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Pokračování na str. 2
Třicátého dubna v dopoledních hodinách šluknovské náměstí ozdobila tradiční májka, kterou zde vztyčili pedagogo-
vé lesnické školy. S ohledem na nouzový stav se nemohl konat následný Majáles.                  Foto: Renáta Parkmanová
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Jednou z nejčastějších oblastí, se kterou většina z Vás na-
vštíví náš odbor, je požadavek na opravu komunikace. Lo-
gicky tak tuto oblast vnímáme jako prioritu, které je třeba 
se intentzivně věnovat. Již několik let se daří postupně na-
vyšovat částku, která je každoročně na opravy komunikací 
rozpočtována, ale pochopitelně to zdaleka nestačí pokrýt 
potřebu nejen pocitovou mezi občany, ale i reálnou. Je 

V letošním roce jsme si připomněli 75. výročí ukonče-
ní 2. světové války a osvobození naší země od německé 
okupace. Druhá světová válka si vyžádala desítky mili-
onů lidských životů a navždy se zapsala do dějin lidstva 
jako nejhorší válečný konflikt, který svou krutostí a ne-
návistí vůči národům a menšinám nemá v historii obdo-
by. V současné době se vedou politické diskuze o tom, 
kdo naši republiku osvobodil více, kdo méně, kdo z jed-
né strany, kdo z druhé. Kdo s kým spolupracoval, kdo 
byl vlastně osvoboditelem. Mnoho přeživších pamět-
níků podalo svá svědectví o tom, jaký byl sled událostí 
před válkou, v jejím průběhu i po ukončení. O tom nelze 
pochybovat. Naše generace, která válku neprožila, by 

Eva Džumanová

Místní akční skupina Český Sever se 
sídlem ve Varnsdorfu vyhlašuje v rámci 
Programu rozvoje venkova – Výzvu č. 6, 
v rámci které si mohou zemědělci, drobní 
a střední podnikatelé z území žádat o in-
vestiční finanční prostředky z EU a to na 

V měsíci dubnu odebrala společnost 
Aquatest a. s. vzorky vody z měst-
ských studní. Výsledky v jednotli-
vých studnách jsou následující: 
 Studna v Kunraticích na 
p. p. č. 166/3 – maximální limitní 
hodnoty byly překročeny v případě 
koliformních bakterií o 8 jednotek. 
Nejedná se o výrazně extrémní 
výkyv, vodu však nelze označit za 
kojeneckou. Dále byly překročeny 
limity v případě počtů kolonií, pH 
(to je v případě Šluknova běžné 
z důvodu vyšší kyselosti půdy na 
celém území) a železa. 
 Studna v Království na 
p. p. č. 2887/2 - byl překročen limit 
u koliformních bakterií v počtu 41 
jednotek, také v případě počtu ko-
lonií, pH a železa. 
 Studna na Královce na 
p. p. č. 14 - koliformní bakterie ex-
trémně překročily limit o více než 

Uctili jsme památku ukončení 2. světové války
si měla vážit toho, jak obrovské štěstí máme, že žijeme 
75 let v míru. Nemusíme se strachovat o životy naše 
a našich dětí. Současně je třeba si uvědomit, jak křeh-
ká je mnohdy hranice míru v rámci prosazování zájmů 
zejména světových velmocí, teroristických skupin, jak 
málo stačí k vyvolání vážného konfliktu. Lidstvo by se 
mělo z historie poučit a činit všechny své kroky k tomu, 
aby se podobné hrůzy již nikdy neopakovaly. Ani nyní, 
ani nikdy v budoucnu. Ve Šluknově jsme si toto vý-
znamné výročí připomněli položením květin a věnců 
u pomníků padlých. Vzhledem k nouzovému stavu byla 
letošní pietní akce ve velmi úzkém počtu lidí a bez pro-
slovů. 

Jaká je kvalita vody 
městských studní?

Představujeme plán oprav komunikací

následující aktivity:
Zemědělci mohou žádat na: investice do 
zemědělských staveb, pořízení mobilních 
strojů pro zemědělskou výrobu atd. Výše 
dotace pro žadatele je 50 %. Dále na in-

Zemědělci, drobní podnikatelé i obce mohou 
požádat o dotace z evropské unie

Pokračování na str. 2

Eva Džumanová
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V pondělí 22. 6. 2020 se usku-
teční náhradní termín odběrů 
pitných vod ve Šluknově.
Odběr bude proveden v do-
mácnostech, které se přihlá-
sily již dubnu. Přihlásit se 
mohou i noví zájemci. V pří-
padě zájmu se zaregistrujte 
na MěÚ ve Šluknově, odbor 
rozvoje a životního prostře-
dí – Božena Naňáková, tel. 
č. 412 315 334 nebo 728 630 
757 nebo e-mail: nanakova@
mesto-sluknov.cz, a to nejpoz-
ději do 16. června 2020.
Za ORŽP Božena Naňáková

vestice do výstavby a rekonstrukce 
zemědělských budov včetně ne-
zbytných manipulačních ploch, po-
řízení strojů, nástrojů a zařízení pro 
zpracování zemědělských produk-
tů, finální úpravu, balení, značení 
a skladování výrobků. Výše dotace 
pro žadatele je 45 %.
Malí a střední podnikatelé mo-
hou žádat na: stavební obnovu 
nebo novou výstavbu provozovny 
či malokapacitního ubytovacího 
zařízení včetně nezbytného zázemí, 
pořízení strojů a technologií včetně 
užitkového stroje apod. Výše dota-
ce pro žadatele je 45 %.
Drobní podnikatelé v lesnictví, 
soukromí držitelé lesů mohou žá-
dat na: pořízení strojů a technologií 
pro obnovu, výchovu a těžbu les-
nických porostů, pro přípravu půdy 
před zalesněním, modernizaci dře-
vozpracujících provozoven apod. 
Výše dotace pro žadatele je 50 %.
Obce, neziskové organizace atd. 
mohou žádat na: rekonstrukce 
staveb a vybavení pro kulturní 
a spolkovou činnost (obecní, kul-
turní, spolkové a víceúčelové domy, 
divadelní sály, klubovny, sokolovny 

Zemědělci, drobní podnikatelé i obce mohou 
požádat o dotace z evropské unie

atd.) včetně obecních knihoven. 
Výše dotace pro žadatele je 80 %.
Odborné vzdělávací instituce 
mohou žádat na: vzdělávací kurzy 
a workshopy zaměřené na aktivity 
a témata v zemědělství podporova-
né v PRV. Výše dotace pro žadatele 
je 90 %.
Kompletní informace najdete na 
https://www.masceskysever.cz/vy-
zva-c-6/ 
Žádosti se přijímají do 5. 7. 2020 
zasláním do MAS Český sever pro-
střednictvím Portálu farmáře.
Seminář pro žadatele: 8. 6. 2020 
od 10 hod., Dům Českého Švýcar-
ska, Krásná Lípa – nutno předem 
přihlásit!
Minimální výše způsobilých výdajů 
je 50 tis. Kč – maximální 5 mil. Kč.
Kancelář MAS Český sever: 
Národní 486, Varnsdorf 407 47, tel. 
724 778 296, e-mail: info@masces-
kysever.cz, 
kontaktní osoba: Dana Dudková
DOPORUČENÍ:
V případě získání informací dopo-
ručujeme tento postup:
Na e-mailovou adresu info@
masceskysever.cz napište – svůj 
obor podnikání, jméno a adresu 

provozovny a osobní kontaktní 
údaje.
Dále stručně popište Váš podni-
katelský zájem: na co byste chtěli 
žádat a proč.
Následně Vás pak budeme kon-
taktovat.

201 jednotek. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o studnu, která je zdro-
jem pitné vody pro několik objektů, 
bude nutné zjistit a odstranit příči-
nu tak velké změny v kvalitě vody. 
Studna byla následně vydezinfiko-
vána a v červnu bude proveden opa-
kovaný odběr a rozbor vody. 
 Ve vodě studny na cyklostezce 
v Rožanech směrem k restauraci 
Starý mlýn byl mírně překročen li-
mit koliformních bakterií a to o pou-
hé 3 jednotky. Jedná se o velmi níz-
ký výskyt. V ostatních ukazatelích 
vykazuje voda velmi dobrou kvalitu. 
 Nejočekávanější byly výsledky 
rozboru vody v kašně v ul. Dr. E. 
Beneše – Knížecí. Tato voda byla 
v minulosti hojně odebírána obča-
ny z celého výběžku pro její kvalitu 
i skvělou chuť. V loňském roce však 
došlo k výraznému zhoršení a tak 
byla voda v kašně označena jako 
nepitná. Její kvalita se však v letoš-
ním roce skokově zlepšila. Bohužel 
nelze říci, že by voda 100 % vhodná 
k pití, neboť koliformní bakterie do-
sáhly počtu 83 (limit je 0), ale opro-
ti loňskému roku, kdy voda obsaho-
vala větší množství mikrobů, než 
byly měřitelné limity, je to signál, 
že kvalita se opět zlepšuje. Ve všech  
ostatních ukazatelích (samozřejmě 
s výjimkou pH) jsou téměř všech-
ny ostatní výsledky 0 a tedy velmi 
dobré. Kašnu, bohužel, nelze dez-
infikovat (nejedná se o studnu) ale 
snad už při příštím odběru bude 
voda opět 100 % kvalitní.  

Za ORŽP Božena Naňáková

Jaká je kvalita vody 
městských studní?

však nutné si přiznat, že ideálního 
stavu jednoduše nejde dosáhnout. 
Město vlastní přes 30 kilometrů 
místních komunikací a několik 
desítek komunikacích účelových 
(lesní a polní cesty, cesty k osamo-
ceným domům), přičemž logicky se 
zaměřujeme především na obnovu 
místních komunikací, a to zejména 
v rozsahu celoplošných oprav. Zku-
šenosti z minulosti ukázaly, že dílčí 
opravy, tzv. „flikování“, či přesypá-
vání děr má jen velmi omezenou ži-
votnost, v lepším případě několika 
měsíců a pokud bychom si nasčítali 
cenu těchto dílčích oprav, zjistíme, 
že za dva až tři roky dosáhneme 
ceny, která činí právě výši celoploš-
né opravy. Většinou se tedy vyplatí 
si na komplexní opravu počkat. 
Aby bylo možné opravovat s roz-
myslem a tam, kde je to skutečně 
potřeba (ne tedy jen tam, kde jsou 
nejhlasitější občané, ale zejména 
tam, kde je větší frekvence vozidel 
a více trvale bydlících obyvatel), je 
nutný plán. Ten sice dříve existoval, 
ale zdaleka neobsáhl celé město. 
V komplexní podařilo se ho zpra-

Představujeme plán oprav komunikací

Pokračování ze str. 1

covat až na přelomu loňského a le-
tošního roku a kolegové na úseku 
silničního správního úřadu strávili 
mnoho hodin fyzickými kontrolami 
v terénu i zpracováním v kancelá-
ři. Výsledkem, který byl v dubnu 
schválen Radou města, je plán 
oprav komunikací ve městě, který 
poskytuje ucelený přehled o stavu 
komunikací na všech katastrech 
města a současně stanoví prioritu 
při jejich opravách na základě ně-
kolika kritérií. 
Nejzajímavější informací je, že 
město vlastní celkem 166 souvis-
lých komunikací (63 ve Šluknově, 
103 v místních částech) a pokud 
bychom je chtěli všechny najednou 
opravit, činí odhad nákladů na tuto 
opravu cca 72 mil. Kč. Ročně lze 
přitom na investiční akce či rozsáh-
lejší opravy, a to ve všech oblastech 
správy města, vynaložit max. 30 
mil. Kč (zbytek ze 130 mil. Kč roz-
počtu města spolykají mzdové ná-
klady, náklady na energie, svoz od-
padů či správu městských objektů 
a areálů), přičemž aby nedošlo k zá-
sadnímu úpadku v jiných oblastech, 
sotva se u komunikací povede roční 

rozpočet navýšit nad 10 mil. Kč 
(aktuálně jsou to cca 4 – 5 mil. Kč 
ročně). Stav komunikací se přitom 
stále vyvíjí (čti zhoršuje), z čehož je 
tedy jasné, že nikdy se nepodaří do-
sáhnout úplné spokojenosti všech 
občanů ve všech katastrech. Naším 
cílem však je v horizontu 5 – 10 let 
opravit všechny komunikace, které 
to dle plánu vyžadují a pak postup-
ně budeme začínat zase od začátku, 
jelikož budou nutné opravy silnic, 
které se uskutečnily před 10 – 15 
lety. A tak stále dokola…
Plán oprav komunikací není zcela 
závazný, ale bude hlavní pomůc-
kou při každoročním rozhodová-
ní zastupitelů, které komunikace 
opravit. Pokud máte tedy zájem se 
s ním seznámit a dozvědět se, kdy 
orientačně by mohla být ulice, ve 
které žijete, opravována, navštivte 
prosím ORŽP, kde Vás s ním rádi 
seznámíme. Zkrácená verze plánu 
je pak k dispozici i na webových 
stránkách města.

Za ORŽP Mgr. Martin Chroust

Mgr. Dana Štefáčková
projektová manažerka

MAS ČESKÝ SEVER, z. s.
Poskytujeme dotační poradenství, 
organizační pomoc ve všech fázích 
projektů.

Náhradní termín 
odběrů pitných vod 

na Šluknovsku

Pokračování ze str. 1

www.mestosluknov.cz



Vážení a milí spoluobčané,
nouzový stav byl ukončen a já věřím, že většina z nás přivítala postupné roz-
volňování nařízení vlády. Přesto je potřeba i nadále respektovat určitá opat-
ření a dodržovat základní hygienická pravidla, zejména mytí a dezinfekci 
rukou. Pomalu se vrací k normálu život ve městě i na radnici. Dovoluji si Vás 
informovat o událostech, které ve městě probíhají a na co se můžeme těšit.
Výroční zpráva ORŽP
Jako každý rok připravil Odbor rozvoje a životního prostředí výroční zprá-
vu, ve které jsou shrnuty veškeré investice zrealizované v roce 2019. Je velmi 
pěkné podívat se zpětně, co se ve městě v minulém roce opravilo a vybudova-
lo. Člověk si pod vlivem shonu a starostí mnohdy ani neuvědomí a zapome-
ne, kolik práce bylo ve skutečnosti odvedeno. Jedná se o zajímavý materiál, 
kde naleznete k jednotlivým investicím fotografie, termíny realizací a finanč-
ní náklady. Naleznete jej na webových stránkách města. 
Rekonstrukce tělocvičny
Při pravidelné kontrole staveb jsme se byli podívat, jak práce pokračují, jaký 
je momentální stav na staveništích (tělocvična, školní jídelna, hřbitov v Krá-
lovství). Právě nyní probíhá poslední část rekonstrukce interiéru tělocvičny. 
Jedná se položení nového povrchu podlahy na velkém i malém sále a nové 
obložení stěn včetně zateplení. Krásný nový strop s úsporným osvětlením 
a způsobem vytápění je již v provozu druhým rokem. Letos budou práce do-
končeny a budova tělocvičny tak bude zcela kompletně dokončena. 
Úpravy na hřbitově v Království
V letošním roce byly zahájeny práce na postupné rekonstrukci hřbitova 
v Království. Město získalo tento hřbitov do svého vlastnictví od církve s tím, 
že po zpracování pasportu hřbitova zahájíme práce na obnově. Ty budou 
prováděny postupně, stejně jako na hřbitově ve Šluknově. Z velké části byly 
vykáceny staré a suché stromy a byly nahrazeny novou výsadbou. Zbýva-
jící staré stromy budou vykáceny po několika letech, až ty nové trochu po-
vyrostou a budou opět nahrazeny novými stromy. Dále budou instalovány 
kamenné obrubníky podél střední cesty. V budoucnu je v plánu i vydláždění 
této cesty a rekonstrukce márnice. Prosím jen o trpělivost, vše nejde udělat 
najednou. Nicméně je důležité, že práce byly zahájeny. Děkuji občanům 
Království za trpělivost a věřím, že nové změny na hřbitově budou veřejností 
vnímány pozitivně.
Získali jsme 4 dotace na investice
Město obdrželo rozhodnutí o přidělení dotací na čtyři investiční akce v celko-
vé hodnotě cca 20 mil. Kč. První dotace je na dodláždění chodníku ul. E. Be-
neše směrem na Císařský. Práce budou zahájeny a dokončeny letos a koneč-
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ně bude i tato část chodníku hotova, 
což ocení zejména chodci.
Druhá dotace je na bezbariérovost 
v ZŠ ul. Žižkova. Bude zrekonstru-
ován vchod do budovy včetně vnitř-
ních úprav. Nově vznikne i pracoviš-
tě speciálního pedagoga v bývalém 
bytě pro školníka. O významu této 
investice nelze pochybovat, protože 
kdo má místní znalost, velmi dobře 
si uvědomuje, že celá budova této 
školy by si zasloužila kompletní re-
konstrukci. V budoucnu s tím počí-
táme. Práce zde budou dokončeny 
v tomto roce. 

Eva Džumanová

Další dotace půjde na investici v budově ZŠ ul. T. G. M. V plánu je rekon-
strukce odborné učebny, dvou kabinetů, laboratoře včetně nábytku a pomů-
cek, sociálního zařízení a oken v příslušné části budovy. Práce budou zahá-
jeny v příštím roce. 
Poslední nejvyšší dotace je na rekonstrukci a dostavbu cyklostezky ze Šluk-
nova do Rožan. V letošním roce bude opravena stávající cyklostezka, budou 
instalovaná odpočinková místa, v příštím roce pak bude dostavěna nová část 
z ul. Budišínská k rybníku Hraničář a v Rožanech až ke státní hranici. 
Zrušení kulturních akcí do konce září
Všichni sledujeme vývoj situace kolem uvolňování opatření v souvislosti 
s pandemií. Nejpomalejší postup při rozvolňování je plánován u akcí, kde se 
shromažďuje velké množství lidí. A to se týká právě kulturních akcí. Nyní je 
počet lidí na akcích omezen a lze se domnívat, že podobný vývoj bude i nadá-
le. Proto rada města přistoupila k rozhodnutí prodloužit zrušení kulturních 
akcí pořádaných městem do konce září. Prakticky si nedovedeme představit, 
že by např. na akci do parku byl umožněn vstup danému počtu lidí a ostatním 
by vstup umožněn nebyl. Nikdo z nás opravdu neví, jak se bude situace vy-
víjet. Toto rozhodnutí bylo předem diskutováno se zastupiteli města a shodli 
jsme se v názoru zrušit akce do konce září s ohledem na současnou situaci 
a také s ohledem na negativní ekonomický vývoj. Vzhledem k plánovému 
ponížení daňových příjmů v rozpočtu města jsme museli přistoupit k velmi 
úsporným opatřením. Stejně jako většina měst a obcí v celé republice. Věřím, 
že se situace kolem pandemie bude postupně zlepšovat a doufám, že si ale-
spoň nějaké kulturní akce užijeme v závěru roku nebo v následujícím roce. Je 
zkrátka doba, kdy prevence a zodpovědné chování v době pandemie se stalo 
prioritou. Děkuji všem občanům za pochopení.
Přeji příjemné prožití měsíce června a zejména pak pevné zdraví.

Technické služby
mají nového jednatele

Od 1. června 2020 se stal novým jednatelem Technických služeb ve 
Šluknově p. Lukáš Janeček.  
Naším společným cílem je pracovat pro město efektivně se zamě-
řením na zachování nastavených služeb pro město a udržování 
veřejného pořádku. Přeji p. Janečkovi v této nelehké pozici mnoho 
úspěchů, energie a pevných nervů. Kontakt: 602 434 225, jedna-
tel@ts-sluknov.cz. 
Svou činnost na pozici jednatele naopak ukončil p. Bc. Zdeněk Čer-
ný, který v Technických službách Šluknov pracoval 12 let. Za tuto 
dobu vytvořil fungující firmu, s týmem svých lidí odvedl pro město 
veliký kus práce, zažil úspěchy i problémy. Jak známo, úspěch se 
v Čechách neodpouští, proto musel čelit opakovaným stížnostem, 
kontrolám a obviněním ze strany stěžovatelů. Ovšem i to je daň za 
práci pro lidi a životní zkušenost. 
Dovolím si touto cestou Zdeňkovi velmi poděkovat za odvedenou 
práci pro město Šluknov za všechny roky. Byl výborným kolegou, 
který se vždy snažil vyhovět nám i občanům. Přeji mu pevné zdraví, 
mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě. 

Eva Džumanová

Na základě rozhodnutí vedení Města Šluknova dochází od 1. června 2020 
ke změně provozní doby v kompostárně a ve sběrném dvoře.

Provozní doba sběrného dvora: 
Pondělí: 8.00 – 12.00 hodin; 12.30 – 14.00 hodin
Středa:   8.00 – 12.00 hodin; 12.30 – 17.00 hodin
Pátek:     8.00 – 12.00 hodin; 12.30 – 17.00 hodin
Sobota:  8.00 – 12.00 hodin; 12.30 – 14.00 hodin
Provozní doba kompostárny: 
březen až listopad 
Úterý:      8.00 -  12.00 hodin; 12.30 – 16.00 hodin
Čtvrtek:  8.00 – 12.00 hodin; 12.30 – 14.00 hodin 
Sobota:   8.00 – 12.00 hodin; 12.30 – 14.00 hodin

Na základě rozhodnutí vedení Města Šluknova dochází 
ke změně podmínek 

přijímání a předávání odpadů v městské kompostárně. 
 Odpad ze zeleně bude v kompostárně přijímán za úplatu a to:
Tráva, listí, sláma, zemina, štěpka, kůra: 4,50 Kč/10 kg
Větve: 5,50 Kč/10 kg
Bioodpad obsahující kuchyňský bioodpad: 6 Kč/10 kg
 Hotový produkt bude možné zakoupit za cenu: 
Kompost hrubá frakce: 5 Kč/10 kg
Kompost jemná frakce: 7 Kč/10 kg

Za ORŽP Božena Naňáková

Změna provozní doby sběrného 
dvora a kompostárny
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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

www.facebook.com/linhart.krasnalipa

Vážení,
doba je turbulentní, děje se mnohé. Vybráno 
jen pár bodů.

Sucho a pozemkové reformy
Mnozí se shodují, že horší než COVID-19 je 
sucho. Jedním z klíčových nástrojů, kterým 
by býval stát mohl už léta účinně proti suchu 

Mohlo by Vás zajímat: sucho a nemocnice

bojovat, jsou komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). Výdaje na KPÚ se ale 
snižují (v roce 2010 byly výdaje státu 1 715 mil. Kč - 1,5 promile poměru 
ke státnímu rozpočtu, v roce 2020 už jen 1 357 mil. Kč - 0,8 promile, tedy 
reálně polovina!).
KPÚ mohou přitom pomoci členit velké půdní bloky, zlepšit zúrodňová-
ní půdního fondu, zlepšit odtokové poměry v krajině, snižovat nepříznivé 
účinky povodní a sucha, zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny. Zajímavé 
je např. historické porovnání vodních ploch. Na území ČR se nachází při-
bližně 22 000–24 000 malých vodních nádrží (přibližně 50 000 ha). Jedná 
se však o pouhé torzo odhadovaných 75 000 rybníků (přibližně 180 000 
ha), které se na našem území rozkládaly ještě na počátku 17. století. Plné 
dvě třetiny z nich byly v průběhu 18. a 19. století vypuštěny a nikdy neob-
noveny a to se stále spíše zhoršuje. Ale zkuste si dnes třeba legálně obnovit 
rybník, natož postavit nový. A kde na to vzít?!

Zdravotnictví a rumburská nemocnice
Jak mnozí víte, vítěznou nabídku na převzetí nemocnice v Rumburku 
předložil nakonec a konečně Ústecký kraj. Asi nemá smysl připomínat 
snahu dospět tajným hlasováním na 
jednání krajského zastupitelstva za 
částku 10,3 milionů do bodu, kdy se 
bude moci dokončit jen plané před-
stírání. Naštěstí je před volbami a ne-
bylo únosné schvalovat to v tajném 
hlasování. A tak vše dopadlo jinak, 
než mnozí opět chtěli. Teď se po letech 
nezapomenou pochválit. Všichni čeká-
me, co bude. A jak to reálně dopadne. 
Což záleží na mnoha a mnoha dalších 
krocích včetně toho, jak nemocnici Ús-
tecký kraj bude chtít provozovat…
Mezitím jsme dne 29. dubna v Senátu 
projednávali návrh zákona, kterým se 
mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojist-

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

www.kr-ustecky.cz
www.dopravauk.cz 

Vzhledem k postupnému uvolňová-
ní vládních nařízení zahájil Ústecký 
kraj v rámci integrované dopravy 
DÚK od soboty 16. 5. 2020 pro-
voz turistických linek, které jsou 
až na výjimky obnoveny v plném 
rozsahu. Od pondělí 25. 5. 2020 
pak DÚK obnovuje provoz přeru-
šených školních a většiny nočních 
spojů, čímž se dopravní obslužnost 
v Ústeckém kraji dostane téměř do 
podoby před vyhlášením nouzové-
ho stavu. Výjimku budou nadále 
tvořit již zmíněné přeshraniční spo-
je (autobusové i vlakové) a některé 
další vlakové spoje, jejichž aktuální 
přehled naleznete na webu. Pro ob-
novení přeshraničních spojů potře-

bujeme umožnění volného přecho-
du hranice a neomezení turistiky do 
Německa a o případném obnovení 
bude veřejnost informována. Zatím 
jedou mezinárodní autobusové lin-
ky DÚK do poslední vhodné stani-
ce před hranicemi formou výluko-
vého jízdního řádu.
V případě nejasnosti k popsaným 
omezením provozu či potřeby dal-
šího kontaktu se, prosím, obracej-
te na technology zpracovávající 
jízdní řády, jak jste zvyklí: železni-
ce Bc. Aleš Cestr (cestr.a@kr-us-
tecky.cz, 475 657 589) , autobusy 
východ kraje Ing. Jan Otčenášek 
(otcenacek.j@kr-ustecky.cz, 475 
657 288), autobusy západ kraje 
Martin Duda (duda.m@kr-ustec-
ky.cz, 475 657 582), případně pak 
Bc. Radek Kozlík (kozlik.r@kr-us-
tecky.cz, 475 657 210).
Pouze doplňuji, že ačkoli již 20. 4. 

došlo k obnovení nástupu přední-
mi dveřmi a bylo rovněž obnoveno 
odbavování cestujících u řidiče (ve 
vlaku k obnovení kontaktu s prů-
vodčím), nadále platí povinnost 
nastoupit do dopravního prostřed-
ku se zakrytými ústy a nosem a to 
až do úplného zrušení příslušného 
vládního nařízení. 

Ing. Jakub Jeřábek, vedoucí 
oddělení dopravní obslužnosti 

Odbor dopravy 
a silničního hospodářství

Postupný návrat k normálním jízdním řádůmNejen turistickými vlaky 
opět do Německa!

1. Dráha národního parku 
Rumburk - Bad Schandau - 
Děčín od 15. 6. v denním pro-
vozu.
2. Turistický vlak Českého 
Švýcarska T2 Krásná Lípa/
Rumburk - Brtníky - Mikulášo-
vice od soboty 20. 6. v provozu 
o víkendech; v červenci a srpnu 
denně.
3. Vlak RE 20 Ústí - Bad 
Schandau - Drážďany od sobo-
ty 20. 6. o víkendech v provozu.

www.ceskesvycarsko.cz/cs
informace@ceskesvycarsko.cz

Dům Českého Švýcarska
Křinické náměstí 1161/10
Krásná Lípa 407 46

ném na veřejné zdravotní pojištění – navýšení plateb za státní zaměstnan-
ce a načerpání desítek miliard do zdravotnictví. Využil jsem přítomnosti 
ministra zdravotnictví, abych připomenul dlouhodobě neutěšenou situaci 
v regionálním zdravotnictví a takto ho opět vyzval k řešení: 
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, já 
v zásadě podporuji návrh zákona o zvýšení plateb za státní pojištěnce včetně 
doprovodných usnesení, ale chtěl bych požádat a využít toho, že tady máme 
pana ministra, abych ho požádal o jednu věc. Aby se zasadil v rámci financo-
vání o dostupnou zdravotní péči napříč celou republikou, tzn. nejen v Praze, 
nejen v aglomeracích, ale i v příhraničí. A to nejen akutní lůžkovou péči, ale 
i v dalších oborech jako jsou praktici, stomatologové atd. Protože situace je 
velmi nevyvážená. Myslím, že i ministerstvo má k tomu podklady a analý-
zy, například ze Šluknovska, jak jsme o tom mluvili. A ta situace není vůbec 
dobrá. Myslím si, že dlouhodobě je to neudržitelné. Říkám to i proto, že i po 
mnoha měsících, zhruba 8 měsíců, kdy se podepsalo memorandum o spolu-
práci mezi ČR a Saskem v Dolní Poustevně, tak bohužel dodnes přeshraniční 
péče, která by někdy pomohla v některých případech alespoň, dodnes vlastně 
nefunguje, a to nejen proto, že jsou uzavřené hranice, ale protože dodnes to 
nebylo vyřešeno.
Pak někteří pacienti, a to v poměrně velkém množství, to mají do nejbližší 
nemocnice 70 km, někdy je to přes pohoří, takže v zimě, i když letos žádná 
nebyla, v zimě nemají možnost se dostat k pořádné zdravotní péči. Takže o to 
bych chtěl požádat pana ministra. On situaci na Šluknovsku zná, ale ono 
to není jen Šluknovsko, je to Jesenicko a další. Takže bych ho chtěl oprav-

du požádat a vyzvat k tomu, aby se o tyto 
věci zasadil i v regionech, jako je právě 
příhraničí. Děkuji za pozornost.
Ministr slíbil, že zdravotní péče v někte-
rých příhraničních regionech bude pod-
pořena zvýhodněným financováním. 
Jak to ale skutečně bude? Uvidíme.
Nejen v rámci koronavirové krize se 
mluví o mnohém a jsou různé nápady. 
Senát jistě vždy drží basu se samosprá-
vami. A podporuje kroky na rozumnou 
podporu ekonomiky v regionech (např. 
snížení zátěže či snížení sazeb daní ve 
službách). 
Hezké dny.

 Váš senátor Zbyněk Linhart
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Na slovíčko s...
...s Ing. evou Baborákovou

svůj osobní problém. Chci pokračovat v úzké spolupráci s vedoucími od-
borů, se starostkou, členy rady města a zastupiteli. Předávat si informace, 
diskutovat nad problémy a hledat řešení tak, aby to bylo ve prospěch měs-
ta a občanů. Vím dobře, že tato práce je velmi náročná časově i psychicky, 
přesto mě naplňuje a utvrzuje v přesvědčení, že jsem na správném místě.

Rozhovor vedla šéfredaktorka Jitka Schneiderová

Městský úřad ve Šluknově má od 1. ledna 2020 novou tajemnici. Stala se jí 
Ing. Eva Baboráková, která dosud vedla Odbor vnitřní správy. Nové paní ta-
jemnici jsme položili několik otázek.
Povězte prosím čtenářům něco o sobě.
Je mi 47 let, jsem vdaná, mám 2 děti a celý život žiji ve Šluknově. Na měst-
ském úřadě pracuji již od roku 2012, na pozici vedoucí Odboru vnitřní 
správy, od dubna 2019 jsem byla pověřena i vedením Odboru ekonomic-
kého a od 1. ledna 2020 jsem byla jmenována do funkce tajemnice MěÚ.
Proč jste se rozhodla přihlásit se do výběrového řízení na tajemníka?
Do výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího úřadu – tajemníka 
MěÚ Šluknov jsem se rozhodla přihlásit hned z několika důvodů. Jedním 
z důvodů byl samozřejmě kariérní růst a uplatnění získaných zkušeností, 
ale neméně důležitým důvodem byla velká podpora zaměstnanců našeho 
úřadu. Do nové role jsem vstoupila se znalostí místního prostředí, a to 
jak po stránce personální, tak i chodu a řízení úřadu, příslušné legislati-
vy i znalostí ekonomických záležitostí města Šluknov a rozpracovaných 
úkolů. Samozřejmě důvěra rady a vedení města je pro mne velmi důležitá 
a jsem za ní skutečně ráda, ale zároveň je i velkým závazkem do budoucna.
Jaké jsou kompetence a úkoly tajemníka?
Tajemník především zajišťuje, aby byla řádně a včas plněna usnesení za-
stupitelstva a rady města kompetentními odbory MěÚ. Řídí a kontroluje 
činnost zaměstnanců města zařazených do městského úřadu a je přímým 
nadřízeným vedoucích úředníků v čele odborů. Plní úkoly statutárního or-
gánu zaměstnavatele, tzn. stanoví podle zvláštních právních předpisů pla-
ty všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu, vymezuje 
práva, povinnosti a odpovědnost pracovníků úřadu, ale zároveň vytváří 
vhodné pracovní podmínky pro zaměstnance a zodpovídá za zvyšování je-
jich kvalifikace. Tajemník je odpovědný za zákonnost postupů při výkonu 
agend a chodu MěÚ, a to při výkonu agend státní správy, ale i samosprávy. 
Dále je zodpovědný za přípravu podkladových materiálů pro jednání rady 
a zastupitelstva a účastní se zasedání s hlasem poradním. Spolupracuje 
s příspěvkovými organizacemi města (základní a mateřská škola). Úzce 
spolupracuje zejména se starostou a místostarostou. Vykonává i další úko-
ly, kterými jej pověří starosta, rada města či zastupitelstvo vč. koordinace 
legislativní činnosti městského úřadu při zpracování právních předpisů 
města. Zajišťuje agendu voleb, ale i např. výkon veřejně prospěšných prací 
atd. Těch povinností je mnohem více.
Pandemie zasáhla nás všechny, život se jakoby zastavil. Jak pandemie 
a s ní spojená opatření zasáhla chod městského úřadu? 
Situace spojená s pandemií pro nás byla složitá, stejně jako pro všechny 
ostatní. Dostali jsme se do nové situace, se kterou se nikdo z nás nesetkal, 
bombardováni spoustou opatření a nařízení, která se měnila ze dne na den. 
Všechna nařízení jednotlivých ministerstev nám stále doporučovala přijí-
mat a realizovat opatření vedoucí ke snížení nebezpečí přenosu nemoci 
Covid-19, což bylo spojeno i s omezením úředních hodin. Současně jsme 
vždy měli na paměti oprávněný zájem občanů města Šluknov včetně seni-
orů, kteří si potřebovali vyřídit své bezodkladné záležitosti, proto jsme se 
snažili zachovat i ve zkrácené době všechny agendy.  Zároveň jsme museli 
myslet i na jejich zdraví a ochranu včetně zaměstnanců města a městského 
úřadu, proto byly nakoupeny ochranné prostředky, dezinfekce i přepážky, 
aby se zamezilo kontaktu osob a případnému přenosu onemocnění. 
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem zaměstnancům za jejich 
ochotu pracovat za ztížených podmínek a občanům města za dodržování 
hygienických nařízení, toleranci a trpělivost při návštěvě radnice. Společ-
né zvládnutí současné krize nám přineslo i pozitiva. Říká se, že krizová 
situace nám nastaví zrcadlo a každý ukáže svou pravou tvář. Jsem moc 
ráda, že jsem se ve většině lidí na úřadě nespletla a vím, že se na ně mohu 
opravdu spolehnout.
Jaká je Vaše vize v práci na pozici tajemnice do budoucna?
Mým cílem je zachovat úřad v maximální míře přístupný pro občany tak, 
aby byl přívětivým místem pro návštěvníky a zároveň příjemným pracov-
ním prostředím pro zaměstnance. Byla bych ráda, aby občané vnímali úřad 
jako místo, kam mohou kdykoli přijít a zeptat se na radu či vyřešit nějaký 

Svoz pytlů s tříděným odpadem se uskuteční 6. července 2020. 
Sváženy budou žluté pytle s drobným plastem a PET lahvemi, 
oranžové pytle s nápojovými kartony a zelené pytle s drobnými 
kovy např. plechovkami od potravin, od krmení pro domácí zvířa-
ta, plechovky od piva apod. Pytle s vytříděným odpadem připrav-
te na obvyklou trasu den předem, tj. v neděli 5. července 2020. 
Mapa svozové trasy je k nahlédnutí na stránkách města Šluknova 
– 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 nebo v Technických službách Šluknov spol. s r. o. Císařský 
378, Šluknov. 
Kalendář s vyznačením svozů pro rok 2020 si  můžete vyzvednout 
v recepci, pokladně, sekretariátu a odboru rozvoje a životního 
prostředí MěÚ ve Šluknově a také v Technických službách spol. 
s r. o. v Císařském. 

Za ORŽP Božena Naňáková

Svoz
 tříděného odpadu
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Základní škola J. Vohradského Šluknov
Ředitel školy: Mgr. renata Sochorová (tel. 736 633 581)

ul. T. G. Masaryka 678, Šluknov - hl. budova a ředitelství (tel. 412 386 395) 
ul. Žižkova 722, Šluknov - první stupeň a školní družina (tel. 412 386 406) 

Mgr. Renata Sochorová, ředitelka školy

V květnu a červnu začala naše vláda postupně umožňovat osobní přítom-
nost žáků ve škole.

Postupný nástup do základní školy

Nástup deváťáků

Poslední vlna uvolnění - 2. stupeň

Jako první mohli do školy přijít deváťáci, kteří se připravují na přijímací 
zkoušky. První žáky po dvouměsíční přestávce jsme tedy uvítali 12. května. 
Této možnosti využila většina žáků devátého ročníku, kteří konají přijímací 
zkoušky, tj. hlásí se na maturitní obory. Několik z nich, bohužel, muselo 
zůstat i nadále doma, protože žijí ve společné domácnosti s někým z rizi-
kové skupiny, které hrozí větší nebezpečí v souvislosti s koronavirovou ná-
kazou. V takovém případě bylo doporučeno ministerstvem zdravotnictví, 

učebna s rozestupy pro deváťáky

aby zákonní zástupci zvážili riziko, kterému vystaví tyto členy domácnosti, 
když se jejich děti budou stýkat s větším počtem osob. Deváťáci chodí do 
školy každé úterý a čtvrtek a probírají zejména matematiku a český jazyk, 
což jsou předměty, ze kterých budou 8. června konat přijímací zkoušky. 
Všem vycházejícím žákům budeme tento den držet palce, aby přijímací 
zkoušky zvládli a byli přijati na školu, kterou si vybrali.

Příchod žáků 1. stupně
Za 14 dní, tedy 25. května, mohli dobrovolně do školy nastoupit žáci prv-
ního stupně. Vzhledem k tomu, že podmínky, které bylo nutné ve škole 
splnit, byly velmi přísné (rozestupy, neměnné 15ti členné skupiny, opako-
vané dezinfekce, roušky, neopouštění areálu školy…,  a opět  také zvážení 
rizika, pokud ve společné domácnosti žijí osoby více ohrožené koronavi-

učebna s rozestupy pro 1. stupeň

rem), tak se nakonec pro prezenční 
výuku rozhodlo pouze rodiče 13ti 
žáků. Zejména ti, kteří museli nut-
ně nastoupit do zaměstnání. Žáci 
se vzdělávají v prostoru přípravné 
třídy, zde totiž mají vhodné prosto-
ry jak k výuce, tak k relaxaci, je tu 
i malá jídelna a toaleta. Toto místo 
je vhodné pro střídání činností. 
Paní učitelka s žáky pracuje na stej-
ných úkolech, které ostatní děti dě-
lají doma v rámci online výuky. Asi-
stentky pedagoga se věnují hlavně 
volnočasovým aktivitám. Pokud to 
počasí dovolí, využívají žáci i škol-
ní zahradu. Takové podmínky jsme 
mohli zajistit pouze proto, že se při-
hlásil takový počet žáků, který nám 

vybavení dezinfekčními prostředky

umožnil vytvořit pouze jednu skupinu. Pokud by bylo skupin více, byly by 
podmínky pro žáky mnohem méně komfortní.

Poslední vlna uvolnění nastane 8. června, kdy mohou do školy přijít i další 
žáci druhého stupně. Vzhledem k tomu, že v tomto týdnu se již uzavírá hod-
nocení na vysvědčení, tak je toto uvolnění bráno spíše jako možnost setkat 
se s některými spolužáky a třídním učitelem. Osmého a devátého června 
proběhnou, v případě zájmu žáků, individuální konzultace s jednotlivými 
vyučujícími. Např. pokud by žáci měli zájem o dovysvětlení nějakého učiva 
nebo se chtěli nechat přezkoušet z nějaké látky. Na tyto konzultace se žáci 
musí objednat do třetího června, abychom na základě počtu přihlášených 
žáků mohli zajistit dodržení hygienických pravidel. Dále budou v týdnu od 
15. června vypsány třídnické hodiny – vždy v jednom dni pro jeden ročník. 
Při této příležitosti se žáci mohou setkat s třídním učitelem, dořešit pří-
padné třídnické záležitosti, vyzvednout si věci, které jim ve škole zůstaly, 
a odevzdat učebnice.

Vysvědčení
Na konci května jsme měli původně plánované ředitelské volno, kdy mělo 
být realizováno školení pro pedagogický sbor. Toto volno přesuneme na 
konec června, takže vysvědčení bude vydáváno 26. 6. 2020. Pokusíme se 
zajistit nějakou možnost předání vysvědčení třídním učitelem i žákům prv-
ního stupně tak, aby se děti mohly rozloučit se spolužáky i se svým učite-
lem. Zajištění dodržení hygienických podmínek bude ale náročné, zatím 
ani nevíme, zda nám tyto podmínky nějak neupřesní ministerstvo školství. 
Zákonné zástupce o způsobu předání vysvědčení budeme informovat onli-
ne prostředky. V každém případě účast na takovém předávání by byla čistě 
dobrovolná, nevyzvednutá vysvědčení budou zákonným zástupcům k dis-
pozici na začátku prázdnin v kanceláři školy, popřípadě budou předána 
žákům při nástupu do školy v září.
Děkuji všem žákům za to, jak se zvládli přizpůsobit online výuce. Rodičům 
děkuji za to, že prokázali obrovskou trpělivost a toleranci, když s touto výu-
kou svým dětem pomáhali. Také ale děkuji všem pedagogickým pracovní-
kům, kteří se za pochodu museli přizpůsobovat neustále se měnícím pravi-
dlům a požadavkům a zároveň se potýkat s různými záludnostmi techniky 
tak, aby zajistili distanční výuku co nejlépe.
Pevně doufám, že takováto situace se již ve školství opakovat nebude. Také 
věřím, že konec školního roku proběhne sice za mimořádných podmínek, 
ale za plného zdraví všech zúčastněných.
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V současné době se většina žáků v důsledku koronavirové nákazy vzdělává 
doma prostřednictvím distanční výuky. Momentálně prázdné školní pro-
story byly využity k tomu, aby mohly být dříve zahájeny stavební úpravy, 
které byly plánované zejména na období školních prázdnin. Nějaká ome-
zení výuky např. uzavření tělocvičny z důvodu rekonstrukce, by určitě na-
stala i pokud by výuka probíhala za normálních podmínek.
V tomto školním roce náš zřizovatel – město Šluknov – naplánoval tři větší 
investiční akce, které mají zlepšit podmínky vzdělávání na základní škole.

Tělocvična
První dlouho plánovanou akcí je výměna podlahové krytiny a obložení stěn 
na obou sálech tělocvičny. Zde byly práce zahájeny již v dubnu. Bude tím 
uzavřena celková rekonstrukce tělocvičny, která započala modernizací 
hygienického zázemí, pokračovala zateplením budovy a změnou způsobu 
vytápění. Doufám, že všichni milovníci sportu tuto velkou investici ocení 
a hlavně, že se budou v tělocvičně chovat tak, aby nedocházelo k poškozo-
vání nového vybavení.

Jídelna
Další akce probíhá ve školní jídelně. Jedná se o zateplení a bezbariérovost 
budovy. První etapa započala v loňském roce – byla vyměněna okna v bu-
dově a instalována nová vzduchotechnika. V květnu začaly práce na druhé 
etapě – jedná se zejména o úpravu vnitřních prostor k zajištění bezbari-
érovosti budovy. Budou vyměněny některé podlahové krytiny, vyměněny 
dveře za širší, bude zde vybudována bezbariérová toaleta. Dále se změní 
dispozice zádveří. Zároveň začnou přípravné práce k instalaci výtahu. 
Další práce budou pravděpodobně pokračovat po prázdninách a částečně 
i v dalším roce – jedná se o dokončení výtahu, bezbariérový přístup k budo-
vě a zateplení stěn a střechy.

Budova v Žižkově ulici
Poslední akcí je realizace projektu na budově Žižkova. Zde by měl být vybu-
dován bezbariérový vstup do budovy, dále úprava celého přízemí, aby bylo 
bezbariérové včetně toalet. Také bude zrekonstruován bývalý byt školníka, 
který je už delší dobu prázdný. Tyto prostory využijeme pro školní pora-
denské pracoviště, které je v současné době v jedné ze tříd. Tu ale od září 
budeme potřebovat jako třídu kmenovou, neboť nám opět naroste celkový 
počet tříd na prvním stupni. Ve všech ročnících prvního stupně již budeme 
mít tři třídy. Práce na budově Žižkova začnou v polovině června.
V souvislosti s těmito akcemi pro nás plynou různá omezení, z nichž někte-

Probíhající stavební úpravy

Mgr. Renata Sochorová, ředitelka školy

rá možná přetrvají do začátku školního roku. Doufám ale, že všichni tato 
omezení přijmeme s vědomím, že je to cena za velké investice zřizovatele, 
které mají vést k modernizaci školních prostor.
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Kavárnu ve Šluknovském zámku 
můžete navštívit od pondělí do ne-
děle - 9:00 až 17:00 hodin - a jak je 
z nabídky patrné, můžete si ke kávě 
dát různé dobroty a provozovatelé 
nezapomněli ani na nabídku pro 
děti a pravidelný pitný režim. 

Text a fofo: Renáta Parkmanová

Městská knihovna je pro čtenáře otevřena stále v omezeném provozu jen 
dva dny v týdnu, a to každé pondělí a středu od 8:00 do 12:00 hodin a od 
12:30 do 16:00 hodin. Stále totiž platí provozní opatření, že vrácené knihy 
a časopisy musí být umístěny na 3 dny do skladu (tzv. karantény) a teprve 
poté je možné je znovu půjčovat.
Vstup do knihovny je možný jen po desinfekci rukou připraveným des-
infekčním prostředkem a s nasazenou rouškou, a to max. 5 čtenářům 
najednou – ostatní musí počkat před vchodem v rozestupech minimálně 
2 metry. Také v půjčovnách v knihovně je třeba dodržovat rozestupy mezi 
jednotlivými čtenáři minimálně 2 metry. 

... již téměř rok pracujeme na Od-
boru kultury ve spolupráci s Od-
borem rozvoje a ŽP a zejména pak 
ve spolupráci s Klubem českých tu-
ristů a Obecně prospěšnou společ-
ností České Švýcarsko na vyznačení 
několika nových turistických tras 
v našem městě, které by umožnily 
tzv. „zokruhovat“ výlety a procház-
ky Šluknovem? Práce je to dlouho-
dobá, ale velmi zajímavá a v nejbliž-
ších týdnech již budou znát i její 
výsledky v podobě nových turistic-
kých značek, rozcestníků a cedulek. 
Pak vás rádi po jednotlivých trasách 
ve Šluknovských novinách „prove-
deme“ a věříme, že budou dobrým 
tipem na výlet či procházku nejen 
pro turisty a návštěvníky našeho 
města, ale i pro místní – a věřte, že 
je u nás krásně a že je stále co nové-
ho objevovat a obdivovat.

Ing. Bc. Ivana Lukešová, 
vedoucí Odboru kultury

Uvolnění některých opatření, sou-
visejících s pandemií koronaviru, 
umožnilo i našemu zámku otevřít 
od pondělí 25. května 2020 své 
dveře návštěvníkům dokořán. Opět 
tedy fungujeme ve standardní pro-
vozní době, tj. denně vč. svátků a ví-
kendů od 7:00 do 12:00 a od 12:30 
do 17:00 hodin.
Některá opatření se však musela 
promítnout i do provozu zámku. 
V interiéru zámku – v informačním 
centru, na zámeckých prohlídkách 

Šluknovský zámek je návštěvníkům znovu otevřen

i na výstavách – je tak před vstupem nutná desinfekce rukou, návštěvníci 
musí nosit roušky a dodržovat doporučené rozestupy. V souvislosti s ěmito 

provozními podmínkami tak bylo nutné omezit i maximální počet návštěv-
níků, kteří se najednou mohou sejít v informačním centru, na prohlídce 
zámku či na některé z výstav, o všem budou návštěvníci podrobně infor-
mování pracovnicemi zámku. Život se do našeho zámku vrací postupně 
a zvolna, jsme však za to velmi rádi a srdečně Vás zveme.

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

Knihovna je otevřena zatím jen dva dny v týdnu

Víte, že...

Prodloužili jsme konání instalo-
vaných výstav v zámku, a to jak 
výstavy „Fenomén Igráček“, tak 
i výstavy fotografií Jana Vacy až 
do konce prázdnin a připravuje-
me instalaci dalších dvou výstav – 
„Čím platily naše babičky“ a „Jiří 
Winter – Neprakta, aneb Léto 
s Nepraktou“ na měsíce červenec 
až září.           
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Výroční zpráva Odboru rozvoje a životního prostředí
Odbor rozvoje a životního prostředí již šestým rokem zpracovává výroč-
ní zprávu o své činnosti za předcházející rok. Zpráva shrnuje (včetně fo-
todokumentace) většinu investičních akcí či rozsáhlejších oprav, které 
se ve městě za loňský rok uskutečnily. V plném rozsahu je zveřejněna na 
webových stránkách města a rádi bychom vám ji ve velmi zkrácené podo-
bě poskytli i na stránkách ŠN. Níže tedy naleznete přehled několika nej-
zásadnějších akcí, které byly loni realizovány. Jedná se opravdu o zlomek 
celkového výčtu, pro kompletní přehled skutečně doporučujeme návštěvu 
webových stránek města.

Oprava hřbitovní kaple ve Šluknově - Zhotovitel akce: STAMO spol. s r. o. 
Děčín. Profinancování akce: 2,04 mil. Kč  

MŠ Žižkova – přírodní zahrada - Zhotovitel akce:  MEGA, a. s., Praha. Pro-
financování akce: 1,22 mil. Kč

Vybudování vyhlídky na Židovském vrchu, vč. přístupové komunikace - Zho-
tovitel akce: SIOPS s. r. o. Vilémov, Technické služby Šluknov spol. s r. o. Pro-
financování akce: 1,33 mil. Kč

Veřejné osvětlení v ulici Na Hrázi - Zhotovitel akce: Technické služby Šluk-
nov, spol. s r. o. Profinancování akce: 1,03 mil. Kč  

Obnova sochy sv. Jana Nepomucké-
ho ve Fukově - Zhotovitel akce: AVU 
Praha. Profinancování akce: 283 
tis. Kč

Dokončení chodníku na Rumburské 
ulici - Zhotovitel akce:  Technické 
služby Šluknov, spol. s r. o. Profinan-
cování akce: 1,806 mil. Kč

Oprava místních komunikací ve městě Šluknov - Zhotovitel akce: Technické 
služby Šluknov, spol. s r. o. Profinancování akce: 3,224 mil. Kč
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Výstavba chodníku v Království - Zhotovitel akce: Technické služby Šluknov, 
spol. s r. o. Profinancování akce: 5,1 mil. Kč 

Květinová pyramida na náměstí Míru - Zhotovitel akce: UNILES, a. s., 
Rumburk. Profinancování akce: 56 tis. Kč 

Za ORŽP Mgr. Martin Chroust

Stavební úpravy autobusové zastávky Benar - Zhotovitel akce: Technické 
služby Šluknov, spol. s r. o. Profinancování akce: 4,15 mil. Kč

Oranžové přechody v ulici T. G. M. - Zhotovitel akce: Technické služby Šluk-
nov, spol. s r. o. Profinancování akce: 600 tis. Kč

Pietní vzpomínka podruhé
Letošní pietní vzpomínka na 75. výročí skončení 2. světové války a uctění 
památky jejích obětí proběhla v našem městě kvůli koronavirovým omeze-
ním netradičně nadvakrát a v omezeném počtu účastníků. 
Členové a příznivci KSČM položili kytičky na všech třech památečních mís-
tech už 5. května, tedy v den vypuknutí Pražského povstání, druhá skupina  
pak se sešla před Základní školou Josefa Vohradského v pátek 8.  května. 

Ve své vzpomínkové řeči, věnované především studentům SLŠ, připomněl 
Mgr. Rudolf Sochor cenu a důležitost těch, kteří obětovali život v boji proti 
fašismu, a pro to, aby následující generace mohly žít v klidu a v míru. A že 
stejně důležité jsou postoje dnešních lidí pro zachování demokracie pro 
další budoucnost naší společnosti.           

Text: Ing. Milan Kořínek, foto: Miluše Kořínková
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Kamsi jsem večer dojel a zaparkoval. Hezké místo. Zelená louka, kolem jen 
pár stavení. A za zády roztomilý les s kobercem mechu a s jemnými trsy 
trávy lehce se vlnícími v poryvech větru. Byl to lesík trošku jako z pohád-
ky. A hned za lesem pak větší kopec, kterému jsme si my, nížinatí Češi, už 
tak nějak navykli říkat hora. Luž, nejvyšší vrchol chráněné krajinné oblasti 
Lužické hory. A přede mnou vesnička Horní Světlá.
Nedalo mi to, abych si na tu “horu” hned dalšího dne nevyšel. A to co jsem 
tam uviděl, mi bylo překvapením i radostí zároveň. Díval-li se člověk na 
německou stranu a do malého polského výřezu Bogatynia, viděl před se-
bou jen jakési nížinaté pláně plné širokých monokulturních polí, lidských 
osad a dokonce i pár továren. Zkrátka, před očima mu ležela trošku smut-
ná a nepříliš zajímavá industriální a zemědělská krajina. 
Ale pak jsem se podíval napravo. A vše se začalo zvedat a zelenat. Do prá-
vého ucha mi zazpívaly svou tichou zelenou písničku Jizerské hory a Krko-
noše. Nádhera!
Kouknu pak doleva, na okamžik se očima zaposlouchám, a v tu chvíli mi už 
malý pahorkatinný orchestr Šluknovského výbežku hraje do ticha zelenou 
sonátu místních lesů a luk. 
A nakonec se zcela otočím a pohlédnu na krajinu za svými zády. Úžasně 
pestrá krajinomalba Lužických hor na mě teď okamžitě spustí už celou ze-
lenou symfonii!
Zelená zelená zelená! To je to co mi tu zpívá, ať se kouknu do jákehokoli čes-
kého kouta kolem sebe. A ohromnou radost mi přitom dělá to, že nejde jen 
o onu tmavě zelenou odrhovačku, typickou pro civilizační smrkové plantáže, 
ale že tu své něžně zelené kánony prozpěvují i původní listnaté porosty, které 
se celou svou svěžestí právě otevírají nově přicházejícímu jaru.
Sestoupil jsem z Luže a šel jsem dál. A za pár chvil jsem maličko svlažil 
svůj pohled i dech ve vlhkém vzduchu a v třpytivé hladině malé přehrady 
s roztomilým názvem Naděje. Ono, ač byla Luž krásná, sucho tam bylo cítit 
na každém kroku a teplý vítr, příliš teplý na začátek jara, zanášel nozdry 
prachem a na kůži nepříjemně vysušoval slané vrstvy potu. Tady byl teď 
chládek. I když pravda, vody v krajině i v samotné přehradě, bylo přeci jen 

Lužické hory - viděl jsem poklad hned za prahem domu

trošku málo...
Ale pak zas les. Les, kopec, mýti-
na... A náhle na mě zpoza stromů 
vykouklo něco, co mě okamžitě 
přibilo k zemi. Spadla mi čelist. 
Neschopen pohybu jsem tam chvil-
ku jen tak stál v němém údivu. Pak 
jsem se ale hned rozhýbal a trošku 
zmateně začal pobíhat tam a zpět, 
snažíce se prohlédnout si tu věc 
z různých úhlů pohledu. A začal 
jsem fotit. Ovšem žádná fotografie 
nebyla sto vystihnout onu bizarní 
krásu zvláštního přírodního útva-
ru, který jsem měl právě před se-
bou. Křížová věž.
Přiznám se, hledal jsem ji. Chtěl 
jsem si jí proklepnout jako poten-Křížová věž

ciální lezecké místo. A na chvíli jsem při tom zapomněl, že lezecká místa 
bývají často také energetická vřídla a estetické skvosty první třídy. Nepři-
pravil jsem se a teď mě to zaskočilo o to víc. 
Malá skalní věž z bílého pískovce zářila uprostřed jarní zeleně jako strážný 
anděl krajiny. A větší balvan přímo před ní zas jakoby strážil ji. A není to jen 
jinotaj, co teď říkám. Vršek věže má opravdu tvar anděla s rozpřaženými 
křídly! 
Vylezl jsem lesem až k ní a dlouho jí jen tak s odstupem pozoroval a obdi-
voval, než jsem přišel až k onomu velkému balvanu a dotkl se jeho hrubého 
povrchu. A pak už nebyla cesta zpátky...
Na silných místech na mě obvykle ze skály něco promluví a já nemohu ji-
nak než tu jemnou vibraci proměnit v dialog. Dialog matky země s tělem 
a duší člověka. Začal jsem šplhat po balvanu nahoru a dolů, ze strany na 
stranu, a svými doteky komunikoval s celým skalním masivem. Hladil jsem 
ho, uchopoval, tiskl se k němu, a on mi odpovídal tichem a klidem, který je 
vlastní jen zemi a nejhlubšímu lidskému nitru. 
Tohle asi miluji na skalním lezení nejvíce. Ono propojení se se zemí a mož-
nost dotknout se svých vlastních nejhlubších kořenů. Ale spolu s tím i pře-
konávání strachu tváří v tvář neustálé možnosti pádu, kdy v sobě člověk 

probouzí odvahu. Opravdovou ryzí odvahu, jež je tou pravou živnou půdou 
svobody. 
Tenhle balvan byl vysoký jen asi čtyři metry, ale přesto to chtělo ostražitost 
a přítomné vědomí těla. Ono totiž spadnout nešikovně ze čtyř metrů nebo 
volným pádem z dvaceti, to už je v zásadě jedno. O to spíš, když jste na 
skalách sami. Je to vždy výzva a je tam strach. 
Ale jsou to právě tyhle krásné okamžiky tiché ostražitosti a jemného brus-
lení na hranici života a smrti, které člověku dovolují opravdu cítit život 
a dotknout se prostoru své nejhlubší vnitřní identity. A o co jiného na to-
mhle světě a v lidském životě jde?
Užíval jsem si to. A ty chvíle mám pevně vryté do své paměti. Esteticky mi 
je pak ještě podmaloval nádherný výhled z vrcholku věže, odkrývající ši-
roké zelené údolí rozprostírající se kolem dokola. Myslím, že tohle místo 
můžu dnes směle zařadit do svého českého TOP 10.
Už jsem pak myslel, že mě ten den nic dalšího nepřekvapí, ale tahle bílá 

Milštejn
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Od roku 2015, kdy se sucho zača-
lo výrazně projevovat, v České re-
publice stále narůstá vodní deficit. 
Voda chybí především proto, že 
se změnil poměr srážek a výparu 
vody. V posledních letech je nejen 
nezvykle vysoký výpar a transpira-
ce rostlin, ale současně i výrazně 
méně srážek. Půda je méně vodou 
nasycená, a když je půda příliš su-
chá, vodu odpuzuje a ta po ní stéká 
pryč. Odtok ale urychluje i utužení 
půd a jejich nevyhovující struktura. 
Vzhledem k rostoucím teplotám se 
víc vody i vypaří. Podzemním vo-
dám nepřidal ani nestandardní prů-
běh zimy. Zima nebyla na srážky 
nijak extrémně chudá, ale většina 
srážek přišla ve formě deště. Zima 
byla zároveň velice teplá. Většina 
srážek se proto buď hned vypařila, 
nebo odtekla povrchově, případně 
ji využily rostliny. Do hlubší vrst-
vy se jí vsáklo velmi málo, takže 
nejsou ani nasycené mělké a díky 
dlouhotrvajícímu suchu i hloub-
kové zásobníky. Pro běžný život to 
znamená, že lidi závislé na stud-
nách a žijící zejména v sušších ob-
lastech nejspíš opět čekají letní dny, 
kdy se budou muset spolehnout na 
cisterny s pitnou vodou, protože ze 
své studny nevydolují ani kapku. 
Meteorologové předpovídají větší 
sucho, než bylo vloni. Mezi nejsušší 
oblasti patří Severozápadní Čechy 
a Jižní Morava. Podle údajů shro-
mážděných týmem vědců z projek-
tu InterSucho je současná suchá 
epizoda, kterou Česko prochází od 
roku 2015, nejhorší za posledních 
500 let. Sucho se dotkne i výrazně 
oslabených lesů, které už roky bo-
jují nejen o každou kapku vody, ale 
také s kůrovcem, který ničí statisíce 
hektarů porostů, jež lesníci potře-

Věž v Čertově skalním městě v Srbsku

skalní báseň měla ještě své dovětky. Zřícenina hradu a skalní brána Mil-
štejn. Další pecka. Jemnost bílého pískovcového anděla tu teď vystřídala 
tvrdá síla pískovce křemenného. 
A skalní brány, ty jsou pro mě 
vždycky takovými malými divy pří-
rody, kdy člověk dostane tu vzác-
nou možnost cítit zemi nejen pod 
sebou, ale i v místech, kde obvykle 
bývá nebe.
A nakonec ještě milá svěží tečka. 
Sirný pramen na rozcestí U Jána. 
Pořádný proud vody vyvěrající 
uprostřed lesa, v němž pro jeho vy-
soký obsah železa žijí jakési zvlášt-
ní bakterie, které na dně pramene 
vytváří příznačný oranžový povlak. 
Téměř okamžitě se mi na tom místě 
spojily v srdci dvě vzpomínky z mé 
nedávné cesty po Balkáně. Tou 
první bylo Čertovo město, srbský 

div světa, kde pásmo sloupových věží ze zvětralé železité zeminy podpírá 
těžké, i několikatunové balvany, vzdorujíc přitom všem fyzikálním záko-
nům. Neuvěřitelná věc! V těch místech pak vyvěrá celá řada “oranžových” 
pramenů podobných tomu, který jsem měl právě před sebou. 
Druhá vzpomínka pak byla na lagunu Modré oko v Albánii, kde z ničeho 
nic ze země vyráží celá podzemní řeka. Průzračně čistá křišťálová voda se 
tu valí ze zemských útrob silou několika kubíků za sekundu a uprostřed 
vyprahlé krajiny vytváří kolem sebe pulzující oázu plnou života. Bylo to 
tak silné místo, že ve mně ani na okamžik nevzbudilo ty nejmenší pochyby 
o tom, že být v Japonsku nebo na maorském území na Novém Zélandu, 
už by tu stála svatyně upozorňující návštěvníka, že právě vstupuje do po-
svátného prostoru. Krátká koupel v onom tekutém křišťálu byla opravdová 
očista těla i ducha.
Teď, tady v Lužických horách, jsem dopřál svým chodidlům podobný zá-
žitek. Na chvíli jsem je vnořil do Sirného pramene a hned se mi do nich 
vrátila svěžest a do srdce radost. A ony mě pak za odměnu donesly, už za 
tmy, zpět k mému malému domku na kolech. Byl jsem už řádně uoundaný, 
ale hořel teď ve mně teď čerstvý a velmi živý plamínek. Plamínek nově obje-
vených krás, ležících mi doslova za prahem domu...

Text a foto: Ondřej Landa

česko opět trápí sucho
bují neustále obnovovat, aby Česko 
o své lesy nepřišlo. 
Důsledky sucha: 
• vysušená krajina je mnohem ná-
chylnější ke vzniku požáru
• dochází k popraskání půdy a k de-
zertifikaci krajiny
• dochází ke ztrátám v zemědělské 
produkci
• v tocích a nádržích dochází k vý-
raznému poklesu hladiny až úpl-
nému vyschnutí, které může vést 
k dočasnému či dokonce trvalému 
vyhynutí některých organizmů 

Dotace
Ministerstvo životního prostředí 
přidá kvůli suchu stovky milionů 
na „Dešťovku“ i výsadbu stromů, 
zvýší také podporu na realizaci 
„zelených střech“, v rámci pro-
gramu Nová zelená úsporám. Mi-
nisterstvo životního prostředí chce 
v rámci tzv. ekoinovací motivovat 
lidi, aby začali hospodařit s dešťo-
vou vodou. Dotační program je ale 
také určen pro občany, kteří si pro-
blém s nedostatkem vody uvědo-
mují, smýšlejí ekologicky a chtějí 
ušetřit za drahou pitnou vodu. 
Dešťová voda se může zadržovat 
v podzemních a nadzemních ná-
držích. Zachycená dešťová voda se 
používá především na závlahu za-
hrady. Dále se využívá na splacho-
vání toalety, mytí auta či úklid. Do-
tace na Dešťovku byly spuštěny již 
v září roku 2017 s tak obrovským 
úspěchem, že během 28 hodin 
byly dotace vyčerpány. Další vlna 
dotací by měla být odstartována 
v září tohoto roku, kdy stát uvol-
ní až 200 milionů Kč. Program je 
rozdělen do tří skupin: akumulace 
srážkové vody pro zálivku zahra-
dy, akumulace srážkové vody pro 
splachování WC a zálivku zahrady, 

využití přečištěné odpadní vody 
s možným využitím srážkové vody. 
Více informací naleznete na www.
dotacedestovka.cz.
Odborníci i politici stvrdili nová 
opatření pro boj se suchem, klíčo-
vé je zadržovat vodu – v nádržích, 
půdě i v urbanizovaném prostředí. 
Do novely vodního zákona byla na-
vržena povinnost u jakékoli nové 
výstavby rodinného domu dešťo-
vou vodu buď akumulovat a násled-
ně využívat, vsakovat na pozemku 
nebo umožnit její výpar. Zjednodu-
šeně řečeno bude muset každý in-
vestor u nových objektů vybudovat 
retenční nádrž či zasakovací objekt 
– například průleh na zachycová-
ní dešťové vody, která se buď bude 
vsakovat a uvolňovat pozvolně, tře-
ba v případě jezírka, nebo v případě 
nádrže cíleně používat na zalévání 
okolí dešťovou vodou nebo bude 
spadlou dešťovou vodu využívat 
na podporu zelené střechy. Odvod 
dešťové vody do kanalizace bude 
umožněn jen v těch případech, kdy 
bude prokazatelně doloženo, že jiné 
řešení hospodaření se srážkovou 
vodou není možné. Novela záko-
na by po projednání ve Sněmovně 

mohla začít platit od roku 2021. Od 
té doby by povinnost byla závazná. 
Dalším krokem Ministerstva život-
ního prostředí je podpora projektů 
pro návrat vody do krajiny v podo-
bě tůní, mokřadů a přírodě blízkých 
úprav vodních toků. 
Město Šluknov nechalo již v roce 
2017 vypracovat Studii odtoko-
vých poměrů v krajině. Na této 
studii spolupracovalo s odborníky 
v oblasti vodního hospodářství, 
zástupci povodí i lesů a také s vlast-
níky pozemků, na kterých by bylo 
možné realizovat jednotlivá opat-
ření. Tato studie řeší hospodaření 
s vodou v krajině. Její zadržování 
a tím posílení podzemních vod. Cí-
lem je budování nových vodních ná-
drží, revitalizace již existujících ná-
drží, budování průlehů i valů, které 
vodu v krajině zadrží a tím i posílí 
vodu ve studnách. V současnosti je 
město Šluknov připraveno přihlá-
sit se k dotačním titulům v oblasti 
vodního hospodářství a jednotlivá 
opatření začít realizovat. 

Jitka Schneiderová
Čerpáno: wikipedie, intersucho.cz, 
dotace-na-destovou-vodu.cz, dota-
cedestovka.cz, mzp.cz
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n KOUPÍM garáž ve Šluknově, tel. 
733 632 565.
n KOUPÍM stará auta a motocykly 
do roku 1989 nebo jen náhradní 
díly. Dále veškeré dobové věci jako 
hračky Ites a další, vše spojené 
s touto dobou. Rychlé a solidní 
jednání. Č. tel. 725 828 534

ŘÁDKOVÁ
INZerCe

SPOLečeNSKÁ
KrONIKa

n V dubnu a květnu jsme se 
rozloučili s:
panem Pavlem Skotnicou
panem Petrem Furmaníkem
panem Jiřím Provazníkem
panem Jiřím Petrnouškem
paní Libuší Urbanovou
panem Ottou Hentschelem
panem Milanem Bednarikem
paní Olgou Hrtánkovou
panem Josefem Neckářem
panem Štefanem Dreveniakem
panem Jiřím Králem
n Manželství uzavřeli
Lukáš Zvěřina 
a Naděžda Otavová
Miroslav Král 
a Pavla Gabrišková
n V dubnu a květnu jsme 
přivítali nové občánky:
Enni Kotlárovou
Gabriela Nikolase Rafaela
Tobiáše Uchytila
Sebastiana Mika
Vanessu Kosařovou
Patrika Havrdu
Leontýnu Patkaňovou
Jakuba Stelmaščuka
Annu Pekovou
Patrika Baráka
Nikose Cínu
Elišku Fajfrovou
Vojtěcha Kubíka
Anežku Chadimovou
Sandru Kunstovou
Radka Černého 
Amélii Ivetu Hučkovou
Jana Maška 
Alexe Šuláka

VZPOMÍNKa

KUCHaŘčINO OKÉNKO

Na jablečnou hmotu
4 lžíce hnědého cukru
4 hřebíčky
1 celá skořice
2 sáčky vanilkového pudinkového 
prášku
Na karamelovou omáčku:
200 g cukru krupice
200 g smetany ke šlehání 30 %
1 špetka soli
Krok 1: Vyložte dno dortové formy 
papírem na pečení, usnadní vám to 
manipulaci s hotovým dortem. Ba-
líček karamelových sušenek rozdrť-
te v kuchyňském robotu na jemný 
písek a promíchejte s rozpuštěným 
máslem. Směs dobře upěchujte na 
dno dortové formy tak, aby byla všu-
de stejně vysoká. Dejte do lednice.
Krok 2: Omyjte a oloupejte jablka 
a nakrájejte je na drobné kostičky. 
Do hrnce nalijte 200 ml vody, při-

n Chtěla bych tímto poděkovat ce-
lému vedení Pekárny Haback za 
úschovu a navrácení zapomenuté 
tašky na prodejně. A celkově za vře-
lou obsluhu a spolupráci. Děkuji. 

O. Petříková Mikulášovice

PODĚKOVÁNÍ

Dne 24. 5. 2020 
uplynul jeden smut-
ný rok, kdy nás na-
vždy opustila naše 
maminka Jarosla-
va Marušáková. 

Navždy budeš v našich srdcích. 
Stále vzpomínají děti David, Mi-
chaela a Eliška.

reTrOSTIPeNDIUM
Výzva pro studenty

Kostka Krásná Lípa ve spolupráci s organizací Člověk v tísni rozděluje sti-
pendia Nadace Albatros. Tím podporujeme ve vzdělání studenty ze Šluk-
novského výběžku, kteří přes ne zcela ideální rodinné dispozice najdou 
motivaci se vyučit nebo studovat střední školu jakéhokoli typu. Podmínkou 
schválení žádosti je, že minimálně jeden z rodičů má pouze základní vzdě-
lání. Cílem retrostipendijního programu je podpora studenta v úspěšném 
absolvování školy.
Jak stipendium funguje?
Studenti po uzavření smlouvy musí dodržovat určité podmínky. Nejdůle-
žitější z nich je prospěch. To znamená, že ze čtyř klíčových předmětů ne-
smí mít horší známku než za 3. Stejnou váhu má ale také nízká absence ve 
škole. Na pravidelných setkáních a při splnění podmínek jsou studentovi 
propláceny náklady v hodnotě 1 000 Kč nebo 1 500 Kč měsíčně. Na konci 
školního roku je možné získat bonus za výsledky ve výši 2 000 Kč.
Finanční prostředky na retrostipendia poskytuje Nadace Albatros. Ka-
riérové poradenství je poskytováno za podpory Evropské unie a státního 
rozpočtu ČR.
Kostka Krásná Lípa nyní takto podporuje 
36 studentů. Aktuálně do programu přijí-
máme nové studenty. Noví studenti na další 
školní rok 2020/2021 se nám mohou hlásit 
až do 30. 6. 2020.

Kateřina Luňáková, kontakt 775 441 238
kariérová poradkyně

dejte jablka, koření a cukr. Množ-
ství cukru je orientační, řiďte se 
chutí a sladkostí jablek. Vařte asi 
pět až deset minut, až se některé 
kousky jablek začnou rozpadat 
a jiné budou ještě v celku. Odstraň-
te koření.
Krok 3: Ve vyšší nádobě rozmíchej-
te 600 ml vody a oba pudinkové 
prášky. Za stálého míchání přilijte 
k jablečné směsi. Vařte asi dvě mi-
nuty, až hmota zhoustne a změní 
barvu z mléčné na zlatožlutou. Od-
stavte a nechte chvíli zchladnout. 
Vlijte na připravený sušenkový kor-
pus (jestli vaše dortová forma do-
konale netěsní, položte ji na talíř), 
nechte úplně vychladnout a dejte 
ztuhnout do lednice alespoň na čty-
ři hodiny.
Krok 4: Na karamelovou omáčku 
vsypte do vyššího rendlíku cukr, 

špetku soli, přilijte asi 80 ml vody 
a na mírném plameni vařte bez mí-
chání asi deset minut, až se voda 
odpaří a cukr začne karamelizovat. 
Hlídejte barvu – až bude zářivě zr-
zavá, opatrně (bude to pěnit) vlijte 
smetanu. Míchejte, dokud nevznik-
ne hmota hustá jako kondenzované 
mléko. Odstavte a nechte zchlad-
nout.
Krok 5: Vychlazený dort podávejte 
přelitý karamelovou omáčkou.

Nepečený jablečný koláč s karamelovou omáčkou

Salát plný 
v i tamínů

400 g červené řepy
čerstvě drcený pepř, sůl
3 lžíce citronové šťávy
2 lžíce medu
4 lžíce olivového oleje
3 lžíce balzamikového octa
2 jablka
100 g drobných listů salátu
100 g sýra s modrou plísní
Krok 1: Řepu oloupeme, nakrájí-
me a vložíme do vroucí vody (250 
ml), kterou osolíme a do které jsme 
přidali citronovou šťávu. Vaříme do 
měkka. A nebo koupíme už uvaře-
nou řepu. Řepu vyndáme a nechá-
me vystydnout.
Krok 2: Řepný vývar necháme va-
řit, až se odpaří většina vody, pak 
přimícháme med, ocet, pepř a olej. 
Necháme vychladnout.
Krok 3: Jablka nakrájíme na kous-
ky a pokapeme citronem, promí-
cháme s řepou, salátovými lístky 
a sýrem.                                                (net)
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Agenda sociální práce má zkušený tým pracovníků, kteří jsou tu přede-
vším pro Vás. 
Nabízíme bezplatnou pomoc v nepříznivé sociální situaci např: 
ztratili jste zaměstnání,
trápí Vás rodinná situace atd.
nepříznivá finanční a dluhová situace 
při hrozbě ztráty bydlení 
nerozumíte oblasti sociálních dávek, sociálních služeb, důchodovému 
a nemocenskému pojištění
Dále sociální práce zahrnuje asistenci a doprovázení klientů, zprostřed-
kování kontaktů, nezbytné vyřízení zdrojů finančních prostředků, so-
ciální práci v terénu, spolupráci při řešení problému s dalšími instituce-
mi a mnoho dalších specifických činností. 
Kontakty: +420 412 315 370, +420 412 315 371, +420 412 315 373

Přemýšlíte, zdali nakoupit potravi-
ny, drogerii, pomůcky pro děti nebo 
zaplatit nájem? Zůstali jste s dětmi 
doma několik měsíců na ošetřov-
ném a snížený příjem Vám působí 
veliké problémy? Nevíte, z čeho 
zaplatíte nájem, protože Váš za-
městnavatel musel ukončit činnost 
a Vy jste zůstali doma za sníženou 
mzdu?
Oblastní charita Šluknov nabízí 
pomoc se získáním podpory pro 
lidi, kteří jsou zasažení korona-kri-
zí. Jedná se o krátkodobou pomoc 
s potravinami nebo například pla-
cením nájmu. Podmínkou vždy je, 
že nepříznivá situace nastala v dů-
sledku této krize – ztráta zaměstná-
ní, snížená mzda, ošetřování člena 
rodiny apod. 
Neváhejte a kontaktujte nás (tel.: 
730 548 302, email: klimova@cha-
ritasluknov.cz).
Mimořádná pomoc je financována 
z prostředků Česko-německého fon-
du budoucnosti, Nadace ČEZ, cha-
ritní sbírky Sbírka pro Česko a z pro-
gramu FEAD II.               Evelin Habel

Oblastní charita: Korona-krize měla velký vliv i na naši práci 

N a b í z í m e
Vám pomoc

Agenda pečovatelské služby pomáhá seniorům a lidem s tělesným posti-
žením již 12 let. 
Chceme s Vámi, abyste mohli žít ve svém domácím prostředí co nejdéle.
Pečovatel je Vám oporou, když potřebujete pomoci v péči o sebe nebo 
o domácnost.
Nabízíme pomoc např: 
zajištění jídla nebo pomoc při jeho přípravě a podání
pomoc při oblékání, osobní hygieně, při pohybu
doprovod na lékařská vyšetření, úřady apod.
úklid, nákupy, praní, žehlení apod.
poradíme Vám v oblasti zajištění sociálních dávek a poskytneme po-
radenství 
V případě, že ze zdravotních důvodů se nemůžete osobně dostavit pro 
zjištění více informací a zajištění žádostí, může sociální pracovník přijít 
osobně dle telefonické domluvy. 
Pro terénní zajištění sjednání pečovatelské služby je pověřená sociální 
pracovnice. 
Kontakty: +420 412 358 411, +420 731 411 508, 
Nebojte si říci o pomoc, vždyť jsme tu pro Vás. Prozatím Vám přejeme 
dostatek pozitivní nálady a pevného zdraví.             Bc. Marcela Tomčalová  

„člověk člověku přístřeším“

Odbor sociálních věcí může pomoci v tíživé situaci

Po zavření škol jsme se rozhodli 
nabídnout alternativní rozšířený 
program pro školní děti, aby rodi-
če mohli dál chodit do práce, ale 
už pár dní poté jsme museli uzavřít 
všechny naše sociální služby pro 
děti, mládež a rodiny. Pracovníci 
pracovali z domova.
Již 16. března jmenovali starostové 
Šluknovského výběžku naši spo-
lupracovnici Irenu Gotthardovou 
koordinátorkou pro celý region. 
Šlo o celkovou organizaci šití a dis-
tribuce hotových roušek. Materiál 
jsme dvakrát získali od maltéz-
ských rytířů z Německa, gumičky 
a pásky od STAPu Vilémov. Někdo 
zapůjčil stroje, další je opravoval. 
Aby šlo všechno rychleji, vymysleli 
jsme manufakturní systém, spous-
ta lidí stříhala, jiní šili. I transport 
mezi nimi musel být dobře orga-
nizován. Každá rouška u nás byla 
dvakrát dezinfikována a Charitu 
pak opouštěla zcela bezpečná. Do 

konce dubna jsme takto zorgani-
zovali výrobu téměř 13tis. roušek, 
které jsme distribuovali po celém 
Šluknovském výběžku i daleko za 
jeho hranice. Do města Šluknov 
a nemocnice v Ústí nad Labem cel-
kem téměř 3200, krizová manažer-
ka od nás získala 900 roušek. Pár 
balíků jsme jako poděkování mohli 
vrátit do Německa. Stovky dalších 
rozdali naši pracovníci a dobro-
volníci v západní části výběžku. 
Samozřejmě bylo ušito daleko více 
roušek – 20 žen v Lipové šilo nej-
prve pro obec Lipová a potom pro 
ostatní (těch bylo více než 2600), 
ženy na sídlišti šily pro celé sídliště 
atd. Celkem jsme distribuovali více 
jak 9000 roušek.
Srdečně chceme poděkovat všem, 
kteří se s takovým úžasným nasa-
zením pustili do výroby roušek. 
Zapojilo se neuvěřitelné množství 
šičů, střihačů, navlékačů. Byla to 
velká vlna ochoty pomáhat a bylo 
to moc dojemné. Jenom díky těm-
to lidem bylo možné, že tak rychle 
byly potřeby všech uspokojeny. Do 
střihání a šití se zapojili i Romové 

např. ze Šluknova, Velkého Šenova 
– krásný příklad spolupráce v době 
krize, bez ohledu na etnickou pří-
slušnost.
Další věc, v níž jsme pomáhali, byla 
distribuce ochranných štítů, které 
vyráběl pan Fejsák na své privátní 
tiskárně. Byl o ně velký zájem a roz-
dávali jsme je do nemocnic, léka-
řům, řidičům autobusů, domovům, 
Policii a dalším potřebným služ-
bám. Jenom my jsme jich rozdělili 
rovných 287.
Jsme velmi rádi, že Šluknov a Šluk-
novský výběžek zvládl krizi tak 
dobře a jsme také rádi, že se už opět 
můžeme věnovat své práci, i když se 
všemi nutnými opatřeními.
Například pomáháme dětem a ro-
dičům při domácích úkolech a s do-
učováním – buď prostřednictvím 
Skype nebo v malých skupinkách 
v parku nebo jinde v přírodě. Indi-
viduální rozhovory a malé skupinky 
dětí a mladých se mohou setkávat 
už v našich klubech a kancelářích. 
Těšíme se na akce jako pohádkový 
les, fotbal a další akce v přírodě. 
Kontakt na nás je: H. Kešnerová, 

Klub Ambrela pro děti od 6 do 12 let 
(tel.: 733 160 911), D. Pleskotová, 
Bary Ambrela pro mladé od 11 do 
26 let (tel.: 739 373 624), E. Klímo-
vá, služba pro rodiny s dětmi (tel.: 
730 548 302), R. Kovačová, komu-
nitní pracovník (tel.: 734 799 080).

Text a foto: Evelin Habel
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 Už v předešlém roce vypukla 
chřipková epidemie, která trvala ješ-
tě v březnu 1962. Z tohoto důvodu 
musely být zrušeny všechny veřejné 
akce. 
 Zdravotnický personál ošetřil 
následující množství lidí:
- středisko OÚNZ v Křečanské ulici:  
8100 pacientů
- středisko n. p. Bytex: 1200 pacientů
- dětské oddělení – 1238 pacientů
- středisko n. p. Topos – Královská 
ul. 697: 1100 pacientů
 Zemědělci Šluknovského výběž-
ku zorganizovali exkurzi do země-
dělských závodů v okrese Dunajská 
Streda, kde měli zavedeny komplex-
ně organizované brigády. Již 22. 
února byla takováto brigáda jako 
první v okrese založena na Státním 
statku ve Šluknově.
 U příležitosti Dne učitelů dne 
28. března obdržel učitel V. Konečný 
za svoji celoživotní práci titul „Vzor-
ný učitel“.
 Místní konference KSČ dne 15. 
dubna se zabývala situací v země-
dělství a to jak v rostlinné tak v ži-
vočišné výrobě. Při práškování polí 
umělým hnojivem byla zamořena 
voda ve Stříbrném potoce a došlo 

Události z kroniky Jiřího Vlčka: rok 1962 Vážení čtenáři, 
pokud máte fotografie k ná-
sledujícím rokům ze Šluk-
nova a okolí, prosíme, 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.

Sepsala: Helga Hošková

k hromadnému úhynu ryb. 
 V místnostech bývalého agitač-
ního střediska bylo otevřeno jedna-
telství státní pojišťovny.
 Ve městě byly k dispozici tyto 
prodejny:
samoobsluha s potravinami – 1
obchod s potravinami – 7
mlékárny – 3
prodejna cukrovinek – 1
prodejna zeleniny – 1
prodejna masa – 3
prodejna tabáku – 2
prodejna polotovarů - 1
restaurace a hotely – 5
 N. p. Topos je začleněn do vý-
robně hospodářské jednotky (VHJ) 
Závodů Vítězného února v Hradci 
Králové, která vyrábí chemická a po-
travinářská zařízení.
 Závody Topos, Benar a Bytex 
podstatně rozšiřují závodní jesle.
 5. srpna přišel o život při rychlé 
jízdě na motocyklu tajemník MNV 
z Rožan s. Šedivý. 
 11. srpna byla v SSSR vypuštěna 
družice s kosmonautem Nikolaje-
vem a krátce nato družice s kosmo-
nautem Popovem.
 17. října došlo k ohrožení svě-
tového míru blokádou Kuby prová-

děnou USA. V tomto období byla 
vyhlášena pohotovost LM.
 16. listopadu založili tři malí 
chlapci oheň ve stodole bývalého 
soukromého zemědělce Police, 
kde měli uskladněno seno a slámu 
ČSSS.
 Na společném slavnostním za-
sedání MNV a MěV KSČ dne 11. 
prosince byla v městském divadle 
hodnocena celoroční práce orgánů 
a jednotlivců v rámci akcí Z a pomo-
ci v zemědělství.
 12. prosince založil školák Stej-
skal požár ve stodole J. Vomočila, při 
jehož likvidaci byl objeven Němec 
Eduard Bienert.
 Ke konci roku bilancoval svoji 
činnost Svaz invalidů, který do sbě-
hu odpadových surovin odevzdal:
482 kg železného šrotu
50 kg olova
102 kg barevných kovů
524 kg textilu
226 kg papíru
579 kg skla
Nasušil a odevzdal 32 q sena 
a 3 q slámy a při zvelebování města 
odpracoval 448 brigádnických ho-
din.
 Pionýrské hospodářství na os-

miletce se rozrostlo o pěstování ze-
leniny a dalších plodin. Za výtěžek 
ze sběrů bylo pořízeno vybavení do 
pionýrského tábora. Ve škole se zvý-
šilo promítání filmů, ale jen v několi-
ka třídách se dala zatemnit okna. Ve 
druhém pololetí propukla chřipková 
epidemie a škola musela být na 14 
dní zavřena. Za peníze, které si pio-
nýři vydělali při sběru odpadových 
surovin a při jiných pracích, bylo 
zakoupeno 10 stanů. Požadováno 
zřízení dalších záchodů a umyvadel. 
Ve školní družině byly prováděny 
stavební úpravy, a proto musela být 
po dobu 5 měsíců uzavřena.

Původní obyvatelstvo Šluknovska 
bylo velice zbožné, což dokazuje 
velké množství křížů, Božích muk 
a kapliček. Stejně důležité byly pro 
věřící křížové cesty, představující 
cestu Ježíše od jeho odsouzení Pilá-
tem Pontským až po jeho ukřižová-
ní a uložení do hrobu.
Nedávno jsme navštívili křížovou 
cestu v Brtníkách. Hned na jejím 
úpatí nás upoutala krásně opra-
vená Boží muka. Vystoupali jsme 
krátkou, ale příkrou cestu a už jsme 
stáli u 1. zastavení. V něm a ještě 
v dalších dvanácti jsou umístěny 
kopie obrazů významného malí-
ře devatenáctého století Josepha 
Führicha z Chrastavy. Führichovy 
obrazy sloužily mnohým řezbářům 
jako předlohy při vyřezávání betlé-
mových figurek.
Zajímavostí brtnické křížové cesty 
je, že na levé straně stojí lichá zasta-
vení, na pravé sudá. Při pobožnosti 
křížové cesty tak muselo procesí 
chodit sem a tam.
Došli jsme k poslednímu zastavení, 
na kterém je mrtvý Ježíš sňat z kří-
že. A už stojíme u kaple Nejsvětější 
Trojice, která zde stála dříve, než 
bylo započato se stavbou křížové 
cesty. Na této kapli mě fascinovala 

Navštívili jsme netypickou křížovou cestu v Brtníkách
krásná věžička, ve které je umístěn 
nový zvon od zvonaře Jana Šedy 
z Tůmova.  Za touto kaplí stojí 
kaplička menší – Boží hrob. Je v ní 
umístěna nová socha Piety – Marie 
se svým mrtvým synem Ježíšem na 
klíně – od místního restaurátora 
BcA. Miloše Kubišty z Krásné Lípy.
Brtnická křížová cesta – výklenko-
vá zastavení, kaple Božího hrobu 

a Getsemanská zahrada – vznikla 
v letech 1801-1804. Roku 1896 
byla renovována kaple Nejsvětější 
Trojice a přestavěna do neoklasi-
cistního slohu kaple Božího hrobu.
Je dobře, že se obci Staré Křečany, 
pod kterou Brtníky spadají, podaři-
la tato rozsáhlá obnova a přejeme jí 
i brtnickým obyvatelům, kteří se na 
akci podíleli, aby se jim podařilo se-
hnat peníze i na obnovu Getseman-
ské zahrady, jejíž sochy jsme viděli 
uložené v kapli.
Nás, bohužel, vyhnala blížící se 
bouře a tak už jsme si nestačili pro-
hlédnout místo, kde kdysi stál kostel 
sv. Martina, odstřelen 18. 2. 1975. 
Bouři jsme sice ujeli, ale déšť, na 
který jsme čekali, do Šluknova ne-

dorazil. 
              Text a foto: Helga Hošková
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Vážení rodiče, 
víte, co Vaše děti dělají ve volném čase? Podle statistik stále více 

Jsme studenti kvinty rumburského gymnázia. V tomto 
ročníku pracujeme na projektu „Já, občan“. Projekt 
funguje na jednoduchém principu – skupinky studen-
tů si vyberou libovolný problém tížící občany vybra-
ného města a snaží se ho nějakým způsobem vyřešit. 
Náš tým tvoří Kelucová Hana, Kozlerová Veronika, Li-
botovská Natálie a Daniel Slavík a bylo nám přiděleno 
Vaše město Šluknov.
Na webových stránkách města jsme si přečetli „PRO-

Projekt „Já, občan“ rumburského gymnázia 
na téma: „Pěší zóna ve Šluknově“

GRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠLUKNOV 
NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018–2022“, abychom se inspirovali Vašimi zá-
měry týkajících se problémů občanů a města a napadlo nás, že bychom se 
v rámci projektu zaměřili na několik oblastí. 
Požádali jsme nejprve o laskavé vyjádření paní starostku Šluknova - 
Mgr. Evu Džumanovou. Paní starostka nám maximálně vyšla vstříc, se-
známila nás na osobní schůzce s oblastmi, které občany města trápí nejví-
ce, probrala s námi naše návrhy, vylíčila nám, jaká je realita, na čem se ve 
městě pracuje a my jsme se mohli pustit do práce.

Ptali jsme se občanů ve Šluknově na náměstí. Cílem ankety bylo zjistit, kte-
ré tři problémy občany Šluknova trápí nejvíce. Zaměřili jsme se na tří níže 
uvedené oblasti:
1. Trápí Vás současný stav pěší zóny? Chtěli byste v pěší zóně mít lavičky, 
zeleň atd.? 
2. Na náměstí je málo parkovacích míst. Lidé nemají kde zaparkovat, když 
potřebují na poštu, k lékaři atd. Byli byste pro zpoplatnění parkování na 
náměstí podobně jako např. v Rumburku?
3. Preferovali byste veřejnou sbírku pro sociálně slabší občany – např. sbír- Přijímání nových žáků

na školní rok 2020/21

dětí podléhá různým nežádoucím závislostem. Zamyslete se nad volným 
časem svých dětí a dejte jim do rukou hudební nástroj, který bude rozvíjet 
estetické cítění. Základní umělecká škola připravuje žáky pro studium na 
školy s uměleckým a pedagogickým zaměřením, ale může z nich vychovat 
i budoucí amatérské členy různých hudebních seskupení.
Přijímací řízení pro nový školní rok 2020/2021 proběhne následovně:
Zájemci o studium v ZUŠ Rumburk (pobočka ve Šluknově) si podají elektro-
nickou přihlášku prostřednictvím systému iZUŠ (www.izus.cz).
Pokud se hlásíte na hudební obor a nejste ještě rozhodnuti, na který nástroj 
by Vaše dítě chtělo hrát, vyplňte studijní zaměření PHV (přípravná hudební 
výchova), konkrétní nástroj lze zvolit až při osobním rozhovoru při talentové 
zkoušce. 
Informace o tom, co se na které budově či pobočce vyučuje, je pouze orien-
tační, může se od nového školního roku změnit. 
Přihlášku podejte nejpozději do termínu konání talentových zkoušek – ty se 
letos budou konat až v prvních dnech měsíce září (přesné datum a hodiny 
budou ještě zveřejněny). Na talentovou zkoušku je nutné přijít osobně, 
nezletilý zájemce v doprovodu zákonných zástupců.
V případě technických potíží je možné vyzvednout si přihlášku v tištěné 
podobě na adrese ředitelství školy (Základní umělecká škola Rumburk, Rů-
žová 1416/3, 408 01 Rumburk) a po vyplnění doručit (poštou nebo osobně 
vhodit do schránky) zpět. Ve Šluknově si ji můžete vyzvednout po telefonické 
domluvě na čísle 724 044 525.
Nevíte-li si rady, volejte na tel. č. 412 332 067 (kancelář školy) nebo 724 044 
525 – Patrik Engler, dipl. um. - vedoucí pobočky ve Šluknově.
Na nové muzikanty se těšíme!

Za pedagogický sbor na pobočce ZUŠ ve Šluknově – Patrik Engler

anketa č. 1

anketa č. 2

ku potravin, oblečení?
Vyhodnocení: 
1. otázka: ANO - 60%
2. otázka: ANO - 10%
3. otázka: ANO - 30%
Z odpovědí na prv-
ní otázku vyplynulo, 
že občany Šluknova 
nejvíce trápí stav pěší 
zóny. Více jak polo-
vina dotázaných lidí 

anketa č. 3

64 % dotazovaných by uvítalo na pěší zóně fontánu – pítko, napojené na 
rozvod pitné vody.
Současný povrch pěší zóny – žulové kostky – vyhovují více jak polovině 
dotázaných.
Respondenty nejvíce trápí herny (dožadovali se jejich zrušení) a nepo-
řádek (nedopalky cigaret, žvýkačky, exkrementy psů) a vlastně i celkový 
vzhled zóny (fasády domů). Z ankety vyplynulo, že dotazovaní by chtěli na 
pěší zóně mít k dispozici více odpadkových košů.
Po dohodě s paní starostkou Mgr. Džumanovou jsme se rozhodli výše uve-
dené výsledky zveřejnit ve Šluknovských novinách a dát je prostřednictvím 
paní starostky k dispozici všem zastupitelům města. Věříme, že názory ob-
čanů budou představitelům města inspirací k dalším krokům.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří byli tak laskaví 
a našli si na nás čas a trpělivě odpovídali na naše otázky. Naše největší po-
děkování však patří paní starostce města Šluknova Mgr. Evě Džumanové 
za její vstřícnost, trpělivost, pomoc a cenné rady. 
Přejeme všem občanům města Šluknova, aby se pěší zóna stala zase krás-
ným místem, kudy lidé rádi procházejí a kde jim bude dobře. 

Studenti kvinty  Gymnázia v Rumburku 
Hana Kelucová, 

Veronika Kozlerová, 
Natálie Libotovská 

a Daniel Slavík

Vzhledem k výsledku jsme ještě zrealizovali podobným způsobem anke-
tu č. 2 (jen na větším souboru respondentů a s možností více otevřených 
odpovědí), která již byla zaměřena na specifikaci konkrétních problémů, 
týkajících se problematiky pěší zóny. Níže uvádíme její výsledky:
Z ankety č. 2 vyplynulo, že občany Šluknova opravdu trápí aktuální stav 
pěší zóny. 
Vzhledem k tomu, že pěší zóna je frekventovaná ulice, využívají ji re-
spondenti především jako zkrácení cesty za účelem nákupů na náměstí.  
82 % dotázaných uvedlo, že se jim na pěší zóně nelíbí nic. 
Dotazovaní by si přáli, aby i v této zóně bylo proto více obchodů (po-
traviny, kavárna, oděvy, obuv, květinářství, papírnictví, řeznictví, pekár-
na, bufet, lékárna, cukrárna, květinářství, domácí potřeby, knihkupectví 
apod.).
Velmi často porovnávali stav pěší zóny s minulostí, kdy zde dříve bylo 
mnohem více obchodů, a jak sami říkají ,„žilo to tu“. Vyplývá to zřejmě 
i z průměrného věku dotazovaných, který činil 51 let, a proto mají pravdě-
podobně možnost srovnání s předchozím a současným stavem zóny.
Dále by dotazovaní uvítali na pěší zóně odpočinkové zóny – lavičky, re-
staurační posezení, více zeleně…

1
2
3

preferovala zlepšení této problematiky. 

Současná podoba a stav veřejného osvětlení dotázaným spíše vyhovuje.
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Foto a text: Ing. Milan Kořínek

Šluknovský fotbal se vrací, nastoupili všichni
Na začátku května vláda zmírnila 
omezení ke shromažďování osob 
a sportovcům tak umožnila obnovit 
tréninky a přípravu na znovuzahá-
jení soutěží. Tuto změnu přivítali 
i naši fotbalisté a od začátku května 
se vrátili k pravidelným tréninkům. 
Scházejí se na stadionu vždy v úterý 
a ve čtvrtek a i když byly určité oba-
vy, jak bude mužstvo vypadat, sku-
tečnost je velice dobrá. Na trénink 
přichází vždy kolem dvaceti hráčů 
podle toho, jak jim pracovní mož-
nosti a další povinnosti dovolí a na 
svůj sport přes vynucenou přestáv-
ku nezanevřeli, spíš naopak, dobrá 
parta je i přes dřinu lehce přitáhla. 

       ODDLUŽeNÍ
Zpracování a podání

insolvenčních návrhů
ZDARMA!

 Ing. Aleš Klaudy 
insolvenční správce 

 Tel. +420 602 345 300 
muzik@klaudy.com

V kádru nenastaly žádné velké změ-
ny,  nikdo neodešel a do mužstev 
dospělých postoupili dorostenci, 
kteří už věková kritéria pro junior-
ské soutěže překročili.
Potěšitelné je i to, že na hřiště 
nastoupili i naši nejmladší, žáci 
a přípravka. Ti trénují ve dvou sku-
pinách buď v pondělí a ve středu, 
nebo v úterý a ve čtvrtek a jejich vol-
ný čas tak znovu dostal náplň a řád.
Otazník byl nad obsazením trenér-
ského postu a po důkladné rozvaze 
převzal po Aleši Gallovi A-muž-
stvo Ladislav Čurgali st., který má 
potřebnou trenérskou kvalifikaci, 
s Alešem dlouho spolupracoval 

a mužstvo, kde ještě na jaře aktivně 
hrál, dokonale zná.
Takže už zbývá jen se předvést pří-
znivcům fotbalu na trávníku. Ofici-
ální soutěže začnou až koncem srp-
na (podle situace s koronavirem) 
a na program tak přijdou alespoň 
přátelské zápasy. První je domluven 
na sobotu 18. července, kdy na na-
šem stadionu v 17.00 přivítáme fot-
balisty ze Skalice u České Lípy, dal-
ší zápas bude 8. srpna ve Vilémově 
a v jednání je ještě zápas s Českou 
Kamenicí.
Ještě dodatek, který přímo s fot-
balem nesouvisí – zastupitelstvo 
města schválilo pro všechny oddíly 

Sportovního kubu dotaci na čin-
nost v roce 2020 ve výši 430 tis., za 
což jsou všichni sportovci i přízniv-
ci sportu ve městě vděčni.

Posláním poradny je podpořit lidi v řešení obtížné životní situace.  
Tíživou životní situací se může stát i fakt, že jeden z rodičů zůstane na 
výchovu svého dítěte nebo dětí sám. 
Jak se domoci platby výživného?
Co mám dělat, když mi partner neplatí alimenty?
Co mohu dělat, když na stanovené výživné nemám?
To jsou příklady otázek, se kterými se můžete na poradnu obracet.
Odborné sociální poradenství je poskytováno zdarma v 18ti obcích 
Šluknovska. Na místě konzultace se domluvíte s poradcem.
Poradce kontaktujte na telefonních číslech: 777 291 359, 777 925 302, 
770 125 690. 
Např.: Pan Karel se dostal na konec svého manželství, se ženou má syna. 
Jeho zdravotní stav se zhoršil a musel snížit své tempo v zaměstnání. 
S tím souvisí i nižší příjem. Půjčky na vybavení bytu jsou psané na něj. 
Karel se obrátil na poradnu ve fázi, kdy se v průběhu rozvodového řízení 
začalo jednat o tom, jaké by mu mohlo být stanoveno výživné. 
Poradce Karlovi vysvětlil obecná pravidla při stanovování výše výživného, 
pomohl mu sepsat návrh na stanovení výše výživného a současně mu vy-
světlil, jak postupovat v otázce rozdělení majetku. 
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu pro-
střednictvím Operačního programu zaměstnanost. 

Za poradce OSP Kostka Krásná Lípa, p.o. Kateřina Luňáková

V Kostce Vám rádi poradíme
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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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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 169 - 219 Kč/ks. 

Prodej se uskuteční:     

 21. 6. 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  
www.drubezcervenyhradek.cz

Prodej slepiček


