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Pokračování na str. 3

Katastrální úřad bude
provádět revizi katastru

Cílem revize je dosažení co největšího souladu skutečného stavu se stavem 
evidovaným v katastru nemovitostí. Předmětem revize katastru jsou ze-
jména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů 
staveb a způsobů využití staveb. Dále se reviduje průběh hranic pozemků
a oprávněnost evidence sousedících parcel stejného vlastníka.

Podrobné informace naleznete na str. 16, 17.

Zahajujeme kompletní
obnovu povrchů v lokalitě garáží 

na Rumburské
Na základě četných stížností vlastníků garáží a celkově nevyhovujícímu 
stavu veřejných ploch v této lokalitě, která již není řešitelná lokálními opra-
vami, zahajujeme komplexní akci obnovy povrchů a realizace zcela nového 
systému odvodnění. 

Vítání občánků -výzva pro 
rodiče dětí narozených v období 

od 1. září 2022 do 31. ledna 2023
 
Žádáme rodiče o závazné potvrzení účasti na obřadu a to nejpozději 
do 15.03.2023. Vítání bude probíhat u dětí narozených v období od 
01.09.2022 do 31.01.2023. Vaši účast prosím potvrďte u matrikářky 
Jany Galbavé, tel. 412 315 311, galbava@mesto-sluknov.cz. 
Pozvánky s konkrétním datem a místem Vítání občánků Vám budou 
následně zaslány. 

Jana Galbavá, matrikářka

Hodnotíme rok 2022
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje – stanice
Šluknov, Městská policie Šluknov a centrum kulturního 
vyžití ve Šluknově hodnotí uplynulý rok 2022. Více infor-
mací se dočtete v jednotlivých článcích na str. 4, 6 a 7.Informace ke svozu tříděného odpadu a umístění 

kontejnerů na objedmný odpad v roce 2023  najde-
te na str. 19

17. 2. 2023 
14 –17 hod.MASOPUST

Š l u k n o v s k ý

Město Šluknov srdečně zve Šluknováky i přespolní k masopustním oslavám v našem městě. Přijďte se do Šluknovského zámku společně poveselit, setkat 
se s přáteli, zatančit si, zazpívat si s doprovodem harmoniky a pochutnat si na výborných zabijačkových dobrotách a zlatavém moku Falkenštejn.

Více informací na str. 8 a 9
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Na slovíčko, pane starosto…
1. Co říkáte na volby nové hlavy státu? Co nám to ukázalo o náladě ve 
společnosti, pane starosto?
Volby prezidenta republiky nám definitivně ukázaly, jak je naše společ-
nost názorově rozdělena. Jsem rád, že toto období je již za námi a přeji 
novému prezidentovi, aby tu byl skutečně pro nás všechny a dostál tak 
svým slibům. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem lidem, kteří se 
podíleli na přípravě a organizaci voleb. Dále všem členům a členkám vo-
lebních komisí za skvělou a profesionální práci. V neposlední řadě chci 
poděkovat všem občanům, že využili svého práva volit a šli v hojném po-
čtu k volbám.

2. V minulém vydání Šluknovských novin jste zmínil, že nám představíte 
jednotlivé odpovědnosti radních. Máte již definitivní podobu?
Rozdělení odpovědnosti radních za určitou oblast řízení města je násle-
dující:
Tomáš Kolonečný (kolonecny@mesto-sluknov.cz) – městská policie, 
kultura, investice a zdravotnictví
Rudolf Sochor (sochor@mesto-sluknov.cz) – investice a životní prostře-
dí, komunikace / infrastruktura
Lenka Líbalová (libalova@mesto-sluknov.cz) – školství, kultura a vol-
nočasové aktivity
František Štefáček (stefacek@mesto-sluknov.cz) – Technické služby, 
bezpečnost
Tomáš Luft (luft@mesto-sluknov.cz) – bytová politika a majetek města
Občané se mohou se svými dotazy přímo obracet na konkrétního rad-
ního, který následně dané podněty vyhodnotí a předloží je k projednání 
radě města.

3. Chystáte veřejná setkání s občany? 
Veřejná setkání vedení města a vedoucích jednotlivých odborů s občany připravujeme na začátek jara.  Máme v úmyslu je pořádat nejen ve Šluknově, ale 
i v ostatních částech našeho města tak, abychom byli blíže lidem v daných lokalitách. O termínech jednotlivých jednání budeme občany včas informovat 
pomocí dostupných médií. 

4. Palčivým tématem nejen pro obyvatele, ale i pro návštěvníky města, je nedostatek restauračních a ubytovacích zařízení. Můžete nám něco nového sdělit 
k projektu Sladovny, která měla z části tento problém vyřešit?
Záměr obnovy kulturní památky Sladovny byl dobrým počinem, který by nejen oživil vzhled centra města, ale z části by také mohl být řešením při nedo-
statku restauračních a ubytovacích zařízení v našem městě. Bohužel, doba covidová zapříčinila nejen stávající krizi v pohostinství, ale také nárůst cen 
práce a stavebních materiálů. Náklady na realizaci obnovy by se tak značně navýšily. Z tohoto důvodu se nové vedení města, po domluvě s ostatními 
zastupiteli, rozhodlo, že tento objekt bude pouze zakonzervován, aby se později, v případě příznivějších dotačních podmínek, mohlo v obnově tohoto 
objektu pokračovat. V minulém měsíci byl již vysoutěžen zhotovitel části střechy a krovů. Samotná výměna střešní krytiny a části krovů bude probíhat 
od jara do léta. Z důvodu těchto oprav se značně omezí průjezd v úseku od autobusového terminálu směrem na náměstí. Provoz bude řízen semafory.

5. Již jste zmínil projekt, při kterém dojde k omezení plynulosti silničního provozu. Můžeme očekávat více takových akcí?
Každá investice či oprava sebou přináší větší či menší omezení oproti stávajícímu stavu, nicméně vždy je nutné si uvědomit, že výsledkem bude pozitivní 
přínos, i když budeme muset po určitou dobu vystoupit z tzv. komfortní zóny. Další předpokládané omezení čeká vlastníky garáží, kde začnou stavební 
práce na odvodnění plochy této lokality. Zhotovitele máme již vysoutěženého a čeká se jen na příznivější klimatické podmínky. 

6. V lednu se konalo jednání v rámci Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ).  Co bylo hlavním tématem jednání?
Předmětem činnosti sdružení je koordinace společného postupu při realizaci záměrů ve městech a obcích Šluknovského výběžku, případně ve městech
a obcích se Šluknovským výběžkem sousedících.
SPRŠ také soustřeďuje a předává informace týkající se společných zájmů měst, obcí, a komor sdružení, zastřešuje, reprezentuje a prosazuje zájmy měst 
a obcí mikroregionů působících ve Šluknovském výběžku, sdružených v Dobrovolných svazcích obcí Sever a Tolštejn, ve vztahu k vyšším orgánům
a organizacím.
V rámci SPRŠ nyní věnujeme zvýšenou pozornost bezpečnostním otázkám v regionu a proto byla v lednu iniciována a následně se konala schůzka sta-
rostů s krajským policejním ředitelem. Dle vyjádření krajského policejního ředitele Policie ČR bylo přislíbeno, že nedojde k rušení či slučování obvodních 
oddělení, i když je nedostatek policistů. Ze samotného jednání a diskuse starostů vyplynuly naše požadavky směrem k PČR a to: zachování současné 
organizační struktury oddělení a dále pak vznesení požadavku na republikového ředitele PČR a ministra vnitra ke společnému jednání o problematice 
personální zajištění policie v regionu.

7. Chtěl byste ještě něco sdělit či popřát občanům?  
Máme zde únor. Období, které pro mnohé z nás není příliš oblíbené. Zima je ještě v plné síle a jaro v nedohlednu. Užijme si proto alespoň dny, kdy slunce 
svítí, je azurové nebe a zmrzlý sníh nám křupe pod nohama. I příroda si musí odpočinout, aby nás mohla na jaře přivítat krásnými čerstvými barvami
a vůněmi. Přeji vám všem nejen pevné zdraví, ale i pevnou a střízlivou mysl, abychom překonali, pro nás všechny, toto nelehké období.   

Tomáš Kolonečný
Starosta města

Foto: Eva Baboráková
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Zahajujeme kompletní obnovu povrchů 
v lokalitě garáží na Rumburské

V rámci akce dojde ke zřízení akumulačních boxů na všech plochách mezi 
garážemi, do kterých budou odvodněny veškeré zpevněné plochy (včetně 
dešťové vody stékající ze střech garáží). Jednotlivé plochy budou celoploš-
ně vyspraveny, přespádovány a postupně zpevňovány betonovou dlažbou 
(v letošním roce předpokládáme zpevnění obou příjezdových komunikací 
a jedné plochy). 
Stavební práce přinesou značné omezení v možnostech užívání garáží.

Ve spolupráci se stavební firmou uděláme maximum proto, aby práce pro-
bíhaly maximálně kontinuálně a tak, aby omezení bylo co nejkratší. Práce 
tedy budou prováděny postupně po jednotlivých plochách, aby vždy byla 
omezena jen jedna část. Konkrétní harmonogram je prostřednictvím vý-
lepu na vrata garáží sdělen přímo na místě. Termín ukončení prací je sta-
noven na 30.6.2023 a bližší informace k akci obdržíte na Městském úřadu 
Šluknov, Odboru rozvoje a životního prostředí.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

pokračování ze str. 1
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Rok 2022 z pohledu jednotky HZS Ústeckého kraje, stanice Šluknov

Vážení čtenáři,
předně mi dovolte popřát vám všem úspěšný, spokojený a šťastný rok 
2023. Ať se vám splní vaše přání a jste všichni zdraví.
V loňském roce se podařilo zrealizovat opravu fasády, střechy a dokončit 
výměnu oken na budově stanice. Velký dík patří tedy Městu Šluknov za to, 
že objekt stanice teď působí, troufám si říct, velmi hezky a reprezentativně.
Byť se jednalo o nemalou investici, myslím, že si to budova již zasluhovala.
V uplynulém roce jsme zasahovali celkem u 182 mimořádných událostí. 
Jednalo se o 46 požárů – z toho dvanáct požárů lesa či trávy a jedenáct 
požárů sazí v komíně, 29 dopravních nehod – z toho bylo nutné šestkrát 
vyprošťovat osoby, 33 úniků nebezpečných látek – z toho pětkrát do 
ovzduší a jednou na vodní hladinu, 44 technických pomocí – polovinu
z toho tvořilo odstraňování spadlých stromů, 20 záchran osob a zvířat – ve 
třech případech bylo nutné použít AED, 8 planých poplachů a 2 ostatní 
mimořádné události – tyto události byly ve spojení s pomocí Ukrajině.
V celkovém pohledu jde oproti roku 2021 o mírný nárůst. 
Bohužel jsme i v uplynulém roce zasahovali u událostí, při kterých přišli 
o život lidé. Sice to patří k naší práci, přesto je to vždy velmi psychicky 
náročné. Chtěl bych tedy na vás apelovat, abyste byli na sebe a své okolí 
opatrní, zejména za volanty aut.
Přeji nám všem, ať našich služeb není tolik potřeba!

npor. Petr Kocián, DiS., velitel stanice Šluknov
HZS Ústeckého kraje

Z činnosti Městské policie
Dovolte mi, navzdory skutečnosti, že opravdu nejsem, patrně jako větši-
na z nás, příznivcem statistik, abych Vám, čtenářům, alespoň touto cestou 
podal ve zkratce informace o činnosti Městské policie Šluknov za rok 2022. 
Strážníky bylo řešeno celkem 2191 
událostí. Jako určitě nejpodstatněj-
ší mohu uvést celkem 391 na místě 
projednaných přestupků a dále 33 
přestupků oznámených přísluš-
ným správním orgánům, přičemž 
přibližně v 60 % se jednalo o pře-
stupky v dopravě. Ve zbylých 40 % 
se jednalo především o přestupky 
v oblasti veřejného pořádku a po-
rušování vyhlášek města. Nemalou 
měrou se na našich statistikách 
podíleli též neukáznění chovatelé 
zvířat, zejm. psů, kdy únik zvířete, 
případně provedený odchyt a trans-
port do útulku pro opuštěná zvířa-
ta, strážníci řešili celkem ve 49 pří-
padech. Ve 13 případech strážníci 
projednávali též přestupky dle tzv. 
„protikuřáckého zákona“, přičemž 
se jednalo zejména o problema-
tiku užívání tabákových výrobků
v prostorách zastávek autobusu. 
Výjimkou nebyly též přestupky
z „doznívající“ doby pandemické, 
kdy v souvislosti s porušením naří-

zení vlády bylo projednáno celkem 15 přestupků. Spíše okrajově, řádově 
v jednotkách případů, pak strážníci projednávali přestupky dle zákona 
o odpadech spočívající v založení skládky. Městská policie se mj. i nadá-

le zabývala hlídkovou činností ve 
vyloučených lokalitách, kontrolou 
míst, na nichž je zakázána konzu-
mace alkoholu, kontrolou heren 
př. restaurací se zaměřením na do-
držování „protikuřáckého zákona“
a kontrolou okolí školských zaříze-
ní. Na výsledcích činnosti se mj. po-
dílela i dvojice asistentů prevence 
kriminality na dotovaných místech. 
V oblasti prevence bylo realizováno 
celkem 5 přednášek pro školská 
zařízení. Domnívám se, že jako zá-
kladní informace je výše uvedených 
několik řádků dostačujících a pro 
zvídavější občany mohu uvést, že 
zpráva o činnosti MP za rok 2022 je 
k dispozici na webových stránkách 
města Šluknov, v sekci Městská po-
licie. Dovolte mi, abych Vám jmé-
nem kolektivu strážníků popřál do 
nového roku hodně štěstí a pohody.

Vyskočil Vladimír
velitel MP
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Angličtina
Patříte mezi angličtináře samouky nebo ty, kteří z angličtiny maturovali 
opravdu dávno (i nedávno) a měli byste zájem se v tomto jazyce prů-
běžně procvičovat? O svém zájmu nás informujte v Městské knihovně 
ve Šluknově. V případě zájmu alespoň několika osob by bylo možné
v knihovně založit skupinu, ve které se bude konverzovat v tomto jazy-
ce. Léto se blíží a na dovolenou jako když angličtinu najdete. 

Čtenářský klub
V měsíci lednu se v Městské knihovně ve Šluknově uskutečnil historicky 
první Čtenářský klub. Že byl o tuto akci zájem bylo zřejmé z návštěvnosti. 
Do knihovny přišlo 20 čtenářek, které si u šálku čaje nebo kávy a donesené-
ho občerstvení příjemně popovídaly o knihách i o životě. 
Vzhledem k tomu, že o Čtenářský klub je skutečný zájem, další setkání se 
uskuteční opět ve čtvrtek a to 16. února od 14:00 do 16:00 hodin. 
Přijít může každý bez ohledu na to zda je registrovaným čtenářem Měst-
ské knihovny ve Šluknově nebo zda byl na prvním klubu. Pro návštěvníky 
budou opět připraveny nealkoholické nápoje a drobné občerstvení. Přinést 
můžete také něco malého z vlastní kuchyně k ochutnání.

Děti v knihovně
O tom, že se život v knihovně dostává do opravdových obrátek vypoví-
dá i to, že si kromě registrovaných čtenářů do knihovny našly cestu také 
dětské skupiny. Pedagogové základních i mateřských škol spolu se svými 
asistenty  a také  vychovatelé školní družiny přicházejí s dětmi do Městské 
knihovny ve Šluknově poměrně často. Děti se tak seznamují s doposud pro 
ně neznámým prostorem, prohlédnou si všechny místnosti ve kterých jsou 
uloženy knihy, seznámí se s knihami odpovídajícími jejich věku. Mladší 
děti ze školek, přípravek a nižších ročníků základní školy si v knihovně mo-
hou nakreslit nebo vybarvit obrázek a také si poslechnout pohádku. Děti
o knihy projevují zájem a knihy, které je zaujmou, si dávají stranou. Těší se, 
že do knihovny přijdou se svými rodiči, kteří pro ně založí čtenářský průkaz 
a budou moci si knihy chodit půjčovat. 
Milí rodičové, dopřejte dětem tuto radost a přijďte s nimi do knihovny. Re-
gistrační poplatek na celý rok je pro děti a mládež 50,- Kč. Při stávajících  
cenách nových knih je to opravdu jedinečný způsob jak pro své děti zajistíte 
pestrou nabídku krásných knížek. Navíc vám na dlouho nezaberou mnoho 
místa a do budoucna nebudete muset řešit co s nimi. 

Cyklus cestovatelských 
besed byl zahájen

V podvečer 24. ledna se zaplnil velký sál Šluknovského zámku do posled-
ního místa. 
Konala se zde první cestovatelská beseda. O svém životě studenta ve 
Francii, konkrétně v Nice a v Montpellier, vyprávěl pan Jaroslav Tomek. 
Návštěvníci si vyslechli poutavé vyprávění nejen o studiu na vysokých ško-
lách, ale také o přátelích, francouzštině, přírodě a aktivitách v zemi slunce, 
hor a vinic. Pobytem ve Francii však dobrodružství nekončilo. Jako způsob 
dopravy domů, do Čech, si Jaroslav Tomek zvolil kolo. Vzal to hezky přes 
italské a rakouské Alpy. Ne vždy se jednalo o cestu zalitou sluncem. 
  Na závěr svého vyprávění nám pan Tomek promítl záznam z vytvořeného 
rekordu v chůzi na slickline, při kterém asistoval jako pomocník. 
Po skončení besedy by byl slyšet spadnout špendlík, jak byli návštěvníci za-
ujati vyprávěním. Snad se jim v ten moment ani nechtělo domů.  
Vyprávění pana Tomka bylo nejen velmi zajímavé a poutavé, ale také jeho 
kultivovaný projev ve všech zanechal velmi příjemný pocit. 
Nejenom panu Tomkovi, ale také všem návštěvníkům děkujeme za vytvo-
ření přátelské atmosféry a těšíme se na další setkání při cestovatelských 
besedách. Poděkování patří také všem pracovnicím informačního centra, 
které se postaraly o přípravu sálu, kde si návštěvníci měli možnost užít be-
sedu se šálkem teplého čaje nebo kávy. 

Text: Božena Naňáková, knihovnice  
foto: Jitka Schneiderová, Božena Naňáková
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V roce 2022 se kultura a cestovní ruch opět vrátily do našich životů
Milí Šluknováci a příznivci našeho zámku, nový rok 2023 vstoupil do na-
šich životů a jak to tak bývá, tradičně se ohlédneme za tím, jaký byl ten rok 
loňský. Po dvouleté coronavirové pandemii, kdy byl celých šest měsíců zá-
mek veřejnosti uzavřen, byly jeho dveře v loňském roce opět po celý rok 
otevřeny. Znovu se do něj vrátil život v podobě kulturních a společenských 
akcí, výstav a spousta dalšího. Pojďme si připomenout, co jsme v něm za-
žili, co nám vykouzlilo úsměv na tváři a zahřálo u srdíčka, protože náš zá-
mek není pouze místem, kam zavítají turisté na komentovanou prohlídku, 
aby se dozvěděli něco o jeho historii a prohlédli si jeho exponáty. Snažíme 
se, aby byl také místem, kde se setkáváme a obohacujeme o zážitky. V loň-
ském roce jsme se přiblížili k pětadvacetitisícové hranici, zámek navštívilo
24 053 lidí. 17 175 návštěvníků dorazilo na prohlídku zámku, výstavu, kul-
turní akce a podobně. V tomto směru se jedná o druhou nevyšší návštěv-
nost za posledních patnáct let, kdy je zámek po ničivém požáru a následné 
rekonstrukci opět otevřen. Začínali jsme s roční návštěvností 1 869 lidí 
(rok 2008). Věřím, že návštěvnost 12 000 lidí za rok, jak tomu bylo v letech 
2020 a 2021, se opakovat nebude a v tomto roce se vrátíme již ke standar-
du, kdy návštěvnost vystoupá opět ke třicetitisícové hranici ne-li více…
Největším lákadlem v loňském roce byly rozhodně výstavy. Vystřídalo se
u nás celkem 11 výstav. Tou neúspěšnější, co se týká počtu návštěvníků, 
byla výstava spojená s hernou „Obří deskové hry a optické klamy“. V této 
herně se zabavilo a své mozkové závity zapojilo bezmála 1200 návštěvní-
ků. Také bych ráda zmínila další velmi úspěšné výstavy, kterými byly: „Žiju
v první republice, Život malých aristokratů, Historie mlsání“ a v závěru 
roku vánoční výstava „Pojďme spolu do Betléma“.

Nejen výstavami náš zámek ožívá, po dvouleté pauze se mohla uskutečnit 
největší akce ve městě - naše tradiční Zámecké slavnosti, kterými v závěru 
měsíce června žije celé město i okolí. Nenechalo si je ujít 6200 návštěvní-
ků. V závěru prázdnin se Šluknováci i okolní obyvatelé nejen z regionu, ale 
i přeshraniční opět setkávají v zámeckém parku při Pivních slavnostech. 
Kdo by neměl rád tento zlatavý mok! Ochutnat jej, zazpívat si a zatančit 
si u vystoupení rockových kapel přišlo 1000 návštěvníků. Svátky a tradi-
ce, jako jsou Velikonoce, pálení čarodějnic, dětský den, Halloween a ad-
vent, rovněž v hojném počtu slavíme na zámku. Halloween na zámku měl 
v loňském roce svou premiéru a pro svou úspěšnost se na něj můžete těšit 
i letos. Poprvé jsme také ve Šluknovském zámku přivítali Lukáše Hejlíka
s pořadem „LISTOVáNí“. Zábavný pořad o vaření „Cooking show Lukáše 
Hejlíka a Alana Novotného“ vykouzlil úsměv na tváři 50 návštěvníkům.
V letošním roce budeme se zábavným pořadem „LISTOVáNí“ pokračovat. 
Již v únoru se můžete těšit na „Třešně v rumu“ s Petrou Bučkovou.

S koncerty jsme rovněž neotáleli, v zámku i zámeckém parku jsme měli 
možnost si poslechnout hudbu různého žánru – country, swing, velmi oblí-
benou cimbálovou muziku, ale i klasickou hudbu, kterou zde řadu let vede 
Kruh přátel vážné hudby. Své dovednosti na hudební nástroje nám před-
vedli také studenti Základní umělecké školy Šluknov i Rumburk. V zámku 
se odehrávají i divadelní představení, v loňském roce jsme měli možnost 
shlédnout dvě. Děčínský rodák Rostislav Křivánek, známý jako spisovatel, 
dramatik, básník a novinář, zde obohatil zážitkem téměř 60 posluchačů při   
své besedě a autorském čtení Adventních pohádek.
Svým krásným vyprávěním vnesl do našich duší klid, pohodu a vánoční 
náladu.
V loňském roce nás opět navštívil štáb ČT1 s pořadem „Pečení na neděli“. 
Svou návštěvou nás poctila amatérská pekařka a vítězka soutěže „Peče celá 

Pokračování na str. 7

Výstava s hernou „Obří deskové hry a klamy“

Pivní slavnosti Šluknov-Sohland

Dobové zámecké slavnosti

Dobové zámecké slavnosti - 
Hudební skupina Čechomor LISTOVáNí s Lukášem Hejlíkem
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V roce 2022 se kultura a cestovní ruch opět vrátily do našich životů
pokračování ze str. 6

země“ paní Petra Burianová, která společně s majitelkou Mana čokoládov-
ny v Krásné Lípě paní Pavlínou Šafusovou vyrobila v prostorách zámku 
vynikající čokoládové pralinky. 
Šluknovský zámek nabízí své krásné a důstojné prostory ke svatebním ob-
řadům. Jsme šťastní, že můžeme stát na počátku společné cesty dvou lidí, 
kteří se rozhodli kráčet po ní společně ruku v ruce. V loňském roce si u nás 
na zámku své ANO řeklo a první novomanželský polibek dalo 18 párů. 
Šluknovský zámek je rovněž místem, kde se vítají nově narozené děti – 
malí Šluknováci, kterých bylo loni 18. Přestože si na tento slavnostní obřad 
nevzpomínají, mají na zámek památku alespoň v podobě fotografi í. 
Všichni jsme si zvykli na to, že zámek společně se zámeckým parkem jsou 
kulturním místem v naše městě, ne všichni ale vědí, jaké služby nabízí naše 
Informační centrum, které se nachází v přízemí zámku již od roku 2006. 
Pro turisty a návštěvníky města nabízí spoustu tipů na výlety v našem měs-
tě i okolí, poradí, kde se najíst, ubytovat, dokáže turisty vybavit potřebnými 
turistickými i cyklistickými mapami. V informačním centru lze také zakou-
pit spoustu knižních publikací a brožur, mnoho sběratelských, upomín-
kových i dárkových předmětů, mezi nimiž naleznete i regionální produkty 
– výborný med, tepané šperky, výrobky ze dřeva,… Rovněž poskytuje služ-
by, které jsou denně občany využívány: veřejný internet, tisk, kopírování, 
laminování, skenování, kroužková vazba a podobně. Velmi často je také 

využívána služba 
prodeje a rezer-
vace vstupenek 
do Domu kultury 
Střelnice v Rum-
burku a Městského 
divadla ve Varn-
sdorfu. Do infor-
mačního centra 
zavítalo v loňském 
roce 6 557 turistů, 
návštěvníků měs-
ta nebo místních 

obyvatel. Návštěvnost veřejného internetu velmi klesá, téměř každá do-
mácnost má internet doma a téměř každý je dostupný online. O tom, že je 
úspěšné a poskytuje kvalitní služby svědčí získané certifi káty - Certifi kát 
jednotné klasifi kace turistických informačních center, který získáváme 
od agentury CzechTourism a A.T.I.C. ČR na základě provedené kontroly 
informačního centra pomocí metody mystery shoppingu neboli utajeného 
turisty vždy s téměř 100% úspěšností. 
Dále jsme se v závěru loňského roku zapojili do projektu „Péče o kvalitu“, 
který pořádá Česká unie cestovního ruchu, z.s. a Řídící centrum kvality 
Péče o kvalitu.
Jsme velice pyšní, že jsme kvalitu informačního centra obhájili a značka Q 
nám byla udělena. 
Prostory zámku jsou také vhodné pro pořádání různých jednání, školení, 

seminářů a worshopů. Jeden takový byl uskutečněn v závěru listopadu na 
hlavním sále Šluknovského zámku na téma cestovní ruch. Setkaly se zde 
informační centra a destinační agentury, představovaly své subjekty, ak-
tivity a novinky. Takováto setkání jsou pro nás, pracovníky informačních 
center, velkým přínosem. Můžeme dále naše poznatky předávat zájemcům 
o místní turistiku. I my jsme členy Destinační agentury České Švýcarsko, 
která rovněž pořádá setkání informačních center a výjezdy do turistických 
cílů v Českém i Saském Švýcarsku. Není nad to mít trasu prošlou, jedině 
tak doporučíte turistům výlet v plném rozsahu se všemi informacemi. A za 
tuto možnost destinační agentuře velmi děkujeme. 
Návštěvu Šluknovského zámku můžete zakončit posezením v zámecké 
cukrárně Bea, která zde v loňském roce zahájila svou činnost. Pochutnat si 
můžete na výborných zákuscích i kávě. Své posezení má nejen uvnitř zám-
ku, ale i na terase s výhledem do zámeckého parku. 

Bohužel i s nemilými zkušenostmi se setkáváme v přilehlém zámeckém 
parku, který se v době letních měsíců stává také místem, kde se shlukují 
vandalové. Ničí to krásné, co je tu pro nás všechny a dělá nám tu radost. 
Fontána v růžové zahradě a jezírko poblíž altánu si někteří pletou s veřej-
ným koupalištěm, a to nás velice mrzí. Zamezit takovému chování je pro 
nás, pracovníky zámku, a strážníky Městské police Šluknov, nelehkým 
úkolem.  
V závěru hodnotím 
rok 2022 jako velice 
úspěšný. Ráda bych 
poděkovala zastu-
pitelům města, kteří 
schvalují rozpočet, 
díky kterému může-
me toto vše vykoná-
vat a pořádat. Také 
děkuji kolektivu 
Organizační složky 
Kultura a cestovní 
ruch, kteří zajišťují 
realizaci a chod ce-
lého zámku. A Šluk-
novskému zámku 
přeji, ať je nadále 
dominantou naše-
ho města, ať na něj 
můžeme být všichni 
pyšní a ať přináší 
radost nejen nám, 
ale všem, kdo do něj 
zavítají. 

Koncert hudební skupiny Hot Wings

Setkání s Janem Přeučilem a Evou Hruškovou „Mezi námi přáteli“

Výstava „Půjdem spolu do betléma“

Za Organizační složku Kultura a cestovní ruch: Jitka Schneiderová
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Foto: Jiří Fišer 

Masopust byl oficiálním svátkem hodování
Většina z nás si pod pojmem masopust představí pouze barevné masky, 
masopustní průvod městem nebo maškarní karneval. Masopust se ale pojí 
s různými tradicemi a zvyky. Někteří si pod pojmem masopust představí 
dlouhé slavnostní období mezi Vánocemi a začátkem postní doby, které 
trvá od svátků Tří králů až do Popeleční středy. Jiní pak vnímají masopust 
jako třídenní svátek, který se slaví na konci masopustního období – maso-
pustní neděle, pondělí a úterý. Pojďme si o tomto svátku hodování povědět 
trochu více. 
Masopustní zvyky mají zřejmě 
původ v předkřesťanských slo-
vanských oslavách konce zimy. 
Masopust byl pro lidi v minulosti 
oficiálním svátkem hodování, bě-
hem kterého bylo třeba se dosyta 
najíst. Pak následoval dlouhý čty-
řicetidenní půst před Velikonoce-
mi. Představoval období hodová-
ní a veselí mezi dvěma postními 
dobami. Během něj probíhaly 
taneční zábavy, zabijačky a také 
svatby. V době masopustu se na 
královském dvoře konaly hos-
tiny, ve městech tancovačky, na 
vesnici vepřové hody. Těm, kdo 
se slávy nezúčastnili, se posílala 
bohatá výslužka, kdysi na Mora-
vě zvaná „šperky“ a v Čechách 
„zabijačka“. Výslužka většinou 
obsahovala ostatky, huspeninu, 
klobásy, jelítka, jitrnice, ovar
a škvarky. Poslední tři dny, tedy 
o masopustní neděli, v pondělí
a úterý, které jsou zvány ostatky, 
vostatky, končiny, fašnak, šibřin-
ky, voračky či přímo masopust, 
se konají různé rituální úkony, 
průvod masek, scénické výstupy 
a končí taneční zábavou. 
Tučný čtvrtek
Masopustní přípravy začínaly již 
ve čtvrtek před masopustní ne-
dělí. Během tučného čtvrtka se 
připravovalo vše, co bylo během 
celého veselení potřeba. Na ves-
nicích se dělala tradiční domácí 
zabijačka. A proč právě tučný čtvrtek? Právě v tento den se lidé měli co nej-
více najíst a napít, aby byli celý následující rok při síle. Klasickým pokrmem 
bylo naše tradiční české jídlo knedlo-zelo-vepřo. 
Masopustní neděle
byla začátkem oslav. Nesla se vždy ve znamení zábavy, tancovaček a ho-
dování. Oblíbené byly především jalové hody, které pořádaly pouze ženy. 
Zaplatily si muzikanty i hospodu a uspořádaly si v ní zábavu samy pro sebe. 
Masopustní pondělí
v tento den se s tancováním a zábavou pokračovalo. Do tancovaček však 
byli zapojeni již i muži. Oblíbené byly „mužovské bály“, které byly určené 
pouze pro ženaté a vdané, svobodní zde přístup neměli. Na bálech se při 
tanci hojně vyskakovalo, jelikož lidé věřili, že jak vysoko selka vyskočí, tak 
vysoko jí v následujícím roce poroste obilí, len nebo konopí. 
Masopustní úterý
bylo vrcholem masopustních oslav, kdy se na cestu vesnicí nebo městem 
vydal tradiční průvod maškar. Tento akt konají zvlášť vypravené skupiny 
lidí ve specifickém ustrojení a se specifickým chováním, mající dlouhou 
tradici. Lidé v nejrůznějších maskách obcházeli stavení, přičemž nesměli 
vynechat žádný dům. Všude se tedy zastavovalo, zpívalo, hrálo, tancova-
lo, a jelikož nechybělo ani malé pohoštění pro maškary, všichni popíjeli
a ochutnávali, co hrdlo ráčilo, rozpustilost průvodu se ještě zvyšovala.
Masopustní zábava pak většinou končila úderem půlnoci, kdy ponocný za-

troubil na roh, vyzval veselící se dav, aby se všichni v klidu rozešli do svých 
domovů, protože nastala Popeleční středa a s ní i přísný čtyřicetidenní 
půst před blížícími se Velikonocemi. Dříve totiž lidé věřili, že pokud budou
v tanci pokračovat i přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, a to nejčastěji
v podobě cizince v zeleném kabátku.
Na některých místech se masopust o půlnoci ukončoval „pochováním 
basy“, což symbolizovalo skutečnost, že během postní doby si hudebníci 

na své nástroje nezahrají a na 
nějakou dobu končí také taneční 
veselice.
Popeleční středa
Na Popeleční středu lidé chodi-
li do kostela pro popelec, což je 
označení pro znamení kříže, kte-
ré kněz na čelo uděluje věřícím 
prostřednictvím posvěceného 
popela. Naposledy se konzumo-
valy mastné rohlíky s kávou nebo 
mlékem, dopoledne byla ještě po-
volena kořalka. Oběd však byl už 
přísně postní, což většinou bývala 
čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vaře-
ná krupice a pečené brambory. 
Masopustní průvod a masky
Na Hlinecku jsou doloženy po-
pisy masopustních obchůzek
a masek z konce 19. století, v ně-
kterých vesnicích se konají spon-
táně po několik generací v téměř 
nezměněné podobě do dnešních 
dnů. Pro svoji jedinečnost byly
v roce 2010 Vesnické masopustní 
obchůzky a masky na Hlinecku 
zapsány na Seznam světového 
nehmotného kulturního dědictví 
UNESCO. Za masky se většinou 
převlékají muži. Tradiční maso-
pustní masky na Hlinecku se dělí 
do dvou skupin:
na Červené (pěkné) a Černé (ška-
redé). K Červené maškaře patří 
masky strakatého (rovněž zvané-
ho laufr), ženušky a čtveřice tur-
ků. Černou maškaru tvoří posta-
vy rasa s kobylou, Židů, kominíků 

a slaměných, někde i medvědář, který si na řetězu vedl svého medvěda
A jaká je úloha jednotlivých masek?
Každá maska má určitou roli a také své místo v řazení průvodu. Kobyla, 
tvořená dvěma osobami, z nichž jedna představovala hlavu a druhá zadní 
část těla, vždy průvod vede a ras ji zezadu popohání, za nimi jdou strakatý 
se ženou a turci, poté následují kominíci, slamění a židi, všichni doprová-
zeni dechovkou. U každého domu požádá strakatý se ženou pána nebo 
paní domu o dovolení pro maškaru tento dům navštívit a zároveň se optají, 
jaké písničky chtějí zahrát. Muzika hraje, turci tančí a zbývající maškary si 
rozeberou obyvatele domu a ostatní přihlížející a dají se „do práce“. Raso-
vé nabízejí kobylku hospodáři „do tahu“ i „do chovu“ a ptají se po zdra-
votním stavu všech hospodářských zvířat. Jestliže je hospodářských zvířat 
ve stavení málo, dojde na zdravotní prohlídky samotných obyvatel domu. 
Kominíci si hledí vymetání kamen a komínů hospodyňkám, ale především 
mají za úkol každého, kdo se jen okolo mihne, máznout pro štěstí na tvář 
mazadlem připraveným z vymetených sazí. V tomto zkrášlování přihlížejí-
cích jim pomáhají ještě kobylky a slamění. Maska slaměného má důležité 
poslání; podle mytologie plodnosti si každá hospodyně utrhla ze slaměné-
ho stýblo slámy pro dobré vyvedení hus, a jí samotné přispělo k utužení 
zdraví a plodnosti pořádné vyválení se se slaměným, nejlépe v závěji sněhu. 

Pokračování na str. 9

Velikonoce i Masopust jsou
pohyblivými svátky. 

Jak vychází letos?

• 16. únor 2023 
Tučný čtvrtek

• 19. únor 2023
Masopustní neděle

• 20. únor 2023
Masopustní pondělí

• 21. únor 2023
Masopustní úterý

• 22. únor 2023
Popeleční středa
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A nakonec Židé, ti mají za úkol obchodovat, nabízejí rozličné služby jako 
stříhání a holení, mají také na prodej různé potřebné i nepotřebné zboží. 
V masopustním průvodu můžeme zahlédnout také šaška, kterého zdobí 
barevné papírky a špičatá čepice. V ruce nese bič, který slouží k odhánění 
lidí bez masek. Dále pak bábu s nůší, myslivce či hejtmana, masku ženicha, 
nevěsty nebo cikánky s kočárem, dokonce i zvířecí masky – koně, kohou-
ta nebo čápa, které znázorňovaly mužskou plodivou sílu. Čím byla maska 
groteskní, tím obvykle mezi lidmi budila větší pozornost. 
Naše masopustní veselení proběhne v pátek 17. února 2023 od 14:00 
do 17:00 hodin. Přijměte naše srdečné pozvání. Přijďte se společně po-
veselit, setkat se s přáteli, zatančit si, zazpívat si s doprovodem harmo-
niky a pochutnat si na výborných zabijačkových dobrotách a zlatavém 
moku Falkenštejn.

Masopust byl ofi ciálním svátkem hodování

Tímto vyhlašujeme soutěž
o nejsměšnější masku
našeho Šluknovského

masopustu.
Výherce bude odměněn 

bohatou výslužkou.

Sepsala: Jitka Schneiderová
Čerpáno: cs.wikipedia.org

pokračování ze str. 8
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Přivítali jsme společně s vietnamskou komunitou NOVÝ LUNÁRNÍ ROK 2023 
VE ZNAMENÍ KOČKY

Nový lunární rok je velmi důležitým a oslavovaným svátkem ve Vietnamu a v mnoha dalších zemích po celém světě, kde se slaví asijské tradice a kultura. 
Tento svátek je považován za příležitost k oslavě příchodu nového roku a k přinášení štěstí a požehnání pro příští rok

a bývá spojen s řadou tradičních aktivit a oslav.
Foto: Sam Vo Thu
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Foto:  A. Šimůnková, I. Staníková, S. Kroužková,
V. Jeníková a H. Princová 

Šramlík
29.1.2023

Naši 
nejmenší

Foto:  Klára Štěpánková
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LEDEN NA LYŽE NÁS LÁKÁ,
POSTAVÍME SNĚHULÁKA.
NA BOBECH A NA LYŽÍCH

PROJEDEME BÍLÝ SNÍH.

A je tu začátek nového roku, který jsme začali společně se Třemi králi. Už 
známe jejich jména a poznáme i jejich začáteční písmena. Právě se vrátili 
z Betléma a vyprávěli nám, co se jim tam přihodilo. A my jsme se k nim 
přidali a společně jsme předávali jejich poselství dál a dál. Zima se nám 
dlouho nechtěla ukázat a tak jsme si na ni hráli aspoň ve školce.

Trénovali jsme oblékání, zapínání, zavazování a nazdobili jsme si papírové 
čepice a rukavice. Přeci jen nám bylo líto, že si nemůžeme pohrát na sně-
hu, tak jsme se rozhodli, že si pro paní Zimu dojdeme. Vydali jsme se tedy 
do pohádky ke dvanácti měsíčkům. Povedlo se! Paní Zimu jsme přivedli
a plnými doušky jsme si ji užívali na naší zahradě. Bobovali jsme, koulovali 
jsme se, také sněhuláci se nám podařili postavit a uspořádali jsme i závody 
v nejdelším dojezdu na čemkoliv. K dispozici jsme měli boby, kluzáky (lo-
paty), igelitové sáčky i tašky nebo jen tak bez náčiní. 

Zkoumali jsme sníh i led, prováděli jsme spoustu experimentů. Vydali jsme 
se také daleko za polární kruh až k Eskymákům a ledním medvědům. Už 
také víme, jak Eskymáci bydlí, co jedí, jak se oblékají. Po skupinkách cho-
díme také do knihovny a přímo k nám do školky nám chodí číst pohádky 
babička Raisa Šídová a dědeček Jan Malý.
Moc se na ně těšíme každé úterý po obědě. A teď už si jen přejeme, aby
s námi paní Zima ještě aspoň chvíli zůstala, abychom si mohli užívat sně-
hových radovánek ...

Foto: A. Šimůnková, I. Staníková, S. Kroužková,
V. Jeníková a H. Princová

Text: H. Princová
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Zhodnocení činnosti ZŠ J. Vohradského ve Šluknově

V říjnu loňského roku na naší škole po osmi letech proběhla tzv. hloubková 
inspekce. Navštívil nás šestičlenný tým složený ze čtyř školních inspektorů 
a dvou kontrolních pracovnic. Strávili na naší škole týden, navštívili de-
sítky vyučovacích hodin, prošli si všechny prostory školy a zkontrolovali 
spoustu dokumentace – jak pedagogické, tak personální, ekonomické
a samozřejmě se zaměřili i na bezpečnost a ochranu zdraví.
Na závěr inspekční činnosti proběhl hodnotící pohovor za přítomnosti zá-
stupců zřizovatele, který nás velmi potěšil. Vedoucí týmu totiž ocenila pro-
středí školy i její atmosféru a hlavně vysoce ohodnotila pracovní nasazení 
zaměstnanců školy včetně jejího vedení. Na zpracovanou inspekční zprávu 
jsme si však museli počkat až do prosince. V lednu tohoto roku byla zpráva 
projednána Školskou radou.
Při inspekční činnosti se týmy vždy zaměřují na jednotlivé oblasti:
1) Podmínky vzdělávání
Tým kladně hodnotil způsob řízení školy, spolupráci pedagogů, další vzdě-
lávání pedagogických pracovníků a podporu začínajících učitelů. Velmi 
také ocenil materiální vybavení školy digitálními technologiemi, didak-
tickými pomůckami, vybavení školního poradenského pracoviště. Ocenil 
i vybavení a prostory školní družiny a školního klubu.
2) Průběh vzdělávání
Byla oceněna příjemná atmosféra ve všech hodinách, snaha vyučujících
o pozitivní motivaci a diferenciaci úkolů, názornost výuky, možnost vy-
jádření vlastního názoru. Kladně bylo hodnoceno taktéž aktivní zapojení 
asistentek do vyučovacích hodin. 
Inspektoři navštívili i naše dvě přípravné třídy, kde viděli, jak učitelky ve 
spolupráci s asistentkami vhodně zvolenými metodami efektivně rozvíjejí 
vzdělávací potenciál každého žáka. Inspektoři ve zprávě uvedli, že i při hos-
pitaci v prvním ročníku bylo zřejmé, že žáci, kteří předtím byli v přípravné 
třídě, jsou na školu velmi dobře připraveni.
Komplexnější rozvoj žáků umožňuje dle zprávy i častější zařazování tande-
mové výuky zejména na druhém stupni.
V oblasti vzdělávání bylo škole doporučeno ještě více využívat tzv. forma-
tivního hodnocení (což znamená, že žákovi pokaždé nesdělíme jen co má 
dobře či špatně, ale zároveň mu doporučíme i vhodné způsoby jak se zlep-
šit). Na rozvoji formativního hodnocení stále pracujeme, ale hodnotit tak-
to všechny žáky v každé hodině je časově nerealizovatelné.
Byla velmi oceněna diferenciace a individualizace výuky zejména směrem 
k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, škole bylo doporučeno se 
ještě více zaměřit v diferenciaci na rozvoj žáků nadaných.
3) Výsledky vzdělávání
Výsledky vzdělávání jsou pravidelně vyhodnocovány. Celkové statistiky 
ovlivňují žáci tzv. migrující. Více než tři čtvrtiny neprospívajících žáků tvo-

ří ti, kteří na naši školu přestoupili 
v daném nebo předchozím školním 
roce, zároveň to jsou žáci s velmi 
vysokou absencí, proto naši vyuču-
jící téměř neměli příležitost je řád-
ně vzdělávat. Přesto bylo ve zprávě 
konstatováno, že škola nastaveným 
systémem podpory, dodržováním 
vhodných postupů, důsledností
a systematičností tyto negativní do-
pady vysoké míry fluktuace zmír-
ňuje. 
Celkově jsou ale výsledky vzdělá-
vání hodnoceny kladně, je oceněna 
široká nabídka doučování, činnost 
Školního poradenského praco-
viště, které poskytuje informace 
a podporu žákům, jejich rodičům 
a pedagogům. K hlavním cílům 
školního poradenského pracoviště 
patří podpora pozitivního chování 
žáků a zlepšení sociálního klimatu 
školy. K posílení pozitivních vztahů 
ve třídách napomáhají např. ranní 
setkání žáků s třídními učiteli. Od-

bornost výchovných poradkyň, speciální pedagožky a metodičky prevence, 
jejich vzájemně otevřená komunikace a pravidelná spolupráce přispívají
k zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všem žákům školy. 
V rámci primární prevence se škola systematicky věnuje zejména předchá-
zení školní neúspěšnosti, záškoláctví, bezpečnému chování v online pro-
středí, nebo závislostnímu chování. Jako prevenci záškoláctví škola využí-
vá cílenou a intenzivní práci s rodinami, na níž se podílí školní asistentka, 
která je v úzkém kontaktu s příslušnými rodinami. Přínosná je spolupráce 
se Střediskem výchovné péče Jiříkov, jehož etopedka se podílí na řešení 
problémů ve vzdělávání a chování žáků. Úspěšnost preventivních strategií 
se pozitivně odráží v poměrně malém výskytu rizikových jevů.
Oceněna byla také komunikace s rodiči, zejména tripartitní schůzky (uči-
tel, rodič, žák), které organizujeme dvakrát ročně. Je to pro vyučující sice 
velmi časově náročné, ale přesto tato setkání hodnotí kladně, protože mají 
příležitost se s rodiči poznat a navázat otevřenější komunikaci.
V závěru inspekční zprávy je konstatováno, že od poslední inspekce
(r. 2014) se výrazně zlepšily materiálně technické podmínky, což se pozi-
tivně odrazilo v kvalitě poskytovaného vzdělávání. Také došlo k navýšení 
počtu oddělení školních družin. Toto zlepšení podmínek je dáno jak pod-
porou zřizovatele v posledních letech, tak zapojením školy do různých pro-
jektů, z nichž získává prostředky na vybavení. 
Byly zde také uvedeny příležitosti ke zlepšení - větší využívání formativní-
ho hodnocení, ještě větší diferenciace výuky.
A byly vyzdviženy silné stránky školy:
Kvalitu poskytovaného vzdělávání příznivě ovlivňuje jasně formulovaná
a naplňovaná vize rozvoje školy, vstřícný přístup pedagogů, efektivní spo-
lupráce se zákonnými zástupci žáků a dalšími sociálními partnery.
 Vedení školy cíleně podporuje rozvoj pedagogických dovedností začínají-
cích pedagogů, pro něž vytváří funkční adaptační podmínky. 
Pestrá nabídka a realizace školních a mimoškolních aktivit podporuje 
smysluplné naplňování volného času žáků a všestranný rozvoj jejich osob-
nosti. 
K úspěšnému naplňování cílů v oblasti společného vzdělávání významně 
přispívá systematická činnost pracovníků školního poradenského praco-
viště a efektivní způsob podpory žáků se speciálními vzdělávacími potře-
bami.

Tato inspekční zpráva svědčí o tom, že naše škola se směle může srovnávat 
s většinou škol a mnohé z nich dokonce předčí.
Za tento výsledek bych ráda poděkovala všem zaměstnancům školy a dou-
fám, že je tyto inspekční závěry potěšily stejně jako mne.

Mgr. Renata Sochorová, ředitelka školy



80 let
pan Jiroudek Zdenek

Melichar Miroslav
85 let

paní Virágová Rozália
86 let

pp.  Dekastello Josef
Vosková Jindřiška

Kyselka Karel
87 let

paní Patkaňová Aurelia
Koudelová Renata

89 let
paní Ledvinková Marie

90 let
paní Wenischová Drahomíra

91 let
pan Adam Josef

92 let
pp. Platilová Štefánia
Machulda František

93 let
paní Kupcová Slávinka

Přivítali jsme
Jiřího Chadimu
Romana Franka

Sebastiána Hlávku
Týnu Mikovou

Matyáše Uchytila

Rozloučili jsme se s
panem Jaroslavem Kubou

panem Ladislavem Rumlem
paní Editou Ptáčkovou

panem Tomášem Vítkem
paní Petrou Ilkovou

Blahopřejeme občanům, kteří v 
lednu oslavili životní jubileum

70 let
pp. Nováková Marta

Sniežná Bohumila
Platil Josef

Navrátil Zdeněk
Šeligová Jana
Šťastná Marta

Morkus Zdeněk
75 let

pp. Kadlecová Eva
Platilová Marie

Opielová Eva
Stříbrná Milena

Zlatá Irenka
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VZPOMÍNKYSPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

6.února je to již 5 let, kdy nás opus-
til p. Antonín Sedlák.
Vzpomínáme neustále. V mém srd-
ci jsi lásko navždy.
Tvoje Martina, syn Tomáš a Jana

6. února 2023 
vzpomeneme 
5. výročí úmrtí 
pana Antoní-
na Sedláka.
S láskou a úc-
tou vzpomínají 
a nikdy neza-

pomenou sestra a Karel.

Dne 22. února 
2023 uplyne 
5 let od úmrtí 
našeho milo-
vaného man-
žela, tatínka, 
dědečka a pra-
dědečka Jiří-

Dne 25. led-
na 2023 tomu 
bylo 15 let co 
nás opustil  
náš tatínek
a dědeček
p. Jiří Šopov. 
S láskou na něj 

vzpomíná syn Jiří s rodinou.

Vzpomínáme 50. výročí úmrtí 
Johanna Wendlera

Johann Wendler se narodil 1. listopadu 1905 v Království čp. 128. Jeho 
otec byl zedníkem a jako v mnoha jiných domcích byl i u Wendlerů hlavně 
v zimních měsících slyšet známý klapot tkalcovského stavu. Po ukončení 
školy v Království pracoval jako slévač v Jiříkově v závodě Textilstav, dříve 
fi rma Rosche, kde se vyráběly tkalcovské stavy. Už jako malý velice rád ku-
til. Vyřezával domácí oltáře a vymyšlenými drobnostmi si zdobil zahrádku. 
Postavil si vlastní betlém, ve kterém měl fi gurky od bratrů Antona a Franze 
Herbichových. Každoročně s panem Josefem Kunzem z Království stavěl 
betlém v kostele sv. Vavřince v Království. Se svým synem Janem chodil 
pěšky do Karlova údolí, kde do nůše sbírali mech, samorosty, rostliny a jiné 
přírodniny ke zdobení betlémů. K betlémům vyráběl i domy, ruiny, skaliska 
a další příslušenství. Syn mu musel při těchto pracích pomáhat, ale do bet-
lémářského umění jej nezasvěcoval. Potřeboval pouze podavače.  Johann 
Wendler celý svůj život zasvětil kostelu a betlémům. Byl velice přísný a pro 
svoji rodinu snad ani nechtěl mít čas. A to je důvod, proč na něj jeho dvě 
děti nemají hezké vzpomínky. Syna Jana navíc mrzí, že jej otec nenaučil 
vyřezávat a ani k jiné práci jej nepustil. Své umění si nechával pro sebe. Ale
i on má šikovné ruce. Dovede si opravit vše ve svém rodném domku a milu-
je přírodu, což je vidět na jeho zahrádce. Zdravotní důvody jej však přinuti-
ly přestěhovat se do Pečovatelského domu ve Šluknově.
Tento známý betlémář zemřel 3. února 1973 a je pohřben na hřbitově
v Království. Jeho krásný betlém prodala paní Wendlerová po manželově 
smrti panu Pietschmannovi z Rumburku.
Na Johanna Wendlera budeme vzpomínat i v srpnu při setkání rodáků
v Království.                       Helga Hošková

PROGRAM DOMU KULTURY STŘELNICE 
RUMBURK – ÚNOR 2023

Středa 15.2. od 19:00 hod 
KRÁLOVNY
DS Hraničář uvádí divadelní hru 
Michaely Doleželové a Romana 
Vencla v režii M. Koukolské.
Hrají a zpívají: K. Nedvídková,
T. Rauch a M. Papežová 
Vstupné 100 Kč
Pátek 17.2. od 20:00 hod
MATURITNÍ PLES
Maturitní ples tříd 4. MO a 4. SM
z VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf
Neděle 19.2. od 10:00 do 15:00 hod
DĚTSKÁ RUMBURSKÁ BURZA
Burza dětského oblečení. Zájemci 
o prodej předem kontaktují Andreu 
Bartůňkovou na tel. 776 583 348. 
Dále jim budou zaslány instrukce.
Vstup zdarma, poplatek za prodej 
50 Kč
Středa 22.2. od 19:00 hod
JEPPE Z VRŠKU
Divadelní soubor DK Rumburk 
uvádí divadelní veselohru drama-
tika Ludviga Holberga o Jeppem 
z vršku, který je venkovský opilec, 
lenoch a chytrolín, jenž se stane 
obětí krutého žertu. Režie: Jaroslav 
Mrštík.
Vstupné 80 Kč  

Pátek 24.2. od 20:00 hod
SPORTOVNÍ PLES ComTEL
ComTEL TEAM vás zve na 14. roč-
ník Sportovního plesu. Prodej vstu-
penek na tel. 603 499 833.
Vstupné 250 Kč
Neděle 26.2. od 15:00 hod 
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA - Velká 
oslava
Přijďte si užít velkou oslavu! Těší 
se na vás Štístko a Poupěnka. Vstu-
penky jsou v distribuci přes Ticket-
portal.
Vstupné 315 Kč

Stáhněte si aktuální kulturní pro-
gram do svého mobilu:

ho Procházky. S láskou vzpomíná 
manželka Jiřina, syn Jiří s rodinou 
a dcera Martina s rodinou. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi. 
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Ve Šluknovském zámku můžete 
navštívit nové výstavy

Skončila nám velice úspěšná vánoční výstava betlémů a my pro vás máme 
již další rozmanité výstavy, na které vás srdečně zveme.
Tou první z nich je výstava prací žáků Základní školy Josefa Vohradské-
ho ve Šluknově. O tom jak jsou žáci nadaní a kreativní se můžete přesvěd-
čit právě ve Šluknovském zámku, kde jsou do 31. března 2023 vystavená 
jejich díla. Navštívit ji můžete denně, včetně víkendů, od 9 do 17 hodin.
Pro milovníky historie otevíráme na zámku od 11. února 2023 zámeckou 
zbrojnici. Řád černých rytířů z České Kamenice si pro vás připravil pře-
hlídku historických kanónů, sbírku cínových vojáčků a historickou výzbroj 
a výstroj. Zámecká zbrojnice však na zámku nezůstane na stálo, proto ji 
nepropásněte. Navštívit ji můžete do 23. června 2023. 

Chystáme další zábavný pořad 
Po úspěšné zábavné show Lukáše Hejlíka a Alana Novotného pokračujeme 
s dalším pořadem LISTOVáNí.cz. 
Tentokrát nám knihu Michaely Janečkové „Třešně v rumu“ představí Pet-
ra Bučková, kterou můžete znát ze seriálu Jitřní záře.  
A o čem vlastně příběh je? 
Dovolená s cholerickým dědou (!) komunistou (!!) na Kubě (!!!). Třice-
tiletá Michaela, redaktorka veřejnoprávní televize, potlačila svůj pud se-
bezáchovy a rozhodla se se svým (o čtyři dekády starším) dědou a partou 
důchodců bezmála měsíc cestovat po Kubě. Když balila kufry, ještě netu-
šila, že za pár dní stráví večer na policejní stanici na okraji Havany, pak se 
děda ztratí v pralese, že rum je ofi ciální snídaní šampionů a patery trenky 
na měsíc v pohodě stačí. 
V pondělí 27. února 2023 od 17.45 hodin se těšte na One woman show 
Petry Bučkové plnou svérázných historek a bizarních situací v kubán-
ských kulisách. Možná dojde i na Guantanameru aneb co se stane, když 
sejmete rudé třešničky z loga KSČM a naložíte je do řízného kubánského 
rumu. 
Vstupné 150 Kč. Z kapacitních důvodů si svá místa předem zarezervujte.

Za Organizační složku Kultura a cestovní ruch: Jitka Schneiderová

Pozvánka na koncert
KPVH z.s. ve Šluknově pro vás tentokrát připravil pěvecký koncert.
Vystoupí mladí pěvci – Vincenc Ignác Novotný – tenor, absolvent Hudební školy hl. města Prahy a Universi-
tät für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Je vítězem několika pěveckých soutěží v Čechách i v zahraničí 
a vítaným hostem mnoha hudebních festivalů.
Jan Kukal – baryton, studoval zpěv na Pražské konzervatoři a nyní je posluchačem HAMU ve třídě prof. 
Ivana Kusnjera. Absolvoval stáže na Hochschulle für Musik und Tanz v Kolíně nad Rýnem. Je rovněž vítězem 
několika pěveckých soutěží a účinkoval s významnými orchestry a operními soubory jako sólista. Klavírní 
doprovod zajistí rovněž mladá hudebnice Kateřina Ochmanová. Je absolventkou AMU v Praze pod vedením 
Ivo Kohánka. V rámci programu Erasmus studovala rok na univerzitě v Drážďanech. Je držitelkou předních 
ocenění v sólové i komorní hře na klavír. Koncert „Radosti života“, kde uslyšíme písně a árie českých i světo-
vých skladatelů, se uskuteční ve středu 22. února 2023 v 19:00 hodin v sále Šluknovského zámku.
 Vstupné je 150 Kč, senioři a mládež 100 Kč. 
Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme vám nevšední kulturní zážitek. 

Za výbor KPVH Božena Bortníková

V zámeckém parku byl 
pokácen kaštan 

Dle dlouhodobého plánu péče
o zeleň v zámeckém parku byl dne 
12.01.2023 odstraněn kaštan (jí-
rovec maďál, Aesculus hippocasta-
num). Akce byla provedena stro-
molezecky, fi rmou Stromová péče 
Varnsdorf. 
Důvodem k pokácení byl již hava-
rijní stav dřeviny a také uvolnění 
prostoru nově vysazenému stro-
mu, který byl v nedávné minulos-
ti vysazen s cílem nahradit tento 
strom určený k pokácení.
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OZNÁMENÍ
o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Město Šluknov podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 
Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), oznamuje:
na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pra-
coviště Rumburk (dále jen „katastrální úřad“) č.j. RO-1/2023-531-1, že
v katastrálním území Šluknov obce Šluknov bude zahájena revize katast-
ru nemovitostí, která potrvá od 24.3.2023 přibližně do 31.12.2023.
Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního úřa-
du revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu. Účast 
vlastníků a jiných oprávněných není při revizi katastru nezbytná. V případě 
zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru a stavem v te-
rénu budou vlastníci zváni k jeho projednání se zástupcem katastrálního 
úřadu.
V této souvislosti upozorňujeme vlastníky nemovitostí na jejich povin-
nosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního zákona, ze-
jména povinnost

JAKÝ JE CÍL REVIZE?
Cílem revize je dosažení co největšího souladu skutečného stavu se sta-
vem evidovaným v katastru nemovitostí.

Katastrální úřad v souladu s ustanovením § 35 katastrálního zákona re-
viduje za součinnosti obcí, popřípadě též orgánů veřejné moci (zejména 
stavebních úřadů, orgánů ochrany zemědělského půdního fondu, orgá-
nů státní správy lesů) a za účasti přizvaných vlastníků obsah katastru se 
skutečným stavem. Činnosti katastrálního úřadu při revizi jsou upraveny
v § 43 katastrální vyhlášky.

JAK SE O REVIZI DOZVÍTE?
Revizi údajů katastru nemovitostí oznamuje příslušný katastrální úřad 
nejpozději 2 měsíce před jejím zahájením obci, na jejímž území bude revize 
katastru prováděna. Informaci o zahájení revize zveřejňuje příslušná  obec  
způsobem  v  místě  obvyklým.
O probíhající revizi se také můžete dozvědět z letáčku vhozeného do Vaší 
schránky při pochůzce pracovníků katastrálního úřadu v terénu.

CO JE PŘEDMĚTEM REVIZE?
Předmětem revize katastru jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků
a způsobů využití pozemků a typů staveb a způsobů využití staveb. Dále 
se reviduje průběh hranic pozemků a oprávněnost evidence sousedících 
parcel stejného vlastníka.

JE NUTNÁ PŘÍTOMNOST VLASTNÍKA?
Neúčast vlastníka není na překážku provedení revize. Obecně je ale v zá-
jmu vlastníka se v případě přizvání revize účastnit, protože taková účast 
napomůže k lepšímu vysvětlení a k rychlejšímu vyřešení zjištěných nesou-
ladů. Vlastník tím může předejít celé řadě komplikací souvisejících s nedo-
držením daňových, stavebních, katastrálních a dalších předpisů.
Pokud nejsou zjištěny u nemovitostí ve Vašem vlastnictví žádné nesoulady, 
revizi katastru ve Vaší obci nemusíte ani zaznamenat.

JAK SE REVIZE PROVÁDÍ?
Zástupci katastrálního úřadu nejprve porovnáním katastrální mapy s or-
tofotomapou a následnou pochůzkou v terénu zjišťují skutečný stav, který 
porovnávají se stavem evidovaným. Následně projednávají s dalšími orgá-
ny veřejné moci (obcemi, stavebními úřady, orgány ochrany zemědělského 
půdního fondu, atd.) možné způsoby odstranění zjištěných nesouladů,
a to z důvodu minimálního zatěžování vlastníka při získávání potřebných 
listin.

Poté se zástupci katastrálního úřadu snaží vlastníky s bydlištěm v místě 
konání revize osobně seznámit se zjištěnými nesoulady a projednat s nimi 
způsoby jejich odstranění. V případě, že se vlastníky zastihnout nepodaří, 
je zpravidla do jejich domovní schránky vložena pozvánka na projednání 
nesouladu s návrhem místa a času projednání. V případě potřeby je možné 
na uvedených kontaktech domluvit s pracovníky katastrálního úřadu jiný 
termín a místo projednání.
Pokud vlastník není přítomen projednání a ani si nedomluví jiný termín, 
nebo se jedná o vlastníka s pobytem mimo území s probíhající revizí, vyzve 
ho katastrální úřad k projednání písemnou pozvánkou zaslanou na adresu 
trvalého pobytu.

JAK SE ZJIŠTĚNÉ ZMĚNY PROMÍTNOU DO 
KATASTRU?

Změny nevyžadující doložení listiny, jako jsou např. vybrané změny dru-
hu pozemku či odstranění zápisu neexistující stavby, se do katastru zapíší
z moci úřední, případně na základě potvrzení orgánu veřejné moci.
U změn vyžadujících doložení listiny, jako je např. zápis nové stavby, vyzve 
katastrální úřad vlastníka k předložení těchto listin.

Pokračování na str. 17

a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jed-
nání vyslat svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich 
nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, 
která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají přísluš-
né státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis 
do katastru.
Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávněný na výzvu katastrálního úřadu 
potřebnou součinnost a zjištěný nesoulad se nepodaří odstranit do ukon-
čení revize, bude informace o tomto nesouladu zveřejněna na  interneto-
vých  stránkách  Českého  úřadu  zeměměřického a katastrálního prostřed-
nictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.
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pokračování ze str. 16

POVINNOST PODAT PŘIZNÁNÍ K DANI
Z NEMOVITOSTÍ

V důsledku revize může dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření 
daně z nemovitostí. Takovou okolností je např. údaj o druhu pozemku.

Změny údajů o druhu pozemků jsou okolnostmi rozhodnými pro vy-
měření daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostí je tedy povinen za 
nemovitosti, u nichž došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, 
podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, ve 
kterém tyto změny nastaly.

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona o dani z nemovitostí, je vlastník 
povinen podat úplné nebo dílčí daňové přiznání do 31. ledna příslušné-
ho roku. Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní, vznikne mu 
podle ustanovení § 250 daňového řádu povinnost zaplatit pokutu (závislou 
na výši vyměřované daně a počtu dní prodlení, vždy však ve výši minimál-
ně 500 Kč). Není-li daň včas zaplacena, je poplatník povinen uhradit také 
úrok z prodlení podle
§ 252 téhož zákona.

POVINNOSTI VLASTNÍKŮ PODLE 
KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA

Povinnosti vlastníků jsou dány § 37 katastrálního zákona. U revize katast-
ru jsou to zejména povinnosti:

 zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání
 ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich ne-
movitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku, a předložit listinu, která 
změnu dokládá
 na výzvu katastrálního úřadu předložit ve stanovené lhůtě příslušné 
listiny pro zápis do katastru

Pokud vlastník neplní povinnosti dle § 37 katastrálního zákona, může 
svým jednáním (a to i pasivním) naplnit skutkovou podstatu přestupku dle 
§ 57 katastrálního zákona.

Informace o nedořešených nesouladech se zveřejňují na internetových 
stránkách ČÚZK (www.cuzk.cz) prostřednictvím aplikace Nahlížení 
do katastru nemovitostí.

REVIZE
KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Katastr nemovitostí je podle katastrálního zákona zdrojem informací, kte-
ré slouží vedle ochrany práv k nemovitostem i k celé řadě dalších účelů.
Z těchto důvodů je nezbytné, aby údaje katastru co nejvíce odpovídaly sku-
tečnému stavu v terénu, a proto je vlastníkům uložena povinnost ohlašovat 
změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí.

O této své povinnosti někteří vlastníci nevědí. V řadě případů navíc k neo-
hlášení změny mohlo dojít za předchozích vlastníků. S cílem nápravy toho-
to stavu provádí katastrální úřad revizi katastru.

Pokud jste do schránky obdrželi tento informační leták, 
s největší pravděpodobností byla ve Vaší obci zahájena 

revize katastru nemovitostí.

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO 
ÚSTECKÝ KRAJ

 

Katastrální pracoviště Rumburk
Vrchlického 282/19
408 01 RUMBURK
Tel.: 412 315 944
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Splněné přání – osvětlení hřiště
V závěru loňského roku se splnilo 
našim fotbalistům velké přání, in-
stalace umělého osvětlení na tré-
ninkovém hřišti stadionu. Zájem
o toto vylepšení podmínek byl dlou-
holetý a vycházel ze skutečnosti, 
že naši jsou skuteční amatéři, kteří 
mají svá zaměstnání, a sportu se 
mohou věnovat jen ve svém vol-
nu. Když k tomu přičteme fakt, že 
ne všichni mají zaměstnání nebo 
bydliště přímo ve Šluknově a ná-
vrat domů zabere značnou dobu, 
stávalo se, že trénink začínal až 
pozdě odpoledne a končil za šera. 
Především na jaře a na podzim to 
způsobovalo potíže se světlem a závěr tréninku neměl patřičnou kvalitu. 

V současnosti sportovní příprava 
na jaro začíná už v zimě a tak umě-
lé osvětlení je velkým přínosem
a tréninkové hřiště se dá používat
v daleko větším rozsahu.
Kolem plochy se objevilo šest stožá-
rů se světly a tak je celá plocha ved-
lejšího hřiště nádherně osvětlená
a fotbalisté, kteří si hřiště ještě před 
napadnutím sněhu mohli vyzkou-
šet, si prostředí a nové podmínky 
velice pochvalují.
Chtějí proto vyslovit uznání a dík 
městu Šluknov za podporu svému 
sportu a slibují, že osvětlení budou 
používat tak, aby náklady na spo-

třebovanou elektřinu byly efektivní a co nejnižší.
Ing. Milan Kořínek

Turnaj Pětiměstí
Už tradičně je první větší sportovní událostí v novém roce sálový fotbalový 
turnaj o Pohár starosty Sohlandu, který se už podeváté hraje i jako Turnaj 
Pětiměstí a startují na něm sportovci z české i německé strany  Šluknov-
ského výběžku. V letech 2021 a 2022 se kvůli koronavirovým opatřením 
nemohl uskutečnit, a tak byl letošní ročník příjemným návratem. Hrálo se
14. ledna a letos se přihlásilo osm týmů, které byly rozděleny do dvou 
skupin. Do první byly nalosovány týmy TSV 1859 Wehrsdorf,  FSV 1990 
Neusalza-Spremberg (obhájce posledního vítězství a vítěz turnajů v letech 
2014, 2017 a 2019), a dva české kluby SK Šluknov a SK Velký Šenov. Ve 
skupině B se utkaly hostitelský BSG Sohland-Oppach (nově založený spo-
lečný oddíl), SpVgg Ebersbach, SG Steinigtwolmsdorf a FK Dolní Pous-
tevna.
Při pohledu do historie turnaje někteří vítězové již neexistují nebo se neú-
častní -  FSV Oppach (vítěz ročníků 2013 a 2015) a FC Oberlausitz Neu-
gersdorf II (2018) byly rozpuštěny a SK Stap Tratec Vilémov (2016) tento-

krát na startu není, nepřihlásili se ani fotbalisté z Jiříkova.
Turnaj probíhal osvědčeným způsobem – utkání trvala 1x12 minut, druž-
stva ve skupinách hrála každé a každým a podle pořadí se následně hrálo
o konečné umístění. Šluknovští svou skupinu vyhráli a mohli tak znovu 
bojovat o celkové vítězství. Už několikrát totiž ve finále byli, ale zatím na 
první místo nedosáhli. Letos se smůlu podařilo prolomit a po finálovém 

vítězství nad SG Steinigtwolmsdorf 6:2 pohár vyhráli.
Ve boji o třetí místo zvítězilo družstvo FSV 1990 Neusalza-Spremberg  nad 
nově vzniklým BSG Sohland-Oppach 5:0 a zajistilo si tak bronzové umís-
tění.
Další pořadí bylo: 5.místo TSV Wehrsdorf, 6.místo SpVgg Ebersbach, 
7.místo SK Velký Šenov a  8.místo FK Dolní Poustevna. Další úspěch na-
šemu týmu přidal Petr Janda, který byl vyhlášen nejlepším brankářem tur-
naje.
Šluknov na turnaji zastupovali také starosta města ing. Tomáš Kolonečný 
a zastupitelé a sportovci Tomáš Luft a Ladislav Zeman.
Všem děkujeme za skvělou reprezentaci našeho města a přejeme stejně 
dobré výsledky po celý rok 2023.

Ing. Milan Kořínek, FB SK Šluknov

vítězové se starosty, zleva - Matthiasem Lehmannem z Neusalzy - Sprember-
gu, vedle něho Hagen Izrael, starosta Sohlandu (pořadatel turnaje)
a vpravo Sylvia Hölzel, starostka Oppachu.
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Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů

Kontejnery na objemný odpad v roce 2023

Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů s tříděným odpadem se uskuteční
v pondělí 6. března 2023. Sváženy budou žluté pytle s drobným plastem
a PET lahvemi, oranžové pytle s nápojovými kartony a zelené nebo šedé 
pytle s drobnými kovy např. plechovkami od potravin, od krmení pro do-
mácí zvířata, plechovky od piva apod. Pytle s vytříděným odpadem při-
pravte na obvyklou trasu den předem, tj. v neděli 5. března 2023. Mapa 
svozové trasy je k nahlédnutí na stránkách města Šluknova – Vše o odpa-
dech. 
Upozorňujeme na to, že žluté, oranžové a zelené nebo šedé pytle s jiným 
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. 

Kontejnery na objemný odpad budou v roce 2023 umístěny ve dnech
22. dubna (sobota), 22. července (sobota) a 23. září (sobota) na těchto
stanovištích: 
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
Jiříkov) od 14:00 do 16:00 hodin. 
Termíny svozů jsou vyznačeny také v ekologickém kalendáři, který
obdržíte na Městském úřadě ve Šluknově a Technických službách spol. s r.o.
v Císařském. 

Bc. Tea Mansfeldová, ORŽP

Zapojili jsme se do 
vánoční sbírky

I letos se Kostka Krásná Lípa zapojila do vánoční sbírky Diakonie ČCE
s názvem Krabice od bot. Jedná se o sbírku dárků pro děti z chudých ro-
din, kdy je podporována solidarita mezi dětmi. Na sběrném místě v Krásné 
Lípě jsme díky Vám dárcům dokázali shromáždit přes 300 dárků. Další 
jsme přivezli ze sběrného místa ČCE Praha Nusle. Všechny dárky byly 
krásně zabalené ve vánočním papíru. Před svátky je do konkrétních rodin 
předali pracovníci sociálních služeb, terénní pracovníci či pedagogové. Za 
poskytnuté dary děkujeme dětem i dospělým mimo jiné SZŠ a OA Rum-
burk, Hasičům Rybniště, dětem ze MŠ Sukova Rumburk atd. Poděkování 
patří i obcím za zajištění přepravy dárků.
Těší nás, že jsme mohli předat dárky dětem, kterým dělají skutečnou ra-
dost.

Kateřina Luňáková, Kostka Krásná Lípa

Výzva

určená občanům, zástupcům zájmových spolků se sídlem a působící  na 
území města Šluknov, dále právnickým osobám a podnikajícím fyzic-
kým osobám se sídlem a působícím na území města Šluknov, organiza-
címa podnikům se sídlem a působností na území města Šluknov, dále 
orgánům veřejné moci s územní působností města Šluknov, k předání 
podkladů pro zápis do kroniky města Šluknov za období od 01.01.2022 
do 21.12.2022. Podklady zašlete na e-mail:
kultura@mesto-sluknov.cz nejlépe v otevřeném formátu dokumentu 
(*.doc nebo *.docx) v termínu do 28.02.2023

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

Araukana a Dark Shell-typu Maranska.
Cena 249 Kč/ks.

Prodej se uskuteční:
5.3.2023

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

doprava 189,- Kč za celý nákup,
doporučujeme  objednávat.

tel. 601 576 270, 728 605 840

Prodej slepiček
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Zednické práce
- podřezávání domů  
- stavby a rekonstrukce komínů
- fasády a zateplování domů  
- obklady a dlažby
- malířské práce    
- kamenické práce
- JÁDROVÉ VRTÁNÍ  
(10mm-500mm) 
- sádrokartonářské práce

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


