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1. a 2. července 2022 pořádá město Šluknov ve
Šluknovském zámku a v zámeckém parku,v pořadí již patnácté

ZÁMECKÉ SLAVNOSTI

Pozvánka na posezení
se starostkou

Quick Bus opět zahájil provoz
Rumburk - Varnsdorf - Česká Lípa - Praha

Dva roky trvala různá nařízená hygienická opatření
z důvodu pandemie Covid-19, která přímo omezovala
i možnosti hromadného setkávání. V současné době
je již možné potkat se bez problémů, proto si Vás dovoluji pozvat na neformální posezení, kde budeme mít
možnost probrat věci týkající se našeho města a vše, co
Vás zajímá. Setkání se bude konat dne 16. května 2022
od 16 hod. na zámku na hlavním sále v prvním patře.
Vážení spoluobčané, kteří máte zájem, přijměte mé srdečné pozvání.
Eva Džumanová

S upřímným potěšením si dovolujeme oznámit, že 11.4.2022 byl obnoven provoz linky
510901 Rumburk - Varnsdorf - Česká Lípa - Praha. Ministerstvo dopravy ČR zrušilo tzv. "závazné" stanovisko vydané Libereckým krajem a ve své podstatě dalo jasně na vědomí, že Kraj
nemá právo tímto způsobem omezovat komerční dálkovou dopravu. Rozhodně nechceme
prezentovat tento výsledek tak, že to je snad jakákoli forma vítězství v procesu boje s "úřadem". Jsme však velmi rádi, že zvítězilo právo a zdravý rozum a rozhodně tímto sdělením
chceme vyjádřit velké díky za to, v co všichni věříme, že úřad je tu kvůli nám a ne my kvůli
úřadu. Budeme se snažit navázat tam, kde jsme skončili a nadále poskytovat přepravní služby takové, jaké je od nás všichni cestující očekávají. Děkujeme všem našim zákazníkům za
trpělivost a podporu !
Quick Bus a. s.

Pálení čarodějnic v zámeckém parku
Po dvouleté pauze na mnoha místech v okolí Šluknova vzplály v závěru dubna ohně a ohníčky při oblíbené tradici pálení čarodějnic. Vatru
v centru města, u Pivovarského rybníka pod Šluknovským zámkem, tradičně postavili a zapálili členové šluknovského hasičského sboru. Akce
začala o půl šesté v podvečer průvodem s čaroději, čarodějnicemi a lampiony od Domu kultury k Pivovarskému rybníku, kam se do připravené
vatry umístila hlavní čarodějnice, která byla následně zapálena. Sešlo se
zde spousta návštěvníků, děti, dokonce i dospělí se převlékli do čarodějnických kostýmů a velice jim to slušelo, ty nejhezčí a nejoriginálnější
z nich byli odměněni cenami, ze kterých měli velkou radost. Pro děti
byly rovněž připravené soutěže, sladkosti a nechybělo ani opékání buř-

tíků na malém ohníčku. Dospěláci si mohli pochutnat na klobáse a točeném pivu ze stánku hasičského sboru. Návštěvníci mohli také vidět
úžasná vystoupení šluknovských mažoretek „Berušky“ a sólové vystoupení mažoretky Elišky Poláčkové. Berušky byly odměněné obrovským
potleskem a jejich trenérka, paní Poláčková, na ně může být právem
pyšná. Stejně skvělá byla hudební vystoupení dětí ze Základní umělecké školy ve Šluknově pod vedením paní Jitky Hercikové, která celou akci
i moderovala. Těmto zpěvákům a zpěvačkám se jednotlivá vystoupení
moc povedla a zpříjemnila tak podvečer všem přítomným. Po setmění
se pomalu všichni odebírali zpět do svých domovů a při pohledu na jejich usměvavé a radostné obličeje by se dalo říci, že se jim akce líbila.
Jitka Schneiderová
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Ochrana životního prostředí je pro
naši společnost prioritou
Jak jsme se v roce 2021 podíleli na
ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Město Šluknov může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti
20,12 t. Na každého obyvatele tak připadá 3,51 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím snížena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů,
celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy a recyklací se pokryla i část
dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní
systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2
o 236,73 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 92 ks.
Nebylo nutné vytěžit 11 795,66 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do
Brna po dálnici D1 a to 442 krát.
Došlo také k úspoře 121 426,93 kWh energie. Asi stejného množství, jako
kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 121 427 krát.
Podařilo se recyklovat 11 583,25 kg železa. Toto množství recyklovaného
železa by bylo možné použít pro výrobu 475 ks nových praček bez nutnosti
těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 408,14 kg mědi, což
by postačilo pro ražbu 72 560 1€ mincí, nebo 495,35 kg hliníku, který by
stačil na výrobu 33 024 plechovek o objemu 0,33 l.

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných
zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení si naše město vybralo
ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Správná recyklace výrobků totiž
přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Jakým rozsahem naše město přispělo k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné
recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.
Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos města Šluknova
k ochraně přírody v roce 2021. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 106,02 MWh elektřiny, 10.122,33
litrů ropy, 367,72 m3 vody a 4,62 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 5,90 tun a produkci SO2 ekv. (který
zapříčiňuje okyselování prostředí) o 376,62 kg.
Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg
vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kteří
pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech
výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie
zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

Ukliďme Česko 2022
Ukliďme Česko je úklidová dobrovolnická akce, která probíhá na území
celé české republiky . Jejím cílem je uklidit nepovolené skládky a nepořádek ve městech i v přírodě. Také město Šluknov se po dvouleté „covidové“
odmlce k akci opět přihlásilo. Příjemným zjištěním byl velký zájem o tuto
akci a tak se do ní zapojili nejen učitelé a žáci základní školy a speciální
základní školy, družiny, ale také hasiči v Císařském i v Království, spolek
Šluknovské Království, skauti, zaměstnanci městského úřadu i dobrovolníci z řad občanů. Druhým organizátorem této akce ve Šluknově se stala
místní organice Českého svazu ochránců přírody, ve které se zapojili převážně studenti lesnické školy.

Akce organizované pod hlavičkou města se zúčastnilo více než 150 dětí
a přes 50 dospělých, kteří sebrali 5,78 tun odpadu. Tak vysoká účast ukazuje, jak lidem záleží na tom, jak naše město vypadá. Ale je tu bohužel i druhá
strana mince a to ta, že je mezi námi stále ještě mnoho občanů, kteří netuší
kam odpad ve skutečnosti patří.
Odvoz nejen pytlů s odpadem, ale i dalších objemných předmětů a pneumatik a jejich následnou likvidaci zajistily Technické služby města Šluknova, spol. s r.o.
Všem účastníkům akce Ukliďme Česko 2022 děkujeme a jejich práce a přístupu si velmi vážíme.
Za ORŽP, Božena Naňáková
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SLOVO STAROSTKY, INFORMACE

Vážení a milí spoluobčané,
stojí za zmínku si připomenout některé údaje o našem městě. Město Šluknov tvoří osm katastrů – Šluknov, Království, Císařský, Hraběcí, Rožany,
Kunratice, Královka a Fukov. Celková rozloha všech katastrů je 49 km2.
Město Šluknov je svou rozlohou druhým největším katastrálním územím
po městě Děčín. A s tím souvisí i veliké množství zelených ploch, lesů,
pastvin, několika desítek kilometrů komunikací, o které je třeba se starat.
A právě městským lesům jsme se věnovali na schůzi rady města.

Šluknovské lesy
Město Šluknov vlastní lesy o výměře 291,16 hektarů, což je cca 1/5 celkové výměry lesů na území města (zbytek je v převážné většině ve vlastnictví státu pod správou Lesů České republiky). Městské lesy má v pronájmu
Střední lesnická škola Šluknov, která na nich hospodaří, a v lesích mají
možnost žáci školy provádět odbornou a praktickou výuku. Lesním hospodářem je pan Ing. Igor Hluchý, který členy Rady města Šluknov seznámil
se stavem lesů po kůrovcové kalamitě, plánovanou těžbou, ochranou lesa
apod. Všichni vidíme, jaké škody napáchal kůrovec nejen v našich lesích,
ale i v celém Českosaském Švýcarsku a v průběhu let i v celé republice.
Většina z nás nelibě vnímá, jak se nám těžbou mění podoba krajiny kolem
nás a mizí lesní porosty, kam jsme léta chodili na houby. Historie lidstvu
ukázala již několikrát, že vysazování jednodruhových lesů není šťastným
řešením. V případě např. kůrovcové kalamity jsou napadeny celé plochy
lesů, které musí být posléze skáceny. V případě, že by byly lesy smíšené,
dopady by zcela jistě nebyly tak drastické. A to je téma, které vedení města
velmi zajímalo. A také jakým způsobem jsou a budou následky kalamity
řešeny. Těžba v lesích je buď úmyslná, tedy plánovaná, a nahodilá, která
reaguje na důsledky větrných a kůrovcových kalamit. V průběhu kůrovcové kalamity se plánovaná těžba zastavila a těží se dřevo pouze napadené
kůrovcem, které se zkrátka odstranit musí. A těžit se bude letos a ještě
i příští rok. V současné době tu máme nezalesněnou plochu o rozloze
8,5 hektarů. Cílem je co nejrychlejší zalesnění holin po kalamitě a po těžbě. Jak nás pan. Ing Hluchý informoval, sazenic je dostatek a na holinách
po těžbě dochází k nové výsadbě do dvou let. Nově se vysazují borovice,
buk, jedle, dub, jasan, olše. Smrky se ponechávají zejména na severních
stranách a na vlhkých místech. Tato stanoviště jsou pro smrky nejpříznivější. Kromě výsadby se věnuje patřičná pozornost ochraně lesa proti
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zvěři, nežádoucím travám, kůrovci – v lesích je instalováno 45 kusů
lapačů s feromony. Velikým problémem jsou také větrné kalamity,
kdy dochází k četným polomům.
A zejména nyní, kdy jsou lesy
prořídlé, je riziko polomů při silném větru vysoké. Stromy poškozené větrem se musí z lesů také co
nejdříve odstranit. S těžbou souvisí
i problematika poškozování lesních
cest. Poškozené lesní cesty v městských lesích se průběžně opravují.
V neposlední řadě se v lesích hospodáři věnují i nepořádku, který
tam zanechávají někteří občané. Byť se pro odstraňování důsledků kůrovcové kalamity dělá maximum, je nám všem jasné, že podoba lesa, na kterou
jsme byli zvyklí, se změní. A na vzrostlé nové lesy si budeme muset tak 20
až 25 let počkat. Důležité je, aby pro mnohé z nás, naše děti a vnoučata,
byly lesy zachovány a mohli si jich užívat tak, jako my. K procházkám,
k houbaření, pro klid a pohodu. Lesy zkrátka do naší krajiny patří.

Akce Pětiměstí – „Hudba spojuje sousedy“,
800. výročí založení Sohlandu
Aktivity volného svazku Pětiměstí se po dvou letech opět rozběhly a občané z obou částí hranic se mohou těšit na společné akce a setkávání. Sousední Sohland slaví 800 let od svého založení. Celé město se připravuje na
veliké oslavy, které vyvrcholí v neděli dne 29. května od 13 hod. slavnostním průvodem městem Sohland. Naši občané jsou na akci srdečně zváni.
Starostové Pětiměstí se pochopitelně oslav a průvodu zúčastní a jako dar
městu Sohland zasadili společně strom. Další, velmi oblíbenou akcí, je setkání na Jitrovníku – „Hudba spojuje sousedy“, která se uskuteční v neděli
5. června od 14 hod. Doufejme, že nám bude přát počasí a všichni návštěvníci akce budou spokojeni.
Milí spoluobčané, přeji Vám všem příjemné jarní dny a hodně zdraví. Říká
se, že květen je nejkrásnějším měsícem roku a přeje všem zamilovaným.
Tak ať je těch zamilovaných co nejvíce.
Eva Džumanová

Pětiměstí
Vážení přátelé,
stalo se již tradicí, že se díky dobré
spolupráci obcí a měst Pětiměstí,
občané z obou částí hranic každý
rok schází na kopci Jitrovník pod
televizní věží.
Dovolte mi, abych Vás srdečně pozvala na 19. setkání všech milovníků přírody a naší krajiny v neděli
5. června 2022 ve 14 hodin
na kopec Jitrovník ve Šluknově,
kde proběhne akce „Hudba spojuje
sousedy“.
Jsme velmi rádi, že se po dvou letech můžeme opět všichni setkat.
Budou pro Vás připravena místa
k posezení, točené české pivo, opečené klobásy, zkrátka vše, co k takovému setkání patří a zpříjemní nám

všem náladu. K poslechu a tanci
zahraje oblíbená kapela Peleton.
Připomeneme si společně 20. výročí vzniku svazku Pětiměstí.
Tradice zůstane i v letošním roce
zachována, takže neuslyšíte dlouhé projevy a neuvidíte představitele měst ve společenském obleku.
A jistě budete mít příležitost potkat
mnoho svých známých, pamětníků,
budete mít opět možnost posedět,
pobavit se, zavzpomínat a navázat
nové kontakty.
Věřím, že setkání proběhne, jako
vždy, v dobré náladě, příjemné atmosféře a počasí bude teplé a slunečné.
Těším se na setkání s Vámi.
Mgr. Eva Džumanová
starostka Šluknov

POZOR!!!!
Slavnostní obřad Vítání občánků proběhne koncem měsíce června 2022. Žádáme rodiče o závazné potvrzení účasti na
obřadu a to nejpozději do 31.05.2022.
Vítání bude probíhat u dětí narozených v období od 1.10.2021 do 31.03.2022.
Vaši účast prosím potvrďte u matrikářky p. Jany Galbavé, tel. 412 315 311, galbava@mesto-sluknov.cz , nebo u jejího
zástupu p. Silvie Slavíkové, tel. 412 315 312, slavikova@mesto-sluknov.cz.
Pozvánky s konkrétním datem a místem vítání občánků Vám budou následně zaslány.
Jana Galbavá, matrikářka
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Po dvou letech jsme ve Šluknovském zámku oslavili Velikonoce
Již tradičně, týden před Velikonocemi, připravujeme ve Šluknovském
zámku pro děti velikonoční odpoledne. Za poslední dva roky se bohužel
kvůli „covidové stopce“ nemohlo konat, až letos jsme se konečně my i děti
dočkali. V sobotu 9. dubna 2022 do zámku zavítalo Liduščino divadlo se
svou velikonoční pohádkou „Veselé Velikonoce aneb jak Honza koledoval“. Pohádka vyprávějící o Velikonocích a velikonočních lidových zvycích
byla dětem podána velice zábavnou a humornou formou. Dokonce i děti
z publika byly „vtažené“ do samotného příběhu. Po pohádce následovaly
dětské soutěže, které si pro děti připravili vychovatelé družiny šluknovské
základní školy se svými žáky, a my jim za to velice děkujeme. Soutěže byly
zábavné, kreativní a tématické k velikonočním svátkům a přicházejícímu
jaru. Ve vstupní hale zámku si návštěvníci mohli vyrobit velikonoční dekorace, kterými si vyzdobili své domovy. Velikonoční dopoledne na zámku se
vydařilo, užilo si ho téměř 80 návštěvníků.
Foto: Jitka Schneiderová

Jak se kakaový bob mění v čokoládu se dozvíte na nové výstavě
V neděli 1. května 2022 se ve Šluknovském zámku otevřela nová výstava, tentokrát velice „sladká“. Své 10. narozeniny slaví letos čokoládovna
MANA z Krásné Lípy a při této příležitosti jsme společně s Pavlínou Šafusovou uspořádaly výstavu pojmenovanou „OD BOBU PO PRALINKU“.
Výstava Vás provede procesem výroby této sladké pochoutky opravdu od
samotného bobu až po na jazyku se rozplývající čokoládovou pralinku.
K vidění jsou také plátna a fotografie s čokoládovou tématikou. Ve spo-

lupráci s čokoládovnou jsme se rozhodli pro Vás připravovat čokoládové
soboty, při kterých Vám bude ukázáno, jak se ručně vyrábí čokoládové
dobroty, popovídáme si o čokoládě, také ji ochutnáme a budete si moci nějaké čoko pralinky zakoupit. Ve kterých dnech se budou čokoládové soboty
konat, se dozvíte na webových stránkách města, facebooku a instagramu.

Ve Šluknovském zámku je
otevřena nová cukrárna BEA

Pozvánka na koncert
ZUŠ Rumburk

Zároveň se zahájením čokoládové výstavy byla v neděli 1. května ve Šluknovském zámku slavnostně otevřena nová cukrárna BEA, kde si můžete
pochutnat na výborných zákuscích, kávě, zmrzlině či obložených chlebíčcích. K prodeji jsou rovněž celé dorty bez předchozího objednání. Nyní
tedy můžete spojit návštěvu Šluknovského zámku s příjemným posezením
v zámecké cukrárně BEA, která se těší na vaši návštěvu!

Srdečně Vás zveme do Šluknovského zámku na Jární koncert ZUŠ Rumburk pod vedením Magdalény Jettmarové, který se uskuteční 17. května
2022 v 16.30 hodin.

Pozvánka na přednášku
Přijďte si do Šluknovského zámku poslechnout příběhy Českého Nizozemí s Rostislavem Křivánkem. Jeho přednáška, která sklízí velké úspěchy,
se uskuteční ve středu 11. května 2022 v 18.00 hodin. Těšíme se na vaši
návštěvu.

Text: Dagmar Pálková, foto: Michal Šafus
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POZVÁNKY NA AKCE

Vydejte se s námi na
turistický pochod
„Severní stopou“
Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna vás srdečně zvou na již 44. ročník „SEVERNÍ STOPOU“, velice
oblíbený turistický pochod s dlouholetou tradicí, který se koná v našem
Šluknovském výběžku.
Doba koronavirová bohužel neumožnila tuto velice pěknou turistickou
akci v posledních dvou letech uskutečnit, naposledy byla v roce 2019 s návštěvností 1901 lidí. Letošní ročník je naplánován na sobotu 21. května
2022 a pořadatelé věří, že se jim na tento úspěch podaří po dvouleté pauze
navázat.
Motivem letošního ročníku je vilémovský kostel Nanebevzetí Panny Marie
z let 1728-1731 a nejsevernější rozhledna Čech Tanečnice z roku 1886.
Návštěvník si může vybrat z několika pěších tras 3 km, 5 km, 8 km, 15 km,
20 km, a cyklotras 20 km, 25 km a 40 km. Ta nejkratší 3 km pěší trasa je
vhodná pro osoby se zdravotním postižením a má i bezbariérovou alternativu. Na 5 km a 8 km pěší trase budou pro děti připraveny soutěže, poslední
dvě pěší trasy vedou částečně po území Německa.
Startovním místem je, jako pokaždé, turistická chata u nádraží v Dolní
Poustevně (9.00 až 11.00 hodin, start delších tras již od 8.00 hodin) a cílovým místem areál na Čtverci v Dolní Poustevně.
Drobné občerstvení je zajištěno na startu, v cíli budou na návštěvníky čekat stánky s občerstvením. Na konkrétních trasách bude možné navštívit
restauraci na Tanečnici nebo okénko ve Vilémově na fotbalovém stadionu.
Kromě hezkých zážitků na trase a zajímavých razítek na kontrolách obdrží
v cíli každý turista pamětní list a upomínkový předmět z keramiky. V cíli se
můžete těšit na živou hudbu, posedět s přáteli a pochutnat si na nějakém
dobrém občerstvení z přítomných stánků.
Bližší informace k jednotlivým trasám se dozvíte na www.severnistopu.cz
Těšíme se na shledání!
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Mezinárodní studentská soutěž v mysliveckém troubení
Fantastický víkend prožili žáci a studenti středních a vysokých lesnických škol v Kostelci nad Černými
lesy. V rámci mezinárodní studentské soutěže v mysliveckém troubení a vábení jelenů se 26. 3. 2022
zámek rozezněl tisíci tóny, tóny nejen z řevnic, borlic či lesnic, ale i mnoha srdcí těchto mladých lidí.
V této době nikdo neměl žádné předsudky, nevytvářely se bariéry, vzniklo nové přátelství a zajisté déle
než na tento víkend.
Děkuji všem pořadatelům a účastníkům nejen z naší školy, že jsem mohl být s vámi. Jo a jen tak mimochodem, máme i medaili, třetí místo s borlicí získal Tomáš Novák a hned za ním byl Jára Mrštík, což
byla ta pomyslná třešnička na vynikajícím lesnickém dortu.

Stavění májky

Žáci Střední lesnické školy uklízeli Šluknov
V termínu přijímacího řízení žáci
školy nezaháleli. Ti, kteří se dnes
neučili, půjčili své lavice těm, kteří
se k nám hlásí, a sami vyrazili uklidit okolí města. Nepořádku je více
než loni, jak vidíte na fotografiích.
Žákům a učitelům patří dík, a těm,
kteří to do příhody nosí, rozhodně
také něco patří, ale to by mi asi nikde nevydali.

Mgr. et Bc. Rudolf Sochor, ředitel SLŠ a SOU Šluknov

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
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Soutěž v první pomoci pro děti
V pondělí 11.4. se ve Šluknově konal 4. ročník soutěže v první pomoci
pro děti ze základních i středních škol pod názvem Šluknovský správňák.
Soutěž pořádal varnsdorfský spolek Pomoc4all, který se ve Šluknovském
výběžku věnuje výuce první pomoci. Spolupořadateli akce byli ČČK Šluknov a Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov. Soutěže se
zúčastnilo celkem 26 tříčlenných soutěžních družstev z celého výběžku,
většinou ze základních škol. Pět soutěžních družstev bylo ze škol středních.
Po dlouhé době se naštěstí umoudřilo typické aprílové počasí, tak naši
soutěžící mohli bez problémů,
a pod dohledem zdravotnických
záchranářů, poskytovat první
pomoc při úrazu elektrickým
proudem, epileptickém záchvatu, dopravní nehodě, popáleninách, otravě léky i při drobném
úrazu po pádu na kolečkových
bruslích. Zázemí ke konání soutěže nám poskytla SLŠ a SOŠ
Šluknov, soutěž probíhala v areálu školy, na fotbalovém hřišti
a v katastru města Šluknov.
O maskování figurantů, aby situace vypadaly co nejvíc reálně,
se postaraly budoucí maskérky z
SOŠ a VOŠ Varnsdorf. Rozhodčími byli záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, z výjezdového stanoviště

v Rumburku.
Na prvních místech se umístili:
V kategorii 1. stupeň základních škol na 1. místě soutěžní družstvo z Domu
dětí a mládeže ve Varnsdorfu, 2. a 3. místo obsadily týmy Českého Červeného kříže ve Šluknově.
V nejvíce obsazené kategorii 2. stupně základních škol na 1. skončilo soutěžní družstvo ze Základní školy Náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu, na
druhém místě družstvo ze Základní školy ve Šluknově a na třetím družstvo
Domu dětí a mládeže ve Varnsdorfu.
V kategorii středních škol obsadilo první místo družstvo
spolku Pomoc4all, druhé místo
bezpečnostně právní obor SLŠ
a SOŠ Šluknov a na třetím místě skončili maséři ze SOŠ a VOŠ
Varnsdorf.
Vítězové obdrželi poháry a medaile, ale úplně všichni účastníci soutěže byli za svou účast, za
svou odvahu soutěžit a hlavně
pomáhat, odměněni.
Moc děkujeme za pomoc jak
materiální, tak i finanční, všem
sponzorům a spolupořadatelům akce.
Bc. Jana Hozáková, Pomoc4all, pořadatel akce

Dne 11. 4. 2022 se dvě družstva Základní školy ve Šluknově účastnila soutěže Šluknovský správňák.

Druhý stupeň naší školy zastupovali na soutěži v poskytování laické první
pomoci žáci ze 6. A: Danča Koderová, Míša Steránka a Matěj Steránka.
MATĚJ: „Celé to začalo tak, že jsem se dobrovolně přihlásil na zdravotnickou soutěž. Hned mi bylo jasné, že budu uvolněn z výuky a strávím pěkné
dopoledne na čistém vzdoušku. Na prvním stupni jsem se podobné soutěže
zúčastnil a různé nástrahy od Červeného kříže jsem rozlouskl. Se svým týmem jsme se zodpovědně připravovali. První zkoušku jsme měli s paní učitelkou, a protože připravení vítězí, tak jsme se společně sešli i u nás doma
vše pečlivě probrat ještě jednou. Konečně přišel ten velký den. Soutěž začala v areálu Lesnické školy. Pak jsme postupně procházeli jednotlivými stanovišti a ošetřovali raněné. Byla tam krev a spousta nářku – co vám budu
povídat, nic pro slabé povahy.“
MÍŠA: „Na vyhlášení výsledků soutěže jsme si museli chvíli počkat. Byli
jsme celí nervózní, protože z druhého stupně se účastnilo asi 20 týmů. Nakonec se nám podařilo se umístit na druhém místě, což je pro nás velký
úspěch.“
DANČA: „Vůbec jsem tomu nevěřila. V tu chvíli jsem byla šťastná a pyšná
na náš tým. Celé to bylo super. Také
jsem se naučila mnoho nových věcí.
Moc děkuji, že jsem se mohla této
soutěže zúčastnit.“

Šluknovský správňák

Zástupci čtvrtých tříd: Alex Matějů Němec, Adélka Valtrová a Danča
Matějáková se zúčastnili soutěže pod vedením paní asistentky Olgy Kvapilové. Žáci si vyzkoušeli, jak náročná je profese záchranáře. Setkali se
s různými druhy úrazů od dopravní nehody, přes epileptický záchvat až po
úraz elektrickým proudem. Na všech šesti stanovištích se opravdu snažili
a co nevěděli, to se dozvěděli. Takto strávené dopoledne, které bylo hravé,
veselé, ale i vážné, bylo pro žáky velikým přínosem a moc se jim vše líbilo.
Jsme na naše žáky všichni velmi hrdí.
Za čtvrtý ročník Mgr. Hana Syrochmanová

A mně už zbývá jen dodat: I já jsem
na vás Dančo, Míšo a Matěji, velmi
pyšná a děkuji vám za vzornou
reprezentaci naší školy. Poděkování patří i p. Steránkové za pomoc
při přípravě na soutěž.
L. Steklá

Zápis na Šluknovskou základní školu
Ve dvou dubnových termínech proběhl na naší škole zápis k základnímu
vzdělávání. Celkem přišlo zhruba osmdesát dětí, samozřejmě v doprovodu
rodičů. Většina z nich nám ukázala, že jsou na školu již připraveni.
Přibližně 20 dětí ještě ke školní docházce zcela nedozrálo, proto rodiče
projevili zájem o odklad školní docházky. Tyto děti buď zůstanou ještě rok
v mateřské škole, nebo začnou od září chodit do jedné ze dvou přípravných

tříd zřízených při základní škole.
Všichni se těšíme na nové žáčky, kteří si budou moci užít pěkně upravené
prostředí naší školy, využít spoustu didaktických pomůcek, které pro ně
máme připravené, a užít si společný čas s kamarády a paní učitelkami, které je už netrpělivě očekávají.
Mgr. Renata Sochorová
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FRANTIŠEK BIENERT VSTOUPIL DO SÍNĚ SLÁVY KČT
Akce Jarním Šluknovskem byla letos nejen extrémním dálkovým pochodem

Přesně v den 111. výročí narození byl šluknovský rodák ing. František Bienert dne 16. 4. 2022 uveden na Šluknovském zámku do síně slávy Klubu českých turistů. Stalo se tak při pořádání Velikonočního srazu turistů,
který organizuje již od roku 1991 taktéž šluknovský rodák Egon Wiesner.
V roce 1991 převzal Egon Wiesner vedení KČT ŠLUKNOV (tento turistický odbor založil František Bienet již v roce 1957) a pokračoval v odkazu
Františka Bienerta ve vedení TOM Skaláci. Organizoval výlety pro turisty,
srazy TOM, zimní sraz Brtnické ledopády a turistický sraz Jarním Šluknovskem (na různých místech Šluknovského výběžku). Před 8 lety našel
spojence, Tomáše Fúska, zkušeného vedoucího TOM Stopaři, organizátora celostátních srazů i mezinárodních turistických závodů.

DOPROVODNÝ PROGRAM POKRAČOVAL I V ZAHRANIČÍ
Sobotní EVENT geocachingu byl dalším příjemným setkáním návštěvníků Šluknovska. V neděli účastníci srazu zažili obnovenou tradici velikonočních jezdců v Mikulášovicích a v Mariensternu v Sasku. Pak ještě následoval motovýlet na německé pohraniční rozhledny. Toto všechno bylo
možné zažít o Velikonocích 2022 na Šluknovsku.
Přejeme rodičům a dětem, aby měli příležitost potkat odvážné dospěláky,
kteří umí připravit dětem zážitky v přírodě s radostí a pomáhat v nich utvářet pocit domova, tak jako nás to naučil vlastenec a znalec zdejší přírody
ing. František Bienert.
JARNÍM ŠLUKNOVSKEM - MEMORIÁL BRATŘÍ BIENERTOVÝCH
Výkonnostní sportovci našli trvalé zázemí v Mikulášovicích (bytování
v tělocvičně, kulturní dům pro společenské setkání i občerstvení). Tomáš
dokáže operativně zajistit propagační tiskoviny, suvenýry i poháry pro vyhodnocení celostátní ligy stovkařů. Tentokrát se startovalo 14. dubna v Novém Boru - na trasu 112 km vyrazilo 78 sportovců z Čech (Znojmo, Brno,
Plzeň, Praha....), Německa, Polska i Slovenska. Po celé trase se ve dne
i v noci na kontrolách mohli občerstvit, odpočinout si a pelášit až do cílových Mikulášovic. Na kratší trasy 68 - 25 km se v pátek ráno vydala další
stovka turistů.
Za KČT Šluknov - Mgr. Helena Landová

PUTOVÁNÍ SEVERNÍM KRÁLOVSTVÍM
Sobotního pořadatelství turistických výletů se ujali členové KČT Šluknov
ve spolupráci s informačním centrem pod záštitou starostky města Evy
Džumanové. Na zámku uvítali přes dvě stovky turistů. Zajistili start několika tras doprovodného pochodu „Za monarchy SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ“. Genius loci turistického regionu „Severní království“ tvoří obce
s názvy Knížecí, Království, Císařský, Nové a Staré Hraběcí, Královka,
Harrachov.
CO JE TO EXTRÉMNÍ TURISTIKA POCHOPÍTE Z KOMENTÁŘŮ
ÚČASTNÍKŮ POCHODU JARNÍM ŠLUKNOVSKEM.
PŘÍŠTĚ TO MŮŽETE ZKUSIT I VY!

UVEDENÍ FRANTIŠKA BIENERTA DO SÍNĚ SLÁVY KČT
V cíli bylo připraveno občerstvení formou Bienertovy svačiny (bylinkové
čaje a chléb s tvarohem), suvenýry SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ i jedinečná výstavka z výstroje pana Bienerta včetně promítání fotografií z jeho
výletů. Program obohatili na velikonočním jarmarku drobní prodejci, harmonikář Mirek Novotný a slavnostní ceremoniál uvedení Františka Bienerta do síně slávy KČT zpestřily šluknovské mažoretky Berušky.

Martin Bednařík:
STOVKA JARNÍM ŠLUKNOVSKEM (112 km, 4500m+) - Vydal jsem se
z Boru do Mikulášovic na svou první stovku a především v závěru byl rád,
že jsem vůbec přežil ve zdraví! Hustý déšť, mlha a tím pádem špatná orientace neskutečně zvýšily obtížnost celého závodu a především závěrečné
dva výstupy - na Liščí kameny a rozhlednu Tanečnice - bych zařadil v těchto
podmínkách k tomu nejobtížnějšímu vůbec. Děkuji Egonovi Wiesnerovi
a Olafovi Čihákovi za perfektní organizaci celého závodu. Nedali jste nám
to tentokrát zadarmo!
Martin Fojtík:
Tak jsem včera po obědě dokončil akci JARNÍM ŠLUKNOVSKEM 2022
(112 km s převýšením +/-4500m). Ze 78 startujících jsem dokončil jako
poslední.
Trasu jako takovou jsem dodržel dle plánu, jen si k tomu přidal pár vrcholků - Horobraní (36 celkem, 18 mimo trasu) a Peakpoint (23), takže ve finále to dalo 129,60 km s převýšením +5659m / -5656m za 38:14:15hod (čistá chůze 32:12:06hod). Není to sice žádná sláva, ale to počasí také nebyla
hitparáda (v noci na sobotu): mlha, déšť, bahno, vítr, chlad, teplota pod
nulou, koupání v bahně atd. Přesto a jako vždy děkuji Egonovi Wiesnerovi,
Olafovi Čihákovi, Petrovi Malému a všem pořadatelům za úžasný víkend.
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NAŠI NEJMENŠÍ

Vítání jara
Jaro je v plném proudu, i když se chvílemi ještě dere na trůn paní Zima. Asi
chce dohnat to, co nestihla ve svém vymezeném čase. Ale my už se těšíme
na teplo, sluníčko a jarní radovánky, tak budeme rádi, když na trůně zůstane královna jara Vesna. A tak jsme se vydali hledat jarní posly, kterých jsme
našli spoustu. Mezi nimi například břízu, sněženky, narcisky a další kytičky, ptáčky zpěváčky nebo broučky, kteří se už probudili ze zimního spánku.
Při hledání nám byl velmi nápomocný náš kamarád kosák Pepík, který nás
naučil spoustu nových věcí. Nejvíc natěšení jsme však byli na Velikonoce.
Pilně jsme se učili hodovačky, malovali jsme vajíčka, vyráběli jsme velikonoční výzdobu, vázali jsme stuhy na proutky, zasadili jsme si osení a pozorovali jsme, jak nám s naší péčí roste. Nezapomněli jsme si připomenout
význam Velikonoc, hledali jsme rozdíly v tom, jak je slavily naše prababičky
a jak je slavíme my. A protože k Velikonocům patří zrození nového života, poznávali jsme i domácí zvířata a jejich mláďata. Leckdy to byl pro nás
tvrdý oříšek, ale nakonec jsme všechny úkoly s drobnou dopomocí splnili.
Velkým zážitkem pro nás byla samozřejmě i čarodějnická slavnost, kterou
jsme si užili se vší parádou. Tančili jsme, létali jsme na košťatech, třídili
jsme houby, skládali jsme pavouky a důležitou součástí celého týdne byla
i kouzla, která se nám téměř všechna povedla. Na závěr jsme zašli do parku, kde studenti SLŠ a SOŠ připravili spoustu soutěží, které byly součástí
Majálesu. Moc se nám tu líbilo a už se těšíme, co nám nachystá měsíc květen...
Text: H. Princová, foto: Irena Staníková, Vladimíra Jeníková, Kateřina
Čurgaliová, H.Princová
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NAŠI NEJMENŠÍ, PĚTIMĚSTÍ
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Vítání jara

foto: Irena Staníková, Vladimíra Jeníková, Kateřina Čurgaliová,
H.Princová

Starostové Pětiměstí vysadili strom v Sohlandu k 800. výročí založení města

Foto: Mgr. Eva Džumanová
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC
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Pálení čarodějnic 29.4.2022 v zámeckém parku

Foto: Mgr. Eva Džumanová, Klára Štěpánková
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Divadelní přehlídka za námi a kde nás ještě uvidíte?
V neděli 10. dubna jste ve Šluknově mohli navštívit již 28. ročník divadelní
přehlídky pořádaný naším loutkovým souborem Rolnička. Po nepřekvapivě opět famózním vystoupení pana Michala Vaňka a pyšné žirafy Natálky
(divadla Matýsek) mohli diváci vidět i novou pohádku "Pan Pes - domácí"
v podání vedoucích dětského divadelního souboru Kvítko, a také jak si výjimečně zahrála na přehlídce i naše Rolnička pohádku Kašpárkova kouzelná
kniha.

bytosti a vyfotit se v našem fotokoutku. K vidění byl i Kašpárek a vodník.
Pohádkami se přišlo potěšit přes 130 návštěvníků, tak doufáme, že takto
krásné publikum budeme mít i nadále.
A kde můžete Rolničku vidět příště? S pohádkou Strašidla z půdy vystoupíme 3. července v nedalekém Jiřetíně pod Jedlovou anebo 13. srpna na každoroční Vilémovské pouti. A poté od září nám po vystoupení na přehlídce
v Dolní Poustevně začíná nová divadelní sezóna. Jupí!
Více informací a fotografií najdete i na našem facebooku pod názvem
Loutkový soubor Rolnička.
Text a foto: Karolína Fráňová

Po pauze přišla trochu hororová pohádka Perníková chaloupka s dobrým
koncem, kterou přivezli červení loutko-herci z Dolní Poustevny dokonce
i s ježibabou, která rozdávala sladké perníčky. A nejlepší nakonec Smolíček, Jeskyňky, statný jelen a divadlo Na cestě. Doprovodný program zajistily děti z Kvítka, a to chytáním rybiček, puzzle, malováním a spojovačkami,
voděním loutek a všichni návštěvníci se mohli převléknout za pohádkové

S Malým princem mezi planetami
Druhou dubnovou sobotu pořádalo skautské středisko Seveřan Šluknov
základní kolo ZVaS 2022, kterého se zúčastnilo celkem 12 družin napříč
krajem. Letos děti cestovaly s Malým princem na planetách a dávaly do pořádku, co se dalo.
Pod zkratkou ZVaS se skrývá Závod vlčat a světlušek (děti od 7-11 let).
Koná se každé dva roky a děti v něm soutěží v družinkách o 5-8 členech.
Soutěžní kategorie jsou rozděleny na kluky a holky. Hlavním cílem závodu je prověřit jejich schopnosti i znalosti, např. logické myšlení, fyzickou
zdatnost, poznávání přírody nebo první pomoc. Mimo hodnocení samotných úkolů se jako bonus také hodnotí chování, tedy jak družinka dokáže
spolupracovat v týmu. Je to také skvělá příležitost se setkat a poznat s jinými skauty z okolních středisek.

Na startu každá družinka obdržela malou mapku s trasou planet
a dobrodružství mohlo začít. A to
doslova! Sotva dorazily na Planetu
nešiků, kde musely ošetřit různá
poranění, už je zastihla sněhová
bouře. Po splnění úkolu rázem jako
by přišlo léto a sluneční paprsky
zase příjemně hřály. Na dalších
planetkách řešily šifry, rozeznávaly zvířata a potraviny, přecházely
slackline, stavěly budku pro ptáky,
vyhledávaly informace nebo nalepovaly nášivky na skautský kroj.
Každý v družince si určitě našel své
v čem vyniká a mohl tak přidat ruku
k dílu. Po dokončení závodu čekala
na základně na všechny teplá bramboračka, která případné vymrzlíky
zase rychle prohřála. Zbytek dne už
bylo slunečno a zahradou lítal míč
sem a tam.
Po strastiplné cestě mezi planetami
a možná tak trochu ročními obdobími postoupily do krajského kola
3 družiny- děčínská, ústecká a také
naše šluknovská!
Vítězům gratulujeme a věříme, že si
děti odnesly jak skvělé zážitky, tak
nová přátelství.
za Seveřan Šluknov
Monika Phamová
a Kateřina Vybíralová
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Severočeský Klub Motoristů SKM
Dne 12.2.2022 byl ve Varnsdorfu
hrstkou nadšenců o historická motorová vozidla založen, resp. obnoven, viz dále v textu, Severočeský
Klub Motoristů SKM, volně navazující na místní tradici sahající až
do roku 1914.
Historie našeho lokálního
motoristického klubu se
začala psát
krátce před
vypuknutím první světové války. Dne 1. března 1914
se před hotelem u Zlatého Lva (Zum golden Löwen,
dnešní č.p. 12/3) na rumburském Lužickém náměstí
sjelo 35 automobilů, což byl jev v té době kdekoliv po
světě naprosto nevídaný. Právě v ten den byl v hotelu
založen nový motoristický klub Rakouska-Uherska
s názvem Deutsch-Böhmischer Automobil-Klub
(DBAK). Klub sdružoval motoristy z regionu ohraničeného přibližně polygonem Děčín – Česká Lípa Jablonné v Podještědí – Šluknov. Během války klub
logicky víceméně hibernoval, a to dokonce ještě přibližně dva roky po válce, neb bylo jiných starostí ale
i nedostatek benzínu a pneumatik. Ze spánku byl
klub probuzen až korespondencí od Okresní správy
upozorňující na nepřípustnost starého názvu v nové
republice (problematické bylo slovo Deutsch) a také
pozvánkou od Československého klubu automobilistů (ČsKA) na slavnostní zahájení XII. mezinárodní výstavy v Praze roku 1920. A tak se stalo, že dne
23. února 1921 byla na valné hromadě klubu v rumburském hotelu Ross (U koně, stával uprostřed
v místě dnešního OD Lužan) odhlasována změna
jména klubu na Nordböhmischer Kraftfahrerbund (NKB). Členství v klubu přinášelo majitelům motorových vozidel a motocyklů řadu výhod. Například levnější pojištění vozidel, možnost překračovat hranice s vozidlem
bez nutnosti tehdy běžného placení zálohy cla na vozidlo
či slevy na různé motoristické služby a produkty. Klub
také vyvíjel tlak na místní správce za lepší údržbu silnic nebo spolupracoval na vytváření legislativy spojené
s motorismem. Mimo jiné se také z vlastních prostředků
a vlastními silami staral během zimy o sjízdnost Šébru
a dalších komunikací regionu pluhem, jak jinak než
vlastní konstrukce, nebo zajišťoval dopravní značení na
silnicích, které tehdy prakticky neexistovalo atp. Zajímavostí bezesporu je i to, že klub měl zajištěn klubový
(tj. měl uzavřenou smlouvu na levnější ubytování svých
členů klubu) hotel Tauerngasthof ve Ferleiten pod průsmykem Grossglockner v Rakousku, Evropskou to
„Mekkou“ motoristů. NKB byl celorepublikově velmi
významný a bohatý a v rámci možností poměrně věrný
mladému Československu a ČsKA, na rozdíl od ostatních německých klubů v Čechách. Pro dnešní dobu je asi
nejatraktivnějším odkazem klubu skutečnost, že ihned
po svém obnovení po první světové válce začal klub organizovat závod do vrchu Šébr (Schöberbergrennen). První závod se jel 9. října 1921 a poslední 17. června 1928.
Klub tedy vlastními silami dokázal zorganizovat celkem
8 ročníků a přitáhnout takové hvězdy jako nejrychlejší
českou domácnost dvacátých let – Elišku a Čeňka Junkovi na svých Bugatti, ale i další závodnická esa té doby
jako byl Bohumil Turek, Miloš Havel (strýc prezidenta Václava Havla) či Jindřich Knapp. Závod do vrchu
Šébr je třetím nestarším závodem s mezinárodní účastí
v Čechách, a to po závodu Zbraslav-Jíloviště (od 1908)

a Ecce Homo (od 2.října 1921, tedy pouze o jeden týden starší podnik).
Vloni v sobotu 9. října jsme na den přesně oslavili 100 let od prvního závodu spontánní spanilou jízdou zhruba 150 veteránských vozidel Šluknovským výběžkem. Hojná účast „závodníků“ i diváků přesvědčila organizátory k tomu, aby i letos a do budoucna připravovali sraz a závod veteránů
do vrchu Šébr. Za tímto účelem jsme oprášili staré logo NKB, citlivě ho zakomponovali do nového loga SKM a založili/obnovili místní motoristický
klub. Naší snahou je poodkrýt mlhu
vznášející se nad meziválečnou historií našeho regionu a nacházet
a oslavovat to, co bylo tehdy pozitivní, významné a přínosné. Klub
chce svou aktivitou pomoci v pozvednutí věhlasu našeho před válkou bohatého kraje, vylepšit jeho
současnou pověst a přitáhnout
regionu snad i nějaké finance díky
zvýšenému turistickému ruchu.
Vymysleli jsme tak například Zimní Schöberbergrennen, tedy jízdu
alegorických saní s tématikou předválečného motorismu přímo na Šébru. Fotografie z prvního ročníku
včetně návodu na stavbu takových
saní jsou na webu klubu.
A tímto ohlédnutím do historie
a vizí do budoucna vás klub SKM
zve na letošní Závod do vrchu Šébr
- Schöberbergrennen 2022. Sraz
historických vozidel je 14. května
dopoledne na koupališti Varnsdorf,
odjezd vozidel na závod/projížďku
bude kolem 13-14hod a po návratu
veteránů bude hrát na koupališti
živá hudba. Více k programu prosím sledujte webové stránky klubu www.sebr.cz
Zdroj historických informací: Motoristé na Šébru a pod Šébrem
od Jana Němce

Férová snídaně v Karlově údolí
Karlovo údolí se probouzí ze zimního spánku a dává na vědomí, že
14. května opět zahajuje provoz pro
všechny milovníky tohoto kouzelného místa a kolemjdoucí. V sobotu
14. května v 9.30 hodin Vás srdečně
zveme na "Férovou snídaní" v parku v Karlově údolí, kde společně
posnídáme a popovídáme si v přírodě na čerstvém vzduchu při ptačím
zpěvu, šumění lesů a svitu jarního
slunce. Při nepřízni počasí bude
připraven párty stan. S sebou si přineste Vaše domácí laskominy nebo
fair trade produkty, nápoje budou
k dispozici na místě. Odpoledne mezi 14.00 až 15.00 hodinou
navštíví Karlovo údolí účastníci
Závodu do vrchu Šébr s jejich plechovými miláčky. Na programu
bude komentovaná prohlídka areálu (venkovní prostory), stánek
s občerstvením a zájemci se mohou
projet na jezírku v lodičkách.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Martin, Ema & tým
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Přivítali jsme:
Petru Denkovou
Elišku Medunovou
Biancu Pollákovou
Elišku Chadimovou
Tobiáše Nastoupila
Anežku Podlipskou
Manželství uzavřeli:
Lukáš Ferenc a Danuše Volfová
Rozloučili jsme se s:
panem Karlem Navrátilem
panem Petrem Soukupem
paní Helgou Wenischovou
paní Lydií Petíkovou
panem Miroslavem Vávrou
paní Marií Duškovou
panem Ladislavem Dreveniakem
Dodatečně gratulujeme občanům, kteří v lednu oslavili životní
jubileum
70 let
pan Roušar Milan
75 let
pp.Uhmann František
Ferencová Irena
Lukáš Jan
Pušová Věra
Halada Josef
Jenšovská Anna
80 let
pp.Knoblochová Věra
Linhart František
Macháčková Jozefa
85 let
pp.Dekastello Josef
Vosková Jindřiška
Kyselka Karel
86 let
pp.Patkaňová Aurelia

Havlík Dobroslav
Rokosová Alena
Koudelová Renata
Prajs Karel
88 let
paní Ledvinková Marie
89 let
paní Wenischová Drahomíra
90 let
pan Adam Josef
91 let
pan Machulda František
92 let
paní Kupcová Slávinka
Dodatečně gratulujeme občanům, kteří v únoru oslavili životní
jubileum
70 let
pp. Straková Ĺubica
Vaňková Milada
Nykodýmová Jiřina
Doležal Emil
75 let
pp. Jahn Herwig
Pelánková Marie
Dostálová Marie
Blanár Josef
Patkaňová Pavlína
Plánská Marta
80 let
pp. Prajsová Marie
Lacková Marie
86 let
paní Nivnická Olga
87 let
pp. Kunzeová Kristina
Kašpar Jaroslav
88 let
pan Pešík Vojtěch
90 let
paní Linhartová Svatoslava
91 let
paní Chvojková Vlasta

VZPOMÍNKY
Rok za rokem ubí"Tiše jsi odešla
há, čas prý rány
s bolestí svou,
hojí,
vzpomínvzpomínky na Tebe
ky však na Tebe
zůstaly nám jen".
stále stejně bolí.
Dne 17. května
Dne 17. května
2022 vzpomeneto bude 9 let, kdy
me 10. výročí úmrnás opustil milovaný manžel, otec tí naší milované maminky, sestry,
a dědeček pan Jiří Ducháč. S lás- babičky a prababičky paní Jaroslakou vzpomínají manželka Jana, syn vy Mištíkové.
Jiří s rodinou, dcery Petra, Nikola S láskou vzpomíná dcera a synové
a Tereza s rodinami. Kdo jste ho s rodinami a sestra.
znali, vzpomeňte s námi.
Dne
9.
května 2022 uplyne
15 let, co nás navždy
Dne 25. dubna
opustil milovaný
2022 tomu bylo
manžel,
tatínek
7 let, co nás opusa dědeček Ladislav
til pan Jaroslav
Čmugr.
Kadlec. S láskou
vzpomíná man- S láskou vzpomínají manželka Jaželka, děti s rodi- roslava, děti Ladislav, Tomáš, Vilém a Veronika s rodinami. Kdo jste
nami a vnoučata.
ho znali, vzpomeňte s námi.

Dodatečně gratulujeme občanům, kteří v březnu oslavili životní jubileum
70 let
pp. Hodboď Zdeněk
Laštůvková Jiřina
Háková Jaroslava
Kinská Hana
Laštůvková Alena
Čvančarová Slavomíra
Dostálová Bohumila
Podlipský Ladislav
75 let
pp. Dittrichová Věra
Machačová Ludmila
Trnka Věroslav
Hanušová Jaroslava
Novotný Zdeněk
80 let
pp. Hochmann František
Vencl Vilém
85 let
pp. Protzeová Alena
Adamec Josef
Baum Josef
Božica Štefan
88 let
paní Tůmová Miroslava
89 let
pp. Král Jiří
Synovcová Miroslava
91 let
paní Bučková Ludmila
94 let
paní Navrátilová Gizela

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
Dne 2. dubna 2022 bez
slůvka
rozloučení nás
navždy opustil
náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček,
bratr, tchán, švagr a strýc Petr
Soukup. Ten kdo ho znal, zná naši
bolest, a ví, co jsme v něm ztratili.
Chybíš nám a vždy nám chybět budeš, vždyť si nás miloval a byl námi
milován. Děkujeme všem, kteří se
přišli rozloučit, vážíme si toho!
"Kdo v srdci žije, neumírá".
František Hrubín
Manželka s dětmi a rodinami
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji našemu Městskému úřadu
za krásné blahopřání a dáreček
k mému životnímu jubileu. Také
děkuji za osobní návštěvu paní Procházkové a paní Kodrlové, moc mě
to potěšilo.
Václav Žďánský
Děkuji paní starostce Evě Džumanové a matrikářce Janě Galbavé za
milou návštěvu s přáním k mým
narozeninám, za krásnou kytici
a dárkový balíček.
Josef Halada

Gratulujeme občanům, kteří
v dubnu oslavili životní jubileum
70 let
pp. Košárová Jana
Beyer František
Koťátková Renáta
Lehrl Jan
Šťastný Jaroslav
Titlbachová Zdeňka
Píšová Lenka
Laštůvka Vlastimil
75 let
pp. Žďánský Václav
Plachá Jana
Konopásková Božena
Weberová Kristina
Jaburková Jaroslava
Janko Jiří
80 let
pp. Zajíček Jiří
Kubát Stanislav
Střebovský Jiří
Pelánek Jan
Novotný Petr
89 let
paní Šimůnková Zdenka
BLAHOPŘÁNÍ
Celoživotnímu
Šluknováku, panu
Bedřichu
Kučerovi 7. května
2022 popřejeme
k jeho 75. narozeninám jménem svým i všech známých, hodně zdraví a spokojenosti
v milovaném Šluknově. Sestry
Anuš a Heda, synové Radek a Béda.
Dne 27. května
2022 oslaví paní
Eva Formáčková
krásné 80. narozeniny, Přejeme
Ti hodně štěstíčka, hlavně hodně
zdravíčka a lásky.
Jarča s rodinou. Jsem ráda že tě
mám!
Dne 20. ledna
2022 oslavil
své významné
životní jubileum pan Josef
Halada, který
pracoval od roku 1986 na Městském úřadě ve Šluknově jako vedoucí Odboru kultury dlouhých
24 let. Z důvodu nařízených hygienických opatření byla činnost
Sboru pro občanské záležitosti pozastavena, proto osobní gratulace
paní starostky Evy Džumanové
a matrikářky Jany Galbavé proběhla se zpožděním. Panu Haladovi
přejeme všechno nejlepší, hlavně
pevné zdraví a stálý životní optimismus.
Jana Galbavá, matrikářka
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Z činnosti MO Svazu tělesně postižených
Téměř po dvouleté nedobrovolné odmlce způsobené covidovou epidemií
se veřejný život v místní organizaci Svazu tělesně postižených navrací
k normální činnosti.
Covidová opatření se rozvolnila, buďme však obezřetní, dodržujme i nadále doporučená opatření, chráníme tak sebe i ostatní.
Výbor po covidové období pracoval, členky byly spolu v kontaktu, schůzky
omezily na nezbytně nutné, vedly veškerou potřebnou dokumentaci.
Zajistily a předaly dárky 38 jubilantům roku 2021 a vitamíny pro posílení
imunitního systému téměř všem 160 členům, tak jak bylo v plánu.
První výjezd za kulturním vyžitím mimo město jsme letos uskutečnili
6. dubna. Účastnilo se ho 45 členů, navštívili jsme Dům kultury Střelnice
Rumburk a shlédli jsme představení tamního divadelního souboru s názvem Jednotka intenzivní lásky.
Mnozí se delší dobu neviděli a myslím, že společné setkání nám již chybělo,
pobavili jsme se, zasmáli se a hlavně jsme si popovídali.

Další akcí bude společná schůzka desítkářek a členek výboru konaná dne
3. května 2022 od 14:00 hodin v Domě s pečovatelskou službou v ulici
Lužické s programem přípravy nadcházející členské schůze. Ráda bych členy organizace touto cestou na naše společné setkání pozvala. Členská schůze se uskuteční dne 20. května od 15:30 hodin v Domě kultury ve Šluknově.
Po vyřešení organizačních záležitostí využijeme setkání ke společnému
posezení, občerstvení a pobavení. Chvíle k tanci a poslechu přítomným
zpříjemní svým hudebním vystoupením pan Jiří Procházka.
V průběhu roku se činnost organizace bude řídit plánem vypracovaným
pro letošní rok, s akcemi budeme členy i veřejnost průběžně informovat.
Přeji příjemné prožití jarního období, dobrou náladu při procházkách
a výletech, hodně veselí a radosti, hlavně však pevné zdraví všem, nejen
obyvatelům našeho města.
Božena Zemanová

Vzpomínáme 205. výročí úmrtí malíře Dominika Kindermanna
Dominik Kindermann, malíř obrazů, většinou kostelních, se narodil
8. listopadu 1739 ve Šluknově v rodině chromého krejčího. V České Kamenici se vyučil pozlačovačem, pak odešel ke svému strýci, matčinu bratru,
sochaři Josefu Kleinovi do Prahy. Malířské vzdělání získal u Ignaze Raaba
v Praze a F. X. Pal´ka ve Vídni. V té době namaloval obraz rodiny Harrachů, který se starému hraběti Ernstu Quidovi zalíbil tak, že jej poslal na
vlastní náklady na studia do Říma. Po sedmi letech se vrátil zpět do Vídně,
kde v panském domě převzal dohled nad obrazovou galerií, za což mu bylo
denně vypláceno 45 krejcarů. Ve svém volnu pilně maloval a jeho obrazy
můžeme vidět ještě dnes, např. v kostele v České Kamenici, ve Starých Křečanech, v Jiříkově, Krásné Lípě, Jilemnici, v klášteře na Strahově, v zámku
Náměšť na Moravě. Jeho dílem byly i obrazy v kostele sv. Václava ve Fukově, který byl 23. září 1960 odstřelen, a v Brtníkách v kostele sv. Martina,
který byl zbořen v roce 1975.
Zůstal svobodný a vzhledem ke své skromnosti
nashromáždil
slušné
jmění. S přibývajícím
věkem se dostavila únava a nemoci, a tak si přál
prožít zbývající roky někde na vesnici. Všichni
si mysleli, že se vrátí do
svého rodiště, ale obchodníci mu doporučili
Krásnou Lípu, kam se
také uchýlil. Nenalezl
zde však to, co hledal. Žil
zcela v ústraní, 2x ročně
zajížděl do Šluknova,
kde bydlel na faře a během svého čtyřtýdenníObraz šluknovského rodáka Dominika Kinder- ho pobytu navštěvoval
manna v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Sta- své přátele. Velice si obrých Křečanech. Obraz je pojmenován "Naroze- líbil dceru svého bratra
Josefa, která pečovala
ní" a byl dokončen v roce 1740.
o svoji slepou matku,
a které finančně podporoval.
Dva roky před svou smrtí sepsal závěť, ve které určil přesně, komu kolik
odkazuje. Ve své velkorysosti odkázal určitou částku kostelu a sirotčinci ve
Šluknově, pamatoval i na údržbu křížové cesty. Nezapomněl ani na lokálii
ve Fukově.
V bodě sedmém uvedeného testamentu uvádí, že jelikož nemá vlastních
dědiců (jeho čtyři sourozenci v tu dobu již nežili) určuje jako universální
dědičku výše zmíněnou dceru svého bratra Barbaru Kindermannovou,
která se k němu vždy chovala přátelsky.
Malíř Dominik Kindermann, člen císařsko-královské akademie výtvarného umění, zemřel v Krásné Lípě 9. června 1817, tedy před 205 lety.
V době svého pobytu v Římě se rozhodla jeho stárnoucí matka svého syna
v Itálii navštívit. Protože neoplývala penězi a i doprava koncem 18. století

nefungovala jako dnes, vydala se na cestu pěšky. Čím vším si během cesty
prošla, si těžko umíme představit. Konečně došla k cíli, kde nevycházela
z údivu nad velkými domy, paláci a nad širokými ulicemi. Ale svého syna
nikde neviděla a na to, že by měla znát jeho adresu ani nepomyslela. Zmožená dlouhou chůzí se posadila na kamennou lavici u jednoho z domů
a ve své naivitě se ptala kolemjdoucích šluknovským dialektem, zda neviděli malíře chromého krejčího. Nikdo jí však nerozuměl. Byla z toho nešťastná, srdce ji bolelo, i nohy měla bolavé, ale svého hledaného syna nenašla. Zrovna zase chtěla oslovit jednoho z chodců, když tu se nad ní otevřelo
okno a dolehl k ní známý hlas: „Matko, jste to Vy?“
Ano, bylo to ona! Konečně došlo k radostnému shledání matky se synem,
při kterém stará žena zapomněla na všechny strasti z daleké cesty. A navíc
ji shledání utvrdilo v tom, že i pouhým vyptáváním se dá dojít k cíli.
Jeho bratrancem byl biskup Ferdinand Kindermann z Království.

Obraz šluknovského rodáka Dominika Kindermanna na hlavním oltáři
v Krásné Lípě
Zpracovala: Helga Hošková
Zpracováno podle knihy „Der Heimatkreis Schluckenau im nordböhmischen Niederland“ a Mitteilungen des nordböhmischen exkursions-Club
rok 1883, 1890 a 1896
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Chystáte se na jednodenní výlet k sousedům do Saska?
Využijte přeshraniční turistickou jízdenku Labe-Elbe
Jízdenka Labe-Elbe umožňuje neomezené jednodenní cestování v rámci
integrovaných dopravních systémů DÚK a VVO.
Jízdenka platí na všech linkách Dopravy Ústeckého kraje, po celém území
integrované dopravy dopravního svazu VVO a na všech přeshraničních autobusových i regionálních vlakových spojích obou integrovaných dopravních systémů.
Sortiment jízdenek Labe-Elbe:
Labe/Elbe lze na české straně zakoupit pouze v den jízdy a je platná od jejího zakoupení do 4 hodin následujícího dne.
Zakoupit ji lze v pokladnách vlakových dopravců na území Ústeckého kraje, ve vlacích železničních dopravcích zapojených do DÚK, v předprodeji
smluvních autobusových dopravců nebo na linkách DÚK přímo u řidiče
zelených autobusů.
Platnost jízdenky Elbe-Labe
 Platí na celém území Ústeckého kraje ve všech zelených meziměstských autobusech, ve všech vlacích ČD (mimo mezinárodní spoje EC),
ve vlacích GW Train Regio, Länderbahn, RegioJet, AŽD, v MHD v Ústí
nad Labem (neplatí na lanové dráze na Větruši), Teplicích, Bílině, Děčíně,
Chomutově, Jirkově, ve Varnsdorfu a v Mostě a Litvínově, v turistických
vlacích DÚK a na turistických lodích DÚK na Labi, na přeshraničních
linkách 401, 409, 521, 583, 585 ke státní hranici. Mimo území Ústeckého kraje v autobusových linkách PID na Mělnicku, Rakovnicku, Slansku
a v Kralupech nad Vltavou (seznam linek, na kterých síťová jízdenka platí
a v jakých úsecích dle Smluvních přepravních podmínek DÚK, Příloha č. 2
SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK),
 Na všech linkách integrované dopravy dopravního svazu VVO.
K území integrované dopravy VVO patří kromě zemského hlavního města Drážďany i zemské kraje Míšeň (Meißen), Saské Švýcarsko – německé
Východní Krušnohoří (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) a západní část
zemského kraje Budyšín (Bautzen).
Více informací: www.vvo-online.de
 Na všech přeshraničních autobusových i regionálních vlakových spojích obou integrovaných dopravních systémů.
(Dráha národního parku U 28, autobusové linky 398/360 z Teplic přes Altenberg do Drážďan, 217 z Bahratalu přes Petrovice, Tisou a Sněžník do
Rosenthalu (linka VVO), 435 z České Kamenice přes Hřensko do Schmilky, přívoz z Hřenska na nádraží Schöna a také mimořádné plavby lodní
linky 902 z Ústí nad Labem přes Hřensko do Bad Schandau.

Síťová jízdenka

Pokud cestujete autobusem, vlakem, turistickým motoráčkem nebo lodí

a na zpáteční cestu se chcete vydat ve stejný den, doporučujeme vám využít
jednodenní síťovou jízdenku.
Tato jízdenka využitá k celodennímu výletu nebo na delší cestu vám obvykle nabídne výhodnější cenu než několik jednotlivých jízdenek.
 platí na celém území Ústeckého kraje ve všech zelených meziměstských
autobusech, ve všech vlacích ČD (mimo mezinárodní spoje EC), dále ve
vlacích GW Train Regio, AŽD, Die Länderbahn, RegioJet, v MHD v Ústí
nad Labem (neplatí na lanové dráze na Větruši), Teplicích, Bílině, Děčíně,
Chomutově, Jirkově, ve Varnsdorfu a v Mostě a Litvínově., v turistických
vlacích DÚK a na turistických lodích DÚK na Labi, na přeshraničních
linkách 398, 435, 521, 583, 585 ke státní hranici. Mimo území Ústeckého kraje v autobusových linkách PID na Mělnicku, Rakovnicku, Slansku
a v Kralupech nad Vltavou (seznam linek, na kterých síťová jízdenka platí a v jakých úsecích dle Smluvních přepravních podmínek DÚK, Příloha
č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK), na německém území
při průjezdu Dráhou národního parku na lince U28.
 platí od okamžiku zakoupení do 4:00 hodin následujícího dne
Více informací na: www.mestosluknov.cz
Doprava Ústeckého kraje
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Turistický festival 28. 5. 2022 - Česká Kamenice
Klub českých turistů, Turistický magazín, město Česká Kamenice, Okresní
hospodářská komora Děčín a další partneři Vás srdečně zvou na 2. ročník
festivalu turistiky a lokální ekonomiky v České Kamenici.
Turistický festival TURFEST.CZ je setkáním lidí, kteří mají rádi aktivní pobyb, šetrnou turistiku, přírodu, památky a také kvalitní regionální výrobky.
Historické městečko Česká Kamenice a její nádherné okolí je pro tuto akci
ideálním dějištěm, protože se nachází v atraktivním středobodě mezi Českým Švýcarskem s Lužickými horami a Českým středohořím.

turistické trasy, pořádají turistické akce pro veřejnost, provozují rozhledny a chaty, podílejí se na péči o památky a přírodně zajímavé lokality. Na
festivalu se seznámíte s nabídkou turistických akcí, které se připravují na
letošní sezónu a dozvíte se mnoho zajímavostí z našeho regionu (program
festivalu).

Jarmark regionálních produktů:
Součástí akce je také jarmark regionálních produktů (stánkový prodej),
na kterém si budete moci zakoupit suvenýr něbo něco dobrého na zub. Na
vnitřním nádvoří zámeckého pivovaru bude od 11 do 21 hodin probíhat
minifest regionálních pivovarů. Patronem jarmarku je Okresní hospodářská komora v Děčíně.

Po pěkném výletě zasloužená zábava...
Od 9.00 do 13.00 hodin se můžete vydat s průvodcem na některý ze zajímavých výletů v krásném okolí České Kamenice. Nabídku výletů najdete
na stránce výlety. Od 13.00 do 17.00 hodin bude probíhat festivalový program v šenkovně zámeckého pivovaru - country kapela Harcovníci + pell
mell turistických zajímavostí. Od 11 do 21 hodin se na nádvoří zámeckého
pivovaru koná jarmark regionálních produktů a minifest regionálních pivovarů.

S Klubem českých turistů:
Festival TURFEST.CZ pro vás připravil Klub českých turistů, který letos
oslaví 134 let od svého založení. Je to jedna z největších a nejstarších volnočasových organizací v České republice. Jeho členové pečují o značené

Posezení při muzice:
Po pěkném výletě budete moci ochutnat výborná piva, pořídit sobě a svým
blízkým hodnotný suvenýr, zatančit si při muzice, zažít dobrou zábavu
s přáteli. Pro zájemce bude připravena exkurze do pivovaru.
Po loňském prvním ročníku, který byl značně omezen z důvodu protipandemických opatření, se těšíme, že LETOS TO SPOLU S VÁMI POŘÁDNĚ ROZJEDEME!
Třeba i s pomocí slavné Sklářské lokálky...
Čerpáno z: turfest.cz

Ohlédnutí za koncertem Bennewitzova kvarteta
Výjimečně ve čtvrtek 21. dubna ve Šluknovském zámku vystoupilo světově
známé a velmi uznávané smyčcové Bennewitzovo kvarteto.
Po jejich účinkování na světových pódiích od Japonska po Ameriku a Austrálii, přes téměř všechny evropské významné koncertní sály přijeli, již po
čtvrté během svého působení, do Šluknova. Odpoledne umělci provedli
plný sál studentů SLŠ a SOU Šluknov hudbou od baroka po dvacáté století
s výkladem II. houslisty prof. Štěpána Ježka a ukázkami skladeb významných autorů každého období.
Velmi mě potěšil zájem mladých posluchačů o klasickou hudbu. I Hudebníci byli potěšeni pozorností, jakou jim studenti věnovali. Někteří projevili
zájem i o večerní koncert – a přišli!

Večerní, mimořádně hojně navštívený, koncert měl podstatně náročnější
program. Ale milovníci komorní hudby si „přišli na své“. Uvedené skladby provedené v nejvyšší kvalitě jako si lze představit, uchvátily posluchače
tak, že si v nadšení „vytleskaly“ ještě přídavek.
Věřím, že si všichni odnesli nezapomenutelný zážitek. Někdo by si mohl
říct – jaký zážitek – není to v Rudolfínu. Ale tito umělci nedělají rozdíl mezi
pódiem velkých měst a Šluknovským zámkem. Dobře se obléknou a vystupují naprosto stejně jako ve světě. Navíc je máme blízko sebe, nemusíme
za nimi dojíždět desítky či stovky kilometrů a vstupenky nás nestojí tisíce.
Navíc sály Šluknovského zámku jsou krásné a mají svou atmosféru. I pro
všechny umělce, kteří se k nám rádi vracejí. A když je sál naplněný, jsou
z koncertu nadšení stejně jako posluchači.

Srdečně vás zveme na poslední koncert této sezony
Posledním koncertem sezony 2021 -2022 bude vystoupení mladých umělců – violoncellisty Adama Klánského a klavíristky Marie Šumníkové. Tito
umělci byli Nadací Českého hudebního fondu pro svou výjimečnost zařazeni do „Prémiové listiny mladých umělců“ pro koncerty Kruhů přátel
hudby.
Oba umělci se zúčastnili mnoha i mezinárodních soutěží ve hře na svůj nástroj a umístili se na předních místech. Můžeme se opět těšit na výjimečný
zážitek.
Jejich koncert (původní termín měl být v lednu 2022) se uskuteční v náhradním termínu ve středu 18. května 2022 v 19:00 hodin v sále Šluknovského zámku. Uslyšíme skladby J. S. Bacha, R. Schumanna, A. Dvořáka
a F. Chopina.
Těšíme se na vaši hojnou návštěvu a všem příznivcům klasické hudby přeji
krásné chvíle s krásnou hudbou.
Za výbor KPVH, Božena Bortníková
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Významné dny v květnu
1. květen - Svátek práce
Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní svátek pracujících, který se od
roku 1890 slaví 1. května. Svátek práce je zároveň státním svátkem České
republiky. Svátek zavedla v roce 1889 II. internacionála na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886, která vyústila v Haymarketský masakr a následné soudní řízení. V českých zemích se
poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze.
1. květen – První máj (svátek zamilovaných)
První máj je tradiční český svátek zamilovaných, který se slaví každoročně 1. května. Svátek má původ v české tradici, avšak předchůdné svátky
mohly mít kořeny keltské či germánské. Tyto svátky oslavovaly první květnový den, resp. noc, jako čas plodnosti. S tímto pojetím je tradičně spojena
především noc předcházející prvnímu květnu zahrnující stavění a hlídání
máje, vylévání cestiček z hašeného vápna smíšeného s vodou mezi domy
milenců a malování vápnem srdcí a nápisů na jejich vrata. Na První máj se
také líbají zamilované páry pod rozkvetlým stromem. Údajně se nejedná
o starý zvyk, mohl vzniknout okolo počátku 20. století a pravděpodobně
v městském prostředí, snad v souvislosti s Karlem Hynkem Máchou a Petřínem. Za vhodný strom bývá nejčastěji považována třešeň, višeň, jabloň
či bříza. V tento den či předcházející se také koná studentská slavnost majáles.

oslav tohoto svátku vznikla roku 1907 na počest Anny Reeves Jarvisové,
která bojovala za práva matek. O pět let později vyhlásil tehdejší prezident
USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne matek, konající se druhou květnovou neděli.
V Česku se slaví podle amerického vzoru rovněž druhou květnovou neděli. V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Po druhé světové válce byl postupně
zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodního dne žen (slaveného vždy
8. března), ale i přesto se dál v některých rodinách připomínal. Po roce
1989 se opět začal slavit veřejně. MDŽ se ale zachovává také, podobně,
jako v jiných zemích. V některých zemích se oba svátky sloučily. Tento den
doplňuje Den otců, který oslavuje otce a slaví se vždy třetí neděli v červnu.

15. květen - Mezinárodní den rodiny
Mezinárodní den rodin byl ustanoven na valném shromáždění OSN v roce
1994. V ČR je od roku 2006 zařazen mezi Významné dny jako "Den rodin".

3. květen - Mezinárodní den svobody tisku
Mezinárodní den svobody tisku vyhlásilo roku 1991 UNESCO společně
s organizací Reportéři bez hranic. V tento den si připomínáme důležitost
svobody tisku, svobody slova a jejich nezávislosti.
5. květen - Květnové povstání českého lidu
V tento den si připomínáme Květnové povstání českého lidu v roce 1945.
Květnové povstání českého lidu bylo ozbrojené povstání českého lidu proti
německým okupantům během druhé světové války na území Česka, které
proběhlo začátkem května 1945. Účastnilo se ho aktivně asi 130 000 osob
plus 14 000 (část z nich však byla ruské, ukrajinské a běloruské národnosti) partyzánů. Dalších 100 000 lidí pomáhalo v Praze stavět barikády.
8. květen - Den osvobození od fašismu
Den vítězství je označení pro různé významné svátky oslavující vítězství
v důležité bitvě či celé válce. V evropském prostředí se jedná především
o konec druhé světové války (v Evropě), který připadá na 8. května, ale některé země uznávají 9. květen. 8. května je slaven jako den vítězství v Česku,
Francii, Norsku, Slovensku, Ukrajině a zemích britského Commonwealthu. Jako státní svátek České republiky měl v historii různá jména: Den
osvobození, Den osvobození od fašismu, Den vítězství nad hitlerovským
fašismem a osvobození naší vlasti Sovětskou armádou.
8. květen - Den matek
Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě, vychází z různých tradic, např.
jinak ve Velké Británii (čtvrtou postní neděli), jinak v arabských zemích
(21. březen) a mnoho dalších. V tento den dávají děti svým matkám dárky,
většinou vlastnoručně vyrobené. Myšlenka mezinárodních a pravidelných

15. květen - Den českých podnikatelů a živnostníků
Čeští podnikatelé a živnostníci mají být na co hrdí. Již stovky let udržují
v naší zemi prosperitu ve všech myslitelných oblastech české společnosti. Datum 15. května jsme nevybrali náhodně. Odkazujeme se tím k datu
zahájení Jubilejní zemské výstavy v Praze roku 1891. Bylo to první sebevědomé a samostatné vystoupení českých podnikatelů, byla to událost, která
měla nevídaný úspěch. Připomeňme si, že i Průmyslový palác na dnešním
pražském výstavišti byl postaven právě ku příležitosti Jubilejní zemské
výstavy a dodnes připomíná um českých řemeslníků. Den českých podnikatelů a živnostníků vyhlásily r. 2019 Podnikatelské odbory, jako první
opravdový svátek podnikatelů.
17. květen - Mezinárodní den proti homofobii
Mezinárodní den proti homofobii či Mezinárodní den boje proti homofobii
každoročně připadá na 17. května. 17. květen byl zvolen jako den, kdy došlo k vyškrtnutí homosexuality z Mezinárodní klasifikace nemocí Světové
zdravotnické organizace (1990). Smyslem IDAHO je akcentace respektování práv lidí s jinou než heterosexuální orientací a ukončení diskriminace
a násilí pramenící z homofobie.
31. květen - Světový den bez tabáku
Světový den bez tabáku je každoročně vyhlášen 31. května. Členské státy
Světové zdravotnické organizace vytvořily světový den bez tabáku v roce
1987. Upíná pozornost na celosvětovou tabákovou epidemii a dává důraz
na prevenci před tabákovým kouřem, který způsobuje onemocnění a smrt.
Míří ke snížení 5,4 miliónu mrtvých ročně celosvětově z problémů v důsledku používání tabáku, ať již přímého či pasivního kouření.
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Ve fotbale střídavě
K dalšímu zápasu 1.A třídy jeli naši do Proboštova, který je v tabulce na
3. místě, a získal zatím 50 bodů, tedy o 14 víc, než Šluknov. Tomu odpovídal i průběh zápasu, který nakonec domácí vyhráli 5:1, když našim se nedařilo skoro nic a navíc dohrávali bez vyloučeného hráče.
O týden později přišlo tradiční derby s Rumburkem na našem stadionu.
Před skvělou diváckou kulisou se hrál na derby překvapivě velmi slušný zápas. První půle byla velmi opatrná z obou stran s minimem gólových šancí.
Potom ale z naší strany přišlo několik zbytečných faulů a po jednom z nich
nás po volném kopu soupeř potrestal a vsítil první branku. Druhý poločas
jsme posílili útok a zaslouženě jsme vyrovnali, když po faulu na Mládka
Záruba proměnil pokutový kop. V poslední minutě Jura Mládek mohl dát
druhý gól, když byl u míče dříve než rumburský brankář, ale hlavičku před
brankovou čárou odkopl hráč hostů. V penaltovém rozstřelu čaroval brankář Janda a po výsledku 4:1 jsme dosáhli na druhý bod. Za zmínku stojí
i rekordní návštěva – 310 diváků.
Další náš zápas se hrál v Liběšicích. Po opatrném začátku jsme postupně
přebírali iniciativu a soupeře jsme nepustili do žádného vážného ohrožení naší branky, naopak postupem času byl náš gól na spadnutí. Po dvou
šancích aktivně hrající Dvořák uvolnil za obranu Mládka a ten střelou do
horního rohu branky nedal domácímu brankáři šanci. Do druhého poločasu jsme nastoupili s cílem rychle přidat druhý gól a zápas rozhodnout. Bo-

hužel naši útočníci své šance neproměnili a tak jsme se až do závěrečného
hvizdu báli o výsledek. Nic jiného než vítězství by však nebylo spravedlivé
a za výkon v první půli a bojovnost si odvážíme zaslouženě 3 body.
30. dubna jsme hostili druhý tým tabulky – Černovice. Jak se ukázalo, výsledku odpovídalo postavení obou mužstev a naši doma prohráli 1:4. Škoda!
Současnou tabulku vedou Neštěmice a Černovice s 58 body, Šluknov je na
8. místě a zatím získal 36 bodů.
B-týmu v Lipové se příliš nedaří a i v dalším utkání v Krásné Lípě prohrál
4:1. O týden později doma hrál s Jiříkovem 4:4, na penalty ale prohrál 5:6,
takže další ztráta bodů. Následovala porážka 2:0 v Březinách a prohra
doma s Jiřetínem 2:4. Zlepšení přišlo až 30. dubna, kdy naši vyhráli v Boleticích 2:1. V tabulce okresního přeboru je B-tým na 9. místě, tentokrát i za
našimi sousedy Jiříkovem (4. místo) a Velkým Šenovem (7. místo).
Dobře začali dorostenci ve spojeném družstvu Šluknov/Jiříkov. Soutěž začali až 10. dubna a v prvním zápase porazili Českou Kamenici 4:0,
v druhém utkání jeli do Trnovan, kde s místním B-družstvem remizovali
2:2, na penalty ale prohráli 4:2 a získali jeden bod, o týden poději pak doma
porazili sousedy z Rumburku 4:1. V aktuální tabulce jsou s 31 bodem na
2. místě za Modlany, které mají 33 bodů, ale jeden zápas k dobru.
Takže na jaře platí pro šluknovský fotbal – jednou dole, jednou nahoře.

Dorostenci v utkání s Českou Kamenicí

A-mužstvo po utkání s Rumburkem

Foto: Lucie Dušíková

Kuželkáři uzavřeli sezonu
První družstvo kuželkářů SK Šluknov, hrající Severočeskou divizi, má za
sebou poslední dvě utkání jarní části a tím i celého ročníku 2021/2022. Prvním byla 2. dubna domácí dohrávka odloženého 16. kola s VTŽ Chomutov
a naši v sestavě Václav Kořánek, Jan Sklenář, Eliška Marušáková, František Tomík, Radek Marušák a Petr Vajnar zvítězili 5:3. K úplně poslednímu
zápasu odjeli 8. dubna do Ústí nad Labem, kde v kuželně TJ Lokomotiva

Kuželna - utkání se Skalicí

Ústí prohráli 6:2, tentokrát v sestavě Václav Kořánek, Ladislav Hojný, Antonín Viktora, Eliška Marušáková, Radek Marušák a Petr Vajnar.
V konečné tabulce jim patří 6. místo z 12 účastníků, když získali 23 bodů za
11 vítězství, jednu remízu a 10 porážek. Do vyšší soutěže postupuje Sokol
Údlice s 37 body, naopak do nižších soutěží sestupují SK Verneřice a Sokol
Blíževedly. V soutěži se hodnotí i výsledky jednotlivců a je příjemné konstatovat, že z mnoha desítek závodníků se Petr Vajnar umístil na 6. místě,
18. skončil Václav Kořánek a 29. Eliška Marušáková. Takže nejen jim, ale
celému družstvu patří uznání za výbornou reprezentaci Šluknova.
B-družstvo svou soutěž – krajský přebor Libereckého kraje – také dohrálo.
Nejprve 30. března v odloženém zápase doma porazilo kuželkáře Skalice
C jednoznačně 6:0, když na dráhu nastoupili Petr Tichý, Věra Navrátilová,
Karel Barcal a Dušan Knobloch, a poslední utkání v Jablonci nad Nisou
s družstvem Bižuterie A naopak stejným poměrem 0:6 prohrálo, když v sestavě Karla Barcala nahradila Anita Morkusová.
I když ještě zbývá dohrát zápas Skalice B – Doksy B, už nic se nezmění
na tom, že Šluknov skončil celkově na 4. místě z 12 účastníků a do Severočeské divize postupují kuželkáři TJ Doksy. Na celkové pořadí jednotlivců je také příjemný pohled, protože na 7. místě je Dušan Knobloch, na
11. místě Petr Tichý a na 24. pak Anita Morkusová. Opět všem blahopřejeme a děkujeme!
Foto: Petr Tichý, texty: Ing. Milan Kořínek
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OPĚT PODHÁJSKA!

Od 4. září do 11. září 2022, cena 8200 Kč s polopenzí, dopravou (autobus)
a ubytováním.
Přihlášky a bližší informace na
tel. č.: 606 648 943
nebo v kadeřnictví na nám. Míru
u paní Stříbrné.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Zednické práce

- podřezávání domů
- stavby a rekonstrukce komínů
- fasády a zateplování domů
- obklady a dlažby
- malířské práce
- kamenické práce
- JÁDROVÉ VRTÁNÍ
- sádrokartonářské práce
(10mm-500mm)
Adrian Ucrainschi, tel. 774 186 101, a.ukrajinsky@seznam.cz

 KOUPÍM stará auta a motocykly do roku 1989, nebo jen náhradní díly.
Dále veškeré dobové věci jako hračky Ites a další předměty, spojené s touto
dobou. Rychlé a solidní jednání. Č. tel. 725 828 534
 KOUPÍM garáž ve Šluknově a okolí, tel. 739 848 855

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu:
Tetra hnědá, Dominant všech barev a Green Shell-typu
Araukana a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 16– 20 týdnů. Cena 199 - 245 Kč/ks.

Prodej se uskuteční:

22.5. a 19.6.2022

Šluknov – náměstí u lékárny - 14:45 hodin
...................................................................................................
Info: Po-Pá 9.00 - 16.00 hodin, tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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