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Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR 2021

Kdy se volby konají:
V pátek 8. října od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 9. října 2021 
od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Sídla volebních okrsků jsou:
Okrsek č. 1 – Městský úřad Šluknov (přízemí), nám. Míru 1, Šluknov
Okrsek č. 2 – Základní škola (přízemí), Žižkova 722, Šluknov
Okrsek č. 3 – přízemí Domu s pečovatelskou službou (jídelna), Lužická 
1093, Šluknov
Okrsek č. 4 – přízemí v objektu požární zbrojnice, Království 221, Šluknov

Kdo může volit:
Právo volit na území České republiky má každý státní občan ČR, který ale-
spoň druhý den voleb, 
tj. 9. 10. 2021, dosáhl věku nejméně 18 let.
Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omeze-
ní osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, omezení svéprávnosti
k výkonu volebního práva a zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu výkonu trestu odnětí svobody. Pokračování na str. 3

Rekonstrukce ulice Boženy 
Němcové 

V měsíci září bude zahájena rekonstrukce ulice Boženy Němcové. 
Po dobu prací nebude možné v této ulici vyvážet popelnice. Prosí-
me občany, aby své nádoby s odpadem přistavovali do přilehlých 
ulic, tj. Stříbrohorská, Palackého, J. K. Tyla a Dvořákova. 
Děkujeme za pochopení. 

Za ORŽP Božena Naňáková

Dotace na fasády a střechy pro rok 
2022 aktuálně

Město Šluknov podporuje zlepšení celkového vzhledu města a bude 
tak i nadále pokračovat v podpoře vlastníků na opravě fasád a střech
v centru města (území městské památkové zóny Šluknov).

Pokračování na str. 2

Po dvouměsíčních prázdninách se žáci ZŠ opět sešli 1. září ve škole při 
zahájení nového školního roku. Zvláště významný den to byl pro prvňáč-
ky, jejich třídní učitelky i rodiče. Žáčky ve všech čtyřech prvních třídách 

osobně přivítala paní ředitelka Mgr. Renata Sochorová a paní starostka 
Mgr. Eva Džumanová. Společně popřály dětem mnoho úspěchů ve škole 
a dostatek trpělivosti rodičům.             

Více fotografií na str. 11

Děti opět zasedly do školních lavic

Noví školáci a předškoláci na ZŠ J. Vohradského
V letošním školním roce otevíráme čtyři první třídy. V nich máme zhruba 
osmdesát nových školáků.
Třídními učitelkami jsou Mgr. Iva Ganišinová, Mgr. Jana Eichlerová, Mgr. 
Jana Kvapilová a Mgr. Jana Vomelová. Tři třídy jsou umístěny v Žižkově 
ulici na „nové“ budově v přízemí, další třída vznikla z původní tělocvičny.

Dále otevíráme v letošním školním roce pro velký zájem dvě přípravné 
třídy,  v každé je zhruba 12 dětí. Těmto dětem se budou věnovat Renata 
Hladíková a Iva Stiborová. Jedna přípravná třída je v hlavní budově školy, 
druhá v přízemí nově opravené školní jídelny.
Přejeme všem novým školákům i jejich rodičům pohodový začátek škol-
ního roku.

Text: Mgr. Sochorová Renata, ředitelka ZŠ Šluknov
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Dotace na fasády a střechy pro rok 2022 aktuálně
Snahou vedení města je nejen zlepšení vzhledu 
centra Šluknova, ale též postupné rozšiřová-
ní a zkvalitňování služeb v turistickém ruchu
i oživení obchodu a služeb. Důsledkem by 
měla být širší nabídka služeb ve městě i delší 
pobyt návštěvníků ve městě, a tím i zlepšení 
a zvýšení kupní síly pro místní podnikatele
a prodejce.
Velice vítáme zájem vlastníků objektů o zlep-
šení technického stavu svých objektů i jejich 
vzhledu, čímž přispívají k celkové 
vizualizaci a oblíbenosti našeho 
města. 
Na 78. zasedání Rady města Šluk-
nov byl odsouhlasen další, již
5. ročník tohoto dotačního titulu,
a je tak možné si na příští rok akci 
připravit a požádat o příspěvek.
S ohledem na skutečnost, že prová-
děné opravy vlastníků jsou ve velmi 
vysoké kvalitě, budou příspěvky na-
výšeny, a to následovně:
Dotace na opravu fasády (ne pou-
hý nátěr či zateplení) fasády činí 400 Kč/m2 na čelní stěnu a 200 Kč/m2 na 
stěny ostatní. Maximální výše dotace činí 80.000 Kč na jeden obytný dům.
Dotace na výměnu krytiny (ne pouhý nátěr nebo částečná oprava střechy  
nebo přeložení krytiny vyjma břidlice) činí 400 Kč/m2 na čelní část střechy, 
200 Kč/m2 na části ostatní. Maximální výše dotace činí 50.000 Kč na jeden 
obytný dům. 
Termín podání žádostí je do 30.11.2021.
A co je k tomuto potřeba? Zejména projednání záměru se zástupci 
Státní památkové péče MěÚ Rumburk, který vydá závazné stanovis-

ko, jež je nutnou součástí Žádosti o neinvestiční úče-
lovou dotaci na obnovu fasády či výměnu střešní kryti-
ny. Dále je nutné vyplnit žádost včetně stanovení čisté 
plochy fasády či střechy pro stanovení oprávněné výše do-
tace a také je velmi vhodné mít předjednány realizace pra-
cí s dohodnutou fi rmou, neboť se pak vyhnete problémům
s časovou tísní při realizaci a možným vracením dotací kvůli 
nezhotovením prací z důvodu vytíženosti fi rem.
Veškeré informace naleznete v přílohách, které jsou 
ke stažení na webu města - Text dotačního progra-
mu 2022, Žádost o dotaci - fasáda 2022, Žádost o do-

taci - střecha 2022, Vzor smlouvy 2022, Kritéria 2022 a mapa MPZ 
Šluknov ve formátu jpg. Pokud budete mít zájem o další informa-
ce, obraťte se na pracovníka Odboru rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov
p. Michala Buška – tel.: 412 315 332, e-mail: busek@mesto-sluknov.cz 

Město v posledních letech ročně podpořilo vždy minimálně 5 obnov fasád
a 1 střechu.
Pojďme společně udělat Šluknov hezčím…

Za ORŽP Bc. Michal Bušek

Pokračování ze str. 1
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Prokázání totožnosti – výzva k ověření platnosti OP
Volič je povinen ve volební místnosti k prokázání své totožnosti předložit 
PLATNÝ OP nebo PLATNÝ cestovní pas nebo platný diplomatický nebo 
služební pas České republiky. 
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. V souvislosti s účin-
ností nového zákona č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech, již není 
možné vydávat OP s omezenou platností na 1 měsíc pro výkon volebního 
práva. Z uvedeného důvodu vyzýváme občany, kteří mají zájem hlasovat 
ve volbách do Poslanecké sněmovny, aby si včas zkontrolovali platnost OP
a případně v dostatečném předstihu podali žádost o nový OP. 

Voličské průkazy:
Vydávat  vyhotovené voličské průkazy  bude možné nejdříve od čtvrtka 
23. 9. 2021. 
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je po-
vinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Voličský průkaz 
opravňuje k hlasování ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na 
území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném 
při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
Po odevzdání voličského průkazu obdrží volič od okrskové volební komise 
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem příslušného měst-
ského úřadu. Volič, který hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň 
hlasovací lístky pro volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam 
se volič dostavil.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politic-
ké hnutí a koalici. Hlasovací lístky budou voličům doručeny do poštovních 
schránek nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich 
poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hla-
sovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti o vydání nové komplet-
ní sady hlasovacích lístků.
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasova-
cích lístků označené nápisem „VZOR“, dále prohlášení kandidáta o vzdání 
se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin 

před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzda-
ným pro takového kandidáta nepřihlíží. 
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do 
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neo-
debere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední 
obálky jeden hlasovací lístek té volební strany, pro niž se rozhodl hlasovat. 
Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané volební strany, hnutí či 
koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených 
na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. 
Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidá-
tům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch volební strany, hnutí či 
koalice, ovšem k přednostním hlasům se nepřihlíží.
Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího 
lístku vliv. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků 
vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební ko-
misí do volební schránky. 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který 
nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst 
nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací 
lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku 
vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů městský 
úřad (evidence obyvatel, paní Slavíková – tel. 412 315 312), a ve dnech vo-
leb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrs-
ková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise 
vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou 
a hlasovacími lístky.

Ing. Eva Baboráková, tajemnice

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021
Pokračování ze str. 1

Vážení a milí spoluobčané,
období dovolených pomalu končí a prázdniny dětem opět utekly jako voda. 
Všichni školou povinní opět usedli do školních lavic, aby zdokonalovali
a prohlubovali své vědomosti a zkušenosti. Nejnáročnější je zahájení škol-
ní docházky pro prvňáčky na základních školách, a také pro žáky 1. roční-
ků středních škol. Čeká je úplně nové prostředí, učitelé, spolužáci, zkrátka 
nová životní etapa. Upřímně přeji všem žákům i pedagogům, aby školní 
rok i všechny povinnosti zvládli co nejlépe a ke své spokojenosti. A zejména 
přeji, aby epidemiologická situace byla natolik příznivá, aby výuka mohla 
probíhat klasickým způsobem ve školách a nikoli doma distanční formou. 
Je to pro žáky, učitele i rodiče přeci jen nejlepší. 
Cyklostezka v Rožanech
Jak jste mnozí zaznamenali, cyklostezka v Rožanech je před dokončením. 
Nově je prodloužena o dva úseky – z komunikace směrem na Rožany
a končí těsně u státní hranice před čerpací stanicí. V průběhu cyklostez-
ky jsou instalována dvě nová posezení, která budou sloužit k odpočinku. 
Zvláště pěkné je posezení spolu s vyhlídkou u rybníka poblíž státní hra-
nice. Zcela pochopitelně cyklostezku lemuje dopravní značení, které bylo 
součástí projektu a bylo schválené Dopravním inspektorátem. Věříme, že 
cyklisté, turisté i občané Rožan budou cyklostezku využívat ke svému pro-
spěchu. Současně se tím zlepší i bezpečnost chodců i cyklistů v této velmi 
frekventované části města.
Opravy komunikací recyklátem
V současné době jsou vyfrézované povrchy komunikací v ulicích B. Něm-
cové a Dvořákova. Průjezdnost pro auta i chůze pro pěší je značně ztížena, 
ale jak jsem již v minulém čísle novin psala, je to náročné, ale zkrátka se to 
musí vydržet. Ještě jednou děkuji občanům za trpělivost a shovívavost. Po 
vyfrézování máme k dispozici značné množství tzv. recyklátu, který v žád-
ném případě nepřijde nazmar. Zpětně jej použijeme na výspravu děr a ne-
rovností v komunikacích, které je třeba upravit. Jedná se zejména o zpev-

něné komunikace bez asfaltového 
povrchu a k dosypání krajnic. Tyto 
dílčí úpravy již probíhají a budou 
probíhat v různých katastrálních 
částech města. 
Svatební obřady
Loňská situace vyvolaná hygie-
nickými opatřeními v důsledku 
covidové pandemie neměla žádný 
negativní vliv na počet svatebních 
obřadů. Naopak mnoho lidí před-
pokládalo, že svateb bude mini-
mum.  Za loňský rok bylo v našem 
městě uzavřeno 50 manželství,
z toho se 35 svatebních obřadů 
uskutečnilo na zámku, dalších 15 
na různých místech – na radnici, u restaurace, na soukromých pozemcích, 
v přírodě. Vzhledem k tomu, že vloni v létě byla hygienická opatření uvol-
něna, byla značná část obřadů početná, 80 až 110 lidí nebylo výjimkou. Le-
tošní svatební sezóna ještě není u konce, ale vypadá opět velmi slibně. A to 
je moc dobře. To, že se snoubenci rozhodnou uzavřít sňatek ve Šluknově, 
je velmi dobrou reklamou pro naše město. Dalším přínosem je skutečnost, 
že i sňatečné obřady jsou matričními úkony a naším zájmem je mít těchto 
úkonů co nejvíce, aby byla matrika na našem úřadě zachována i nadále. 
Je pozitivní, že i v dlouhodobě složitém období lidé na lásku nezanevřeli.
Milí spoluobčané, konec léta nám nachystal poměrně chladné počasí, pro-
to Vám přeji, aby k nám byla příroda s příchodem podzimních měsíců pří-
větivá, abychom si příjemného počasí ještě nějakou dobu užili. Třeba při 
práci na zahrádkách či houbaření. Přeji všem pevné zdraví.  

Eva Džumanová 
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Kontejnery na objemný odpad

Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny dne 25. září v uvedených 
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 předávání 
bude nutné se prokázat dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas) s tr-
valým pobytem na území města Šluknova, rekreanti dokladem a odpado-
vou kartou. 
Do kontejneru v žádném případě nebude přijat odpad stavební, nebezpeč-
ný ani bioodpad. 

Za ORŽP Božena Naňáková

Kostka rozšiřuje tým služby
Do týmu sociální služby Osobní asistence přijmeme pracovníky/ce
v sociální službě. Zájem o zajištění péče o seniory v domácím prostředí 
na Šluknovsku roste. Proto přijmeme zaměstnance se vzděláním a ři-
dičským oprávněním. Jde o náročnou práci, která má smysl. Podmínky 
jsou zveřejněny na jobs.cz, kde je možné se přihlásit.

Hana Volfová, ředitelka Kostka Krásná Lípa p.o.
„O kostku pestřejší život“

Kostka Krásná Lípa, p.o., Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
GSM: +420 777 291 400

www.komunitnicentrum.com

PROVOZNÍ DOBA KOMPOSTÁRNY
KDY JE MOŽNOST ODEVZDAT POUZE BIOLOGICKÝ ODPAD

Pondělí - - 

Úterý 08:00-12:00 12:30-16:00 

Středa - - 

Čtvrtek 08:00-12:00 12:30-14:00 

Pátek - - 

Sobota 08:00-12:00 12:30-14:00 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
KDY JE MOŽNOST ODEVZDAT POUZE OBJEMNÝ ODPAD

Pondělí 08:00-12:00 12:00-14:00 

Úterý - - 

Středa 08:00-12:00 12:30-17:00 

Čtvrtek - - 

Pátek 08:00-12:00 12:30-17:00 

Sobota 08:00-12:00 12:30-14:00 

 

Čerpáno z: www.ts-sluknov.cz
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Významné ocenění pro školní honitbu
Vážení přátelé naší školy, několikrát jsem to na různých místech psal 
„SPOLU TO DOKÁŽEME" a 31. 7. 2021 se nám to podařilo. Naše škola 
byla oceněna mysliveckou a nejen mysliveckou veřejností mimořádným 
oceněním. Myslivecká honitba Knížecí, kterou spravuje naše škola, získala 
titul Honitba roku. Je to neskutečná čest a pocta vaší práce. Děkuji pedago-
gům, současným i bývalým žákům školy, našim přátelům a podporovate-
lům, bez vás bych nikdy nemohl stát na pódiu zámku Obora u Hluboké nad 
Vltavou a nemohl přebírat toto ocenění. Je to ocenění vaší práce, té, kterou 
děláte, i když nemusíte, ve svém volném čase. Myslivost není jen koníček, 
je to péče o přírodu. A myslím, že to je mnohem důležitější, než nějaká oce-
nění. Šluknovská a nejen tato příroda vám to vrací svou nádherou. Ještě 
jednou vám děkuji a jsem rád, že si tento okamžik se mnou na zámku mohli 
vychutnat i žáci školy. Rudolf Sochor, ředitel školy

Ukončené projekty: 
U nás, na lesnické škole, se život nezastavil ani o prázdninách. Dokončili 
jsme několik projektů. Například venkovní posilovnu u naší budovy v Kar-
lově ulici nebo novou studánku v kunratickém arboretu. Arboretum prošlo 
letos velkou změnou, proto se určitě přijďte do Kunratic podívat 11. září, 
kdy zde proběhne tradiční Lesnický den s pestrým programem pro celou 
rodinu. dh

Trubačský tábor byl opět velmi úspěšný
Šluknov letos opět hostil téměř 40 dětí z celé republiky na trubač-
ském táboře. Děti se nejen učily hrát na nástroje, ale okusily i lesnické
a myslivecké dovednosti a navštívily například nejsevernější bod České 
republiky. Na závěr byl v kostele svatého Václava absolventský koncert. 
Hrálo se pro více než sto diváků a ti byli svědky předání hudebního díla 
věnovanému zdejšímu kostelu. Skladbu složil Jan Karas a je opravdu nád-
herná. Zajímavostí je, že rodiče byli z našeho města nadšení a přijeli si po-
slechnout své děti z Brna či Opavy. Dík organizátorům, díky dětem a příští 
rok ve stejnou dobu opět na viděnou. 

Mgr. Bc. Rudolf Sochor, ředitel školy
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Sobotního „Odpoledne plného her“, 
které pořádalo Šluknovské Krá-
lovství  a  SDH Království na hřišti
u kostela v Království, se zúčastnilo 
téměř 200 dětí. Po příchodu každé 
dítě obdrželo hrací kartičku, na 
kterou při plnění disciplín získá-
valo razítka. Celkem bylo pro děti 
připraveno deset disciplín, např. 
střelba ze vzduchovky, skládání 
puzzlí, jízda na koni, přenášení 
vody v děravém kyblíčku, shazo-
vání plechovek vodou z hasičské 
hadice, malování, … Zajímavou 

Odpoledne plné her

disciplínou bylo vaření z rekvizit potravin. Prově-
řili jsme si tak vědomosti dětí při přípravě různých 
druhů pokrmů. Ať už to byla bramborová polévka 
nebo narozeninový dort. Děti měly za úkol nahá-
zet do hrnce potraviny, ze kterých se daný pokrm 
připravuje. Nejtěžší disciplínou jak pro děti, tak
i pro jejich rodiče, bylo poznávání starých ze-
mědělských a kutilských předmětů tzv. pokladů
z půdy, které si pro děti připravil pan Koňák. Po 
splnění každé disciplíny obdržel soutěžící sladkou 
odměnu, na závěr pak pečeného buřta a točenou 
limonádu. Dospělý se mohl posilnit klobásou na 
grilu a osvěžit zlatavým mokem. Z občerstvení ne-
chyběla ani cukrová vata, sladký popcorn či domá-
cí buchty a koláče, které nám napekly paní Olina 
Siváková, Monika Bílá, Daniela Zimmer, Zdeňka 
Bouzková, Jiřina Thomas a Věra Nepovímová, tímto jim ještě jednou moc děkuji. Další velké poděkování pat-
ří našim sponzorům – Město Šluknov, Technické služby Šluknov, Konírna Království – Petr Barcal, Restaurace 
Rožanka, Pizza Italia Šluknov, Stavby plotů Jiří Brom, Dagmar Matulová, Stavebniny u Nádraží Tomáš Bršlica, 

Cukrárna Habáček, Gastro Franti-
šek Plch, Jiřina a Konrad Thomas, 
Řeznictví Patrick Marini, Josef 
Stelmaščuk st., Břetislav Přidal, 
Josef Sivák a Zdeněk Žebro ml. 
Rovněž děkuji všem, kteří se na 
akci podíleli a pomáhali nám. Na 
závěr bych se chtěla omluvit všem, 
kteří netrpělivě čekali a nedočkali 
se balónkové show. Balónkový ba-
ron měl bohužel zpoždění a jeho zá-
bavné show s balónky nebo obřími 
bublinami se tak dočkalo jen okolo 
50 dětí. Počasí se nám vydařilo
a doufám, že si to všichni přítomní 
pěkně užili. 
Text: Olga Petroschke, za Šluknov-

ské Království a SDH Království
foto: Jitka Schneiderová

Spolek radost dě-
tem pořádá v sobotu
11. září 2021 od 14:00 
hodin u rybníku Pazde-
rák ve Šluknově již tra-
diční POHÁDKOVÝ 
LES. Můžete se těšit
i na skákací hrad a jízdu 
na koni. Budeme se těšit 
na Vaši návštěvu!

Pohádkový les 
ve Šluknově

Text a foto: Spolek radost dětem 

Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově 
zahajuje 55. koncertní sezonu

Po více než roční přestávce vynu-
cené coronavirem plánuje KRUH 
PŘÁTEL VÁŽNÉ HUDBY ve Šluk-
nově z.s. další řadu koncertů klasic-
ké hudby. Zatím vám nabídneme 
podzimní část koncertní sezony 
2021 – 2022, kterou zahájíme ve 
středu 15. září 2021 v 19:00 hodin 
(při dodržení hygienických opatře-
ní).
Začneme „zlehka“ a to kytarovým 
triem „Guitar Arte Trio“ s progra-
mem „Květy Španělska“. Tím se 
rozloučíme s létem a bude-li i nadá-
le příznivá situace, budeme pokra-
čovat 6. října 2021 klavírním reci-
tálem a improvizací Jiřího Pazoura. 
Na 3. listopad máme připravený 
pěvecký koncert vynikající sopra-
nistky Terezy Hořejšové s klavírním 
doprovodem Ahmada Hedara. 
Program každého koncertu najde-
te na www. mestosluknov.cz nebo 
tištěných pozvánkách, které členky 
výboru KPVH roznášejí šluknov-
ským návštěvníků, kteří nemají
e-mail, na vyžádání této služby. 

Koncerty se pořádají v krásném 
sále Šluknovského zámku, vstupné 
činí 100,- Kč, senioři a děti 50,- Kč.
Doufáme, že navážeme na před-
chozích více než 50 úspěšných kon-
certních sezon. 

Těšíme se na vaši návštěvu a přeje-
me vám krásné chvíle s klasickou 
hudbou 

Za KPVH z.s.
Božena Bortníková

foto: www.muzeumceskydub.cz
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Víkendová přespávanda od Spolku Radost dětem
Spolek Radost dětem Šluknov pořádal předposlední červencový víkend 
tradiční přespávačku pro děti. Letošního ročníku se zúčastnilo téměř 30 
dětí. Sraz byl v pátek odpoledne u restaurace Bohemia, odkud jsme všich-
ni společně vyrazili 
směr myslivecká cha-
ta v Novém Hraběcí. 
Stany byly postave-
ny během chvilky
a mohli jsme si začít 
užívat tábora. Děti 
se rozdělily do čtyř 
soutěžních týmů. 
Každý tým měl svého 
dospěláckého kapi-
tána. Jako první úkol 
každého mančaftu 
bylo vymyslet bojový 
pokřik. Následovalo 
přetahování lanem, 
což bylo velmi vyrov-
nané. Proběhlo ještě 
pár soutěží a šlo se na opékání vuřtíků. Po setmění následovala stezka od-
vahy a nutno říci, že se u všech ukázala velká statečnost.
V sobotu ráno se děti po vydatné snídani vydaly na procházku lesem, kde 
na ně na různých stanovištích čekaly zajímavé úkoly. Po návratu jsme měli 
k obídku výborné borůvkové knedlíky. Celé odpoledne se pak opět neslo
v duchu her jako např. lovení jablka z kádě či fotbálek. Všechny děti si také 
pod pečlivým dozorem zastřílely ze vzduchovky. K večeři náš nejlepší ku-
chař připravil boloňské špagety zasypané sýrem. Závěr večera patřil dis-

kotéce a tanci.
Nedělní ráno patřilo vyhlášením výsledků. Každý obdržel diplom a balíček 
se sladkostmi. Po sbalení stanů jsme se formou stopované vrátili k restau-

raci Bohemia, kde už na ratolesti čekali jejich rodiče.
Nutno podotknout, že jsme si to všichni moc užili a těšíme se zase za rok.
Moc děkujeme všem členům týmu Spolek radost dětem Šluknov a také 
sponzorům, bez kterých by to prostě nešlo.
Sponzoři: Město Šluknov, Petr Barcal, Nabo Zdeněk Navrátil, Krušno-
horské uzeniny, Odkolek, Restaurace Bohemia, Jitka, Míša, -30 a Teta 
Frýdlantu.

Text a foto: David Adámek

Hasičská olympiáda Boyard v Království
Ve dnech 29.7. - 1.8.2021 jsme v této nelehké době zvládli uspořádat sou-
středění pro okolní sbory ( SDH Šluknov, SDH Vilémov, SDH Mikulášovi-
ce, SDH Rumburk, SDH Dolní Poustevna a samozřejmě SDH Království ).
 Tématem byla soutěžní hra Boyard, kde jsme po celou dobu sbírali klíče 
za správně provedené úkoly, počasí nám přálo, tak jsme mohli plnit úkoly
v bazénu a v místním potoce. Zkusili jsme si naší odvahu na lanovce, střel-
bě ze vzduchovky na terč.Večer jsme si připravili stezku odvahy pro ostatní 
týmy, strašili jsme se navzájem. Po cestě zpět si pro nás vedoucí přichys-

tali pravou stezku odvahy včetně strašidel. Všichni jsme ji bez problémů 
zvládli. 
 V sobotu jsme podnikli výlet do místního Arboreta, kde jsme se dozvěděli 
o zajímavostech tohoto místa. Cestou zpět jsme plnili úkoly, za které jsme 
získávali indicie, které nám měly pomoct uhodnout heslo k získání klíče 
od truhly s pokladem. Po návratu z výletu na nás čekala vodní skluzavka
a  řádění v bazénu. Po získání indicii nás ještě čekala jedna ve věži místní-
ho kostela, po uhodnutí hádanek už většina z nás věděla, jaké heslo se za 

indiciemi schovávává. Po sestavení 
hesla se nám otevřela truhla s po-
kladem, kde měl každý z nás slad-
kou odměnu. 
V neděli jsme se probudili do deš-
tivého rána i dopoledne. Ale deště 
jsme se nezalekli, sbalili jsme si 
věci a stany. Po obědě jsme každý 
obdržel diplom a pamětní medaili 
za úspěšné zvládnutí hry Boyard. 
Všem se nám tato akce líbila a už se 
těšíme za rok na další, která se ten-
tokrát uskuteční v Rumburku.
Tímto chceme poděkovat všem, 
kteří nám jakkoliv pomáhali a pod-
porovali. Děkujeme sponzorům - 
město Šluknov, Gastro Plch,  firma 
Nabo, Pekárny Rumburk, firma Toi 
Toi, SDH Šluknov - za půjčení polní 
kuchyně, vedoucím a ostatním.

Za SDH Království
Michaela Holakovská
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Pohádky v divadelní sezóně 2021/2022
Hurá, hrajeme! Srdečně Vás zveme 
na naši pohádku v neděli 12. září. 
Těšit se můžete hned na dvě krátké 
pohádky v sérii Komedie s Kašpár-
kem, které začínají od 15 hodin. 
Pohádky hrajeme vždy v neděli od 
15 hodin v DK Šluknov 1. patro 
(hlavní sál). V 15 hodin začíná po-
hádka, to znamená, že návštěvníci 
mohou přicházet již na půl třetí do 
Domu kultury. Nebojte se, nudit se 
jistě tu půl hodinku nebudete, mů-
žete si prohlédnout malé historické 
loutky či se vyfotit jako drak nebo 
princezna. 
O přestávce také odměňujeme malé 
návštěvníky za namalované obráz-
ky z předchozí pohádky, tak určitě 
přineste ty své i na další pohádku. 

Věříme, že Vás letos můžeme potěšit našimi pohádkovými před-
staveními.
A na jaké další pohádky se můžete těšit v této sezóně? 
(Změna termínů vyhrazena, včas budete informováni vyvěše-
nými plakáty po městě či na našich facebookových stránkách 
www.facebook.com/loutkovySouborRolnicka/ )

Lanterna Futuri, aneb veškerý skutečný život je setkávání
Osmého srpna v zámeckém parku zakončila své čtrnáctidenní snažení 
skupina 33 mladých lidí na letním speciálu zvaném Summer Special.
Během tohoto čtrnáctidenního období probíhají umělecké dílny, ve kte-
rých vzniká nová společná umělecká produkce, která v sobě sjednocuje 
různá umělecká odvětví. Ta je potom prezentována v rámci turné na růz-

LS Rolnička Vás srdečně zve na tyto pohádky:

 12.9. - Komedie s Kašpárkem
 10.10. - O Karkulákovi
 5.12. - Jak švec ke štěstí přišel
 16.1. - Strašidla z půdy
 13.2. - O Lindíkovi
 13.3. - Kašpárkova kouzelná kniha
 10.4. - Přehlídka

Za LS Rolnička
Karolína Fráňová

ných místech Čech, Polska a Německa. Festival Lanterna Futuri přivezl do 
zámeckého parku divadelně hudební produkci ,,In medias res“ – pojďme 
na věc. V letošním roce je to 1700 let židovského života v Německu a díky 
postavě Golema, která byla ústředním motivem představení, se měli mož-
nost diváci přenést do této doby, která byla protknutá židovskými tradice-
mi, hudbou a mystikou. Golem, jenž byl v područí svého pána, měl za úkol 
vykonávat různorodé úkoly. Častokrát však svému stvořiteli přerostl přes 
hlavu a ztělesňoval lidskou aroganci a drzost. A tak měli návštěvníci mož-
nost spatřit Golema v mnoha pohledech.

Divadelní inscenaci doprovázelo hudební uskupení s vlastní tvorbou, která 
dodávala divadlu tu správnou atmosféru. Na konec nechyběl ani koncert.
Děkujeme tomuto projektu za to, že si za své místo v Čechách vybralo prá-
vě náš zámecký park.

Text: Mgr. Andrea Kadlecová
foto: Jiří Fišer
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100. let závodu do vrchu Šébr – Schöberbergrennen
Je všeobecně známo, že od počátku dvacátého století se prudce rozvíjel 
motorismus. A spolu s tím i přirozená potřeba majitelů motorových vozidel 
porovnávat své stroje, tedy vznikají různé druhy závodů. Okruhové závody 
v té době nebyly zatím příliš rozšířené pro svou organizační, technickou
a tím i finanční náročnost, i když bylo zřejmé, že jsou divácky atraktivnější, 
neboť jezdci projedou kolem diváků opakovaně. Zpočátku motosportu šlo 
tedy především o reklamní jízdy spolehlivosti vozidel nebo zručnosti řidi-
čů, ale hlavně pak o populární jízdy do vrchu, které za pomoci gravitace, 
protože aerodynamika při dobových rychlostech nehrála tak velkou roli 
jako dnes, spolehlivě oddělovaly zrno od plev.
Jelikož byl sever Čech od Teplic po Liberec jedním z nejbohatších, ne-li 
nejbohatším krajem v Rakousku-Uhersku (samozřejmě vyjma měst Víd-
ně a Prahy), a jelikož byli místní lidé technicky zdatní a vyzrálí, docházelo 
v uvedené oblasti oproti zbytku České země k ohromnému nárustu počtu 
majitelů kol, motorových kol, mo-
tocyklů a také automobilů, těch 
pak především u bohaté části po-
pulace – majitelů textilních fabrik, 
papíren, bankéřů atp. Motoristé se 
postupně organizovali do spolků 
a klubů za účelem dosažení výhod 
jako například levnější pojištění 
vozidel, možnost překračovat hra-
nice s vozidlem bez nutnosti pla-
cení zálohy cla, tlak na správce za 
lepší údržbu silnic nebo spoluprá-
ce na vytváření legislativy spojené
s motorismem. První světová vál-
ka rozmach civilního motorismu 
přibrzdila, navíc často znamena-
la konfiskaci motorových vozidel 
pro válečné účely a útlum rozvoje 
motorismu celosvětově. Po válce 
ještě byly dlouhou dobu suroviny
a materiál jako např. benzín a pne-
umatiky na příděl, ale již po pár le-
tech se situace zlepšila natolik, že si 
právě místní významný moto klub 
Nordböhmischer Kraftfahrerbund, 
operující přibližně v teritoriu Šluk-
novského výběžku a dále jižně na Českou Lípu a východně na Děčín, mohl 
dovolit 9. října 1921 zorganizovat první ročník mezinárodního závodu 
Schöberbergrennen, závodu do vrchu Šébr.
Start závodu byl za křižovatkou Mýto u Jiřetína pod Jedlovou a cíl pak na 
vrcholu Stožeckého sedla (lidově Šébr), tedy přibližně v místech letos zbu-
dované nové turistické lávky. Délka tratě byla přesně 4000 metrů. Akce 
probíhala o víkendech, sobota byla vyhrazena pro trénink a v neděli se 
závodilo. A to jak s automobily, tak i motocykly, každý rok rozdělováni do 
různých kategorií. Jednalo se ve dvacátých letech minulého století o jeden
z cca 5 pravidelných a prestižních závodů v tehdejším Československu
s pravidelnou mezinárodní účastí, jenž ve svých pozdějších ročnících do-
kázal přilákat neuvěřitelných 25tis platících diváků (čistě matematicky 
6,25 diváka na každý metr tratě). Jiné podobné a zcela srovnatelné akce
z té doby v Československu, pro porovnání důležitosti závodu na Šébr, byly 
závod Zbraslav – Jíloviště (od roku 1908), Brno – Soběšice (až od roku 
1924), Karlova Studánka (až od roku 1926 a s malou návštěvností díky 
lokalitě, oba závody později přesunuty na Masarykův okruh u Brna) nebo 
Ecce Homo u Šternberka (první závod 2. října 1921). O moc více závodů 
se v té době v Československu neorganizovalo, snad ještě pár zmiňovaných 
jízd spolehlivosti. Závody do vrchu Šébr tedy patří mezi tři nejstarší v Čes-
ku, šlo o mimořádně prestižní akci, a to v celoevropském měřítku.
V bulletinu Der Nürburg-Ring z února 1927 lze dohledat přehled mezi-
národních závodů toho roku (nevíme však, zda seznam zmiňuje úplně 
všechny akce, ale rozhodně ty nejvýznamnější) z toho celých 14 jich bylo
v Itálii (vč. závodu na okruhu Monza), 8 závodů shodně ve Španělsku, Vel-
ké Británii (Isle of Man TT) a právě Československu včetně závodu do vr-
chu Šébr, 7 ve Francii (vč. 24h LeMans) a 5 v Belgii, dále po jednou či dvou 

v dalších zemích Evropy a je zmíněna i velká cena Indianopolis v USA. Toto 
je opět silným důkazem jak motoristicky a ekonomicky byla naše mladá re-
publika vyspělá, než ji bohužel uchopilo válečné zlo druhé světové války se 
všemi následky jako vystěhování Sudet a tím zpřetrhání historických vazeb 
na zajímavé sportovní nebo kulturní akce první republiky. Během celkem 
osmi po sobě jdoucích ročníků, poslední závod se uskutečnil dne 17. červ-
na 1928, samozřejmě nechyběla taková esa jako například Bohumil Turek, 
Miloš Havel, Jindřich Knapp nebo velmi populární „vymetači“ závodních 
akcí na vozech Bugatti manželé Junkovi. Čeněk měl celkově nejlepší čas
v 5., 6. a 7. ročníku. Bohužel se na poslední ročník z června 1928 pro počí-
nající politické jiskření nepodařilo navázat a po druhé světové válce se na 
závod již nadobro zapomnělo. Ale pro jistotu si to prosím zopakujme ještě 
jednou „po lopatě“ – závod do Šébru u Varnsdorfu byl v roce 1927 uve-
den na jednom seznamu se závody 24 hodin Le Mans, závodu na Mozne či

v Indianopolis a to v oficiálních novinách Der Nürburg-Ring! Ano, závody 
do vrchu Šébr položily základové kameny, či lépe stály přímo u zrodu mo-
tosportu ve světě!
Rádi bychom oslavili a připomněli si výročí 100 let těchto celosvětově vý-
znamných závodů pamětní jízdou vozidel všeho druhu, pokud možno ale 
především jakkoliv historických. Věkové ani objemové omezení pro moto-
cykly není stanoveno, pro automobily je pak dané omezení rokem výroby 
do 1989. Jízda se uskuteční přesně po sto letech v den konání prvního 
závodu, tedy v sobotu 9.10.2021. Sraz na náměstí v Jiřetíně pod Jedlo-
vou od 10hod, společný odjezd v 11hod. Trasa jízdy povede přes Mýto, 
Šébr, Kytlice, Chřibskou, Doubice, Krásnou Lípu, Rumburk a Seifhenner-
sdorf s cílem ve Varnsdorfu na náměstí a pokusem o společný dojezd ve 
14hod a ukončením akce v 15hod. Přesný rozpis akce (např. společné za-
stávky v Chřibské, Krásné Lípě a Rumburku) bude sdělen před výjezdem. 
Pokud máte motocykl nebo starší automobil, připojte se a oslavte s námi 
pozapomenutou historii. Aktuální informace k akci a historické fotografie 
naleznete na webu http://sebr.cz/
Podklady pro tento článek byly čerpány z wikipedie pod heslem „Závod 
do vrchu Schöber (Stožec)“, a hlavně z knihy od Jana Němce „Motoristé 
na Šébru a pod Šébrem“. Na téměř 200 stranách této fantastické knihy je 
popsaná historie moto klubů v Československu do 2. světové války, jejich 
vznik, vývoj a také vzájemná rivalita. Kniha se pak zaměřuje detailněji na 
náš klub Nordböhmischer Kraftfahrerbund, který závod organizoval ale 
mimo jiné se také staral o údržbu komunikací, sjízdnost Šébru v zimě a za-
jišťoval první dopravní značení pro motoristy. Klub sídlil postupně Krásné 
Lípě, Rumburku a České Lípě.

Text: Pavel Bulejko
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Pivní slavnosti Fotostream
Poslední srpnový víkend jsme se rozloučili s prázdninami na Pivních slav-
nostech Šluknov-Sohland. Akci slavnostně zahájila paní starostka Mgr. 
Eva Džumanová společně se starostou Hagenem Israelem ze Sohlandu. 

Park se začal plnit lidmi a tak Tomáš Matonoha společně s Ondřejem Ho-
molou hráli již před stovkami lidí. 

Pauzy na zvučení kapel byly prokládány rozmanitými pivními soutěžemi. 
Vítězi i zúčastněným pak náležela odměna, jak jinak než ve formě pivního 
moku.

Moderátoři odhodili hlavové mikrofony a staly se členy českolipské kapely 
Papír sklo plasty, která zahrála svou poslední desku ,,Šílení“.

V zámeckém parku se se-
šlo celkem osm pivovarů
z Čech: Kocour, Falken-
štejn, Albrecht, Nomád, 
Cvikov, Kapitán, Holba, 
Kousek piva a jeden z Ně-
mecka. Sohlandský pi-
vovat ,,Zippl“ je pivním 
nováčkem, který je otevřen 
teprve od listopadu 2019 
a společně s pivovarem 
Albrecht měl u nás letos 
premiéru. Každý z pivova-
rů byl představen a degus-
tován moderátory a tak si 
každý návštěvník mohl vy-
brat to, co má rád.
Vrchlabský minibigband Cémuršámur přijel představit své loňské album 
,,V Pekle“ . A to, že se album povedlo, bylo vidět hlavně na návštěvnících. 
Cémuršámur byla první kapela, která roztančila park.

Poslední a dozajista nejkontroverznější byl projekt Develooper od Petra 
Wajsara, skladatele, jenž získal Českého lva za hudbu k filmu Hastrman. 
Rozdělil zámecký park na polovinu. A takový on přesně je. Petra lze milo-
vat i nenávidět. S jakou polovinou jste se ztotožnili vy?

V pořadí již třetí Pivní slavnosti i přes nepřízeň počasí opět pokořily hranici 
své návštěvnosti. Je to pro nás znamení, že nám bude ctí v této tradici zase 
pokračovat. 

Text: Mgr. Andrea Kadlecová, foto: Klára Štěpánková
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Setkání rodáků v Království
Celá stovka lidí nejen ze Šluknova a širokého okolí, ale hlavně ze všech 
koutů Německa, se sešla v sobotu 14. srpna 2021 v kostele sv. Vavřince
v Království, aby se zúčastnila mše svaté. Opět ji přijel celebrovat z Litomě-
řic Mons. Karel Havelka, šluknovský rodák, a místní kněz pan Pavel Pro-
cházka. Vyslechli jsme krásná slova v českém a německém jazyce o mučed-
níku sv. Vavřinci, kterému je kostel zasvěcen a na jehož počest se setkání 
koná. Bylo krásné slyšet, že se pan Havelka rád vrací do svého rodiště, kde 
vyrostl a na které má spoustu krásných vzpomínek. I jeho kněžská dráha 
začala ve Šluknově. Slavnostní mši doprovázel na varhany nám všem zná-
mý pan Patrik Engler, ředitel zdejší lidové umělecké školy, a zpěvem jeho 
manželka paní MUDr. Markéta Englerová a pan učitel Roman Klinger
z Mikulášovic. 
Po mši se všichni shromáždili na hřbitově. Zde nás paní starostka Mgr. Eva 
Džumanová seznámila s průběhem rekonstrukce. Když město před třemi 
lety toto pietní místo převzalo od církve, nacházelo se v žalostném stavu. 
Jako první bylo započato s revitali-
zací zeleně, jelikož většina stromů 
byla ve velice špatném stavu. A tak 
musely být staré, vykotlané a suché 
stromy pokáceny a vysázeny nové. 
V letošním roce byla vydlážděna 
hlavní cesta a instalována nová 
infotabule. Náhrobní desky, které 
ležely mimo hroby, byly přemístěny 
na hrobové obrubníky. U pumpy 
na vodu byla instalována lavička, 
kterou spolufinancovala opatrov-
nice Království paní Bärbel Henß, 
za což jí patří veliké poděkování. 
Nese název „Lavička vzájemného 
porozumění“. Všichni přítomní ji 
s povděkem uvítali. Do této doby 
stály práce na hřbitově skoro 1 mi-
lion korun. Z velké části ji prová-
děli pracovníci Technických služeb 
Šluknov. Stromy byly pokáceny 
pod odborným dohledem pana 
Tomáše Sochy, výsadbu prováděla 
firma Uniles. 
V příštím roce bude renovována 
vstupní brána a zpracován projekt 
na opravu márnice, která je kultur-
ní památkou. Paní starostka ještě 
dodala, že se pracuje i na hřbitově 
ve Šluknově, který též patří městu. V roce 2022 se zde počítá s rekonstrukcí 
urnového háje. 
Pak už kroky přítomných vedly k rodnému domu biskupa Ferdinanda Kin-
dermanna, jehož 220. výročí úmrtí si v letošním roce připomínáme. Zde 
nás paní starostka a pan Havelka v němčině seznámil s jeho životem. Se 

životem malého chudého chlapce, který si vlastním přičiněním a pílí spl-
nil svůj dětský sen, když se v roce 1765 stal knězem a o 25 let později pak

7. litoměřickým biskupem. 
Na tomto místě bylo potřeba podě-
kovat manželům Votrubovým, kteří 
jsou nynějšími majiteli podstáv-
kového domu a kteří opakovaně 
umožnili přístup na svůj pozemek
i do domu při demontáži a následné 
instalaci opraveného kříže, který 
dům zdobí. Jejich ochota, vstříc-
nost a pomoc je úžasná. 
Teď už jen dodatek. Opravu kříže 
s Kristem, který opravil pan Josef 
Pavlík z Lipové, zajistil a financo-
val místní Spolek Němců a přátel 
německé kultury za podpory města.
I jim náleží poděkování. 
A teď už se všichni těšili na oběd, 
který byl zajištěn v restauraci Club
v Domě kultury. Na guláši s český-
mi knedlíky a na typicky českém 
vepřo-knedlo-zelo si všichni po-
chutnali.
Celá tato akce proběhla za slu-
nečného počasí a v dobré náladě, 
ke které přispěl každý účastník. 
Poděkování si navíc zaslouží paní 
Bc. Ing. Ivana Lukešová, která se 
postarala o občerstvení u kostela

i prodej knih a dalšího tisku. Pan Jan Frydrych za péči okolo kostela i sa-
motný svatostánek. Panu Valtru Koňákovi za ochotu, kterou prokazuje při 
každém setkání, a to již neuvěřitelnou řadu let. 
Už dnes se můžeme těšit na 13. srpen 2022, kdy opět uslyšíme kázání NA-
ŠEHO kněze Káji Havelky. 
Těšíme se!

Text: Helga Hošková, foto: Ing. Bc. Ivana Lukešová
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Biskup Kindermann, rodák z Království
V době, kdy Marie Terezie usedla na habsburský trůn, se 27. září 1740 na-
rodil rodičům Anně Sofii a Johannu Kindermannovi chlapec. Rodina měla 
už 3 syny a 4 dcery a na skromné živobytí si vydělávala předením a tkalco-
váním. Proto musely děti již od útlého dětství s předením pomáhat. 
Zvídavý Ferdinand sedával u kolovrátku velice nerad. Raději se zaobíral 
knihami, ze kterých mohl čerpat vědomosti. Když jej otec viděl s knihou, 
napomínal jej: „Co jen z tebe bude, když máš více chuti ke čtení, než pře-
dení?“ … malý chlapec odpovídal: „Chci se stát biskupem!“ Dospělí i děti 
považovali jeho odpověď za žert. On však svému předsevzetí zůstal věrný. 
První vědomosti načerpal ve škole ve svém rodišti Království. Ve šluknov-
ské škole mu bylo umožněno studovat hudební výchovu. Už tehdy si jeho 
mimořádného nadání a píle všimli kaplané ze Šluknova a díky porozumění 
a svolení svého otce mohl v letech 1754 až 1760 navštěvovat klášterní ško-
lu v Saganu, dnešním Polsku, které tehdy náleželo k Čechám. 
Své následné studium v Praze si financoval tím, že muzicíroval v kostelích 
a na koncertech. Hrál na hoboj. 
3. března 1765 byl v Praze vysvěcen na kněze. Jako kněz byl poslán do ji-
hočeských Kaplic, které patřily k panství Johanna Nepomuka Buquoye, 
který chtěl své panství hospodářsky i kulturně povznést. Tito dva muži si 
brzy porozuměli a tak Buquoy nechal Kindermannovi volnou ruku pro or-
ganizaci školství. Během tří let zde zřídil vzorovou školu, ve které se děti 
učily nejen čtení, psaní, počítání, zpěvu a náboženství, ale také praktickým 
předmětům jako jsou práce na zahradě, vaření, tkaní a ruční práce. Hlavně 
také chtěl, aby se mohla vzdělávat i děvčata. Toto byl začátek školské refor-
my a zavedení učňovských škol, které nazýval „industriální školy“. 
V roce 1771 byl jako profesor gymnázia povolán do Prahy, kde vyvinul 
plány ke vzdělávání učitelů – seminář pro učitele a vzorovou školu. O čtyři 
roky později, v roce 1775, se stal vrchním školským radou nad školstvím
v Čechách.
Císařovna Marie Terezie jej za jeho zásluhy o školství povýšila v roce 1777 
do stavu šlechtického s titulem „rytíř ze Šulštejnu“. Schule znamená škola, 
proto si sám toto přízvisko vybral. Titul rytíře získávali lidé, kteří se nena-
rodili do šlechtických rodin. I po jeho jmenování 7. litoměřickým biskupem 
v roce 1790 zastával Kindermann nadále funkci vrchního dozorce nad veš-

kerými školami v Čechách, kde zavedl tyto reformy: 
 školní povinnost pro všechny děti 
 školní vzdělání i pro děti chudých rodičů
 jednotné učební osnovy
 do každé obce školu
 vzdělávání učitelů.

29. června 1782 byl Kindermann slavnostně instalován do hodnosti pro-
bošta kolegiální kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. I jako probošt se 
měl věnovat školství. Hlavně jeho školy industriálního typu se ve světě staly 
známými a uznávanými.
Jeho velké přání, aby obec Království měla vlastní kostel, se splnilo až
v roce 1848. Už se jej však nedožil. 
Toto je pouze částečný výčet toho, co tento muž během svého života, který 
trval pouhých 61 let, vykonal. Zemřel na následky mozkové příhody dne 
25. května 1801. 
Johann Ferdinand Kindermann „rytíř ze Šulštejnu“, který si vlastním při-
činěním a pílí splnil svůj dětský sen, byl jako první biskup pohřben na li-
toměřickém hřbitově, který nechal za svého života vybudovat a který sám 
vysvětil.  Na jeho náhrobku je latinský nápis, který v překladu zní: „Ferdi-
nand Kindermann, sedmý biskup litoměřický, zbožně odešel v Pánu dne 
25. května 1801“. Svou trvalou sounáležitost s rodištěm potvrdil i ve své 
závěti založením nadace, která zaručuje deseti chudým dětem výuku zdar-
ma.
Důvodem, abychom si ještě dnes s vděkem na tohoto muže vzpomněli, 
jsou tato slova: „Jen ten, kdo zná minulost, může utvářet současnost a bu-
doucnost.“ 
Těmito řádky jsme si připomněli nejen jeho zásluhy o školství, ale i jeho 
zásluhy na poli církevním. Važme si Ferdinanda, velké osobnosti, která se 
narodila v malé obci Království na severu Čech. 
O tomto významném muži se můžete dočíst v knížce Josefa Hanzala „Fer-
dinand Kindermann von Schulstein“. Je zařazen i mezi významnými osob-
nostmi v knize „Království – Obec v proměnách času“.

Text: Bärbel Hens, Helga Hošková, foto: Ing. Bc. Ivana Lukešová



Přivítali jsme
Karolínu Martínkovou
Nelu Vojtíškovou
Amálii Holubovou

Manželství uzavřeli
Jakub Novotný a Petra Svatošová
Tomáš Polách a Kristýna Beláková
Barbora Justová a Zdeněk Krato-
chvíl

Rozloučili jsme se s
panem Miloslavem Roubínkem
paní Evou Fráňovu
paní Marií Faltusovou
panem Albínem Nistorem
panem Josefem Mišechem
panem Jindřichem Müllerem
panem Janem Švecem
paní Halinou Kindermannovou
panem Václavem Hornerem

Dodatečně blahopřejeme ob-
čanům, kteří v červenci oslavili 
životní jubileum
70 let
pp. Bartůňková Anna
Urban Jaroslav
Tamáš Pavol
Poťavová Vladislava
Čermák Vladimír
Mareček Václav
75 let
pp. Dvořák Vít
Bohuněk Bohumil
Janoušková Hana
Zímová Marie
Trmal Stanislav
Vyšohlídová Věra
80 let
pp. Fnouček Petr
Svoboda Miloslav
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VZPOMÍNKY

PODĚKOVÁNÍ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Rád bych poděkoval městu Šluk-
nov za blahopřání k mým 70. naro-
zeninám. Velmi mě to potěšilo.

Jaroslav Urban

Chtěl bych Vám tímto moc poděko-
vat za dárek k mým 75. narozeni-
nám a též za osobní návštěvu paní 
Markové a paní Justové, moc mě to 
překvapilo a zároveň potěšilo. Rád 
žiji ve městě, kde si váží svých spo-
luobčanů. 
Ještě jednou dík 

Maxmilián Poláček

Poděkování za svatební obřad
Dne 21.07.2021 ve 12.00 hodin 
jsme na Šluknovském zámku měli 
svatbu. Chtěli bychom ještě jednou 
ze srdce a stále ještě dojatí a potěše-
ní poděkovat paní starostce a paní 
matrikářce 
za krásný svatební obřad a tím i za 
celý svatební den, který jste nám 
připravily. Vaše řeč, povzbuzení
a přání nás zahřály u srdce, kde 
zůstanou napořád. Děkujeme za 
velice profesionální a lidský přístup 
a zacházení s námi, celkem nervóz-
ními, natěšenými a očekávajícími 
budoucími novomanželi. Byli jsme 
již na mnoho obřadech, ale dovolím 
si říci, že spojení Vašeho přístupu 
a proslovu s našimi sliby, bylo jedi-
nečné a dojemné. Mohu s potěše-
ním konstatovat, že díky Vám to byl 
opravdu náš nejkrásnější den. Mys-
lím, že naše rozhodnutí mít svatbu 

na Šluknovském zámku, v krásných 
prostorech s nádhernou výzdo-
bou a ve Vaší společnosti, bylo tou 
správnou volbou a prvním krokem 
do našeho manželského života.
Stále nadšení novomanželé 

Dagmar a Daniel Bosákovi

Očím ses ztratila, ale v srdci zůsta-
neš navždy.
Dne 8. září 2021 uplyne smutných 
6 roků, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná dcera paní Jana 
Koukolová rozená Macháčková.
S velkou láskou stále vzpomínají 
Josef a Josefa rodiče, rodina Ma-
cháčková a Koukolová.

Dne 3. září 
2021 by osla-
vil své 75. 
n a r o z e n i n y 
a dne 7. září 
2021 vzpo-
meneme 10. 
výročí úmrtí 

pana Josefa Kočí. Stále vzpomínají 
manželka Lída a děti Martin a Li-
duška s rodinami. 

S bolestí
v srdci ozna-
mujeme všem 
p ř á t e l ů m
a známým, že 
nás 7. srpna 
navždy opus-
tila naše ma-

minka a babička Mgr. Jana Černá. 
Věnujte jí, prosím, tichou vzpomín-
ku.

Táňa a Pavel s rodinami

ŘÁDKOVÁ INZERCE

 PRODÁM dámské cestovní elektrokolo, 4 roky staré se dvěma bateri-
emi (původní - funkční + 1 nová). Původní cena 25000 Kč. Cena dohodou. 
Tel.: 723 274 722

Nejstarší občanka města Šluknov
Dne 20.08.2021 se dožila krásných 
105 let nejstarší občanka města 
Šluknov paní 
Růžena Pavlíč-
ková. K tomuto 
významnému ži-
votnímu jubileu 
byla paní Pavlíč-
kové osobně po-
blahopřát paní 
starostka Mgr. 
Eva Džumanová 
spolu s matri-

kářkou městského úřadu. Oslaven-
kyně se těší velmi dobrému zdraví

a naše návštěva ji 
velmi potěšila.
Přejeme do dal-
ších let zejména 
pevné zdraví, 
spokojenost a ži-
votní vitalitu. 

Jana Galbavá, 
matrikářka

 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

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu:
Tetra hnědá, Dominant všechny barevy a  Green Shell-typu 

Araukana a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 16– 20 týdnů. Cena 185 - 229 Kč/ks.

Prodej se uskuteční:
25.9. a 24.10.2021

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

V hlubokém 
žalu oznamu-
jeme všem 
p ř á t e l ů m 
a známým 
t r u c h l i v o u 
zprávu, že nás 
navždy opus-

til náš milovaný tatínek, dědeček
a pradědeček pan Josef Těšík, který 
zemřel 11. srpna 2021.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

Doležalová Helena
85 let
pp. Cina František
Zezula Jaroslav
86 let
paní Kubíková Božena
87 let
pp. Ćwierz Ludvík
Zvěřinová Věra
90 let
pp. Rafeld Willibald
Vroubek František
91 let
paní Gampeová Krista
92 let
paní Lukešová Vlasta
Blahopřejeme občanům, kteří
v srpnu oslavili životní jubileum
70 let
pp. Bálintová Jana
Cermanová Ivana
Mádlíková Jana
Goldmann Jiří
Hendrychová Zdenka
Pišinger Antonín
Kašparová Květuše
Hájková Ludmila
Kratochvíl Jan
75 let
pp. Müllerová Ludmila
Nevrlová Helena
80 let
paní Srbecká Jana
85 let
pp. Šimonková Helena
Patočka Václav
86 let
pp. Camfrlová Emilie
Hamala Jiří
Beytler Jaroslav
105 let
paní Pavlíčková Růžena
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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

 na výměny v domech určených k rekreaci nebo pro krátkodobé ubyto-
vání nebo výhradně k podnikání;
 je-li omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí (exekutorská či 
soudcovská zástava nebo vyvlastnění);
 dochází-li     k převodu     nebo     přechodu     práv k nemovitosti;
 v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti neuhrazené 
finanční závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli;
 v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti nesplacené 
závazky po   lhůtě   splatnosti u finančního úřadu, okresní správy sociálního 
zabezpečení, Ministerstva životního prostředí nebo Státního fondu život-
ního prostředí České republiky, tj. je dlužníkem státu.
PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI
 vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu podporovaných výrobků;
 připravit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou 
soustavu a komínové těleso;
 zajistit doklad o kontrole technického stavu původního kotle;
 zajistit doklad o vlastnictví bankovního účtu.
ŽÁDOST O DOTACI
 vyplnit elektronickou ŽÁDOST O DOTACI na webových stránkách 
Ústeckého kraje. Předkládání žádosti bude možné výhradně elektronickou 
formou s následným doručením písemností;
 další informace budou dostupné na webových stránkách Ústeckého 
kraje.
Webové stránky Ústeckého kraje:
http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace/
Kontaktní osoby
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor strategie, přípravy a realizace pro-
jektů
Ing. Tomáš Vaněk 475 657 511
vanek.t@kr-ustecky.cz
Ing. Michaela Bartošová 475 657 279
bartosova.m@kr-ustecky.cz
Ing. Darja Boudníková 475 657 986
boudnikova.d@kr-ustecky.cz
Ing. Nela Brzobohatá 475 657 368
brzobohata.n@kr-ustecky.cz
Bc. Eva Feltlová 475 657 392
feltlova.e@kr-ustecky.cz
Bc. Alena Franceová 475 657 354
franceova.a@kr-ustecky.cz
František Minárik 475 657 363
minarik.f@kr-ustecky.cz
Bc. Kateřina Řádová 475 657 514
radova.k@kr-ustecky.cz
 

VYHLÁŠENÍ
2. kola příjmu žádostí v rámci
4. Výzvy Kotlíkových dotací v Ústeckém kraji
rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje dne
21. června 2021
KDY BUDE MOŽNO ŽÁDAT
Zahájení příjmu elektronických žádostí 6. září 2021 od 10:00 hod.
Počet přijatých žádostí je omezen.
KDO MŮŽE ŽÁDAT
Fyzická osoba vlastnící rodinný dům určený k bydlení v Ústeckém kraji, 
maximálně o 3 bytových jednotkách, který   je   vytápěn   převážně   kotlem 
na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. nebo 
2. emisní třídy.
DOTACI JE MOŽNÉ POSKYTNOUT
Nové tepelné zdroje splňující Směrnici o Ekodesignu, které jsou uvedeny 
v seznamu podporovaných výrobků a technologií pro Kotlíkové dotace – 
3. kolo (117. výzva SFŽP od 2019) vedeném na webových stránkách SFŽP 
- https://svt.sfzp.cz/
VÝŠE DOTACE
Dotace je navázána na zvolený druh nového zdroje.
Podpořené zdroje a maximální výše dotace:
 Plynový kondenzační kotel ~ 95 tis. Kč
 Kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním ~ 100 tis Kč
 Automatický kotel pouze na biomasu a tepelná 
čerpadla                ~ 120 tis. Kč
 Obce v prioritním území navýšení o                                 + 7 500 Kč
OD KDY LZE VÝMĚNU KOTLE REALIZOVAT
Výdaje   na    realizaci    výměny    jsou    způsobilé od 15. července 2015.
V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE POSKYTNUTA
 na výměnu jiných typů tepelných zdrojů - tedy kamna (jednotlivě stojí-
cí) či krbové vložky, stávajícího kotle na tuhá paliva
 s automatickým či poloautomatickým přikládáním paliva ani na stáva-
jící plynové kotle a elektrokotle;
 na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva splňujícího třídu 3, 4 nebo 
5 dle ČSN EN 303-5;

 na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti (nejdříve od
1. 1. 2009) z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze 
společných programů na podporu výměny kotlů realizovaných Ústeckým 
krajem a Ministerstvem životního prostředí;
 na nový kotel bez řízeného přísunu spalovacího vzduchu pomocí ven-
tilátoru;
 na přestavbu stávajícího kotle;

Podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2014-2020

KOTLÍKOVÁ DOTACE 4. VÝZVA – 2. KOLO
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AKTUÁLNÍ INFORMACE K UZAVŘENÝM CESTÁM V REGIONU 
ČESKÉHO ŠVÝCARSKA, STAV K 25.8.2021

V regionu Českého Švýcarska jsou v této sezoně uzavřeny některé turis-
tické trasy, zejména z důvodů odstraňování následků kůrovcové kalami-
ty. Informace získáváme od Správy NP, KČT i organizace Lesy ČR. Zde 
je přehled z území NP České Švýcarsko (území spravuje Správa NP ČŠ),
z CHKO Labské pískovce a CHKO Lužické hory (území spravuje s.p. Lesy 
ČR). 
Je předpoklad, že uzávěra potrvá i nadále během sezony 2021, konkrétní 
data znovuotevření nejsou známa, v případě změn budeme informovat.
Aktuální změny situace zaslal Václav Nič, předseda značkařského obvodu 
Děčín, KČT 

ČESKÉ ŠVÝCARSKO (VČ. CHKO 
LABSKÉ PÍSKOVCE A ČÁSTI CHKO 

LUŽICKÉ HORY)
1. Zelená značka z Brtníků na Turistický most. Uzavřena od Soví vyhlídky 
do údolí Vlčího potoka (dočasně odstraněno turistické značení). Z Brtníků 
do Kyjovského údolí je možno dojít po modré přes osadu Kopec a údolím 
Brtnického potoka (a dále např.do Zadních Doubic a do Saského Švýcar-
ska) nebo po cyklotrase 3033 od žluté značky spojující osadu Vlčí Hora
a Brtníky. Tato cesta vede přímo k Turistickému mostu v Kyjovském údolí.
Modré místní značení v úseku Vlčí potok, U Jezevce – Vlčí potok, U ská-
ly zůstalo a byly doplněny směrovky s novým aktuálním textem. Bohužel
v současné době zde LČR v horní části provádějí těžbu a cesta je jak pro 
pěší, tak zvláště pro cyklisty obtížněji průchodná, zvláště když zaprší.
2. Zelená spojka od Vlčí desky k Niedermühle (cesta přechodně uzavřena, 
neprůchodná). Nejbližší přechod do Saska je v Zadních Doubicích.
3. Dálková modrá z Brtníků do Rynartic je přerušena v úseku Hadí pramen 
- Panenská jedle, vč. odbočky k Černé bráně (cesta přechodně uzavřena, 
neprůchodná). Náhradní trasu nelze realizovat. Okolí Panenské jedle je 
nyní přístupné jen po modré a zelené ve směru Na Tokání – Panenská jedle 
– bývalé Zadní Jetřichovice – Mezní Louka a naopak.
4. Žlutá z Kyjovského údolí do Divoké rokle je uzavřena od začátku klido-
vého území v Divoké rokli k odb. k Černé bráně na rozcestí s taktéž uza-
vřenou výše zmíněnou modrou (cesta přechodně uzavřena, neprůchodná). 
Od rozcestí Hřebec se zelnou nemá smysl po žluté sestupovat na počátek 
Divoké rokle, neboť je pak nut-
no vrátit se stejně zpět.
5. Žlutá od Vysoké Lípy na 
Mezní Louku je uzavřena v úse-
ku od odbočky pod Šaunštej-
nem k cyklotrase č. 3030 (cesta 
přechodně uzavřena, možnost 
obejít po červené přes Malou 
Pravčickou bránu).
Ve směru od Mezní Louky je
u uzavřeného úseku v místě od-
bočení od cyklotrasy umístěna 
směrovka pro obchůznou trasu 
po červené.
6. Část dálkové červené od Mez-
ní Louky směrem na Větrovec
a Malou Pravčickou bránu (tra-
sa přeložena souběžně se zele-
nou /směr bývalé Zadní Jetři-
chovice/ a napojena později 
zpět na červenou, prodloužení 
cca 0,5 km)
7. Je uzavřen průchod Divokou 
soutěskou ve směru Mezní Lou-
ka z horního přístaviště(žlutá). 
Návštěva Divoké soutěsky 

je možná jen okruhem ve směru od Edmundovy soutěsky, tj. z Mezního 
můstku. Odtud pěšky proti proudu Kamenice k dolnímu přístavišti člunů 
v Divoké soutěsce, plavba tam a zpět bez výstupu člunu u horního přísta-
viště, a zase pěšky návrat k Meznímu můstku ( a dle pokračovat např. do 
Mezné)
8. Zelená z Hájenek na Mezní můstek (ve směru od Růžové/Janova) by 
měla být zpřístupněna během srpna.
Cesta je otevřena s výstrahou. Na Mezní Louce je vedle rozcestníku s tu-
ristickými směrovkami tabule s aktuálními přeložkami a uzavírkami tras 
vedoucích z Mezní Louky.
9. Červená z Hřenska směr Pravčická brána: Stezka vedoucí podél silnice 
na rozcestí Tři prameny je poničena po povodních z 17. července – nutno 
jít po silnici, pozor na provoz.
Rovněž stezka od Tří pramenů k Pravčické bráně je v některých úsecích 
poničena vlivem přívalového deště. Je tudíž nedostupná s kočárky a inva-
lidními vozíky.
10. Hrad Šaunštejn s vyhlídkami (na červené z Jetřichovic na Mezní Lou-
ku) je kvůli rekonstrukci uzavřen do jara 2022
11. Je uzavřen průchod Pavlininým údolím po dálkové červené od koupa-
liště v Jetřichovicích do Studeného (dle informací z s.p. Lesy ČR uzavírky
v Pavlinině údolí potrvají min. do 20.10.2021)
12. Je uzavřen sestup po modré z Rynartic do Pavlinina údolí
13. Je uzavřen výstup po zelené od koupaliště v Jetřichovicích směr Česká 
Kamenice (tj. není průchozí cesta z Č. Kamenice do Jetřichovic, nutno volit 
modrou přes Filipov a Všemily)
14. Je uzavřen průchod roklí Suché Kamenice po dálkové červené ve směru 
od rozcestí na silnici u Hřenska směr Arnoltice, ale je průchozí kombinace: 
Arnoltice – po modré do horní části Suché Kamenice a výstup po červené 
do Labské Stráně a na Belveder.
15. Do 13.8. je uzavřena cyklotrasa 3013/3015 od Hraničního rybníku (sil-
nice Kytlice-N. Huť) k dálkové červené u Jedlovských rybníků. Na kole ani 
pěšky nelze během denních prací v lese projet/projít.
Situace kolem Hrazeného k severní straně směrem Šluknov je již v pořád-
ku. Byla tam horší průchodnost nové žluté trasy v úseku Na Číhané – Kní-
žecí, po upozornění LČR reagovaly a situace by měla již být dobrá. Na nové 
žluté značce poblíž státní hranice u Fukova byla ukončena těžba a násled-
ně bylo doplněno turistické značení. Nejhorší situace je na modré značce 
Zelený kříž – Tanečnice. K obnově poškozeného značení dojde až v měsíci 
září.

SASKÉ ŠVÝCARSKO

V Zadním Saském Švýcarsku 
mezi údolím Křinice, Winter-
bergem, Zeughausem a Hinter-
hermsdorfem je uzavřena řada 
cest, včetně přístupové cesty
z Neumannmühle na Zeu-
ghaus, včetně Křinické cyklos-
tezky podél Křinice od odbočky 
ze silnice Bad Schandau -Hin-
terhermsdorf k Zadním Jetři-
chovicím. Z důležitých pěších 
cest je zachována dálková trasa 
Lichtenheiner Wasserfall -  Ku-
hstall – M. Winterberg (vy-
hlídky do Malého Zschandu) 
– Velký Winterberg – Schmil-
ka, hlavní cesta Bad Schandau 
– Schrammsteine – Velký Win-
terberg , všechny výstupové 
cesty ze Schmilky do skal.

Čerpáno z:
www.ceskesvycarsko.cz
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Na dokončené stavby ve Šluknovském výběžku vyjel zvláštní 
parní vlak

Správa železnic uspořádala 20. srpna 2021 slavnostní jízdu parního vla-
ku po několika stavbách, které nedávno dokončila v oblasti Šluknovského 
výběžku. Trasa vedla po opraveném traťovém úseku z Rumburku do Velké-
ho Šenova, poté po zrekonstruovaném železničním viaduktu ve Vilémově
u Šluknova. Následovala prohlídka stanice Mikulášovice dolní nádraží, 
kde prošlo přestavbou jak kolejiš-
tě, tak i výpravní budova. Stavební 
práce na jednotlivých akcích pro-
bíhaly od března 2019, celková 
výše nákladů přesáhla 750 milionů 
korun.
Největší pozornost veřejnosti při-
tahovala rekonstrukce viaduktu 
přes Karolinino údolí ve Vilémově u 
Šluknova s celkovými náklady 264 
milionů korun. Celý objekt o sed-
mi mostních otvorech měřil 217,3 
metru a pocházel z roku 1904.
V prvním a sedmém otvoru byla 
kamenná klenbová konstrukce, 
ve druhém až šestém pak ocelo-
vá příhradová konstrukce. Nový 
most nijak nezměnil krajinný ráz, 
tvoří ho ocelová příhradová svařo-
vaná konstrukce ve stejném tvaru
a v obdobných rozměrech jako do-
sud. Maximální výška nad údolím 
dosahuje 34 metrů.
Průběh stavebních prací, které začaly vloni v březnu, negativně ovlivnila 
nepříznivá epidemická situace. Vzhledem ke zpoždění dodávek materiálů 
ze zahraničí, například ocelových plechů pro výrobu nové ocelové kon-
strukce či kalotových ložisek z Itálie, bylo nutné stavbu zakonzervovat
a přesunout její dokončení do letošního roku. Vloni se tak provedla sana-
ce základů pilířů či všech kamenných částí mostu. Po osazení nové mostní 
konstrukce se vyměnil železniční svršek a železniční spodek na obou před-
polích mostu. Samotná výměna ocelové konstrukce proběhla během ne-
přetržité výluky od dubna do července letošního roku.
Takřka souběžně s výměnou mostní konstrukce probíhala také oprava
16 kilometrů dlouhého traťového úseku mezi Rumburkem a Velkým Še-
novem. Hlavním cílem stavebních prací bylo zvýšení traťové rychlosti až 
na 90 km/h a odstranění propadů rychlosti. Celkové náklady stavby činily 
334 milionů korun.
Součástí stavebních prací byla výměna železničního svršku, nově se zde 
zřídila bezstyková kolej na betonových pražcích s pružným upevněním.
V úsecích s menšími poloměry oblouků byly použity ocelové pražce ve 

tvaru Y. Stavbaři dále opravili 7 mostů, 16 propustků, 21 železničních pře-
jezdů, na zastávce ve Šluknově došlo k úpravám nástupiště pro zajištění 
bezbariérového přístupu.
Díky uvedeným úpravám se mezi Rumburkem a Šluknovem zvýšila ma-
ximální rychlost z dosavadních 60 až na 90 km/h. V úseku Šluknov – Vel-

ký Šenov vlaky zrychlily z 50 na
60 km/h, stavebně je již nyní při-
praven na rychlost až 80 km/h;
k jejímu zavedení dojde po změně 
řízení dopravy z režimu D3 na D1.
Na výše uvedeném traťovém úseku 
probíhaly současně i práce v rámci 
rekonstrukce nástupišť ve stanici 
Šluknov. Hlavní částí této právě 
dokončované stavby s celkovými 
náklady téměř 30 milionů korun 
byla přestavba jednoho vnějšího 
a jednoho ostrovního nástupiště 
a zřízení bezbariérových přístupů 
k nim. Stanice byla dále vybavena 
novým osvětlením či orientačním, 
kamerovým a rozhlasovým systé-
mem. Opravy se týkaly také želez-
ničního svršku a spodku přilehlého 
kolejiště a zřízení nové kabelizace.
Jako první ze všech staveb začala 
v březnu 2019 rekonstrukce dolní-
ho nádraží v Mikulášovicích. Díky 

ní získali cestující zvýšená nástupiště, nové zabezpečovací zařízení zase 
zkrátilo křižování vlaků. Úpravami prošlo také několik železničních pře-
jezdů.
Stanici tvoří i po rekonstrukci tři dopravní koleje. Vlaky na trase Rumburk 
– Šluknov – Mikulášovice dolní nádraží – Dolní Poustevna mohou vyu-
žívat buď vnější nástupiště u koleje číslo 1 před výpravní budovou, nebo 
kolej číslo 2 u poloostrovního nástupiště. U něj zastavují také spoje jezdící 
do Panského a Rumburku z koleje číslo 3. Všechny nástupní hrany mají 
normovou výšku 550 milimetrů nad kolejí a délku 90 metrů. Příchod k vla-
kům je plně bezbariérový, cestující se dostanou na poloostrovní nástupiště 
přes centrální přechod, který je zabezpečený výstražnou signalizací.
Dosavadní ruční přestavování výhybek nahradilo nové zabezpečovací 
zařízení. Tím se výrazně zkrátila doba nutná pro křižování vlaků. V celé 
stanici se instalovalo nové osvětlení a také mobiliář. Rekonstrukcí prošel
i informační a orientační systém. Vedle staničního rozhlasu přibyla rovněž 
informační tabule s odjezdy vlaků.
Na železničním přejezdu v obvodu stanice a na silnici III/2674 mezi za-
stávkami Vilémov u Šluknova a Horní Poustevna doplnila výstražné kříže 
světelná a zvuková signalizace. Ke zvýšení bezpečnosti provozu přispěla 
také rekonstrukce přejezdových konstrukcí na příjezdové komunikaci
k nádraží a na hlavní silnici mezi Mikulášovicemi a Vilémovem, které byly 
součástí údržbových prací.
Projekt Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží byl spolufinanco-
vaný EU v rámci Operačního programu Doprava. Celkové investiční ná-
klady činily 138 114 387 Kč bez DPH, maximální výše podpory EU tvořila 
85 % z celkových uznatelných nákladů. Národní financování zajistil stejně 
jako u ostatních akcí Státní fond dopravní infrastruktury.
Akcí navazující přímo na rekonstrukci kolejové části byla oprava výpravní 
budovy ve stanici Mikulášovice dolní nádraží. Práce zahrnovaly celkovou 
opravu omítky a zastřešení krytého nástupiště, ve vnitřních prostorách se 
zrenovovala veřejná WC a čekárna. Opravami prošly také rozvody vody, 
kanalizace a elektroinstalace. Zlepšil se odvod dešťových vod z objektu, 
upraví se rovněž okolní plochy. Celkové náklady dosáhly výše 8,8 milionu 
korun. 

Tisková zpráva, Správa železnic 
foto: Veronika Gruntorádová
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Začaly boje o první fotbalové body
Za dodržování stanovených hygienických opatření zahájila naše muž-
stva své soutěže. A-mužstvo vyjelo po dlouhé nucené přestávce 7. srpna 
do Ervěnic, kde se utkalo se složeným družstvem Ervěnice/Jirkov. Utká-
ní mělo podobný průběh jako v minulé sezóně a naši po brankách Pham 
The Chuyena, Ládi Čurgaliho ml. a Petra Blažka vedli už 3:0, ale domácí ve 
druhé půli vyrovnali a v penaltovém rozstřelu vyhráli 4:2. I tak první zápas 
přinesl první bod.
Po týdnu do Šluknova přijel jeden z favoritů soutěže, tým z Neštěmic. Utká-
ní bylo po celou dobu vyrovnané, mužstva se střídala ve vedení a nakonec 
po jednom našem vlastním gólu a po nečekané pro nás nepříznivé chybě 
rozhodčích skončilo nerozhodně  4:4, když naše góly dali Radek Didi, Láďa 
Čurgali ml., Petr Blažek a Patrik Záruba. Na pokutové kopy vyhrály Neště-
mice 3:5, takže tentokrát „pouze“ jeden bod.
21. srpna jeli naši na hřiště dalšího silného soupeře do Libouchce. Domá-
cí měli sice územní převahu, ale šluknovští svou obětavostí a herní kázní 
dokázali tlak ustát a naopak dali dvě branky (Jiří Mládek a Patrik Záruba)
a zvítězili 2:0. První plný zisk ze hřiště soupeře.
V zatím posledním zápase jsme hostili dalšího kandidáta na postup – Pro-
boštov. Tady naše síly nestačily a prohráli jsme 1:2, když branku za SK dal 

Tonda Holešovský ml.
Výsledky – a nejen našeho mužstva – ukazují, že kovid na výkonech zane-
chal výrazné stopy. Některé výsledky jsou překvapivé, některé až neskuteč-
né. Vždyť v posledním odehraném kole Ervěnice/Jirkov prohrály s Neště-
micemi 2:11 a Střekov s Libouchcem dokonce 0:18! Jaké jsou skutečné síly 
mužstev tak ukáží až další utkání.
Začátek B-mužstva v Lipové je zatím neradostný. K prvnímu utkání jelo do 
Horního Podluží a prohrálo 1:4, bohužel stejným výsledkem skončil i první 
domácí zápas, kdy 29. srpna prohrálo s Krásnou Lípou také 4:1. Ale jde 
zatím o začátek soutěže a je tedy čas na změnu výsledků.
Složené mužstvo dorostu Šluknov/Jiříkov vyjelo k zahajovacímu utkání do 
Rumburku a brankami Tondy Holešovského ml., Honzy Bednárika a Mar-
ka Pospíšila vyhrálo  1:3. Tady blahopřání.
Zdá se, že se celková atmosféra ve sportu uklidňuje a dostává se do normá-
lu a tak přejeme všem našim sportovcům, i těm, kterým soutěže začínají až 
v září jako kuželkářům i volejbalistkám, hodně klidu a úspěchů.

Text: Ing. Milan Kořínek

Doubek 2021, poděkování
O právě skončených prázdninách se děti po určitých protikovidových 
opatřeních mohli konečně vydovádět s kamarády při volnočasových akti-
vitách. Jednu z nich pořádal Sbor dobrovolných hasičů Šluknov, a to po-
čátkem měsíce srpna, v pořadí již 19. ročník táboření pro děti „Doubek“. 
Týdenního tábora se v letošním roce zúčastnilo opět 35 dětí jak z řad na-
šeho dětského kolektivu, tak i jejich kamarádi mimo hasičský kroužek. 
Po loňské premiéře se hlavní organizace programu opět ujali naši mladší 
„Doubkem odchovaní“ členové. Ti starší pak zajistili zázemí tábora, včet-
ně polní kuchyně a byli připraveni kdykoliv pomoci, aby byl zajištěn hladký 
průběh akce.
Letošním tématem byli „Hasiči“, kdy si děti musely při celotáborové ak-
tivitě a při již tradičních soutěžích vybojovat bednu s pokladem. Děti byly 
nejprve rozděleny do družstev, kdy si každé z nich muselo zhotovit vlajku 
a složit bojový pokřik. Následoval hasičský kurz, kdy se děti musely naučit 
něco ze základů hasičské činnosti, ti nejzručnější pak absolvovali školení 
strojníků a velitelů. V průběhu tábora pak prováděla jednotlivá družstva 
výjezdy k požárům, technickým pomocím a též k noční záchraně osoby. 
Tato hasičská část byla doplněna štafetovými závody, bojovou hrou s ba-
lónky, během do vrchu, rychlým poslem a branným závodem se střelbou 
ze vzduchovky. Jeden den dostali v poledne volno kuchaři a děti si po ná-
kupu v kuchyni musely uvařit oběd v přírodě, který byl také předmětem 
hodnocení. Hodnotil se i úklid stanů. Samozřejmostí byla i tradiční stezka 
odvahy a večerní zpívání s kytarou u táboráku. Poslední akcí v táboře byla, 
po vyhodnocení celkových vítězů, oblíbená diskotéka. Jelikož se jako každý 
rok trochu protáhla, tak ranní vstávání a balení bylo namáhavé. Po snídani 
odjely děti na celodenní výlet a to vlakem z Rumburku do děčínské ZOO. 
Můžeme říci, že až na pár drobných poranění a klíšťat se vše opět vydařilo 
ke spokojenosti dětí, které mohou vzpomínat na společně prožité chvíle 
volna. 
Pořádání takovéto akce a jeho náplň je také odvislé od finančního zajištění, 
se kterým pomohla řada sponzorů. Naše poděkování však patří všem, kteří 
se jakoukoliv formou, nejen peněžní, podíleli na jejím hladkém průběhu. 
Především to bylo Město Šluknov, Technické služby Šluknov, pánové Igor 
Švejda, Tomáš Laštůvka, Václav Svačina a Vladislav Skopal, Autoškola 
Kopecký, Potraviny D+S, Pizzerie Šluknov a další, kteří si ani nepřáli být 
jmenováni. Na závěr se musím opakovat, avšak rád, že nesmíme zapome-
nout poděkovat Skautům z Varnsdorfu, kteří nám propůjčili nejen jejich 
louku, ale i kompletně postavený a vybavený tábor, který jsme jim pomohli 
na úplný závěr všech prázdninových pobytů sbalit. Ještě jednou děkujeme 
všem za přízeň, kterou nám věnujete. 
               

Jindřich Müller, SDH Šluknov

SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŠLUKNOV
A KRÁLOVSTVÍ A MĚSTO ŠLUKNOV

pořádají

DĚTSKOU HASIČSKOU SOUTĚŽ

37. ročník Memoriálu St. Matyáše
dne: 11. září 2021 od 8:30 hod.

místo: hřiště u kostela Království
účast družstev mladých hasičů z Děěčínského okresu 

v kategorii starší a mladší
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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

 

 

Společnost GEZ spol. s r.o. Varnsdorf nabízí pracovní pozice: 

Technik výroby staveb-administrativní pracovník  

Elektrikář-montér 

Lakýrník v práškové lakovně 

Pro více informací volejte v pracovní dny mezi 9.00-13.00hod 

na tel: 775 221 174, případně pište na e-mail: 

gerhatova@gez.cz. 

 


