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Otevřeli jsme sběrný dvůr
v areálu kompostárny

Dva roky od prvotní idey - sloučit odpadové hospodářství města pod jeden areál, se v průběhu letních prázdnin po 
zdárně provedené stavbě povedlo ukončit kolaudační řízení stavebních úprav v areálu kompostárny.

Pokračování na str. 5

Dotace na
fasády

a střechy pro 
rok 2023

Město Šluknov podporuje zlepšení 
celkového vzhledu města a bude 
tak i nadále pokračovat v podpoře 
vlastníků na opravě fasád a střech 
– nově dle rozhodnutí Rady města 
v celém městě (území městské pa-
mátkové zóny Šluknov – dále jen 
MPZ, bude mít zlepšené podmín-
ky) a s navýšeným předpokládaným 
objemem alokovaných prostředků 
ve výši 500 tis. Kč.
Snahou vedení města je nejen zlep-
šení vzhledu centra Šluknova, ale 
též postupné rozšiřování a zkvalit-
ňování služeb v turistickém ruchu
i oživení obchodu a služeb.

Pokračování na str. 2

Výzva pro rodiče dětí
narozených v období

1. dubna až 31. srpna 2022
Slavnostní obřad Vítání občánků proběhne koncem měsíce listo-
padu 2022. Žádáme rodiče o závazné potvrzení účasti na obřadu 
a to nejpozději do 15.11.2022. Vítání bude probíhat u dětí naroze-
ných v období od 1.4.2022 do 31.08.2022. Vaši účast prosím po-
tvrďte u matrikářky Jany Galbavé, tel. 412 315 311,
galbava@mesto-sluknov.cz. Pozvánky s konkrétním datem a mís-
tem Vítání občánků Vám budou následně zaslány. 

MěÚ Šluknov - Jana Galbavá, matrikářka

Ve dnech 23. a 24. září 2022 proběhly volby do za-
stupitelstva města Šluknov 2022, s jejich výsledky 
vás seznámíme na str. 2.

Srdečně zveme občany města 4. listopadu 2022 na 
Křížový vrch ve Šluknově. Přijďte si zasadit strom
a udělat tak něco pro životní prostředí a hlavně pro 
město, ve kterém žijeme. Více informací se dočtete 
na str. 3. 
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Pokračování na str. 3

Důsledkem by měla být širší nabídka služeb i delší pobyt návštěvníků ve 
městě, a tím i zlepšení a zvýšení kupní síly pro místní podnikatele a pro-
dejce.
Velice vítáme zájem vlastníků objektů o zlepšení technického stavu jejich 
objektů i jejich vzhledu, čímž přispívají k celkové vizualizaci a oblíbenosti 
našeho města. 
Na 108. zasedání Rady města Šluknov byl odsouhlasen další, již 6. ročník 
tohoto dotačního titulu, a je tak možné si na příští rok akci připravit a po-
žádat o příspěvek, nově od letošního roku mohou podávat žádosti o dotace 
majitelé objektů v CELÉM MĚSTĚ. S ohledem na skutečnost, že provádě-
né opravy nemovitostí zejména v MPZ jsou ve velmi vysoké kvalitě, budou 
příspěvky navýšeny, a to následovně:
FASÁDY
Dotace na opravu (ne pouhý nátěr či zateplení) fasády činí 500 Kč/m2 na 
čelní stěnu a 300 Kč/m2 na stěny ostatní čisté plochy (bez oken a dveří)
u objektů v Městské památkové zóně, u objektů mimo památkovou zónu 
pak 350 Kč/m2 na stěny podél místních komunikací čisté plochy. Maximál-
ní výše dotace činí 80.000 Kč na jeden obytný dům. V případě, že oprava 
probíhá v průběhu několika let, výše dotace za každý rok se sčítají a po do-
sažení 80.000 Kč na jeden obytný dům není nárok na další dotaci.
STŘECHY
Dotace na výměnu krytiny (ne pouhý nátěr nebo částečná oprava stře-
chy nebo částečná oprava střechy nebo přeložení krytiny vyjma břidlice) 
činí 400 Kč/m2 na čelní část střechy, 200 Kč/m2 na části ostatní u objektů
v Městské památkové zóně a u objektů mimo památkovou zónu pak
300 Kč/m2 na pohledové části (viditelná část střechy od okapního žlabu ke 
hřebeni) podél místních komunikací. Maximální výše dotace činí 60.000 
Kč na jeden obytný dům. V případě, že oprava probíhá v průběhu několika 
let, výše příspěvku za každý rok se sčítají a po dosažení 60.000 Kč na jeden 
obytný dům není nárok na další dotaci. 
Termín podání žádostí je do 30.11.2022.
A co je k tomuto potřeba? U objektů v městské památkové zóně je nutné 
projednat záměr se zástupci Státní památkové péče MěÚ Rumburk, který 
vydá závazné stanovisko, jenž je nutnou součástí Žádosti o neinvestiční 
účelovou dotaci na obnovu fasády či výměnu střešní krytiny.
U všech objektů je nutné vyplnit žádost včetně stanovení čisté plochy fa-
sády či střechy pro stanovení oprávněné výše dotace a také je velmi vhodné 
mít předjednány realizace prací s dohodnutou firmou, neboť se pak vyhne-
te problémům s časovou tísní při realizaci a možným vracením dotací kvůli 
nezhotovením prací z důvodu vytíženosti firem.

Veškeré informace naleznete v přílohách, které jsou ke stažení na webu 
města - Text dotačního programu 2023, Žádost o dotaci - fasáda 2023, 
Žádost o dotaci - střecha 2023, Vzor smlouvy 2023, Kritéria 2023 a mapa 
MPZ Šluknov ve formátu jpg, nebo v tištěné verzi na Odboru rozvoje a ŽP 
MěÚ Šluknov. 
Pokud budete mít zájem o další informace, obraťte se na pracovníka Odbo-
ru rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov p. Michala Buška – tel.: 412 315 332,
e-mail: busek@mesto-sluknov.cz 
Pojďme společně udělat Šluknov hezčím…

pokračování ze str. 1
Dotace na fasády a střechy pro rok 2023

Volby do zastupitelstva města Šluknov 2022 – výsledky 
Nově zvolenými členy zastupitelstva pro volební období 
2022 – 2026 jsou: 
Volební strana č. 1 – DOMOV – 4 mandáty 
Tomáš Luft     441 hlasů
Ing. František Štefáček    437 hlasů
Zdeněk Žebro     336 hlasů
Mgr. Martin Vyšohlíd    299 hlasů 
Volební strana č. 2 – STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – 5 mandátů 
Mgr. Eva Džumanová    606 hlasů
Ing. Marek Kopecký    526 hlasů
Petr Kocián, DiS.     465 hlasů
Ing. Tomáš Kolonečný    446 hlasů
Mgr. Ivana Ganišinová    422 hlasů 
Volební strana č. 3 – Unie pro sport a zdraví – 2 mandáty 
Jiří Beneš     360 hlasů
Vladimír Zeman    284 hlasů 
Volební strana č. 4 – MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA
HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST – 4 mandáty 
Mgr. Bc. Rudolf Sochor    513 hlasů
Mgr. Lenka Líbalová    437 hlasů
Ing. Josef Sivák     418 hlasů
Ing. Jakub Šulák     390 hlasů 

 Prvními náhradníky za jednotlivé volební strany, které získaly man-
dát v ZM, jsou: 
DOMOV     Miloš Vyskočil – 312 hlasů
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ  Božena Zemanová – 395 hlasů
Unie pro sport a zdraví   Ladislav Čurgali st. – 244 hlasů
MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA 

Ing. Pavel Kout – 352 hlasů
HARMONICKÝ ROZVOJ  
 Získaný celkový počet hlasů: 
DOMOV     4328 hlasů (23,17%)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 6327 hlasů (33,88%)
Unie pro sport a zdraví   2964 hlasů (15,87%)
MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA  

5055 hlasů (27,06%) 
HARMONICKÝ ROZVOJ
 Nejvyšší počet hlasů získala stávající starostka 
Mgr. Eva Džumanová – 606. 
Z celkového počtu 4.384 voličů přišlo volit své zastupitele 1.453 voličů, 
volební účast byla jen málo přes 33%, tedy o 4% méně než v roce 2018
a o 8% méně než v roce 2014. Tradičně nejvyšší volební účast byla v okrsku 
č. 4 v Království a nejnižší v okrsku č. 2 v základní škole v Žižkově ulici. 

Ing. Eva Baboráková, tajemnice

Za ORŽP: Bc. Michal Bušek
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Vážení a milí spoluobčané,
právě končí čtyřleté volební období a práce zastupitelů, kteří byli zvoleni na 
období 2018 – 2022. V průběhu těchto čtyř let bylo investováno do údrž-
by a obnovy majetku města Šluknova 189 mil. Kč. Připomeňme si některé
z nich. Byla opravena hřbitovní kaple ve Šluknově včetně vybudování no-
vých parkovacích míst. Ve dvou etapách byla opravena školní jídelna, jejíž 
technicky stav byl žalostný. Bylo provedení zateplení budovy, bezbariéro-
vé úpravy, výměna oken, nová vzduchotechnika v kuchyni školní jídelny. 
V budově ZŠ J. Vohradského probíhala po celou dobu postupná výměna 
oken, byla vybudována odborná učebna přírodopisu a poradenského pra-
coviště. V současné době probíhá odizolování budovy ZŠ, následovat bude 
oprava chodeb a školních šaten, včetně nového vybavení šaten pro žáky.
V ZŠ ul. Žižkova byla vyměněna okna, budova se nově stala bezbariérovou 
včetně nového zázemí pro školního výchovného poradce a nového sociální-
ho zázemí. V roce 2020 byla dokončena kompletní rekonstrukce tělocvič-
ny, která probíhala ve čtyřech etapách.  V rámci dalšího snižování energe-
tické náročnosti objektu, jakožto součást projektu EPC, bylo realizováno 
snížení podhledu velkého sálu tělocvičny akustickými panely, do kterých se 
implementovalo osvětlení LED svítidly, a nové topení na principu sálavých 
panelů. Bylo investováno do elektronického zabezpečení objektů ZŠ.
V MŠ Žižkova byla opravena rampa, vznikla nová přírodní zahrada, plot
a parkoviště pro zaměstnance, byla opravna střecha. Byly vyměněny ply-
nové kotle. V MŠ Svojsíkova byl opraven plot, vznikla nová parkovací mís-
ta podél plotu. Byla zahájena rekonstrukce hasičské zbrojnice a dokončena 
bude v letošním roce. Na Židovském vrchu byla vybudována nová vyhlíd-
ka, která se stala zajímavým turistickým cílem. Bylo doplněno nové veřejné 
osvětlení v několika místech a ulicích katastru města.
Nezapomněli jsme ani na kulturní památky. Bývalá sladovna je kultur-
ní památkou a zahájili jsme postupné opravy. Byla provedena 1. etapa 
- oprava krovu a střechy sladovny, následovala 2. etapa, kdy byl opraven 
krov, část střechy včetně nového hvozdu. Křížová cesta v Království se po 
dlouhých letech dočkala oprav kaplí a soch. Na několika místech katastru 
města byly obnoveny křížky. V kostelíku v Císařském byly obnoveny vnitřní 
malby, harmonium, zednické práce, oprava fasády a v současné době se 
dokončuje výměna podlahy. V letošním roce bylo dokončeno vybudování 
sběrného dvora v areálu kompostárny.
Od roku 2018 město rozhodlo o poskytování neinvestiční dotace na opravu 
fasád a střech v památkové zóně. Projekt je úspěšný a pokračuje dál. Od
r. 2023 je okruh poskytování dotací rozšířen na celé město.
Byly vybudovány kilometry nových chodníků. Každoročně byly a jsou do 
oprav a nových povrchů místních komunikací investovány cca 4 mil. Kč, 
byly vybudovány nové přechody pro chodce pro zvýšení jejich bezpečnosti. 
Postupně byly opraveny další propustky a mostky. Byla kompletně opra-
vena plocha autobusové zastávky Benar. Nově byla vybudována a doplně-
na dětská hřiště v Království a za školní jídelnou. Byly provedeny opravy 
stávajících dětských hřišť a jejich oplocení. Byla dokončena rekonstrukce
a dostavba cyklostezky Šluknov – Rožany.
Na městském stadionu byl zrekonstruován tenisový kurt, nyní je nově zre-
konstruována další plocha s antukovým povrchem a multifunkční hrací 
plocha s umělým povrchem. 
Na investiční akce je třeba se vždy dobře připravit. Ve strategickém 
plánu rozvoje města je revitalizace bývalé sladovny, projektová do-
kumentace je připravena po podrobné a opakované diskuzi zastu-
pitelů. Připravena je též projektová dokumentace na vybudování 
dopravního hřiště pro děti. Je také hotová projektová dokumentace na vy-
budování cyklostezky Šluknov – Fukov, která je pro svou náročnost roz-
dělena do tří etap. Je zpracována architektonická studie rekonstrukce
a dostavby ZŠ Žižkova. Na efektivní řešení problematické plochy mezi ga-
rážemi po ul. Rumburská je připravena projektová dokumentace, žádost 
o dotaci je podána. Práce budou probíhat ve dvou etapách. Je připravena 
projektová dokumentace včetně stavebního povolení na úpravu křižovatky 
Na Špici. Bohužel jsme letos dotaci neobdrželi, realizace by měla proběh-
nout v příštím roce. Připraveno je mnoho dalších projektů. 
Jednali jsme s představiteli Hasičského záchranného sboru o možnosti 
vybudování nové hasičské zbrojnice pro profesionální hasiče ve Šluknově. 
MV ČR může žádat o dotace, v současné době probíhají jednání o převo-
du pozemku. Šluknovská stanice HZS je poslední profesionální jednot-
kou dále do výběžku, je tedy velmi potřebné, aby jejich působení bylo ve 
Šluknově zachováno a pracovali v prostorách, které odpovídají současným 
požadavkům. Vše je na dobré cestě a věřím, že se nové hasičárny v brzké 

době dočkáme. Šluknovský Sbor 
dobrovolných hasičů by získal pro 
svou činnost současnou budovu 
hasičárny.
Probíhají postupné práce na rekon-
strukci budovy městské knihovny, 
která je také kulturní památkou. Ve 
městě byl instalován nový turistic-
ký informační systém, který čítá 31 
směrovníků, 24 převážně kamen-
ných infotabulí a 11 velkoplošných 
map. Jsou navrženy nové turistické 
stezky tak, aby tvořily okruhy a ob-
sáhly celé okolí města. Po doladění 
detailů s KČT tak vznikly 4 nové 
trasy. 
Důležitým počinem je pořízení digitálního pasportu inženýrských sítí
v majetku města. 
Každoročně jsou městem fi nančně podporovány volnočasové aktivity, 
spolky, sdružení, organizace i jednotlivci na základě podané žádosti o do-
taci. Obnova a revitalizace zeleně ve městě je neméně důležitá. Proběhly 
práce na obnově zeleně na hřbitově v Království a v různých částech města 
včetně ošetření památných stromů. Na hřbitově v Království byla obnove-
na hlavní cesta a nově i brána.
Zasíťováním pozemků pro výstavbu rodinných domů vzniklo 29 nových 
parcel v lokalitě pod Stříbrným vrchem. Pro rozvoj města je to velmi důle-
žité a zájemci mají možnost výběru.
Toto je výčet některých investičních akcí a oprav majetku města. Podrobné 
informace lze nalézt ve výročních zprávách Odboru rozvoje a životného 
prostředí. 
Ve městě bylo za poslední roky odvedeno veliké množství práce, ale mnoho 
práce v dalších letech je před dalšími budoucími zastupiteli. Doufejme, že 
se město bude i nadále rozvíjet pozitivním směrem.

Eva Džumanová
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Opravy památek ve městě v roce 2022
Město Šluknov v roce 2022 mělo připraveno několik akcí k opravě na poli 
historického odkazu ve městě – památek. A to jak nemovitých, tak i movi-
tých a drobných památek. Největší akcí mělo být dokončení opravy krovu 
a střechy sladovny, jako nemovité kulturní památky. Bohužel jsme museli 
dvakrát zrušit výběrové řízení, neboť cenová relace předložených nabídek 
byla velmi vysoká a přesahovala i finanční rámec veřejné zakázky a museli 
jsme tak tuto akci pro letošní rok zrušit…
Dalším objektem je obnova oken a balkonových dveří ve 2. patře tzv. Webe-
rovy vily, kde sídlí Základní umělecká škola a knihovna. Stav oken byl již 
velmi tristní – do oken zatékalo a nešla ani řádně zavřít. Okna se opravují 
– vyhnilé části se vyměňují, odstraňují se staré nátěry, přetírají se, vnější 
okenní rámy se upravují a osazují dvojitým zasklením, aby se alespoň tro-
chu stabilizovala proti úniku tepla. Některá okna (ve východní části) mají 
i zabudované předokenní žaluzie, které se opravují tak, aby byly znovu 
funkční. Samotné práce, i přes větší zdržení v letních měsících, se v sou-
časnosti chýlí ke konci a doufáme, že okna budou dobře sloužit zejména 
v zimě. Akci podpořilo dotací Ministerstvo kultury a to v rámci Programu 
regenerace MPZ Šluknov finanční částkou 370.000,- Kč, což představuje 
41 % z celkových nákladů ve výši 903.749,- Kč. Zhotovitel – T. Knazovič, 
Rumburk.

stav oken při zahájení prací

Z movitých památek se jedná o dokončení restaurování soch Getsemanské 
zahrady Křížové cesty v Království. Sochy byly po celkovém restaurátor-
ském zásahu na přelomu července a srpna osazeny na své původní mís-
to a mohly tak být prezentovány i při setkání rodáků z Království. V roce 
2021 bylo opraveno sousoší Krista s andělem a v letošním roce pak sochy 
sv. Jana, Jakuba a Petra.  Akci finančně podpořil Ústecký kraj v rámci Pro-
gramu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 
2022 finanční částkou 194.400,- Kč, což představuje 52 % z celkových ná-
kladů ve výši 373.750,- Kč. Zhotovitel – R. Šolc, Praha.

Getsemanská zahrada Křížové cesty v Království 

Na poli drobných památek se opravoval kříž u bývalé olejárny na cyklostez-
ce Šluknov - Rožany. Kříž byl opraven a doplněn kolorovanými postavami 
Krista, Panny Marie, sv. Jana Křtitele a Máří Magdaleny. Akci finančně 
podpořil Ústecký kraj v rámci Program na záchranu a obnovu drobných 
památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro 
rok 2022 finanční částkou 40.000,- Kč, což představuje 38 % z celkových 
nákladů ve výši 106.00,- Kč. Zhotovitel – T.Bodor, Lipová. Musíme zde po-
děkovat panu Marku Platilovi za metodickou i praktickou pomoc, včetně 
dodání historických podkladů a pramenů.

Za ORŽP: Bc. Michal Bušek
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Otevřeli jsme sběrný dvůr v areálu kompostárny
pokračování ze str. 1
Jejich smyslem byla úprava stávajícího areálu tak, aby mohl sloužit nejen 
jako kompostárna, ale i jako sběrný dvůr. V rámci úprav bylo vybudová-
no zastřešené stání pro velkoobjemové kontejnery, nájezdová rampa pro 
osobní automobily, sklad nebezpečných odpadů a nový servisní výjezd. 
Akce podpořil Ústecký kraj částkou 4.561.000 Kč (což je nejvyšší dotace, 
jakou loňský rok v tomto programu jakékoliv město obdrželo). Za bezpro-
blémovou a rychlou realizaci děkujeme fi rmě Děčínský stavební podnik.

Nový sběrný dvůr s kom-
postárnou byl pro veřej-
nost otevřen v pondělí 
3. října. Původní areál
v Císařském tak slouží už 
jen jako sídlo Technických 
služeb Šluknov. Prosíme 
tedy o respektování to-
hoto stavu a odevzdávání 
veškerého odpadu v nově 
upraveném areálu v Továr-
ní ulici. Ve sběrném dvoře 
budou přijímány všechny 
odpady, na které jste byli 
zvyklí v Císařském – nejen 
tedy bioodpad a objemný 
odpad, ale i nebezpečný odpad, vytříděný odpad, stavební suť, pneumati-
ky, aj. a nemění se ani stávající podmínky odevzdávání odpadu prostřed-
nictvím odpadové karty…Pevně věříme, že prostory nově upraveného are-
álu budou pro všechny uživatele komfortní a přikládáme několik fotografi í 
z realizace.

Za ORŽP: Mgr. Martin Chroust

Výběrové řízení na fukci úředníka - sociálního pracovníka Odboru sociálních věcí

Tajemnice Městského úřadu Šluknov v souladu se zák. č. 312/2002 Sb., o 
úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci úředníka – sociálního pracov-
níka Odboru sociálních věcí   předpokládaný nástup od 01.11.2022 nebo 
po dohodě
 Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
státní občan ČR, popř. cizí státní občan, který je na území ČR přihlášen k 
trvalému pobytu,
dosažení věku 18 let,
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka
 Požadavky:
kvalifi kační předpoklady: vysokoškolské příp. vyšší odborné vzdělání dle 
§ 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění 
se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, so-
ciální péči nebo speciální pedagogiku vysoké pracovní nasazení a odolnost 
vůči stresu, odpovědnost, samostatnost a spolehlivost, komunikativnost 
a organizační schopnosti, schopnost pracovat v týmu, znalost práce na 
PC, zkouška zvláštní odborné způsobilosti v sociálních službách, řidičské 
oprávnění skupiny „B“, praxe v oboru, místní znalost a znalost cizích ja-
zyků - výhodou
 Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náleži-
tosti:
jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo 
trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k 
pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče

 Uchazeč k přihlášce připojí tyto doklady:
Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a od-
borných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností, 
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních 
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domov-
ským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se 
bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání 
 Platová třída odpovídající druhu práce:
10. platová třída podle platných znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, nařízení vlády č. 399/2017 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve 
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlá-
dy č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných služ-
bách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zařazení do platového stupně 
dle započitatelné praxe
 Způsob podání přihlášky:
Uchazeč podá písemnou přihlášku i s požadovanými doklady v uzavřené 
obálce s označením „Sociální pracovník“ nejpozději do 19.10.2022 osob-
ně v úředních hodinách do podatelny Městského úřadu Šluknov nebo do-
poručeně poštou 
(v takovém případě je rozhodné prezenční razítko Městského úřadu Šluk-
nov) na adresu:
Městský úřad Šluknov, k rukám tajemnice, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to i v jeho 
průběhu, příp. nevybrat žádného uchazeče bez udání důvodu.
Ve Šluknově dne 14.09.2022                

  Ing. Eva Baboráková, tajemnice MěÚ Šluknov
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Město Šluknov v roce 2022 připravilo z rozpočtu města řadu investic
a oprav pro zachování a zlepšení podmínek a služeb ve městě. Pro podpo-
ru bydlení se pokračovalo v dokončení zasíťování lokality Jihozápad pro 
rozvoj a nabídku pozemků na výstavbu RD na pozemcích nad rybníkem 
Zezulák. V současnosti tak má město připraveno 29 pozemků na výstavbu 
RD (již byl zahájen prodej prvních 12 pozemků) s kompletními přípojkami 
vody, splaškové kanalizace a elektro. Pro vyznačené komunikace a chod-
níky je zhotovena dešťová kanalizace. Tyto se budou postupně dle zájmu
o pozemky realizovat v příštím roce zároveň s instalací veřejného osvětlení.
Na hřbitově byl opraven urnový háj, který byl již za zenitem své životnosti, 
což se ukázalo i nutností demolice sekce B a F kolumbária, která se již roz-
padala. Prostor urnového háje byl opraven na základě schváleného projek-
tu a řešil nově zpevněné plochy – chodníčky ze žulové mozaiky, kamenná 
schodiště, lavičky, záhony, opravu stávajících opěrných a oddělujících zdí
a nové místo pro sběrné kontejnery. Práce provádí firma 2RV stavební 
s.r.o., Vilémov.

Investiční akce ve městě v roce 2022

Dalšími akcemi se pokračuje v opravách školských objektů, kde se na ZŠ 
Žižkova se měnila okna jižní fasády, která byla již v havarijním stavu. Doži-
lá okna tak byla vyměněna za okna nová s trojitým zasklením a fasáda srov-
nána tak, aby se mohlo v blízké budoucnosti pokračovat buď zamýšlenou 
kompletní přestavbou objektu, nebo alespoň zateplením této fasády. Práce 
prováděla firma DSP s.r.o. Děčín za cenu 1,6 mil. Kč.

U objektu ZŠ J. Vohradského jsme byli úspěšní s dotací MMR na moder-
nizaci šaten a chodeb 1. PP. Stěžejní částí této akce je odizolování vnějšího 
líce podzemní části objektu, aby mohlo dojít v následujícím roce k dlou-
ho připravované akci na zpevnění přístupové plochy na dvůr ZŠ. Žáci pak 
budou chodit do školy po řádných přístupových cestách. Vnitřní úpravy 
budou řešeny odstraněním stávajících keramických obkladů a omítek
a natažení nových sanačních omítek pro odvlhčení zdiva a zlepšení pod-
mínek. Předpokládá se, že akce bude rozšířena o nové osvětlení a částečně
i podhledy na chodbě pro rok 2023, kdy by měla být stavba dokončena. 
Akci podpořilo dotací Ministerstvo místního rozvoje, a to v rámci Pro-
gramu podpory rozvoje regionů 2019+, titul: Rekonstrukce a přestavba 
veřejných budov, a to finanční částkou 3,79. mil. Kč, což představuje 70 
% z celkových nákladů ve výši 5,72 mil. Kč. Zhotovitel – WAKOS s.r.o., 

Rumburk.
V letošním roce se také pokračuje v celkové rekonstrukci objektu Hasičské 
zbrojnice ve Šluknově. Po loňské přístavbě skladů a sociálního zařízení se 
provádí oprava střechy a fasády, kde se mění i dožilá okna pro zvýšení kom-
fortu i snížení tepelných ztrát. Omítka musela být celoplošně otlučena, ne-
boť převážně vápenná omítka pod břízolitem již nedržela a drolila se, a hází 
se nové omítky s finálovou úpravou břizolitu ve světlešedé barvě. Stávající 
krytina z asfaltových šablon je nahrazena skládanou plechovou krytinou. 
Akce je financována z rozpočtu města, a to ve výši 3,26 mil. Kč a zhotovena 
firmou Stanislav Záhon, Liberec.

V rámci podpory sportu ve městě bylo v letošním roce přikročeno i k obno-
vě antukových kurtů na městském stadionu. Výsledkem akce bude obnova 
jednoho antukového kurtu, kde se stabilizovalo podloží a provedla se řád-
ná nová vrstvená konstrukce antukového povrchu, a druhý kurt byl zhoto-
ven včetně nového podloží a oplocení s povrchem z umělé trávy. Akce se
v současnosti dokončuje a kurt nabídne možnost hraní volejbalu, nohejba-
lu, basketbalu (s menší plochou) a možnost malé kopané či florbalu. Akce 
je hrazena z rozpočtu obce, zhotovena firmou Umělky s.r.o., Brno, za cenu 
2,6 mil. Kč.
Na úseku místních komunikací byly provedeny celkové opravy těchto ko-
munikací: propojky Království – Rumburská (za kostelem v Království), 
ulice Riegrova (k Technickým službám) a propojka mezi ulicí Husova
a Císařský. Součástí této velké akce bylo i předláždění a rozšíření páteřní 
komunikace v zámeckém parku. Tato akce byla provedena firmou SaM 
a.s., Děčín, jejíž uhrazení šlo z rozpočtu města za cenu 3,85 mil. Kč. Do-
tační akcí je oprava větší části ulice 17. listopadu kde akci provádí firma 
SaM a.s., Děčín. Akci podpořilo dotací Ministerstvo místního rozvoje,
a to v rámci Programu podpory rozvoje regionů 2019 a to finanční částkou 
1,155. mil. Kč, což představuje 69 % z celkových nákladů ve výši 1,68 mil. 
Kč.
Dále byly provedeny i lokální výspravy místních komunikací ve městě a při-
lehlých katastrech v objemu 0,5 mil. Kč.
Technickými službami Šluknov spol. s r.o. byla realizována rekonstrukce 
části ulice Karlova, kde byl dožilý asfaltový povrch nahrazen novou žulo-
vou dlažbou.
Poslední zahájenou akcí je oprava mostů, kdy se v letošním roce zahájila 
oprava mostu u č.p. 31 v Císařském. Jedná se o 1. most z celkově pláno-
vaných 9 mostů v katastru Císařský. Celková oprava byla rozdělena na
2 etapy, kdy se v 1. etapě opraví 4 mosty za celkovou cenu 6,3 mil. Kč, a to 
vítěznou firmou SaM a.s. Děčín. Tyto 4 mosty budou dokončeny do polo-
viny roku 2023.

Za ORŽP: Bc. Michal Bušek
Více fotografií na str. 10
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Podzim, čas pro výlovy rybníků
Pro každého je podzim něčím specifickým. Někdo ho miluje pro svou pest-
robarevnost, vůni, úžasné západy a východy slunce a jiný ho nenávidí, pro-
tože začínají plískanice, krátí se dny, prodlužují noci a vidí za ním už jen 
příchod nevlídné studené zimy. 
Pro nás rybáře je podzim zrcadlem naší celoroční práce při výlovech ryb-
níků. Někdy jsme zklamáni, protože čekáme krásné ryby, ale ty v rybníce 
nejsou, protože je vychytali pytláci anebo přemnožení rybožraví predátoři, 
kteří nad sebou nemají nikoho, kdo by jejich populaci reguloval. Toto má 
za následek nekontrolovaný nárůst populace vydry říční a volavky pope-
lavé. Většinou jsme však nadšeni z toho, jak dokáží nasazené ryby za rok 
vyrůst, jaké nádherné kusy vylovíme.
Jedním z výlovů, který letos na podzim již proběhl, byl tradiční výlov Bob-
řího rybníka (bývalého koupaliště). Příprava výlovu, tzv. strojení rybníka 
začíná již několik týdnů předem, kdy se rybník řízeně odpouští. O samot-
nou přípravu se u nás stará František Průša, který musí každý den regulo-
vat dlužemi ve stavidle hladinu rybníka. Vlastní příprava výlovu začíná den 
předem, kdy je do loviště umístěna mříž, aby ryby nemohly utéct do potoka 
pod výpustí. Poté jsou dovezeny kádě na vylovené ryby, kesery (podběrá-
ky), vaničky a mnoho dalších drobností, které při výlovu a samotné ma-
nipulaci s rybami potřebujeme. Jelikož voda v tu dobu již naplno odtéká, 
je nutné rybník a rybí obsádku celou noc hlídat před případnými zloději, 

kteří krádežemi ryb znehodnocují naší několikaměsíční práci a úsilí a také 
způsobují finanční újmu. K takovým případům již v minulosti došlo na Kří-
žovém Vrchu a Rybničné. 
Jediné, co neumíme ovlivnit, je počasí.  Během letošního výlovu nám ráno 
svítilo sluníčko a během hodiny se zatáhlo a začalo pršet. I přes nepříznivé 
aprílové počasí jsme se vší vervou a nadšením výlov zvládli a odměnou nám 
byly krásné štiky, kapři, amuři, líni, okouni a plotice. Převážná většina ryb 
byla převezena a vysazena do sportovního rybníku Pazderák. Menší ryby 
jsme vrátili zpět k dalšímu chovu a malé množství šluknovských štik jsme 
distribuovali do místní organizace Varnsdorf.
Na závěr musím poděkovat všem za jejich odvedenou práci, Květě Reint-
schové za výborný gulášek a těším se, až se znovu sejdeme při dalších vý-
lovech.
Přeji krásný podzim a pevné zdraví všem občanům našeho krásného města 
plného rybníků a potoků. Rybářům a rybářkám, Petrův zdar!

Změna poplatku za rybářský lístek na 
dobu neurčitou

Od 1. 10. 2022 nabyde účinnosti novelizace části položky 14 zákona
č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
která stanovuje poplatky za vydání rybářského lístku. Touto změnou byl 
zakotven jednotný poplatek za vydání rybářského lístku na dobu neurčitou 
pro všechny osoby (např. rybářské stráže, studenti rybářství apod.) včetně 
osob mladších 15 let, pro něž dosud poplatek stanoven nebyl. 
Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:
- 30 dní: 200 Kč
 - 1 rok: 100 Kč, pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo oso-
by, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce: 50 Kč
 - 3 roky: 200 Kč, pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo 
osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce: 100 Kč
 - 10 let: 500 Kč, pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo oso-
by, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce: 250 Kč
- na dobu neurčitou: 1 000 Kč
Vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných 
škol ve studijních oborech popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, 
odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství 
v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako 
rybářská stráž, prokáží se tyto osoby správnímu úřadu potvrzením školy 
o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České 
republiky.
Více informací k vydání rybářského lístku naleznete na webových strán-
kách města Šluknov v záložce „Životní situace“.

Za ORŽP: Bc. Tea Mansfeldová

Ing.Tomáš Kolonečný, předseda ČRS MO Šluknov
foto: Ing. Turková Nikola
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Školní klub láká nové zájemce na mimoškolní aktivity
I letošní školní rok se v průběhu září formují nové kroužky, které budou 
moci druhostupňové děti od října navštěvovat ve školním klubu.
Školní klub se zabývá mimoškolní činností primárně pro děti z druhého 
stupně, ale pokud by do kroužků měli zájem chodit např. páťáci, jsou ví-
táni. 
V dnešní době je velmi těžké zaujmout děti, které se najednou přehouply na 
druhý stupeň.  Začínají se osamostatňovat, připadají si a „opravdu“ najed-
nou jsou velké, doslova nám rostou před očima. Do toho ta spousta láka-
del v podobě mobilů s různými aplikacemi v podobě Instagramu, Tit Toku
a Facebooku.  Už to jim zabere tolik času, že na cokoli jiného nemají a mno-
zí ani čas mít nechtějí. Pouze někteří samozřejmě. 
A kdo by nechtěl rychle utíkat ze školy domů, hodit tašku do kouta a starat 
se o „své“. 
Zkusme se na to podívat obráceně. Proč nezkusit dělat něco jiného? Proč 
nejít na kroužek a něco nového se nenaučit? 
Školní klub NENÍ ŠKOLA. Pouze se na půdě školy (a nejen tam) jeho 
aktivity odehrávají. Aktivity školního klubu jsou pro zábavu, pro poznání 
něčeho nového a pro dobrý pocit všech zúčastněných. Z kroužku by měl 

každý odcházet s úsměvem na rtech a za týden s úsměvem opět přicházet. 
A jaké kroužky letos otevíráme? Keramiku, fotografování, technický krou-
žek, pletení z papíru, vaření, nebo výtvarku (ale všelijakou). Žáci již shlédli 
ve svých třídách prezentaci činnosti klubu, udělali si představu, co je bude 
v průběhu roku čekat, když se pro nějaký kroužek rozhodnou. 
Využijte toho, že i ve Šluknově je nabídka kroužků pro děti pestrá a mají 
možnost „kde“ trávit svůj volný čas.  
Jedno staré pořekadlo praví: „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když na-
jdeš“. A to platí, a vždy platit bude. Proto neváhej, a přijď se podívat.
Členem školního klubu se stáváš po vyplnění přihlášky a zaplacení poplat-
ku (100,- Kč na půl roku). Za tuto cenu chodíš do kroužku a již nic jiné-
ho neplatíš. To se netýká keramiky, kde je nákladnější materiál a energie 
(své výrobky si odnášíš domů) – proto zde zaplatíš 500,- Kč na půl roku. 
U kroužku vaření děti přispívají na suroviny. Nezapomeň se přihlásit co 
nejdříve.
Více informací o přihláškách naleznete na webu školy nebo kontaktujte vy-
chovatelku ŠK na mailu: dana.sterankova@zssluknov.cz.   
Ve školní klubu se na vás těší  vychovatelka Dana Steránková

Mimoškolní
aktivity na

základní škole
I v letošním školním roce se opět budeme sna-
žit zapojit co nejvíce žáků do mimoškolních 
aktivit. Po dvou letech různých omezení se
v nich budeme pokoušet znovu probudit a pod-
pořit zájmy různých směrů. Proto jim nabízíme 
širokou paletu kroužků velmi různorodého 
zaměření pro všechny věkové kategorie. Po-
kud by vám nějaké zaměření chybělo, je mož-
né kontaktovat vychovatelku školního klubu
p. Steránkovou, a pokud to bude v našich si-
lách, pokusíme se ho zařadit do nabídky.
Kromě aktivit, které zajišťují naši zaměstnanci, 
spolupracujeme dlouhodobě se Schrödingero-
vým institutem. Pod jeho hlavičkou se v pon-
dělí hraje fl orbal a ve středu probíhají tréninky 
basketbalu.
Na škole také probíhá v rámci všech ročníků 
doučování žáků z hlavních předmětů. Pokud 
žák ještě na doučování nedochází a máte zájem 
o doučování, zkontaktujte třídního učitele.
Veškeré informace a kontakty naleznete na na-
šich webových stránkách www.zssluknov.cz

Mgr. Renata Sochorová
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ZÁŘÍ BARVÍ SADY V KRAJI, JABLKA SE ČERVENAJÍ.
NAD KOPCEM SE SMĚJE DRAK, LETÍ VZHŮRU DO OBLAK.

Tak jsme po prázdninách zase zpát-
ky ve školce. Máme radost ze setkání
s kamarády, které jsme celé léto 
neviděli, a seznamujeme se s nový-
mi dětmi, které jsou letos ve školce 
poprvé. A co jsme během září stihli 
zažít? Bylo toho mnoho. Novým 
kamarádům jsme ukázali celou 
naši školku, kterou jsme si prošli od 
sklepa až po půdu, seznámili jsme 
je s našimi školkovými pravidly, ale 
hlavně jsme jim předvedli, co všech-
no mohou ve školce zažít. Vyprávěli 
a hráli jsme si pohádky, byli jsme se 
podívat s myškou Eliškou na poli, 
kde jsme se seznámili s polními 
plodinami, a potkali jsme také její 

Text: H. Princová,
foto: I. Staníková, S. Kroužková, V. Jeníková, H. Princová

kamarády z budky, ve 
které s nimi už pěknou 
řádku let bydlí. S červe-
nou slepičkou jsme pekli 
chleba a poznávali jsme 
obilí. Sami jsme přiloži-
li ruku k dílu a měli tak 
o to větší radost, že se 
nám vše podařilo. Zpívali 
jsme písničky, učili jsme 
se básničky, malovali 
jsme i tancovali. Plnili 
jsme spoustu úkolů, ně-
které jsme zvládli hravě, 
s jinými jsme potřebo-
vali trochu dopomoci. 
Vrcholem celého mě-
síce byla naše tradiční 
návštěva na zahrádce
u p. učitelky Jarky Jabůr-
kové, která nám, jako 
vždy, moc hezky vyprá-
věla o svých plodinách
i o práci na políčku. Tím-
to paní učitelce ještě jed-
nou mockrát děkujeme
a budeme se těšit zase za 
rok na viděnou...
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Po prázdninách ve školce

Antukové kurty na městském stadionuRekonstrukce ulice Karlova
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Den úcty ke stáří 30. září 2022 - Dům kultury ve Šluknově

Swingový koncert Hot Wings 16. září 2022 ve Šluknovském zámku

Foto: Ing. Nikola Turková

Foto: Klára Štěpánkvá

Beseda s R. Křivánkem a R. F. Vlasákem z cyklu "54 týdnů dobrého roku - 
rozhovory nad knihou a tradicemi" 29. září 2022 ve Šluknovském zámku

Foto: Dagmar Pálková
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Srdečně vás zveme do Šluknovského zámku
Vydařené koncerty Hot Wings a Check Accordion Trio máme již za sebou
a nyní nás čeká další připravený program, na který vás srdečně zveme.

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!

Oslavme společně Halloween
Město Šluknov vás srdečně zve v sobotu 29. října 2022 od 15.00 hodin do 
Šluknovského zámku na Halloweenské odpoledne, v jehož rámci budeme 
společně dlabat dýně, vytvářet podzimní dekorace a v podvečer se vydáme 
na stezku odvahy zámeckým parkem. Děti se mohou těšit na malování na 
obličej a dětskou halloweenskou diskotéku. 
Pro rodiče tímto odpolednem Halloween nekončí... Srdečně vás zveme do 
Domu kultury ve Šluknově, kde bude od 20.00 hodin Oldies party. Vše-
mi známé hity 90. let nám zahraje hudební dramaturg Petr Hrdlička. Tak se 
přijďte pobavit. Masky jsou vítané!

V listopadu nás čeká velmi oblíbený a hojně 
navštěvovaný cimbálový večer 

Již potřetí nás svou návštěvou poctí mladá parta muzikantů z Lednice – 
CimbalMEN Zdeňka Valáška. Tito chlapci nezapadají do klasického for-
mátu a pojetí cimbálových muzik. Oni jsou trochu jiní! Nehrají jen to, co 
znáte, ale neustále se snaží svůj repertoár obohacovat, třeba o písně Metal-
licy, U2, AC/DC a dalších. Dobře ale vědí, že každý z posluchačů má tu svo-
ji moravskou písničku, proto vám ji rádi zahrají a o to jim jde především. 
Opět nebude chybět degustace moravských vín. Přijďte si užít opět jeden
z krásných moravských večerů do Šluknovského zámku 18. listopadu 
2022 od 18.00 hodin. Svá místa si nezapomeňte rezervovat v Regionál-
ním informačním centru. 

Výstava „Historie mlsání“ ve Šluknovském zámku byla prodloužena 
do 18. listopadu 2022. 
Těšíme se na vaši návštěvu!

Kolektiv Regionálního informačního centra ve Šluknovském zámku
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Za kulturou s Městem Šluknov
Vážení občané, v Domě kultury jsme pro vás připravili kulturní program 
na měsíc říjen. Jako první se můžete těšit na již tradiční Drakiádu, která 
proběhne 15. října 2022 od 15.00 hodin na louce nad rybníkem na Kří-
žovém vrchu. V případě deště se akce konat nebude. Můžete se tešit i na 
další taneční odpoledne, kterým vás provede kapela Peletón na akci Šram-
lík dne 23. října 2022 od 14.00 hodin v Domě kultury. V neposlední řadě 
jsme do našeho města pozvali známou trojici hereček a zpěvaček Sandru 
Pogodovou, Lindu Finkovou a Jitku Asterovou, které se vám představí jako 
Sirény na cestách. Můžete se na ně těšit 26. října 2022 od 19.00 hodin
v Domě kultury. Měsíc říjen zakončíme Halloweenskou oldies party, na 
kterou budete moci přijít 29. října 2022 od 20.00 hodin do Domu kultu-
ry.
Budeme velice rádi, když se na nás přijdete podívat a společně s námi si 
kulturní akce užijete.
Těšíme se na vás!

Klára Štěpánková, Dům kultury Šluknov



Přivítali jsme
Kristiána Altmana

Briana Gunára
Melanii Miu Kilákovou

Anežku Marešovou
Libora Rigu

Jasmínu Tomkovou

Manželství uzavřeli
Ladislav Kica a Marta Mirošová
Zdeněk Firyt a Maria Houštecká

Václav Hrubý a Klára Nejedlá

Rozloučili jsme se s
panem Janem Benedekem

paní Márií Bílou
panem Marianem Ferencem

panem Herwigem Jahnem
paní Marií Posedělovou

paní Marií Prajsovou
panem Karlem Veverkou

slečnou Natálií Holubovou
panem Josefem Marušákem 
panem Andrejem Patkaněm

Blahopřejeme občanům, kteří v září 
oslavili životní jubileum

70 let
pp. Venclová Julie
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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

Rističevićová Jaroslava
Ondráček Miroslav

Jonášová Eva
Cínová Drahoslava

Baláž Ladislav
Plch Vladimír

Humlová Alena
75 let

pp. Siváková Irena
Kopecký Jiří

Bortníková Božena
Dzudzová Helena

Sollanek Eberhard
Musil Stanislav

Rudolecká Milena
Bednářová Marta

80 let
paní Balážová Voršila

Šemberová Marie
Krušková Mária
Klingerová Anna

86 let
pan Ločárek Stanislav

87 let
pp. Soukup Miroslav

Kadlčková Anna
88 let

paní Šebková Marta
91 let

pan Gampe Alfréd

Nejsi s námi, 
ale v našich 
srdcích zůsta-
neš navždy. 
Dne 5. října 
2022 jsme 
v z p o m n ě l i
6. výročí úmrtí 

našeho milovaného tatínka, dědeč-
ka, pradědečka a švagra pana Jána 
Mištíka. S láskou vzpomínají dce-
ra a synové s rodinami, švagrová
a ostatní příbuzní. 

Odešla jsi 
tak náhle, ale
v naších srd-
cích jsi stále. 
Dne 3. října 
2022 uply-
nulo 22 roků, 
kdy nás náhle 

opustila naše milovaná maminka, 
babička a prababička paní Anna 
Brožová, roz. Wendlerová. S lás-
kou vzpomínají syn a dcera s rodi-
nami.

Dne 1. října 
2022 tomu 
bylo 8 let, kdy 
mě navždy 
opustil můj 
bratr Václav 
Čapek. Vzpo-
mínám a nikdy 

na tebe nezapomenu, sestra Eva 
Formáčková. V mém srdci a vzpo-
mínkách jsi stále se mnou.

OZNÁMENÍ

Rád bych poděkoval městu Šluk-
nov za dárek k mým 70. narozeni-
nám a také za osobní návštěvu paní 
Zemanové, moc mě to potěšilo. 
Ještě jednou děkuji.

Miroslav Ondráček 

Ve Šluknově byl nalezen USB flash 
disk s historickými fotografiemi 
Šluknova a Šluknovského výběž-
ku. Rádi bychom jej vrátili majiteli. 
Majitel, ať se dostaví do Regionál-
ního informačního centra ve Šluk-
novském zámku. 

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:
23.10. a 13.11.2022

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

Redakce ŠN se tímto omlouvá 
všem jubilentům, uvedeným v záři-
jovém vydání Šluknovských novin, 
kteří oslavili své jubileum v srpnu 
nikoliv v říjnu. Přijměte, prosím, 
naši omluvu. 

OMLUVA

Dne 24. října 
2022 oslaví 
moje mamin-
ka Edita Sei-
fertová 80. 
n a r o z e n i n y,
k tomuto jubi-
leu jí přejeme 

do dalších let hodně zdraví.
Věra s rodinou

BLAHOPŘÁNÍ

V pátek 10. srpna 2022 byla do rodinného hrobu na šluknovském hřbitově 
uložena urna s popelem pana Willibalda Refelda. Zemřel 1. července 2022, 
týden před svými 91. narozeninami. Celý svůj život prožil v podstávkovém 
domě čp. 29 v Tylově ulici, kde se i narodil. Teprve po prodělané mozkové 
příhodě byl nucen domek opustit a přestěhoval se do pečovatelského domu 
v Sohlandu, kde žila jeho nemocná manželka. Byl to skromný člověk. Jako 
svobodný rád cestoval se svým kamarádem Josefem Kryštofíkem, po sňat-
ku se svojí manželkou Mariechen, šluknovskou rodačkou. Po válce a odsu-
nu německých obyvatel stavěl se svým otcem každoročně betlém v místním 
kostele a spolu se starali i o Křížovou cestu.
Šluknovský spolek Němců a přátel německé kultury, jehož byl členem, jej 
zval na svá setkání, ke kterým jej přivážel autem syn jeho manželky. Setká-
ní v restauraci U Potoka v Rožanech dne 24. června bylo pro něj setkáním 
posledním. Členové spolku na něj i jeho zemřelou manželku budou rádi 
vzpomínat. 

Helga Hošková

Dne 5. září 
2022 tomu 
bylo 11 let, 
kdy nás navždy 
opustila naše 
milovaná ma-
minka, babička 
a prababička 

Olga Knotová. V našich srdcích 
zůstaneš navždy.
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Jak se vzpomínalo na zesnulé v Den památky zesnulých?
Vždy 2. listopadu si připomínáme Den památky zesnulých – Dušičky. Ten-
to den byl zaveden v roce 998 svatým Odilliem, opatem z Cluny, do klášterů 
jeho duchovního řádu a záhy se rozšířil do všech kostelů. 
V Deutschböhmen (Německých Čechách), zvláště na venkově, byl spojen 
s pietou, kdy každá rodina slavila vzpomínku na své zemřelé.
Už v předvečer se scházela celá rodina. Hovořilo se o zemřelých, vyprávěly 
se příhody z jejich života uzavřené společnou modlitbou. Během modlitby 
rozsvěcovaly děti malé voskové svíčky, které jim rodiče pro tento den ku-
povali. Po modlitbě, v naprostém tichu, jedli k večeři housku namočenou
v mléce a vařené ovoce. 
Zbožné duše věřily, že v této noci 
kolem 12. hodiny ubohé duše, které 
přestály své tresty, budou z očistce 
přijaty do nebe. 
Ten, kdo o této půlnoci navštívil 
kostel, uviděl rozsvícený oltář, 
kněze ve svatém ornátě, stojícího 
před oltářem. V lavicích sedí lidé 
různého věku a pohlaví, kteří dáv-
no zemřeli. Klečí nebo sedí a modlí 
se, všude je však ticho jako v hrobě. 
Ten, kdo je náhodou přítomen této 
bohoslužbě, musí hned po požeh-
nání co nejrychleji opustit kostel
a zanechat zde svůj košíček, jinak je 
ztracen. 
Jiná víra uvádí, že zvoní-li na Den 

památky zesnulých k večerní modlitbě zvony, přicházejí nebohé duše
z očistce, aby si jednu noc od svých muk odpočinuly. Proto v některých ves-
nicích plní lampy máslem a staví je na kamna, aby si duše mohly máslem 
potřít spáleniny. I studené mléko s rohlíkem, které se podává v tento den 
k večeři, má nebohým duším sloužit k ochlazení. Jakmile však zazní ranní 
zvonění, musí se duše ihned vrátit do očistce. 
Na Den všech svatých vede první cesta lidí do kostela, kde se konají bo-
hoslužby za zesnulé. Poté se odchází na hřbitov, kde lidé navštěvují hro-
by svých bližních, které zdobí květinami a věnci a zapalují se malé svíčky. 

Tento zvyk je rozšířen všude, jak ve 
městech, tak na vesnicích a to jak 
mezi Čechy tak Němci. 
Chudým lidem jsou v tento den dá-
vány bohaté almužny – milodary. 
Převzato z Fest-Kalender (Z kalen-
dáře svátků) z Čech od J. L. Körbera 
z roku 1861.
I v dnešní době, většinou již před 
2. listopadem, zdobí lidé své hroby 
květinami a zelenými větvičkami 
a shrabují napadané listí, aby tak 
dali najevo, že na své zemřelé neza-
pomněli. Je krásné pak na Dušičky 
projít hřbitovem, když se všude 
mihotají plamínky rozsvícených 
svíček. 

Text: Helga Hošková

V sobotu 1.10. se v omezeném režimu znovu otevřela
Pravčická brána

Přístup je možný pouze od Hřenska resp. od křižovatky Tři prameny. Podle 
Správy NP je cesta bezpečná. Tou samou cestou je nutné vrátit se zpět.
Populární Gabrielina stezka na Mezní Louku je zatím uzavřena. Všechny 
vyhlídky v okolí Pravčické brány jsou přístupné. 
Otevírací doba je během října denně od 10 do 18 hodin. Otevřené jsou toa-
lety a bufet na Sokolím hnízdě. Podle provozovatele bude nejdříve přístup-
ný bufet a poté i restaurace. Vstupné do areálu Sokolího hnízda je 95 Kč 
pro dospělé a 30 Kč pro děti a důchodce. 
Placené parkování je možné v obci Hřensko, nejbližší parkoviště je U vodo-
pádu. Veřejná doprava jezdí až k zastávce Pravčická brána - Tři prameny, 
linka 438 a 434 Děčín - Hřensko - Mezní Louka. Některé spoje zajíždí až 
do/z Vysoké Lípy. Upozorňujeme, že silnice Jetřichovice - Mezní Louka je 
během října uzavřena z důvodu opravy vodovodu. 
Od 1.10. došlo ke zpřístupnění červené turistické cesty z Mezní Louky přes 
Větrovec a dále na Malou Pravčickou bránu, Šaunstejn a do Vysoké Lípy. 
Tento okruh doporučujeme s využitím hromadné dopravy.

Čerpáno z: www.ceskesvycarsko.cz
foto: Martin Rak

Od listopadu se spustí ubytovací vouchery a doprava zdarma na podporu 
turismu v Českém Švýcarsku

Obecně prospěšná společnost spolu s Ústeckým krajem nyní intenzivně 
pracuje na spuštění motivačních nástrojů na podporu turismu po ničivém 
požáru v srpnu. Cílem je návrat turistů do regionu a podpora lokální eko-
nomiky během mimosezóny. Ústecký kraj na vouchery plánuje vyčlenit 3-5 
mil. Kč. Zároveň probíhají další jednání se státem o podpoře na vouchery 
i kompenzace podnikatelům. Oba nástroje bude během října schvalovat 
rada a na konci října i zastupitelstvo Ústeckého kraje.
Podpora je určena pro návštěvníky destinace a ubytovatele, ale nepřímo se 
díky ní podpoří celý region - restaurace, místní obchody, regionální výrob-
ci, kulturní akce, návštěvnost zámků a turistických cílů.

Čerpáno z: www.ceskesvycarsko.cz
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Pohádkový les od spolku Radost dětem Šluknov
Ani letos nemohla chybět tato tradiční 
akce pro děti. Kůrovcová kalamita a s ní 
spojená těžba dřeva nám značně zkom-
plikovala pořádání této události. Tímto 
by spolek chtěl poděkovat Lesnické škole, 
která při lesnickém dni propůjčila pohád-
kovým bytostem jejich arboretum. Přes 
velké obavy se vcelku vydařilo i počasí. 
Na účastníky v arboretu čekalo několik 
stanovišť, kde plnili zajímavé úkoly. Od-
měnou jim byly sladkosti, razítka do jejich 
pohádkové kartičky a v neposlední řadě 
zážitky po setkání s kouzelnými posta-
vami. Pohádkových bytostí bylo k vidění 
opět spousty. Červená Karkulka s babič-
kou, Asterix a Obelix, čerti, piráti, vodník, 
Simpsonovi či Šmoulové, které po lese 

naháněl Gargamel. Akce se opravdu povedla a poděkování patří jak dětem 
a rodičům tak i všem pohádkovým bytostem. 
Sponzoři:
Restaurace Starý mlýn, Restaurace Bohemia, Město Šluknov, Petr Barcal, 
Topos a.s., návštěvníci Grilfestu

David Adámek

Komunitní práce v Charitě Šluknov
Vážení a milí čtenáři,
rádi bychom Vás seznámili s akcemi, které byly v tomto roce pořádány cha-
ritou Šluknov.  Za velmi úspěšnou a povedenou akci považujeme setkání
s osobností (paní Ivetou Kokyovou). Toto setkání proběhlo dne 13. 06. 
2022 na zahradě komunitního centra Charity – Šluknov. Paní Iveta Ko-
kyová pracuje jako terénní pracovnice Magistrátu města Hradec Králové
a věnuje se romštině a ovládá oba dialekty (olašská romština a romungrin-
ska). Během tohoto setkání si mohli lidé z komunity vyzkoušet a procvičit 
znalost romského jazyka a svojí slovní zásobu. 
Mimo jiné se také dne 01. 06. 2022 uskutečnil dětský den, který byl pořá-
daný Charitou Šluknov na hřišti (sídliště) ve Šluknově. Celkem se této akce 
zúčastnilo 200 dětí. Pro děti byly připraveny zajímavé sportovní aktivity,
v jejichž závěru si všechny vychutnaly sladkou odměnu.   
Na hřišti (sídliště) Šluknov se zrealizovaly ještě dvě sportovní události or-
ganizované komunitním centrem Charity Šluknov. První sportovní akcí 
byla kopaná, která proběhla dne 30. 04. 2022. Na konci této události čekal 
na vítězný tým pohár a diplomy. Druhou akcí byl nohejbal, který se konal 
dne 11. 06. 2022. Na konci sportovní události obdržely vítězné týmy hod-
notné ceny. Obou sportovních akcí se zúčastnily mužské týmy. S potěše-
ním můžeme konstatovat, že muži z komunity byli do utkání velmi zapále-
ní a dali to toho všechnu svou energii.  
 V závěru bychom Vás chtěli informovat, že v kanceláři komunitního centra 
Charity Šluknov jsou pro čtenáře připraveny knížky zabývající se romskou 
tématikou. Ženy jistě zaujme Romská kuchařka, kterou si můžete zakoupit 
přímo v kanceláři komunitního centra. Tuto možnost můžete využít a do 

knihovny můžete přijít vždy každé 
pondělí od 8:00 do 16:00.

Text: Bc. Martin Šeda,
Charita Šluknov, 

foto: Bc. Martin Šeda, Jan Cína, 
Charita Šluknov
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Jak jsme strávili Den lidové turistiky
V neděli 25. září 2022 se sešla pouze hrstka Šluknovanů k účasti na
13. lidovém turistickém výšlapu pořádaným Pětiměstím. Další zájemce 
jsme přibrali v Jiříkově. Naším výchozím bodem byl tentokrát Eiskeller-
berg u Bismarckova pomníku z roku 1904 v Neugersdorfu. 
Nad tímto sklepem, který sloužil
k uschování ledu, stál kdysi pivovar. 
Dnes je zde pěkně upravený park, 
kde už čekala skupina Němců,
a další přivezl autobus. Na tomto 
vršku se každoročně pořádá Jakobi-
markt – tradiční Jakubský jarmark. 
Po milém přivítání, kdy nám byl 
rozdán letáček s popisem cesty
a plaketa, jsme se vydali na cestu. 
Šli jsme uličkami kolem starých, ale 
krásně opravených a udržovaných 
podstávkových domků, ale i dom-
ků nových, v jejichž zahrádkách 
kvetly květiny. Zastavili jsme se na 
místě, kde byl široký výhled. Viděli 
jsme věže filipovské baziliky minor, 
ke které se váže pověst o uzdravení 
na smrt nemocné Magdaleny Kade 
a do které se každoročně 13. ledna 
vydávají poutníci na mši svatou.

O kousek dále vykukovala věž evangelicko-luteránského kostela postave-
ného podle českého barokního stylu v roce 1738. V dálce byl proti obzoru 
vidět vrch Kottmar s památným dřevěným větrný mlýnem, který je přístup-
ný, a kde si hned ve vedlejší pekárně lze pochutnat na výborných koláčích. 
Také se tam nachází jeden ze tří pramenů Sprévy, která protéká Fukovem, 
jediným místem na českém území. 

Pokračovali jsme až k bývalému hostinci Thomasbitter. Zde jsme se dově-
děli, že název nepřipomíná jeho majitele, ale žaludeční likér, který vyráběl 
August Thomas, Šli jsme také kolem tůňky, vedle které také stával pivovar, 
a kterých je v Neugersdorfu několik a napájely Sprévu. A zřejmě kvůli to-

muto velkému množství mokrých 
míst má Neugersdorf ve znaku jeřá-
ba. Ptáka, který žije u vody. 
A protože začalo pršet, zkrátili naši 
hostitelé trasu a my se vydali ko-
lem vodárenské věže, vybudované 
v letech 1927 až 1929 a pokračovali 
do průmyslové části města. Zde nás 
průvodkyně upozornila na firmu, 
která zpracovává ovoce a vybudo-
vala naučný park s ovocnými stro-
my, kterým se tady dobře daří. 
Za nedlouho jsme došli k prame-
ni Sprévy, který je nejvodnatější
a sousedí s městským koupalištěm. 
Městskou restauraci Pavillon, kte-
rou v roce 1895 vybudoval Spolek 
Naturheilverein-Spolek přírodního 
léčení. V roce 1925 zde bylo napočí-
táno 15 000 hostů, takže bylo nutné 
lázeňský komplex rozšířit, což pro-
běhlo v roce 1927.

A právě zde, v této živé budově nás čekalo občerstvení. Asi po hodině se
s námi hostitelé rozloučili a my poděkovali za pohoštění i krásné odpoled-
ne strávené na čerstvém vzduchu. Zanedlouho jsme už děkovali i našemu 
milému řidiči, který nás v pořádku přivezl zpět do Šluknova. 

Helga Hošková

Navštívili jsme podzimní veletrh Zahrada Čech 2022
Místní organizace Šluknov, Svazu tělesně posti-
žených v ČR, pořádala 13. září 2022 zájezd na 
Zahradu Čech do Litoměřic. Zájezdu se zúčastni-
lo 37 členů organizace. Vyjeli jsme v 8,00 hod ze 
Šluknova dvěma menšími autobusy s příjemnými 
řidiči a v 10,00 hod už prohlíželi produkty výsta-
viště. Myslím, že si každý našel objekt svého zájmu. 
Jídla, burčáku a zboží k vidění i ke koupi bylo dost. 
Kdo chtěl, zazpíval si s oblíbenou kapelou Babouci. 
Spadlo i pár kapek deště, ale to určitě dobrou náladu 
nepokazilo. Unaveni, přesto spokojeni, jsme si užili 
příjemný den. 

Barbora Justová



STRANA 18 ŠLUKNOVSKÉ NOVINYINFORMACE

Senioři ze Šluknova se zúčastnili
15. ročníku sportovní olympiády

V úterý 6. září 2022 se v našem Domově pro seniory ve Šluknově uskuteč-
nila již 15. Sportovní Olympiáda. Celé sportovní klání zahájila naše paní 
ředitelka Mgr. D. Hluchá, starostka města Šluknova paní Mgr. E. Džuma-
nová a sociální pracovnice Ing.  I. Krejčíková. 

Na této tradiční akci spolu soupeřilo šest družstev z různých zařízení. 
Družstvo ze Šluknova, Krásné Lípy, Lipové, Filipova, Děčína a České Ka-
menice. Soutěžních disciplín bylo 10, a to : cvrnkaná, šůle, šipky, toaletní 
papír, žebřík, bobkobraní, míčky, vlajky, rébusy, víčka a pro kapitány týmů 
samostatná disciplína nafukování balónků. 
Odpoledním překvapením se stal pejsek Maxmilián Barney III se svým 
páníčkem, kteří nám předvedli svoje vystoupení, které zahřálo nejedno 
srdíčko. 
Poté následovalo vyhodnocení celé olympiády. Na prvním místě se umís-
tilo s velkým náskokem domácí družstvo ze Šluknova, na druhém místě 
družstvo z Filipova a na třetím místě družstvo z Děčína. Všem patří velká 
gratulace a obdiv, jak všechny disciplíny bravurně zvládli. Také jsme měli 
kategorii nejstaršího účastníka, kterému je úctyhodných 90 let. V průběhu 
programu nám k tanci a poslechu hrál pan Porta.
Byl to i díky krásnému počasí báječný den, plný zážitků  a radosti. Ze sta-
novišť se ozýval smích a bylo slyšet, jak si všichni vzájemně fandí. Náramně 
jsme si to užili a těšíme se na další ročník.

 Touto cestou bychom chtěli ještě poděkovat všem, kteří se podíleli na zor-
ganizování celé akce , ať jsou to zaměstnanci, nebo bývalí zaměstnanci, 
studenti SLŠ ze Šluknova, ale také v první řadě sponzorům a to :
Haback v.o.s., Cukrárna BEA, Trafika RaJ s.r.o., IT Shop, Zelenina Adá-
mek, Řeznictví Formánek, Velmar,  Gastro Plch, Gastro Slívová, Vinotéka 
Šluknov, Lékárna Na Náměstí, Květinka Šluknov, Nápoje VO Ventura 
s.r.o., Autodoprava Lališ, AD Strnad, Potraviny Schneider, Zlatnictví Gall,                
IC Šluknov, Topos a.s., Pošta Šluknov, Česká Spořitelna Šluknov, Kormidlo  
Šluknov o.p.s., Obchodní Dům Beránek, Benzina, Venézia - cukrárna, Ko-
merční banka Rbk, Drogérie Ječmínková, České dráhy , ZŠ Chomutice, Seni, 
Drogerie Rodina.

Za celý tým aktivizačních pracovníků,
Michaela Matulová a Ilona Havlíčková
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Začali i kuželkáři
V polovině září se rozběhly i sou-
těže kuželkářů. Náš početně druhý 
největší oddíl už mnoho sezon do 
nich zapojuje „A“ i „B“ tým a jejich 
výsledky jsou stabilně velmi dob-
ré. Během léta se členové věnovali 
úpravám a vylepšování kuželny, 
takže počátkem září mohla proběh-
nout nová kolaudace sportovními 
orgány, ale všichni se těšili hlavně 
na okamžik, kdy začnou „ostré“ 
boje.
A-družstvo bojuje v Severočeské 
divizi a v prvním utkání přivítal 
ve Šluknově kuželkáře ze Skalice
u České Lípy. Vstup do nového roč-
níku byl úspěšný a naši zvítězili 6:2. 
Ke druhému zápasu vyjeli na kužel-
nu Lokomotivy Liberec, ale body ztratili po porážce 3:5. Začátek tedy není 

špatný a družstvo, které tvoří Ra-
dek Marušák, Jan Sklenář, Václav 
Kořánek, Ladislav Hojný, Petr Vaj-
nar, František Tomík, Antoním Vik-
tora a Eliška Marušáková (všichni 
jsou na fotografii), v dalších kolech 
určitě získají další vítězství.
První dvě kola mají za sebou i kužel-
káři B-družstva. Na dráze se zatím 
objevili Věra Navrátilová, Anita 
Morkusová, Petr Tichý, Dušan 
Knobloch a Jan Marušák, ale pro-
tože nastoupili proti velice silným 
soupeřům, obě utkání prohráli. 
První doma s Lokomotivou Libe-
rec B, druhé v Jablonci nad Nisou 
s Bižuterií Jablonec A, obě shodně 
s výsledkem 2:4. Opět platí, že je to 

počátek sezony a v dubnu, po 26. kole, budou výsledky určitě jiné.

Vládci penalt
I takový název se objevil v komentářích k dosavadním výsledkům naše-
ho A-mužstva v krajské 1.A třídě. Není divu. Zatím je odehráno šest kol 
a v nich naši hráli 4x nerozhodně a o výsledcích rozhodovaly penalty. A ať 
doma nebo na hřišti soupeřů v rozstřelu Šluknovští vždy zvítězili. V Dob-
roměřicích 5:4, v Ervěnicích 2:1, v Děčíně 5:3 a naposledy v Bílině 4:2. Vel-
ké uznání patří Petru Jandovi, který v Ervěnicích chytil tři pokutové kopy,
v Bílině dva a naopak všechny, které sám střílel, proměnil.

Zpět k výsledkům: Začátkem září se jelo do Děčína na Junior a zápas skon-
čil – jak jinak – remízou 1:1, na desítky naši vyhráli 5:3, takže další dva body 
do tabulky. Úspěch přišel i v Mojžíři, kde utkání skončilo 0:3 pro Šluknov 
a následoval domácí souboj s Kláštercem nad Ohří. V závěru loňského roč-
níku jsme v Klášterci prohráli 0:3 a tak vysoké vítězství 6:2 potěšilo. Ani
v dalším zápase jsme neprohráli a remízu 0:0 v Bílině zakončilo vítězství na 
penalty 2:4. V posledním utkání jsme přivítali doma mužstvo z Modré, kte-
ré ještě loni hrálo vyšší soutěž a určitě chce hrát o postup a rychlý návrat. 
V jeho sestavě se objevilo několik zahraničních hráčů a tak se čekal velký 
boj. Utkání se mělo podle původního rozpisu hrát až 26. listopadu, ale obě 
mužstva se kvůli počasí rozumně dohodla na přesunu na dřívější termín, 
tedy na svátek 28. září. Předpoklad se naplnil a utkání mělo dobrou úro-
veň a všichni hráči urputně bojovali, ale tentokrát domácí opustilo štěstí
a i přes několik velkých šancí prohráli 1:2. Přesto jim diváci projevili svůj 
dík a podporu do dalších bojů.

Bilance B-týmu v Lipové je vyrovnaná, zatím tři domácí vítězství a tři po-
rážky venku.
Pozoruhodné jsou ale výsledky dorostenců. Loni svou soutěž vyhráli
a v letošním ročníku se jim znovu daří. Posuďtě sami: v prvním utání v Mi-
kulášovicích vyhráli 3:0,  v druhém doma porazili Trmice 6:1, potom vy-
hráli v Lukavci 1:3 a čtvrté utkání bez porážky doma s Velkým Březnem 
skončilo dokonce 11:0. Nádherný začátek. Tak ať se dále této partě daří!

Text: Ing. Milan Kořínek, foto: Lucie Dušíková
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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
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Svoz tříděného 
odpadu – svoz pytlů
Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů s tříděným od-
padem se uskuteční v pondělí 7. listopadu 2022. 
Sváženy budou žluté pytle s drobným plastem
a PET lahvemi, oranžové pytle s nápojovými karto-
ny a zelené nebo šedé pytle s drobnými kovy např. 
plechovkami od potravin, od krmení pro domácí 
zvířata, plechovky od piva apod. Pytle s vytříděným 
odpadem připravte na obvyklou trasu den předem, 
tj. v neděli 6. listopadu 2022. Mapa svozové trasy je 
k nahlédnutí na stránkách města Šluknova – „Vše
o odpadech“. 
Upozorňujeme na to, že žluté, oranžové a zelené 
nebo šedé pytle s jiným odpadem než, pro který 
jsou určeny, nebudou sváženy. Pytle na tříděný od-
pad obdržíte na MěÚ ve Šluknově, odbor rozvoje
a životního prostředí a recepce, nám. Míru 1 nebo
v Technických službách Šluknov spol. s r.o. Císařský 
378, Šluknov. 

Za ORŽP: Bc. Tea Mansfeldová


