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Do krásně vyzdobených tříd, vybavených novým nábytkem zasedlo 1. září 

74 prvňáčků, rozděleni jsou do tří tříd. Přípravná třída přivítala 15 dětí. 

Podrobnosti na str. 6, foto na str. 11                                           Jitka Schneiderová

V sobotu 8. srpna 2020 se uskutečnilo další každoroční setkání bý-

valých rodáků z Království. Setkání bylo zahájeno mší v kostele Sv. 

Vavřince v Království. Další zastavení bylo na místním hřbitově, kde 

byla uctěna památka tří farářů, a následně proběhlo žehnání obno-

vené kaple Božího hrobu na Křížové cestě v Království. Této události 

se osobně zúčastnil šluknovský farář arciděkan Pavel Procházka 

a také římskokatolický kněz, šluknovský rodák Karel Havelka, gene-

rální vikář litoměřické diecéze a děkan litoměřické katedrální kapi-

tuly. Setkání proběhlo jako vždy ve velmi přátelském duchu.

Eva Džumanová

...na přechodu pro chodce 
u Špice byla vyměněna svítidla 
nasvětlující přechod? Pravděpo-
dobně nejvyužívanější přechod 
ve městě je vzhledem k umístění 
a parametrům klíčovým místem, 
a i proto je připravována jeho 
celková rekonstrukce, včetně 
stavebních úprav. Jelikož se však 
jedná o finančně náročnější akci, 

Mgr. Bc. Monika Kamenická, ředitelka školy, oficiálně slavnostně otevře-
la po roce školu za přítomnosti Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého 
kraje, Mgr. Evy Džumanové, starostky města Šluknov, Ing. Jiřího Kulhán-
ka, jednatele Stavební společnosti JK spol. s r. o. a dalších zvaných. 
Podrobnosti na str. 13

Srdečně zveme všechny příznivce 
létajících draků, děti, jejich rodiče 
i ostatní příbuzné na již tradiční 

Pokračování na str. 2

Město Šluknov dlouhodobě pláno-
valo a postupně i realizovalo celko-
vou revitalizaci objektu tělocvičny 
ZŠ Šluknov. Jde o školní tělocvič-
nu, která je ve velké míře využívána 
i dalšími zájmovými a sportovními 
skupinami.
1. etapou bylo celkové zateplení ob-
jektu, které proběhlo v roce 2014. 

Práce obnášely zateplení obvodové-
ho pláště a střechy, výměnu všech 
oken a novou střechu a fasádu.
2. etapa byla taktéž realizována 
v roce 2014 a došlo k celkové revi-
talizaci zázemí tělocvičny – byly tak 
nově opraveny chodby, sociální za-
řízení a šatny.
3. etapa proběhla v roce 2018 
v rámci dalšího snižování energe-
tické náročnosti objektu jakožto 
součást projektu EPC, kdy bylo 
realizováno snížení podhledu vel-
kého sálu tělocvičny akustickými 
panely, do kterých se implemento-
valo osvětlení LED svítidly a nové 
topení na principu sálavých panelů.
Po těchto zhotovených etapách už 
scházel jen poslední, avšak nejzá-
sadnější krok – obnova samotných 

sálů tělocvičen. Město Šluknov 
Pokračování na str. 3

Doufáme ve větrné počasí
každoroční Drakiádu – v sobotu 

10. října 2020 od 15:00 hodin na 
louce nad rybníkem na Křížovém 
vrchu. Po dračím létání si užijeme 
i podzimní opékání buřtů.
Všichni zúčastnění se mohou tě-
šit na drobné dárky. Nejlepší „let-
ci“ budou zvlášť odměněni.



Pokračování ze str. 1

Volební místnosti pro volby do zastupitelstev krajů a také do jedné třetiny 
Senátu Parlamentu ČR se v celé republice otevřou ve dnech 2. a 3. října 
2020 a případné druhé kolo voleb proběhne 9. a 10. října 2020. Volby do 
Senátu proběhnou jen v některých volebních obvodech - jedním z nich je 
právě volební obvod č. 33 Děčín, do něhož město Šluknov spadá.
Krajská zastupitelstva jsou volena jednou za čtyři roky. 
Senátní volby se v konkrétním volebním obvodě konají jednou za šest let.
Kdo může volit?

volit mohou občané ČR, kteří dosáhli věku alespoň 18 let 
Kam se bude ve Šluknově volit?

do zastupitelstva Ústeckého kraje 
do třetiny Senátu Parlamentu ČR

Lze hlasovat na voličský průkaz?
v obou druzích voleb lze hlasovat na voličský průkaz v případě, že je volič 

přihlášen k trvalému pobytu, a to: 
ve volbách do Senátu Parlamentu ČR jen v obcích ve svém volebním ob-

vodu (Děčín)
ve volbách do zastupitelstev krajů jen ve volebním okrsku spadajícím do 

územního obvodu kraje. 
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Kdy se volby konají?

volby do zastupitelstev obcí a první kolo senátních voleb: v pátek 2. října 
2020 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin

případné druhé kolo senátních voleb: v pátek 9. října 2020 od 14.00 do 
22.00 hodin a v sobotu 10. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin
Kde se ve Šluknově volby konají?

v našem městě se bude hlasovat ve stálých volebních okrscích:
okrsek č. 1 - přízemí budovy Městského úřadu
okrsek č. 2 - tělocvična Základní školy v Žižkově ulici
okrsek č. 3 - jídelna v přízemí Domu s pečovatelskou službou
okrsek č. 4 - přízemí požární zbrojnice v Království.
Jak se bude volit?

nejpozději tři dny před volbami všichni voliči obdrží hlasovací lístky pro 
každý druh voleb (v jedné obálce), v případě jejich ztráty či poškození ob-
držíte novou sadu lístků přímo ve volební místnosti

po prokázání totožnosti a státního občanství ČR (platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem) je voliči umožněno hlasování

při konání společných voleb je důležité, aby volič pro jednotlivé volby 
vložil příslušné hlasovací lístky do správně barevné úřední obálky (volby 
do zastupitelstva kraje - šedá, senátní volby - žlutá), jinak by byl hlasovací 
lístek neplatný

v případě závažných důvodů lze požádat před konáním voleb městský 
úřad (evidence obyvatel, pí Slavíková - tel. 412 315 317) nebo ve dnech ko-
nání voleb příslušnou okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební 
místnost - k voliči jsou v tomto případě vyslání dva členové volební komise 
s přenosnou hlasovací schránkou
Úprava hlasovacího lístku - pro volby do zastupitelstva kraje
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou vytištěny pro každou 
politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Za zástěnou vo-
lič vloží do šedé úřední obálky jeden hlasovací lístek pro politickou stranu, 
politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím 
lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořa-
dového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku 
vyznačit, kterému z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu). 
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací 
lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Při souběhu voleb musí být hlasovací 
lístek vložen do úřední obálky téže barvy (tedy šedé), jinak je hlas voliče 
neplatný.
Úprava hlasovacího lístku - pro volby do Senátu Parlamentu ČR
Za zástěnou ve volební místnosti volič vloží do žluté úřední obálky jeden 
hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat - tento hla-
sovací lístek se nijak neupravuje. Opět volič musí dbát na to, aby do úřední 
obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Při 
souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy 
(tedy žluté), jinak je hlas voliče neplatný.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který 
nemůže pro tělesnou vadu vybrat a případně upravit zvolený hlasovací lís-
tek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební 
komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a po-
případě i úřední obálku vložit do volební schránky. 
Hygienická opatření 
V souvislosti s pandemií COVID – 19 musí být přijata hygienická opatření, 
aby bylo eliminováno možné riziko nákazy voličů i členů komisí.
Před každou volební místností bude umístěna desinfekce rukou vč. upozor-
nění nutnosti jejího použití a do volební místnosti bude voličům umožněn 
vstup pouze s ochranou dýchacích cest. Je nutné dodržovat odstupy 2 m.
Kontrola dokladu totožnosti bude v součinnosti s voličem probíhat ná-
sledovně:

Volič položí doklad na stůl fotografií nahoru (v případě pochybností 
může volič sejmout ochranu dýchacích cest s odstupem od člena komise).

Volič sám otočí doklad na rubovou stranu na kontrolu trvalého pobytu.
Po kontrole dokladů obdrží postupně volič úřední obálky pro oba druhy 
voleb s kuličkovým perem a odebere se za zástěnu. Po vložení hlasovacích 
lístků do volební schránky kuličkové pero odloží do připravené nádoby, aby 
mohlo dojít k dezinfekci a dalšímu použití. Stejně tak se budou pravidelně 
dezinfikovat zástěny. 
Výsledky voleb

zveřejňuje Český statistický úřad na svých stránkách: volby.cz
výsledky voleb do zastupitelstva kraje budou bezprostředně po jejich 

zpracování Českým statistickým úřadem zveřejněny jak na www.mesto-
-sluknov.cz, tak také na úřední desce před městským úřadem, 

celkové výsledky voleb vyhlašuje po uzavření všech okrskových voleb-
ních místností Státní volební komise.
Voliči v karanténě nemohou hlasovat v běžných volebních místnostech, 
ale mohou využít zvláštního způsobu hlasování, a to do zvláštní přenosné 
schránky, u zřízeného volebního stanoviště (z auta), popř. v pobytových 
zařízeních kraje (to se týká jen těch zařízení, která budou zcela kvůli karan-
téně uzavřena). Zvláštní způsob hlasování zajišťuje krajský úřad a volič se 
musí předem hlásit na stanoveném telefonním čísle (telefonní číslo bude 
zveřejněno na webových stránkách města a úřední desce). Tato volba bude 
probíhat ve velkých městech mimo klasické volební místnosti i komise 
bude zvláštní (3 vojáci a civilní zapisovatelka).

Ing. Eva Baboráková, tajemnice

vyžádá si ještě nějaký čas. 
I tak jsme ale provedli méně nákladný první krok ke zlepšení stávající situ-
ace spočívající ve výměně stávajícího nedostatečného nasvětlení. Nová sví-
tidla jsou výrazně výkonnější a pocit bezpečí a zejména viditelnost chodců 
na přechodu pro řidiče jedoucích vozidel by tak měly být o poznání lepší. 
Opatření bylo realizováno o letních prázdninách, aby v novém školním 
roce již děti, které jsou z důvodu blízkosti školských zařízení jedněmi z nej-
častějších uživatelů přechodu, mohli využívat přechod v nové podobě.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust, foto: Jitka Schneiderová



Vážení a milí spoluobčané,
pomalu, ale jistě končí období dovolených, dětem uběhly letní měsíce prázd-
nin jako voda a opět jim začal nový školní rok. Jak víme, od září jsou zave-
dena určitá hygienická opatření, ale s tím se dalo počítat. Mnohé mediální 
diskuze o vhodnosti, potřebnosti a naopak nesmyslnosti používání roušek 
se vedou dlouhodobě. Ve většině zemí Evropy i v mnohých zemích světa je 
nošení roušek povinné s ohledem na vývoj počtu nových onemocnění. Prav-
dou ale je, že nás s podzimními měsíci čeká každoroční chřipková epidemie, 
která postihuje vždy značnou část populace v naší zemi. Je pochopitelné, že 
zřejmě nebude možné testovat každého, kdo bude mít byť jen mírné chřip-
kové příznaky, na přítomnost koronaviru. Lze se zcela opodstatněně domní-
vat, že by nošení roušek v tomto období mohlo být nápomocno ke snížení 
přenosu virové nákazy mezi lidmi. Ač s tímto kdokoli souhlasí či nesouhlasí, 
doporučená nařízení budou muset být respektována. Je to i výrazem ohledu-
plnosti jednoho vůči druhému. Zvládli jsme to v jarních měsících, určitě to 
zvládneme i nyní. 

Hygienická opatření a podzimní volby

Ve dnech 2. – 3. 10. 2020 budou probíhat krajské a senátní volby. Ve Šlukno-
vě se bude volit opět ve čtyřech volebních obvodech, místa jsou stejná a vo-
ličům známa. Jen si dovolím krátce upozornit, že volby budou probíhat za 
zvýšených hygienických opatřeních, která jsou nařízena.  Všichni přítomní 
(komise i voliči) musí mít roušky, musí proběhnout dezinfekce rukou, pou-
žité tužky se musí po každém použití též vydenzinfikovat. Ve volebních míst-
nostech budou občané takto instruováni. Věřím, že všichni máme z prvního 
pololetí tohoto roku zkušenosti s hygienickými opatřeními, proto nám nebu-
dou činit problémy.

Zahájení školního roku

Po dlouhých měsících mají žáci opět možnost trávit školní docházku ve škole 
mezi svými spolužáky a pedagogy. Věřím, že se na to většina těšila, protože je 
přeci jen mnohem lepší být ve vzájemném osobním kontaktu, vyslechnout si 
novou látku ve škole přímo od učitele, a naopak učitel si může zpětně zhod-
notit schopnosti a dovednosti žáka. Na žáky ZŠ ul. Žižkova čekalo překva-
pení v podobě pokračujících stavebních úprav. Ještě v průběhu měsíce září 
budou žáci a učitelé chodit do budovy pouze hlavním vchodem a přes atri-
um, ale po dokončení stavebních prací se provoz v budově vrátí do „starých 
kolejí“. Není reálně možné všechny stavební práce zvládnout v průběhu let-
ních prázdnin, ovšem byla učiněna opatření, aby byl pohyb žáků pro budově 
bezpečný. Rekonstrukce probíhá také na budově školní jídelny, kde to bylo 
již opravdu nutné. Zde jsou práce rozsáhlejší a potrvají až do jara následu-
jícího roku. Do jídelny je zajištěn vstup z druhé strany budovy. Touto cestou 
zdvořile prosím rodiče a žáky o trpělivost a shovívavost. Provést rekonstrukci 
těchto budov je skutečně nutné a výsledkem bude zlepšení prostředí pro děti 
i zaměstnance. Jednoduché to není ani pro personál školy, proto patří po-

děkování paní ředitelce Mgr. Renatě 
Sochorové a všem zaměstnancům 
za práci, trpělivost a zajištění bez-
problémové školní docházky.  

Kontrola hospodaření města

Na konci měsíce srpna proběhlo 
dvoudenní přezkoumání hospoda-
ření města úředníky z Krajského 
úřadu Ústeckého kraje. Audit byl 
dokončen s výsledkem, že nebyly 
shledány chyby a nedostatky. Což je 
ten nejlepší možný výsledek. Auditu 
předchází příprava velkého množ-
ství podkladů a vyžaduje přítomnost 

Eva Džumanová

vedoucích odborů i úředníků. Kontrola je vždy velmi důsledná. Vedle faktur 
se kontrolují např. smlouvy o dílo, veřejné zakázky, finanční vztahy mezi 
městem a příspěvkovými organizacemi (ZŠ a MŠ), fondy, platby, dotace, 
inventury a mnohé další dokumenty.  Vždyť všichni víme, že dobře fungující 
ekonomika je pro město zásadní a hospodaření s veřejnými prostředky musí 
být v pořádku. 

Budoucnost nemocnice v Rumburku

Po několik let jsme velmi citlivě vnímali vývoj situace v nemocnici v Rumbur-
ku, kdy narůstající dluhy byly vážnou hrozbou její existence a dalšího fungo-
vání. Velmi aktivně se této problematice věnovali starostové Šluknovského 
výběžku, protože víme, že zachování poskytování základní zdravotní péče 
pro téměř 55 tisíc občanů výběžku je nesmírně důležité. Jak víme, nakonec 
se stal novým vlastníkem nemocnice Ústecký kraj, který ji zakoupil. V srpnu 
jsem se osobně zúčastnila jednání vedení Krajského úřadu Ústeckého kraje 
se zaměstnanci nemocnice. Do konce tohoto roku nemocnici spravuje insol-
venční správkyně, od 1. ledna 2021 bude novým vlastníkem Krajská majet-
ková, příspěvková organizace KÚ ÚK. Zaměstnancům byl představen plán 
rekonstrukce budov, které jsou mnohdy ve velmi špatném technickém stavu. 
Předběžné investice se pohybují v rozmezí cca 600 – 700 mil Kč. Vedení kra-
je vyjádřilo vážný zájem, aby zaměstnanci zůstali v pracovním poměru i po 
převodu nemocnice na nového vlastníka. Zajištění dostatečného množství 
personálu je naprosto zásadní. Prozatím bude zachován provoz základních 
oddělení – chirurgie, interna, ošetřovatelská lůžka, dětské. Věřím, že po 
dlouhé době nejistoty jak pro zaměstnance, tak i pro občany výběžku, nastá-
vá lepší doba. Nemocnice je tu potřeba, protože nikdo z nás neví, kdy bude 
pomoc potřebovat.
Milí spoluobčané, přeji Vám příjemné nadcházející období, kdy se s námi 
rozloučí léto a začne podzim. Bylo by moc příjemné, kdyby babí léto přineslo 
ještě spoustu slunečných a teplých dní.

Naleznete zde 
přehledně všechny 
důležité informace 

o nabídce jejich 
služeb a materiálu. 

Také se zde dozvíte vše 
o likvidaci odpadů 
ve sběrném dvoře 

nebo v kompostárně. 
Novinkou je i možnost 

online objednávky 
služeb a materiálu. 

Vše na adrese 
www.ts-sluknov.cz.

podalo žádost o dotaci na MMR 
ČR do programu Podpora regionů 
2019+ a jelikož jsme byli úspěšní, 
mohli jsme přistoupit k realizaci, 
která proběhla v roce 2020. 
A co se vlastně v letošním roce 
provedlo? De facto kompletně celé 
interiéry vyjma stropů – kompletní 
vybourání obkladů stěn i podlah. 
Jelikož se jedná o rekonstrukci, 
tak i zde jsme si prošli fází objevení 
nepříjemných věcí – zde zejména 
technického stavu stávajících po-
lystyren-betonových panelů tvořící 
obvodový plášť objektu. Musel se 
vymyslet způsob kotvení nového 
roštu pro obkladové desky a ob-
dobně pak i úprava založení roštu 
podlahy. Realizační firma (sdruže-
ní firem) Tělocvična ZŠ – společ-
nost TUBEKO, ROYAL TECH se 

ale s těmito nástrahami vypořádala 
velmi zdatně a realizace proběhla 
zdárně. 
A na co tedy můžeme v opravené 
tělocvičně těšit? Velký sál dostal 
kompletně novou palubovku s ná-
šlapem masivní bukové sportovní 
palubovky JUNCKERS v tl. 22 
mm, na stěnách jsou celobřezové 
desky z překližky, kde je změna 
oproti původním tmavým deskám 
asi největší, a dále pak nové sítě, 
světelná tabule, místo původního 
topení jsou implementovány lavič-
ky, které zároveň tvoří mantinely 
pro florbal a pak také na oknech 
západní fasády byly osazeny ven-
kovní žaluzie jako zábrana proti 
svitu zapadajícího slunce. V malé 
tělocvičně pak byla provedena po-
lyuretanová podlaha na pryžových 
pásech. Tímto se docílila dostateč-

ná měkkost podlahy pro cvičení 
fitness, aerobiku, jógy a obdobných 
odvětví sportu. Samozřejmě i zde 
došlo k instalaci světlého obkladu 
z březových desek, zákrytů topení 
a nových sítí na oknech.
Celý objekt tělocvičny je tak nejen 
v novém kabátě, ale může se poch-
lubit i „novým tělem“. Změny 
vzhledu můžete posoudit na přilo-
žených fotografiích.
Realizační firma: Tělocvična ZŠ 
– společnost TUBEKO, ROYAL 
TECH, Rynholec
Celkové realizační náklady 2020: 
7 766 637,68 Kč
Dotace MMR ČR z programu Pod-
pora regionů 2019+ - Podpora ob-
novy sportovní infrastruktury obcí 
s 3 001 – 10 000 obyvateli ve výši 
4 516 000 Kč. Foto na str. 10

Bc. Michal Bušek

Pokračování ze str. 1



Za uplynulé období letních prázdnin si Vás dovoluji alespoň několika málo 
řádky informovat o činnosti Městské policie Šluknov. Po několikaměsíční 
„masáži“ plné různých nařízení vlády a s tím souvisejících provádění kon-
trol jejich dodržování se v letních měsících činnost strážníků vrátila takří-
kajíc do starých kolejí. 

Důkazem toho, že jsme „nemeditovali nad kávou s nohama na stole“, je 
např. 312 událostí, které za dané období strážníci řešili, a to ať už na zákla-
dě oznámení, vlastním zjištěním při hlídkové činnosti, případně činnosti 
plynoucí z jejich pracovních povinností, to vše vyjma každodenní rutinní 
pěší či motorizované hlídkové služby. 
Dále mohu uvést, že v případě problematiky přestupků bylo projednáno 
celkem 99 přestupků na místě, přičemž přibližně v 60 % případů se jed-

Městský úřad ve Šluknově ve spolupráci s

______akreditovanou laboratoří________
zajišťuje za zvýhodněnou cenu

v pondělí 5. 10. 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 30. 9. 2020:

Městský úřad ve Šluknově
Odbor rozvoje a životního 
prostředí
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
tel. č. 412 315 334, 731 411 510
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

odtah vozidla

nalo o přestupky v dopravě. Ve 
zbylých případech se jednalo zejm. 
o přestupky spočívající v porušo-
vání obecně závazných vyhlášek 
a veřejného pořádku. V rámci hlíd-
kové služby byla každodenně rea-
lizována kontrola míst, jako jsou 
dětská hřiště a sportoviště, místa 
se zvýšeným počtem osob např. 
parkoviště u obchodních domů 
a restaurací, a dále lokalit se znaky 
vyloučené lokality se zaměřením na 
veřejný pořádek, bezpečnost osob 
a majetku, př. dopravní situaci. 
Samozřejmostí byla i hlídková čin-
nost v okrajových částech katastru 
města a to zejm. v nočních hodi-
nách, jakožto prevence majetkové 

znečištěné veřejné prostranství

přestupek dle zákona O ochraně 

ovzduší - pálení odpadu

trestné činnosti. Níže v tabulce 
pro představu uvádím přehled 
některých konkrétních aktivit. 
Dovolte mi, abych Vám za ko-
lektiv strážníků popřál poho-
dový zbytek léta.
Počet událostí vč. přestupků 
– období 07-08/2020 - 416
Počet přestupků - 104
Součinnost se složkami IZS – 
PČR, HZS, RZS - 48
Součinnost – ostatní (Odbor 
sociální, přestupková komise, 
rybářská stráž) - 51
Problematika úniku zvířat – 
odchyt, transport  - 36
Autovraky - 15
Nález a likvidace injekčních 
stříkaček - 12

Vyskočil Vladimír, velitel MP

přestupek v dopravě - stání na chodníku

Městská policie 
Šluknov

 č. tel.: 412 315 360, 
602 881 677, 156

Policie ČR Šluknov
 č. tel.: 412 386 333, 

974 432 751, 158



V předešlých dvou vydáních Šluknovských novin jste si mohli přečíst roz-
hovor s radními města Šluknov - panem Ing. Tomášem Kolonečným a pa-
nem Jiřím Benešem. V zářijovém vydání nám na stejné otázky odpověděl 
poslední radní města Šluknov, a to pan Petr Kocián, DiS.

Jste radním města Šluknov, jak dlouho v této funkci působíte? 
Radním města Šluknov jsem byl zastupitelstvem zvolen po volbách na 
podzim roku 2018. V této funkci tedy působím téměř dva roky.
Vím, že radní města se zpravidla schází 1x za 14 dní, kolik ale skuteč-
ného soukromého času zabere výkon funkce radního? Nejde přeci jen 
o schůze rady města a zasedání zastupitelstva. Na tato zasedání je po-
třeba se připravit z podkladových materiálů, dále se účastníte různých 
pracovních porad, setkání, výběrových řízení, akcí, apod.
Máte pravdu, jednání rady probíhá zpravidla každých 14 dní. V případě 
potřeby se ale scházíme i mimo zavedený rytmus. Zkrátka, pokud je po-
třeba něco urychleně projednat, jsme schopni se operativně sejít téměř 
kdykoliv. Časová náročnost přípravy na jednání je samozřejmě různá, liší 
se podle projednávaných bodů. Pokud mi z podkladových materiálů není 
něco jasné, případně pokud potřebuju nějaké informace doplnit, obracím 
se na úředníky na radnici a danou problematikou se zabýváme. V poslední 
době jsem se zúčastňoval pravidelného jednání krizového štábu na radnici 
v souvislosti s nemocí Covid – 19. Účastnil jsem se také hodnocení nabí-
dek při výběrových řízeních na investiční akce plánované pro letošní rok. 
A v neposlední řadě proběhlo také několik jednání valné hromady společ-
nosti Technické služby Šluknov, kde jak jistě víte, došlo ke změně na pozici 
jednatele. Takže ano, práce pro město nějaký ten soukromý čas zabere, ale 
s tím jsem samozřejmě počítal a dělám to rád.
S jakými očekáváními nebo prioritami jste přijal funkci radního a co 
se Vám za dobu Vašeho působení z těchto očekávání a priorit podařilo 
prosadit a zrealizovat?
Ve funkci radního bych rád udržel a pokud možno i zvýšil nastavený rozvoj 
našeho města. Myslím, že se ve Šluknově podařilo realizovat spoustu hez-
kých a zejména užitečných projektů. Jelikož jsem velitelem stanice zdejší 
profesionální jednotky hasičů, mou prioritou je zvýšení bezpečnosti obča-
nů v této oblasti. Město k tomu může přispět zejména kvalitním zázemím 
pro naše hasiče. Budu tedy rád, pokud se objekt hasičské stanice podaří 
postupně opravit tak, aby odpovídal současným požadavkům. Dalšími pri-
oritami pro mě jsou mimo jiné také opravy komunikací, bezpečnost a pořá-
dek ve městě. Uvědomuji si ovšem, že vše je dnes odvislé od ekonomických 
možností našeho rozpočtu. Během jednoho volebního období ovšem nelze 
stihnout vše, to si uvědomuji také.
Nejen, že jste radním města, jste především jejím obyvatelem. Chtěla 
jsem se Vás zeptat, žijete zde rád a nic Vám tu nechybí nebo naopak 
je něco, co byste rád změnil nebo zde vybudoval, ale není to ve vašich 
silách? 
Nejsem rodilým Šluknovákem, nastěhoval jsem se sem v roce 2002. 
Nicméně za těch 18 let vidím obrovský posun v tom, jak se město mění 
a postupně se opravují a budují další a další věci. Líbí se mi tady okolní pří-
roda a potkal jsem zde spousty výborných lidí a kamarádů.  Založil jsem 
zde rodinu, postavil dům a žiji tady rád. Určitě mi tady několik věcí chybí, 
ale to se zase vracíme k ekonomickým možnostem města… Důležití jsou 
pro mě ale lidé v mém okolí a vědomí toho, že jsou to lidé hodní, ochotní 
pomoct a pracovat.
Ovlivnila Vás a Váš život nějakým způsobem pandemie? 
Děkuji tímto občanům města za solidaritu a pomoc zejména v začátcích 
pandemie. Mě osobně to nijak zvlášť neomezilo, z práce jsem zvyklý plnit 
pokyny a nařízení, tudíž vládní opatření jsem bral jako nutnou věc pro to, 
abychom si mohli po čase říct, že jsme pandemii ustáli a život se mohl vrátit 
do starých kolejí. Věřím, že Česká republika pandemii zvládla a že bude 
připravená na případnou další vlnu – samozřejmě si přeji, aby žádná ne-
nastala. 
Něco ze soukromého života. Jak jste strávil letošní letní dovolenou? 
Léto nám velmi rychle uteklo. A dětem možná ještě více, byť od března 
měly, bohužel, nucené „prázdniny“. Nicméně užili jsme si dovolenou v Je-

Jitka Schneiderová, šéfredaktorka

seníkách, kde to bylo velice příjemné. Navštívili jsme také rodiče na Mora-
vě, aby si i oni užili kontakt s vnoučaty. A v neposlední řadě jsem trávil léto 
prací na zahradě. Řekl bych asi jako většina lidí, kteří mají rodinný dům. 

V následujících osmi vydáních 
Šluknovských novin vám poradí-
me, jak správně třídit odpady, se 
kterými se běžně setkáváme v na-
šich domácnostech.
Co mám dělat s hliníkovými víčky 
od jogurtů a kovovými obaly? 
Kovové obaly a hliníková víčka od-
hazujte do sběrných nádob nebo 
pytlů určených pro sběr kovů. Větší 
množství můžete odnést do sběrné-
ho dvora nebo výkupny kovů.
Co mám dělat s obaly, které jsou 
označeny C/PAP nebo C/PP? 
Tyto obaly nazýváme kombinova-
né a patří do směsného odpadu. 
Skládají se ze dvou či více materiá-
lů, které od sebe nejsou jednoduše 
oddělitelné. Takovým obalem je 
např. tzv. blistr na léky („platíčko“ 
se zatavenými tabletkami). Většinu 
kombinovaných obalů nelze zpra-
covat. Výjimkou je nápojový karton 
(pevný karton určený na nápoje 

nebo omáčky) a některé další kom-
binované papírové obaly.
Co mám dělat s použitým rostlin-
ným olejem v domácnosti a oba-
lem od oleje? 
Pokud obal od oleje pečlivě vymy-
jete teplou vodou s přípravkem na 
mytí nádobí, můžete jej vhodit do 
plastů. V případě, že tak neučiníte, 
vhazujte tento znečištěný obal do 
směsného odpadu. Olej totiž znač-
ně komplikuje následnou recyklaci 
tříděného odpadu. V některých 
obcích se olej sbírá (ve Šluknově se 
olej předává v plastových lahvích 
do sběrného dvora), informujte 
se tedy o možnosti sběru použité-
ho kuchyňského oleje na obecním 
úřadu, odboru životního prostředí. 
Obecně však platí, že fritovací olej 
z domácnosti patří do sběrných 
dvorů, můžete jej uchovávat v ka-
nystru a až ve větším množství ode-
vzdat.                           www.jaktridit.cz



V úterý prvního září nastoupí na 
naši základní školu noví prvňáčci. 
Otevíráme tři třídy, v každé bude 
téměř 25 žáků.
První A bude učit paní učitelka Jana 
Schneiderová, pomáhat s výukou jí 
bude asistentka Linda Záveská. 
V první B bude třídní učitelkou 
Radka Kotuličová, její pravou ru-
kou bude asistentka Jana Tišlerová.
První C bude třídou paní učitelky 
Marcely Litošové a asistentky Mi-
roslavy Davidové.

vchod do jídelny - příprava na výtah

Tak nám opět začal nový školní rok, tentokrát 
po dlouhé neplánované pauze. Zatímco ve škole 
nebyli žáci, probíhal tu čilý ruch – zejména sta-
vební.

Všechny třídy budou umístěny ve 
staré budově v Žižkově ulici.
Na žáčky čekají nově vymalované 
třídy vybavené novým nábytkem. 
V každé třídě bude k dispozici in-
teraktivní dataprojektor a mnoho 
zajímavých didaktických pomůcek.
Doufáme, že se prvňáčkům bude ve 
škole líbit a že jim počáteční nadše-
ní vydrží po celou dobu školní do-
cházky. Foto na str. 11

Mgr. Renata Sochorová

ředitelka školy

Zřizovatel se rozhodl věnovat své prostředky a také zajistit dotace na úpra-
vu tělocvičny, opravu školní jídelny a budovy tzv. malé školy. Bohužel, když 
se tyto akce plánovaly, nikdo nevěděl, že průběh staveb velmi naruší koro-
navirová krize – nedostatek pracovníků, dlouhé dodací lhůty na materiál 
i propad městských financí.
V tělocvičně byly zcela zrenovovány podlahy a obložení stěn, opravena ná-
řaďovna. Takže oba sály jsou nyní již kompletně zrekonstruované. Bohužel 
využívání tělocvičny zájemci z řad veřejnosti nám značně zkomplikuje pro-
tiepidemické nařízení ministerstva zdravotnictví a školství.

Ve školní jídelně se dělají bezbariérové úpravy. Protože součástí bezbari-
érovosti veřejných budov musí být i výtah, jehož výstavba je technologic-
ky i časově značně náročná, tak dokončení těchto úprav bude až na jaře 
příštího roku. Do té doby bude provoz jídelny, včetně družin umístěných 
v přízemí, probíhat v provizorním režimu. Do budovy se bude vstupovat 
zadním vchodem. Navazovat na tyto úpravy bude i zateplení budovy – 
střechy i fasády a úprava prostranství před jídelnou. Poté bude tato budova 
jistě k nepoznání.

Bezbariérové úpravy se dělají 
také v přízemí budovy v Žižko-
vě ulici. Upravuje se zejména 
vstup do nové budovy, průchod 
mezi oběma budovami, bývalý 
školnický byt se změní na školní 
poradenské pracoviště. Z důvo-
du různých komplikací, které se 
projevily v průběhu stavby, se 
dokončení trochu protáhlo, ale 
v říjnu by již mělo vše být hotovo. 
Proto i na malé škole pojedeme 
první měsíc v provizoriu. Již nyní 
je však vidět, že stavební úpravy 
zlepší jak užitnost budovy, tak její 
vzhled.
Pro relaxaci a venkovní výuku 
žáků jsme na velké budově vy-
měnili povrch venkovního hřiště 

vchod do malé školy

úprava školnického bytu

a u malé školy byl postaven zahradní altán.
Dále jsme se v období zavření školy připravovali na nový režim v souvislos-
ti s protiepidemickými opatřeními.
Bohužel musíme velmi omezit vstup veřejnosti do budov školy. Zavedli 
jsme čipový systém k vyzvedávání žáků ze školní družiny.
Rušíme také veškeré aktivity při nichž se setkávají žáci více škol nebo hro-
madné školní akce.
Z důvodu bezpečnosti žáků a zabezpečení majetku školy jsme zavedli ka-
merový systém na venkovních a společných prostorech školy.
Vzhledem k velkým změnám v provozu školy a zároveň k provizornímu re-
žimu v některých budovách, prosíme všechny o toleranci. I pro nás je vět-

práce v jídelně

šina opatření nových, sna-
žíme se pružně reagovat na 
měnící se podmínky (jak co 
se týče staveb, tak co se týče 
protiepidemických opatře-
ní), ale jistě nezabráníme 
nějakým problematickým 
situacím.
V případě jakýchkoli do-
tazů se na nás neváhejte 
obrátit – kontakty jsou uve-
deny na našich webových 
stránkách.
Věřte nám, že všichni pra-
covníci školy se již nemohli 
dočkat začátku řádné výu-
ky a doufáme, že stejně se 
do školy těšili i naši žáci.

Mgr. Renata Sochorová, 

ředitelka



Po omezení provozu mateřské školy, následném přerušení a opětovném 
omezení, které trvalo až do 31. 8. 2020, se již netrpělivě těšíme na běžný 
provoz, který zahájíme v úterý 1. září 2020. Prázdninový provoz jsme za-
jišťovali po celé dva měsíce v MŠ v Žižkově ulici na sídlišti. Ve Svojsíkově 
ulici jsme měli budovy prázdné a mohli jsme tedy malovat, rekonstruovat, 
připravovat, opravovat, stavět a uklízet. 

Nouzový stav zasáhl do životů nás všech i do aktivit mateřinky. Běžně 
probíhající rozloučení s předškoláky nemohlo být realizováno v červnu, 
takže letos proběhlo až před několika dny 28. 8. na obou školních zahra-

dách našich školek za hojné účasti 
dětí a jejich rodičů. Děti absolvo-
valy zábavné zkoušky trpělivosti, 
rychlosti, přesnosti a spolupráce. 
Užily si spousty legrace. Na své 
si přišli i rodiče. Na závěr celého 
zábavného odpoledne byly všech-
ny děti šerpovány a na památku si 
odnesly i drobné dárečky – knihu 
s věnováním, pamětní list a vlast-
ně i hromadu zážitků. Ještě jednou 
všem předškolákům přejeme touto 
cestou prima vstup do školy základ-
ní a mnoho úspěchů a ještě více ra-
dosti ze vzdělávání!
Čeká nás nový školní rok. Čeká nás 
spousta drobných či větších změn, 
zejména v oblasti ochrany zdraví. 
Roušky sice děti naší MŠ, ani paní 
učitelky a zaměstnanci školy, v MŠ 
nosit nemusí, ale všechny ostatní 
osoby (v rámci prevence) poprosí-

me o jejich užívání vždy, když budou vstupovat do vnitřních prostor školky 
v době všeobecně platných mimořádných opatření s povinností užívání 
ochranných prostředků. O případ-
ných dalších zvýšených hygienic-
kých požadavcích budeme rodiče 
i děti blíže informovat přímo v MŠ.
Novinkou, zejména pro předško-
láky, ve školním roce 2020-2021 
bude i případná povinnost se účast-
nit za určitých podmínek distanční 
výuky, což přinese jisté povinnosti 
i jejich rodičům, ale snad bude lépe 
a na tuto formu výuky ani nedojde.
A na závěr něco veselejšího. V le-
tošním roce slaví Mateřská škola 
ve Šluknově 70 let od svého vzniku. 
Připravujeme ve spolupráci s his-
toriky a pamětníky malé ohlédnutí 
do minulosti. Plánujeme drobnou 
oslavu na listopad 2020. Dáme včas 
vědět, kdy a kde se bude akce konat. 
Rádi Vás mezi námi přivítáme. 

A máte-li nějakou milou vzpomínku nebo zajímavost, která se ke školce 
váže, neváhejte a podělte se o ni s námi.  
S přáním příjemných dní za MŠ zdraví

  Jana Korečková, ředitelka školy

Foto: Mgr. Jana Korečková a Bc. Irena Staníková, Dana Tichá



demolice původního mostku s provizorním převedením vody

mostek s asfaltovým povrchem

Město Šluknov je vlastníkem až těžko uvěřitelného počtu mostků – celkem 
99 po celém katastru města. Tento stav odpovídá celkové délce komunikací 
a poloze města v kotlině, kterou protéká hned několik potoků. Při tako-
vém počtu mostních objektů je, bohužel, zřetelné, že se mezi nimi najdou 
i mostky velmi letité, v podstatě v původním stavu či jen provizorně zpev-
ňovaných (nejčastěji mostky ze žulových překladů, někdy zpevněné beto-
novými panely či potažené asfaltem). 

původní mostek

Přestože již více než třetina mostků byla v posledních 10 letech rekonstru-
ována, máme v této oblasti stále velké rezervy. Rádi bychom tak každý rok 
pár mostků opravili, ideálně v návaznosti na probíhající opravy koryta po-

mostovka

opěry mostu

toka. Prioritu pochopitelně 
budou mít mostky na čas-
těji využívaných veřejných 
komunikacích. 
Jedním z takových mostků 
je i mostek přes Rožanský 
potok pod restaurací Jit-
rovník, který byl připraven 
k rekonstrukci již od roku 
2016. Vzhledem k dřívěj-
ším škrtům v rozpočtu do-
šlo k realizaci rekonstrukce 
až v roce letošním. V rámci 
prací byl původně mostek 
ze žulových překladů roze-
brán, byly vystavěny nové 
opěry a betonové mostovka 
s živičným krytem. Mostek 
umožňuje lepší najetí do 
křižovatky, která se nachá-
zí hned za ním, a rovněž 
má větší průtočný profil, 
což přinese pozitivní efekt 
zejména při přívalových 
deštích. Práce provedly 
v průběhu jarních a letních 
měsíců Technické služby 
Šluknov. Přikládáme ně-
kolik fotografií z průběhu 
realizace.

Text a foto: Mgr. Martin Chroust

dláždění koryta



 ic@mesto-sluknov.cz

Srdečně Vás zveme do Šluknov-
ského zámku na výstavu fotografií 
Mojmíra Stuchlíka. 
Další výstava z cyklu Fotografů až 
na půdu představí fotografie libe-
reckého fotografa, který zaměřil své 
oko objektivu zcela jinak. Mojmír 
své fotografie upravuje a dokončuje 
zcela jiným způsobem a noří se tak 
do světa imaginace, která nás často 
překvapí. 
Navštívit ji můžete denně 9:00 

– 11:30, 12:30 – 17:00 hodin do 

31. října 2020. 

V letošním roce nás čeká jedno ve-
lice smutné výročí. Je to 30 let, co 
ruka vraha ukončila život bratrům 
Františkovi a Eduardovi Biener-
tovým. I přesto, že jsem neměla 
možnost poznat sourozence nikdy 
osobně, musím říci, že aura jejich 
osobnosti mě velice zasáhla. 
Nevím, zda existuje ještě nějaký 
Šluknovák, který neví, kdo to byli 
sourozenci Bienertovi, ale i tak mi 
dovolte, abych lehce nastínila jejich 
život.
František, Eduard a Alžběta Bie-
nertovi měli něco společného, své-
ho koníčka – zajímali se o turistiku 
a krásu tohoto kraje. Jsou tak pova-
žováni za zakladatele turistiky ve 
Šluknově. František (1911 – 1990) 
byl velice vzdělaný člověk, vystu-
doval textilní průmyslovku v Římě 
a své znalosti následně uplatnil jako 
vedoucí technolog v textilní továrně 
Bytexu. Bratr Eduard  (1909-1990) 
znal několik světových jazyků i dru-
hů těsnopisu. Po 2. sv. válce směl 
v Čechách zůstat jakožto vážený 
textilní odborník jen František 

Je tomu již 25 let, co festival Mandava Jazz začal šířit svůj hudební šarm 
v  hranicích našeho regionu. A my jsme velice rádi, že při těchto kulatinách 
můžeme být. 

společně s Alžbětou a Eduard byl 
z Čech vypovězen. Z transportu 
uprchl a přes 10 let se ukrýval na 
půdě ve svém domě, kde žil společ-
ně se sourozenci. Po celé ty dlouhé 
roky četl a studoval vlastivědné kni-
hy a mapy a připravoval turistické 
trasy Františkovi pro jeho výlety 
s turistickým oddílem.
Klidně a spokojeně žili celý život ve 
Šluknově až do osudné noci 16. září 
1990, kdy byli bratři brutálně za-

vražděni. Pachatel byl v roce 1991 
obžalován z dvojnásobné vraždy, 
ale pro nedostatek důkazů byl pro-
puštěn. O tomto případu se dozvě-
děl známý reportér Stanislav Motl, 
který se zasloužil o jeho znovuote-
vření. Díky získání svědectví byl pa-
chatel Michal Bílý po 14 letech od 
vraždy odsouzen k 20 letům vězení. 
Tohoto okamžiku se však, bohužel, 
sestra Alžběta již nedožila.
V neděli 20. září od 9:00 hodin po-

řádáme ve spolupráci se Spolkem 
Němců a přátel německé kultury 
„Vzpomínkový den se sourozenci 

Bienertovými“. V 9:00 hodin se 
společně sejdeme ve Šluknovském 
zámku a odtud vyrazíme na malou 
či velkou vycházku. Každý si vybe-
re, co je v jeho silách a chuti. Při 
malé vycházce projdete město, spo-
činete u hrobu sourozenců a jejich 
domu, celkem ujdete cca 2 km. Vět-
ší vycházka zahrnuje okruh měs-
tem a dále Zeckelův kříž a vyhlídku 
na Židovském vrchu. Dohromady 
při něm ujdete cca 7 km. Po návratu 
z vycházky Vás bude čekat zaslou-
žená Bienertova svačinka a také 
výstava fotografií „Šluknov očima 
Bienertů“. Výstava bude k vidění 

až do 20. prosince 2020.

Odkaz Bienertů stále žije. Důka-
zem není jen akce, kterou na jejich 
počest budeme pořádat, nýbrž 
i pamětní desky, které se odhalují, 
či Bienertův kříž tyčící se na Hraze-
ném, který dává najevo: Zde je kraj 

turistiky, buďme na něj hrdí.

Na zámku přivítáme 8. října v 19:30 hodin komorní jazzový projekt „Be-
tween the Lines“. Těšit se můžete na současný jazz s přesahem do vážné 
hudby, improvizace a world music. V roce 2015 trio získalo nominace na 
Anděla 2015 v kategorii Jazz a Blues za stejnojmenné album. Trio hrálo 
na prestižních jazz festivalech po celé České republice: například také na 
top mezinárodním jazzovém festivalu Bohemia Jazz Fest v roce 2017! Od-
borná česká jazz kritika vyhodnotila stejnojmenné album mezi 5 nejlepších 
v roce 2014 a hudební publicista Milan Tesař dokonce mezi 14 nejlepších 
alb napříč žánry v roce 2014.
Dorazte do Šluknovského zámku a nechte se uchvátit hudební propraco-
vaností a invencí „Between the Lines“. Foto: Marek Douša

Texty: Mgr. Andrea Kadlecová,
manažerka Šluknovského zámku



Na jaře letošního roku jsme informovali o obnově kaple Božího hrobu na 
Křížové cestě v Království. V srpnu byly všechny práce dokončeny.  

Kaple byla v torzálním stavu a její současný návrh vycházel z empirických 
poznatků zjištěných na místě a z detailů dalších kaplí v areálu. Obnova 
kaple probíhala již loňského roku vyzděním zdí, říms, krovu a s krytinou 
z břidlice. Při požehnání kapli v sobotu 8. 8. 2020 byla k vidění i restauro-
vaná socha ležícího Krista, která byla nalezena v sutinách kaple. 
V areálu Křížové cesty můžeme v současnosti vidět obnovená zastavení 
křížové cesty s kopiemi původních desek a 3 obnovené kaple – kaple Žaláře 

Krista, kaple Bičování Krista a kapli Božího hrobu. Kaple Božího hrobu je 
kaplí největší a obnoven byl i sanktusník nad sochou Krista. Celková revi-
talizace areálu Křížové cesty probíhá od roku 2016 a v roce 2023 by měla 
být kompletně dokončena a to včetně úpravy vzrostlé zeleně.
Přijďte se podívat a využijte možnost příjemné procházky…

Text a foto: Bc. Michal Bušek

původní stav kaple po vyklizení suti

stav po dokončení

socha ležícího Krista v kapli

malý sál 2020 – po dokončení

velký sál – stav 2018

velký sál 2020 – po demontáži původního obložení a podlahy

velký sál 2020 – po dokončení

foto: Bc. Michal Bušek





Letošní setkání rodáků z Králov-
ství začalo pro menší skupinu už 
v pátek 7. srpna 2020. Účastníci 
si za přítomnosti pana Bc. Mi-
chala Buška prohlédli kostelík 
v Císařském, který je zvenku 
pěkně opravený včetně sochy 
sv. Jakuba, kterému je zasvěcen. 
Uvnitř však čeká ještě mnoho 
práce. Nyní musí osekané zdi 
řádně vyschnout, aby se v práci 
mohlo pokračovat. Ještě jedno 
společné foto a už míříme na 
Vyhlídku Židovský vrch. Zde za-
znělo jednohlasé „Jééé“, protože 
všechny nádherný výhled pře-
kvapil. Jen litovali, že popisky 
jsou pouze v češtině. Připomněli 
jsme si ještě, že zde na vršku stál 
v 19. století dřevěný větrný mlýn, 
který však v roce 1815 úderem 
blesku shořel. 
Pokračovali jsme do kdysi samo-
statné obce Nové Hraběcí. Za-

stavili jsme se u památníku padlých z 1. světové války, který Svaz c. k. vo-
jenských vysloužilců zemí Koruny české opravil v roce 2012, pokračovali 
kolem kaple, o kterou nyní pečují místní obyvatelé, až k odbočce do Lipové, 
abychom si prohlédli kříž u cesty. Pak už jsme kolem bývalé školy pokra-
čovali až k zámku, kde jsme měli domluvené občerstvení. A teď je třeba 
pochválit dvě děvčata, že ač jim nikdo neřekl o naší rezervaci, nevyhodily 
nás a srdečně nás pohostily. V parku ve stínu mohutného javoru jsme si ro-
zestavěli židle, seskupili stolky a už nám obsluha plnila naše přání. Všichni 
si posezení na čerstvém vzduchu pochvalovali. 
Na druhý den se sešli vysídlení rodáci a jejich rodiny i několik lidí z Králov-
ství a okolí ke mši v kostele sv. Vavřince. Hlavním celebrantem byl rodák ze 
Šluknova, monsignor Karel Havelka, který již řadu let slouží v Litoměři-
cích. Po německo-české bohoslužbě, kterou hrou na varhany a zpěvem do-
provázel ředitel hudební školy ve Šluknově pan Patrik Engler s manželkou, 
jsme se vydali na hřbitov, abychom vzpomněli na kněze Alberta Eytinga, 
který v královském kostele sloužil plných 44 let a to v nelehké předváleč-
né i poválečné době i v době odsunu, která nejen pro něj byla velice těžká 
a náročná. Vzpomínka se konala u jeho hrobu u příležitosti jeho 140. na-
rozenin. 
Také jsme si připomněli 150. výročí úmrtí kněze a známého botanika Se-
verních Čech 19. století Karla Wenzela, který svůj poslední odpočinek na-
šel též na hřbitově v Království a to hned za hlavním křížem. 
Třetím knězem, na kterého jsme vzpomínali, byl Karl Kindermann, krá-
lovský rodák, který se po odsunu vždycky rád vracel do svého rodiště a je-
hož zásluhou se podařilo vybrat peníze na opravu kostela, na což velkou 

měrou i sám přispěl. Vděčíme mu i za to, že se po dlouhých letech konalo 
setkání na Křížovém vrchu. Tento vzácný člověk by v prosinci letošního 
roku oslavil své 90. narozeniny.
Pak už se účastníci vypravili pěšky nebo autem na Křížový vrch. Zde už nás 
čekali pan Bc. Michal Bušek a pan Mgr. Martin Chroust z Odboru rozvoje 
a životního prostředí MěÚ Šluknov, aby nám ukázali kapli Božího hrobu, 
kterou z hromady kamení vystavěla firma Siops. Tato kaple s věžičkou je 
nádherná a ze všech největší. Velikým překvapením uvnitř byla socha leží-
cího Krista, kterou zedníci našli v sutinách. Na tuto možnost upozornil pan 
Valtr Koňák, který zná o svém rodném Království mnohá tajemství a vždy 
je v pravou chvíli prozradí. 
Po vysvěcení kaple arciděkanem Pavlem Procházkou jsme se od paní sta-
rostky Mgr. Evy Džumanové dozvěděli, že členové rady města jsou opra-
vám památek nakloněni, což je veliké plus při schvalování akcí. A proto 
se již dnes můžeme těšit na rok příští, kdy by na původních místech, která 
jsou již odkryta, měly stát opravené sochy getsemanské zahrady.  
Všichni už se těšíme, protože pan Bušek i pan Chroust nikdy nemluví do 
větru, což nám ukázala léta minulá. Jsme přesvědčeni, že i tentokrát udělají 
vše pro to, aby i tento náročný úkol splnili. 
Tentokrát byla akce zpestřena dětmi, které hráli na flétnu. Svým výkonem 
nás na křížové cestě ohromil maličký chlapec Jáchym Pánek a při mši 

v kostele slečna Kristýnka Žebrová. 
Než jsme se po dobrém obědě v Clubu, za který moc děkujeme, rozešli, 
domluvili jsme s opatrovnicí Království paní Bärbel Henß a monsignorem 
Karlem Havelkou příští termín setkání Královanů. Bude to sobota 14. srp-
na 2021. 

Text: Helga Hošková, foto: Klára Štěpánková



Speciální základní škola a Praktická škola ve Šluknově prošla ve školním 
roce 2019/2020 celkovou vnější a vnitřní rekonstrukcí, která byla započata 
v září 2019 a ukončena v srpnu 2020. Stavbu provedla Stavební společnost 
JK spol. s r. o. z Jílového u Děčína. 
Budova školy byla již velmi zastaralá a prostory dlouhodobě nevyhovující, 
zejména z důvodu vzdělávání většího počtu žáků imobilních a žáků s těž-
ším či kombinovaným handicapem. Sto let stará budova byla původně 
postavena jako střední škola zahradní a některé části byly dosud původní.
Stavební práce v době rekonstrukce obsahovaly: sanaci vlhkého zdiva, 
sanační omítky,  odstranění vlhkosti suterénu a opadávání omítek a plísní, 
celkovou komplexní rekonstrukci s platnou stavební, hygienickou a požár-
ně bezpečnostní legislativou. Komplexní rekonstrukci elektroinstalace, 
fasády, půdní vestavby, bezbariérové obslužnosti s vybudováním výtahu, 
výměnu sociálního zařízení s toaletami pro imobilní žáky, požárně bezpeč-
nostní řešení, zajištění bezpečnosti budovy s novým kamerovým a komu-
nikačním systémem.

Po dobu rekonstrukce školy, bylo vzdělávání žáků zajištěno na odloučeném 
pracovišti ve Speciální ZŠ a PŠ v Rumburku a v prostorách Střední zdra-
votnické školy v Rumburku. 
V rámci rekonstrukce budovy byly stavební firmou provedeny výrazné 
změny ve sklepních prostorách, kde vznikly nové, prostorné a útulné šatny 
pro žáky školy a potřebné sklady na zahradní a dílenské nářadí a pomůcky 
na tělesnou výchovu. 
V prvním a druhém nadzemním podlaží byly zcela zrekonstruovány stá-
vající učebny a přibyly i dvě nové. Odborné učebny, psychorelaxační míst-
nost snoezelen, kuchyňka pro výuku přípravy pokrmů, učebna PC, prošly 
znatelnou úpravou, která vytvořila nejen krásné, příjemné, ale i moderní 
prostředí pro výuku. 

Nejvýraznější změnou rekonstrukce prošly půdní prostory, kde vzniklo 
nové zázemí pro ředitelnu, kancelář hospodářky a sborovnu pedagogů.
Jednotlivá patra budovy školy jsou nově propojena výtahem, který je pří-
stupný i ze dvora školy a umožňuje tak volný přesun imobilních žáků po 
celé budově školy, což jistě ocení i rodiče. Pro žáky s tělesným handicapem 
byly vybudovány i imobilní toalety.
Celková rekonstrukce přispěla k modernizaci budovy školy. Jednotlivé 
učebny jsou vybaveny speciálními pomůckami a prostorově uzpůsobeny 
žákům s různým druhem a stupněm handicapu tak, aby plně vyhovovaly 
současným požadavkům vzdělávání. Škola v současné době vzdělává při-
bližně 80 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze Šluknova a okol-
ních obcí. 
Od 1. září 2020 začínáme v „NOVÉM“. Mgr. Bc. Monika Kamenická, 
ředitelka školy, oficiálně slavnostně otevřela po roce školu za přítomnosti 
Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, Mgr. Evy Džumanové, 
starostky města Šluknov, Ing. Jiřího Kulhánka, jednatele Stavební společ-
nosti JK spol. s r. o. a dalších zvaných a poděkovala vedení Ústeckého kra-
je a všem zúčastněným, kteří se podíleli jak na rozhodnutí stavby, tak i na 
samotné rekonstrukci budovy školy pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami ve Šluknovském výběžku. Dle vyjádření ředitelky školy „jsme 
měli štěstí na slušnou a spolehlivou stavební společnost“. 

Poděkování patří i pedagogům školy, kteří zažili náročné vystěhování a ješ-
tě náročnější nastěhování zpět do budovy školy, výuku žáků v provizorních 
podmínkách a vrcholné přípravy na slavnostní otevření školy. 
Závěrem bychom si přáli, aby děti, rodiče, zákonní zástupci a přátelé školy 
nadále rádi navštěvovali naší školu a společně s námi pedagogy vytvářeli 
příjemné prostředí s pozitivní atmosférou pro vzdělávání žáků.  

Text: Mgr. Bc. Monika Kamenická, ředitelka školy, 

Mgr. Jana Vlastníková, zástupkyně 

Foto: Jitka Schneiderová



 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. Č. tel. 725 828 534

 Na této straně i Vy můžete mít 
svůj textový inzerát, jehož cena 
může být i jen 20 Kč.

panem Josefem Čurgalim
paní Anežkou Skopalovou

David Meissner 
a Klára Jirůvová
Jan Krebs a Helena Jírová
Bohumil Honsů 
a Irena Urbanová
Martin Hula 
a Alžběta Doležalová
Jiří Vojtíšek a Lenka Josková

 Přivítali jsme nové občánky:
Adrianu Billou
Elišku Kriegelovou
Filipa Vyšohlída
Dominika Dreveňáka

70 let 
pp. Böhmová Věra
Kirchner Zdeněk
Lipavský Jiří
Formánková Jitka
Zborník František
Ferenc Zdeněk
paní Martě Žďánské bla-
hopřejeme dodatečně k 70. 
narozeninám, které oslavila 
v květnu
75 let
paní Baboráková Katarína
80 let
paní Wienerová Růžena
85 let
pp. Hamala Jiří
Beytler Jaroslav
87 let
paní Kroupová Anna
88 let
pan Koukol Josef
104 let
paní Pavlíčková Růžena

Dne 11. září 2020 
to bude již 5 let, co 
nás navždy opustil 
náš tatínek, manžel 
a našemu srdci blíz-
ký člověk, pan Jozef 

Gašparik. Vzpomínky stále zůstá-
vají. Kdo jste jej znali, vzpomeňte 
s námi. Manželka s rodinou.

Dne 30. srpna 2020 
jsme vzpomně-
li 7. výročí úmrtí 
pana Františka 
Čapky z Nového 
Hraběcí. Kdo jste 

ho znali, vzpomeňte s námi. S lás-
kou vzpomíná sestra Eliška Puška-
rová ze Šternberka.

Letní prázdniny jsou za námi a tak jsme se 
s nimi pořádně rozloučili v Království za kos-
telem.
Rozloučení s létem proběhlo 29. 8. Odpoledne 
plné soutěží, vyrábění a samých dobrot si užilo 
okolo 130 dětí.
Tímto děkuji všem sponzorům, městu Šluk-
nov, našim pekařkám a všem, kteří nás pod-
porují.
Váš zájem nás těší a věřte, že už teď vymýšlí-
me, čím naše akce vylepšit.

 Olga Petroschke, Šluknovské Království

Od úterý 1. září se městská knihovna vrátila ke své standardní pro-
vozní době, tj.:
Provozní doba:  
Pondělí 8:00 – 12:00 hodin  12:30 – 16:30 hodin 
Úterý 8:00 – 12:00 hodin  12:30 – 15:30 hodin
Středa 8:00 – 12:00 hodin  12:30 – 16:30 hodin
Čtvrtek 8:00 – 12:00 hodin  12:30 – 15:30 hodin
Pátek 8:00 – 12:00 hodin 

Doporučení pro návštěvníky: 
 Je vhodné mít roušku a při vstupu si vydesinfikovat ruce připrave-

ným desinfekčním prostředkem.
 Dodržovat rozestupy mezi sebou minimálně 2 metry.

Děkujeme za pochopení.

Milí spoluobčané,
přijměte srdečné pozvání na akci Den lidové turistiky, která je pořá-
dána starosty Pětiměstí. V letošním roce si připomeneme 20 let od 
vzniku volného svazku Pětiměstí. 
Turistický pochod se bude konat v neděli 4. října 2020 v Neuger-
sdorfu. 
Zahájení pochodu je od 14ti hodin, čeká nás trasa v délce cca 4 až 
5 km krajinou a zajímavými místy kolem Neugersdorfu. 
Odjezd autobusu z náměstí ve Šluknově bude ve 13:20 hod., další 
turisté nastoupí v Jiříkově, odkud bude odjezd ve 13:40 hod.  
Těšíme se na Vaši účast a doufejme, že nám bude nakloněno počasí 
i epidemiologická situace.                                  Eva Džumanová, starostka



Jak umožnit a zpříjemnit život se-
niorů co nejdéle ve známém, tedy 
domácím, prostředí? 
Když jsou dva, mohou si pomoci, 
horší je situace seniorů osamělých. 
Přijde krizová situace – zhoršení 
zdravotního stavu, dezorientace, fy-
zické napadení na ulici apod. Jednou 
z nejobávanějších situací u seniorů 
bývá pád, následná bezmoc, někdy 
i bolest. Minimálně jednou ročně 
jich upadne 30 % a s věkem riziko 
stoupá. 
Nabízíme jednoduchý a moderní 
způsob ochrany zdraví a bezpečí – 
tísňovou péči.

Klient nosí na ruce monitorovací 
zařízení, které je napojeno na dispe-
čink Anděla Strážného. 

Při stisknutí SOS tlačítka (v pří-
padě pádu automaticky) zařízení 
lokalizuje polohu systémem GPS 
a spojí se s dispečinkem, který vy-
hodnotí situaci a vyšle na místo po-
třebnou pomoc – kontaktní osobu, 
výjezdovou službu, záchrannou 
službu nebo hasiče či policii. 

Nezbytnou pomoc tedy dokáže-
me zajistit okamžitě a kdekoli.
Monitorovací zařízení s detekcí 
pádu zapůjčujeme jako jediní v ČR 
bezplatně.
Chcete vyzkoušet službu tísňové 
péče na jeden měsíc zdarma? 
Kontaktujte nás NONSTOP na tel. 
800 603 030 nebo pište na poptav-

ka@andelstrazny.eu. Více informa-
cí najdete také na www.andelstraz-

ny.eu

Jak se může zájemce stát vaším 
klientem?
Zájemce o službu tísňové péče nás 
kontaktuje na telefonním čísle 800 
603 030 nebo prostřednictvím 
formuláře na www.andelstrazny.

eu.Naše sociální pracovnice se zá-
jemcem domluví osobní návštěvu 

v pohodlí jeho domácnosti, kde mu 
následně vše vysvětlí a v případě, 
že se domluví na uzavření smlouvy, 
klientovi může hned předat moni-
torovací zařízení s SOS tlačítkem. 
Klient je z naší strany monitorovaný 
nejpozději od následujícího pracov-
ního dne. Našimi klienty jsou senio-
ři, osoby se zdravotním postižením 
a dlouhodobě nemocní, kteří žijí 
sami nebo jsou sami nějakou část 
dne, kdy je například pečující rodina 
v zaměstnání.
Jak klienta projekt Anděl strážný 
ochrání?
Klient je chráněn tím, že je prostřed-
nictvím SOS tlačítka nepřetržitě 
spojen s naším 24hodinovým dispe-
činkem tísňové péče. Kdykoli klient 
zmáčkne SOS tlačítko na monito-
rovacím zařízení, které nosí stále 
u sebe, dojde ke spojení a hlasové 
komunikaci s naší operátorkou. Ta 
zjistí, v jaké situaci se klient nachází, 
vyhodnotí ji a zprostředkuje potřeb-
nou pomoc.
Chráníme především zdraví a životy 
našich klientů, proto nejčastějšími 
hovory, které dispečink přijímá, je 
zhoršení zdravotního stavu a pád 
nebo jiný úraz. Naši klienti nás volají 
také v případě napadení, při poci-
tu ohrožení, při panických stavech 
úzkosti, když se ztratí, ale i třeba 
v případě, že jdou nakupovat a za-
bouchnou si doma klíče. Dokážeme 
pomoci v mnoha situacích.
Naším velkým pomocníkem je chyt-
ré monitorovací zařízení TIPEC, 
které naše klienty hlídá a v případě 
potřeby samo vyšle na dispečink sig-
nál tísně. Dokáže rozpoznat, že se 
klient dlouho nehýbe, že má slabou 
baterii a potřebuje nabít, při signá-
lu tísně určí GPS souřadnice a má 
i další užitečné funkce. Největší 
jeho předností je však automatická 

Vážení,

níže uveřejňujeme rozpis fungo-
vání RDG pracovišť ve službě od 
15:00 -07:00 hodin na měsíc září ve 
spolupráci ZZ - LNaP, a.  s. Rum-
burk a nemocnice Varnsdorf z pro-
vozních důvodů.
Když je v provozu RDG Rumburk, 
jsou v Rumburku (pavilon chirur-
gie) prováděna vyšetření RTG, CT 
a SONO. 
Ve dnech, kdy provoz zajišťuje 
RDG Varnsdorf, jsou ve Varnsdor-
fu prováděna pouze RTG vyšetření, 
v Rumburku je pracoviště RDG 
zavřené, tudíž není ve výběžku ve 
službě dostupné CT.

O Z N Á M E N Í 
RDG PROVOZŮ RUMBURK,

VARNSDORF

Lužická nem. a poliklinika, a. s.
Jiráskova 1378/4
408 01 Rumburk

+ 420 412 359 520, 
+ 420 412 359 511 - sekretariát

www.nemrum.cz

sekretariat@nemrum.cz

Anděl Strážný - dispečink tísňová péče 

detekce pádu, kdy se zařízení s dis-
pečinkem spojí, aniž by klient musel 
mačkat SOS tlačítko. Praxe nám 
ukazuje, že touto funkcí dokážeme 
nejen zachránit život, ale i předejít 
mnoha dalším zdravotním kompli-
kacím.
Jak rychle je možné dostat se ke 
klientovi, který například upad-
ne? Do 20 minut…
Pomoc přijde do 20 minut, pokud ke 
klientovi vysíláme složky integrova-
ného záchranného systému nebo 
výjezdovou službu. Když se operá-
torka s klientem domluví tak, že při 
pádu nedošlo ke zranění a je potře-
ba pomoci například pouze s jeho 
zvednutím, voláme rodinu nebo 
další osoby, které máme uvedené 
v individuálním plánu péče, který 
s klientem sestavila naše sociální 
pracovnice. Potom záleží na mož-
nostech nebo dojezdové vzdálenosti 
dané osoby. Klient je s dojezdovým 
časem seznámen.
Na vašich stránkách informujete 
o Povídavé lince. Je tato služba 
pro vaše klienty zdarma? 
Služba Povídavé linky je pro naše 
klienty zdarma. Telefonem nebo 
přímo prostřednictvím SOS tlačítka 
se klient spojí s naším dispečinkem, 
ten ho přepojí na pracovnici Povída-
vé linky, která je klientům k dispozici 
kdykoli v pracovních dnech, tedy od 
pondělí do pátku v čase 8.00 – 16.00 
hod.. Povídavá linka je velmi oblí-
bená. Někteří naši klienti vzhledem 
ke svému zdravotnímu stavu žijí už 
jen ve své domácnosti, kde jim chy-
bí kontakt s jinými lidmi. Některým 
klientům je smutno, mají trápení, se 
kterým nechtějí obtěžovat své blízké 
nebo se naopak chtějí s někým podě-
lit o své radosti. Klienti mohou s pra-
covnicí Povídavé linky řešit různé 
kvízy, trénovat paměť, ale většinou 
si prostě „jen“ povídají. Těší nás, že 
klientům můžeme touto cestou po-
skytnout čas, který potřebují. Díky 
Povídavce naše klienty velmi dobře 
známe a dokážeme jim potom ještě 
lépe pomoci v krizových situacích.        
PŘISPÍVÁME K PROŽITÍ PL-
NOHODNOTNÉHO ŽIVOTA. 
Posláním tísňové služby Anděla 
Strážného je zachovávat u našich 
klientů optimální míru samostat-
nosti, nezávislosti a odpovědnosti 
za své chování, jednání. Usilujeme 
o to, aby uživatelé zůstali součástí 
přirozeného společenství.

Ing. Irena Třešňáková,

projektová manažerka



Skončily prázdniny a dlouhá doba volna, děti usedly do školních lavic a tak 
zbývají již jen vzpomínky na prožité zážitky. Sbor dobrovolných hasičů 
Šluknov o prázdninách, počátkem měsíce srpna, uspořádal v pořadí již 
18. ročník táboření pro děti „Doubek“. V letošním roce se akce zúčastni-
lo 35 dětí jak z řad našeho dětského kolektivu, tak i jejich kamarádi mimo 
hasičský kroužek.
Letošní ročník, především jeho přípravy, se nesl v duchu obav, zdali jej bu-
deme z důvodu protikoronových opatření vůbec moci zorganizovat a jestli-
že ano, jaké budeme muset splnit podmínky pro jeho hladký průběh. Dnes 
již můžeme říci, že se vše vydařilo ke spokojenosti dětí a že, až na jeden 
poraněný kotník, nikdo k vážnější újmě na zdraví nepřišel. Další novinkou 
byla změna na postech hlavních vedoucích, kdy otěže vedení tábora pře-

Letos malí hasiči byli
„Piráti z Doubkadiku“

vzali naši mladší „Doubkem odchovaní“ členové. Ti starší pak opět zajistili 
zázemí tábora a byli připraveni kdykoli pomoci s programem. 
Letošním tématem celotáborové hry byly „Piráti z Doubkadiku“, kdy si 
děti musely při již tradičních soutěžích vybojovat zlatou truhlu s pokla-
dem. Soutěžilo se ve štafetových závodech, bojové hře s balónky, běhu 
do vrchu, branném závodě se střelbou ze vzduchovky, plavbě na pirátské 
lodi, ale i v uvaření co nejlepšího oběda na vodní hladině či výrobě pirát-
ských lodiček. Hodnotil se i úklid pirátských přístřešků. Samozřejmostí 
byla i tradiční stezka odvahy. 
Jelikož přálo i počasí, kdy se 
přes velké vedro děti neustá-
le chladily ve dvou bazénech, 
mohly absolvovat přespání 
pod širákem. Mimochodem 
za celý pobyt nespadla ani 
kapka deště. Deště přišly, až 
když už měly děti sbaleno 
a byly poslední den na celo-
denním výletě v Krásné Lípě 
v Domě Českého Švýcar-
ska. Voda shora pak dětem 
nevadila ani při koupání na 
termálním koupališti v Be-
nešově nad Ploučnicí. Vy-
hodnocení tábora, vyhlášení 
vítězů, předání tradičních 
medailí a otevření pokladu 
proběhlo předposlední den 
s následnou déle trvající dis-
kotékou.   
Pořadatelství se samozřej-
mě neobešlo bez výpomoci 

sponzorů a jiné vstřícné pomoci, za což je třeba poděkovat. Naše poděko-
vání patří všem, kteří se jakoukoli formou, nejen peněžní, podíleli na jejím 
hladkém průběhu. Především to bylo Město Šluknov, Kamenolom Císař-
ský, Technické služby Šluknov, pánové Igor Švejda, Václav Svačina, 
Vladislav Skopal, Autoškola Kopecký, Potraviny D+S, Bistro Šluknov, 

Pizzerie Šluknov a další, kteří si ani nepřáli být jmenováni. Jako již tradič-
ně nesmíme zapomenout poděkovat Skautům z Varnsdorfu, kteří nám 
propůjčili nejen jejich louku, ale i kompletně postavený a vybavený tábor, 
který jsme jim pomáhali na úplný závěr všech prázdninových pobytů sba-
lit. Ještě jednou všem děkujeme za přízeň, kterou nám věnujete. 

Jindřich Müller, SDH Šluknov



Milí rodiče, pokud máte zájem o hudební výuku (na hudební nástroje 
nebo zpěv) a nestihli jste zápis, který byl 1. 9. a 2. 9. 2020 od 14.00 do 
17.00 hodin v budově ul T. G. Masaryka 638, Šluknov, zavolejte na tel. 
č. 724 044 525                                                                                           Patrik Engler

V letošním roce jsme díky koronaviru uspořádali pouze čtyřdenní soustře-
dění pro naše hasičské děti. 
Tentokrát jsme si pro děti připravili oslavu svátků v létě. Po příjezdu jsme 

si velikonočně ozdobili jídelní stan a vyzkoušeli jsme si malovat kraslice 
voskem, samozřejmě jsme si obarvili vajíčka a upletli jsme si několik po-
mlázek. Zahráli jsme si několik vodních her a k večeři jsme si uvařili bram-
boračku v kotlíku. Po setmění na nás čekalo večerní promítání pod širým 
nebem, kde mnoho dětí usnulo, a proto všechny museli vedoucí odnosit 
do stanu. Ráno jsme se vydali na koledovačku, kde jsme dostali sladkosti 
a každý upečené linecké vajíčko. Bylo to skvělé užít si velikonoční svátky, 
když ty letošní byly zrušené. Po obědě nás čekal výlet do Karlova údolí, kde 
jsme po cestě viděli, jak pracuje Harvestor, ochotný pan řidič nám udělal 
menší přednášku a viděli jsme, jak se kácí stromy.
V Karlově údolí jsme se občerstvili a napsali pohledy domů. Poté nás če-

kal přesun zpět do tábora Avií, kde 
jsme měli vše připravené a vyzdo-
bené na další svátek Halloween, 
diskotéka a stezka odvahy na Kří-
žovém vrchu. Večer bylo opět pro-
mítání pohádky. 
Další den jsme se vzbudili a pře-
mýšleli jsme, jaký svátek budeme 
slavit, a  když jsme viděli, že nám 
v táboře přes noc vyrostl smrk a byl 
předposlední den stanování, došlo 
nám, že na programu dne budou 
Vánoce se vším všudy. Zdobení 
stromečku, výroba těstovinových vánočních řetězů, balení kostkového 
cukru do barevného alobalu jako kolekce na stromeček, výroba vánočních 
skleněných svícnů. Pro zpestření dne jsme si užili vodní klouzačky a hry 
v bazénu. K Vánocům samozřejmě patří i štědrovečerní večeře – brambo-
rový salát a řízek za zvuku vánočních koled. Navzájem jsme se vyzpovídali, 
jaké zvyky dodržujeme. No a nechyběl ani zvoneček, který signalizoval, že 
se pod stromečkem objevily vánoční dárky. Reakce dětí byla úžasná a nás 
vedoucí zahřála u srdce, byli jsme moc rádi, že se nám opět podařilo uspo-
řádat soustředění v této těžké době poznamenané koronavirem. V neděli 
jsme společnými silami uklidili tábor, na cestu domů jsme si s dětmi vyro-
bili sliz a spokojené jsme je ve zdraví odevzdali rodičům. 
Tímto chci poděkovat všem, kteří se na přípravě a organizaci tábora jakko-
li podíleli, známým a rodinným příslušníkům, rodičům za nanuky, ovoce 
a občerstvení pro děti, za pomoc při stavění a úklidu tábora.
A také sponzorům – Město Šluknov, NABO, Gastro Plch, SDH Rum-
burk, SDH Šluknov, TS Šluknov, Pekárny Rumburk a další.

Michaela Holakovská, starostka SDH Království 



Někteří z Vás jistě zaslechli 29. srp-
na bouřlivý zvuk motorek, typický 
pro nejdelší motocykly na světě 
Čechie-Böhmerland. Jako každý 
rok, tentokráte již po dvaadvacáté, 
se sjeli jejich majitelé a spanilou 
jízdou projeli Šluknovskem, rod-
ným místem těchto motocyklů. 
Položili jsme Václavu Slovákovi, 
předsedovi Clubu Čechie–Böhmer-
land, který tuto akci pořádá, několik 
otázek.
Jak tato akce vznikla?
Láska k těmto motocyklům mě při-
měla v roce 1999 k založení Clubu 
Čechie–Böhmerland a uctěním 
památky konstruktéra A. H. Lie-
bische. 
Kolik motocyklů se zhruba akce 
účastní? 
Motocyklů Čechie–Böhmerland se 
setkává v počtu 20 až 25, ale akce 
se mohou účastnit i jiná historická 
vozidla. 
Odkaz A. H. Liebische stále dod-
nes přetrvává v podobě staro-no-
vé Čechie od konstruktéra Petra 
Knoblocha, účastnil se někdy to-
hoto srazu?
Ano, pan Knobloch byl přítomen 
srazu vloni i letos, nicméně histo-
rické vozidlo musí být minimálně 
30 let staré, což replika Čechie ne-
splňuje. 
Motocykly projíždějí pouze Šluk-
novským výběžkem nebo se akce 
koná i na jiném místě v republice?

Motocykly Čechie – Böhmerand 
se účastní různých srazů historic-
kých vozidel u nás i v zahraničí, 
rovněž tak akcí určených pouze pro 
Böhmerlandy. Např.: Jízda po sto-
pách A. H. Liebische přes Alpy (3. 
ročník), kdy Böhmerlandy projely 
všechna vysokohorská sedla, jako 
kdysi A. H. Liebisch při svých pro-
pagačních jízdách.  Srazy se konaly 

také v Praze, Českém Krumlově, na 
Mladoboleslavsku, Českomoravské 
Vysočině i jinde. Ve Šluknovském 
výběžku se jezdí po místech, která 
mají s Böhmerlandy něco společ-
ného. V Krásné Lípě v roce 1925 
výroba Böhmerlandů začala, v roce 
1931 se přesunula do Kunratic spa-
dajících pod Šluknov. V Rumburku 
se A. H. Liebisch v roce 1888 naro-

dil a ve Varnsdorfu vyučil – proto 
spanilá jízda Šluknovským výběž-
kem. 
Řeknete nám přibližnou cenu 
starého typu Čechie?
Cena těchto motocyklů se pohybuje 
od několika set tisíc do několika mi-
liónů korun.
Rozhovor vedla Jitka Schneiderová, 

foto: Dagmar Pálková



Technické služby Šluknov 
nabízí pro občany města Šluknov 

3 dřeva) 
je stanovena 

Jedná se převážně o lipové dřevo, které je možné 
si prohlédnout na kompostárně ve Šluknově 

3

Dále je možné využít akční nabídky 

 

Rádi vyřídíme Vaše objednávky a případné dotazy 

Projekt „Děti na startu“ se v letoš-
ním roce přejmenoval na projekt 
„Sportování s Viktorkou“, jedná 
se o projekt všeobecné pohybové 
přípravy dětí předškolního a mlad-
šího školního věku (ve věku od 4  do 
9 let), zaměřený na rozvoj základní 
pohybové motoriky, koordinace, 
obratnosti, rychlosti a síly. V rámci 
kurzů se děti naučí základy – jak 
ovládat své tělo, správně běhat, 
udělat kotrmelec, skákat, padat, 
nebát se míče – tedy dovednosti, 
které tvoří nezbytný základ pro ja-
koukoli pohybovou a sportovní čin-
nost, seznámí se s aktivním život-
ním stylem jako účinnou prevencí 

Výluka na dráze Národního parku 
(LINKA U28 RUMBURK – BAD SCHANDAU – DĚČÍN A ZPĚT)

Upozornění! 
Od 31. srpna do 17. listopadu 2020 

proběhne velká výluka na Dráze národního parku U28. 
Je přerušen provoz mezi Sebnitz a Bad Schandau. 

Sledujte, prosím, jízdní řády. 
Vlaky z Rumburka vyjíždějí o cca 15 minut dříve, zpět do Rumburka 

přijíždějí o cca 15 minut později. Totéž platí i o přípojné turistické trati 
Krásná Lípa – Brtníky – Mikulášovice. Vlaky jsou v úseku Sebnitz – 

Bad Schandau nahrazeny autobusovou dopravou. 
České dráhy, a. s., RP ZAP Ústí n. Labem

Po nekonečně dlouhé nucené odml-
ce se 22. srpna rozjel nový ročník 
krajských a okresních fotbalových 
soutěží. A všichni - hráči i fanouš-
ci – napjatě očekávali, v jaké síle 
se mužstva představí. Šluknovští 
po několika přípravných zápasech 
s různými výsledky vyjeli k prvním 
utkáním na hřiště soupeřů.
A – mužstvo hrálo v Liběšicích, 
shodou okolností na stejném hřišti, 
kde loňskou nedokončenou soutěž 
uzavíralo. Výsledek ale byl jiný. 
Zatímco na jaře naši jednoznačně 
vyhráli, tentokrát zápas skončil 
nerozhodně 1:1, penaltový rozstřel 
byl 5:3 pro domácí, takže dva body 
získaly Liběšice a jeden zbyl na 
Šluknov.
Ani ve druhém zápase v Libouchci 
o týden později se našim nedařilo 

a prohráli 1:5.
Je třeba poznamenat, že nedobrý 
začátek není žádná tragedie, pro-
tože všechno se teprve mění a usa-
zuje, a na většině mužstev je dlouhá 
herní přestávka znát. Ostatně to 
ukazují výsledky ostatních druž-
stev, kdy ta, která na jaře byla v čele 
tabulky, ztrácejí body a naopak tzv. 
dříve teoreticky slabší body překva-
pivě získávají. Doufejme, že první 
domácí utkání bude pro naše pří-
znivce příjemnější. Ovšem soupeř – 
Dobroměřice – v minulém ročníku 
skončil v tabulce na prvním místě, 
ale ztráta našich na něj byla jen je-
den bod. Takže uvidíme!
B – tým v Lipové sehrál své první 
utkání jako derby ve Velkém Še-
nově, ale i tady přišla porážka, a to 
3:6. Příjemnější výsledek přišel 
o týden později, kdy v Boleticích 
naši vyhráli 2:8 a řádně si spravili 
střeleckou chuť. Příští zápas se hra-
je 6. září a do Lipové přijedou fot-
balisté z Verneřic. Tak držme palce!
Nově složené družstvo dorostenců 
hrající pod názvem Šluknov/Jiří-
kov odehrálo své první utkání doma 
s Velkým Březnem a prohrálo 2:5. 
Ale i tady platí, že se chlapci musí 
nejprve dobře sehrát a výsledky jis-
tě přijdou.             Ing. Milan Kořínek proti nadváze, obezitě a civilizač-

ním chorobám, získají základ pro 
celoživotní pozitivní vztah k pohy-
bu, sportu a aktivnímu trávení vol-
ného času.
Naším primárním cílem není vy-

chovat vrcholové sportovce, ale 

přivést děti ke sportu a vybudovat 

u nich pozitivní vztah k pohybu 

a aktivnímu životnímu stylu. 

Cvičení probíhá v různých formách, 
zejména však formou kruhového 
tréninku na 4 stanovištích, přičemž 
každá skupina pod vedením vlast-
ního trenéra se věnuje zdokonalo-
vání v jiné činnosti.

Mgr. Kateřina Mrázková



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: 27.9. , 25.10. a 15.11. 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


