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Ukončení platnosti bankovek k 30.6.2022
Dne 30. června 2022 skončila platnost starších vzorů bankovek nomi-
nálních hodnot 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč z let 1995 až 
1999. Až do 30. června 2024 bude možné neplatné bankovky vyměnit 
na pokladnách všech úvěrových institucí provádějících pokladní operace 
a současně také na všech sedmi územních zastoupeních ČNB. Od 1. čer-
vence 2024 bude výměna probíhat pouze na pokladnách ČNB, avšak po 
neomezenou dobu.
Stahované starší vzory bankovek jsou od těch, které nadále zůstávají 

v oběhu, nejsnáze rozpoznatelné šířkou stříbřitého proužku – ochranného 
prvku, který vertikálně protíná bankovku. Tento proužek je u stahovaných 
bankovek úzký a jeho barva se při naklopení nemění, zatímco nejnovější 
vzory bankovek mají proužek širší, jenž při naklopení mění barvu z hnědo-
fialové na zelenou. Jednotlivé vzory od sebe dále odlišuje letopočet vyobra-
zený na lícní straně bankovky a některé další ochranné prvky.
Ukončení platnosti a výměna bankovek 100 Kč až 2000 Kč s tenkým stříb-
řitým proužkem - Česká národní banka (cnb.cz)

V souvislosti s touto změnou nebudou od 1. 7. 2022 stahované bankovky v pokladně MěÚ Šluknov akceptovány, jejich výměna bude možná pouze v bance.

U Šluknova vznikla 
nová naučná stezka 

U Divého muže

13. června 2022: Nová naučná stezka s názvem
U Divého muže byla slavnostně otevřena veřejnos-
ti. Pojmenovaná je podle divého muže Knauta, který 
podle pověsti v těchto místech v minulosti řádil. Stez-
ku vybudovali členové základní organizace Českého 
svazu ochránců přírody při Střední lesnické škole 
Šluknov společně s žáky této školy, a to za finanční 
podpory generálního partnera Českého svazu ochrán-
ců přírody společnosti NET4GAS. 

Pokračování na str. 12

Zámecké slavnosti 2022
Největší kulturní akce ve Šluknově Zámecké slavnosti 2022 proběhly ve dnech 1. – 2. července. 
I v letošním roce byl program slavností sestaven tak, aby oslovil co nejširší veřejnost. V pátek 
bylo sice chladnější počasí, ale v sobotu bylo krásně a slunečno, což je velmi důležité při pořádání 
venkovních akcí. Letošní zámecké slavnosti navštívilo v průběhu obou dní cca 7 tisíc lidí. Zor-
ganizovat takto velkou akci je skutečně náročné, proto patří poděkování vedení města, všem za-
městnancům, kteří se aktivně podíleli na přípravě a průběhu slavností, dále pak zaměstnancům 
našich Technických služeb a také starostům z okolních obcí, kteří pomohli se zapůjčením tech-
nického zázemím. Velké poděkování patří všem sponzorům, kteří finančně přispěli na pořádání 
akce. A dále agenturám Festive a Maja za zajištění koncertů kapel, kompletního doprovodného 
programu a stánkového prodeje. Slavnosti se konaly po třech letech a velmi nás potěšila vyso-
ká návštěvnost 
nejen ze strany 
občanů Šlukno-
va, ale také lidí
z širokého oko-
lí. Věříme, že se 
většině návštěv-
níků slavnosti 
líbily a budeme 
se těšit na další 
společné setká-
vání při dalších 
s l a v n o s t e c h 
v roce 2023.

Eva Džumanová
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Kontejnery na objemný odpad 
Kontejnery na objemný odpad budou  přistaveny dne  23. července (sobo-
ta), na těchto stanovištích v uvedených časech: 
Císařský - p.p.č. 1020/1 - „U Konzumu“ u kontejnerů na tříděný odpad od 
8:00 do 10:00 hodin; 
Šluknov – p.p.č. 1547/5 - mezi ulicemi Sokolská a Svatopluka Čecha u par-
koviště od 11:00 do 13:00 hodin,  
Království – st.p.č. 374/1 – dřívější Vlachovka (od kostela směrem na Jiří-
kov) od 14:00 do 16:00 hodin. 
Do kontejnerů bude možné odkládat pouze objemný odpad jako např. ná-
bytek, koberce, další odpad z domácnosti, který se pro svůj objem nevejde 
do běžné popelnice. 
Mezi objemný odpad nepatří: elektroodpad – pračky, ledničky, vysavače 
apod. , které lze  zdarma odložit ve sběrném dvoře v režimu zpětného od-
běru elektroodpadu (tento druh odpadu není odečítán z ročního limitu pro 
sběrný dvůr), nebezpečný odpad – barvy, laky, oleje, textilie znečištěné 
těmito látkami, stavební odpad, odpady, pro které jsou ve městě rozmís-
těny kontejnery – především textil, odpady ze zahrady – větve, kořeny, 
kameny a ostatní biologicky rozložitelný odpad. 
Veškeré podrobnosti o jednotlivých druzích odpadů a o tom kam je lze ve 
Šluknově odkládat najdete na webových stránkách města Šluknova pod 
názvem Vše o odpadech. 

ORŽP, Naňáková

 

  Městský úřad ve Šluknově  
Odbor rozvoje a životního prostředí 

 

ve spolupráci s 

 

  
 

______Úsekem akreditovaných laboratoří________ 
 

zajišťuje za zvýhodněnou cenu 
 

v pondělí dne 26.9.2022 
 

ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY 
 

 domovní studny 
určeno pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden 
rozbor, studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové 
zdroje pro individuální zásobování 

mikrobiologický a chemický rozbor 

 cena včetně DPH 1100,- Kč (platba hotově při odběru) 
 

radiologický rozbor (radon 222) 
 cena včetně DPH 482,- Kč (platba hotově při odběru) 

 

 veřejné zásobování pitnou vodou – vyhl. č. 252/2004 Sb. 
určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, 
veřejné studny, školy apod.  

krácený rozbor a odběr vzorku 

 cena bez DPH 1340,- Kč + 365,-Kč zvýhodněné dopravné 
 

úplný rozbor a odběr vzorku 

 cena bez DPH 9424,- Kč + 365,-Kč zvýhodněné dopravné 

(platba fakturou na základě závazné objednávky) 

 
evidence objednávek do 22.9.2022: 
Městský úřad ve Šluknově 

Obor rozvoje a životního prostředí 
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 

tel.: 412 315 334, 731 411 510 

e-mail: dvorak@mesto-sluknov.cz 

 

odborné dotazy zodpoví: 
AQUATEST a.s. 

Úsek zkušebních laboratoří 
Geologická 4, 152 00 Praha 

tel.: 739 245 361, 603 432 681 

e-mail: laboratore@aquatest.cz 
 

Omezení ve vlakové i autobusové dopravě 
Výluka na dráze Národního parku U28 mezi Děčínem a Bad Schandau

Provoz na nejvytíženější trati mezi Českem a Německem čeká od června 
zásadní omezení.
Německý správce infrastruktury DB Netze začne s opravou úseku trati 
mezi státní hranicí a Bad Schandau a na dlouhou dobu se z koridorové tra-
tě stane v podstatě jednokolejka. Od 26. června do poloviny února roku 
2023 bude probíhat výluka na trati S1, RE 50, U 28, mezi městy Pirna – 
Bad Schandau – Schöna – Děčín. hl. n. Současný výlukový řád je platný do 
10. prosince 2022, poté dojde k aktualizaci dle probíhající situace opravy.
Výluka na dráze Národního parku U28 bude v některých dnech a u někte-
rých vlaků.
1. Spoje vždy vyhledávejte pro jistotu ověřením v IDOSu.
2. Každé pondělí místo několika vlaků jedou náhradní autobusy, označené 
červeně s poznámkou 69 (tj. jede jen v pondělí).  Jedou z Děčína od nádraží 
a zastavují pouze v Hřensku - nábřeží, ve Schmilce, v Postelwitz a u nádraží 
v Bad Schnadau, kde je přestup na vlak směr Rumburk. To platí i opačně.
3. Každé pondělí, středu a sobotu to samé platí pro vlak, který je nahrazen 
autobusem s poznámkou 64, odj. z Děčína do Bad Schandau 14:38 a z Bad 
Schandau do Děčína ve 14:43.
To znamená, že v pondělí u několika vlaků a ve středu a v sobotu u jednoho 
odpoledního vlaku musíte vždy přestoupit v Bad Schandau z vlaku na bus 
nebo opačně. Má to jednu „výhodu“ – bus vás zaveze přímo do Hřenska - 
nábřeží, kde má zastávku (místo vlaku v Schöně).

Kromě výluky na Dráze národního parku dopravní situaci v regionu 
komplikuje stěžejní výluka autobusu národním parkem 434, platná 
celé prázdniny od 1. 7. do 31. 8. 2022.
Po celou uvedenou dobu chybí spojení mezi Jetřichovicemi a Vysokou Lí-
pou. Jedna část linky 434 jede z Děčína přes Hřensko do Vysoké Lípy - re-
staurace (tj. dole u Kortusu, nezajíždí ani nahoru k hotelu Lípa!!), druhá 
část linky jede mezi Jetřichovicemi (stanice u restaurace Praha) a Krásnou 
Lípou. Sezónní linka tak neplní v nejžádoucnější době svou funkci a lze 
předpokládat větší nasazení osobních aut do výběžku a Jetřichovic směr 
Mezní Louka a Hřensko.
Úpravy jsou vyvolány uzavírkou silnice mezi Vysokou Lípou a Jetřichovi-
cemi v souvislosti s pokračováním rekonstrukce vodovodu v obci Jetřicho-
vice.
Linka 434 
Linka bude rozdělena na dvě větve: Děčín-Hřensko-Vysoká Lípa a Jetři-
chovice-Chřibská-Krásná Lípa. Větev z Děčína bude v provozu v hodino-
vém intervalu s jedním ranním párem mezi Hřenskem a Vysokou Lípou, 

který je náhradou za jinak běžné spoje v 6:35 z Jetřichovic do Děčína (tyto 
nemohou být pochopitelně vedeny z Jetřichovic). Spoje jsou provozovány 
v téměř stejných časových polohách umožňujících využít přestupní vazby 
na vlaky v Děčíně. Větev mezi Jetřichovicemi a Krásnou Lípou bude v pro-
vozu v dvouhodinovém intervalu. Dochází k znovuobnovení návaznosti ve 
Chřibské na/z linku 402 Varnsdorf-Děčín pro umožnění spojení do/z Čes-
ké Kamenice, kde jsou nově vytvořeny přestupy na linku 435 umožňující 
přesun do Hřenska – viz dále. Časové polohy spojů linky 434 jsou v pra-
covních dnech i víkendech shodné, rozdíly jsou pouze v možnosti přepravy 
jízdních kol.
Linka 435 
Linka bude mít upravené spoje tak, aby byly umožněny přestupy z linky 
402 od/do Chřibské a to dvakrát v dopoledních časech (příjezdy linky 402 
od Varnsdorfu/Chřibské v 8:47 a v 10:47 a odjezdy linky 435 do Hřenska
v 8:50 a v 10:50) a dvakrát v odpoledních časech (příjezdy linky 435
z Hřenska v 14:56 a v 16:56 a odjezdy linky 402 do Chřibské/Varnsdorfu
v 15:09 a v 17:09). Zároveň s tímto existuje možnost přestupu na zastávce 
Hřensko, střed na linku 434: linka 435 příjezdy z České Kamenice v 9:25 
a v 11:25 a odjezdy linky 434 směr Mezní Louka v 9:30 a v 11:30 a opačně 
příjezd linky 434 od Mezní Louky v 14:18 a v 16:18 a odjezdy linky 435 do 
České Kamenice v 14:21 a v 16:21). Linka bude nadále obsluhována ma-
lým vozidlem 8 m délky.
Linka 436 
Spoje linky nebudou zajíždět do Vysoké Lípy. Dochází ke zrušení spoje
v 10:41 z Jetřichovic do Děčína (běžně jezdí pouze v době letních prázd-
nin) a to z oběhových důvodů, neboť jde o spoj, který do Jetřichovic přijede
z linky 434, což momentálně nebude možné. Linka nebude převážet jízdní 
kola.

www.ceskesvycarsko.cz
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Přihlašování na Tour de Zeleňák spuštěno
Každoročně první sobotu v září se ve Šluknovském výběžku koná slet všech 
milovníků cyklistiky. 3. září to bude již 38 let, co se před legendární hos-
podou Zelený strom v Rumburku sešlo pár nadšenců, aby společně objeli 
výběžek… Ale bude to poprvé, co na Tour de Zeleňák zavítá Česká televize, 
aby natočila reportáž z celého dne. Tak se pojďme sejít v co největším počtu 
nejen jako aktivní účastníci, ale i jako nadšení a zvědaví diváci podél trati.
Registrace (https://registrace.mandaone.cz/prihlaseni) na letošní ročník 
byla spuštěna již 1. června a systém přihlašování, ozkoušený posledními 
roky, zůstává formou „soutěže“, tedy kdo se dřív přihlásí, ten méně platí. 
Zároveň z kapacitních důvodů na trati a především na rumburském ná-
městí byl stanoven limit 800 účastníků (550 na Zeleňák a 250 na Obra). 
Tradiční triko závodu si lze předobjednat do konce července, po závo-
dě již nebude možné triko dotisknout. Jméno na startovním čísle bude 
mít pak každý, kdo se přihlasí do 15. srpna na internetových stránkách
(https://www.zelenak.cz/) nebo osobně v Informačním centru na rumbur-
ském Lužickém náměstí.

Trať Obr Zeleňáku je opět součástí dnes již velmi prestižního se-
riálu největších amatérských silničních závodů, RoadCup 2022

Vážení a milí spoluobčané,
krásné letní období je v plném proudu, děti si užívají letních prázdnin
a mnozí z Vás odpočívají na zasloužené dovolené. Nicméně v práci na rad-
nici a pro město pokračujeme nadále, a o některých z činností si Vás dovo-
lím informovat.
Vzdělaný úřad
V pátek 17. června 2022 převzala paní tajemnice MěÚ Šluknov Ing. Eva 
Baboráková v Praze na Žofíně od předsedy Svazu měst a obcí významné 
ocenění – Zlatý certifikát pro vzdělaný úřad. Vzdělávání úředníků je po-
třebné a také ze zákona povinné. S množstvím všemožných změn v záko-
nech, vyhláškách, nařízeních apod., musí mít úředník skutečně přehled, 
aby byl schopen pracovat podle daných pravidel a byl schopen poskytovat 
relevantní informace a služby občanům. Zejména v době covidové pande-
mie využili naši zaměstnanci nabídku online školení v odbornostech, které 
potřebují. A skutečně jsme dosáhli na zlatou příčku mezi úřady v celé re-
publice ve splnění podmínek vzdělávání. A to je chvályhodné. 
Získali jsme dotace na investice
I přes nelehkou dobu, kdy došlo k velmi výraznému zdražení všech 
materiálů, pohonných hmot, práce, se naplno věnujeme plánovaným inves-
tičním záměrům. Současně kolegové z Odboru rozvoje a životního prostře-
dí sledují dotační výzvy, abychom byli připraveni a mohli jich využít. A po-
vedlo se. Získali jsme dotaci ve výši 70 % na odizolování celé budovy ZŠ ul. 
T. G. M. a úpravu šaten, které se v suterénu školy nacházejí. Práce na odizo-
lování budou započaty a dokončeny letos. Úprava šaten bude realizována
v roce 2023. Tyto práce jsou velmi potřebné a po jejich dokončení budeme řešit
i úpravu celého dvora ZŠ. Dále jsme obdrželi dotaci na opravu komunikace 
ul. 17. listopadu a přilehlého parkoviště (u bývalé samoobsluhy na sídlišti). 
Dotace je také ve výši 70 %. Úspěšní jsme byli i se žádostí o dotaci z progra-
mu prevence kriminality. Ve Šluknově budou od 1. července opět působit 
dva asistenti prevence kriminality, jejichž činnost je zaměřena zejména na 
problematické lokality ve městě. Z tohoto programu je finančně podpořena 
investiční akce vybudování veřejného osvětlení v ul. Lužická a Nádražní. 
Za přispění finančních prostředků z dotace právě probíhá dokončení vy-
budování sběrného dvora v kompostárně. Z Krajského úřadu ÚK jsme ob-

drželi dotaci na opravu sakrálních 
památek. Jedná se o opravu křížku 
na cyklostezce v Rožanech a opra-
vy soch Křížové cesty v Království.
I tyto opravy drobných památek 
jsou důležité, protože historie 
k našemu městu patří a je třeba 
o ni pečovat. A tato místa jsou zají-
mavým cílem nejen pro občany, ale
i pro turisty. V současné době probí-
há zasíťování pozemků na výstavbu 
rodinných domů pod Stříbrnkou.
I zde máme požádáno o dotaci, ale 
rozhodnutí jsme zatím neobdrželi. 
Jsou tu pochopitelně další akce, 
které financujeme z rozpočtu měs-
ta. Právě probíhá výměna oken na budově městské knihovny v patře, kde 
sídlí Základní umělecká škola. O letošních prázdninách také dojde k vý-
měně oken na budově ZŠ ul. Žižkova a odstranění a výměně panelů v části 
směrem k sídlišti. Na konci měsíce června budou zahájeny práce na lokál-
ních výspravách místních komunikací. Kompletní rekonstrukce se dočkají 
dva antukové kurty na stadionu. Na jednom z nich bude zachován antuko-
vý povrch, na druhém bude nový umělý povrch. Tento kurt bude sloužit pro 
různé sporty – volejbal, nohejbal, košíková, florbal, bendy. Obě sportovní 
plochy mají být dokončeny do konce srpna. Věřím, že tyto změny uvítají 
zejména sportovci a občané, kteří si chtějí rekreačně zasportovat. Bohu-
žel jsme museli dvakrát zrušit výběrové řízení na opravu střechy sladovny, 
protože nabídková cena byla velmi vysoká. Zde se jasně projevuje proble-
matika energetické krize, protože střešní tašky se vypalují plynem, což 
se negativně odráží na jejich ceně. Tento dopad pocítí všichni, kteří staví
a opravují své nemovitosti.
Milí spoluobčané, přeji Vám příjemné prožití léta. Ať je nám nakloněno 
hezké počasí, ale i dostatek srážek, aby příroda netrpěla suchem. Užívejte 
si relaxaci na zahrádkách, u bazénů, při grilování.

Eva Džumanová

(https://www.roadcycling.cz/roadcup2022). Ve vloženém závodě Speciálů 
jsou osvědčené kategorie historických a horských kol, historických silniček 
Classico a koloběžky. Večerní kulturní program s kapelami Těla, Ajdont-
kér, Nerrea a Z5, dětské závody, dárek pro předem přihlášené, divácká 
tombola a jiné jsou již řekněme stálicí na programu celého dne. Novinkou 
bude velmi bohatá a znovuobnovená závodnická tombola, ale jen pro ty, 
kteří vydrží do konce ceremoniálu. Tváří letošního jubilejního ročníku Tour 
de Zeleňák bude opět exprofesionál, kterého rozhodně uslyšíte i během ko-
mentovaného přímého přenosu vysílaného na stránkách RoadCycling.cz
a na velkoplošné obrazovce přímo na Lužickém náměstí v Rumburku. Jeho 
jméno bude brzy odtajněno.

Tour de Zeleňák s sebou přináší samozřejmě i drobná dopravní omezení, 
trať po největší silnici okolo výběžku je otevřená pouze jednosměrně a to 
po směru závodu. Zasaženo bude zejména centrum Rumburku, ale také 
významná část výběžku stovkami cyklistů, kteří si přijedou užít jeden z nej-
starších amatérských závodů v České republice. 

Text: Jan Novota, foto: Lukáš Bíba
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Mezinárodní hudební festival 2022 
ve Filipově

Milí hudební přátelé, 
rádi bychom Vás v tomto roce pozvali k návštěvě Mariánské baziliky ve Fi-
lipově k poslechu klasické hudby u příležitosti XV. ročníku mezinárodního 
hudebního festivalu „Varhanní duchovní hudba ve Filipově“.
Tak, jako každý rok, bylo naší snahou docílit vysoké kvality i úrovně jed-
notlivých festivalových koncertů a nabídnout tak interpretům, především 
ale Vám posluchačům, nevšední zážitky,  které Vám přinesou jak radost
a uspokojení z interpretované hudby, tak i celkovou duševní pohodu, zís-
kanou ve výjimečném duchovním prostředí.
Letošní ročník se uskuteční v měsíci srpnu a nabídne celkem 4 koncerty
v obvyklém čase, tedy každou srpnovou neděli, vždy ve 14:00. 
První koncert 7. srpna nabídne hudební souzvuk trubky a varhan v podání 
předních koncertních umělců a pedagogů Pražské konzervatoře, Petra Če-
cha a Waltera Hofbauera.
O druhý koncert 14. srpna se postará mladá živelná varhanice KATTA, 
která do svého turné po magických místech naší země zařadila i koncert ve 
Filipově. Zdaleka nepůjde jen o interpretaci varhanní hudby.
O pohodovou atmosféru se svým vlídným slovem, při třetím koncertu
21. srpna, postará oblíbený a charismatický herec Jan Přeučil. Neméně vý-
znamný podíl pohody přinese varhanní hudba, o kterou se postará mladá 
varhanice Michaela Beránková. 
Závěr festivalu 28. srpna bude patřit Královédvorskému chrámovému 
sboru pod vedením sbormistra Víta Havlíčka a renomovanému varhaní-
kovi a pedagogovi pražské HAMU Pavlu Černému. Toto obsazení nabízí 
příslib kvalitního hudebního zážitku a současně triumfální závěr letošního 
svátku hudby v Mariánské poutní bazilice ve Filipově.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Vaše Arte musica

PhDr. Jiří Chlum, Ph.D.
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Šluknovský zámek zve všechny občany a návštěvníky města na 
rozmanité výstavy a další kulturní akce

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. 
Inspirace Zlín ve spolupráci s Městem Šluknov přichystali ve Šluknovském 
zámku pro malé i velké návštěvníky hernu, ve které jsou OBŘÍ DESKOVÉ 
HRY A OPTICKÉ KLAMY. Těšit se můžete na klasické deskové hry vel-
kých formátů, jako jsou Domino, Pexeso, Kris Kros, Dáma, Mlýn, Puzzle, 
Šachy nebo Člověče, nezlob se. Hernu je možno navštívit od 1. července 
2022 do 4. září 2022. 

Chcete se dozvědět, jak žila urozená šlechta? Potom navštivte výstavu ŽI-
VOT MALÝCH ARISTOKRATŮ, kterou nám do Šluknovského zámku 
zapůjčilo Muzeum 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 vzdě-
lávaly, co všechno musely zvládat, jak trávily volný čas, jaký byl život chlap-
ců a dívek, jak byli vedeni k disciplíně a odpovědnosti a spousta dalšího.
K vidění je od 29. června 2022 do 29. září 2022. 
A tou poslední, která se na léto zabydlela ve Šluknovském zámku, je 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, historic-
ké 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. 

Zámeckými slavnostmi koncertování v zámku a zámeckém
parku určitě nekončí
Ve čtvrtek 28. července 2022 v 19.00 hodin přivítáme ve Šluknovském 
zámku významného houslistu, dirigenta a zakladatele orchestru Virtuosi 
di Praga pana Oldřicha Vlčka s jeho Virtuosi Quartet. Těšit se můžete 
na koncert klasické hudby AVE MARIA a skladby významných hudebních 
skladatelů (Vivaldi, Mozart, Mascagni a Petrov). 
Již podruhé se v zámeckém parku setkáme se skupinou Lanterna futuri. 
Skupina mladých umělců různých národností nám představí své pěvec-
ké i divadelní nadání v sobotu 30. července 2022 v 16.00 hodin. Přijďte
a podpořte svou přítomností tyto mladé umělce. 
V první polovině srpna pro vás připravujeme letní koncert a jak je již tra-
dicí, v závěru letních prázdnin se můžete těšit na Pivní slavnosti. K těmto 
akcím se dozvíte více v srpnovém vydání Šluknovských novin. 
Těšíme se na vaši návštěvu!
Kolektiv Regionálního informačního centra ve Šluknovském zámku Jitka Schneiderová. šéfredaktorka ŠN

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Šluknov 
Vás srdečně zve do Šluknovského zámku dne 12.července 2022 od 14.00 
hodin na zdravotní přednášku.
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A je tu konec školního roku
To nám to zase uteklo. Jen jsme se otočili a září se proměnilo na červen. Za 
celý rok jsme si užili spoustu legrace, naučili jsme se spoustu nových věcí
a poznali jsme spoustu nových kamarádů. V posledním školním měsíci 

jsme již tradičně oslavili Den dětí a to jak ve školce na zahradě, tak i v zá-
meckém parku, kde pro nás byly připraveny soutěže a prohlídka hasičské-
ho a policejního auta i s přednáškou. Po těchto oslavách jsme se vypravili 
k vodě. Byli jsme na "lovu" u rybníků i u potoka. Zjistili jsme, že ne v každé 
vodě najdeme život. Z čisté vody jsme vylovili spoustu drobných vodních ži-
vočichů, mezi nimi například potápníky, pulce, různé larvy, ale také chros-
tíky. Všechny jsme samozřejmě zase vrátili zpět. Ze znečištěné vody jsme 

Pokračování na str. 7
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tahali stále prázdné síťky. A pomalu jsme se dostali do finále, které bylo 
opravdu nabité. Nadešel čas výletů, jejichž cíle byly rozmanité. Berušky se 
vydaly do Krásné Lípy, kde si užily projektové dopoledne v Domě Českého 

A je tu konec školního roku
Pokračování ze str. 6

Švýcarska, a odtud 
rovnou do čoko-
ládovny, odkud si 
odnesly sladké po-
těšení. Kuřátka jela 
na druhou stranu do 
Lipové, kde si pro-
šla naučnou stez-
ku kolem rybníka
u místního zámku 
a poté si zasporto-
vala u Pytláka na 
fotbalovém hřišti. 
Srdíčka se vypra-
vila na dobrodruž-
nou pirátskou 

výpravu do Karlova údolí a Sluníčka se spolu se Včeličkami vyda-
li na Valdek na místní zvířecí farmu. I když někomu sem tam za-
pršelo, nic jsme si z toho nedělali, všichni jsme si výlety moc užili.
A nastal čas, kdy 
jsme se museli roz-
loučit s budoucí-
mi školáčky, kteří 
půjdou v září do 
první nebo příprav-
né třídy. Odpoledne 
plné soutěží, legra-
ce a dobrot, které 
si děti nanosily, si 
určitě užily všechny 
děti i jejich rodiče, 
přestože bylo až ne-
snesitelné vedro.
A teď už my všichni
z naší mateřinky pře-
jeme všem krásné, 
pohodové léto plné 
nádherných prázdni-
nových zážitků a budeme se těšit na září, kdy se opět sejdeme ...

Text: Hana Princová, foto: Irena Staníková, Simona Kroužková, 
Vladimíra Jeníková, Andrea Šimůnková, Hana Princová
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Čištění studánky na Královce
I v letošním roce jsme byli s žáky vyčistit studánku na Královce. Naše třídní 
akce měla název „Eko výprava“. Cestou jsme plnili úkoly, využili jsme vě-
domostí z prvouky.  Dokázali jsme se orientovat v daném prostředí, které 
nám nebylo neznámé. Výpravu jsme absolvovali již několikrát. Úklid stu-
dánky nás baví, pro žáky je to zajímavá aktivita, která jim umožní vnímat 
smysl a důležitost vody v přírodě.  Ušli jsme celkem asi 10 km. Cestou jsme 
poklidili poházené odpadky, vyčistili jsme studánku a odměnou bylo opé-
kání buřtů.

Žáky překvapilo rozpadlé odpočívadlo na Královce, kde byli zvyklí odpočí-
vat, svačit. Byli bychom rádi, kdyby bylo obnoveno. Žákům i pedagogům 
se akce líbila. Těšíme se na další.  

Mgr. Iveta Laštůvková, Bc. Nikola Skukálková 
(AP Nikola Jirůvová, Michaela Löwová, Petr Hlavsa),

 žáci 2., 3. ročníku a 3. ST Speciální ZŠ Šluknov

Aktivní pes
Ve středu 22.6. 2022 se ve 3. speciální třídě uskutečnil projektový den pod 
odborným vedením pana Jaroslava Vöröše z OZ Aktivní pes Jiříkov. Cílem 
projektového dne bylo seznámit žáky s výcvikem psů. První dvě hodiny 
přednášky byly zaměřeny v teoretické úrovni, během prezentace byli žáci 
seznámeni s historií psů, druhy plemen, využití psů k různým účelům.
V praktické části došlo k ukázce samotného výcviku, kde žáci byli hlavními 
aktéry výcviku (tahání, přetahování, odměňování, vyčesávání, aport, pří-
mý kontakt se psy, byly představeny základní povely (sedni, lehni, k noze, 
otočit, štěkej, ...)), které slouží k výcviku poslušnosti. Žáci kladli dotazy, 
které jim následně p. Vöröš obratem zodpověděl. Během projektového 
dne docházelo k formám canisterapie a žáci byli velmi pozitivně naladě-
ni.  Během projektu pan Vöröš dětem rozdal pracovní listy, které nejdří-
ve samostatně doplnily a následně se cvičitelem kontrolovaly.  Dětem se 
aktivity moc líbily, a aktivně se zapojovaly.  Měly možnost si psa pohladit 
a navázat tak přirozený kontakt se zvířetem. Další aktivitou, která stojí za 
zmínění, je hledání konkrétního předmětu (balónku), kdy cvičitel balónek 
schoval a pes ho následně za pomoci základních povelů našel. Veškeré akti-
vity byly založené na dobrovolnosti, přirozenosti a individuální potřebě kaž-
dého jedince. Na závěr programu byly děti poučeny odborným pracovníkem
o chování psů a o nebezpečích, které hrozí, když potkají cizího nebo zlého 

Vnímejte přírodu všemi smysly
Tak zněl název programu, který se odehrával v NPČŠ v Krásné Lípě, pod 
vedením paní Jarmily Judové.
Žáci si vyzkoušeli vnímat přírodu všemi smysly. Byl to hravý program, kde 
si žáci vyrobili bylinkové pytlíčky, pomocí hmatu poznávali přírodniny, po-
mocí čichu vnímali různé vůně rostlin a přírodních esencí a součástí byly
i pohybové hry. 
Odbornice paní Judová navštívila i naší školu a měla pro nás připravený 
program ŠELMY ČESKÉHO ŠVÝCARSKA. Program byl zajímavý a pří-
nosný pro všechny.

Speciální základní škola a PrŠ Šluknov

psa, jak mají postupovat a jak se před agresivním psem bezpečně uchránit. 
Děti odcházely obohaceny o pocit radosti, štěstí a spokojenosti.

Speciální základní škola a Praktická škola
Třídní učitelka Bc. Nikola Skukálková 
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Dětský den v Císařském jsme si užili
Dne 4. 6. 2022 se konal třetí ročník soukromého dětského dne ve Šlukno-
vě, místní část Císařský. Akce se zúčastnilo 145 dětí a 124 dospělých. Vše 
proběhlo s velkým nadšením. A díky pomoci rodičů, prarodičů, sponzorů 
(Travel Free Shop Šluknov Rožany, Technické služby Šluknov, Pizza Italia 
Šluknov, Barbershop – Jiří Chadima, Driveburger Rumburk, Houdek Petr 
st., Kunst Lukáš – zemní práce, Löw David – potraviny, Schneider – potra-
viny, Lékárna Šluknov – paní Bradová, Proakva Rumburk – paní Zadino-
vá, Obchodní dům Michal, ITshop Šluknov) a dalších zúčastněných mohly 
děti vysoutěžit na celkem 11 stanovištích sladkosti a věcné dárky. 

Pro děti byl mimo soutěží připraven doprovodný program, a to: ukázka 
dravců, přehlídka dvou amerických vojenských vozů z II. svět. války. Profe-
sionální hasiči Šluknov předvedli zásahové vozidlo, u kterého si děti mohly 

vyzkoušet hasičskou výzbroj a výstroj. Dále během dne vystoupily mažo-
retky Šluknov pod vedením Elišky Poláčkové, která poté sama vystoupila,
a jejich vystoupení sklidilo velké ohlasy. Děti měly také možnost si pocho-
vat drobné zvířectvo, jako křečky, morčata, ale i andulku, leguána či hada, 
kdy některá z těchto zvířat byla i součástí dětské tomboly. Zejména díky 
štědrosti sponzorů byla v závěru akce tombola pro děti i dospělé, která je 
vždy oblíbeným zakončením dětského dne. Nechybělo ani bohaté občer-
stvení od babiček, maminek, podávala se chutná káva a čepovaná limoná-
da. Všem moc chutnalo.
Velké díky patří tedy všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na realizaci 
dětského dne.

Hlavní koordinátoři akce Mgr. Jan Matěj Matějka a Zdeňka Morkusová
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Eliška Poláčková ze Šluknova je vícemistryně České republiky
a Evropy v mažoretkovém sportu na profi úrovni. Eliška soutěží za 

tým z Nového Boru – Novoborské mažoretky. Dále ji čeká účast na 
mistrovství světa. Přejeme hodně štěstí!
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Foto: Ing. Nikola Turková
Více fotografií ze Zámeckých slavností 2022 k vidění na 

www.zamek.mestosluknov.cz.
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Foto: Kateřina Burešová

U Šluknova vznikla nová naučná stezka U Divého muže
pokračování ze str. 1
Stezka, jejíž začátek naleznete na odbočce cesty z Čítkova mlýna do Šluk-
nova (50.9848008N, 14.4597667E), má celkem tři zastavení. První zasta-
vení se věnuje pověsti o Divém muži, který v dávných dobách žil v místních 
lesích a děsil obyvatele celého okolí. Upozorňuje také na nedaleký pomní-
ček, na jehož místě stála chata Schweidrichhäusel a kde se scházel místní 
pánský spolek. 
Stezka vede až k bývalému lomu na žulovou horninu, kde se nachází další 
zastavení s informační tabulí. Lokalita je zajímavá nejen mineralogicky
a geologicky, ale nachází se zde také zajímavá fauna a flóra. V nižší úrovni 
lomu nalezneme populace orchideje prstnatce Fuchsova. Jedná se o jeden 
z nejvíce ohrožených druhů prstnatce v našich končinách. Ve druhém pod-
laží lomu se nachází zatopená část, ve které byl díky mapování zjištěn vý-
skyt obojživelníků, například čolka obecného, který byl v minulosti běžný 
na celém našem území. Podzemní prostory lomu 
a nedalekého dolu Schweidrich jsou zimovištěm 
několika druhů netopýrů – netopýr velký, netopýr 
Brandtův, netopýr řasnatý, netopýr severní, neto-
pýr ušatý a netopýr vodní. 
V lese se naučná stezka rozděluje, a pokud se 
návštěvník rozhodne jít na opačnou stranu než
k směrem k lomu, dojde až na Jelení skálu na tzv. 
Grohmannovu výšinu. Vzhledem k současnému 
odlesnění smrkových porostů se návštěvníkovi 
naskytne jedinečný výhled do okolí Šluknova. Ta-
kový výhled tu byl naposledy k vidění před 80 lety.
K orientaci může využít dřevěnou panoramatic-
kou tabuli. 
Celková délka trasy tam a zpět je cca 4 km. Část cesty je mož-
né absolvovat i s kočárkem. Parkoviště pro návštěvníky je
u Čítkova mlýna, případně je možné využít pěší trasu ze zhruba 2 km vzdá-
leného Šluknova. Na stezce se nacházejí také odpočívadla v podobě lavi-
ček. 
Naučná stezka vznikla za finanční podpory generálního partnera Českého 
svazu ochránců přírody, společnosti NET4GAS. Jedná se o sedmou lokali-
tu otevřenou v rámci programu Blíž přírodě v Ústeckém kraji.  Společnost 
NET4GAS podporuje projekty v oblasti ochrany přírody po celé České re-
publice již šestnáctým rokem.

Český svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí 
ji aktivně chránit. V současné době máme téměř 7000 členů. Mezi námi 

jsou profesionální odborníci i nadšení dobrovolníci, dospělí i děti. Každý 
může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací nalez-
nete na www.csop.cz. 
Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem pře-
pravní soustavy pro zemní plyn v České republice a rozvíjí odpovědnou 
politiku ochrany životního prostředí s ohledem na současné a budoucí 
generace. Od toho se odvíjí nejen její odpovědné podnikání, ale také dlou-
hodobá strategie firemní filantropie realizovaná od roku 2007 v rámci 
programu NET4GAS Blíž přírodě. Je dlouholetým generálním partne-
rem Českého svazu ochránců přírody, se kterým se podílí na zpřístupnění 
přírodně cenných lokalit veřejnosti, a také celostátních přírodovědných 
soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda, které pořádá Sdružení mladých 
ochránců přírody ČSOP. 

Více informací o programu a zpřístupněných lokalitách najdete na www.
blizprirode.cz.

Mgr. Bc. Rudolf Sochor,Kateřina Burešová a Vojtěch Meravý
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Přivítali jsme
Oldřicha Půbrdleho

Rozloučili jsme se s
panem Josefem Jechem

panem Vojtěchem Pešíkem 
paní Ingrid Řepkovou

Blahopřejeme občanům, kteří
v červnu oslavili životní jubileum

70 let
paní Ludwigová Magdalena

75 let
pp. Heřman Václav

Kusová Danuše
Pokorná Božena

Poborský Jiří
Huml Pavel
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Vzpomínky, 
blahopřání

i poděkování jsou 
uveřejňovány zdarma.

PODĚKOVÁNÍSPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

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

80 let
pan Barna Pavol

86 let
paní Posedělová Marie

87 let
pan Turek Josef

Štěpánek Jan

91 let
paní Plchová Anna

 KOUPÍM garáž ve Šluknově a okolí, tel. 739 848 855

Město Šluknov oznamuje záměr prodeje
movitého majetku z vlastnictví Města 
Šluknov - obytný přívěs zn. CHATEAU 
445-c-karavan, rok výroby 1997, TP 
platný do 04/2024. Bližší informace 

naleznete na https://www.mestosluknov.
cz/cz/urad-uredni-deska.html nebo na 

úřední desce Městského úřadu Šluknov. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali manželům Pavlovi a Andree Ma-
rešovým za pravidelné canisterapeutické návštěvy našich dvou škol – ZŠ 
speciální v Rumburku a ZŠ speciální ve Šluknově.
Děkujeme tímto zároveň paní učitelce Bc. Blance Poláchové za zprostřed-
kování a hlavně naší paní ředitelce Mgr. Bc. Monice Kamenické za celou 
realizaci tohoto úžasného projektu.
Terapeuti - pejskové a fenečky Viki, Rumba, Dragon a další psí mazlíci
z rodiny Marešových se neodmyslitelně zapsali do pátečních rozvrhů obou 
škol a přispěli k obohacení hodin Rozumové a  Smyslové výchovy, Věcného 
učení i Pohybové výchovy. V obou školách pejskové se svými majiteli pra-
covali se žáky speciálních tříd i se žáky ve třídách ZŠ a v Praktické škole. 
Děkujeme tímto našim psím specialistům i jejich psovodům za radost, kte-
rou s sebou přinášeli, a za všechny krásné společně strávené chvíle, které 
vnesly radost do světa našich dětí. 

Mgr. Jiřina Houdková, třídní učitelka 2. speciální třídy
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Významné dny v červenci
5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se slaví jako připomenutí 
výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Mo-
ravu v roce 863.
Česko i Slovensko slaví svátek Cyrila a Metoděje 5. července, stejně tak 
římští katolíci v některých zemích. Poprvé byly na tento den, na žádost 
olomouckého arcibiskupa Bedřicha z Fürstenberka, stanoveny papežem 
Piem IX. oslavy tisíciletého výročí příchodu bratří v roce 863. Toto datum, 
ačkoliv nemá zřejmou souvislost s životem Cyrila a Metoděje ani s cyrilo-
metodějstvím obecně, se od té doby začalo používat v Čechách, na Moravě, 
v Chorvatsku a nakonec i na Slovensku. 
Slovanské pravoslavné církve mají vlastní den oslavy svatých Cyrila a Me-
toděje, kterým je 11. květen podle pravoslavného kalendáře (24. květen 

dle občanského kalendáře), kdy podle tradice Cyril a Metoděj ze Soluně na 
Velkou Moravu přišli. Historicky doloženo je pouze to, že se tak stalo na 
jaře roku 863. V Bulharsku a Severní Makedonii je 24. květen slaven jako 
Den sv. Cyrila a Metoděje, Den slovanské kultury a vzdělávání a je též svát-
kem a dnem pracovního klidu. Všeobecný římský kalendář platící od roku 
1970 klade zase památku na den 14. února, což je datum úmrtí sv. Cyrila.

6. července - Den upálení mistra Jana Husa 
Den upálení mistra Jana Husa je státní svátek České republiky, který se 
slaví každoročně 6. července. Je daný § 1 zákona číslo 245/2000 Sb. Slaví 
se jako připomenutí upálení kněze a reformátora Mistra Jana Husa během 
kostnického koncilu v roce 1415.

www.svatkonos.cz

Vydejte se do krajiny pískovcových skal a zpestřete 
svůj výlet novou ekovýchovnou hrou 

K padesátým narozeninám Chráněné krajinné oblasti Labské 
pískovce věnuje Správa NP České Švýcarsko veřejnosti novou ne-
tradiční ekovýchovnou hru, která zavede zvídavé návštěvníky na 
zajímavá místa zdejších pískovcových skal. 
Nejsevernější rozhledna, skalní hrádek, trpaslíci, skalní město
a další lokality, které soutěžící v průběhu hry navštíví, nebyly vy-
brány pouze pro své přírodní a návštěvnické hodnoty, ale také
z důvodů jejich dostupnosti hromadnou dopravou. Návštěvníci se 
proto na vybraná místa dostanou bez problémů vlakem prostřed-
nictvím Dráhy národního parku či autobusovou veřejnou dopra-
vou. Při svém putování Labskými pískovci za přírodními i turis-
tickými skvosty zdejších skal tak zanechají minimální ekologickou 
stopu a přispějí svým chováním k udržitelnému turistickému ruchu.
Hlavním cílem celé hry z pohledu návštěvníka je získání odpovědí do tajenky a také nalezení ta-
jemných symbolů, které dané místo charakterizují, a které jsou na lokalitě ukryté. Jako důkaz 
o nalezení odpovědí i symbolů slouží návštěvníkům záznam v odpovědním formuláři, který si 
mohou vyzvednout na informačních střediscích v regionu NP České Švýcarsko nebo si jej stáh-
nout a vytisknout z www.npcs.cz/quest. Na uvedené stránce jsou také k dispozici herní pravidla.
A protože narozeniny slaví CHKO Labské pískovce pouze v letošním roce (1972–2022), bude
i naše soutěž dostupná návštěvníkům pouze do 15. listopadu 2022. 
Skládačka s odpovědním archem ke questingové hře Putování krajinou pískovcových skal k pa-
desátinám CHKO Labské pískovce je k dispozici on-line i v tištěné podobě v regionálních infor-
mačních centrech. 

www.npcs.cz - Tomáš Salov, foto Jakub Juda

Město Šluknov Vás srdečně zve na taneční odpo-
ledne „Šramlík“ do Domu kultury ve Šluknově dne 
21.8.2022 od 14.00 hodin. K poslechu a k tanci 
Vám zahraje a zazpívá kapela Peleton.

Taneční odpoledne

Asociace turistických informačních center České republiky 
(A.T.I.C. ČR) vyhlašuje anketu

o nejoblíbenější turistické informační centrum 
roku 2022

Anketa proběhne v ob-
dobí od 21. června do 
31. srpna 2022. Svůj 
hlas je možné poslat 
jednomu z více než 400 
certifi kovaných infor-
mačních center, tedy 
takovému, které mají 
hlasující v oblibě, které 
jim pomohlo, příjemně 
překvapilo na cestách 
atp.

Soutěž ve spolupráci
s asociací zajišťuje spo-

lečnost Kam po Česku, 
na jejichž webových 
stránkách 
www.kampocesku.cz 
hlasování probíhá.

Budeme rádi, pokud 
právě váš hlas věnujete 
našemu Turistickému 
informačnímu centru ve 
Šluknovském zámku.
Děkujeme!

Regionální informační 
centrum Šluknov
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Ve Vilémově se podařilo obnovit křížovou cestu
Že ve Šluknovském výběžku žili před 2. světovou válkou i dříve velice zbož-
ní lidé potvrzuje i celá řada křížových cest. Ne všechny se však zachovaly 
do dnešních dnů a ne všechny jsou opravené. Jedna z těch, která trpělivě 
čekala na znovuvzkříšení, byla ta ve Vilémově z let 1765-1766, umístěna 
kolem starého hřbitova vedle poutního kostelíku Nanebevzetí Panny Ma-
rie, dokončeného dle plánů Zachariase Hoffmanna z Lipové v roce 1731. 
Zajímavé je, že nepatří církvi, nýbrž obci. 

Tento stav obyvatele trápil a tak se jich několik asi před třemi lety rozhodlo, 
že se pokusí tuto sakrální památku probudit k životu. Zároveň si přáli, aby 
se do akce zapojili nejen místní lidé, ale i rodáci a patrioti. Vyhlásili proto 
sbírku, ve které se vybrala úctyhodná částka 295 609 Kč.
A tak se mohli v sobotu 28. května 2022 sejít nejen obyvatelé Vilémova, ale 
i další zájemci a to i z Německa k slavnostnímu vysvěcení. 
Starosta obce Bc. Zdeněk Černý nejdříve všechny přítomné srdečně při-
vítal a poděkoval nejen sponzorům a těm, kteří o svatostánek pečují, ale 
i realizátorům obnovy Křížové cesty panu BcA Miloši Kubiskovi z Krásné 
Lípy a jeho spolupracovníkům a Filipu Randusovi za odbornou pomoc. 
Poté se slavnostního svěcení ujal generální vikář litoměřické diecéze Mons. 
Mgr. Martin Davídek a velice oblíbený kněz římskokatolické farnosti Dolní 
Poustevna pan Jacek Kotisz. 

Všem mecenášům byl předán pamětní list a červená růže. S historií křížové 
cesty, která je součástí památkově chráněného areálu, nás seznámil zastu-
pitel obce pan Ing. Martin Klinger. Připomněl, že v roce 2021 byla oprave-
na studánka s léčivou vodou a nyní čeká na opravu XIV. Zastavení – Boží 
hrob se sochou mrtvého Ježíše. 

V kostelíku jsme si vyslechli zpěvy známého a oblíbeného Vilémovského 
chrámového sboru pod vedením pana Patrika Englera, ředitele hudební 
školy ve Šluknově. 

Pak už všem přítomným přišlo vhod občerstvení – teplý čaj nebo káva
a koláčky vlastní výroby, protože studený vítr pořádně profukoval.
Strávili jsme krásné odpoledne a přejeme vilémovským, aby se jim i nadále 
dařilo realizovat nejen památky a aby jejich městečko vzkvétalo a lidem se 
zde hezky žilo.

Text, foto: Helga Hošková

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Horst Pinkau
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I letos zvaly Boží stánky na Noc kostelů
bylo tomu tak v pátek 10. června 2022. Bylo pro nás velice těžké, rozhod-
nout se mezi množstvím kostelů a jiných sakrálních památek v litoměřické 
diecézi, které vybízely k návštěvě. Nakonec jsme se rozhodli pro Děčín. 
Museli jsme zvažovat nejen dostupnost, ale i možnost návratu. 

Kostel sv. Františka z Assisi Oltář v kostele sv. Františka z Assisi

Prvním svatostánkem, do kterého jsme se podíval, byl kostel sv. Františka 
Xaverského v Bělé u Děčína, který jsme vůbec neznali. První dojem nebyl 
vůbec lákavý, protože těsně před vchodem parkovaly stavební stroje. Ale 
byli jsme pořadateli velice mile přijati a už jsme mohli obdivovat krásná 
nová vitrážová okna, na kterých bylo dole uvedeno jméno donátora. Dal-
ším krásným zážitkem byla možnost vystoupat po schodech do kostelní 
věže až ke zvonům. Přejeme všem, kteří se o tuto sakrální památku starají, 
aby se jim podařilo sehnat další finanční prostředky na jeho opravu. 

Vitrážová okna v kostele sv. Františ-
ka Xaverského

Interiér kostela sv. Františka Xaverského

A už jsme opět seděli v autobuse
a jeli do Děčína - Podmokel ke krás-
nému kamennému evangelickému 
kostelu, který stojí u hlavní silni-
ce směrem do Teplic. Tato stavba 
vznikla v letech 1881 – 1884 podle 
návrhu G. L. Moeckela, přičemž 
stavba vznikala pod dohledem sta-
vitele W. Nickela. Zařízení jako ve 
všech protestantských kostelech 
bylo jednoduché, ale dřevěné em-
pory a lavice krásně vyřezávané. Na 
zde umístěných panelech jsme se 
mohli seznámit s různými nábožen-
stvími ve světě. Mrzelo nás, že jsme 
nemohli zůstat na koncertě Česko-
kamenického X-teta, ale čas nám to 
prostě nedovoloval. 
Posledním kostelem, který jsme na-
vštívili, byl svatostánek zasvěcený 

Interiér evangelického kostela v Děčíně Podmoklech

sv. Františku z Assisi na Husově náměstí v Děčíně. Vstup k němu byl pouze 
hlavním vchodem, protože byl celý obehnán plotem, jelikož právě probí-
hala obnova jeho parku. Tento chrám Boží je jen o málo starší než předešlý 
evangelický. Hned u vchodu jsme slyšeli zpěv. To žáci zdejší základní umě-
lecké školy přišli, aby svým vystoupením obohatili program. Po koncertě 
jsme si ještě prohlédli vnitřní zařízení kostela s krásnými sochami svatých 
a nádherným renesančním oltářem z roku 1605 od freiberského sochaře 
F. Dittricha.
A už jsme byli nuceni jít směr nádraží, odkud odjížděl náš poslední spoj do 
Šluknova.
Litovali jsme, že Noc kostelů je jen jedenkrát a jediný den v roce, ale jsme 

si vědomi toho, že tyto krásné sakrální památky nelze nechat bez dozoru 
celoročně otevřené, jako to bývalo kdysi. A tak děkujeme všem, kteří svůj 
volný čas v tento sváteční den věnovali nám zájemcům o tyto krásné pa-
mátky. 

Text, foto: Helga Hošková

Evangelický kostel Děčín Podmokly
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Memoriál Jirky Ducháče
V sobotu 11. června se na antukových hřištích konal volejbalový turnaj 
smíšených družstev, který již 9 let nese název „Memoriál Jirky Ducháče“ - 
na počest našeho spoluhráče, trenéra  a kamaráda Jirky, který kdysi přišel 
s myšlenkou konat podobný turnaj. O to větší máme radost, že se turnaje 
letos opět zúčastnil tým sestavený z členů jeho velice početné rodiny.

Týmů bylo letos celkem pět a hrálo se systémem každý s každým. Kromě 
týmu Ducháčů byla družstva nalosována z převážně místních hráčů a hrá-
ček. Přijelo i pár přespolních hráčů a kamarádů z Krásné Lípy, Mikulášovic 
a Jiříkova.
Počasí bylo slunečné a velice horké, ale i tak jsme si výborně zahráli. Tro-
pické počasí přálo i následnému zahánění žízně a stmelování kolektivu při 
společném posezení u grilu. Akce se velice vydařila a vydrželi jsme do pozd-
ních nočních hodin.

Velice děkujeme všem účastníkům, kteří se rozhodli tento parný den strávit 
hraním volejbalu a podpořit tak tento krásný kolektivní sport. Veliké díky 
hlavně těm, kdo se podíleli na přípravě tohoto turnaje - zejména rodině 
Šteflových za přípravu guláše a masa na grilování a i za následný úklid. De-
nise Šteflové jsme velice vděční za perfektní obsluhu u výdejního okénka 
a Jardovi Fráňovi za celkovou organizaci turnaje. A díky patří také všem, 
kteří donesli domácí dobroty do společného „rautu“ a všem, kdo poskytli 
věcné dary jako výhru. 
Vzhledem k tomu, že naše řady stále řídnou a na podzim nám odejdou
4 mladí spoluhráči na VŠ, uvítáme nové zájemce o volejbal. Náš oddíl tré-
nuje 2x týdně: ve středu 18-20 a v neděli 9-11. V létě (cca červen - září) jsme 
na antukových hřištích šluknovského stadionu, v zimním období trénuje-
me v tělocvičně ZŠ. Stačí jen přijít na trénink a zkusit to. 

Za volejbalový oddíl
Anna Bušková

Atletická olympiáda Svazku obcí Sever
Dne 24. 6. 2022 se po covidové pauze uskutečnila opět v Rumburku na at-
letickém stadiónu olympiáda Svazku obcí Sever. 
Svazek obcí zahrnuje celkem dvanáct obcí. Každou obec zastupovali žáci 
prvního i druhého stupně, děti z mateřské školky a starosta či starostka.
Mezi disciplíny patřily běh na 50 až 60 m (podle věkové kategorie), hod 
míčkem, skok do dálky a štafetový běh 4 x 100 m, který byl velmi napínavý.

Žáci naší ZŠ J. Vohradského ve Šluknově vybojovali v úmorném počasí vel-
mi slušné páté místo.  
Všichni účastníci atletické olympiády obdrželi na památku tričko a pamět-
ní medaili. 

Mgr. Radek Matějka
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Fotbalové přípravky ukončily sezónu 
Fotbalová sezóna 2021–2022 už je minulostí, soutěže skončily a naši fot-
balově nejmladší se rozloučili v neděli 26. června, kdy pro ně byl připraven 
celodenní sportovně zábavný program. Takovou odměnu a uznání si určitě 
zasloužili, protože jak starší tak mladší přípravka obsadily shodně 2. místa 
ve svých kategoriích okresního přeboru, což je krásný úspěch šluknovské-
ho fotbalu. V kategorii starší přípravky máme i individuální ocenění, kde se 
v této soutěži  stal králem střelců Tomáš Hejtmánek s 54 vstřelenými góly!
Co je ale pro nás největším úspěchem je skutečnost, že i po kovidu máme
v těchto kategoriích více jak 30 stálých dětí!

A jak program probíhal? Dopoledne si děti užily fotbalgolfu na Dymníku
v Rumburku, po obědě si už na našem stadionu zahrála starší přípravka 
domluvený přátelský zápas proti týmu z německého  Grumbachu, který 
náš tým po skvělém výkonu za pomoci talentů z mladší přípravky vyhrál 
13:5! Po zápase následovalo vyhodnocení sezóny, předání pohárů a medai-
lí, poděkování hráčům, rodičům a vedení šluknovského fotbalu a sponzo-
rům za velkou podporu naší mládeže. Závěrem proběhl "sranda fotbálek" 
dětí proti rodičům s následnou volnou zábavou. Ještě jednou děkujeme 
všem rodičům a vedení šluknovského fotbalu za účast, která naše nejmlad-
ší sportovce určitě povzbudila.
Je třeba zmínit, že za poslední rok se náš tým rozrostl o nové trenéry, kteří 
se práce s mladými talenty velmi dobře ujali a jim patří také velké díky. Jen 
tak dál i v nové sezóně!
Přejeme Všem krásné prázdniny a hezkou dovolenou! 

Martin Hladík 

Dorostenci vyhráli svou soutěž
Zatímco družstvům dospělých se právě skončená sezóna příliš nevydařila, 
naše mládežnická družstva slaví úspěchy. O přípravkách se píše v jiném 
příspěvku, starší žáci sdruženého družstva Jiříkov/Šluknov vyhráli okresní 
přebor, když před druhým Cvikovem uhájili náskok jednoho bodu. Mladší 
žáci obsadili ve své soutěži 4. místo s 15 body, když vítězové z České Kame-
nice nahráli celkem 22 bodů. 
Velký úspěch slaví dorostenci, kteří v posledním utkání porazili doma 
sdružené družstvo Chuderova jasně 6:1, když rozhodnuto bylo vlastně 
již v prvním poločase, když na ukazateli skóre svítilo 5:1 pro naše mladí-
ky. Celý ročník tak absolvovali se 16 vítězstvími, jednou remízou a jednou 
porážkou. Velkým soupeřem jim byl dorost Modlan, se kterým na podzim 
u nich prohráli 3:0, ale na jaře doma jim porážku doma oplatili a zvítězili 
2:0. V konečném pořadí ale naši získali 49 bodů a jejich rivalové z Mod-
lan na druhém místě o dva body méně. Nad třetími Trnovany mají náskok
8 resp. 6 bodů.

Po skončení zápasu tak byla radost vítězů velká a za-
sloužená. Na celý tým dorostu i na jeho trenéry může-
me být patřičně pyšní.

Text: Ing. Milan Kořínek, foto: Lucie Dušíková 
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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


