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Pokračování na str. 5

Město Šluknov nabízí k prodeji prvních 12 pozemků
ze zasíťované lokality „Jihozápad“ 

V letošním roce jsme dokončili výstavbu 
inženýrských sítí pro výstavbu 29 pozem-
ků nad rybníkem Zezulák (k dispozici je až 
na hranici pozemků splašková a dešťová 
kanalizace, přípojka NN a vodovod). 
Město Šluknov nabízí k prodeji prvních
12 pozemků z nově zasíťované lokality „Ji-
hozápad“ nad rybníkem Zezulák
Aktuálně (s termínem podání nabídek 
do 13. září) jsou na úřední desce města 
vypsány pobídky k odkoupení prvních
12 parcel.
Minimální požadované nabídkové ceny se 
pohybují dle velikosti pozemku (od 651 m2 
do 1218 m2 - od 339.000 Kč do 633.000 
Kč, přičemž většina pozemků má výměru 
mezi 800 – 900 m2).
Pokud bude o pozemky zájem, budou
k nim v příštím roce vybudovány příjezdo-
vé komunikace a současně bude zahájen 
prodej zbylých 17 stavebních parcel.
Veškeré podrobné informace k prodeji 
pozemků poskytne Odbor správy majetku 
města.

Volby do zastupitelstev obcí 2022
Volby do zastupitelstev obcí se budou konat ve dnech 23. a 24. září 2022.
V některých obcích (ve Šluknově tentokrát ne) proběhnou současně i volby 
do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR.
Obecní zastupitelstva jsou volena jednou za čtyři roky. Ze zvolených čle-
nů zastupitelstva obce je následně na ustavujícím zasedání zastupitelstva 
nově zvolenými zastupiteli volen starosta, místostarosta a členové rady 
města.
Kdo může volit?
• státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci 
trvalý pobyt,
• občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší
18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zá-
pis do dodatku stálého seznamu voličů.
Kam se bude ve Šluknově volit?
• do zastupitelstva města Šluknov
Lze hlasovat na voličský průkaz?
• ve volbách do zastupitelstev obcí na voličský průkaz hlasovat nelze!
Kdy se volby konají?
• v pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 
od 8.00 do 14.00 hodin
Kde se ve Šluknově volby konají?
• v našem městě se bude hlasovat ve stálých volebních okrscích:
okrsek č. 1 – obřadní místnost Městského úřadu Šluknov (1. patro s výta-
hem) Pokračování na str. 3

Nový školní rok nám už zase začal
Ve čtvrtek 1. září jsme se zase všichni sešli ve škole. Nově jsme mezi námi 
uvítali zhruba šedesát prvňáčků a dále dvacet dětí ve dvou přípravných tří-
dách. Těšily se na ně paní učitelky Mgr. Eva Bredlová, Mgr. Jana Kvapilo-
vá, Mgr. Kateřina Nackeová a dále paní učitelky z přípravné třídy Renata 
Hladíková a Iva Stiborová, a jejich asistentky.
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Vážení a milí spoluobčané,
je po prázdninách, žáci opět usedli 
do školních lavic a učitelé za ka-
tedry. Pro žáky prvních tříd a jejich 
rodiče bylo zahájení školní do-
cházky velmi významnou událostí
a upřímně přeji všem prvňáčkům
a jejich rodičům, aby tuto novou 
životní etapu zvládli co nejlépe, aby 
se dětem ve škole líbilo, aby se do ní 
těšily a dělaly svým rodičům radost.
Energetická krize
Všichni vnímáme závažnost situace 
s nejistými cenami energií a zejmé-
na s předpovědí jejich dramatického 
zdražování. Tento negativní vývoj 

Pokračování na str. 3

se dotýká úplně všech, našich domácností, veřejných budov, podnikatelů, 
průmyslu. Většina z nás vnímá obrovskou nejistotu v tom, jak vše nako-
nec dopadne, zda budeme schopni ceny energií zaplatit, zda vůbec budou
k dispozici. A velmi pozorně očekáváme, jak se konečně k celé situaci 
postaví naše vláda. Starostové Šluknovského výběžku vnímají tuto situa-
ci velmi vážně i s ohledem na dopady této krize na občany, města a obce, 
podnikání, průmysl ve výběžku. Za Sdružení pro rozvoj Šluknovska byl 
odeslán premiérovi důrazný do-
pis ve věci účinného zásahu ve-
doucího ke stabilizaci cen ener-
gií a zajištění její dostupnosti. 
Nejsme sami, kteří se obrací na 
vládu a premiéra, a požadují co 
nejefektivnější řešení této krize, 
byť nemáme jistotu, že bude 
naše výzva vyslyšena. 
Volební období končí
V září proběhnou komunální 
volby a opět po čtyřech letech 
občané svým hlasováním roz-
hodnou o novém složení za-
stupitelstva a tím i o dalším 
vývoji našeho města. Čtyři roky 
utekly jako voda a občané bu-
dou jistě vážně hodnotit práci 
15-ti zastupitelů, kteří stáli ve 
vedení města v období let 2018 
– 2022. Dovolím si uvést, že se 
zastupitelé své práci věnovali 
svědomitě a s cílem pracovat 
pro město co nejlépe v podmín-
kách, které v posledních čtyřech 
letech nastaly, a ve fi nančních 
možnostech, které jsme měli.
A pochopitelně v mezích záko-
nů naší země. V tomto volebním 
období jsme se také poprvé se-
tkali s vyhlášením nouzového 
stavu v souvislosti s pandemií 
Covid-19, kdy jsme se muse-
li vyrovnat a zvládnout řešení 
problémů ve zcela nové situaci. 
Toto období trvalo více než dva 
roky a v mnohém ovlivnilo i ži-
vot v našem městě. V množství 
investičních akcí a opravách 
bylo město opravdu úspěšné,
o čemž zcela objektivně vypo-
vídá analýza fi nancí, kterou 
si město nechalo vypracovat 
a o které se zmiňuji v násle-
dující části článku. Vždy ale 
říkám, že mnoho práce bylo 
ve městě za poslední roky od-

vedeno, ale mnoho práce je ještě před těmi, kteří budou ve vedení města
v budoucnu. Za čtyři roky skutečně nelze vyřešit, opravit, postavit vše, to je 
příliš krátká doba. Za úspěchy ovšem stojí zejména poctivá a mnohdy mra-
venčí práce kolegů z radnice, kterým patří velké poděkování. Úspěch nikdy 
není úspěchem jedince, ale výsledkem efektivní spolupráce všech. Nemo-
hu ovšem nezmínit největší problém, který většinu z nás velmi trápí, a tím 
je problematika sociálně vyloučených lokalit, zejména na sídlišti. Ovšem 
i zde lze řešit problémy pouze v mezích, které umožňuje naše legislativa. 
Proto by nebylo čestné ani pravdivé nabízet občanům rychlé a radikální ře-
šení této problematiky, protože neexistuje. 
Střednědobý výhled rozpočtu města Šluknov 
Je všeobecně známo, že udržení zdravé ekonomiky v rozpočtech měst, ve 
fi rmách a dalších subjektech, je základem úspěchu. Negativní ekonomický 
vývoj, nehospodárnost, jakékoli nezodpovědné chování týkající se fi nancí, 
může vést k velmi nepříjemným problémům, které se zpravidla vždy mo-
hou odrážet v rozvoji a fungování města, obcí, fi rem, organizací. Na radni-
ci se dlouhodobě skutečně snažíme hospodařit tak, abychom ufi nancovali 
vše potřebné, a aby zbylo na investice, které město potřebuje.
Města jsou povinna podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů pravidelně zpracovávat střednědobý výhled roz-
počtu města, jenž je nástrojem územního samosprávného celku sloužícím 
pro střednědobé fi nanční plánování rozvoje jeho hospodářství.
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okrsek č. 2 – přízemí základní školy v Žižkově ulici
okrsek č. 3 – přízemí Domu s pečovatelskou službou
okrsek č. 4 – přízemí požární zbrojnice v Království
Z jakých volebních stran bude moci ve Šluknově volič volit své kandi-
dáty?
Registrační úřad zaregistroval ve Šluknově kandidátní listiny celkem 4 vo-
lebních stran (a na každé z nich pak 15 kandidátů), kterým následně vylo-
soval také jejich pořadí, a to následovně:
1.   DOMOV
2.   STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
3.   UNIE PRO SPORT A ZDRAVÍ
4. HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ
A MĚST
Jak se bude volit?
• nejpozději tři dny před volbami všichni voliči obdrží hlasovací lístek (je 
vytištěný oboustranně), v případě jeho ztráty či poškození volič obdrží 
nový hlasovací lístek a obálku přímo ve volební místnosti
• po prokázání totožnosti a státního občanství ČR občanským průkazem 
nebo cestovním pasem ČR popř. průkazem o povolení k trvalému pobytu 
nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o regis-
traci), je voliči umožněno hlasování
V případě závažných důvodů lze požádat před konáním voleb městský 
úřad (evidence obyvatel, pí Slavíková – tel. 412 315 312), nebo ve dnech 
konání voleb příslušnou okrskovou volební komisi o hlasování mimo vo-
lební místnost – k voliči jsou v tomto případě vyslání dva členové volební 
komise s přenosnou hlasovací schránkou.
Úprava hlasovacího lístku – pro volby do zastupitelstva obce
• Na hlasovacím lístku jsou zveřejněny celkem 4 volební strany, jejichž 
kandidáti kandidují do zastupitelstva našeho města. Pořadí volebních 
stran na hlasovacím lístku bylo určeno losem.
• Vzhledem k tomu, že se do šluknovského zastupitelstva bude volit celkem 
15 členů, má také každý volič 15 hlasů, které může na hlasovacím lístku 
uplatnit následovně:
a) Může označit křížkem v záhlaví u názvu tu volební stranu, kterou si 
vybral a jinak již hlasovací lístek neupravuje – v tom případě obdrží kaž-
dý z kandidátů vybrané volební strany 1 hlas a vybraná strana pak celkem 

15 hlasů – k označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě 
již nepřihlíží (pokud takto označí více než 1 volební stranu, bude hlas ne-
platný).
b) Může označit křížkem před jménem max. 15 kandidátů u různých 
volebních stran, které si vybere – v tom případě obdrží každý z kandidá-
tů 1 hlas (pokud volič označí méně kandidátů, nevadí to, pokud jich však 
označí více než 15, bude hlas neplatný).
c) Může oba výše uvedené způsoby kombinovat, tj. označit křížkem 
několik kandidátů z různých volebních stran a zároveň také označit 
jednu vybranou volební stranu – v tom případě pak obdrží hlas každý ze 
samostatně označených kandidátů a vybraná volební strana pak obdrží tolik 
hlasů, kolik jich zbývá do 15, a to tak, že tyto hlasy obdrží její kandidáti podle 
pořadí na hlasovacím lístku (např. volič označí 5 kandidátů a poté jednu
z volebních stran – hlasy obdrží vybraní kandidáti a prvních 10 kandidátů 
z vybrané volební strany).
• Poté volič takto upravený hlasovací lístek vloží do šedé úřední obálky
a úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou vo-
lební komisí do volební schránky. Volič musí dbát na to, aby do šedé úřední 
obálky vložil jen jeden hlasovací lístek, jinak je jeho hlas neplatný.
• Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tis-
kopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nej-
sou vloženy do úřední obálky.
S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemů-
že číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků příto-
men jiný volič, ne však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za 
něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do 
volební schránky.
Výsledky voleb
• zveřejňuje Český statistický úřad na svých stránkách: volby.cz
• výsledky voleb do zastupitelstva našeho města budou bezprostředně po 
jejich zpracování Českým statistickým úřadem (ještě v sobotu 24.09.2022) 
zveřejněny jak na www.mestosluknov.cz, tak také na úřední desce před 
městským úřadem,
• celkové výsledky voleb vyhlašuje po uzavření všech okrskových volebních 
místností Státní volební komise.

Ing. Eva Baboráková, tajemnice

pokračování ze str. 1 Volby do zastupitelstev obcí 2022

pokračování ze str. 2
Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků 
zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční roz-
počet. Město Šluknov si nechalo zpracovat střednědobý výhled rozpočtu 
města, jehož smyslem je podpořit udržitelnost financí, vymezit finanční 
možnosti samosprávy, podpořit zdravý vývoj financí a prokázat schopnost 
samosprávy dostát svým závazkům. Samotný výhled je obsáhlý dokument, 
ve kterém je zpracováno veliké množství dat.
Dovolím si seznámit Vás se zásadními informacemi a závěry. Z tohoto do-
kumentu také vyplývá bilance covidových let 2020 – 2021, která prokázala, 
že finanční dopady čistě do běžných příjmů města z titulu covidu nebyly 
finančně negativní. Za poslední 4 roky byly mimořádné příjmy Šluknova 
(kapitálové příjmy a investiční dotace) ve výši 59 mil. Kč, z toho necelých 
39 mil. Kč byly investiční dotace. Za tuto dobu mimořádné příjmy kryly 
cca ½ investic. Ze zprávy vyplývá, že investice za poslední 4 roky byly nej-
vyšší v historii města, město investovalo cca 123 mil. Kč. Většinu financí 
si město zajistilo samo ze svého rozpočtu, cca 85 mil. Kč, a k tomu získalo 
za poslední 4 roky cca 39 mil. Kč investičních dotací. Nejvyšší investice 
směřovaly do staveb a budov. Běžné výdaje (provozní výdaje a opravy) byly 
za poslední 4 roky nejvyšší u oprav a údržby komunikací, u předškolního
a základního vzdělávání a u nakládání s odpady. Za svoz a likvidaci odpa-
du městu neustále rostou náklady, což je problém města. Město doplácí ze 
svého rozpočtu na svoz a likvidaci odpadu 7 mil. Kč ročně.
Výhled se věnuje také provoznímu hospodaření města. Na provozním 
hospodaření města přímo závisí možnosti rozvoje. Od roku 2012 se zá-
sadně zlepšil výsledek provozního hospodaření, což umožňuje městu 
investovat. Finanční kondice je nejdůležitější údaj celé analýzy. Finanční 
kondice představuje peníze z ročních běžných příjmů po úhradě provozu, 
které mohla samospráva použít do oprav, investic, na splátky dluhů, na 
účty. Zpráva uvádí, že město Šluknov má za poslední roky nejlepší finanč-

ní kondici v historii města, a to navzdory poměrně nepříznivým podmín-
kám (covid, inflace). Díky tomu jsou před městem další reálné možnosti 
investic a oprav. Šluknov za poslední 4 roky vložil do svého majetku cca
189 mil. Kč. Opravy a investice byly velmi dobře kryty. Město se chovalo 
velmi zodpovědně a vytvářelo během let i finanční rezervu na účtech města 
tak, aby bylo schopno v případě problémů (covid, inflace) dostát svým fi-
nančním závazkům. Protože se ale finance rychle znehodnocují inflací, je 
správné investovat do rozvoje, opravovat majetek obce a neodkládat pro-
jekty. Dlouhodobé závazky (úvěry) jsou téměř splaceny. 
Pochopitelně jsou zde rizika, se kterými musíme počítat. Tím je zejmé-
na inflace a zdražování provozu a především investic. Růst cen energií, 
vody, stavebních zakázek, veškerých služeb a další, to vše vyvolá vy-
soký tlak na růst výdajů města. Příležitostí, jak tuto situaci zvládnout, 
je informování obyvatel a uvádět je tak do reality cen veřejných služeb 
města. Dále pak maximalizace využívání příjmů, využít vlastní finanč-
ní potenciál k rychlejší realizaci potřebných oprav a investic. Z dopo-
ručení dále vyplývá, abychom zintenzivnili a urychlili potřebné opravy
a investice a udrželi vysokou finanční bezpečnost. Jakým směrem se za-
stupitelé v budoucnu ve svém rozhodování vydají je na jejich rozhodnutí
a uvážení všech okolností a možností. 
Závěr analýzy dopadl pro město Šluknov opravdu příznivě. Šluknov pro-
speroval a dosáhl nejlepší finanční kondice v historii. Největší devizou 
města byl výborný trend provozního hospodaření. Město také zajistilo nej-
větší výdaje do rozvoje ve své historii. Je natolik finančně silné, že se nemu-
sí fixovat pouze na dotace a může posílit investice, normalizovat příjmy, 
převzít daňovou zodpovědnost a rozhodnout, zda půjde dál cestou prospe-
rity a pokračovat v nastaveném kurzu.

Eva Džumanová
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Sociální pracovník v souvislosti
 s řešením bytové situace

Náplň práce sociálních pracovníků na obcích spočívá především v pomoci 
občanům v tíživé životní situaci. Sociální pracovníci pracují s velice širo-
kým spektrem klientů, kteří se na pracovníky obracejí se žádostmi o pomoc 
v nejrůznějších nelehkých životních situacích, kdy sám klient si neví rady 
a není schopen si s daným problémem poradit a sám jej vyřešit. V součas-
né době se stále více věnujeme pomoci s příspěvkem na bydlení zejména 
u seniorů, kteří se vlivem navyšování cen energií dostávají do fi nančních 
problémů, včetně pomoci sjednání smlouvy u nového dodavatele energie.
V posledních letech je na našem území častým a závažným problémem 
především velká migrace obyva-
tel a s ní je spojený stále se více 
vyskytující problém se ztrátou 
bydlení. Většina nově přícho-
zích se přihlásí k trvalému poby-
tu na základě nájemních smluv 
v bytech soukromých majitelů. 
Mnozí z nich pak nehradí ná-
jemné. Majitelé pochopitelně 
nájemní smlouvy neprodlouží 
a mnohdy přistupují k uzavírá-
ní nájemních smluv pouze na 
omezenou dobu (často pouze 
na jeden až tři kalendářní měsí-
ce), aby dluhy nenarůstaly. Po 
neuhrazení nájemného majitelé 
přistupují k razantnímu řešení, 
kterým je vystěhování jednot-
livců nebo rodin z bytů, kdy
z nájemní smlouvy nevyplývá 
povinnost zajistit náhradní byd-
lení. Jedním z řešení této situace 
je doplatek dluhu ve splátkách. 
Pokud není možné se na splát-
kách domluvit, tak se snažíme 
pomoci se zajištěním náhrad-
ního bydlení, např. se sepisují 
žádosti do azylového bydlení. 
Problém je, že azylové bydlení 
není možné zajistit ze dne na 
den a dostupnost azylového 
bydlení či sociálních ubytoven, 
domovů pro rodiny s dětmi 
apod., je ve šluknovském vý-
běžku velice omezená. Běžným 
a mnohdy jediným možným 
řešením je kontaktování ostat-
ních rodinných příslušníků vy-
stěhovaných osob, zda je možné 
klientovi (rodině), poskytnout 
zázemí. Jelikož velká řada osob 
je do naší obce přistěhována ze 
vzdálených lokalit jiných okresů 
i krajů ČR, sociální pracovník se 
snaží pomoci s návratem klien-
ta (rodiny) do jeho původního 
bydliště, jelikož tam má rodinné 
a sociální vazby, což se málokdy 
podaří. 
Ve všech výše popsaných fá-
zích je vždy nutná spolupráce 
mezi sociálním pracovníkem 
obce, klientem samotným, 
pracovnicemi Úřadu práce ČR

a v neposlední řadě, když se jedná o rodinu s dětmi, tak je vždy nutná spo-
lupráce s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Rumburk – oddělení 
sociálně právní ochrany dětí.
Každý z občanů se na naše sociální pracovníky může obrátit s žádostí o po-
moc při řešení nelehkých životních situací, ale je vždy na každém z klientů, 
zda bude se sociálním pracovníkem, který je odborník, spolupracovat či ni-
koliv a zda ho osloví včas. Každý nese odpovědnost za své vlastní chování 
a činy.

Ing. Hana Wagnerová, vedoucí Odboru sociálních věcí
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Hurá do školky
Provoz Mateřské školy ve Šluknově byl i letos zajištěn v červenci i srpnu.
V červenci navštěvovaly děti MŠ v Žižkově, v srpnu pak ve Svojsíkově ulici. 
V budovách, kde právě neprobíhal provoz, jsme zatím pilně pracovali. 
Zcela novou tvář dostala třída Včeliček. Zde byly odstraněny letité nánosy 
malby i staré omítky, nefunkční závěsy i dráty. Nová výmalba třídu zcela 
rozsvítila. V jiné budově jsme zvládli opravit vstupní chodbu, která již ža-
donila po opravě omítek, oprýskaných rohů. Opravy a výmalby probíha-
ly také v prostorách sloužících potřebám školní jídelny. Vymalované jsou 
nově kuchyňky, výdejna i škrabka brambor. Všechny budovy prošly hloub-
kovým úklidem spojeným kromě dezinfekce například i s mytím oken, 
praním veškerého prádla, čištěním a obnovou hraček a pomůcek, úklidem 
skladových prostor, půd, sklepů apod. Ve spolupráci s Technickými služ-
bami Šluknov se nám povedlo zrenovovat a natřít zahradní nábytek a hrač-
ky ve Svojsíkově ulici. Opravili jsme i ohraničení venkovní umělé plochy
a úpravou prošla i zahradní zeleň. Tu a tam jsme operativně řešili i drobněj-
ší problémy způsobené rozmary počasí – zatečení do venkovní umývárny, 
výpadky el. proudu apod. Ale to prostě k životu patří :-).
V průběhu léta si děti hrály, chodily na procházky, navštěvovaly i výstavy
a tvořily. Zahrada jim v parném létě nabídla i možnost zchlazení v mlho-
višti. 
Jedno letní odpoledne na konci srpna jsme se v naší mateřince sešli spo-

lu s rodiči dětí zapsaných do naší MŠ. Příjemné setkání nabízelo možnost 
seznámení se s novinkami v MŠ, s informacemi souvisejícími s provozem 
MŠ, ale i s učitelkami a jejich požadavky. Někteří rodiče projevili zájem
o přesun dítěte do jiné třídy, jiní teprve podali žádost o přijetí.  
Rodiče, kteří na schůzce nebyli, prosíme, aby si zvedli od 9/2022 trvalý 
příkaz k úplatě za předškolní vzdělávání ze 400,- na 450,-Kč. Upozorňu-
jeme rodiče předškoláků, že v posledním roce dítěte v MŠ již platit tuto 
úhradu nemusí – Vy si prosím příkaz k úhradě zrušte. Výše celodenního 
stravného zůstává zatím stejná, tj. příkaz k úhradě zůstává 850,- Kč. Více 
najdete na www.skolka-sluknov.cz.
1. září už jsme přivítali naše děti ve třídách, kam patří. Tu s úsměvem, tu se 
slzičkou v oku, jindy i s pláčem. Musíme však děti moc pochválit za jejich 
odvahu a statečnost, zejména ty úplné nováčky. Je to velká změna – opustit 
maminku a být v cizím prostředí a s cizí paní. Najednou je naše školka opět 
plná a všechny třídy jsou obsazeny. Po chodbách se rozezněl smích, zpěv
i dupot malých šikulů.
Přejeme všem dětem, aby se jim u nás moc líbilo, protože pak budou spo-
kojení i jejich rodiče, kteří v nás vkládají důvěru, když do školky přivádějí 
svůj poklad, své zlato.
Všem přejeme krásný školní rok 2022-2023!

Za MŠ Jana Korečková, ředitelka

Nový školní rok nám už zase začal
V průběhu prázdnin jsme na škole zase nezaháleli. Na budově v Žižkově 
ulici byla vyměněna okna směrem k mateřské škole. Ve třídách to nyní vy-
padá mnohem lépe a budeme moci účelněji větrat. Do některých tříd byl 
dokoupen nábytek dle potřeby vyučujících.  Na hlavní budově byla vyma-
lována chodba v přízemí včetně emailových nátěrů. Kolemjdoucí si jistě 
všimli i výkopových prací okolo budovy, kde se provádí nová izolace. Sice 
nám to v průběhu roku přinese nějaké komplikace – budeme muset vstu-
povat předním vchodem, do jídelny se bude chodit okolo bývalé pizzerie, 
ale po dokončení prací bude moci být konečně upraven i školní dvůr. 

Na škole jsme přivítali také některé nové vyučující a asistentky, doufám, že 
se mezi nás brzy začlení a budou pro naše žáky přínosem. I v tomto roce se 
snažíme diferencovat výuku. Téměř všechny hodiny jazyků máme dělené, 
také většinu hodin informatiky. I některé hodiny českého jazyka a matema-
tiky máme buď rozdělené na skupiny, nebo tam učí učitelé v tandemu. Tak-
to přizpůsobujeme výuku potřebám a schopnostem žáků, což se doufám 
odrazí i na jejich výsledcích. 
Všichni si přejeme, aby tento školní rok probíhal bez různých omezení
a abychom se mohli vrátit k bohaté tradici mimoškolních aktivit. Doufám 
tedy, že se alespoň s některými z vás potkáme na akcích pro veřejnost, které 
už začínáme pro tento rok plánovat.
Přeji všem žákům, jejich rodičům a i všem kolegům, abychom společně 
prožili tento školní rok ve zdraví, v pohodě a s úsměvem na tváři.

Více foto na str. 11
Za ZŠ Mgr. Renata Sochorová, ředitelka
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Kontejnery na 
objemný odpad 

Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny dne 24. září (sobota) 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 parkoviště od 11:00 do 13:00 hodin,  
Království – st. p. č. 374/1 – dřívější Vlachovka (od kostela směrem na Ji-
říkov) 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 tě-
mito látkami, stavební odpad, odpady, pro které jsou ve městě rozmístěny 
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“.        
Kontakty: 
e-mail: mansfeldova@mesto-sluknov.cz
telefonní číslo: 412 315 334

Za ORŽP, Bc. Tea Mansfeldová
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Poutníci nám přišli zahrát a zazpívat do zámeckého parku
Stovka návštěvníků si přišla 12. srpna 2022 do zámeckého parku poslech-
nout koncert country kapely „Poutníci“. Večer to byl velmi příjemný. Krás-
né letní počasí, pohodová hudba, o kterou se postarali správní chlapíci
a skvělé občerstvení od rodiny Stožických. Věřím, že všichni přítomní si 
tento letní podvečer užili. 

Do Šluknovského zámku zavítá kvintet hudební skupiny Hot Wings
Již v pátek 16. září 2022 v 18.00 hodin přiveze do Šluknovského zámku 
kvintet hudební skupiny Hot Wings známé světové swingové melodie po-
čínaje skladbou Five Foot Two, Eyes of Blue z roku 1914. Nebude chybět 
ani několik fi lmových kousků a rock´n´rollů k tanci. Večerem bude dopro-
vázet svým vyprávěním o jazzu a swingu pan Ing. Milan Kratochvíl. 

Check Accordion Trio zahrají ve Šluknovském zámku
Po dvou zrušených koncertech z důvodu coronavirové pandemie snad již 
letos si budeme moci poslechnout koncert skupiny Check Accordion Trio, 
kteří nás navštíví v pátek 7. října 2022 v 19.00 hodin. Toto uskupení tří 
mladých akordeonistů studuje pod vedením Jytte von Rüden na Národní 
hudební akademii v Dánsku. Akordeon nám představí ve všech možných 
polohách od baroka po modernu a každý bez ohledu na věk si přijde na své. 
Zazní skladby, které byly přímo napsány pro akordeon, ale uslyšíte i kusy, 
které si trio muselo upravit a v jejich podání snad zní ještě lépe než některé 
originály. Tak přijďte posoudit sami!

Přijďte si do Šluknovského zámku užít večer plný zábavy s Lukášem 
Hejlíkem a Alanem Novotným
Město Šluknov – Šluknovský zámek a zámecká cukrárna Bea vás srdečně 
zvou 18. října 2022 od 18.30 hodin na zábavný pořad „Vaříme z vody
(U nás v Evropě)… aneb Cooking show v LiStOVáNí“. 
Po téměř deseti letech se projekt LiStOVáNí vrací na své věrné scény s co-
oking show U nás v Evropě, knihou která vychází ze stejnojmenného tele-
vizního pořadu. V průběhu večera navštívíte s modrožlutým moderátorem 
Lukášem Hejlíkem země Evropské unie, seznámíte se s vybranými deseti 
evropskými tatínky, které ztvární Alan Novotný. Společně uvaříme hutný 
euroguláš, těšte se na velkou divadelní kuchařskou show!
Svá místa si můžete zarezervovat již nyní v Regionálním informačním cen-
tru ve Šluknovském zámku. Těšíme se na vaši návštěvu!
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Po stopách indiánů aneb týden na skautském táboře
Necelá dvacítka táborníků se letos vydala „Po stopách indiánů”, a tak se 
naše tábořiště u základny v Karlově ulici ve Šluknově během jednoho hor-
kého červencového dne proměnilo v indiánskou osadu. 

První výzva zněla jasně, získat si důvěru indiánů. V prvních dnech tábora 
jsme vyráběli šperky, zbraně a nástroje z přírodnin. Ty pak bylo potřeba 
prezentovat šamanovi u rituálního ohně spolu s pokřikem a tancem. Další 
zkoušky však už nebyly tak jednoduché. Indiáni totiž prověřovali schop-
nosti nejen v poznávání přírody, tábornických dovednostech a fyzické 
zdatnosti, ale i umění spolupracovat. Někteří si poprvé vyzkoušeli i spaní 
pod hvězdnou oblohou, která v měsíčním svitu okouzlila nejednoho z nás. 

Velká zkouška odvahy nás čekala 4. den. Po náročném výšlapu na Jedlovou 
jsme museli zdolat lanovou dráhu vysoko mezi korunami stromů Jedlové. 
Všichni zkoušku zdolali ve zdraví a ještě jsme si odnesli kopu borůvek na 
knedlíky a koláč.

Týden uběhl jako voda a čekal nás závěrečný oheň - slibový. Slibový oheň 
je jedinečná příležitost, kdy se po celém roce snažení mohou ti nejpilnější 
stát opravdovými skauty. Oheň neslouží však pouze slibujícím, ale během 
jeho tajemné atmosféry měl každý možnost si chvíli popřemýšlet o vlast-
ních myšlenkách. 
Zaujali jsme vás?  Zavítejte k nám podívat se na jakoukoliv schůzku. 
Probíhají každou neděli ve školním roce od 9:00-11:00 hodin. Od nové-
ho školního roku se ještě možná rozšíří o jiné dny v týdnu, vše bude zveřej-
něno na našich webových stránkách/Instagramu.
Budeme se těšit!

Monika Phamová - Gurmán
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Tradiční setkání rodáků v Království
Všechno má svůj konec, taktéž i setkání rodáků v Království. V pátek
12. srpna 2022 jsme zájemce provedli po naučné stezce Divého muže, 
kterou v červnu letošního roku předala do užívání místní lesnická škola 
pod vedením ředitele Mgr. et Bc. Rudolfa Sochora. Někteří z přítomných 
neznali důl Schweidrich, někteří Grohmannovu výšinu, kterými stezka 
prochází, takže jejich radost byla dvojnásobná. Pokračovali jsme k vod-
ní nádrži Vlčí pod kopcem Vlčice, nacházející se mezi Čítkovým mlýnem
a Karlovým údolím. V zámku jsme si pak prohlédli opravené harmonium, 
na jehož opravu rodáci také přispěli. Jakmile bude v kostelíku sv. Jakuba 
v Císařském obnovena podlaha, bude nástroj přemístěn na své původní 
místo. 
Páteční slunné odpoledne jsme ukončili posezením v zámecké cukrárně, 
kde jsme si pochutnali na zákuscích, zmrzlině a kávě či studeném nápoji. 
Druhý den dopoledne jsme se sešli u kostela sv. Vavřince v Království, aby-
chom byli přítomni mši svaté, kterou již tradičně celebrovali Mons. Karel 
Havelka z Litoměřic a šluknovský farář arciděkan Pavel Procházka. Tento-
krát pan Havelka hovořil o tom, jakou důležitost má pro nás kostel a vnitřní 
zařízení. Hlavně oltáře a sochy svatých. 

Šluknovský farář Pavel Procházka pak předal paní starostce a panu Havel-
kovi vlastnoručně vypěstovanou rostlinu chilli papriky v květináči. 
Poté jsme se odebrali na hřbitov, abychom vzpomněli na královského rodá-
ka, architekta Hanse Richtera, kterému Spolek Němců a přátel německé 
kultury nechal zhotovit na jeho rodný dům čp. 161 pamětní desku a ne-
chal opravit náhrobek na hrobě jeho rodiny a město Šluknov se postaralo 
o nátěr železného plůtku. Vystavena byla i nástěnka s jeho životopisem
v češtině i němčině a fotografiemi budov, které navrhl a které lze obdivovat 
jak u nás v Česku tak v německém Sasku. 
Pak už naše kroky vedly na Křížový vrch, kde nás čekalo překvapení v po-
době obnovené getsemanské zahrady s opravenými původními sochami 
Ježíše s andělem a spícími apoštoly Janem, Petrem a Jakubem od sochaře 
Salma z Nových Křečan. Sochy byly tímto umělcem předány v roce 1859,
v roce, kdy byla vysvěcena celá křížová cesta. Moc panu Bc. Michalu Buš-

kovi, který má na starost památky, děkujeme. 
Další překvapení nám přítomným nachystal vedoucí odboru životního 
prostředí MěÚ pan Mgr. Martin Chroust. Byly jím modely trpícího Krista 
do kaple žaláře Krista, obnovené v roce 2016. Tak jako před několika lety 
ve Fukově i zde si každý zvolil tu sochu, která se mu nejvíce líbí, aby ji pak 
její autor zhotovil v potřebné velikosti. Představili se nám i jejich autoři, 
studenti Akademie výtvarných umění Praha v Praze se svým vedoucím pe-
dagogem panem Mgr. Janem Kracíkem. Jako před lety svatý Nepomuk pro 
Fukov budou i tyto modely zhotoveny v požadované velikosti a vystaveny 
v zámku, než vítězná socha při příštím setkání rodáků v sobotu 12. srpna 
2023 dostane své trvalé místo v kapli žaláře Krista. 
A pak už jsme se všichni těšili na oběd, protože nám pořádně vyhládlo.
V Domě kultury už nás čekal personál restaurace Club s gulášem a vepřo-
vou pečení s knedlíkem a také s vychlazenými nápoji. Než nám byly done-
seny nápoje a naservírován oběd, pozdravila přítomné naše paní starostka 
Mgr. Eva Džumanová a paní Roswitha Mautsch, která letos zastupovala 
paní Bärbel Henss, opatrovnici Království, která se letošního setkání ne-
mohla zúčastnit, jelikož její manžel ležel po úraze v nemocnici. 
Obě popřály všem účastníkům hezký zbytek pobytu a šťastnou cestu zpět 
do jejich i někdy vzdálených domovů. 
Také jsme poslali gratulaci nejstaršímu účastníku panu Josefu Zinkemu, 
který by s námi slavil své 92. narozeniny, ale úraz jej upoutal na nemocniční 
lůžko.
Všichni se těšíme na shledání v roce 2023.

Text: Helga Hošková, foto: Klára Štěpánková
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Foto: Ing. Nikola Turková
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Foto: Ing. Nikola Turková
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HISTORIE

Výpisky z kroniky Šluknova
od Roberta Lahmera

V době vlády Marie Terezie, kdy byla zavedena povinná školní docházka, 
začaly jako houby po dešti vyrůstat školy, i když ne všichni a všude toto na-
řízení vítali. Lidé si však začali uvědomovat, jak důležité vzdělání je.
Už po bitvě u Hradce Králové v roce 1866 se v tehdejším Rakousku ukazo-
vala ve všech oblastech snaha o pokrok.
Do té doby platila Politická školská ústava – Politische Schulverfassung
z 11. 8. 1805. Se schválením Říšských školských zákonů – Reich-
svolksschulgesetz ze dne 14. května 1869, které vstoupilo v platnost
1. října, tím pozbyla platnosti všechna dřívější nařízení, došlo ke konečnému 
odloučení školy od církve a prodloužení školní docházky do dokončeného 
14. věku dítěte. Každý cítil, že nastala nová doba. I Šluknov si uvědomoval 
cenu dobrých škol a přinášel proto velké oběti. V roce 1871 byla aktivo-
vána samotná měšťanská škola, roku 1875 zřízena odborná škola tkalcov-
ská, o čtyři roky později postavena nová budova národní školy čp. 564
v dnešní Karlově ulici (do odsunu bylo v této budově okresní hejtmanství 
a muzeum, následně zde bylo zemědělské učiliště, poté lesnická škola až 
do současnosti), v novém obecním domě čp. 573 v dnešní Křečanské ulici 
byla umístěna zimní zemědělská škola (poté se tato budova přeměnila na 
nemocnici, zdravotní středisko a následně dům pro seniory). V roce 1884 
byla otevřena nová tkalcovská škola s čp. 580 v dnešní ulici T. G. Masaryka, 
která v té době byla nejkrásnější budovou ve městě a zároveň její ozdobu 
(po válce v této budově byl okresní národní výbor a od roku 1954 lesnická 
škola). 
Odborné školy byly určeny především k tomu, aby vychovávaly co nejlépe 
pracovníky a pomocné síly pro jednotlivá odvětví uměleckého průmyslu. 
Měly být tam, kde buď po továrnicku provozovaný průmysl již existoval, 
nebo již byly dány podmínky pro jejich zdar, a konečně i tam, kde se do-
máckým průmyslem již delší dobu a ve větší míře zabývali a časově se tato 
průmyslová odvětví pozdvihnou tím, že technické a umělecké vzdělání 
zaměstnaných lidových vrstev bude podporováno, při čemž je nutné brát 
ohled na místní poměry a okolnosti.
K urychlení výstavby zmíněné tkalcovské školy došlo proto, že již v roce 
1882 město Jiříkov vynaložilo nemalé úsilí na to, aby získalo povolení
k výstavbě oddělení pro plátenický průmysl, o což usiloval i Šluknov
a Rumburk.
Tuto odbornou tkalcovskou školu, dokončenou v roce 1885, vybavila vláda 
vším potřebným: učebními pomůckami, stroji, nářadím atd. Stát přispíval 
i na platy učitelů. Náklady na výstavbu školní budovy neslo město samotné. 
I v Mikulášovicích 1879, ve Šluknově 1883, Jiříkově 1885, Šenově 1881, 
Lobendavě 1885 byla poskytována výuka ve vystavěných průmyslových
a pokračovacích školách.
Také ostatní školství se v tehdejším politickém okrese Šluknov od roku 
1870 pozvedlo a mohlo by se těšit dalšímu rozmachu, kdyby všestranně 
bylo uznáváno, „že k nejdůležitějším úkolům obcí a správních úřadů patří 
bezesporu péče o veřejnou výuku a vzdělávání lidi.“
Mikulášovice, Jiříkov, Dolní Poustevna, Šenov, Staré Křečany, Fukov a Vi-
lémov stavbou nových škol vytvořily vhodná místa k vyučování, jiné obce 
rozmnožily adaptací počet učeben, nebo vyučovacích míst. 

Pro zajímavost uvádíme počet obyvatel dle sčítání lidu v r. 1880, počet 
dětí školou povinných a počet učitelů ve školním roce 1887/88.

Šluknov 4623 lidí, 711 dětí školou povinných (bez tkalcovské školy),
18 učitelů
Jiříkov 7132 lidí, 945 dětí školou povinných, 16 učitelů
Filipov 1149 lidí, 211 dětí školou povinných, 3 učitelé
Císařský 1854 lidí, 183 dětí školou povinných, 3 učitelé
Nové Hraběcí 598 lidí, 37 dětí školou povinných, 1 učitel
Rožany, Harrachov, Královka – 1355 lidí, 182 dětí školou povinných,
3 učitelé
Fukov 780 lidí, 110 dětí školou povinných, 2 učitelé
Staré Křečany 3426 lidí, 457 dětí školou povinných, 8 učitelů
Nové Křečany 1582 lidí, 183 dětí školou povinných, 3 učitelé
Valdek 223 lidí, 43 dětí školou povinných, 1 učitel
Kunratice 675 lidí, 107 dětí školou povinných, 1 učitel

Království 2505 lidí, 350 dětí školou povinných, 5 učitelů

Robert Lahmer v kronice dále píše: Šluknov se může chlubit i větším 
počtem humanitárních zařízení. Např.:
• stavbou nové nemocniční budovy čp. 329 v současné Hradební ulici, kte-
rá vznikla v roce 1872 z nadace Josefa Henkeho (později byl v této budově 
okresní soud s věznicí, dále pak kanceláře a učebny zemědělského učiliště, 
nyní lesnická škola), 
• adaptací staré školy čp. 155 v současné Nerudově ulici, do které byl umís-
těn chorobinec (po 2. světové válce byla tato budova předělána na byty
a v následujících letech zbourána), 
• rozšířením hřbitova v r. 1874, 
• zřízením sirotčince s čp. 111-112 v dnešní Smetanově ulici z nadačního 
fondu Barbary Kumpfové v letech 1886 – 1887. Byl řízen řádovými sestra-
mi Boromejkami a 29. září 1887 litoměřickým biskupem Dr. Schöbelem 
slavnostně vysvěcen (za války byla v této budově mateřská škola, po válce 
školní družina s vývařovnou).
• Město zdobí také nový Střelecký dům z let 1877 – 1878 se zahradou – 
čp. 546 v ulici T.G. Masaryka, který je dílem místního Střeleckého spolku
(v roce 1930 tato budova vyhořela, v roce 2017 byla na témže místě vysta-
věna nová budova, která slouží lesnické škole jako sportovní hala).
• Na velkého syna Marie Terezie Šluknov též myslel a to tím, že mu byl po-
staven v roce 1886 pomník, který má být poděkováním velikánu Josefu II. 
a zároveň trvalou ozdobou města (stával na soklu před lesnickou školou, 
během války byl ukryt, nyní stojí na soukromém pozemku u vily čp. 693
v ulici Rumburská).
Na počest 40. výročí vlády císaře Františka Josefa byla 16. listopadu 1888 
na zasedání městského zastupitelstva založena nadace na podporu rodin 
povolaných záložníků v případě mobilizace a pozůstalým padlých vojáků. 
10. ledna 1876 prodal Franz Ernst Harrach Šluknovské panství za 1 milion 
Guldenů drážďanskému velkoobchodníku se dřevem Ernstu Grumdtovi
a ten se tak stává prvním soukromým majitelem tohoto panství. Také ob-
chod se v posledních desetiletích pozvedl. Tkalcovny nabízejí šatovky, deky, 
šátky, bavlněné látky na sukně, látky na kalhoty, lněné látky, sypkovinu, 
barchety, povlaky, samety atd. Největšími dodavateli jsou firmy: Wenzel 
Jänchen, Johann Jänchen, Wilhelm Weber, Johann Waldhäuser jun., Franz 
Josef Bitterlich, Josef Bitterlich, Friedrich Protze, Franz Pietschmann, K. 
J. Müller, F. J. Bienert a další. Významná je též továrna na výrobu knoflíků 
a stuh A. Madera, továrna na zpracování žuly a mramoru Viktora Schleich-
era, výroba umělých květin F. A. Webera a mechanická koželužna Richter
a Waldhauser, ve které je zavedeno elektrické osvětlení a kde se vyrábí hlav-
ně kůže na podrážky. Výrobky ze sparterie dodává firma Piuse Kumpfa.
Ernst Grumdt zde zřídil parní pilu, která dodává fošny, prkna a latě. 
Měšťanský a panský pivovar, v současnosti pod jedním vedením, a dodá-
vají pivo i do zahraničí. K rozvoji přispívá také c. k. Česká severní dráha.
23. března 1872 bylo započato se stavbou železniční tratě na lince Rum-
burk – Šluknov a 12. prosince téhož roku projela první zkušební lokomo-
tiva. Tato 9,93 km dlouhá trať byla dána do užívání 8. ledna 1873. 1. října 
1878 převzala dráha transport pošty a tím skončilo dovážení pošty poslem, 
který trasu mezi Šluknovem a Rumburkem vykonával 3x denně.
V roce 1884 se pokračovalo se stavbou železnice do Mikulášovic o délce
12 km a tak mohly od 2. listopadu dovážet nákladní vlaky štěrk z kame-
nolomu v Císařském. A již 14. prosince byly otevřeny stanice Velký Šenov, 
Vilémov a Mikulášovice.
Také spolkový život ve městě byl na dobré úrovni. Byl zde např. Spolek 
veteránů, střelců, mužský pěvecký sbor, zemědělský spolek, spolek na 
podporu nemocných, dva školské spolky a sekce Horského spolku pro se-
verní Čechy, který ve Schweidrichu 10. června 1886 otevřel pro veřejnost 
dřevěnou rozhlednu a 29. června téhož roku předal do užívání dřevěnou 
rozhlednu na Jitrovníku v Království.
Ve Šluknově sídlí též okresní hejtmanství a okresní soud, daňový úřad, cej-
chovní úřad, okresní školská rada a školský inspektorát. Šluknov má dva 
vlastní advokáty, 1 notáře a 3 lékaře. Svůj úřad zde mají i četníci. Starostou 
města Šluknov byl 17. května 1883 zvolen Friedrich Protze.

Helga Hošková
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V našem městě každoročně zastavují historické motocykly ČECHIE-
-BÖHMERLAND. Nebylo tomu jinak ani v letošním roce. Letos to bylo
v pořadí již 24. setkání. Setkání proběhlo 27. srpna na náměstí Míru, kde se 
sjela spousta motocyklů. V příštím roce se těšíme na další shledání.

Foto: Roman Müller

A zase ta strašidla… 
LS ROLNIČKA zahájí další divadelní sezónu

V srpnu jste mohli navštívit představení naší Rolničky na cestách, a to na 
krásném místě v Jiřetíně pod Jedlovou, kde mají kouzelné letní divadlo
i s hradem, nebo také na Vilémovské pouti. Pokud jste nás nezastihli ani 
na jednom tomto místě, nezoufejte! V září se můžete těšit na Strašidla
z půdy, která zahrajeme na každoroční mezinárodní divadelní přehlídce
v Dolní Poustevně - konkrétně v sobotu 24. září od 15 hodin. A kdo by se ješ-
tě strašidel bál a nevěděl, jak je vyhnat, tak hned první neděli 2. října zahra-
jeme Strašidla z půdy v našem domácím “divadle” v DK Šluknov, hlavní sál
v 1. patře od 15 hodin. Věřím, že si všichni (především i dospělácký do-
provod) rádi znovu zopakují brouka v hlavě v podobě známé nakažlivé 
melodie:  ,,Ramtarára ramtata moucha spadla do bláta….” Dále se v nové 
divadelní sezoně 2022/2023 můžete těšit na pohádku O vodníkovi Lindí-
kovi (6.11.), O zlobivé Mařence (4.12.), Komedie s Kašpárkem (8.1.2023), 
Perníková chaloupka (5.2.), Jak švec ke štěstí přišel (5.3.) a 23.dubna na 
naši divadelní přehlídku.

Během září také zahájíme novou sezónu dětského divadelního souboru 
Kvítko, pokud máte šikovné dítko, které ideálně umí případně začíná číst, 
rádi přivítáme i nové členy.
Vaši přízeň také rádi uvidíme na našem facebooku (https://www.facebook.
com/LoutkovySouborRolnicka). Na tomto odkazu najdete také aktuality 
ohledně našich pohádek, fotografie z představení a soutěže. Na každé po-
hádce je připraven doplňující program v podobě fotokoutku či obří puzzle. 
Vyfoťte se jako drak či princezna, sdílejte na náš facebook a vyhrajte “vstu-
penku” do zákulisí s možností vyzkoušení převleku za princeznu, krále, 
draka, čerta, strašidlo nebo třeba českého Honzu, nebo si vyzkoušet, jak 
se takové loutky vodí aj. 
Ať se chystáte na jakoukoliv naši pohádku, budeme se těšit na Vaši návště-
vu. 

Za LS ROLNIČKA, Karolína Fráňová

ČECHIE-BÖHMERLAND projížděly Šluknovem



Přivítali jsme
Stelu Stelmaščukovou

Marii Bílou
Romanu Sivákovou

Jindřicha Pjetaše
Tobiáše Farbára 

Manželství uzavřeli
František Oplt a Petra Schwarzová

Aleš Rigo a Magda Feková
Ladislav Dreveňak a Marcela 

Patkaňová
Petr Sivák a Uršula Hučková

Tomáš Ilek a Pavlína Patrovská

Rozloučili jsme se s
panem Jiřím Remešem

paní Miluškou Kohoutkovou
paní Marií Královou

paní Marií Havrišovou
paní Janou Sazanovovou

paní Hedvikou Flodrmanovou
paní Marií Pušovou

panem Oldřichem Čermákem
panem Milanem Hokešem

panem Petrem Divišem
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VZPOMÍNKY

PODĚKOVÁNÍ

SPOLEČENSKÁ 
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

Blahopřejeme občanům, kteří
v říjnu oslavili životní jubileum

70 let
pp. Melničuková Anna

Lust Zdeněk
Bořecký Petr

Svobodová Margita
Firyt Zdeněk

75 let
pp. Bienert Josef

Puš Jan
Beláková Alena

Frömmel Jáchym
Fialová Marie
Středová Jana

80 let
paní Abramcovová Irena

85 let
paní Tůmová Eva

86 let
pp. Šimonková Helena

Patočka Václav
87 let

pp. Camfrlová Emilie
Hamala Jiří

Beytler Jaroslav

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

Dne 14. září 2022 by pan Václav Kubík oslavil
90. narozeniny, ale tragická nehoda před 18 lety bohu-
žel ukončila jeho život a nám zbyla jen bolest a vzpo-
mínky. Moc nám všem chybí. Stále vzpomíná manžel-
ka a děti Václav s rodinou, Dana s rodinou a vnoučata 
Dana, Klárka, Kačka a Vašík.
Děkujeme všem, kteří věnují tuto vzpomínku s námi.

Děkuji Radě města za přání a dáreček k mému životnímu jubileu, též dě-
kuji za osobní návštěvu paní Markové a paní Justové. Moc mě to potěšilo.

Eva Tůmová

Dne 9. září. 2022 by oslavila své 100.narozeniny naše 
drahá maminka, babička, prababička Miloslava Paří-
ková. 
19.10. 2022 tomu již bude 7 let co nás navždy opustila. 
S láskou vzpomínají dcera s rodinou, vnoučata a prav-
noučata.

Chtěli bychom poděkovat panu Viktorovi Pepelovi a Romaně Allermanno-
vé za šest nádherných víkendů, které jsme mohli strávit s našimi postiže-
nými dětmi na farmě v Království. Zároveň děkujeme fi rmě Plaston s.r.o. 
za podporu pana Pepela v hipoterapii postižených dětí které se provádějí 
na jeho pozemcích.
Rodina Novákova,Soukupova,Svobodova,Jiřinských a Mrkvičkova.

Jaroslava Mrkvičková Mladá Boleslav

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu:
Tetra hnědá, Dominant všech barev, Green Shell-typu 

Araukana a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 16– 20 týdnů. Cena 220 - 269 Kč/ks.

Prodej se uskuteční:
25.9. a 23.10.2022

Šluknov – náměstí u lékárny - 14:45 hodin
...................................................................................................

Info: Po-Pá 9.00 - 16.00 hodin,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Prodej slepiček

Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově z. s. zahajuje další koncertní sezónu. 
Úvodním koncertem sezóny 2022-2023 bude vystoupení čtyř kontrabasů 
"Bumblebass". Kontrabas je neprávem považován za nástroj čistě dopro-
vodný. Členové kvarteta Ondřej Sejkora, Jan Hrubeš, Jindřich Konvalinka 
a Martin Brádle nás přesvědčí o jeho plném využití ve skladbách W. A. Mo-
zarta, A. Charpantiera, B. Smetany, M. P. Musorgského a dalších skladate-
lů. Koncert se uskuteční ve středu 21. září v 19 hodin v sále Šluknovského 
zámku. Vstupné je 150 Kč, senioři a mládež 100 Kč.
Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme vám zajímavý a krásný zážitek s krás-
nou hudbou

Za KPVH Bortníková B.

Zahájení koncertní sezóny 
Kruhem přátel vážné hudby ve 

Šluknově
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Doubkovice 2022
Jak je již tradicí, i tento rok se o letních prázdninách konalo dětské táboření 
s dobrovolnými hasiči ze Šluknova. Letošní 20. ročník se nesl v duchu čar
a kouzel, s tématem Harry Potter. 
Týdenního táboření se zúčastnilo opět 35 dětí jak z našeho dětského kolek-
tivu, tak i jejich kamarádi mimo hasičský kroužek. Hlavní organizace pro-
gramu se opět ujali naši mladší „Doubkem odchovaní“ členové. Ti starší 
pak zajistili zázemí tábora včetně polní kuchyně a byli připraveni kdykoliv 
pomoci.
Po příjezdu do ,,Doubkovic,, byly děti moudrým kloboukem rozděleny do 

týmu-kolejí. Následně si každá kolej vymyslela svůj název, pokřik, zhoto-
vila si erb a vyrobila své létající koště. Takto mohly začít soutěžit o ,,Doub-
kovský poklad„.  

K jeho získání bylo potřeba co nejvíce bodů, které děti získávaly v různých 
soutěžích (honba za jednorožcem, Gringottova banka, Dobbyho ponožka, 
cesta do neznáma, cesta za ohnivým pohárem, kouzlení s písmeny, běh do 
vrchu, branný závod...)
Oblíbený byl let přes Doubkovice, po jehož absolbování děti získaly letecký 
průkaz na své koště. 
Překvapením byl opravdový kouzelník - Štěpán Šmíd, který předvedl 
spoustu dechberoucích kouzel. Některé z nich se od něj mohly děti naučit.
Jeden den si děti pomocí kotlíkové magie uvařily oběd v přírodě. Mohly tak 
získat pro svoji kolej další cenné body. Porota hodnotila chuť, stolování
a následný úklid po vaření.
Ani tento ročník se nemohl obejít bez tradiční stezky odvahy (cesta zapově-
zeným lesem) a oblíbené diskotéky, která začala po vyhlášení celotáborové 
hry. 
Zakončením táboření byl výlet autobusem do Saurier parku v Budyšíně. 
Můžeme říci, že až na pár drobných poranění a klíšťat, se vše opět vydařilo 
ke spokojenosti dětí, které mohou vzpomínat na společné zážitky.  

Pořádání takovéto akce, včetně její náplně, se odvíjí od finančního zajiště-
ní, se kterým pomohla řada sponzorů. Naše poděkování však patří všem, 
kteří nás podpořili jakoukoliv formou a podíleli se tak na jejím hladkém 
průběhu. 

Především to bylo Město Šluknov, Technické služby Šluknov, Plaston ČR, 
Elektro Mareček, Kamenoprůmyslové závody Šluknov, Lékárna Bona 
Dolní Poustevna, Stavebniny U Nádraží, Auto-moto centrum Šluknov, 
Autoškola Kopecký, Potraviny D+S, Pizza Italia Šluknov, pánové Tomáš 
Laštůvka, Lukáš Kunst, Karel Novák, Petr Gall, Václav Svačina a Vladislav 
Skopal a další, kteří si ani nepřáli být jmenováni. 
Na závěr nesmíme zapomenout poděkovat Skautům z Varnsdorfu, kteří 
nám propůjčili nejen jejich louku, ale i kompletně postavený a vybavený 
tábor, který jsme jim pomohli na úplný závěr všech prázdninových pobytů 
sbalit. Ještě jednou děkujeme všem za přízeň, kterou nám věnujete. 

 Zděnek Jiřinský, SDH Šluknov
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Začali jsme dobře
Poslední srpnový víkend začal pro fotbalisty nový ročník 1.A třídy. V prv-
ním domácím zápase jsme hostili mužstvo Dobroměřic, které patří k fa-
voritům soutěže, a určitě se bude snažit o postup. Čekal nás proto těžký 
zápas. Šluknovské vedl nový trenérský tým Plachý a Zeman a na hřiště 
poslal  značně omlazené mužstvo i s pěti novými posilami. Společně zatím 
odehráli jen tři zápasy a nejsou dokonale sehraní, přesto se hrál pohledný 
fotbal a bojovalo se o každý metr hřiště. Naši mladíci překvapili rychlostí
a bojovností, soupeři zase většími zkušenostmi. Zápas byl proto vyrovnaný 
a rozhodovaly standardní situace, ze kterých padly obě branky, když naši 
vstřelil hlavou Láďa Čurgali ml. Vítězství mohly získat obě strany, rozho-
dovala jediná vstřelená branka, ale žádné se nepodařilo proměnit šance
a tak musely rozhodnout pokutové kopy. V těch jsme byli stoprocentní, 

takže první dva body z utkání se silným soupeřem zůstaly doma.
Děkujeme hráčům, za předvedený výkon. Byl to velký rozdíl ve výkonu pro-
ti jarní části a tak lepší pohyb, nasazení a zodpovědnost mužstva ocenili 

diváci potleskem během utkání i po něm. 
K druhému utkání jeli naši fotbalisté do Ervěnic a výsledek odpovídal tra-
dici: doma naši vyhrávali, v Ervěnicích vždy remizovali a tak tomu bylo
i letos. Mužstvo nastoupilo ve stejné sestavě jako v prvním zápase a od za-
čátku bylo aktivnější. Podařilo se nám dostat se do vedení brankou Ton-
dy Trojana, ale do poločasu bylo vyrovnáno, když po chybné rozehrávce 
domácí využili svou šanci. Druhý poločas jsme šli znovu do vedení, když 
Vašek Hák po rychlém útoku obstřelil brankáře. Potom jsme na hřišti do-
minovali a vypadalo to na udržení vedení, ovšem po nešťastné teči našeho 
hráče skončil míč v naší brance. Od té doby byla hra chaotičtější, šance byly 
na obou stranách, ale výsledek se nezměnil. Zápas v Ervěnicích tedy skon-
čil jako tradičně remízou. Na řadu přišly opět penalty, jejich hvězdou byl 
brankář Petr Janda, když čtyři penalty chytil a tu svou proměnil.
Začátek je tedy dobrý – dva zápasy a čtyři body. Ať to vydrží!
Začala i okresní II. třída pro B-tým v Lipové. I tady jsou odehrány dva zápa-
sy, které přinesly jednu výhru a jednu porážku. Ve výběžkovém derby naši 
porazili Velký Šenov 4:1, s nepříjemným soupeřem v Březinách  prohráli 
3:4. I tak je vstup do nového ročníku dobrý.

Text: Ing. Milan Kořínek, foto: Lucie Dušíková
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Hasičské stanování na téma " Olympiáda "
v Království 2022

Tento rok jsme opět uspořádali stanování pro děti, které navštěvují hasič-
ský kroužek v Království, a pro jejich rodinné příslušníky. Téma stanovaní 
byly Olympijské hry.  Hned první den jsme si společně namalovali olympij-
skou vlajku a po zapálení olympijského ohně jsme začali plnit první disci-
plíny – hod oštěpem, hod koulí, hod na cíl. Celý tábor jsme měli pořád co 
dělat, navlékali jsme korálky, uvařili jsme si společně večeři v kotlíku, hráli 
jsme různé společenské a míčové hry, měli jsme stezku odvahy v lese a kaž-
dý večer jsme měli promítání pohádek.
 V pondělí jsme navštívili výstavu stolních her na Zámku a chráněnou dílnu 
Kormidlo, kde jsme si každý vyzdobil svoji taštičku, do které jsme si poz-
ději schovávali olympijské dukáty, které jsme dostávali za plnění jednotli-
vých disciplín. Vyzkoušeli jsme si různé disciplíny z olympijských her a za 
odměnu jsme mohli své dukáty utratit v obchůdku, kde jsme měli různé 
věci, hračky, tužky, sladkosti. Po celou dobu jsme měli nádherné velmi tep-
lé počasí, takže jsme využili koupání v bazénech a v místním rybníku, který 
jsme nedávno objevili. Za odměnu jsme se vydali na celodenní výlet vlakem 
do děčínského Hopsária, kde jsme si to všichni moc užili včetně dospělých. 
Pochutnali jsme si na skvělém obědě v místní restauraci v Pivovaru.
Po cestě jsme mohli vidět jak probíhají dohašovací práce ve Hřensku a jed-
notlivé nabírání vody vrtulníky z Labe. Neskutečný zážitek. 
 Velké díky patří našim kuchařům a všem vedoucím a technické četě, bez 
nich by se stanování neuskutečnilo, neboť kvůli tomu obětovali svojí do-
volenou. 
Dále děkujeme sponzorům: Město Šluknov, fi rma Nabo, Uzeniny Vohnout 
Vdf, Pekárny Rumburk, kolektiv Šluknovského zámku, Toi Toi, Chráněná 
dílna Kormidlo, Gastro Plch, TS Šluknov, p. M. Chábera, manželé Přidalo-
vi a ostatní, kteří si nepřáli být jmenováni. 

Michaela Holakovská, SDH Království
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Pojďte s námi rybařit! 
Dětský rybářský kroužek ČRS MO ŠLUKNOV 2022 - 2023

Sportovní rybolov je u nás velmi oblíbený. Rybaření samotné má spole-
čenskou a kulturní hodnotu a proto je péče o jeho rozvoj v zájmu celé naší 
společnosti. Svědčí o tom i mnoho rybářských kroužků pro děti a mládež ve 
větších i menších městech a na vesnicích. I u nás máme rybářský kroužek 
s dlouholetou tradicí, kde vyrůstají mladí rybáři. Děti jsou vedeny k tomu, 
aby poznaly kouzlo rybaření, které spočívá ve vlastním potěšení, splynutí
s přírodou a uspokojení z dosažených úlovků.  
V průběhu roku organizujeme několik rybářských závodů a to jak vlast-
ních, tak i ve spolupráci s ostatními rybářskými organizacemi. Skvělým 
zážitkem je nejen se zúčastnit, ale také přijít fandit, podívat se, s jakým 
nadšením mladí rybáři vytahují své úlovky, měří je, pouští a nakonec
s úsměvem přebírají krásné ceny. 

Abychom však mohli jít lovit ryby, 
je nezbytné znát předpisy o rybář-
ství a na jejich základě vypracovaný 
rybářský řád. Umět poznat více než 
jeden druh ryb, jak je možné je ulo-
vit, jakým způsobem, který odpoví-
dá zásadám řádného výkonu rybář-
ského práva, ochrany ryb i přírody. 
Jako každý rok, tak i letos od
7. října v 15,00 hod. na rybářské 
chalupě pod Šluknovským zám-
kem, dáváme mládeži a dětem, kte-
ré zahájily povinnou školní docház-
ku, možnost vzdělávat se v našem 
rybářském kroužku a předáváme 
jim naše znalosti, aby se mohli stát 
správnými rybáři a mohli legálně 
lovit ryby. Víme, že rybářské vědo-
mosti nestačí získávat jen radami
a pozorováním. Znalosti je třeba 
získávat také četbou vhodných 

knih a časopisů. Nepodceňujeme ani nacvičování a osvojování si znalostí 
z praktického rybolovu a rybolovní techniky. Zabere to tedy mnoho času, 
aby se z člověka stal správný rybář a často je to pěkná dřina, ale sportovní 
rybolov je hlavně zábava, koníček a vášeň. Kdo mu jednou propadne, okusí 
pocit zdolávání velké ryby na rybářském prutu, jen tak se této záliby nevzdá 
a nedá na ni dopustit. 

Všem přeji pohodový, klidný zbytek léta a všem stávajícím i budoucím ry-
bářům a rybářkám, 
Petrův zdar!

Ing. Tomáš Kolonečný,
vedoucí rybářského kroužku,

kontakt a bližší info pro nové zájemce na tel. 725 547 674
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Víkendová přespávanda od spolku Radost dětem Šluknov
Poslední červencový víkend byl ve znamení každoroční stanovačky od 
spolku Radost dětem. Sraz byl v pátek odpoledne u restaurace Bohemia. 
Odtud putovala procházkou výprava dětí a členů spolku směr myslivecká 
chata v Novém Hraběcí. Po cestě jsme se občerstvili výbornou zmrzlinou 
a brzy dorazili na naši základnu. Stany byly postaveny během chvilky a už 
nic nebránilo tomu rozdělit se do týmů a zahájit víkend plný soutěží a her. 
Čtyři kapitáni z řad dospěláků měli za úkol dovést své svěřence k celko-
vému prvnímu místu. Jako první a zároveň nejdůležitější úkol bylo zvolit 
název týmu, vymyslet pokřik a v neposlední řadě namalovat vlajku muž-
stva. Nutno podotknout, že o vlajky se sváděl celý víkend tuhý boj, neboť 
družstva dostávaly velmi cenné body za ukořistění tohoto klenotu soupe-
řům. Každý tým si svou vlajku velmi dobře schovával a najít ji nebylo pro 
zvědavé a motivované protivníky vůbec nic jednoduchého. O rozdělování 
bodů za různé soutěže se starali naši výborní rozhodčí, kteří se i přes veš-
kerou snahu kapitánů nedali uplatit žádným způsobem. O jejich přízeň 
se ucházely tyto týmy: Růžoví banditi, Akawi, Zelené packy a Bílí bizoni. 

Akawi

Bílí bizoni

Růžoví banditi

Zelené packy

V pátečním podvečeru už byly hry v plném proudu. Po přetahování lanem, 
plněním balónků vodou, hodem na cíl a dalšími disciplínami byla tabulka 
velmi vyrovnaná a naznačovala, že to bude boj o každý bodík až do neděle. 

Páteční večer vyvrcholil stezkou odvahy a opékáním buřtíků. Bohužel so-
botní počasí nám mnoho nepřálo. Probudili jsme se do pošmurného rána, 
které chvílemi doprovázel déšť. To ale neodradilo ani jeden tým v nadšení a 
po vydatné snídani se opět soutěžilo o body. Na obídek jsme se procházkou 

vydali do restaurace Balaton. Podával se řízek s hranolky a k pití výborná 
malinová limonáda.  Po návratu na mysliveckou chatu se opět bojovalo
o bodíky do tabulky např. v házení šipek na terč. Nutno podotknout, že 
v této fázi táboru už ani jeden tým neměl ponětí kdo vlastní jeho vlajku. 
V podvečer na všechny čekala trasa s pěti stanovišti, kde se plnily zajímavé 
úkoly. K večeři byly výborné borůvkové knedlíky. Bylo poznat, že děti daly 
do soutěží všechnu energii a těsně po vyhlášení večerky tvrdě usnuly. Ne-
děle už se nesla v duchu blížících se výsledků. Po sečtení bodů se zdálo, že 
je o všem rozhodnuto. Jenže to by do celé situace nesměli zasáhnout naši 
rozhodčí. Při závěrečném vyhlášení výsledků začali udělovat plusové a mí-
nusové body každému účastníkovi. Bylo vidět, že našim arbitrům opravdu 
nic neuniklo. Po konečném zúčtování dopadly týmy tak vyrovnaně, že lze 
všechny považovat za vítěze. Každý tým vyhrál krásný dort z cukrárny BEA 
a také spoustu sladkostí a diplomy. Závěrem také musíme velmi poděkovat 
našemu skvělému kuchaři, který se o nás staral vskutku královsky. Velké 
díky také patří všem členům spolku a sponzorům, bez kterých by to nešlo. 
Sponzoři akce:
BEA cukrárna+pekárna 
Restaurace BALATON
NABO Navrátil
Město Šluknov

David Adámek za spolek Radost dětem
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Zednické práce
- stavby a rekonstrukce komínů
- sádrokartonářské práce
- podřezávání domů 
- malířské práce 
- fasády a zateplování domů
- obklady a dlažby
- kamenické práce
JÁDROVÉ VRTÁNÍ(10mm-500mm)

Adrian Ucrainschi, tel. 774 186 101,
a.ukrajinsky@seznam.cz

103.1 FM  R-SEVER

NATANKUJTE  
ZADARMO

Po celé září vyhrávejte 
v našem vysílání  
poukázky na pohonné 
hmoty v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým 
rozhlasem 
Sever

Po celé září vyhrávejte 


