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Text: Eva Džumanová, foto: Miluše Kořínková

Uctění památky 76. výročí ukončení 2. světové války

Každý rok v květnu si připomínáme výročí ukončení 2. světové války a osvobození naší země od německé okupace. V letošním roce je to již 76 let, kdy bylo 
Československo osvobozeno. Druhá světová válka si vyžádala desítky milionů lidských životů a navždy se zapsala do dějin lidstva jako nejhorší válečný 
konflikt, který svou krutostí a nenávistí vůči národům a menšinám nemá v historii obdoby. 76 let žijeme v míru a to je obrovským štěstím pro nás všechny. 
Současně je třeba si uvědomit, jak křehká je mnohdy hranice míru v rámci prosazování zájmů zejména světových velmocí, teroristických skupin, jak málo 
stačí k vyvolání vážného konfliktu. Lidstvo by se mělo z historie poučit a činit všechny své kroky k tomu, aby se podobné hrůzy již nikdy neopakovaly. 
I v letošním roce jsme si ve Šluknově toto významné výročí připomněli položením květin a věnců u pomníků. Vzhledem k epidemiologickým nařízením 
proběhla pietní akce ve velmi úzkém počtu lidí a bez proslovů. 

Přijímání nových žáků pro 
školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, víte, co Vaše děti dělají ve volném čase? Podle statistik stále 
více dětí podlehá různým nežádoucím závislostem. Zamyslete se nad vol-
ným časem svých dětí a dejte jim do rukou hudební nástroj, který bude roz-
víjet estetické cítění. Základní umělecká škola připravuje žáky pro studium 
na školy s uměleckým a pedagogickým zaměřením, ale může z nich vycho-
vat i budoucí amaterské členy 
různých hudebních seskupení.
Přijímací řízení pro nový školní 
rok 2021/2022 proběhne ná-
sledovně:
Zájemci o studium v ZUŠ 
Rumburk (pobočka ve Šluk-
nově) si podají elektronickou 
přihlášku prostřednictvím sys-
tému iZUŠ www.izus.cz 

Pokračování na str. 8

Zápis do školní družiny pro 
školní rok 2021 – 2022

Blíží se prázdniny a s nimi i nový školní rok. Je nejvyšší čas 
na přípravu i ve školní družině, abychom zahájili naši činnost 
bez komplikací a stresu, a to jak rodičů, tak i nás, vychovatelů. 
Je třeba, abychom měli dostatek času se vzájemně domluvit, 
vysvětlit, poradit a vše naplánovat. Přinášíme proto důležité 
informace k zápisu do školní družiny.
Zápis pro budoucí prvňáčky a přípravnou třídu se bude konat 
na malé škole (Žižkova 722) ve dnech: středa 9. 6.  15.00 – 
16.00 hod. a středa 16. 6. 15.00 – 16.00 hod. K dispozici vám 
bude vedoucí vychovatelka, která vás seznámí s provozem 
školní družiny. Vysvětlí vám fungování nového bezpečnostní-
ho systému školy a odpoví vám na vaše případné otázky.

Pokračování na str. 8
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Z činnosti městské policie

Text: Vyskočil Vladimír, velitel MP Šluknov

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vás alespoň rámcově informoval o čin-
nosti městské policie a to za období od počátku kalendářního roku. V oka-
mžik, kdy tento článek píši, doufám, že období pandemie pro nás bude brzy 
minulostí, a tak jak postupně dochází k rozvolňování jednotlivých restrik-
tivních opatření se život nás všech bude, snad alespoň v rámci možností, 
vracet k normálu. Jednalo se opravdu o nelehké období, které nikdo z nás 
neznal, neměli jsme s podobnými situacemi zkušenosti. Jeden postřeh mi 
však v souvislosti s uplynulým obdobím nedá nezmínit. Je zřejmé, a není 
to jen mým subjektivním dojmem, že ačkoli bych spíše očekával, že se lidé 
semknou a společnost bude plná empatie, vnímám situaci zcela odlišně. 
Osobně jsem netušil, kolik odborníků na pandemii ve Šluknově máme.
S úmyslem se seberealizovat a zviditelnit se pak často tito odborníci pro-
střednictvím sociálních sítí vířili vodu a věřte, že spoustě lidem, kteří měli 
opravdovou práci, tím život neulehčovali. Na „svou kůži“ to pocítili i stráž-
níci. Často i zdánlivě banální přestupkové jednání bylo nakonec zbytečně 
vyhroceno nad nezbytnou úroveň.  
V daném období bylo strážníky projednáno na místě celkem 676 pře-
stupků, dalších 24 jich bylo postoupeno správním orgánům. Převážně se 
jednalo o přestupky v souvislosti s porušením nařízení vlády, případně 
ministerstva zdravotnictví, kdy drtivá většina byla na místě projednána do-
mluvou. Nemalou měrou se na statistikách podílí též problematika dopra-
vy. Opakovanými přestupky bylo porušení zákazu stání a vjezdu v prostoru 
náměstí Míru a přilehlých ulic. Jako nejčastější z lokalit, ve kterých byly 
přestupky projednávány, mohu uvést ul. Karlova (přímo u objektu ČP)
a dále ul. Svojsíkova a Dr. E. Beneše. I zde byly přestupky často projed-
nány domluvou, kdy se strážníci řidiče snažili upozornit na skutečnost, 
že navzdory tomu, že zde není umístěno dopravní značení zakazující stá-
ní, je zde nedostatečný prostor pro průjezd, a jedná se tudíž o přestupek.
V oblasti dopravy bylo dále postoupeno 7 přestupků k projednání správ-

nímu orgánu, přičemž se jednalo např. o nezajištěný náklad dřevní hmoty 
či nedovolené telefonování za jízdy. V oblasti veřejného pořádku byly pro-
jednávány zejména přestupky spočívající v rušení nočního klidu a znečiš-
ťování veřejného prostranství. V rámci hlídkové služby byla každodenně 
realizována kontrola míst se zvýšeným počtem osob jako např. parkoviště
u obchodních domů a vyloučených lokalit se zaměřením na veřejný pořá-
dek, bezpečnost osob a majetku. Samozřejmostí byla i hlídková činnost v 
okrajových částech katastru města v nočních hodinách jakožto prevence 
majetkové trestné činnosti. Níže v tabulce pro představu uvádím přehled 
některých konkrétních aktivit. 
Jednou z příloh k článku je i fotografi e poškozeného stromu, lípy v ul. Kar-
lova. Domníval jsem se, že co se vandalismu týče, už mě nic nepřekvapí. 
Byl to omyl, to že někdo úmyslně poškodí a znehodnotí tak vzrostlý strom, 
tomu vážně nerozumím. Událost byla oznámena policii České republiky, 
která v dané věci koná šetření.
Nerad bych svůj příspěvek končil příliš pesimisticky, tedy dovolte mi, 
abych Vám za kolektiv strážníků popřál pevné nervy, hodně zdraví a poho-
dové léto.   
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Foto z: firmy.cz

Krajská zdravotní začne využívat chirurgické operační sály nemocnice v Rumburku
Zdravotníci Krajské zdravotní, a.s., začnou operovat v Lužické nemocni-
ci Rumburk. Cílem je efektivněji využívat nemocniční kapacity a pomoci 
obyvatelům Ústeckého kraje, kteří čekají na odložené operační zákroky. 
Výkony, které odpovídají vybavení a možnostem rumburské nemocnice, 
bude provádět operační tým Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem za 
asistence Anesteziologicko-resuscitačního oddělení tamější nemocnice.
„Cílem vedení společnosti je vybudovat z Lužické nemocnice zařízení, kte-
ré bude poskytovat pacientům plně profesionální péči odpovídající dneš-
ním standardům. V nemocnici již dnes funguje interní ambulance, dětské 
oddělení, ale také chirurgie. A právě zdejší chirurgické operační sály by-
chom chtěli více využívat. Chceme tímto krokem ulevit i děčínské nemoc-
nici, která nyní část pacientů z této oblasti přebírá,“ říká generální ředitel 
Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý.
„Dnes jsem společně s MUDr. Martinem Sauerem, primářem Chirurgic-
kého oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, navštívil nemoc-
nici v Rumburku, abychom zjistili, do jaké míry můžeme začít využívat 
operační sály, kterými disponuje místní chirurgie. Chceme zde začít opero-
vat plánované výkony, které jsme byli nuceni v rámci celé Krajské zdravotní 
nyní s ohledem na pandemii onemocnění COVID-19 odkládat. Právě tento 
postup nám umožní začít realizovat operace, na které celá řada pacientů 
bohužel teď čeká dlouhé měsíce,“ přibližuje situaci MUDr. Jiří Laštůvka, 
náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s.

Zdroj: info@kzcr.eu 

V příštím týdnu dojde k setkání s ředitelem Lužické nemocnice MUDr. Pe-
trem Malým, MBA, se kterým  budeme diskutovat o dalších plánech jejího 
rozvoje. Nadále jsme také v kontaktu s tiskovou mluvčí Krajské zdravotní, 
a.s., paní Mrákotovou. O dalším vývoji vás budeme informovat v příštích 
vydáních.

Robert Holec, předseda Svazku obcí SEVER

Vážení a milí spoluobčané,
jistě jsme všichni uvítali, že se epidemiologická situace v naší zemi zlepšila 
a bylo možné zahájit postupné rozvolňování. Zejména děti mohou chodit 
do školy a většina rodičů to uvítala s radostí, protože výuka doma byla ná-
ročná jak pro děti, tak zejména pro rodiče. Nicméně buďme i nadále obe-
zřetní, protože viry kolem nás jsou velmi životaschopné a neustále hledají 
svého hostitele, ve kterém se mohou rozmnožit a přežít.

Jednání starostů
 
V pátek 21. května jsme se se starosty z výběžku sešli k dalšímu společné-
mu jednání. Jednání se zúčastnili i pozvaní hosté a věnovali jsme se proble-
matice dopravy v Ústeckém kraji, průběhu a dopadu kůrovcové kalamity 
na Šluknovsku a s tím spojených problémů v oblasti turistiky, turistického 
značení a škodách na komunikacích.

Doprava v Ústeckém kraji
 
V důsledku hygienických opatření, přerušením školní docházky a ome-
zením cestování došlo pochopitelně k propadu tržeb. V našem výběžku 
probíhají opravy na železnicích, což způsobuje na mnoha místech výluky 
a doprava je nahrazena autobusy. Nicméně díky kompletní opravě na že-
leznicích bude zkrácen dojezdový čas vlaků o několik minut a změny se 
projeví v novém jízdním řádu na konci roku. Občané Ústeckého kraje mají 
možnost při cestování v našem kraji zakoupit si jízdenku ÚK za 140 Kč
a po dobu 24 hodin mohou cestovat po kraji autobusem, vlakem, lodní do-
pravou. Jen je potřeba si o jízdenku při její koupi výslovně požádat. Nově 
lze také jízdenky nakupovat prostřednictvím aplikace v mobilu, více se do-
čtete v  tomto čísle novin.

Dopady kůrovcové kalamity
 
K tomuto tématu přijali pozvání na jednání Mgr. Patrik Mlynář, náměstek 
sekce lesního hospodářství z Ministerstva zemědělství, a Ing. Pavel Rus, ře-
ditel krajského ředitelství Teplice, Lesy ČR. Bohužel informace, které jsme 
se dozvěděli, nejsou vůbec příznivé. Kůrovcová kalamita se postupem let 
přehnala přes celé území Čech a Moravy. V současné době jsou epicentrem 
kůrovcové kalamity severní Čechy, zejména oblast Českého Švýcarska
a Šluknovského výběžku. V ostatních částech Česka se situace mírně zlep-
šuje. Za loňský rok se v Národním parku České Švýcarsko vytěžily 2 mil. 
m³ dřeva, v celé ČR se vytěžilo rekordních 34,5 mil. m³ dřeva. Jen Lesní 
správa Rumburk za loňský rok vytěžila dřevo o objemu šestinásobku prů-
měrné těžby právě v souvislosti s kalamitou. Toto masivní kácení většina 
z nás zaznamenala. Jdeme do lesa na houby a narazíme na planinu, kde 

ještě vloni stál les. Je to velmi smut-
ný pohled. Dle názoru lesníků je 
třeba napadené stromy co nejdří-
ve vykácet a vyvézt z lesa. Takto 
by měli reagovat i všichni majitelé 
lesů. Současné chladné a deštivé 
počasí kůrovci příliš nevyhovuje, 
přesto stromy dále napadá. Během 
zimy přezimovalo cca 80 procent 
kůrovce, což není dobré. Tento stav 
si vyžádá masivní kácení v lesích, 
které má trvat další dva roky. To je 
pro většinu z nás velmi negativní 
informace. Skutečně se tím změní 
ráz krajiny a na zalesněné plochy 
si bude muset počkat až následují-
cí generace. Bohužel s převozem dřeva jsou ničeny lesní cesty a komuni-
kace. Lesy ČR plánují poničené cesty opravit, ale vzhledem k plánované 
masivní těžbě v dalších dvou letech nám nezbývá než přijmout skuteč-
nost, že se ani v této oblasti situace nijak nezlepší. S plánovanou těžbou
a stavem lesů přichází i další nepopulární opatření, tím je omezování vstu-
pu do lesů a uzavírky turistických tras. To pochopitelně výrazně negativně 
ovlivní i turistický ruch v celé naší oblasti. Zájmem všech přítomných na 
jednání bylo, aby omezení vstupu do lesů a turistických tras bylo co nej-
kratší. Další negativní dopad bude v zadržování vody v krajině, protože 
zdravé lesy jsou schopny zadržet velké množství vody a tím jsou eliminová-
na rizika případných povodní. Vykácené holiny se stanou suchým územím. 
Mění se tím i zázemí pro lesní zvířata. Bohužel se kalamity podobného cha-
rakteru vyskytovaly i v minulosti. V naší oblasti naposledy před cca devade-
sáti lety. Pochopitelně je všeobecný zájem na tom, aby lesy byly obnoveny. 
Proto spolu s kácením probíhá i výsadba nových stromků s tím, že složení 
lesa má být vícedruhové, aby lépe odolávalo kalamitám v budoucnu. Než 
budou ale nově vysázené stromy vzrostlé, bude to trvat několik desetiletí. 
Pomalu se blíží konec školního roku, který byl ve všech směrech zvláštním 
a výjimečným v souvislosti s nařízenými hygienickými opatřeními. Nebyl 
jednoduchý pro nikoho – žáky, pedagogy, rodiče. Doufejme, že po prázdni-
nách se epidemiologická situace nezhorší a žáci a učitelé budou moci v září 
zahájit školní docházku standartním způsobem, tedy výukou ve školách. 
Přeji všem dětem, aby si prázdniny užily co nejlépe. 
A protože začíná i období dovolených, byť tomu počasí zatím příliš nena-
svědčuje, přeji Vám všem, abyste letní měsíce a čas dovolených prožili ve 
zdraví, v pohodě a načerpali sil do dalšího období.

Eva Džumanová
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Šluknov přivítal návštěvu z Krajského úřadu 
Ústeckého kraje

Třináctého května navštívila město 
Šluknov delegace z Ústeckého kra-
je. Konkrétně se přijeli podívat Ing. 
Jindra Zalabáková, radní pro oblast 
školství, mládeže a sportu, Zdeněk 
Plecitý, zastupitel kraje a předseda 
výboru pro zemědělství a venkov. 
Dále jsme přivítali Ing. Dagmar 
Waicovou, vedoucí Odboru škol-
ství, mládeže a tělovýchovy a Ing. 
Miroslava Vacka, vedoucího Oddě-
lení ekonomiky krajských financí. 
Během své více než šestihodino-
vé návštěvy se seznámili s historií
města a okolí. Vše začalo za zvuků 
fanfár trubačů krátkou návštěvou 
lesnické školy. Následovala pro-
hlídka města a části Šluknovského 
výběžku. U většiny to byla jejich 
první životní i profesní návštěva 
Šluknovska. Ne vždy se jejich před-
stava slučovala s realitou. A tento 
konkrétní a reálný pohled byl snad 
ze všeho nejcennější. Byl také čas 
na diskuzi. Ta se týkala mnoha pro-
blémů - školství, lesního hospodář-
ství, zničených cest, propagace ces-
tovního ruchu a podobně. „Myslím, 
že nejdůležitější bylo seznámit naši 

Text: Mgr. et Bc. Rudolf Sochor, ředitel SLŠ a SOŠ Šluknov, foto: SLŠ a SOU Šluknov

Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů
Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů s tříděným odpadem se uskuteční 
dne 5. července 2021. Sváženy budou žluté pytle s drobným plastem
a PET lahvemi, oranžové pytle s nápojovými kartony a zelené (nově 
také 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 4. červen-
ce 2021. Mapa svozové trasy je k nahlédnutí na stránkách města Šluk-
nova – Vše o odpadech. 
Upozorňujeme na to, že žluté, oranžové a zelené nebo  šedé pytle s ji-
ným odpadem nebudou sváženy. Pytle na tříděný odpad obdržíte na 
MěÚ ve Šluknově, odbor rozvoje a životního prostředí a recepce, nám. 
Míru 1, nebo v Technických službách Šluknov spol. s r.o. Císařský 378, 
Šluknov.               ORŽP

Kontejnery na objemný odpad

Zpětný 
odběr elektro
Dne 27. dubna 2021 byla 
v místě zpětného odbě-
ru elektroodpadu pro-
vedena zástupcem spo-
lečnosti Elektrowin a.s. 
kontrola. Z kontroly vy-
plynulo, že město Šluknov 
do kolektivního systému 
Elektrowin v roce 2019 
odevzdalo 27,8 t elektro-
zařízení. Za rok 2020 už 
to bylo 31,05 tun. Město 
má dlouhodobě stabilní 
sběr elektrozařízení. Za 
posledních 6 měsíců byla 
ve městě průměrná hmot-
nosti wintejneru CH 3,14 
tuny, požadavek je 2,8 t
a wintejneru VMS 4,08, 
požadavek je 4,3 t. 
Všem odpovědným obča-
nům děkujeme, že se za-
pojují do zpětného odběru 
elektrozařízení. 

Za ORŽP: Božena Naňáková

Nová lavička u Zeckelova kříže
Zeckelův kříž se stal turistickým cílem nejen mnoha obyvatel Šluknova, ale  
i turistů a rekreantů, kteří sem k nám na sever zavítají. Je odsud nádherný 
výhled na celý Šluknov i jeho okolí. U krásně opraveného kříže roste stará 
lípa a byly zde vysazeny tři lípy nové . Je příjemné se v tomto místě zastavit, 
rozhlédnout, odpočinout. 
Před časem došlo v tomto místě k poškození dřevěné lavičky . Byla to ško-
da, protože tohle místo stojí za chvilku rozjímání. Pan Pavel Jiřena, kame-
ník, který se podílel také na obnově samotného Zeckelova kříže, městu 
Šluknov nabídl, že vytvoří a instaluje lavičku novou, kamennou, která lépe 
odolá nejen povětrnostním podmínkám, ale snad i vandalům. K lavičce 
připojil i kamenný stolek. Místo tak opět bude moci sloužit všem, kdo sem 
zavítají, a obzvlášť starším osobám, které si zde budou moci odpočinout. 

„Pavle, děkujeme za vaše dílo, práci a přístup, jakým projevujete svůj vztah
k městu Šluknov. “            

Za ORŽP: Božena Naňáková

Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny dne 31. července v uvede-
ných lokalitách a 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 Jiří-
kov) od 14:00 do 16:00 hodin. 
Do kontejnerů bude možné odložit pouze objemný odpad. Při předává-
ní bude nutné se prokázat dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas)
s trvalým pobytem na území města Šluknova, rekreanti dokladem a odpa-
dovou kartou. 
Do kontejneru v žádném případě nebude přijat odpad nebezpečný ani bio-
odpad.                Za ORŽP: Božena Naňáková

návštěvu s krásou místní přírody a většina tu zajisté nebyla naposledy. Tak počkáme, zda bude mít toto setkání
i konkrétní výstupy,“ okomentoval událost ředitel lesnické školy Rudolf Sochor. dh
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Květen se říká podle kvítí ...

...a když se rozhlédneme, tak vidíme, že je to pravda. Všude kvetou stromy, 
keře a zahrádky jsou už taky krásně barevné. Všimli jsme si  i my ve školce. 
A nejen květin, ale i drobného hmyzu, který se po zimě probudil. Motýlů 
a včeliček, které pilně sbírají první nektar na svůj med. Také my jsme byli 
pilní jako včeličky a plnili jsme rozmanité úkoly. Vzali jsme si lupy a šli jsme 
na průzkum. Nikdo nezůstal bez úlovku. Všechny broučky jsme si dobře 
prohlédli a pak jsme je zase pustili zpátky do trávy. S Kašpárkem jsme 
prošli Šluknovem a i sám Kašpárek byl překvapen, jak dobře své město 
známe. Na webových stránkách školy jsou přístupné pro všechny zvídavé 
děti a jejich rodiče pracovní listy, písničky, úkoly, hry a videa, která ukazují, 
jak krásným město Šluknov je. Nezapomeňte se podívat na: https://www.
skolka-sluknov.cz/cz/dokumenty-distancni-vzdelavani.html.
Mysleli jsme i na naše maminky, které měly svátek, a připravili jsme si pro 
ně přáníčka a drobné dárečky a naučili jsme se pro ně písničky a básničky. 
Největší radost ale máme z toho, že si zase můžeme spolu hrát, povídat
a dovádět. A moc si přejeme, aby to tak zůstalo už napořád ...

Text a foto: Hana Princová, MŠ Šluknov
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Mateřinka už zase žije! 
Duben byl pro nás měsícem „rozjezdovým“.  Školka se zprvu otevřela až 
v polovině dubna, a to jen pro předškoláky a děti rodičů vybraných profe-
sí. Přesto jsme stihli zrealizovat i některé dlouhodobě plánované akce. Na 
konci měsíce jsme mj. stavěli májku a pálili čarodějnice. 
Začátkem května proběhla ve školce výstava, která byla doplňkem loňské 
oslavy 70 let existence mateřské školy ve Svojsíkově ulici. Návštěvníci měli 
možnost si prohlédnout například výtvarnou tvorbu našich dětí, dobo-
vé fotografie, kopie záznamů ze starých katastrálních zápisů, historické 
mapy aj. Součástí výstavy bylo i malé občerstvení pro všechny návštěvníky. 
Počasí nám příliš nepřálo a soustavný vítr doprovázený tu a tam i deštěm 
nám naši práci příliš neulehčil, ale i tak nás navštívilo na cca 60 lidí. Všem 
(pamětníkům, spolupracovníkům, rodičům dětí MŠ, zástupcům z města 
i lidem kolemjdoucím...) děkujeme za návštěvu, za milá slova chvály, za 
ocenění dětských prací. Zároveň děkujeme městu Šluknov za zapůjčení 
přístřešků a stojanů. Projektový den vznikl za finanční podpory z projektu 
Šablony II pro Mateřskou školu Šluknov a ve spolupráci se Státním archi-
vem Děčín.
Jako každý rok probíhaly po celé České republice zápisy do mateřských 
škol. U nás proběhl zápis dne 4. 5. 2021, ke kterému se dostavilo mnoho 
rodičů předškolních dětí. Další rodiče docházeli v průběhu dalších dní,
a dokonce i dnes byla podána další žádost o přijetí dítěte do mateřinky.
O výsledcích správního řízení byli rodiče informováni na našich stránkách. 

K osobnímu převzetí se dostaví ve dnech 7. 6. 2021 (6:00-12:00 hodin), 
8. 6. 2021 (12:00-16:00 hodin), anebo v jiný 
předem domluvený termín.
Do MŠ lze přijímat děti i mimo vypsaný zápis. 
Pokud uvažujte o zapsání dítěte, pak neváhej-
te a nejlépe do konce června žádost podejte. 
Mateřská škola nabízí speciální péči o dvou-
leté děti, o ty starší, ale hlavně pak o přípravu 
dětí před vstupem do základního vzdělávání – 
příprava do školy! Pro takového předškoláka, 
kterému již bude 5 let, je předškolní vzdělá-
vání dokonce povinné! Formuláře najdete na 
našich webových stránkách nebo si je můžete 
vyzvednout přímo v sídle MŠ. 
Z počtu zapsaných dětí k 1. 9. 2021 pak vy-
chází organizace MŠ pro další rok. Počítáme
s otevřením třídy těch nejmenších, s tím, že 
pro ně připravujeme nové prostory. Informa-
ci, do které třídy bude dítě zařazeno od 1. 9. 
2021 se zákonní zástupci dozvědí až v průbě-
hu měsíce srpna, příp. při nástupu do MŠ. 
Z dalších akcí školy ještě zmíníme návštěvu 
mechanické včely v mateřince. Jedná se o zá-
půjčku „hračky“, která pracuje dle pokynů, 
jež jí děti zadávají. Děti „programují“ pohyb 
včely po ploše předem určenou cestou. Vče-
la byla zapůjčena z MAS ČESKÝ SEVER na 
dobu cca 1 měsíce. Děti byly předem proško-
leny odborníkem, vyzkoušely si práci pod do-
hledem a nyní již činnost zvládají a výborně 
se u toho baví. Hra rozšiřuje obrazotvornost, 

představivost, rozvíjí matematické představy, 
ale i sociální schopnosti dětí a zároveň je příjem-
ným zpestřením pro naše děti a nejen pro ně .
Na konci května nás navštívil pan Křivánek
v rámci projektového dne, který vychází též z pro-
gramu Šablon II pro MŠ Šluknov – Poetika v MŠ. 
Děti se seznámily s básničkami, říkadly, viděly 
řadu ukázek ilustrací, zahrály si řadu her pro roz-
voj jejich fantazie, řeči, pohybu i komunikačních 
a sociálních dovedností, malovaly a na závěr dne 
vytvořily i malou výstavku ve vestibulu MŠ. Den 
byl pro děti příjemným zpestřením nejen návště-
vou učitele, ale i jinou formou práce a vedením 
při činnostech.
V červnu nás čeká Den dětí, který bude MŠ rea-
lizovat formou her a činností na školní zahradě 
nebo podle počasí v prostorách MŠ. Drobné 
odměny, soutěže a ceny budou hrazeny ze spon-
zorských příspěvků, které MŠ získala v průběhu 
roku zejména od rodičů, ale i jiných sponzorů 
MŠ.
Bude-li nám červen přát, jistě se vypravíme na 
nějaký ten výšlap nebo výlet. A jistě zorganizuje-
me i slavnostní rozloučení pro předškoláky, kteří 
letos z MŠ odcházejí již do školy základní.
Přejeme Vám (a přejeme i nám) krásný slunný 
červen!

Text: Mgr. Jana Korečková, ředitelka MŠ
foto: Klára Štěpánková + archiv MŠ Šluknov
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Zápis pro 2. – 5. ročník se bude konat na malé škole (Žižkova 722) ve 
dnech: středa 25. 8. 14.00 – 16.00 hod., čtvrtek 26. 8.  8.00 – 10.00 hod. 
a 14.00 – 16.00 hod., pátek 27. 8. 8.00 – 10.00 hod. nebo můžete využít 
schránku na úkoly na hlavní budově, kam vložíte vyplněný zápisní lístek do 
27. 8. 2021. Zápisní lístek naleznete na webu školy v sekci Informace pro 
rodiče – Dokumenty ke stažení – Zápisní lístek do školní družiny a školní-
ho klubu.
Přihlášky ke stravování je možno vyplnit ve školní jídelně ve dnech: středa 
25. 8. 14.00 – 16.00 hod., čtvrtek 26. 8.  8.00 – 10.00 hod. a 14.00 – 16.00 
hod., pátek 27. 8. 8.00 – 10.00 hod., pondělí 30. 8. 7.00 – 10.00 hod. a úte-
rý 31. 8. 7.00 – 10.00 hod., kdy vám bude k dispozici vedoucí školní jídelny.
V případě potřeby je možno kontaktovat vedoucí vychovatelku a vedoucí 

Zápis do školní družiny pro školní rok 2021 – 2022
Pokračování ze str. 1

školní jídelny – telefon i e-mail jsou uvedeny na webových stránkách školy.
V případě dostatečného zájmu otevřeme opět 5 oddělení školní družiny. 
Provozní doba družiny je od šesti do půl páté. Součástí družiny je i pestrá 
nabídka zájmové činnosti. 
Těšíme se na nový školní rok. Doufáme, že strávíme v prostorách naší ško-
ly mnohem více času, než tomu bylo doposud. Snad zahájíme svou činnost 
bez omezení a splníme Školní vzdělávací program pro školní družinu v ce-
lém rozsahu, užijeme si společný čas při projektových dnech a různých bo-
hatých aktivitách, které naše školní družina nabízí. Snad konečně naplno 
využijeme i v minulém roce nově vybavenou keramickou dílnu.
Přejeme všem krásné léto, mnoho sluníčka a pohody, načerpejme energii
a optimizmus do nového školního roku. 

vedoucí vychovatelka Martina Šimonková

Pokud se hlásíte na hudební obor a nejste ještě roz-
hodnuti, na který nástroj by vaše dítě chtělo hrát, 
vyplňte studijní zaměření PHV (přípravná hudební 
výchova), konkrétní nástroj lze zvolit až při osob-
ním rozhovoru při talentové zkoušce. Informace
o tom, co se na které budově či pobočce vyučuje, je 
pouze orientační, může se od nového školního roku 
změnit. Přihlášku podejte nejpozději do termínu 
konání talentových zkoušek – ty se letos budou ko-
nat až v prvních dnech měsíce září (přesné datum
a hodiny budou ještě zveřejněny), po telefonické 

Přijímání nových žáků do ZUŠ na školní rok 2021/2022
Pokračování ze str. 1

domluvě se může talentová zkouška vykonat
i dříve,tzn. v červnu. Na talentovou zkoušku je 
nutné přijít osobně, nezletilý zájemce v doprovo-
du zákonných zástupců.
Nevíte-li si rady, volejte na tel. č. 724 044 525 
– Patrik Engler dipl.um.-vedoucí pobočky ve 
Šluknově
Na nové muzikanty se těšíme!

Za pedagogický sbor na pobočce ZUŠ ve
Šluknově – Patrik Engler
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Mezi Rumburkem a Velkým 
Šenovem se zvýší rychlost 

vlaků
Správa železnic opraví přibliž-
ně 16 kilometrů dlouhý traťový 
úsek mezi Rumburkem a Vel-
kým Šenovem na Děčínsku. 
Hlavním cílem stavebních prací 
je zvýšení traťové rychlosti až na 
90 km/h a odstranění propadů 
rychlosti. Akce si vyžádá přeru-
šení provozu vlaků, výluka za-
číná v neděli 18. dubna, skončí
v polovině července a definitivně 
hotovo bude během září. Pláno-
vané náklady jsou 347,7 milionu 
Kč. 
Součástí stavebních prací bude 
výměna železničního svršku, 
nově zde bude zřízena bezsty-
ková kolej na betonových praž-
cích s pružným upevněním.
V úsecích s menšími poloměry 
oblouků budou použity ocelové 
pražce „Y“. Projekt počítá také
s opravou sedmi mostů a 16 pro-
pustků, opraví se celkem 20 že-

lezničních přejezdů a v zastávce 
Šluknov zastávka se upraví ná-
stupiště pro zajištění bezbarié-
rového přístupu.
Díky uvedeným úpravám se
v úseku Rumburk – Šluknov 
zvýší maximální rychlost z dneš-
ních 60 km/h až na 90 km/h, 
úsek Šluknov – Velký Šenov 
bude stavebně upraven na zvý-
šení rychlosti z dnešních 50 
km/h až na 80 km/h. Ve druhém 
jmenovaném úseku budou nové 
rychlosti zavedeny až po změně 
řízení dopravy z režimu D3 na 
D1. 
V rámci výluky se uskuteční dal-
ší opravné práce na trati mezi 
Rumburkem a Dolní Poustev-
nou, konkrétně rekonstrukce 
nástupišť ve stanici Šluknov, re-
konstrukce mostu ve Vilémově
a modernizace dvou železnič-
ních přejezdů.

Probíhající práce na šluknovském nádraží

Probíhající práce na šluknovském nádraží
Text: spravazeleznic.cz

foto: Klára Štěpánková

Rekonstrukce mostu ve Vilémově 
u Šluknova si vyžádá nepřetržitou 

výluku 

Správa železnic letos dokončí rekonstrukci viaduktu přes Karolinino 
údolí ve Vilémově u Šluknova na trati Rumburk – Sebnitz. Ta začala 
loni na jaře, kvůli pandemii a zpoždění dodávek potřebného materiálu 
ze zahraničí se výměna ocelové konstrukce samotného mostu uskuteč-
ní až letos během 90denní výluky, která začne v neděli 18. dubna.
Most o sedmi mostních otvorech měří 217,3 metru a pochází z roku 
1904. V prvním a sedmém otvoru je kamenná klenbová konstrukce, ve 
druhém až šestém pak ocelová příhradová konstrukce. Nejvyšší výška 
mostu nad údolím je 34 metrů. Po 116 letech provozu se zejména jeho 
ocelové prvky dostaly na konec své životnosti. Proto Správa železnic 
přistoupila k rekonstrukci, aby trať mohla i nadále sloužit cestám za 
prací, do škol i na výlety. Nový most nijak nezmění krajinný ráz, bude 
ho tvořit ocelová příhradová svařovaná konstrukce ve stejném tvaru
a v obdobných rozměrech, jako jsou ty stávající.

Výměna mostní konstrukce měla proběhnout už minulý rok, průběh 
stavebních prací ale negativně ovlivnila nepříznivá epidemická situ-
ace. Vzhledem ke zpoždění dodávek materiálů ze zahraničí, jako jsou 
ocelové plechy pro výrobu nové ocelové konstrukce či kalotová ložiska 
z Itálie, bylo nutné stavbu zakonzervovat a přesunout její dokončení 
do letošního roku. V loňském roce se provedla například sanace zá-
kladů pilířů či všech kamenných částí mostu. Po osazení nové mostní 
konstrukce se v nezbytně nutném rozsahu vymění železniční svršek
a železniční spodek na obou předpolích mostu. Samotná výměna mos-
tu proběhne během nepřetržité výluky, která začne 18. dubna a skončí
v polovině července.
Pro výměnu jednotlivých mostních polí budou na upravené úložné pra-
hy pilířů postaveny portály. Pomocí těchto věží bude proveden zdvih
a spouštění jednotlivých částí staré i nové ocelové konstrukce. Stará 
konstrukce bude pomocí hydraulických válců osazených na portálech 
svisle zvednuta z uložení nad úroveň koleje a pomocí přepravních pod-
vozků odvezena. Poté bude na portál zavěšena nová ocelová konstruk-
ce, která bude podélně posunuta na místo uložení, kde bude spuštěna 
na ložiska.

Text: spravazeleznic.cz
foto: vilemovskyviadukt.cz

   Rekonstrukce viaduktu ve Vilémově 

   Rekonstrukce viaduktu ve Vilémově 
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Porušení zákazu stání - ul. Dr. E. Beneše Porušení zákazu stání - ul. Karlova

Odtah autovraku Stání v protisměru - náměstí Míru

Fotodoku-
mentace
z práce

Městské
policie

Šluknov

K zámeckému 
rybníku se při-
letěla podívat 

volavka

Foto: Helga Hošková
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Víte že… Šluknovský zámek nabízí další 
možnost svatebního obřadu v zámeckém parku?

Tentokrát pro snoubence zaměstnanci Odboru kultury vytvořili romantickou svatební brá-
nu, kterou lze umístit kdekoliv v zámeckém parku. Kromě možnosti svatebního obřadu
v růžové zahradě nebo zámeckém altánu, se tak nabízí celá řada dalších hezkých svateb-
ních zákoutí. Prožijte Váš svatební obřad v našem zámeckém parku.

Text: Ing. Bc. Ivana Lukešová, foto: Dagmar Pálková
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Dámy a pánové, držte si klobouky! Nové výstavy na zámku se představují 
veřejnosti.

Šluknovský zámek ve spolupráci s Muzeem Novojičínska, příspěvkovou 
organizací, si Vás dovolují pozvat na výstavu podivuhodných klobouků 
a pokrývek hlavy, která bude otevřena slavnostní vernisáží 25. června od 
16:00 hodin. Vernisáže se bude účastnit i kurátor výstavy pan Radek Po-
lách, který je tím nejpovolanějším člověkem v oboru. Můžete si tak připra-
vit své otázky, rád Vám je zodpoví.
Muzeum Novojičínska je správcem patrně největší sbírkové kolekce klo-
bouků a pokrývek hlavy na světě. Jejím základem se stala sbírka pozo-
ruhodných klobouků v zemích Koruny české, která byla založena v roce 
1909 v Praze. Jejím iniciátorem se stal Otakar Hrabě, redaktor časopisu 
Kloboučnické listy, který vyzval své obchodní partnery z celého světa k 
jejímu založení. Nejstarší shromážděné exponáty byly poprvé předsta-
veny na Výstavě strojů a pomůcek pro kloboučníky, kterou uspořádala

v Technologicko-průmyslovém 
museu v Praze v roce 1914 redakce 
Kloboučnických listů. Jednalo se
o první známou výstavu klobouč-
níků v zemích Koruny české. Další 
prezentace proběhly na Výstavě 
kloboučnických výrobků při Náro-
dohospodářské výstavě a při Vše-
živnostenské výstavě v témže roce 
v Praze. Po první světové válce byl
v roce 1927 otištěn soupis této sbír-
ky klobouků a pokrývek hlavy, který 
byl průběžně doplňován. Kolekce 
byla prezentována na výstavě v 
Technologickém museu v Praze v roce 1928 u příležitosti 20 let Kloboučnic-
kých listů a v roce 1934 na pražském Podzimním veletrhu. Sbírka byla od 
roku 1930 trvale vystavena ve skříních v budově živnostenských škol v Pra-
ze XI. Skříně byly zhotoveny z darů četných průmyslníků kloboučnického 
průmyslu, majitelů firem J. Hückel synové z Nového Jičína, Janyška a spol.
z Krásna n. Bečvou a dalšími. Koncem třicátých let 20. století byla sbírka 
klobouků Otakara Hraběte označována za největší na světě. V roce 1943 
vyšel katalog Obrázkový průvodce (popisník) sbírky pozoruhodných klo-
bouků, který dokumentoval celkový vývoj a popis tohoto unikátního sou-
boru. Konec druhé světové války, znárodnění kloboučnického průmyslu
v roce 1945 a následně i jednotlivých drobných živnostníků ukončilo zlatý 
věk kloboučnictví na území tehdejšího Československa. Sbírka klobouků 
Otakara Hraběte se v průběhu padesátých let 20. století stala součástí pod-
nikového kloboučnického muzea firmy TONAK, n. p., které bylo v roce 
1949 poprvé otevřeno veřejnosti. Kolekce je dnes součástí sbírek Muzea 
Novojičínska, které své exponáty prezentuje nově od roku 2000 v prosto-
rách Žerotínského zámku v Novém Jičíně formou stálé expozice klobouků 
a pokrývek hlavy s názvem ,,Nechte na hlavě“.
A protože celková expozice je velmi zdařilá, domluvili jsme se s muzeem, 
že nám na zámku na letní sezónu nainstalují část své expozice, kde budete 
moci obdivovat až 70 různých klobouků. Nebudou chybět klobouky šlech-
ty našeho regionu – Clary-Aldringenů či Clam-Gallasů. Více ale nebudeme 
prozrazovat, ať se máte na co těšit. 
Shlédnout výstavu budete moci do 24. září 2021 každý den včetně 
víkendů, a to od 9:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin. Dospělí za 
výstavu zaplatí 50 Kč a děti 30 Kč. A pozor! Návštěvník, který přijde s klo-

boukem na hlavě má vstupné zdarma. 
A jako každý rok, tak i letos v hlavní sezóně Šluknovský zámek patří dětem. 
Ve spolupráci se Světem kostiček® Vás srdečně zveme na výstavu KOSTIČ-
KOFEST „aneb SEVA a VARIANT - český fenomén“, která bude zahájena  
slavnostní vernisáží současně s výstavou klobouků, a to 25. června od 
16:00 hodin.
Návštěvníci se mohou těšit na světově unikátní výstavu Kostičkofest
z české stavebnice SEVA a VARIANT, která nabídne unikátní expozici 

vlastní tvorby autora a patrona 
projektu putovních výstav KOS-
TIČKOFEST Petra Šimra a výběr 
továrních sad těchto stavebnic. 
Z českých stavebnic SEVA a VA-
RIANT představí autor výstavy, 

rekordman a patriot projektu Svět kostiček® Petr Šimr nejnovější vlastní 
tvorbu, do které se řadí např. zvířata z pilotního projektu Noemova archa, 
ale také vlastní designová ediční řada "Seva Armádní technika", která vy-
šla na trh v průběhu podzimu 2020. 
Pro nejmenší je připravena velká herna se stavebnicemi Seva a Variant od 
firmy Kaden. Je tak koncipována opravdu pro celou věkovou škálu. Děti 
s doprovodem mohou navštívit výstavu a hernu nebo jen jedno z výběru. 
Při nepříznivém počasí tak máte zajištěnou herničku pro děti na celé léto 
přímo u nás na zámku. 
A pro zájemce, kteří by v této aktivitě chtěli pokračovat i doma, budou při-
praveny nové stavebnice SEVA a VARIANT a servisní balíčky s náhradními
a doplňkovými dílky k zakoupení v Informačním centru. 

Výstava bude otevřena denně včet-
ně víkendů, a to od 9:00 do 11:30
a od 12:30 do 17:00 hodin. Vstup-
né: 70 Kč/dospělí, 50 Kč/dítě od
3 let věku, ZTP a senior, os. ve 
skupině nad 20 osob. Jednorázový 
vstup do dětské herny: 50 Kč/dítě 
od 3 let věku, doprovod zdarma. 
Udělejte si čas, protože to bude stát 
za to! Výstavu nebo hernu budete 
moci navštívit do 30. září 2021.

Informace převzaty z:
 www.muzeumnj.cz

a www.svetkosticek.cz  
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Události z kroniky Jiříkoho Vlčka: Rok 1968
 Došlo k rozdělení funkce prezidenta a prvního tajemníka KSČ, kterým 
se stal Alexandr Dubček. Neschopný Antonín Novotný byl odvolán, místo 
něho zvolen generál Ludvík Svoboda. Postupně byla nastolena svoboda 
slova, tisku a další. Nevinně odsouzení lidé byli rehabilitováni. Mnohým 
vědcům, umělcům a dalším lidem bylo dovoleno ukázat své schopnosti. 
Neschopní funkcionáři musí opustit svá místa, ale brání se. Republika by 
měla mít možnost zvolit si takový způsob života, který jí vyhovuje. 
 Pro nejednotnost a neshody na Městském národním výboru (MěNV) 
neměl Šluknov po celý rok předsedu. Volby stanovené na 19. května byly 
odsunuty na neurčito. V souvislosti s politickými změnami zaniká mládež-
nická organizace Československý pionýr a v život vstupuje Junák. 
 Přechází se na pětidenní pracovní týden.
 Vzhledem k tomu, že se zlepšilo kádrové obsazení školy, zlepšily se
i výsledky. Došlo i k určitému zlepšení v chování žáků, klesl počet neomlu-
vených hodin, krádeže a ničení však pokračovalo. Móda minisukní zasáh-
la i naši školu, mnohá děvčata neznají míru. Škola musela bojovat i proti 
přikrášlování děvčat a to již od 7. tříd. O prázdninách mělo být započato 
s opravou fasády školní budovy. Bylo však jen na jedné straně postaveno 
lešení. Byly ale opraveny sokly na chodbách a vymalovány některé třídy.
 30. srpna 1968 byl na území Šluknovského výběžku rozšiřován česko-
-ruský leták s tímto textem: 
„Všem příslušníkům spojeneckých armád! Podle Vašeho tvrzení jste přijeli k 
nám ochraňovat věc socialismu v naší zemi. Sami jste se přesvědčili, že je u 
nás klid a že nepůsobí u nás žádné kontrarevoluční živly. Naše KSČ vede lid 
dále na principech socialismu a učení Marxismu-Leninismu. Proto nevidíme 
důvod k obsazení našeho území spojeneckými vojsky Varšavské smlouvy. Z 
vlastních smutných zkušeností s německým militarismem jsme schopni hájit 
západní hranici s vědomím, že ji hájíme nejen pro nás, ale pro celý socialis-
tický mírový tábor, jehož jsme součástí. Proto se dnes na Váš příjezd nedívá-
me jako v roce 1945, kdy jste nás osvobodili od hitlerovského útlaku, ale jako 
na nežádoucí okupační armádu. Tento Vás ozbrojený zásah do suverenity 

našeho státu by narušilo na dlouho naše vzájemné přátelské vztahy. Žádáme 
Vás proto, odejděte z našeho území jako přátelé a nevměšujte se do našeho 
vnitřního vývoje. Pro naše vzájemné vztahy by bylo stupňování Vaší činnosti 
u nás tragickým nedorozuměním. Občané Šluknovského výběžku.“
 20. října 1968 zasílá Svaz protifašistických bojovníků (SPB) Šluknov 
ústřednímu výboru v Praze tento dopis: „Vezměte na vědomí, že přítomní 
členové organizace SPB ve Šluknově na výroční schůzi konané 20. října 
t. r. zhodnotili vývoj situace v naší vlasti a prohlašují: Vyslovujeme plnou 
důvěru a podporu k prohlášení ÚV SPB v Praze z 28. srpna 1968 ve věci 
požadovaného odchodu všech cizích vojsk z našeho území a plné obnovení 
státní svrchovanosti ČSSR. Prohlašujeme, že vždy pěvně budeme stát za 
naším prezidentem Ludvíkem Svobodou, za naší vládou a vedením KSČ
v čele se soudruhy Dubčekem, Smrkovským a Černíkem. Soudíme, že naše 
věc je spravedlivá a že pravda socialismu s lidskou tváří zvítězí.“
 11. září se po třiceti letech konal v kostele varhanní koncert, doprová-
zený J. Svejkovským na trubku a zpěvem D. Žantovské. Na dalším kon-
certě dne 28. září hrál na varhany Václav Rabas a doprovázel jej pěvecký 
sbor pod vedením T. Fialy. Na programu byla díla J. S. Bacha, Petra Ebena, 
Otakara Vávry, Leoše Janáčka a dalších. 
 Celá naše veřejnost, ale i škola, byla vzrušena zprávou o sebeupálení 
Jana Palacha a později i Jana Zajíce. Mladých lidí, kteří obětovali své životy 
v pokusu docílit změnu v náhledu na politickou situaci. 

Vážení čtenáři,
pokud máte fotografie k následujícím ro-
kům ze Šluknova a okolí, rádi bychom je
v novinách zveřejnili. Děkujeme.

Sepsala: Helga Hošková

Lipová alej v Karlově ulici

Krásné sobotní ráno, 
svítí sluníčko, jdu Karlovou ulicí podél hřbitova a nečekané překvapení - 
někomu zřejmě vadil strom v aleji líp a tak se ho pokusil pokácet. Co k tomu 
říct? Na tuto alej jsem psal projekt, sehnal na ni peníze a žáci lesnické školy 
stromy sázeli. Město to nestálo ani korunu a žáci školy se docela nadřeli. 
Alej přezdívali "Sochorova". Na srazech po letech na to rádi vzpomínají. 
Někomu ale stromy asi vadí. Dnes to jsou stromy, co to bude zítra ...? Ne-
chci popisovat, jaká slova mě teď napadají. Snad jen děkuji, myslím tím ale 
píseň Karla Kryla. 

Text a foto: Mgr. et Bc. Rudolf Sochor, ředitel SLŠ a SOŠ Šluknov 

OŠETŘILI JSME POŠKOZENOU LÍPU
Někteří lidé dokáží dělat přírodě opravdu hloupé a nesmyslné věci. Je to
i případ vandala, který nožem či mačetou poškodil jednu z lip v aleji v Kar-
lově ulici ve Šluknově. Jde o alej, kterou naši studenti před lety ve spoluprá-
ci s městem vysazovali. Lípy od té doby krásně vyrostly a zdobí ulici podél 
hřbitova a přináší všem radost.
Nechápeme jednání člověka, který dokáže takto poškodit krásný strom. 
Společnými silami jsme se tedy vrhli do ošetření takto velkého poranění
a budeme doufat, že lípu zachráníme. 
Jde o první zdravotní zákrok a uvidíme, jak se situace bude dále vyvíjet. Na 
stromech nám opravdu záleží.

Text a foto: David Hlinka, SLŠ a SOU Šluknov
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 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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

n Rozloučili jsme se s:
paní Annou Bilou
panem Miroslavem Dočekalem
paní Marií Muckovou
panem Václavem Rybaříkem
paní Erikou Stroufovou

n Přivítali jsme nové občánky:
Tobiáše Kiláka
Nikolu Šerdzikovou
Veroniku Matějákovou
Justina Dreveniaka

n Jubilantům budeme opět 
gratulovat dodatečně a poté 
je zveřejníme.
Děkujeme za pochopení.

VZPOMÍNKY

Vzpomínky, 
blahopřání

i poděkování 
jsou uveřejňová-

ny zdarma.

Dne 24.05.2021 
uplynuly dva 
smutné roky co 
nás navždy opus-
tila naše milo-
vaná maminka 
Jaroslava Maru-
šáková. Moc nám 

tady chybíš. Stále vzpomínají tvoje 
děti David, Michaela a Eliška

Víte, že...
...ve Šluknově byla otevřena nová soukromá 
chirurgická ambulance, vedená MUDr. Mar-
tinem Vavrušou a zdravotní sestrou Klárou 
Marušákovou? Najdete ji na náměstí Míru, 
v domě č. p. 149 (nad Lékárnou Herba). Tato 
nová ambulance poskytuje komplexní péči
v oblasti nejen všeobecné chirurgie, ale
i estetické, provádí malé operační zá-
kroky - odstranění bradavic, pih, kožních
a podkožních útvarů. Ošetřují drobné úrazy
a poranění, rovněž se věnují léčně akutních
a chronických ran. Ordinační hodiny jsou
prozatím každý čtvrtek od 9:00 do 13:00
hodin. 
Kontakt: xyrix@xyrix.cz, +420 774 811 535

SHÁNÍM tyto Mikov nože
s kapkovitou čepelí a pouzdra k nim.

S vysokými částkami počítám, 
určitě se domluvíme.

Dále sháním jakékoliv dokumenty 
a informace týkající se jejich výroby

a historie.
telefon:  608 426 801

email: petr.noze@gmail.com

NOVÁ INFORMACE K NAŠÍ POBOČCE ČESKÉ 
SPOŘITELNY - výměna bankomatu, ze kterého bude 

možný výběr i vklad hotovosti

Vážení občané,
dovolte nám vyjádřit se k důvodům, které nás vedly k uzavření 
pokladny v pobočce Šluknov a k její změně na pobočku bez-
hotovostní.
O změně v poskytování hotovostních služeb rozhoduje vedení  
České spořitelny, a to vždy po velmi pečlivé analýze celkové situ-
ace v konkrétní pobočce. K rozhodnutí uzavřít pokladnu přistu-
pujeme výhradně v případech, kdy podíl hotovostních transakcí 
na celkovém počtu transakcí klientů v dané oblasti je relativně 
nízký.
Vždy zvažujeme klientské i ekonomické dopady a k jednotlivým 
krokům přistupujeme zodpovědně tak, jak nám to ukládá po-
vinnost správného hospodáře, což v tomto případě znamená 
efektivní využití daného nástroje s přihlédnutím k nákladům na 
jeho provoz. Vzhledem k nákladnosti práce s hotovostí volí její 
omezování stále více finančních institucí. Finanční prostředky, 
které by dalším provozem pokladny nebyly efektivně využity, 
máme v úmyslu investovat především do rozvoje digitálních 
služeb, které se stávají nezbytnou součástí každeodenního živo-
ta všech občanů.
Rádi bychom zdůraznili, že počet zaměstnanců v pobočce Šluk-
nov se nesníží, a rozsah péče o klienty ve všech ostatních oblas-
tech tak zůstane stejný jako doposud. Pracovníci pobočky jsou 
připraveni pomoci klentům s obsluhou pobočkového bankoma-
tu, ve kterém vude možné vybírat i vkládat hotovost z účtu.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Radek Vorlíček
Regionální manažer provozu
Česká spořitelna, a.s. region Severozápadní Čechy
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Mezinárodní hudební festival 2021 ve Filipově
Milí hudební přátelé, 
navzdory všem komplikacím, které nás potkaly v souvislosti s pandemií 
Covid 19, jsme potěšeni, že Vás, po vynucené přestávce v minulém roce, 
můžeme opět pozvat k poslechu klasické hudby u příležitosti XIV. ročníku 
mezinárodního hudebního festivalu „Varhanní duchovní hudba ve Filipo-
vě“.
Letošní ročník si vyžádal celou řadu opatření a změn, které refl ektují sou-
časnou epidemiologickou a ekonomickou situaci, zejména našich sponzo-
rů a garantů projektu. Našim cílem bylo zachovat vysokou kvalitu i úroveň 
festivalu a nabídnout tak interpretům, především ale Vám posluchačům, 
bezpečné prostředí, které Vám přinese jak radost a uspokojení z interpre-
tované hudby, tak i celkovou duševní pohodu, získanou ve výjimečném 
prostředí Mariánské poutní baziliky ve Filipově.
Zásadní změnou letošního ročníku je jeho zkrácení ze dvou měsíců na je-
den. Tento poloviční formát nabídne celkem 5 koncertů a to každou srpno-
vou neděli, vždy ve 14:00, tak, jak jsme byli zvyklí. Abychom pozvané hosty 

nevystavovali komplikacím, spojenými s cestováním přes státní hranice a 
eventuální karanténou, byla účast nabídnuta výhradně umělcům z České 
republiky. Jejich přítomnost bude podmíněna splněním bezpečnostních 
kritérií, která ukládá Ministerstvo zdravotnictví ČR pro pořádání kultur-
ních akcí v době pandemie. Totéž bude vyžadováno od všech návštěvníků 
jednotlivých festivalových koncertů. Jedná se o potvrzení očkování první 
dávkou, od kterého uplynulo více než 22 dní nebo potvrzení o prodělané 
nemoci Covid 19 v ochranné lhůtě 180 dnů nebo aktuální antigenní či PCR 
test. Nutností bude respirátor třídy FFP 2 pro zakrytí dýchacích cest a mís-
to k sezení v lavicích bude možné využít pouze v rozestupu dvou metrů, 
pokud se nebude jednat o členy jedné domácnosti. Tato opatření se do srp-
na mohou změnit, proto, prosím, sledujte aktuální informace Ministerstva 
zdravotnictví ČR, eventuálně Ministerstva kultury ČR. Podmínky pro ko-
nání kulturních akcí se průběžně aktualizují.
Přes všechna komplikovaná opatření je důvod k radosti, protože můžeme 
společně prožít krásné chvíle svátků hudby. Hned první koncert 1. srpna 

přinese hudbu hlubokého duchovního 
rozměru v podobě gregoriánského chorá-
lu. Garantem umělecké čistoty mužského 
liturgického jednohlasu bude Jan Lorenc, 
umělecký vedoucí pěveckého souboru 
Schola cantus gregoriani. Dlouholetá 
spolupráce varhaníka Martina Moudrého 
s tímto souborem nabídne nejen kontrast 
mužského chorálu a varhanní hudby, ale 
též duchovní symbiózu zdánlivě odlišných 
liturgických prostředků.
Druhý koncert 8. srpna navodí příjemnou 
atmosféru, kterou je možné přirovnat k zá-
meckému prostředí. Zvuk fl étny (Micha-
ela Kroupová Durajová) a varhan (Václav 
Zeman) oživí, mimo jiné, vzpomínky na 
předčasně zesnulou Astrid Schnittnero-
vou, hudební pedagožku a kolegyni, která 
svůj život zasvětila (mimo jiné) hře na fl ét-
nu a toto umění předávala mladé generaci. 
Koncert bude věnován její památce.
15. srpna doprovodí na fi lipovské varhany 
pražský varhaník Přemysl Kšica dva zku-
šené instrumentalisty, Moniku Urbanovou 
na housle a Jiřího Sejkoru na hoboj. Zazní 
nejen Koncert pro housle a hoboj od J. S. 
Bacha a Romance pro hoboj a varhany od 
J. Kličky, ale také premiéra O. Urbana „Fi-
lipovský zázrak“.
Populární divadelní a fi lmový herec Jan 
Šťastný si pro nás připravil slova vzpruhy, 
naděje a vtipu na 22. srpna. Člen souboru 
pražského Divadla na Vinohradech nebu-
de mluvit jen v rovině duchovně-fi lozofi c-
ké, ale životními příběhy nás chce povzbu-
dit a otevřít cestu k naději a optimismu. 
Podaří se mu to? Mistrovskou hrou na var-
hany ho bude provázet brněnský varhaník 
Jiří Lang.
Závěr festivalu 29. srpna bude patřit par-
dubickému varhaníkovi Václavu Uhlířo-
vi. Spolu s ním přijede sopranistka Hana 
Medková a Karel Houdek, který zahraje 
na trubku. Toto obsazení nabízí příslib 
kvalitního hudebního zážitku a současně 
triumfální závěr letošního svátku hudby v 
Mariánské poutní bazilice ve Filipově.

Těšíme se na setkání s Vámi!                                                               
Vaše Arte musica

PhDr. Jiří Chlum, Ph.D.
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V ČESKÉM ŠVÝCARSKU SE NAPLNO ROZJÍŽDÍ TURISTICKÁ SEZÓNA
V Českém Švýcarsku se naplno rozjíždí 
turistická sezóna. Návštěvníky čeká řada 
novinek, ale i omezení na turistických 
cestách spojená s kůrovcem.
Od pondělí 24. května 2021 se v ČR uvol-
nilo v plném režimu ubytovací zařízení. 
České Švýcarsko tak oficiálně přivítá své 
první ubytované v letošní sezóně. Všech-
na hlavní lákadla regionu jako jsou sou-
těsky a provoz lodiček na řece Kamenici 
nebo Pravčická brána jsou otevřena od 
začátku dubna do podzimu. Novotou 
září opravený altán na Mariině skále nad 
Jetřichovicemi. Většina turistických in-
formačních středisek otevřela v květnu 
včetně Domu Českého Švýcarska v Krás-
né Lípě. Návštěvníci se mohou těšit na nové turistické vlaky z Liberce nebo 
z Prahy. Opět je možné cestovat za hranice do Saského Švýcarska. Řadu 
novinek před tolik očekávanou turistickou sezónu připravila se svými part-
nery i obecně prospěšná společnost České Švýcarsko.
Hlavní turistické atrakce Českého Švýcarska běží od Velikonoc. Za turisti-
kou je možné vyrazit i do Saska.
Veřejnosti již od Velikonoc slouží i nový altán na Mariině skále v okolí 
Jetřichovic, který se po roce vrátil na své místo. Správa národního parku 
vrátila stavbě historickou podobu z doby jejího vzniku. První dřevěnou 
stavbu na skále nechal postavit už v roce 1856 kníže Ferdinand Kinský, po 
jehož manželce Marii Anně byla vyhlídka pojmenována. Pravčická brána 
je přístupná denně až do října od 10 do 18 hodin. Pro začátek výletu na 
výchozích místech z Hřenska, od Tří pramenů nebo z Mezní Louky dopo-
ručujeme využít hustou síť veřejné turistické dopravy ve směru od Děčína
i od Jetřichovic.
Denně až do 7.11. jsou v provozu také 
populární lodičky na řece Kamenici, kde 
během jara probíhala těžba suchých stro-
mů. Hřenští převozníci s pramicemi po-
máhali Správě národního parku odklízet 
kmeny stromů napadané do koryta říčky. 
Edmundova soutěska je přístupná bez 
omezení v obou směrech od Hřenska i od 
Mezní Louky. Lodičky v Divoké soutěsce 
jezdí z dolního přístaviště bez možnosti 
výstupu, tj. pouze tam a zpět. Žlutá tu-
ristická značka od horního přístaviště 
údolím Soorgrund směr Mezní Louka je 
uzavřena. Také pro návštěvu soutěsek do-
poručujeme využívat veřejnou dopravu.
Během dubna také došlo k rozvolnění opatření, která na dlouhé měsíce 
znemožňovala cestování za turistikou za hranice do sousedního Saska. 
Od poloviny dubna je možné na 24 hodin vycestovat do Horní Lužice
a Saského Švýcarska, které ze tří stran obklopuje Šluknovský výběžek. Ve 
spolupráci s kolegy s Turistického svazu Saské Švýcarsko připravuje o.p.s. 
České Švýcarsko výměnu informací o TOP 20 cílech u obou stran hranice. 
Přeshraniční spolupráce probíhá nejen v oblasti marketingu, ale také do-
pravy, podpory mimosezóny a přípravě společných projektů.
Novinky z Českého Švýcarska: propagační materiály, podcast i trhy regio-
nálních výrobců
Turisté se mohou těšit na nové propagační materiály vydané obecně pro-
spěšnou společností České Švýcarsko, které mají za cíl ukázat i méně zná-
má a okrajová místa destinace. Prvním příkladem je brožura (Ne)známá 
místa Českého Švýcarska, podpořená Ústeckým krajem a Státním fondem 
životního prostředí. Poeticky laděná brožura vás provede romantickým 
krajem roklí, hlubokých lesů, vyhlídek i lidové architektury a sakrálních 
památek. K dostání v Domě Českého Švýcarska a na eshopu. Druhou 
novinkou jsou trhací mapy s tipy na trasy pro pěší a cyklisty, které jsou
k dostání na většině informačních center v regionu a rovněž v Domě Čes-
kého Švýcarska. Obě mapy jsou vydány ve dvou jazykových mutacích, 
primárně české, ale také německé. Tištěná verze mapy má i svoji webovou 

podobu s mnoha dalšími tipy na výlety 
včetně detailního popisu trasy, fotografií 
a dalších zajímavostí. Financování map
i úpravy webu bylo zajištěno díky Správě 
národního parku. Tímto způsobem bu-
dou návštěvníci Českého Švýcarska vyba-
veni informacemi k výletům do krásných,
a přitom výrazně méně frekventovaných 
oblastí kolem národního parku.
Řadu novinek na turistickou sezónu při-
pravily i obce a města z regionu
Na podzim 2020 bylo ve Šluknovském 
výběžku díky městu Šluknov a Klubu 
Českých turistů proznačeno více než 20 
km nových turistických tras - například 
na Knížecí, přes vrchol Hrazený, po sto-

pách zaniklé osady Försterei alejí přátelství nebo k vyhlídce na Židovském 
vrchu. Obec Lipová má nově k dispozici mapu sakrálních památek, která 
je ke stažení na webu a k dostání v IS Lipová. Česká Kamenice si pro ná-
vštěvníky připravila nově zrekonstruované Informační centrum, které se 
nachází na náměstí. Obnovou prochází vyhlídky Ponorka a Jehla tyčící se 
nad Českou Kamenicí. Děčín připravil pro návštěvníky i místní obyvatele 
z řad čtenářů novou publikaci s názvem „Děčín a okolí – obrazový průvod-
ce“. K dostání je na eshopu, v informačních střediscích na hlavním nádraží 
i infocentru v budově knihovny na nábřeží. Další aktuální informace, tipy 
na ubytování, výlety i zážitky jsou k dispozici na webových stránkách www.
ceskesvycarsko.cz a na sociálních sítích facebook: České Švýcarsko – Ex-
celentní destinace a instagram: Bohemian Switzerland.
Nové turistické linky do národního parku aneb nechte auto doma!
Turistická doprava je díky Ústeckému kraji a dlouhodobému působení 

obecně prospěšné společnosti České Švý-
carsko na velmi dobré úrovni. Příkladem 
toho je řada nových turistických spojů
i produkt Dráha národního parku. Přede-
vším je nutno zmínit nové dálkové turis-
tické víkendové vlaky. Přímo z Prahy jezdí 
do konce října přes Mladou Boleslav, 
Doksy a Jedlovou Lužickohorský rychlík 
do Krásné Lípy a Mikulášovic. Jízda re-
tro soupravou z hlavního města je zážit-
kem. Jde přitom po dlouhých desetiletích
o obnovení přímého spojení metropole
s Šluknovským výběžkem.
Podobně nový vlak Trilex z Liberce přes 
Žitavu a Varnsdorf  do Mikulášovic s oka-
mžitým přestupem směr Bad Schandau

a Děčín znamená propojení oblasti Jizerských hor se Saským a Českým 
Švýcarskem a jezdí také o víkendech do konce října. Druhou sezonu zaha-
juje provoz turistický autobus z České Lípy do Jetřichovic. Spojení atrak-
tivních cílů jako je skalní hrad Sloup, sklářské město Nový Bor, historické 
město Česká Kamenice s Jetřichovickými skálami je vskutku ojedinělé
a zpřístupňuje najednou cíle Lužických hor i Labských pískovců.
„V samém srdci národního parku se projeďte silničním vláčkem od hra-
ničního přechodu obcí Hřensko až na Mezní Louku. Dopřejte dětem
i sobě odpočinkovou jízdou s výhledy do Německa, na říčku Kamenici i na 
Pravčickou bránu. Vláček je tu pro vás denně do konce října,“ říká Jiří Rak, 
koordinátor dopravy v o.p.s. České Švýcarsko.
Oslavy 20 let obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko
Turistickou sezónu zakončí v říjnu oslavy 20 let obecně prospěšné společ-
nosti České Švýcarsko. V termínu 14.-16.10. jsou v plánu environmentál-
ní akce pro rodiny a děti, trhy regionálních výrobců, výlety s průvodcem
i slavnostní večer věnovaný dvacetiletému výročí obecně prospěšné společ-
nosti. Podrobnosti o akci budou zveřejněny v průběhu letních prázdnin na 
webových stránkách www.ceskesvycarsko.cz. 

Nově otevřená Mariina vyhlídka

Křest Lužickohorkého rychlíku

Čerpáno z: www.ceskesvycarsko.cz
foto: Pavlína Pražáková
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Tisková zpráva: Škoda Auto Tour de Feminin 2021, 
Memoriál Šárky Víchové - Peškové
Po roční přestávce způsobené koronavirovou situací se letos opět uskuteč-
ní mezinárodní cyklistický etapový závod žen Tour de Feminin.
Třiatřicátý ročník se pojede od čtvrtka 8. do neděle 11. července 2021 v ob-
lasti Šluknovského výběžku, Národního parku České Švýcarsko a Lužic-
kých hor. Závodnice během čtyř dnů absolvují 340,6 kilometrů a projedou 
33 obcemi okresu Děčín. Závod je zároveň zařazen do programu Rodinné 
stříbro Ústeckého kraje a je také regionálním produktem Českosaského 
Švýcarska.
Podnik je od roku 1990 zařazen do kategorie Women Elite UCI 2.2. Díky 
novému titulárnímu partnerovi se letos oficiálně jmenuje Škoda Auto Tour 
de Feminin.
Tváří závodu byl od jeho vzniku
v roce 1988 coby hlavní organizátor 
a ředitel pan Jiří Vích z Krásné Lípy, 
který ho založil pro svou dceru
a úspěšnou reprezentantku přelo-
mu 80. a 90. let Šárku. Po jejím sko-
nu v roce 2018 se závod jede rovněž 
jako Memoriál Šárky Víchové-Peš-
kové.
Vích v roce 2020 závod předal nové 
generaci organizátorů ze spolku 
Mandavan pod vedením Jana No-
voty. Vích je nově čestným ředite-
lem závodu.

Téměř 200 závodnic
Kapacita pelotonu je 176 závod-
nic, což je limit UCI. "Už od ledna 
máme přihlášky maximálního po-
čtu 29 týmů, za každý tým může jet až šest závodnic," říká Jan Novota. Do-
sud nejvíc cyklistek jelo Tour de Feminin v letech 2016 a 2017 - celkem 182.
"Už teď víme, že některé týmy kvůli covidové situaci musely účast odřek-
nout, proto jednáme s náhradníky," dodává Novota. Tradičně se očekává 

účast například polských, německých či nizozemských družstev.
Česko budou reprezentovat týmy Dukla Praha a Team CykloTrener. Divá-
ky ze Šluknovského výběžku určitě potěší start místních rodaček - dvojčat 
Adriany a Viktorie Marschnerových či Ivany Loubkové.

Jedná se o startu Sáblíkové
Ve hře je ale ovšem jedno velké české jméno. "Jednáme o startu Martiny 
Sáblíkové," prozradil Novota. Trojnásobná olympijská vítězka v rychlo-
bruslení má několik titulů z domácích cyklistických šampionátů, na severu 
Čech už dvakrát závodila.
V roce 2014 dojela celkově druhá za Američankou Briannou Walleovou, 
vyhrála časovku a získala modrý trikot nejlepší vrchařky. V roce 2012 zá-
vod nedokončila.

Čtyři etapy, 340 kilometrů
Závod se letos jede jako čtyřetapový, poprvé od roku 1994. Začíná 13kilo-
metrovou individuální časovkou se startem a cílem v Krásné Lípě. I druhá 
etapa začíná a končí v Krásné Lípě. Třetí startuje a končí v Rumburku, zá-
věrečné dějství odstartuje ve Varnsdorfu a skončí v Krásné Lípě, která je 
tradičním hlavním centrem závodu.
"Hlavními parametry závodu jsou atraktivní a reprezentativní prostředí, 
propagace Národního parku České Švýcarsko a Lužických hor, gradující 
obtížnost etap. Věříme, že závod bude pro diváky oproti předchozím roční-
kům ještě víc atraktivní. Pokud to podmínky dovolí, rádi bychom po každé 

etapě uspořádali pro diváky také 
zábavný kulturní program," upřes-
nil Novota.
Novinkou bude rovněž velkoploš-
ná projekce v prostoru cíle a přímý 
přenos z každé etapy vysílaný přes 
internet. Ten si organizátoři už tři-
krát vyzkoušeli na Tour de Zeleňák 
- největším amatérském cyklistic-
kém závodě pro více než 700 cyklis-
tů, který ve Šluknovském výběžku 
jezdí na prakticky stejných silnicích 
a cestách. "Přenosy se osvědčily
a lidi to bavilo, měli jsme ohlasy i ze 
zámoří. Těšíme se, že i tímto způso-
bem zpropagujeme ženskou cyklis-
tiku," usmál se Novota.

Text: Organizační výbor Tour de 
Feminin

Foto: Jakub Trmal
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AGENTURA PONDĚLÍ BUDE 
V NOVÉM KABÁTĚ

Rumburk 19.5.2021 - „Proč je všude bláto?“ ptá se s úžasem uživatel služby 
sociální rehabilitace Mirek K., když po dlouhém nouzovém stavu přichází 
konečně naživo do Agentury Pondělí. Pro mnohé uživatele bude překvape-
ním, že již od 15. února 2021 probíhá rekonstrukce zadní budovy. Z dosud 
nevyhovujících prostor se tak stane plně funkční zázemí pro poskytování 
sociální služby.

„Těšíme se, že Agentura Pondělí získá nově upravené prostory,“ říká Moni-
ka Lampová, ředitelka organizace a dodává: „po rekonstrukci budeme mít 
více prostorů pro poskytování sociální služby, možnost oddělení programů 
klientů s různými potřebami a prostory pro kulturní a společenská setkání. 
Rekonstrukce umožní soukromí a klid, když to situace vyžaduje. Význam-
ným přínosem je i nově vybudovaný bezbariérový přístup, díky němuž se
k nám pohodlně dostanou i lidé s pohybovým postižením.“
„Uvítali jsme, že se město Rumburk do realizace projektu Centrum Pokorum 
pustilo, a že veškerá spolupráce probíhá hladce“ říká Monika Lampová. 
Termín ukončení rekonstrukce je dán na 31. 12. 2021.

Bc. Vlasta Urbanová
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Konečně uvolnění pro sport
V posledním období začínají přicházet dobré zprávy o slábnoucí pandemii 
a menším počtu pozitivních pacientů, což umožňuje postupné uvolňování 
ve školách, obchodech, v kultuře i ve sportu. Od začátku června se tak mo-
hou konat akce, při kterých může být najednou ve vnitřních prostorách 75 
lidí, venku pak až 150 účastníků. Mohly by tak proběhnout soutěžní zápasy 

Text: Ing. Milan Kořínek

našich volejbalistek, kuželkářů i fotbalistů. 
Bohužel ale příslušné sportovní svazy všech-
ny soutěže už před časem ukončily a tak 
zůstane jen u přípravy a přátelských utká-
ní nebo turnajů. Všichni aktivní sportovci
i tuto dílčí možnost chtějí využít a proto se 
urychleně dojednávají zápasy pro všechny 
věkové kategorie – tady mám na mysli fot-
balisty, protože těch je v okrese nejvíc a chuť 
vyběhnout na trávník s motivací vítězství je 
asi nejsilnější. Navíc všichni si uvědomují, že 
nastoupit na trávník v dresu je největší radost 
pro ty nejmladší. Proto SK Stap TRATEC 
Vilémov už na 5. června jako první zorgani-
zoval turnaj pro sedmileté a mladší caparty
z výběžku.
Mladé fotbalisty podporuje stále i Fotbalová 
asociace ČR (FAČR) a ta na červen připra-
vuje náborovou akci Můj první gól, při které 
se v 160 klubech po celé republice sejdou 
nejmladší a zatím neregistrované děti
a formou několika dovednostních činností se během dopoledne seznámí 
se základy fotbalu a mnoho z nich se tomuto sportu možná upíše natrvalo. 

Taková akce proběhla před několika lety i ve Šluknově a je možné, že se
i letos dostaneme mezi vybrané kluby. Známými tvářemi, které děti mohou 
přitáhnout, jsou tentokrát trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý a jeho svě-
řenci Patrik Schick a Adam Hložek.
Na našem stadionu už za přítomnosti fanoušků začne příprava na další 

ročník fotbalové 1.A třídy. Zatím jsou po-
tvrzeny přátelské zápasy 24. července od 17. 
hodin se Stráží pod Ralskem a 31. července 
od 17 hodin s dorostem U-19 z Varnsdorfu.
Ještě předtím proběhne krajem organizo-
vaný turnaj Covid Cup, kde má naše Áčko 
doma za soupeře 15. června Union Děčín 
a 19. června jede do Trmic. Druhá skupina 
hraje na Ústecku a fi nále je stanoveno na 26. 
června.
Ostrá soutěž by měla začít pro A-
-tým v sobotu 7. srpna v 17 hodin u nás
a v neděli 8. srpna v Lipové pro Béčko.
Ještě se musíme zmínit o našich žákovských 
družstvech. Zatím nejsou známy konečné 
důsledky pandemie a nevíme přesně, kolik 
dětí váhá se znovu zapojit, ale dojde ke zru-
šení skupiny starších žáků, protože většina
z nich přešla do dorostu a tři hráči přechá-
zejí do Varnsdorfu do sdruženého družstva 
na základě nové dohody o spolupráci o péči 

o nejmladší fotbalisty. Sdružený tým dorostu Šluknov – Jiříkov pokračuje 
bez podstatných změn dále.
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Zednické práce
- podřezávání domů
- stavby a rekonstrukce komínů
- fasády a zateplování domů
- obklady a dlažby
- malířské práce
- kamenické práce
- sádrokartonářské práce
- JÁDROVÉ VRTÁNÍ
(10mm-500mm)

Adrian Ucrainschi, tel. 774 186 101, 

a.ukrajinsky@seznam.cz

ZDE JE MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU
Kontakt:

sluknovak@mesto-sluknov.cz


