské les-
nické škole otevřena velice pěkná 
výstava prací žáků.

 13. dubna byl ustaven kroužek 
pro vysílání a začalo vysílání měst-
ského rozhlasu.
 N. p. Topos postavil na měst-
ském koupališti skokanský můstek 
a brigádnicky upravil koupaliště 
a jeho okolí.
 Bývalý hostinec Starý soud v Cí-
sařském byl dán do užívání Česko-
slovenským státním statkům, které 
v něm zřídily ubytovnu pro své za-
městnance.
 15. května se v sokolovně v Cí-
sařském konalo výjezdní zase-
dání místního národního výboru 
pod heslem 15. výročí osvobození 
Rudou armádou. Kulturní pořad 
připravili studenti místní peda-
gogické školy. Řada občanů byla 
vyznamenána za obětavou pomoc 
při zvelebování města a za pomoc 
v zemědělství.
 28. května získali šluknovští 
požárníci v okresní soutěži, která se 
konala v Dolní Poustevně, 1. místo.
 Bramborová pole byla opět 
napadena mandelinkou brambo-
rovou. 29. května se žáci devítiletky 
zúčastnili jejího sběru.
 Českobratrská církev předala 
Mariánský dům v Gottwaldově uli-
ci n. p. Severočeskému průmyslu 
kamene.
 Sbor pro občanské záležitosti 
připravil v červnu slavnostní vítání 
dětí do života.
 Manželé Brychtovi a KIingerovi 
oslavili zlatou svatbu.
 Od 1. září byl zrušen nově zři-
zovaný III. stupeň. Jedenáctiletá 

střední škola změnila název na de-
vítiletou střední školu. Žáci, kteří 
začali ve školním roce 1958/59 
studovat jedenáctiletku ve Šlukno-
vě, přešli na jedenáctiletou střední 
školu do Rumburku.
 Od školního roku 1959/60 
byla do budovy devítileté střední 
školy v Gottwaldově ulici (nynější 
T. G. Masaryka) umístěna v západ-
ním křídle II. patra pedagogická 
škola. Internát pro tyto studenty byl 
zřízen v budově bývalé spořitelny 
(dnes Dům kultury).
 Otevřen kurz pro vojáky, kteří si 
tak doplnili základní vzdělání.
 Ve sklepních prostorách devíti-
letky byly pro žáky zřízeny šatny.
 Na devítiletce byl zaveden chov 
králíků a slepic jako základ pionýr-
ského hospodářství. Králíkárnu 
si pionýři pořídili z peněz ze sběru 
odpadových surovin.
 9. září na slavnostním zasedání 
ONV v Rumburku byli vyznamená-
ni pamětní medailí k 15. výročí Slo-
venského národního povstání a bojů 
na Dukle ss. Jalč, Mencl, Kašpar, 
Charouzek, Monič, Ludvík, Hamá-
ček, Hokeš a Charouzek Václav.
 13. září byla vypuštěna na Mě-
síc kosmická raketa, která po třech 
dnech opět hladce přistála.
 18. září se konaly doplňko-
vé volby, na kterých byl 99,5 % 
zvolen do funkce předsedy MNV 
s. Ladislav Meduna za odstupují-
cího s. Faltuse. Zároveň se změnilo 
složení rady takto: Chudý, Sadí-
lek, Holub, Monič, Hendrychová, 

Pazderka, Kratochvíl, Kůla, Martin 
Hošek.
 Ve škole vypukla epidemie in-
fekční žloutenky. Všichni žáci byli 
přeočkováni.
 V měsíci říjnu byl při pasení 
dobytka u trati zabit jeden kus pro-
jíždějícím vlakem. Pasákovi Hero-
desovi byly za nedostatečný dozor 
sníženy Pracovní jednotky.
 V rámci akce „Každý občan 
1 q sena“ byly nejlepším sušičům 
zakoupeny věcné odměny.
 Začátkem listopadu bylo ve ško-
le opraveno ústřední topení.
 2. prosince vypustil neznámý 
pachatel rybník u mlýna v osadě 
Kunratice a zároveň odcizil vodní 
mlýnskou turbínu.
 17. prosince se konalo v měst-
ském divadle první veřejné zasedá-
ní nově zvoleného předsedy s. Me-
duny.

Sepsala: Helga Hošková

Nejsem zvyklý psát nějak moc reportáže. Jelikož se ale blíží jubilejní 
20. stovka Jarním Šluknovskem, udělám výjimku. A dokud si ještě něco 
pamatuju, zavzpomínám na nultý ročník stovky ve Šluknově. Tentokrát 
z pozice účastníka, nikoli pořadatele a Egonova pomocníka.
Hned jak se mi dostal do ruky kalendář dálkových pochodů na rok 1993, 
velmi mě tam zaujala nová jarní stovka ve Šluknově. Stovka v nejsever-
nějším městě České republiky. Městě, v jehož okolí jsem po mnoho let 
trávil část prázdnin na dětském táboře pražských Dopravních podniků.
No, tam musím určitě jet. No popravdě řečeno, ten rok jsem nevynechal 
téměř žádnou stovku konanou v ČR, a tak tam ani nejet nešlo.
Propozice jsem neměl a v kalendáři stálo něco jako „start Šluknov pá-
tek večer“. A tak jsem v pátek odpoledne po škole vyrazil vlakem přes 
Mladou Boleslav a Rumburk do Šluknova. Pro dnešní cestovatele dost 
netradiční směr, ale bylo to nejkratší a tudíž nejlevnější. Jako žák 8. tří-
dy základní školy jsem zrovna moc peněz neměl. Pouze to, co mi máma 
dala na kapesném, a to sotva stačilo na startovné a cestu, přestože jsem 
platil poloviční jízdenku.
Hned v prvním vlaku z Prahy potkávám pár dalších stovkařů a někteří 
mají dokonce propozice, o které si požádali poštou (můžem být rádi za 
dnešní internet a informace za pár sekund). Dozvídám se tedy, že start 
je v kulturním domě ve vzdálené šluknovské části „Království“. Což je 
od centra Šluknova cca 3,5 km. Náš vlak přijíždí do Šluknova 21:45 a 
start je podle propozic stanoven na 22:00. Je tedy jasné, že start nemů-

žeme stihnout. No co, budeme hold startovat o pár minut později.
V kalendáři i propozicích také byla také informace o tom, že hlavní po-
řadatel je nějaký pan Egon Wiesner. No a já vůbec netušil, kdo to je? 
Hned jak jsem tohoto stále veselého chlapíka uviděl, bylo mi jasné, že 
jsme se určitě na nějaké stovce už viděli. Nicméně tohle bylo naše první 
oficiální setkání.
Egon byl již tenkrát velký srandista a tak na konci propozic byla také 
jakási podivná poznámka. „Přeprava účastníků z nádraží ve Šluknově 
na start v Království bude zajištěna povozem taženým koňmi“. To znělo 
celkem exoticky. Nicméně po vystoupení z vlaku žádné koně, ani povoz 
nevidíme a tak mažeme co nejrychleji směrem na start. Později jsem se 
dozvěděl, že ti koně jezdili pouze v sobotu přes den pro účastníky krat-
ších tras. No co, stovkaři to musí zvládnout pěšky.
Kousek před dosažením kulturáku v Království se proti nám již řítí pe-
loton stovkařů směrem zpět do města. Takže odprezentovat a rychle za 
nimi. Trasu tvoří tak, jak je v té době na mnohých stovkách zvykem, dva 
různé 50 km okruhy. Z hlavní mezikontrolou a občestvovačkou v místě 
startu a cíle. Oba okruhy vedou kolem celého Šluknovského výběžku, 
každý trochu jinak a na několika místech se křižují. Noční okruh na-
plánoval Egon dost po asfaltu, ale tu a tam jsou zařazeny i zajímavé 
terénní vložky.
V sobotu večer dávali tenkrát v televizi italský seriál Chobotnice,...

Vzpomínám na nultý ročník Jarním Šluknovskem

Pokračování příště                                                                                                  Olaf Čihák
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Vzpomínám na nultý ročník Jarním Šluknovskem
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Kostka Krásná Lípa, p.o.
Masarykova 1094/4,  Krásná Lípa

Informace: 412 354 844
kostka@komunitnicentrum.com

Kateřina Dančová
asistentka a kariérový poradce

tel.: 770 194 683
web: www.komunitnicentrum.com

Kostka Krásná Lípa poskytuje so-
ciální služby v regionu Šluknov-
ského výběžku. Na základě potřeb 
a zájmu jsme od začátku roku 2019 
otevřeli sociální službu Osobní asi-
stence. Službu poskytujeme lidem 
se sníženou soběstačností a jejím 
cílem je vyhovět jejich přání zůstat 
doma. Nemusí se vždy jednat o lidi 
s postižením nebo seniory. Službu 
poskytujeme např. krátkodobě po 
hospitalizaci ve zdravotním zaříze-
ní, po úrazech apod. 
Službu jsme v uplynulém roce dlou-
hodobě poskytovali více než dvaceti 
klientům. Největší zájem byl o pod-
poru při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu, přípravu jídla, 
nákupy, pomoc při zajištění chodu 
domácnosti a aktivizační činnos-
ti. Poskytujeme také doprovody 
k lékaři, na úřady, do školy nebo 
na kulturní akce. Klient si s námi 
domlouvá, co konkrétně a v jakém 
čase si od služby objednává. 
Měli jsme tu čest s jednou z našich 
klientek oslavit její 100. narozeni-
ny. O paní pečujeme i nadále a to 
podle její potřeby. Pětkrát týdně, 
někdy dvakrát a někdy třikrát den-
ně. V případě potřeby zajistíme 
potřebnou péči i o víkendu. V ostat-
ním čase o paní pečuje syn. Na naše 
asistentky se vždy těší a ptá se, kdo 
přijde do další služby. Nás těší, že 
s naší pomocí může zůstat v pro-
středí, které zná a má ráda, je tam 
doma. 
Osobní asistenci poskytujeme v 18ti 

Nabízíme osobní asistenci pro Vás i Vaše blízké
městech Šluknovského výběžku. 
Služba je zpoplatněná – od 100 Kč 
do 120 Kč dle rozsahu poskytnuté 
služby. Poskytování služby finančně 
podporuje Evropská unie, Ústec-
ký kraj a obce v regionu. Podrobné 

informace získáte na našem webu 
www.komunitnicetrum.com nebo 
na telefonním čísle 770 125 690. 

Ivana Pokorná, 
Kostka Krásná Lípa, 

vedoucí týmu Osobní asistence

Uprostřed skal, na krajích hlubo-
kých lesů, v údolích potoků a řek 
Českého Švýcarska od nepaměti žili 
lidé, kteří dotvářeli charakter této 
krajiny. Fortel jejich řemesel, od ma-
lých dílen a drobných manufaktur až 
po velké a slavné továrny, dal základ 
tradici regionální řemeslné doved-

Hledáme výrobce, řemeslníky i umělce
nosti, která se v kraji udržuje dodnes 
a v posledních letech dokonce vidi-
telně rozkvétá.
Hledáme výrobce, řemeslníky 
i umělce, kteří sdílí myšlenku spo-
lečné propagace regionálních pro-
duktů a jejichž výsledkem jsou nejen 
zajímavé výrobky, ale i kvalitní služ-

by. Pomozte nám rozšířit nabídku 
regionálních produktů a zážitků, jež 
jsou dobrou reklamou a oblíbenými 
suvenýry pro České Švýcarsko. 
Přihlaste svůj produkt do jarního 
kola certifikace značkou „Česko-
saské Švýcarsko regionální pro-
dukt ®“! Od roku 2010, kdy značka 

vznikla, se zapojilo již 42 regionál-
ních výrobců a 12 provozovatelů 
zážitků. 
Certifikace garantuje původ výrob-
ku v regionu, jeho kvalitu, jedineč-
nost a šetrnost k životnímu prostře-
dí, dlouholetou tradici. Roli hraje 
i podíl ruční práce, místních surovin 
a výjimečné vlastnosti. Cílem znač-
ky je zviditelnit region, propagovat 
zdejší aktivní výrobce i provozovate-
le turistických zážitků. 
Termín přijímání žádostí je do 
13. 4. 2020.
Více informací: Dana Štefáčková, 
MAS Český sever, z.s.
Email: stefackova@masceskysever.
cz, tel. 702 117 891
Více o tom, co značka obnáší, jaké 
podmínky je nutné splnit se dozvíte 
tady: https://www.masceskysever.
cz/regionalni-znaceni-vyrobku-a-
-zazitku/

Ortopedická ambulance DAMEDIKA sro., 
MUDr. Karel DAĎA, sídlí v České Kamenici a v Novém Boru.

Věnuje se komplexní diagnostice, léčbě a posuzování funkčních poruch pohybového aparátu.
Provádí ultrazvukové vyšetření pohybového aparátu včetně ultrazvuků kyčlí u miminek.

Do ambulance je nutné se předem objednat osobně nebo telefonicky. 
Kontakt:  Nový Bor, Wolkerova 394, Česká Kamenice, Nám. 28. října 818

        www.mojeortopedie.cz, tel: 733 517 429
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Text: Ing. Milan Kořínek, foto: Dušan Blanár

SK Plaston Šluknov, číslo klubu 4210351, 
Žižkova 1051, 407 77 Šluknov

 kontaktní č. mob. 724 665 190, fotbal@sluknov.cz

Zatímco fotbalová liga běží už několik týdnů, nižší soutěže, kde hrají 
všechna naše mužstva, se rozbíhají až v březnu.
A-tým začal utkáním na domácím hřišti v sobotu 7. března, kdy hostil 
hráče z Liběšic. Dnes, kdy dostáváte Šluknovák do rukou, je výsledek už 
znám, v době uzávěrky novin však byl ještě budoucností. Předpokládám, 
že utkání dopadlo pro naše hráče dobře, protože podle papírových předpo-
kladů byli jasnými favority. V tabulce jsou totiž po podzimu třetí s 31 body, 
soupeři jsou naopak poslední a získali 8 bodů.
Rozlosování jarní části je takové, že všechna utkání se hrají v sobotu, časy 
se ale mění. Domácí utkání na stadionu Slávy Novotného můžeme vidět 
následovně:
21. března od 15 hodin Proboštov,
4. dubna v 16.30 Bílina,
11. dubna v 16.30 Spořice,
25. dubna v 17.00 Dobroměřice,
9. května v 17.00 Neštěmice,
23. května v 17.00 Ledvice.
Ostatní zápasy naši sehrají venku a to:
14. března ve 14.30 v Roudnici nad Labem,
28. března v 15.00 v Klášterci nad Ohří,
18. dubna v 17.00 v Ervěnicích,
2. května v 17.00 na Střekově,
16. května v 17.00 derby v Rumburku,
30. května v 17.00 v Chuderově
a soutěž skončí 13. června v 17.00 v Černovicích.
O pár týdnu později začíná sezóna pro B-tým v Lipové. Jeho pozice bude 
mnohem těžší, protože po podzimní části je na 11. místě ze čtrnácti účast-
níků, a hned v prvním zápase v neděli 22. března v 15.00 hostí silné páté 
Malšovice.
Další rozlosování je takové, že domácí zápasy se hrají vždy v neděli, ven-
kovní pak vždy v sobotu. Jejich program je takový:
sobota 28. března v 15.00 v Boleticích,
nedele 5. dubna v 16.30 doma s Chřibskou,

foto z roku 1980 - výstavba nového sportovního areálu

Fotbalové jaro už začalo

neděle 12. dubna v 16.30 doma s Velkým Šenovem,
sobota 18. dubna v 17.00 v Jiříkově,
neděle 26. dubna v 17.00 doma s Dobkovicemi,
sobota 2. května v 17.00 ve Verneřicích,
neděle 10. května v 17.00 doma s Těchlovicemi,
sobota 16. května v 17.00 v Mikulášovicích,
neděle 24. května v 17.00 v Horním Podluží,
sobota 30. května v 17.00 v Březinách,
neděle 7. června v 17.00  doma s Krásnou Lípou
a poslední zápas 13. června v 17.00 v Jiřetíně pod Jedlovou.
Dorostenci hrají všechna svá utkání v neděli a začínají 29. března v 11.30 
v Mojžíři, další týden ve 13.00 hrají v Malšovicích a doma se poprvé na jaře 
představí 12. dubna ve 13.00 v souboji s Českou Kamenicí.
Všem mužstvům – hráčům i realizačním týmům – přejeme hodně sportov-
ních úspěchů, velkou podporu fanoušků a dobré umístění ve všech soutě-
žích, které hrají.

Pokračování: z historie šluknovské kopané

Čerpáno z www.sluknov.cz/fotbal/klub/historie

V době, kdy byla z důvodu havarijního stavu uzavřena sokolovna, měli 
hráči určité problémy se zajišťováním tréninku. Započala výstavba nové 
tělocvičny a sportovního stadiónu. Oddíl kopané musel svou celkovou čin-
nost přenést na hřiště za závodem Benar. V roce 1983 byl sportovní areál 
dokončen, rovněž i tělocvična při základní škole a hráči mohli začít napl-
no trénovat. V roce 1983 zakoupila TJ SPOZA autobus zn. Robur pro 21 
lidí. Autobus byl převážně využíván oddílem kopané, podstatně se sníži-
ly náklady na cestovné. V té době také zajistila tělovýchovná jednota pro 
všechna družstva oddílu kopané výstroj. Oddílu kopané se podařilo ustavit 
B mužstvo, které se ihned zapojilo do okresní soutěže.
Z kroniky z let osmedátých se dozvídáme - výsledky dosažené v sezóně 
1983-1984 naším A mužstvem bylo nutno hodnotit kriticky, přestože měli 
hráči vytvořené dobré podmínky pro svou činnost. Mužstvo hrálo krajský 
přebor již pět let neustálým zachraňováním. Výjimkou byl rok 1982, kdy 

A mužstvo bylo na prvním místě v druhé polovině tabulky, což se projevo-
valo i na návštěvnosti, byla v průměru o 100 lidí vyšší než v dalších letech. 
Hráči z A mužstva, kteří reprezentovali šluknovský fotbal, nebyli žádnými 
nováčky, hráli spolu již 15 let, prakticky od družstva žáků, proto se mělo 
předpokládat, že při kvalitním tréninku se v krajském přeboru udrží. Veš-
kerá snaha byla marná. V té době byla provedena i změna trenéra, za Mi-
loslava Šulce mužstvo převzal trenér Zlata z Jiříkova. Převážná část členů 
oddílu kopané se aktivně zapojovala do brigádnické činnosti, při údržbě 
stávajících sportovních zařízení i při výstavbě tělocvičny a sportovního sta-
diónu.

foto z roku 1982 - oddíl kopané I.A mužstvo - zleva stojící - trenér Miloslav 
Šulc, Zdeněk Jírův, Aleš Gall, Josef Hoda, Jan Lehrl, Miroslav Novotný, 
Zdeněk Kirchner - zleva klečící Jiří Brom, Zdeněk Rada, J. Ostapčuk, Petr 
Abramcov, Pavel Novotný, Vlastimil Čepela, Jiří Goldmann
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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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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává 

slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všech barev a slepičky 

Green Shell-typu Arakauna a Dark Shell-typu Maranska.

Stáří 15 – 19 týdnů. Cena 159 - 195 Kč/ks. 

Prodej se uskuteční:     

22. března 2020
Šluknov – náměstí u lékárny - 14.45 hodin

………………………………………………………………
Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek- cena dle poptávky.

Info: Po-Pá 9.00 - 16.00 hodin, tel. 601 576 270, 728 605 840  


