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Po dvouleté covidové pauze jsou tu zpět Zámecké slavnosti
Jsme velice rádi, že již tento rok se mohou uskutečnit tradiční dobové Zámecké slavnosti, které se před pandemií Covid19 konaly každoročně od
roku 2006, kdy se Šluknovský zámek po velkém požáru a následném dvacetiletém chátrání začal rekonstruovat. Právě s touto událostí se zámecké
slavnosti pojí.
Dovolte nám, abychom vás co nejsrdečněji pozvali na již 15. Zámecké
slavnosti, které se budou konat 1. a 2. července 2022 ve Šluknovském
zámku a zámeckém parku. Přijďte opět po covidové pauze posedět a pobavit se s přáteli u programu, ve kterém si každý návštěvník jistě najde to
své.
Páteční program 1. července bude zahájen v 19:00 hodin starostkou
města v zámeckém parku, kde následně vystoupí český zpěvák, skladatel,
kytarista a herec Adam Mišík. Večer bude zakončen kapelou Elán Revival
- zazní největší hity rockové skupiny Elán.
Sobotní program 2. července začne v 10:00 hodin otevřením dobových
táborů, následovat budou různá dobová představení a vystoupení Řádu
černých rytířů. Sobotním dnem nás doprovodí hudební vystoupení souboru Lucrezia Borgia, který má ve svém repertoáru středověké písně.
Malí i velcí se mohou těšit na šermířská vystoupení, středověké bitvy nebo
krásné dobové tanečnice. Odpoledne vystoupí šluknovské mažoretky Berušky pod vedením trenérek Marcely a Elišky Poláčkových. The best of
uslyšíme z úst žáků Jitky Hercikové ze Základní umělecké školy ve Šluknově. Hlavní koncert Zámeckých slavností 2022 začne v 19:30 hodin vystoupením známé hudební skupiny ČECHOMOR, kterou následně vystřídá kapela QUEEN REVIVAL, se kterou zavzpomínáme na hity známého
a populárního zpěváka Freddieho Mercuryho. Zámecké slavnosti budou
opět zakončeny světelnou a ohnivou show, nebude chybět ani velkolepý
ohňostroj. Jako vždy se můžete těšit na řemeslné trhy a stánky s výborným občerstvením. Dále můžete navštívit Šluknovský zámek – rozmanité výstavy a hernu, rovněž tak zámeckou cukrárnu BEA, která se nachází
v přízemí zámku. Vstupenky si můžete zakoupit předem od 15. do 30.
června 2022 v Regionálním informačním centru ve Šluknovském zámku. Ceny vstupného jsou v pátek 1. 7. - 50 Kč, v sobotu 2. 7. – 100 Kč a děti
do 120 cm zdarma.
Podrobný program naleznete na letáčku, který tvoří přílohu tohoto vydání.
Budeme se těšit na setkání s vámi!
Jitka Schneiderová
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Důležitá informace pro
nájemce urnových míst na
hřbitově ve Šluknově
Během rekonstrukce kolumbária byl zjištěn
havarijní stav oddělení F. Byla nařízena okamžitá demolice. Rekonstrukce bude probíhat
do poloviny srpna 2022. Urny a příslušenství
po dobu rekonstrukce budou uloženy v kapli
na hřbitově. V případě, že chcete svoje urny
vyzvednout, kontaktujte, prosím, zaměstnance Technických služeb Šluknov na telefonním
čísle 412 386 202. Děkujeme za pochopení.
TS Šluknov

Jaká je voda v městských studnách?
Dne 2. května 2022 provedla společnost Aquatest a.s. pravidelné odběry
vody ve veřejných studnách, studnách různých provozoven a ve studnách užívaných jednotlivými fyzickými osobami v soukromých objektech.
10 dní před samotným odběrem vody byla provedena dezinfekce městských studní. Odběr a následný rozbor vody byl proveden ze studní na
p.p.č. 2887/2 v k.ú. Království, p.p.č. 14 v k.ú. Královka a na st.p.č. 50
v k.ú. Rožany a také byla odebrána voda v kašně v ul. Dr. E. Beneše na
p.p.č. 678/1 v k.ú. Šluknov. Výsledky rozborů jsou následující: Studna na
p.p.č. 2887/2 v k.ú. Království – předepsané parametry pro stanovení
kvality pitné vody byly překročeny pouze v případě koliformních bakterií
a to o 16 kolonií. Nejedná se o nebezpečné množství, ale vodu nelze prohlásit za pitnou. Zdravým osobám neuškodí, avšak osobám citlivějším nebo
kojencům by mohla způsobit zdravotní potíže.
Pokračování na str. 2
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Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů
Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů s tříděným odpadem se uskuteční
v pondělí 4. července 2022. Sváženy budou žluté pytle s drobným plastem a PET lahvemi, oranžové pytle s nápojovými kartony a zelené nebo
šedé pytle s drobnými kovy např. plechovkami od potravin, od krmení
pro domácí zvířata, plechovky od piva apod. Pytle s vytříděným odpadem
připravte na obvyklou trasu den předem, tj. v neděli 3. července 2022.
Mapa svozové trasy je k nahlédnutí na stránkách města Šluknova – „Vše
o odpadech“.
Upozorňujeme na to, že žluté, oranžové a zelené nebo šedé pytle s jiným
odpadem než pro který jsou určeny nebudou sváženy. Pytle na tříděný
odpad obdržíte na MěÚ ve Šluknově, odbor rozvoje a životního prostředí
a recepce, nám. Míru 1 nebo v Technických službách Šluknov spol. s r.o.
Císařský 378, Šluknov.

Jak nakládat s odpady
Mezi dnes již běžnou lidskou činnost patří produkce odpadů. Každé zboží
je zabaleno hned v několika obalech, pořizujeme si nový nábytek za starý,
stejně tak oblečení, předěláváme byt, vaříme. To jsou všechno činnosti, při
kterých vzniku odpadů nelze zabránit. Někteří z nás si s nimi umí poradit
lépe nebo dokonce ví, jak jejich vzniku předcházet, ale jsou i tací, kteří si lámou hlavu „Kam s ním“ a mimo jiné se chtějí chovat zodpovědně a nakládat s odpadem tak, aby co nejvíce zabránili ukládání odpadů na skládku.
(Víte, že dle nového zákona o odpadech bude skládkování od roku 2030
ukončeno?)
Každá obec stanoví systém nakládání s odpady v obecně závazné vyhlášce.
Ale řekněte sami, kdo si ji přečetl? Proto jsme se rozhodli pomoci vám lépe
se v oblasti odpadů orientovat. Jaká jsou tedy místa určená k soustřeďování jednotlivých složek komunálního odpadu?
Papír - do zvláštních kontejnerů modré barvy umístěných na stanovištích
nebo do zvláštní sběrné nádoby umístěné ve sběrném dvoře. Do výkupny
odpadů.
Sklo bílé – do zvláštních kontejnerů zelené barvy s bílým víkem umístěných na stanovištích;
Sklo barevné – do zvláštních kontejnerů zelené barvy se zeleným víkem
umístěných na stanovištích;
Plasty – do zvláštních kontejnerů žluté barvy umístěných na stanovištích,
do zvláštních pytlů žluté barvy na sběrové trase nebo do zvláštní sběrné nádoby umístěné ve sběrném dvoře
Nápojové kartony, tzv. tetrapak – do zvláštních pytlů oranžové barvy na
sběrové trase;
Kovy – do zvláštní sběrné nádoby ve sběrném dvoře; do výkupny odpadů.
Drobné kovy – do zvláštní sběrné nádoby ve sběrném dvoře nebo do
zvláštních pytlů šedé barvy na sběrové trase;
Biologicky rozložitelný odpad – do typizovaných sběrných nádob o objemu 240 litrů přidělených městem k příslušné nemovitosti (objektu), do
městské kompostárny nacházející se v Tovární ulici; a především do domovního kompostéru nebo na kompost
Jedlé oleje a tuky – do vlastní plastové nádoby odkládané ve sběrném dvoře;
Objemný odpad – do zvláštní sběrné nádoby umístěné v městské kompostárně nacházející se v Tovární ulici v množství max. 500 kg na společnou domácnost a kalendářní rok nebo do velkoobjemového kontejneru
umísťovaného několikrát v kalendářním roce na vybraných místech ve
městě; místo a čas umístění je zveřejňováno v místním tisku a na webových
stránkách města;
Nebezpečný odpad – do zvláštní sběrné nádoby ve sběrném dvoře;
Směsný komunální odpad – 1. do typizovaných popelnic (popelnice
o objemu 80, 110, 120, 240 a 360 litrů) nebo typizovaných kontejnerů
(kontejnery o objemu 770 a 1100 litrů) přidělených k příslušné nemovitosti (objektu), 2. do typizovaných pytlů (vydávaných Městským úřadem
Šluknov), které slouží jako mimořádný náhradní shromažďovací prostředek k typizovaným sběrným nádobám (zejména v místech těžko přístupných svozové technice, u rekreačních objektů, nebo při nedostatečném
objemu nádoby apod.), a které jsou po naplnění umísťovány k výše uvedeným typizovaným sběrným nádobám nebo na místa, kam by jinak byla
umístěna taková typizovaná sběrná nádoba, 3. do zvláštní sběrné nádoby
umístěné ve sběrném dvoře, 4. do odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství - pouze drobný směsný komunální odpad vzniklý na
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veřejném prostranství nebo veřejně přístupných místech.
Pozor! Zákon o odpadech ukládá povinnost jednotlivé složky odpadů
třídit a předávat je na místa k tomu určená! V případě, že odložíte jiný
druh odpadu do nevhodné nádoby (stavební suť do kontejneru na sklo
apod.), dopouštíte se přestupku proti obecně závazné vyhlášce.
Pokud si s některým z odpadů nebudete vědět rady, na vaše otázky rádi
odpovíme na odboru rozvoje a životního prostředí MěÚ ve Šluknově,
tel. č. 412 315 334. Podrobné informace naleznete také na webových stránkách města Šluknova „Vše o odpadech“.

Výsledky rozborů vody v městských studnách
pokračování ze str. 1
Studna na p.p.č. 14 v k.ú. Královka - také zde je překročen stanovený nulový limit u koliformních bakterií a to o 53 jednotek. Byla zde naměřena
také zvýšená hodnota železa ve vodě. Studna na st.p.č. 50 v k.ú. Rožany
– překročen byl opět limit koliformních bakterií, ale na rozdíl od předcházejících studní je překročené množství nepočitatelné, tedy tak vysoké, že je užívaný přístroj nedokáže změřit. Důvodem je evidentně nulový
odběr vody a tedy ideální prostředí pro tvorbu různých bakterií. Dále byl
o jednu jednotku překročen ukazatel Clostridium perfringens. Kašna v ul.
Dr. E. Beneše na p.p.č. 678/1 v k.ú. Šluknov – v případě koliformních
bakterií byl ukazatel překročen o 2 jednotky. Jak bylo uvedeno výše, nedovolím si napsat, že voda je pitná, ale výskyt je tak zanedbatelný, že je výsledek opravdu dobrý. V případě všech rozborů ve městě je překročena ideální
hranice pH. Tuto hodnotu nelze v žádném případě upravit nebo změnit. Je
dána kvalitou podloží, na kterém se město Šluknov nachází.
Studny v Rožanech, v Království a na Královce budou opakovaně vydezinfikovány.
Podrobné výsledky rozborů jsou k nahlédnutí na Odboru rozvoje a životního prostředí Městského úřadu ve Šluknově a na webových stránkách
města Šluknova.

pH vody a jeho účinky na lidský organismus
Přemýšleli jste někdy nad tím co je to pH a jaké má účinky? Pomocí dvou
písmen pH vyjadřujeme zda jde o kyselou nebo zásaditou vodu. Ve skutečnosti stačí vědět, že hodnota pH se pohybuje od 1-14. Ideální hodnota pH
se pohybuje v hodnotách 7 - 7.2, kdy mluvíme o neutrálním pH.
Zvýšením pH vody nad hodnotu 7 dosáhnete živou vodu, nazývanou i alkalická, jejíž účinky hlavně souvisejí s celkovou detoxikací lidského organismu. Považujeme ji za nejvhodnější vodu na pití. Naopak jeho snížením
získáte vodu kyselou, ideálně vhodnou k dezinfekci. Kyselá voda je také
velmi účinná na atopický ekzém a podobně.
Alkalická voda a její účinky na lidský organismus:
Zkušení odborníci se shodují na tom, že alkalická voda může být použita
jako účinná nechemická zbraň v boji proti rakovině. Vědci tvrdí, že upravená voda ionizačním procesem dokáže pozitivně upravit naše vnitřní prostředí. Na takovou úpravu vody jsou nejvhodnější vodní filtry a ionizátory
vody , které pracují buď na bázi mineralizace nebo elektrolýzy. Prostřednictvím ní se v těle získá potřebná energie na pozastavení chorobných procesů a navíc v organismu se vytvoří nepříznivé prostředí pro rozmnožování
a růst rakovinotvorných buněk.
Výhody alkalické vody a její použití:
- lékaři ji prostřednictvím svých bohatých, několikaletých pracovních zkušeností, které získali prostřednictvím praxe, doporučují, ať už na pití, vaření nebo dokonce i na léčbu,
- je dokázáno, že každodenní pití alkalické vody má příznivé účinky na zpomalení stárnutí,
- má několikanásobně silnější hydratační schopnosti než běžná voda,
- ničí volné radikály v těle, zásada = silný antioxidant,
- má menší molekuly, to značí lepší vstřebávání a samotnou látkovou výměnu.
Výhody kyselé vody a její použití:
- má silné dezinfekční účinky,
- svými účinky je ideální pro péči o pleť (jelikož pokožka má pH přibližně
5,5),
- mytí domácích zvířat (lesklá srst),
- silně kyselá voda - pH okolo 3 působí antibakteriálně (zabíjí bakterie
a viry během pár sekund).
Zdroj: www.cistavoda.cz
Za ORŽP, Božena Naňáková
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Vážení a milí spoluobčané,
pro většinu z nás začíná krásné období roku – léto, konec školního roku,
prázdniny a čas dovolených. Všem dětem školou povinným a pedagogům
přeji příjemné prázdninové měsíce, hodně sluníčka, hezkých zážitků, dostatek odpočinku a načerpané energie do dalšího školního roku.
Setkání starostů a významných představitelů Šluknovska s vedením
Ústeckého kraje a Krajské zdravotní a.s.
Dne 26. května proběhlo v Rumburku setkání s vedením ÚK a Krajské
zdravotní a.s., na kterém byli starostky a starostové seznámeni s plánovanými investicemi do nemocnice v Rumburku, které jsou pro Krajskou
zdravotní a.s. prioritou. Došlo k úpravě původního projektu z předešlých
let s tím, že nový projekt řeší dostavbu a modernizaci stávajících budov
areálu chirurgie. Celá investiční akce by měla proběhnout ve dvou etapách. V současné době se zpracovává projektová dokumentace, na podzim
je plánováno výběrové řízení na zhotovitele stavby a pokud půjde vše bez
problémů, práce by měly být započaty v příštím roce. Investice je finančně náročná, odhadována na cca 1 miliardu Kč, a pochopitelně budou podány i žádosti o dotace na několik míst. Zcela racionálně je třeba počítat
s velmi negativními okolnostmi, které ovlivňují všechna odvětví, ale i životy
domácností, a to je nejistota cen energií, materiálů, pohonných hmot, což
může výrazně ovlivnit plán a cenu budoucí investice. Tak uvidíme. V současné době je v nemocnici v Rumburku k dispozici 52 lůžek akutní péče,
5 lůžek na jednotce intenzivní péče, 70 lůžek následné péče. V nemocnici
pracuje celkem 205 zaměstnanců, z toho 24 lékařů, 72 sester, 59 ostatních
zdravotnických pracovníků, dále pak technický personál. Krajská zdravotní a.s. vytvořila nový stipendijní program pro studenty vysokých škol
a žáky středních škol ze zdravotnických oborů. Prospěchové stipendium by
mělo být motivací ke vzdělávání, které je v tomto oboru velmi důležité. Podmínkou je, že po dokončení studia se zavazují k práci v Ústeckém kraji po
dobu, po kterou pobírali stipendium. Tak doufejme, že pro některé mladé
lidi bude tato motivační nabídka zajímavá a zůstanou pak ve zdravotnických oborech v našem kraji pracovat. Ovšem zásadní je, že nemocnice
v Rumburku se stala součástí Krajské zdravotní a.s., a tím máme jistou, že
bude poskytovat zdravotní péči pro občany výběžku i nadále.
Sázení stromů a sekání trávy
V průběhu předcházejících let byl pravidelně kontrolován stav dřevin na
pozemcích města, abychom měli přehled, které stromy jsou ohroženy
případným pádem např. při kalamitách. A to zejména v lokalitách, kde
je velký pohyb osob. I v přírodě platí, že staré a poškozené musí ustoupit
mladému a zdravému. Díky tomuto nastavenému systému jsme v poslední době při větrných kalamitách nezaznamenali výrazný počet spadaných
a poškozených stromů a škod s tím spojených. V jarních měsících byla provedena každoroční výsadba dřevin jako náhrada za pokácené a uhynulé
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stromy. Výsadby probíhaly většinou v centru města (křížový vrch,
zámecký park), ale také v ostatních
katastrech města v jednotlivých
alejích (ovocná alej Knížecí). A jako
každoročně začalo období sekání
trávy. Z důvodu obnovy a zachování trávníku s původními lučními
bylinami nebyla provedena v měsíci květnu seč na Křížovém vrchu
ve Šluknově a na hřbitově. První
sekání tak proběhne v průběhu měsíci června po vysemenění lučních
květin.
Oprava komunikací a mostů
V zámeckém parku je již dokončena
oprava hlavní cesty od brány
z křižovatky u Špice k zámku. Krajnice cesty budou dosypány a vysety trávou. Nový povrch bude jistě pro návštěvníky parku stabilnějším, než byl
povrch původní. Hotova je také propojka mezi Královstvím a Valdekem. Je
tam vytvořeno 8 odstavných ploch pro vyhýbání vozidel. A jako každý nový
povrch velmi láká některé řidiče ke zrychlení jízdy. Ovšem každý řidič by
se měl řídit dopravními předpisy a neohrožovat svou jízdou sebe i ostatní.
Také oprava části komunikace v ul. Riegrova (k Technickým službám) je již
hotova. V červnu budou zahájeny práce na lokálních výspravách komunikací. Jedná se celkem o 20 míst. Proběhlo také výběrové řízení na zhotovitele opravy dalších 9 mostů. V letošním roce budou opraveny 2 mosty
v Císařském. Jen pro připomenutí uvádím, že v katastru města Šluknov je
celkem 99 mostů, větších i menších. Je to obrovské číslo a město již po několik let každoročně investuje do postupné obnovy a rekonstrukce mostů,
aby byly bezpečné.
Zámecké slavnosti 2022
Vzhledem k tomu, že se zlepšila epidemiologická situace natolik, že není
zapotřebí žádných hygienických opatření, můžeme se letos těšit na pořádání Zámeckých slavností 2022. Dovolím si Vás všechny srdečně pozvat
do zámeckého parku ve dnech 1. – 2. července 2022, kdy se budou slavnosti konat. Po dvouleté pauze věřím, že se na ně většina z nás těší. Budeme
mít možnost se navzájem potkat, strávit chvíli společný čas, poslechnout
si koncerty kapel, dát si něco dobrého k jídlu i k pití, prohlédnout si prostory zámku a výstavy. Mým velkým přáním je, aby nám bylo nakloněno
počasí, což je u venkovních akcí opravdu zásadní. Moc ráda se s Vámi na
Zámeckých slavnostech 2022 potkám a věřím, že si tuto kulturní událost
společně užijeme.
Eva Džumanová

800 let od založení Sohlandu
Sohland slavil 800 let od svého založení. V neděli 29.05.2022 proběhly veliké oslavy k tomuto výročí a městem projížděl dlouhý průvod s mnoha nazdobenými vozy. Starostové Pětiměstí se těchto oslav aktivně zúčastnili.
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Ve Šluknovském zámku se chystáme na letní turistickou sezónu,
která bude opět nakloněna dětem
Konec školního roku a letní prázdniny se nám nezadržitelně blíží. Děti brzy
odloží své školní aktovky, rodičům začne letní dovolená, kterou jistě budou
chtít trávit se svými dětmi. Máme pro vás skvělý tip, jak strávit příjemné
společné odpoledne ve Šluknovském zámku, kde se nyní v plném proudu
připravují rozmanité výstavy. Jak je již zvykem, léto v zámku patří především dětem, nezapomínáme ale ani na rodiče, prarodiče, tetičky nebo
strýčky, ti se rovněž mohou těšit, i jim zámek může mnoho nabídnout.
Po velmi dobrých zkušenostech a skvělé spolupráci jsme opět oslovili Inspiraci Zlín. Tentokrát do zámku přijedou s hernou, ve které budou OBŘÍ
DESKOVÉ HRY A OPTICKÉ KLAMY. Návštěvníci se mohou těšit na
klasické deskové hry velkých formátů, jako jsou Domino, Pexeso, Kris
Kros, Dáma, Mlýn, Puzzle, Šachy nebo Člověče, nezlob se. Herna bude
pro děti i jejich rodiče nachystána od 1. července 2022 a potrvá do 4. září
2022.
Dále se můžete těšit
na výstavu ŽIVOT
MALÝCH ARISTOKRATŮ, kterou připravujeme ve spolupráci
s
Muzeem
hraček
v Rychnově nad Kněžnou. V rámci výstavy
nahlédnete do života
aristokratických dětí.
Potěšíte se pohledem na
originální hračky, naučné stolní hry, sportovní potřeby či historické učební pomůcky,
které se podařilo zachovat do dnešních dnů. Dozvíte se, jak se šlechtické
děti vzdělávaly, co všechno musely zvládat, jak trávily volný čas, jaký byl
život chlapců a dívek, jak byli vedeni k disciplíně a odpovědnosti a spousta
dalšího. K vidění bude od 29. června 2022 do 29. září 2022.
A tou poslední, která se na léto zabydlí ve Šluknovském zámku, bude vý-

stava o HISTORII MLSÁNÍ. Zákusky, perník, čokoláda, marcipán,
ale třeba i lízátka nebo zmrzlina,
představují jedny z nejoblíbenějších podob mlsání. Výstava mapuje
nejzajímavější fakta a příběhy, které se s těmito laskominami pojí. Budete moci nahlédnout do výrobny
sladkostí, historické cukrárny nebo
obchodu s cizokrajným zbožím.
Navštívit ji můžete od 1. července 2022 do 30. září 2022. Pokud
vám výstava přivodí chuť na něco
sladkého, své chuťové pohárky můžete uspokojit v zámecké cukrárně
BEA, která se nachází v přízemí Šluknovského zámku. Zde si pochutnáte
na výborných zákuscích, zmrzlině či kávě.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Kolektiv Regionálního informačního centra ve Šluknovském zámku
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Ohlédnutí za koncertní sezonou 2021 – 2022
Ve středu 18. května KPVH ve Šluknově z.s. pořádal poslední koncert
sezony 2021 - 2022. Vystoupili u nás mladí, velice nadaní umělci. Jedenadvacetiletý violoncellista Adam Klánský, a na klavír ho doprovázela jen
o málo starší Marie Šumníková, oba již v tak mladém věku „ověnčení“
mnoha předními cenami z mezinárodních soutěží. Koncert měl jako vždy
při hojné návštěvnosti srdečnou atmosféru. Umělci si před koncertem
stihli projít část našeho města a byli mile překvapeni pěkným vzhledem náměstí, okolím zámku, Křížovým vrchem a neméně i samotným zámkem.
Takové pochvaly slýchám od muzikantů často a jako šluknovského patriota mě to moc těší.
V uplynulé sezoně KPVH uspořádal devět koncertů, z toho jeden pro studenty SLŠ a SOŠ. Kromě podzimních pocovidových měsíců, kdy ještě byly
povinné respirátory, se příjemně zvýšila návštěvnost koncertů. Velmi pozitivně to působí na hudebníky (před zaplněným sálem se lépe hraje), ale i na

posluchače samotné. Věřím, že zachovají našemu KPVH přízeň a budou
se s námi těšit na příští sezonu 2022 – 2023. Ta by měla být zahájena v září
2022. O jejím průběhu vás budeme opět informovat ve Šluknovských novinách.
Při této příležitosti chci za výbor KPVH poděkovat paní Mgr. Martě Papežové za úvodní slova ke všem koncertům, zaměstnankyním organizační
složky města Šluknova Kultura a cestovní ruch, jmenovitě pp. Kláře Štěpánkové, Jitce Schneiderové, Marcele Luhové, Dagmar Pálkové a Yvettě
Sazanovové. Také děkuji městu Šluknov za podporu naší činnosti.
Mám za to, že tato část kultury, koncerty klasické hudby v tak pěkném prostředí, povyšuje Šluknov v povědomí občanů ze širokého okolí, ale hlavně
hudebníků, kteří naše město navštíví.
Za výbor KPVH přeji všem našim příznivcům pohodové léto a těším se na
váš zájem o krásnou hudbu i v příští koncertní sezoně.
Božena Bortníková

Pozvánka na koncert a vernisáž výstavy
na Šluknovském zámku
Srdečně Vás zveme do Šluknovského zámku na koncert s názvem "Hudba
za hranicemi... ", který se uskuteční 18. června 2022 v 17 hodin.
V podání celé řady nejen českých a německých hudebníků a studentů Vysoké školy hudební Carl Maria von Weber Drážďany (Jonas Alexander Beckmann – fagot; Michael Foršt – housle; Shiho Fujimoto – klavír; Tereza Horáková – housle; Yuliia Kosenkova – klavír; Brita Wiederanders – klavír;
Yewon Kim – mezzosoprán) a Akademie múzických umění v Praze (Anna
Gaálová – klavír) zazní skladby Antonína Dvořáka, Johannese Brahmse,
Jana Křtitele Václava Kalivody, George Bizeta, Arvo Pärta či Pantscho
Wladigeroffa.

Po koncertě bude následovat slavnostní zahájení výstavy prací českých
a německých umělců, které teprve vzniknou během červnového česko-německého plenéru ve Šluknově a jeho okolí.
Akce se koná ve spolupráci následujících organizací: Spolek Schlossverein Struppen e.V., Nadace Roland Gräfe Stiftung – Stiftung für Kunst und
Kultur, Vysoká škola hudební Carl Maria von Weber Drážďany, Euroregion Elbe/Labe a Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni! Vstupné na obě akce je dobrovolné.
Veronika Krülle Kotoučová, Ph.D.,
Projektová manažerka v oblasti kultury – Dny české a německé kultury
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Šluknovské mažoretky slaví úspěch!
Náš tým se po 3 letech mohl zúčastnit soutěže v Teplicích, kde děti získaly
zlatou medaili za hůlku a bronzovou medaili za pompony. Některé mažoretky se na soutěžní plochu dostaly úplně poprvé a tím výsledkem překvapily sebe a také nás. Konkurence byla opravdu veliká a atmosféra byla kou-

zelná. Tímto bychom chtěli poděkovat hlavně našim rodičům a všem, kteří
se na tom všem podíleli. Podpořili nás a fandili nám po celou dobu. Teď se
chystáme na další soutěže a vystoupení.
Děkujeme! Vaše trenérky Marcela a Eliška Poláčkovi

Setkání po covidové pauze
Po více než dvou letech covidové pandemie se ve společenském sále Kulturního domu ve Šluknově uskutečnila dne 20. května 2022 od 15.30 hodin členská schůze místní organizace Svazu tělesně postižených v České
republice. Úvod zpříjemnilo vystoupení dětského souboru mažoretek
Berušek pod vedením paní Marcely a Elišky Poláčkových. Pozvání přijala
i paní starostka Mgr. Eva Džumanová, která k přítomným promluvila ve

svém diskusním příspěvku. Po řešení organizačních, volebních záležitostech a občerstvení byla schůze kolem 17. hodiny ukončena. Volná zábava
pokračovala zhruba do 19.30 hodin, kdy se svým hudebním programem
vystoupil pan Jiří Procházka. Po dlouhé době to byla pro mnohé možnost
příjemného posezení, pobavení a pohybu při tanečku.
Božena Zemanová

Hledání velikonočních pokladů se spolkem Radost dětem
V polovině dubna pořádal spolek Radost dětem další akci. Tentokrát se
jednalo o hledání velikonočních pokladů. Sraz byl u restaurace Bohemia

a vyráželo se směr Karlovo údolí. Cesta byla ve formě stopované, kdy děti
plnily různé úkoly. V cíli na každého čekal balíček se sladkostmi, který si
všichni museli najít. Poté se celá
skupina, která čítala přes 40 dětí,
odebrala na zahrádku na kopci Kreuzberg. Zde proběhlo opékání buřtíků. Členové spolku také každému
upletli pomlázku. V podvečer se
pak všichni příjemně znavení dlouhou procházkou vrátili k restauraci,
kde už na děti čekali rodiče. Bylo to
moc hezky užité odpoledne a všem
účastníkům děkujeme.
Sponzor akce: Město Šluknov
David Adámek
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Aktivní odpoledne v Království - HRY BEZ HRANIC
Po dvouleté pauze 14.5. proběhl další ročník „Her bez hranic“, tentokrát
byl start i cíl na hřišti v Království. Trasa vedla stejnou cestou přes Křížový

vrch, podél pastvin Rybničná a spodní cestou zase zpět na hřiště. Cestou
bylo pro děti připraveno 12 stanovišť např. překážková dráha, poklady
z půdy, poznávání jedlých hub, kuželky, fotbal nebo třídění odpadu. Na

hřišti se ovšem také nikdo nenudil, čekaly tu další zajímavé úkoly – střelba
ze vzduchovek, úkoly rybářů a lukostřelba. Doprovodný program si připravili studenti Střední lesnické školy: obor sociální – arte/zoo/aroma terapie, lesnictví – dravé ptactvo, stopy zvířat a bezpečnostně právní - ukázku
sebeobrany. Velikou pochvalu si také zaslouží za pomoc se zajištěním bezpečnosti dětí při přechodu přes silnici.
Malovat kamínky, řešit vědomostní a zábavné rébusy, nechat si na obličej
namalovat obrázek nebo se vyfotit s kočkou Erwinem, to vše zajistil dětský
koutek pod záštitou Schrödingerova institutu. K nahlédnutí byla sanitka
záchranné služby, hasičská auta a jejich vybavení. Nakonec celé akce se
děti vyřádily v nastříkané pěně.
Všech 450 dětí bylo oceněno perníkovou medailí, diplomem, sladkou odměnou a buřtem s limonádou.
Velké DÍK patří Technickým službám Šluknov za pomoc s přípravou a úklidem celé akce.
Děkujeme všem dobrovolníkům, sponzorům a kamarádům za finanční
i materiální pomoc. Velice si toho vážíme.
Doufám, že jste s námi strávili příjemné odpoledne a sejdeme se znovu
v září, buď na Pohádkovém lese nebo na Rozloučení s létem.
Olga Petroschke, za spolek Šluknovské Království a spolek Radost dětem
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Tradiční předávání klíčů na Základní škole J. Vohradského
ve Šluknově
Stalo se již letitou tradicí, že se na základní škole ve Šluknově koná akce,
při které dochází k symbolickému předání klíčů od velké školy. Tuto pravidelnost, jako většinu událostí, přerušila až pandemie covidu. Naštěstí jsme
se již vrátili k plnohodnotnému životu, o čemž svědčí i znovuobnovení tohoto tradičního rituálu. A v čem vlastně tento zvyk spočívá?
„Tato akce se koná na přelomu dubna a května, a to pro žáky 5. ročníku základní školy,“ vysvětluje letošní pořadatel Jiří Pánek. „Cílem je, aby se žáci
seznámili s novou budovou (velkou školou), která bude od příštího školního
roku jejich novým školním domovem.“ Žáci 5. tříd totiž docházejí do budovy
v ulici Žižkova, od září je čeká přesun do budovy v ulici T. G. Masaryka.
Aby vše proběhlo příjemnou formou, pořádá škola akci, které se mohou
zúčastnit současní páťáci se svými rodiči. Zde se za plnění různých úkolů
seznamují nejenom s učebnami nové budovy, ale i s jednotlivými učiteli
a se žáky 2. stupně. Ti jim s úkoly pomáhají, přičemž rádi přidají i zajímavosti o předmětech či učebnách, které žáci budou v budoucnu využívat.
A proč předávání klíčů? Pokud totiž žáci úspěšně splní všechny aktivity,
jsou připraveni na další krok v jejich životě. A jelikož bude tento krok na
jiné budově, potřebují od ní alespoň symbolické klíče.
Letošní předávání probíhalo ve čtvrtek 12. května od 14:00 hod. Na rozdíl
od předchozích ročníků byla akce pod patronací současných osmáků. „Letos jsme chtěli myšlenku trochu změnit. Předchozí akce pořádali tradičně
žáci 9. ročníku, tento rok jsme iniciativu a hlavní úkoly přenechali osmákům. Díky této změně mohou noví žáci, budoucí šesťáci, ještě rok využívat
pomoci osmáků, budoucích deváťáků,“ objasňuje pořadatel.

Během téměř dvouhodinové akce se žáci 5. tříd podívali do učeben přírodopisu, fyziky, laboratorní místnosti, zeměpisu a kuchyňky. Ve všech
těchto učebnách měli jednoduchý úkol a pomocníky a nadšence, kteří jim
při plnění pomáhali. Na celý proces dohlížel duch velké budovy, který po
absolvování všech místností zkontroloval, zda si děti pamatují, co v jakých
místnostech měly za úkol. Závěrečný ceremoniál předávání klíčů se za
účasti většiny lidí, kteří se na události podíleli, konal ve velké tělocvičně,
a byl to právě duch velké budovy, který každému dítěti předal jedinečné
ručně vyrobené klíče. Po tomto aktu si děti mohly sníst palačinky, které si
samy usmažily v kuchyňce.

Na závěr se sluší poděkovat všem účastníkům, kteří se aktivně zapojili do
pořádání této akce, a to nejenom učitelům 2. stupně, ale i učitelkám 1. stupně, asistentkám, vedení, uklízečkám. Zvláštní poděkování ale patří žákům,
bez jejichž pomoci a účasti by tato událost nevznikla – patří sem především
žáci 8. a 9. ročníku, kteří se podíleli na přípravě jednotlivých úkolů, a žáci
5. ročníku, z jejichž reakcích je zřejmé, že si odpoledne náramně užili.

Některé z reakcí žáků 5. tříd:
Ve čtvrtek jsem se zúčastnil akce: „Předávání klíčů“. Byla to zábava a soutěže. Cílem bylo získat klíč od velké školy, kam půjdeme příští školní rok. Bavilo
mě to, procházeli jsme po skupinkách celou budovou. Já byl nejlepší v zeměpisu, skoro všechno jsem věděl. Na závěr akce jsme kromě klíčů od velké budovy dostali palačinku, kterou každý účastník upekl společně s paní učitelkou.
Bylo to fajn a na druhý stupeň se docela těším.
Jára K., 5. B

Předávání klíčů bylo skvělé, moc mne to bavilo. Jsem ráda, že jsme měly jako
průvodce Káju. Bylo to s ní super, byla strašně hodná. Hodně mě rozesmál
duch velké školy. Jediná věc, která se mi nelíbila, byla krátká doba akce.
V přírodopise mě bavilo hádání zvířat a křížovka. Těším se na druhý stupeň,
jsou tam hodní učitelé a fajn děti.
Josefína M., 5. C
Předávání klíčů se mi moc líbilo. Hodně jsem se zasmála s kamarádkami,
náš smích nešel přeslechnout. Na předávání klíčů mě nejvíce zaujalo to,
jakou si s tím žáci druhého stupně dali práci. Chtěla bych si takovou akci
zopakovat.
Nikola F., 5. C
Předávání klíčů se mi velice líbilo. Nejvíce mě rozesmál duch velké školy.
Bavila mě fyzika, vaření a přírodopis. Učitelé druhého stupně mi přišli fajn.
Těším se, až nás budou učit.
Sára M., 5. C
Bylo to super. Na velké škole jsou hezké učebny, mnoho nových učitelů a dětí,
nové předměty. Už se tam těším.
Barbora H., 5. A
Bylo to super. Nejlepší bylo, když jsme vařili palačinky. V každé učebně byl
nějaký úkol. Nejvíce se mi asi líbilo v učebně fyziky, přírodopisu, chemie
a v kuchyňce. Zábava byla super.
Aneta T., 5. A
Mgr. Renata Sochorová, Mgr. Jiří Pánek
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Jaro v plném proudu i v mateřské škole
Jarní měsíce jsou plné svátků a jedním z nich je svátek všech maminek.
Tento den máme moc rádi, protože si každý rok připravujeme pro naše ma-

Příroda kolem nás se již krásně zazelenala, květiny se chlubí svými barvami, všude zpívají ptáci a i probuzení broučci se vydali na své výpravy. A my

minky malé pohlazení. Ze všech tříd se ozývaly písničky a veršíky věnované maminkám, někde děti nacvičily i pohádky a navrch svým maminkám
vyrobily přáníčka a drobné dárečky. Naše snaha a píle se nám vyplatily,
všechny besídky se povedly, měli jsme z nich radost a snad si i naše maminky odnesly hezké zážitky, na které budou s láskou dlouho vzpomínat.

jsme šli s nimi. Poznávali jsme život mravenců, pavouků a dalších různých
broučků. Co jsme nevěděli, to jsme si našli v encyklopedii. Drobný hmyz
jsme hledali i na naší zahradě a abychom si ho mohli co nejlépe prohlédnout, vybavili jsme se lupami. Velmi se nám povedli broučci, které jsme
vytvořili z modelíny. Nezapomněli jsme ani na jarní experimentování, kdy
jsme se přesvědčili o tom, že kouzla jsou opravdu všude kolem nás ...
Foto: Irena Staníková, Vladimíra Jeníková,
Simona Kroužková, Hana Princová,
text: H.Princová
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NAŠI NEJMENŠÍ, HUDBA SPOJUJE SOUSEDY
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Jaro v plném
proudu i ve
školce

V neděli 5. června 2022 proběhlo 19. setkání pod televizní věží Jitrovník
"Hudba spojuje sousedy". Tuto akci pořádá Pětiměstí a zúčastnilo se jí
mnoho návštěvníků z české i německé části hranic. Připomněli jsme si také

20. výročí založení volného svazku Pětiměstí. Počasí nám přálo, občerstvení bylo výborné a všichni přítomní si užili příjemný čas při poslechu kapely
Peleton.
Eva Džumanová

Hudba
spojuje
sousedy
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DĚTSKÝ DEN

DĚTSKÝ
DEN

STRANA 11

STRANA 12

HISTORIE

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

Jak putovali rožanští obyvatelé bez možnosti
vlakového i autobusového spojení
Putování nebylo jen zábavou ve volném čase, patřilo ke každodennímu
životu obyvatel vesnice a bylo zároveň jediným dopravním prostředkem
v obci, protože už před 1. světovou válkou plánované železniční spojení ze
Šluknova přes Rožany do Sohlandu a dál do Budyšína nikdy nebylo uskutečněno a do roku 1938 neexistovalo ani autobusové spojení.
Se svými 1300 obyvateli byly Rožany téměř 3 km dlouhá vesnice (měřeno
od kaple u Střeleckého rybníka na konci Šluknova až k celnici na hranici
se Sohlandem v Sasku). Nová Ves, založená v 18. století, se táhla od středu obce více jak kilometr na západ. Považujeme-li za střed obce velikou
zděnou budovu s číslem popisným 1 – zemědělská usedlost a hostinec
„Erbgericht u Kunzů“ (pozn. dnes restaurace Rožanka), trvalo každému
chodci 20 minut než došel do Královky, a potřeboval 35 minut, aby došel
do Harrachova, rozprostírajícího se v krásných lesích. Protože všechny
děti musely navštěvovat školu ve středu obce, která ještě dnes stojí šikmo
proti „Rožance“ ale dnes slouží jako obchod Vietnamců, a jejich cesta byla
většinou dlouhá, stala se většina z nich už v útlém věku vandrovníky.
I když Rožany byly velikou obcí, neměly vlastní kostel, faráře ani faru, ba
ani vlastní hřbitov. Teprve v roce 1936 díky vlastní sbírce mezi obyvateli
byl postaven kostelík svatého Jana Křtitele, po kterém obyvatelé dlouhých
30 let toužili. Bohoslužby se zde však konaly pouze při místních slavnostech, nebo se věřícím otevíral k modlení růžence.
A tak museli Rožanští docházet do děkanského kostela ve Šluknově. A protože
jako všichni obyvatelé Nizozemí – Niederlandu byli
zbožní, vydávalo se každičkou neděli a o svátcích
1000 dospělých a dětí do
Šluknova, aby se zúčastnili
některé ze čtyř bohoslužeb, z nichž první začínala
v šest hodin ráno a poslední
v deset hodin. Ženy se hned
po mši vydávaly na svoji
40 minutovou pěší cestu
domů, aby připravily oběd,
zatím co muži zavítali do
hospod v okolí kostela nebo
do některé z hospod během
cesty domů, kde byli radostně vítáni.
Ještě delší byly povinné cesty při pohřbech. Všichni Rožanští, kteří ukončili svoji
pouť na zemi, našli svůj poslední odpočinek na hřbitově ve Šluknově. Mrtví byli až do pohřbu vystavení v domě, ve kterém zemřeli, a pak se v určený den všichni truchlící vydali
většinou za doprovodu hudby skrz celý Šluknov na hřbitov. Jen zemřelý
v rakvi měl tu přednost, že se mohl na své poslední cestě vézt pohřebním
vozem. Farář s ministranty musel jít ze Šluknova pěšky do Rožan do domu
zemřelého a pak na špici celého procesí zpět do Šluknova, aby na hřbitově pronesl řeč na rozloučenou. Celá tato cesta trvala 2 hodiny. Kněz musel
cestu ze Šluknova do Rožan a zpět absolvovat ještě ve dnech, kdy ve škole
vyučoval náboženství.
Rožany neměly nemocnici ba ani lékaře. Starý primář Dr. Hayduk jezdíval
za svými pacienty na kole ze Šluknova, přičemž jeho syn a mladší generace
lékařů už jezdili vlastními auty.
Musel-li některý obyvatel Rožan ležet v nemocnici, čekal na rodinné příslušníky nemocného 45 minutový pochod, chtěli-li pacienta navštívit.
Stejně dlouhá cesta je čekala, chtěl-li jet někam vlakem, zajít na představení do kina nebo na poštu. Byli i tací, kteří bydleli v dolních Rožanech a docházeli za prací do lomu na Schweidrichu. Těm trvala cesta nejméně jednu
celou hodinu a někteří museli ještě po návratu z práce obstarat svoji krávu,

pokosit trávu a vyčistit chlév. Mnoho rožanských mužů si přivedlo ženu
z Nového Hraběcí, Císařského, Kunratic, Království nebo z jiných obcí, do
kterých nevedlo vlakové spojení. I ty čekalo daleké putování, chtěli-li navštívit svoje rodiny.
Nikdo si však na tyto daleké cesty nestěžoval, protože se těšili, že jim příroda v různých ročních obdobích nabídne pokaždé jiný pohled na krásy jejich
milovaného domova.
Někteří sedláci měli svá pole a louky, o které museli pečovat, daleko od
svých domovů. A tak chodili s kosou nebo motykou či hráběmi na ramenou na určité místo. Nejvíce se však nachodil pošťák, který se vydával
každý pracovní den od šluknovské pošty do Harrachova, Královky, Rožan
a domů se vracel ze své pochůzky až k večeru.
Toto vše však Rožanským nebránilo, aby se ve svém volném čase vydávali
na výlety. Dospělí i celé rodiny se vydávali například do 4 km vzdáleného
Sohlandu na Střeleckou slavnost, k věži Freidricha Augusta, kde si pochutnali nejen na voňavé kávě, ale pokochali se i výhledem na okolí.
Velice oblíbený byl jednodenní výlet přes Novou Ves na Spitzberg-Špičák,
odkud byl úžasný výhled přes Císařský na Šluknov nebo Číhanou v Kunraticích.
Už i děti chodily na Taubenberg, aby si zde hrály. O nedělích putovali často do Karlova údolí, aby se povozili na lodičkách, či navštívili představení
v přírodním divadle. Ti
zbožní se vydávali alespoň
jednou za rok pěšky na
Annenský vrch-Annaberg
u Lobendavy na mši, do baziliky ve Filipově. Na slavnost do kapucínského kláštera v Rumburku využívali
vlak alespoň ze Šluknova do
Rumburku. Na jaře a v létě
to rožanské obyvatele táhlo
na Číhanou do Kunratic, do
Brtníků a k zámečku Šternberk. Oblíbené byly také
výlety k Českému mlýnu,
do Kyjovského údolí, do
Hřenska, do zadní Doubice
či k chatám na Tokáni. Alespoň jednou za rok navštívili
Pravčickou bránu a soutěsky v Hřensku.
Když pak od prosince do
března ležela na cestách
a silnicích vysoká sněhová
pokrývka, vytáhli sedláci
sáně, do kterých se vešlo až deset osob, a zapřáhli do nich koně, kteří výletníky táhli nejčastěji z Rožan přes Kunratice do Brtníků, kde staří i mladí
v hospůdce Hütter při skleničce horkého grogu nebo svařeného vína zahřáli ztuhlé tělo.
Většina výletů vedla na jih a dále do středu Čech, zatímco výlety do Saska, vyjma vycházek do Sohlandu, Taubenheimu a Oppachu, byly pouze
výjimkou. Veselé a zpívající výletníky či skupinky ze Saska vítali Rožanští
vždycky s pozdravem na rtech. Usazovali se většinou v některé hospůdce,
aby vychutnali štamprličku žitné nebo dobré české pivo. V Rožanech se čepovalo české pivo z pivovaru ve Šluknově, pivo z Lipové a pivo z Litoměřic.
Pravou plzeň bylo možné ochutnat pouze ve Šluknově.
Fajnšmekři ze Saska měli u sebe vždycky sáček s cukrem, aby si české pro
ně „hořké“ pivo osladili a pak po zamíchání tento zlatý mok na posilněnou
vyjídali s chutí lžicí a posílali do svých hrdel.
My děti jsme se tomu náramně divily a brzy jsme veselé saské výletníky od
místních rozeznaly a to nejen podle jejich dialektu.
Helga Hošková
z knihy Wilhelma Pfeifera „Wanderungen im Niederland“
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Nabízíme povolání policisty/policistky v Ústeckém kraji
• 33.000 Kč – 37.740 Kč/ měsíc
• Plný úvazek 37, 5 hod./týden
• Místo pracoviště: okres Děčín
• Zadavatel: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
• Odpovědná osoba: Ing. Mgr. Alena Myslíková
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje přijme do služebního poměru
nové kolegy a kolegyně.
Oslovuje
Občany České republiky starší 18 let s čistým trestním rejstříkem a ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou.
Požadujeme zdravotní, fyzickou a psychickou způsobilost.
Nabídka
• Jistota zaměstnání – po 3 letech služební poměr na dobu neurčitou,
možnost zůstat policistou až do věku 65 let
• Stabilní příjem
• Jistota růstu platu – pravidelné a automatické navyšování platu podle
odsloužených let
• Finanční benefit po skončení 6-ti měsíční zkušební doby, nezdaněný
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 110.000 Kč
• Finanční benefit po ukončení služ. poměru – jednorázové odchodné již
po 6 letech služby, až do výše šestinásobku měsíčního služebního příjmu
• Finanční jistota po ukončení služ. poměru – doživotní výsluha už po
15 letech služby
• 6 týdnů dovolené ročně, fond pracovní doby pouze 37,5 hodiny týdně,
po 15 letech služby dalších 14 dní volna na sportovní aktivity nebo pobyt
v lázních
• Příspěvek na dovolenou 10.000 Kč po roce služby
• Příspěvek na dětský tábor
• Multisport karta
• Finanční příspěvky na životní nebo důchodové pojištění
a další benefity pro příslušníky/ce Krajského ředitelství policie Ústeckého
kraje
• Možnost nástupu na oddělení hlídkové služby, obvodní oddělení či dopravní inspektorát v teritoriu okresu
• Kariérní růst, po získání zkušeností na základním útvaru (u služby pořádkové policie, dopravní policie a cizinecké policie), možnost přeložení
na službu kriminální policie a vyšetřování, na oddělení služební kynologie, odbor informačních a komunikačních technologii, možnost stát se
kriminalistickým technikem, operačním důstojníkem nebo příslušníkem
u specializovaných útvarů jako je zásahová jednotka a speciální pořádková
jednotka.
• Plat po dobu přípravy na výkon služby ve výši 26.420 Kč
• Po úspěšném ukončení základní odborné přípravy 33.000 Kč
• Po 3 letech příjem až 37.740 Kč

Pracovní náplň
Chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, prosazovat zákonnost,
chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti, a to s využitím moderní techniky, výstroje a výzbroje.
Kontakt - zadavatel pozice
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Odpovědná osoba: Ing. Mgr. Alena Myslíková tel. č. 974 421 750
e-mail: krpu.nabor@pcr.cz
Adresa:
Lidické náměstí 9
401 79 Ústí nad Labem

STRANA 14

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, INZERCE, INFORMACE

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Přivítali jsme
Valentýna Kisse
Manželství uzavřeli
Robert Lukáč a Veronika Vostrovská
Rozloučili jsme se s
panem Františkem Zborníkem
paní Melánií Polívkovou
panem Karlem Prajsem
panem Petrem Samkem
panem Josefem Pajerem
paní Zuzanou Sakajtovovou
Gratulujeme občanům, kteří v
květnu oslavili životní jubileum
70 let
pp. Neruda Vratislav
Dvořáková Marie
Jiřinská Hedvika
Urbanová Eva
Burdová Jana

75 let
pp. Kučera Bedřich
Janošková Marie
Adamcová Mária
Prokůpek Jan
80 let
pp. Svoboda Jaroslav
Bartoš Ferdinand
Formáčková Eva
Vocetka Pavel
86 let
paní Menclová Drahomíra
87 let
pp. Mikovec Evžen
Marušák Josef
88 let
paní Meistnerová Marie
97 let
paní Pošustová Marta

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji za dárek a blahopřání od Městského úřadu k mému životnímu jubileu, které mi předala p. Zemanová při osobní a velmi milé a srdečné návštěvě.
Moc mě to potěšilo.
F. Bartoš

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 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
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VZPOMÍNKY
Dne 11.
června 2022
vzpomeneme 30. výročí
úmrtí
našeho
tatínka, dědečka
a pradědečka
pana Josefa Žebra.
Stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 24. května uplynuly tři
smutné roky,
kdy nás navždy
opustila naše
milovaná maminka Jaruška
Marušáková.
Stále vzpomínají děti David, Michaela a Eliška.

Už to bude 16 let, co nás náhle opustil náš tatínek a
dědeček pan Jiří Štěch z Království. 13. června by
měl 75 let. V našich srdcích a vzpomínkách jsi neustále s námi. S láskou vzpomínají dcery Marcela,
Jarmila a Iveta. Vnoučata Ondra, Vojta, Petr, Pavel,
Žaneta, Jirka, Katka, Nikolas. Pravnučky Lucka
a Natálka.
Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi.

Pietní akce
V neděli 8. května jsme si tradičním
pietním aktem připomenuli památku obětí 2. světové války. K pamětní
desce umístěné na základní škole
a připomínající prvního českého
učitele, vlastence a odbojáře Josefa
Vohradského jsme položili kytičku
a připomněli si jeho hrdinství v boji
s nacistickým Německem.
Druhé pietní zastavení v Císařském
je připomínkou na všechny hasiče,
kteří zahynuli v 1. a 2. světové válce.
Třetí šluknovský památník na Partyzánském vrchu připomíná zákeřnou vraždu důstojníka obranného zpravodajství Josefa Šindeláře a jeho řidiče Vlastimila Malinu.
Oběti válek si připomínejme, memento dneška a jeho budoucnost.
Text: Emília Procházková, foto: Miluše Kořínková
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Kvítko zahrálo pro školky
Jelikož letošní divadelní sezóna byla různými opatřeními lehce zkrácena,
využili jsme možnosti, aby si děti z Kvítka zahrály ve čtvrtek 26. května
ještě poslední pohádku, a to hned dvakrát. V devět hodin dorazila první
školka a když se všichni posadili, Pavel Stříbrný uvedl a pěkně přednesl
pohádku Pan Pes - domácí, kterou společně s ním zahrála velmi šikovná
Adélka Míková. (Pohádku napsala Květoslava Vidimská, kulisy k pohádce
namaloval Jiří Petrnoušek - děkujeme!)
Po první pohádce a potlesku přišly drbny, které uvedly druhou pohádku
s názvem Líný Honza. Drbny (Tadeáš a Jiřík) přivítaly děti do chalupy
k Honzovi (Sáře) a mamince (Adélce), pak zazvonil starý telefon a Kašpárek (Ája) začal řešit zapeklitý případ s drakem (Hugem), který poslal
králi (Viktorovi) dopis, že chce jeho královskou dceru (Terezku) k obědu.
V pohádce také vystupovala sudička (Barča), kouzelný dědeček (Nela),
kluk (Johanka) a také neviditelný pomocník (Štěpán). Když Honza zabil
draka a princezna vyhnala líného Honzu z pece, zazvonil zvonec a pohádky
byl konec. Pro některé herce z Kvítka to byla také premiéra, ale odehráli to všichni skvěle. Malí návštěvníci byli tak hodní, že všichni dostali od
Kašpárka sladkou odměnu a ještě jsme si společně s pomocí všech skvělých MŠ učitelek zazpívali.
A jelikož se nám představení povedla, v deset hodin přišla druhá školka
a celé jsme si to zopakovali. Jsem velmi ráda, že všechny školy uvolnily
mladé herce z Kvítka z vyučování, paní Štěpánková nám dovolila využít
volného sálu a díky spolupráci s MŠ a hlavně Báře Heinzové si mohla ještě
na konec sezóny 2021/2022 naše Kvítka zahrát. Novou sezónu 2022/2023
zahájíme opět na přelomu září a října, kdy bude Kvítko opět nabírat nové
členy.

Text a foto: Karolína Fráňová

Lobendava hostila jednání starostů Šluknovska

Sdružení pro rozvoj Šluknovska se ke svému 14. jednání v tomto volebním
období sešlo v jedné z nejmenších obcí regionu, v Lobendavě. Na programu jednání byla regionálně velmi významná témata: informace o vývoji
kůrovcové kalamity, aplikace tzv. telemedicíny, zaměstnanost na Šluknovsku, bezpečnostní situace v regionu a veřejná doprava.
Prvním hostem byl lesní správce Roman Kratochvíl z Lesní správy Rumburk LČR, který starosty informoval o dalším postupu při eliminaci dopadů kůrovcové kalamity. Teplé jarní počasí vytvořilo ideální podmínky pro
rychlý vývoj lýkožrouta smrkového a lesníci se budou snažit kalamitními
těžbami brzdit jeho další šíření. Přeliv brouka z bezzásahových území Národního parku České Švýcarsko a německého území má zdrcující dopad
na porosty LČR i jiných vlastníků, tedy i obcí, kdy některé zvažují podání
trestního oznámení.
Dá se tedy i nadále očekávat zvýšený pohyb techniky v lesích i na komunikacích při odvozu dřeva. V částech regionu, kde byly těžby již ukončeny,
začínají výsadby nového lesa a postupně dojde i na opravy lesních cest.
Problémem jsou však personální kapacity i nedostatek sazenic. Lesní
správce požádal starosty o součinnost při likvidaci množících se „černých“
skládek odpadu v lesích, který tam v rozporu se zákonem i dobrými mravy
odkládají občané našich měst. Ukládání odpadu již dnes obce zpravidla zajišťují na svých sběrných dvorech.
O připravovaném pilotním projektu využívajícího tzv. telemedicínu a nástrojů telemetrie ke zvýšení efektivity a dostupnosti zdravotní péče v regionu informovali pracovníci společnosti Dolor Consillium, s.r.o. Cílem je
otestovat v typově odlišných územích využití moderních forem komunikace mezi pacienty a praktickým lékařem tak, aby nebyla v některých definovaných případech nezbytně nutná osobní návštěva u lékaře. Některá
jednoduše měřitelná data o zdravotním stavu budou lékaři předávána prostřednictvím moderních komunikačních technologií.
O stavu na trhu práce a vývoji nezaměstnanosti referoval starostům ředitel
Úřadu práce Děčín Vlastislav Hlaváč. Nezaměstnanost je v našem okrese
kolem 5 %, volných pracovních míst naopak přibývá. Nepotvrzují se tak
občas šířené dezinformace o tom, že ukrajinští uprchlíci ubírají možnost
uplatnění našim občanům. V děčínském okresu byla dávka vyplacena
1 570 osobám, z nich pak 270 osob si našlo zaměstnání. S ohledem na to,
že jde v drtivé většiny o ženy s malými dětmi (cca 2/3 tvoří děti), je to velmi
vysoké číslo. Zátěž úřadů práce výrazně vzrostla při zajišťování sociálních
dávek válečným uprchlíkům. V dalším období se očekává zpřísnění podmínek i kontrolní činnosti pro vyplácení těchto solidárních dávek, což sa-

mozřejmě přinese další zvýšené nároky na pracovníky příslušných úřadů.
I letos v omezené míře pokračují projekty tzv. aktivní politiky zaměstnanosti, kde obce využívají hlavně zaměstnávání pracovníků na veřejně prospěšných pracích.
O bezpečnostní situaci v Ústeckém kraji a na Děčínsku přijeli starosty
informovat zástupce krajského ředitele Policie ČR Petr Sytař a zástupce
děčínského okresního ředitele Radek Pospíšil. V porovnání s předešlými
roky dochází k nárůstu trestné činnosti, což se bohužel aktuálně potkává
s dlouhodobým úbytkem policistů. Jen v našem okrese chybí policii více jak
60 policistů. Nejkritičtější je u nás momentálně situace na místním oddělení ve Velkém Šenově, kde odchází do výslužby většina osazenstva a oblast
musí být posilována výjezdy policistů ze sousedních oddělení, především
z Krásné Lípy, popř. ze Šluknova. Policie se potýká se zvýšenými odchody zkušených policistů, kteří po dosažení výsluhy odchází do civilu. I přes
aktivní náborovou snahu se stavy policistů nedaří doplňovat. Obce mohou
pomoci případnou nabídkou bytů pro příchozí policisty nebo podporou inzerce nabídky práce u policie.
Posledními hosty byli pracovníci odboru dopravy z Krajského úřadu Ústeckého kraje Jakub Jeřábek a Jan Otčenášek, kteří starosty seznámili
s chystanými změnami v dopravě na našem území. Především dochází ke
změně autobusového dopravce na místních linkách. Autobusy Karlovy
Vary končí, provoz převezme Dopravní podnik Ústeckého kraje. Cestujících by se změna neměla zásadně dotknout, i většina řidičů přešla pod nového dopravce, postupně se vymění i autobusy. Další změnou bude úprava
některých autobusových linek, což nastane až po zimní změně jízdních
řádů. Například linka Ebersbach – Chřibská bude nově vedena přes Rumburk a Varnsdorf do Großschönau, do Chřibské pak bude vedena linka
z Dolní Poustevny. O změnách bude veřejnost včas a detailně informována.
Starostové rozhodli o zřízení pracovní skupiny k veřejné dopravy, která se
bude zabývat podněty od občanům k dopravě a následně je pak řešit s Ústeckým krajem či jiným objednatelem dopravy na území Šluknovska.
V diskusi pak zazněly především obavy k nejasné a v zásadě zatím bezvýsledné snaze Ústeckého kraje o modernizaci nemocnice v Rumburku.
Původní soutěž na velkorysou modernizaci byla zrušena, ve hře je jakási
minimalistická varianta. K tomuto tématu je na příští týden svoláno jednání se zástupci Ústeckého kraje, Krajské zdravotní, a.s. a starostů z regionu.
K příštímu jednání se sejdou starostové v září v Lipové.
Jan Kolář, předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska
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Severní stopou - 44. ročník - sobota 21. 5. 2022
(Mezinárodní turistický pochod)
V sobotu 21. května 2022 uspořádal Klub českých turistů Dolní Poustevna
ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna 44. ročník turistického pochodu
SEVERNÍ STOPOU.
V týdnu před STOPOU bylo hezké, letní počasí. V pátek bylo ještě nádherně. Večer nás překvapila bouřka a silný vítr. (Ranní vlak z Rumburku přes
Panský měl zpoždění, protože na trať spadly stromy).
V sobotu ráno bylo jasno, po sedmé hodině ale oblačno a větrno, odpoledne
oblačno a teploty k 18 °C. Pro turistiku se počasí vydařilo.
Letošní STOPA se konala po dvouleté covidové pauze. Poslední, 43. ročník, byl v roce 2019.
Zájem o tento pochod byl opět velký, což se ukázalo na celkovém počtu 1.590 účastníků.
Start pochodu byl v Dolní Poustevně v areálu turistické základny za hřištěm.
Turisté si mohli vybrat pěší trasy od 3 km do 20 km (celkem 5 tras).

Cyklisté absolvovali trasy 20 km, 25 km a 40 km.
Turistickou atrakcí letošní STOPY byla rozhledna Tanečnice.
Účastníci navštívili i vilémovský kostelík (vyobrazen na keramickém suvenýru).
Občerstvení na trase bylo možné v kolibě na Tanečnici a na stadionu ve Vilémově.
Na kontrolách obdrželi turisté zajímavá razítka - barevné kontrolní etikety.
Na krátkých trasách byly pro děti již tradičně připraveny soutěže o bonbóny.
Zvláštní odměnu získaly malé děti, které plnily podmínky akce „Toulavý
kočárek“. Účastníci s kočárky absolvovali krátké trasy 3 km, 5 km a 8 km.
V cíli pochodu na ČTVERCI bylo opět velmi rušno. Turisté přicházeli,
hrála kapela a hlavně bylo spoustu času se potkávat se sousedy, kamarády
a turisty. Všichni turisté obdrželi barevný pamětní list a keramický suvenýr. Zvláštní odměnu obdrželi 3 nejmladší a 3 nejstarší účastníci.
K občerstvení byly připraveny párky z udírny, gulášek, pivo, limo a sladkosti.
Hudební produkci zajistila trampská kapela Náplava z Děčína.
Účastníci si mohli zakoupit turistické suvenýry a výrobky z keramické dílny.
Děti i dospělí si mohli vyzkoušet střelbu - paintball.

STATISTIKA
Letošní STOPY se zúčastnilo 1.590 účastníků a 100 pořadatelů, tedy
1.690 celkem.
Letošní ročník byl 8. nejúspěšnější v historii pochodu.
Nevyšší účast byla v roce 2006 na 30. ročníku - 1.917 účastníků.
Nejúspěšnější trasy letošní STOPY:
8 km
626 účastníků
15 km
382 účastníků
Z celkového počtu 1.590 účastníků bylo 89 turistů z Německa.
Cyklistů jelo celkem 50. Dětí se zúčastnilo 462. Kočárků bylo asi 48.
O zdárný průběh pochodu se staralo 100 pořadatelů (25 dětí na kontrolách
a hrách, 75 dospělých na startu, na trasách a v cíli).
Nejmladší účastníci :
1. Ján Bošek
19 dnů
5 km
Varnsdorf
2. Viola Komárová 3 měsíce, 0 dnů
8 km
Dolní Poustevna
3. Veronika Králová 3 měsíce, 2 dny
5 km
Česká Lípa

Nejmladší - Ján Bošek - 19 dnů
Nejstarší účastníci :
1. Gerd Hornig
86 let
15 km
???
2. Vlasta Hlavsová 85 let
8 km
Praha (roz. Brodinová z D. Poustevny)
3. Rudolf Kaluba 84 let
3 km
Dolní Poustevna
Pochvalu za dobře zorganizovanou a zabezpečenou akci si zaslouží všichni
pořadatelé, kteří letošní Severní stopu zajišťovali. Poděkování patří Městskému úřadu v Dolní Poustevně, základní škole a všem sponzorům.
Informace a fotky z letošního a minulých ročníků SEVERNÍ STOPY naleznete na www.severnistopou.cz.
Text a foto: Ing. Jaroslav Leksa, předseda KČT Dolní Poustevna

Turistky z Varnsdorfu v cíli
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Významné dny v červnu
1. červen – Mezinárodní den dětí
Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti Dne dětí
jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. Svátek se slaví v mnoha
zemích světa.

5. červen - Mezinárodní den životního prostředí
Mezinárodní den životního prostředí je mezinárodní den pořádaný vždy
5. června. Organizace spojených národů jej pořádá pro zvýšení povědomí
o ochraně životního prostředí. Poprvé byl pořádán v roce 1974, aby upozornil na vzrůstající problémy životního prostředí od znečišťování vod
a globální změny klimatu po udržitelnou spotřebu nebo ilegální obchod se
zvířaty. Každý rok jsou pořádány oslavy v předem určitém místě a je vždy
určeno téma těchto oslav.
10. červen - Vyhlazení obce Lidice (1942)
Vyhlazení Lidic byla násilná historická událost, při níž došlo k vyvraždění
značné části obyvatel české vsi Lidice německými nacistickými okupanty.
Po úspěšném atentátu československých parašutistů na Reinharda Heydricha v roce 1942 byla obec Lidice ve Středních Čechách v důsledku heydrichiády vypálena a dokonale srovnána se zemí a veškeré místní obyvatelstvo
bylo vyvražděno nebo odsunuto do koncentračních táborů.
14. červen - Světový den dárců krve
Světovým dnem dárců krve si připomínáme ty z nás, kteří se dobrovolně
a nezištně rozhodli darovat část sebe sama pro záchranu druhého člověka.
14. červen je den narození objevitele Rh faktoru K. Landsteinera, zároveň
je tento den od r. 2005 z iniciativy Světové zdravotní organizace (WHO)
a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce Světovým
dnem dárců krve.
Dárcovství krve je díky rozvoji medicíny a z toho plynoucí rostoucí potřebě
transfúzních přípravků stále aktuálním tématem.
Červený kříž od r. 1959 celosvětově usiluje o bezplatnost odběrů krve i jejích složek, neboť je nejlepší zárukou bezpečnosti příjemce – dárcovství založené jen na morální motivaci snižuje možnost, že by dárce zatajil některé
důležité informace o svém zdravotním stavu či chování. Ve světě je již v 62
zemích dosaženo v případě plné krve 100% bezplatnosti odběrů. Česká republika se v případě tzv. plné krve řadí k zemím s čistě bezpříspěvkovým
dárcovstvím, v případě krevní plazmy tomu tak bohužel není.
Stát se dárcem krve je stále platnou výzvou pro každého zdravého člověka,
neboť celkový počet dárců u nás dosud nedosahuje početního stavu doporučeného WHO.
Výchova k bezpříspěvkovému dárcovství krve a jejích složek a oceňování
dárců krve patří k hlavním programovým činnostem Českého červeného
kříže, jehož prezident již překročil 200 čestných darů. ČČK úzce spolupracuje s transfuzními zařízeními (známy jsou Medaile prof. Jana Janského

udělované za 10, 20 a 40 bezpříspěvkových odběrů a Zlaté kříže udělované
za 80, 120 a 160 bezpříspěvkových odběrů).
19. červen - Den otců
Den otců je svátek na počest otců, oslavující otcovství, vztah otce k dítěti
a roli otců ve společnosti. V mnoha zemích včetně České republiky se slaví
třetí neděli v červnu, v některých státech se ale tradičně váže ke svátku sv.
Josefa (19. března) či ještě k různým jiným datům. V severských zemí, například ve Finsku, je Den otců oslavován druhou neděli v listopadu a červnový termín je vyhrazen Mezinárodnímu dni mužů, tedy i těm bezdětným.
V České republice se tento svátek slaví dosud jen ojediněle.
Historie:
Tradici oslavy otců založila Američanka Sonora Smart Doddová, která
chtěla ocenit úsilí, s nímž se o ni a další čtyři sourozence staral její ovdovělý tatínek. Úplně první oslava Dne otců se konala v americkém městečku
Spokane ve státě Washington 19. června 1910, v den narozenin Sonořina
otce.
První oslava Dne otců tak byla spíše soukromá, popularita svátku ale rychle rostla. V roce 1966 se díky prezidentovi Lyndonu Johnsonovi stala třetí
červnová neděle oficiálně Dnem otců.
27. červen - Den památky obětí komunistického režimu
Den památky obětí komunistického režimu připadá na 27. června. Byl
vyhlášen zákonem 245/2000 z 29.6.2000 jako významný den na památku
perzekvovaných a usmrcených obětí československého komunistického
režimu na den, kdy byli v roce 1950 po politickém procesu (31. května –
8. června 1950) v Praze na Pankráci popraveni oběšením Milada Horáková, Jan Buchal, Oldřich Pecl a Záviš Kalandra.
V tzv. procesu se skupinou Milady Horákové, který byl prvním a zároveň
jediným politickým procesem v Československu, kdy byla popravena žena,
dostali další čtyři obžalovaní doživotí a zbývající pětka tresty žaláře mezi
20 až 28 lety. Milost pro JUDr. Horákovou se snažil získat např. Albert
Einstein nebo Eleanor Rooseveltová. Popravě byla přítomna i dělnická
prokurátorka Ludmila Brožová; ta byla v roce 2007 jako jediná odsouzena
k šestiletému trestu za podíl na justiční vraždě, odpykávala si ho ve věznici
ve Světlé nad Sázavou. Několik měsíců před procesem s JUDr. Horákovou
byl komunisty ubit k smrti kněz Josef Toufar, který působil v obci Číhošť.
Komunistická moc měla na kontě už předtím prvního zavražděného, generála Heliodora Píku, který byl popraven v červnu 1949.
V Československu bylo od roku 1948 za politické trestné činy popraveno
248 osob, nejvíce v první půli padesátých let. Poslední politická poprava
byla provedena v roce 1960. Řádově mnohokrát více obětí však zahynulo
v důsledku zanedbané povinné péče v internačních táborech a v komunistických vězeních, další v zadržovací vazbě a při pokusu o překročení státních hranic.
www.svatkonos.cz
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Závody do vrchu Šébr 2022
V sobotu 14.5. se na varnsdorfském koupališti konal X. ročník závodů do
vrchu Šébr, Schöberbergrennen 2022. Sraz veteránských motorových vozidel navazoval na loňské oslavy 100. let od prvního závodu, tehdy pořádaný místním motoristickým spolkem Nordböhmischer Kraftfahrerbund.
Oproti loňské spontánní jízdě určené především majitelům veteránů
chtěli organizátoři, kteří původní klub obnovili pod názvem Severočeský
klub motoristů, letošek více otevřít i divákům a dostat více do povědomí
zajímavou historii motorismu našeho regionu. Proto byl sraz přesunut
z náměstí v Jiřetíně pod Jedlovou na koupaliště města Varnsdorf, kde nyní
sídlí obnovený klub SKM v Husově ulici. Proto byl připraven doprovodný

Doubici, Krásnou Lípu, Šluknov, Karlovo údolí a Rumburk zpět na koupaliště, kam dorazili kolem 18hod. Od 20h se o zábavu starala kapela Tohard.
V této nastavené tradici se budeme snažit pokračovat a Schöberbergren-

nen každým rokem stále vylepšovat. Příští rok bychom si již konečně rádi
zazávodili, tak nám držte palce. Letos akci navštívilo zhruba 80 historických automobilů, 45 historických motocyklů, 2 traktory a 20 soudobých
motocyklů. Velmi potěšila hojná účast kolegů z Německa, kteří mimo jiné
přivezli i velmi vzácné motocykly z dvacátých let. Na parkovišti diváku bylo
ve špičce přes 150 automobilů. Diváky spočítané nemáme, jelikož vstupprogram jak pro děti, tak pro dospělé včetně večerního rockového koncertu. Děti měly přes den možnost si zasoutěžit v různých disciplínách,
poučit se, jak zachránit život v Rescue stánku nebo si třeba nechat pomalovat obličej. Hlavní dětskou cenou byla stavebnice Lego Porsche 911
v ceně téměř 3tis korun. Své umění nám předvedli členové modelářského
a hasičského kroužku. Pro hladové a žíznivé bylo k dispozici hned několik
stánků s občerstvením. Nechyběly také stánky s upomínkovými předměty
s motoristickou tématikou. Pro majitele veteránů byly připraveny tradiční
soutěže jako nejstarší či nejhezčí vozidlo, vozidlo z největší dálky (Zlín),
nejlepší kostýmy posádky nebo nejmocnější zvuk vozidla. Kolem 11 hodiny proběhla fundovaná přednáška Jana Němce, autora knihy Motoristé na
Šébru a pod Šébrem. Za pomocí projekce historických fotografií poutavě
povyprávěl o historii našeho klubu a závodů do vrchu Šébr. V 14hod se
veteráni vypravili na spanilou jízdu přes Šébr, Mlýny, Českou Kamenici,

né bylo dobrovolné. Tímto moc děkujeme všem dobrým lidem, kteří takto
dobrovolně přispěli do rozpočtu této nákladné akce. Díky také sponzorům,
městu Varnsdorf za poskytnutí prostor pro konání akce, technické pomoci
a finančního daru a všem dobrovolníkům, kteří během akce pomáhali!
Více informací a fotek na webu www.sebr.cz.
Severočeský Klub Motoristů SKM / Nordböhmischer Kraftfahrerbund
NKB, tradice od roku 1914
Pavel Bulejko, předseda
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Ve fotbale se příliš nedaří
V závěru letošního ročníku 1.A třídy se našim fotbalistům příliš nedaří.
V posledních čtyřech zápasech, které odehráli v květnu, získali jen jeden
bod, a to je z pohledu příznivců a ve srovnání s loňským rokem, málo.
V prvním utkání jeli do Ledvic, které mají v tabulce skoro stejnou pozici
jako naši. Výkon ale byl rozdílný, domácí měli celý zápas převahu a vítězství 3:1 si v klidu pohlídali.
Od domácího zápasu s Dobroměřicemi se očekávalo vítězství, i když hosté
zatím nasbírali o 11 bodů víc než naši, ale potřebnou energii mělo dodat
domácí hřiště i podpora fanoušků. Šluknovské mužstvo hrálo dobře a s plným nasazením, ale štěstí přálo hostům, kteří se ujali vedení. Našim se podařilo vyrovnat, ale v závěru dostali ještě jednu nešťastnou branku a odešli
poraženi 1:2. I přes porážku je diváci odměnili potleskem.
Dalším zápasem byla opět domácí dohrávka 19. kola. Tady byl výkon našich zase jiný a už v poločase prohrávali 0:3. V druhé půli se snažili o změnu výsledku, hosté si ale všechno pohlídali a konečný výsledek 4:5 přinesl
všechny body Libouchci.
Následně se hrálo v Bílině, naši
hráli dobře, ale opět v závěru druhé
půle dostali zbytečný vyrovnávací
gól a kopaly se penalty. Šluknovští
dvě z nich neproměnili a tak z Bíliny přivezli jen jeden bod.
Poslední květnový zápas se hrál ve
Šluknově a za soupeře jsme měli
mužstvo Spořic, které je v tabulce
o pět míst před našimi. První poločas byl z naší strany výborný
a přinesl poločasové vedení 1:0. Ve
druhé půli byl vyloučen hostující
hráč a zdálo, se, že konečně mohou
přijít tři body. Ale stal se opak. Naši
jakoby si byli jistí výsledkem, postupně začali ztrácet koncepci hry
zatímco hosté se v oslabení semkli,
vyrovnali a v poslední minutě dokonce dali vítěznou branku. To bylo velké zklamání pro všechny, kteří na
stadionu byli.
Takže tři kola před koncem je Šluknov na 10. místě tabulky a vypadá to,
že po odehrání všech zápasů skončí v její spodní polovině. Před vedením
mužstva a trenéry se otvírá doba, ve které mohou určit, jak bude vypadat
mužstvo a jeho výsledky na podzim. Věřme, že se vrátíme do doby, kdy se
bojovalo o postup do vyšší soutěže.

B-tým v Lipové má střídavé výsledky a v tabulce je aktuálně stále na
9. místě. V květnu nejprve doma
jasně porazil fotbalisty z Verneřic 5:0, potom v dohrávce ještě
podzimní části vyhrál v Dolní
Poustevně 2:1. Další zápas se hrál
u sousedů v Mikulášovicích a skončil 3:3, na penalty naši zvítězili 5:6
a přivezli dva další důležité body.
Tři body ale ztratili doma s Malšovicemi, když prohráli 0:2, a nakonec jim předchozí porážku oplatili
fotbalisté Dolní Poustevny, když
v Poustevně vyhráli 4:1. I v okresním přeboru zbývají odehrát tři
kola a doufejme, že další body přibudou.
Velkou radost příznivcům fotbalu dělají dorostenci, hrající jako sdružené družstvo Šluknov/Jiříkov 1.A
třídu. Jedno kolo před koncem soutěžního ročníku jsou na prvním místě
s jednobodovým náskokem před druhými Modlany. K poslednímu utkání
přijede do Šluknova Chuderov, který má na Šluknov ztrátu 23 bodů a tak
doufejme, že se na čele konečné tabulky nic nezmění. Na celý tým dorostu
i na jeho trenéry můžeme být patřičně pyšní.
Text: Ing. MilanKořínek
foto: Lucie Dušíková
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PLACENÁ INZERCE

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

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

ZDE JE MÍSTO PRO
VAŠI REKLAMU
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