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Prezident Petr Pavel navštívil
Šluknovský výběžek

Zápis do prvního ročníku 

Základní školy J. Vohradského ve Šluknově 

proběhne  
3. 4. 2023 od 12.30–17.00 hod. v ZŠ ul. Žižkova 722. 

S sebou si nezapomeňte vzít občanský průkaz a rodný list dítěte. 
K zápisu se dostaví i děti s odkladem školní docházky. 

 

 

Pro rodiče, kteří se nemohou k zápisu dostavit v řádném termínu, 
 je připraven náhradní termín zápisu, který se bude konat  

17. 4. 2023 od 13.30 hodin v hlavní budově školy. 
 

                                                               Vedení ZŠ J. Vohradského Šluknov 

V polovině března bude 
zahájena rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace 
v ulici Dr. M. Horákové
Severočeská vodárenská společnost začátkem jara 
(předpoklad zahájení je v pondělí 13.3.) spustí 
dlouho připravovanou akci rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace v ulici Dr. M. Horákové, a to v rozsahu 
mezi křižovatkami s ulicemi Potoční a Židovská. 
S tím souvisí uzavírka ulice.

Pokračování na str. 3

Důležité informace k zápisu 
do prvního ročníku

ZŠ Šluknov
pro školní rok 2023/2024

V ZŠ J. Vohradského Šluknov se bude zápis do prv-
ního ročníku konat v pondělí 3. 4. 2023 od 12.30 
do 17.00 hodin v budově ZŠ v Žižkově ulici. Ti, 
kteří se nebudou moci v tomto termínu k zápisu 
dostavit, mohou využít dodatečného zápisu do prv-
ního ročníku, který se bude konat 17. 4. 2023 od
13.30 hod. v hlavní budově školy (bližší informace 
k zápisu budou zveřejněny na webových stránkách 
www.zssluknov.cz.

Pokračování na str. 7

VELIKONOCE 
NA ZÁMKU

1. dubna 2023 
od 14:00 hod.  

Město Šluknov mělo čest přivítat ve čtvrtek 23.2.2023 prezidenta Petra Pavla.
Více o jeho návštěvě se dočtete na straně 2.
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Na slovíčko, pane starosto…
1. Co říkáte na to, že si Petr Pavel vybral právě Šluknov a jak hodnotíte tuto 
návštěvu, pane starosto?
Návštěva Šluknova byla první zastávkou pana prezidenta v našem regio-
nu a skutečně byla plánovaná pouze pro členy místních samospráv (pouze 
jeden člen schůzky byl zástupce soukromého subjektu, firmy TOPOS a.s., 
která má v našem městě dlouholetou tradici). Já, pan místostarosta Rudolf 
Sochor a ani ostatní zástupci samospráv jsme nebrali toto setkání pouze 
jako zdvořilostní, ale informovali jsme o všech problémech našeho regio-
nu. Vím, že někteří z občanů si myslí, že na náš region či město většina po-
litické reprezentace zapomíná, a právě toto měla být jedna z možností, jak 
to napravit. Pana prezidenta jsem pozval na další návštěvu, aby se s naším 
městem a regionem mohl více a důkladněji seznámit. 
2. Organizační složka kultura a cestovní ruch, která spadá přímo pod radu 
města, přišla o svou vedoucí. Jakým směrem chcete kulturu směřovat?
Kultura a cestovní ruch se po utlumení v covidových letech pomalu vzpa-
matovává a lidé začínají opět kulturně žít. Šluknov měl a má v kultuře 
velký potenciál a to nejen proto, že máme krásný zámek, Dům kultury
a knihovnu, ale je zde také mnoho šikovných lidí ve spolcích, kteří chtějí, 
aby Šluknov kulturně vzkvétal. V zásadě by nový vedoucí či nová vedoucí 
měli využít tohoto potenciálu, které město svým zázemím nabízí, a opět 
spojit lidi tak, jako tomu bylo dříve, kdy v hojné míře kulturní akce nejen 
navštěvovali, ale také se podíleli na jejich přípravě a samotné realizaci. 
Šluknov by měl být opět kulturní město pro všechny – to je náš cíl.
3. V minulém čísle ŠN jsme zmínili téma chybějících restauracía ubytova-
cích zařízení ve městě. Již delší dobu se pracuje v objektu bývalé Pizzerie. 
Máte konkrétní informace z vietnamské komunity, která toto zařízení
zakoupila?
Uvědomujeme si, že množství nabízených služeb ve Šluknově postupně 
klesá a i pohostinství je toho bohužel důkazem. Pozitivní však je, že několik 
let zavřená Pizzerie u parku opět ožije a dle vyjádření zástupce vietnamské 
komunity, která tento objekt zakoupila, by toto zařízení mělo být v dubnu 
opět otevřeno. 
4. Na čem teď pracujete v radě města, resp. v zastupitelstvu města? 
V současné době finalizujeme programové prohlášení zastupitelstva měs-
ta pro funkční období 2022-2026. V zásadě bude mít trochu jiný obsah
a charakter než programová prohlášení z minulých volebních období. Za-
měřujeme se v něm na konkrétní problematiky a cíle, které bychom v rámci 
volebního období chtěli realizovat. Budou to projekty zejména reálné, pro-
tože víme, že lepší je neslibovat než slíbit a nesplnit. Toto prohlášení by-
chom chtěli s ostatními zastupiteli po předešlém připomínkování schválit 
na jednání ZM na začátku dubna.
Dále bych chtěl zmínit, že se nám podařilo ve Šluknově zachovat primár-
ní veterinární péči. Na základě dohody s MVDr. Václavem Žáčkem mu byl 
nabídnut a následně pronajat prostor na náměstí Míru v budově bývalého 
stavebního úřadu. Praxi by měl pan Žáček začít vykonávat od dubna letoš-

ního roku a ordinační hodiny by měly být pravděpodobně stejné jako tomu bylo u předchozího pronajímatele.  

5. V únoru se konalo jednání Svazku obcí Sever (mikroregion Sever) ve Velkém Šenově. Co bylo hlavním tématem jednání?
Svazek obcí Sever (mikroregion Sever) je zájmové sdružení v okrese Děčín se sídlem v Lipové.  Jeho cílem jsou úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdra-
votnictví a kultury s výjimkou výkonu státní správy, čistota obcí, rozvoj regionu – zpracování koncepce a její postupná realizace. Sdružuje celkem 12 obcí. 
Témat v rámci tohoto jednání bylo několik. Jedno z nejdůležitějších jednání bylo o situaci v Rumburské nemocnici, kdy nám současný stav shrnul stá-
vající ředitel této nemocnice MUDr. Michal Tichý. Kvůli výstavbě pavilonu urgentního příjmu v nemocnici v Děčíně se od nového roku některé operace 
částečně přesunují do nemocnice v Rumburku, kde lékaři z děčínského chirurgického oddělení budou dočasně operovat, tzn., že i většina místních pa-
cientů, kteří měli být operováni v Děčíně, budou operováni právě v Rumburku. Dále byla na tomto jednání řešena témata týkající se krizového řízení při 
různých pohromách, kalamitách či výjimečných stavech za přítomnosti paní Bc. Ivony Vyčítalové z pracoviště krizového řízení v Rumburku a paní Evy 
Zubrinčánové, reprezentantky pro veřejný sektor ČEZ Distribuce a.s.
6. Chtěl byste ještě něco na závěr dnešního rozhovoru sdělit občanům?  
Pokud mi dovolíte, tak bych se ještě jednou, velmi krátce, vrátil k návštěvě pana Pavla. Vím, že většina z občanů Šluknova, kteří přišli k volbám, chtěla 
mít za prezidenta pana Babiše. Oba mají bezpochyby své kvality, ale já bych si přál, abychom respektovali nově zvoleného prezidenta nejen proto, že byl 
zvolen v řádných demokratických volbách, ale i proto, že po náročné, vyčerpávající volební kampani přijel do našeho města a zajímají ho naše problémy. 
Většina politiků k nám jezdila a jezdí pouze před volbami. Naslibují nám „lepší zítřky“ a po volbách je už nikdo většinou neuvidí. Pan prezident je toho 
přesným opakem. Přijel k nám po vyhraných volbách, ač nemusel. Pevně věřím, že dostojí svému slovu a pomůže, byť jako prostředník či ústavní činitel, 
konečně rozhýbat vzdálené, někdy nelogické a od reality odtržené politické myšlení v našem státě. Doufám, že se nám společně podaří, aby naše město
a celý region opět získal svou krásu a atraktivitu zpět.

Tomáš Kolonečný
starosta města
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Anonymní dopis od občanů města Šluknov
Vážené vedení města,
tímto reagujeme na informaci o zrušení výstavby hasičské zbrojnice ve Šluknově pro naše profesionální a dobrovolné hasiče, kdy tato stavba měla být 
situována pod místní jídelnou základní školy J. Vohradského a financována Ústeckým krajem. Projekt byl vyhotoven a schválen. Několik desítek let naše 
město čeká na tuto novou budovu pro naše hasiče, tak aby mohli svou práci vykonávat v prostorech, které jsou pro jejich těžkou práci potřebné a aby bylo 
možné uskladnit jejich techniku. Zarážející informace je ta, že naše město hasičskou zbrojnici stavět nebude, dle některých informací ze zastupitelstva 
bylo nové vedení města proti a to hlavně z důvodu špatného výjezdu na ulici pod jídelnou, což hlavně inicioval pan zastupitel Ing. Štefáček kandidát voleb-
ní strany DOMOV. Dle jeho vysvětlení by bylo nebezpečné, vyjíždět na tuto silnici v době, kdy se tam pohybují děti, které odcházejí z jídelny. Toto sdělení 
částečně akceptujeme, ale ptáme se, zda někdo dělal statistiku výjezdů v jakou hodinu se vyjíždělo, zda to nebylo více spíše v nočních hodinách atd. Něko-
lik desítek let čekáme na tu hasičskou stanici vše je připraveno a nyní se zde nic stavět nebude z důvodu názoru jednoho zastupitele. Nebylo možné výjezd 
vozidel situovat do jiné ulice třeba Na hrázi, když bylo vše připraveno a schváleno k výstavbě. Není, zde zase jiný a to tak zvaně osobní záměr. Myslím tím, 
že místo výstavby zbrojnice Krajský úřad zakoupil na ulici Rumburská bývalý objekt firmy DENTAL pro Střední a Lesnickou školu Šluknov, jako budovu 
nového internátu. Následná informace od vedení HZS je tato, že díky přístupu našeho města se možná profesionální základna přestěhuje do nejbližších 
vhodných prostor do Rumburku. Naše hasičská stanice a práce s mládeží je vyhlášena po celém kraji a myslím si, že je nutno také těmto zachráncům 
životů dopřát důstojné pracovní podmínky pro jejich práci. Co bude nyní nové vedení hledá nové místo, což bude opět trvat a bude se dělat nový projekt
a vše bude stát hodně peněz z městského rozpočtu. Myslí, že nové vedení je zde proto, aby zde zastupovalo občany města Šluknova
a v první řadě hledělo na zabezpečení bezpečnosti ve městě, tudíž vyzíváme, jako občané města Šluknova vedení, aby přestalo preferovat své osobní 
zájmy a zájmy svých mecenášů volebních stran a myslelo na zdejší obyvatelstvo.

Děkujeme, obyvatelé města Šluknov

Odpověď na anonymní dopis
Vážení spoluobčané, 
dne 14. února 2023 přišel na městský úřad anonymní dopis, který byl podepsán jako „obyvatelé města“. Kopii dopisu jsme zveřejnili v dnešním vydání 
Šluknovských novin, aby bylo zřejmé, na co jako rada města odpovídáme. Ani jeden z nás není přesvědčen o tom, že bychom se měli zabývat anonymními 
dopisy. Přesto jsme se rozhodli na tento reagovat, neboť toto téma jistě zajímá více občanů.
Jelikož se dopis nezakládá na pravdě, uvedeme pár argumentů. První část dopisu se zabývá výstavbou nové budovy pro hasiče. Historicky opravdu město 
zpracovalo projekt pro společnou budovu městské policie a hasičů v uvedené lokalitě. Tento projekt ale již v žádném případě nevyhovuje současným po-
žadavkům. Na jednání na Krajském ředitelství HZS v Ústí nad Labem jsme byli ujištěni, že původní projekt má již nulovou hodnotu a výstavba případné 
nové budovy musí být podle projektu, který bude odpovídat současným předpisům HZS. 
V dopise jmenovaný pan Štefáček je mimo jiné soudním znalcem v oboru dopravních nehod. Po přezkoumání celé situace bylo zjištěno, že  podél zámecké 
zdi zbývá pouze 34 cm mezi zdí a šířkou požárního vozidla, proto se začal hledat jiný vhodný pozemek. Starosta, místostarosta a radní města navštívili 
vedení HZS v Ústí nad Labem a byli ujištěni, že krajské vedení stoprocentně v budoucnosti počítá s novou budovou ve městě Šluknov. Na konkrétním 
pozemku v žádném případě netrvají a jsou ochotni akceptovat jakýkoliv jiný pozemek s co nejsnazším výjezdem na hlavní komunikaci na oba směry 
výjezdu z města Šluknov. Rada města vytipovala jiné lokality v souladu s územním plánem a v současné době bude probíhat jednání s vedením HZS, zda 
vytipovaný pozemek odpovídá jejich představám. Tzn., že je naprostá lež, že vedení HZS uvažuje o stěhování profesionální základny hasičů do města 
Rumburk. Myslím, že autor buď cíleně mluví nepravdu, nebo nemá dostatek odpovídajících informací. 
Co se týká objektu firmy DENTAL a citovaných preferovaných osobních zájmů je nutno uvést, že tento objekt nikdy nepatřil městu a  nikdo z  vedení 
města neprojevil oficiální zájem o jeho koupi. Jednání mezi lesnickou školou a zřizovatelem (Ústeckým krajem) probíhalo již od dubna minulého kalen-
dářního roku. Tudíž je absolutní nepravda, že by prodej tohoto objektu nějak souvisel s výsledkem komunálních voleb a následným složením rady města. 
Jediná informace, která je v tomto dopise částečně pravdivá, je, že tuto budovu opravdu zakoupil Ústecký kraj (nikoli Krajský úřad, jak je v dopise uvede-
no), jelikož je zřizovatelem zdejší střední školy. Jsme přesvědčeni, že je lepší tuto budovu zachránit pro potřeby domova mládeže, než aby se do ní někdo 
naboural a následně zdevastoval (tyto pokusy zde již byly) nebo ji koupil jiný vlastník a vybudoval z ní ubytovnu. 
Co dodat, asi nemá smysl si opakovat, že lež má krátké nohy nebo, že kdo lže, ten krade. Budeme vycházet z toho, že pisatel neměl dostatek informací. 
Bude-li mít kdokoli z vás nějaké otázky, jsme vám kdykoliv k dispozici, je lepší se zeptat přímo, než psát anonymní dopisy. Případně můžete přijít na jed-
nání zastupitelstva města. V jarních měsících se chystá rada města na setkání s občany v jednotlivých lokalitách, jako jsou Rožany, Království, Císařský, 
abychom si vyslechli vaše názory a představy a nevytvářeli zde nějaké projekty, o které vy jako občané nemáte zájem.  Víme, že toto není poslední anonym, 
protože tak už to v životě chodí, ale rozhodně se k anonymním dopisům v budoucnosti nechceme vyjadřovat.

Rada města Šluknov

V polovině března bude zahájena rekonstrukce vodovodu
a kanalizace v ulici Dr. M. Horákové

pokračování ze str. 1

Součástí budou i menší investice ze strany Správy
a údržby silnic a města Šluknov v podobě nového 
asfaltového povrchu v celé ulici a přípravy chodníku 
v ulici. Předpoklad trvání prací je do října letošního 
roku. Důležitým sdělením je, že ulice bude v uvede-
ném rozsahu uzavřená pro průjezd, což bude mít do-
pad zejména na občany Nového Hraběcí. Obyvatelé 
bydlící přímo ulici či přilehlých uličkách budou mít 
však vjezd neomezen, fyzicky uzavřen bude vždy jen 
cca 50 metrů dlouhý úsek, kde budou zrovna prová-
děny práce. Veškeré objízdné trasy jsou schváleny do-
pravním inspektorátem a budou řádně označeny.

ORŽP
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Starosta města Šluknov  
vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na funkci vedoucího organizační složky Kultura a cestovní ruch  

předpokládaný nástup od 01.04.2023 nebo dohodou 

Kultura a cestovní ruch, organizační složka města Šluknov, je zřízena za účelem zabezpečování činnosti a služeb sloužících k uspokojování potřeb cel-
kového kulturního rozvoje města Šluknov v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů. Hlavním účelem je zajišťování a vytváření podmínek pro realizaci kulturní, společenské a výchovně vzdělávací činnosti pro město Šluknov, a to 
zejména ve Šluknovském zámku vč. parku, Regionálním informačním centru a Domě kultury. Dále zajišťuje provoz, pronájmy, běžnou údržbu a běžné 
opravy Šluknovského zámku vč. parku a Regionálního informačního centra, Domu kultury a Městské knihovny.  
 Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 
- státní občan ČR, popř. cizí státní občan, který je na území ČR přihlášen k trvalému pobytu, 
- dosažení věku 18 let, 
- způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka 
 Požadujeme: 
- vzdělání vysokoškolské v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné, popř. střední ukončené maturitou (v oboru cestovní ruch  a regionální 
rozvoj výhodou) 
- uživatelská znalost práce na PC (prostředí Word, Windows, EXCEL, PowerPoint) 
- řidičské oprávnění skupiny „B“ 
- dobré komunikační schopnosti a vystupování 
- organizační a řídící schopnosti, schopnost vést kolektiv a samostatné rozhodování 
- schopnost týmové spolupráce 
- empatie, komunikativnost a flexibilita 
- zodpovědnost, spolehlivost, rozhodnost 
- vysoké pracovní nasazení a schopnost práce v zátěžových situacích 
- odolnost vůči stresu 
- aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka Nj / Aj výhodou 
- praxe ve vedoucí funkci výhodou
 Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul  
- datum a místo narození 
- státní příslušnost  
- místo trvalého pobytu 
- číslo občanského průkazu  
- datum a podpis uchazeče 
 Uchazeč k přihlášce připojí tyto doklady: 
- Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,  
- Motivační dopis s nástinem vlastní vize zajištění fungování organizační složky a spolupráce s dalšími organizacemi ve městě i regionu 
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským 
státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) 
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- návrh koncepce řízení organizační složky a koncepce rozvoje cestovního ruchu města Šluknov (maximálně 4 stránky A4) 
 Platová třída odpovídající druhu práce: 
- 10. platová třída podle platných znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 399/2017 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřej-
ných službách a správě v platném znění a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném 
znění 
- zařazení do platového stupně dle započitatelné praxe 
 Způsob podání přihlášky:
Uchazeč podá písemnou přihlášku i s požadovanými doklady v uzavřené obálce s označením „vedoucí organizační složky Kultura a cestovní ruch“ nej-
později do 15.03.2023 do 16:00 hodin osobně do podatelny Městského úřadu Šluknov, nám. Míru 1,  nebo doporučeně poštou na adresu:  
Městský úřad Šluknov 
k rukám starosty 
nám. Míru 1 
407 77 Šluknov 

Město Šluknov si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu. 

Ve Šluknově dne 13.02.2023 
Ing. Tomáš Kolonečný, v.r. 
starosta města 
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Ukliďme Česko! Ukliďme Šluknov!  

Přirozeně je jaro spojené s úklidem a smýčením. Doma se myjí okna, vět-
rají skříně. Hospodyňky se chystají na velikonoce. Doma je už čisto, okna 
se blýskají… První jarní paprsky nás lákají na vzduch do přírody. A to je 
panečku překvapení! Podél cest, potoků a v lesích jsou někdy naváté, jindy 
záměrné odhozené odpadky. Také na vás dolehne smutek? Lítost? Vztek? 
Toho, kdo tohle způsobil, za ruku už nechytneme. Technické služby, lesníci 
nebo silničáři na všechen úklid nestačí. Pokud vám tedy záleží na místě, 
kde žijete, a chcete se tu cítit dobře, můžete pro to něco udělat. Zkuste se 
zapojit do celostátní akce „Ukliďme Česko! Ukliďme Šluknov“! U nás tuto 
akci zastřešuje Město Šluknov. Na městském úřadě obdržíte pytle na od-
pad. Je dobré domluvit se, které místo byste rádi vyčistili, abyste se s dru-
hou partou nepoprali  o odpadky :-). Po provedeném úklidu na Městský 
úřad ve Šluknově nahlásíte, kde jste pytle s odpadem nechali, a pracovníci 
úřadu zajistí jejich odvoz. Protože je Město Šluknov „jen“ zprostředkují-
cím organizátorem, nestanovujeme konkrétní datum a čas. Ten si můžete 
domluvit se svými přáteli nebo spolky a pak si třeba opéct buřtíky. Město 
Šluknov pouze stanovilo termín jarního úklidu v rozmezí od 3. dubna do 
21. dubna 2023. Jediné, co je dobré udělat navíc, je vyfotit místo před úkli-
dem a po úklidu. Ať se můžete pochlubit, jak se vám povedlo vytvořit hezčí 
místo pro život. 
Předem děkujeme všem, kterým záleží na městě, ve kterém žijí. 

ORŽP

Svoz biopopelnic bude v letošním roce zahájen 21. března. Pro svoz platí 
stejná pravidla jako doposud. Tam, kde se směsný komunální odpad sváží 
v pondělí a v úterý, bude svoz biopopelnic v úterý, tam, kde se směsný ko-
munální odpad sváží od středy do pátku, bude svoz biopopelnic v pátek.
Ekologický kalendář s veškerými daty svozů je případně k vyzvednutí na 
městském úřadě.

Začíná svoz bio popelnic 

Nová kontejnerová stání na 
tříděný odpad

Město Šluknov pokračuje v rozšiřování sběrné sítě, aby občanům třídění 
odpadů usnadnilo. Nová kontejnerová stání na tříděný odpad přibyla na 
Královce a v Novém Hraběcím u myslivecké chaty.

Popelnice na tříděný odpad v Novém Hraběcím u myslivecké chaty

Za ORŽP, Bc. Mansfeldová
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ÚNOR BÍLÝ POLE SÍLÍ,
ZIMA BUDE UŽ JEN CHVÍLI.

BÍLÍ PÁNI SNĚHULÁCI
NEMAJÍ TEĎ ŽÁDNOU PRÁCI.

Zima byla opět krátká, jaro už klepe na její vrátka. Doufáme, že za těmi 
vrátky ještě chvíli vydrží, abychom se s paní Zimou mohli náležitě rozlou-
čit, až přijde její čas. Vydali jsme se tedy ještě do zimní pohádky ke třem 
sněhulákům. Plnili jsme sněhové úkoly, ze zbytku sněhu jsme si zkusili 
postavit minisněhuláky ve třídě a z papíru jsme složili maxisněhuláka Sně-
huldu, který je s námi ve školce stále. A  na rozdíl od minisněhuláků, ze 
kterých nám zbyla jen louže, Sněhuldovi teplo vůbec nevadí. Vyrobili jsme 
si vlastní modelovací hmotu, ze které jsme vytvořili lední medvědy. Zjistili 
jsme, kolik zvířat se vejde na ledovou kru a umíme si poradit i v krizové si-
tuaci, kterou byl výpadek elektrického proudu. Po jarních prázdninách na 
nás už čekal masopustní bál. Nazdobili jsme si školku, připomněli jsme si 
význam masopustu, vyprávěli jsme si o zabíjačce a na vlastní kůži jsme si ji 
i vyzkoušeli. A  v den D přišli do školky jen princezny a králové, spidermani 
a samurajové, berušky a žabky, rytíři i piráti a další maskovaní kamarádi. 
Společně jsme si zazpívali, zatančili, plnili jsme masopustní úkoly, samo-
zřejmě nechyběla ani pohádka, tentokrát "O koblížkovi", a na závěr celé 
slávy jsme si pochutnali na masopustní hostině. A protože pohádek není 
nikdy dost, byli jsme ještě na dvou představeních v kulturním domě. Obě 
pohádky byly moc hezké, byl to pro nás krásný zážitek. A teď už může přijít 
jaro ...

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

text: H. Princová
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Důležité informace k zápisu do prvního ročníku
ZŠ Šluknov pro školní rok 2023/2024

pokračování ze str. 1

Zápis je určen pro děti narozené v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. 
K zápisu se musí dostavit i děti s odkladem školní docházky.
Pro rodiče s dětmi bude otevřený prosklený vchod budovy, kde si každý 
rodič vyzvedne u asistentky registrační číslo. Toto číslo je nutné si uscho-
vat. Pod tímto registračním číslem bude každé dítě evidováno a nejpozději 
do konce dubna bude zveřejněn pod těmito čísly seznam přijatých dětí do
1. ročníku (na webových stránkách školy).
Zápis bude probíhat ve třídách v přízemí a v 1. patře nové budovy. Zde 
proběhne motivační pohovor dítěte s pedagogem, který slouží pouze k ori-
entačnímu posouzení školní připravenosti dítěte. Zároveň rodiče obdrží 
žádost o přijetí, kterou vyplní. Pro tyto účely musí rodiče doložit důležité 
údaje o dítěti a o obou dvou zák. zástupcích (jméno, příjmení, bydliště
a tel. kontakt), proto je nutné mít s sebou potřebné doklady k ověření údajů 
(rodný list dítěte, občanský průkaz, příp. pas). Žádost je možné si stáhnout 
z webových stránek školy a přinést k zápisu již vyplněnou.
Současně si zákonní zástupci budou moci vyplnit přihlášku do školní dru-
žiny, pokud o ni budou mít zájem. Ve školním roce 2023/2024 bude školní 
družina v provozu od 6.00 do 16.30 hod.
Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku informováni:
 jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti
v jeho dalším rozvoji a budou upozorněni na oblasti, na které se mají s dí-
tětem zaměřit;

 v případě potřeby o možnosti udělení odkladu školní docházky a záro-
veň o možném vzdělávání v přípravné třídě, která slouží k vyrovnání vývoje 
dítěte;
 v případě zájmu je možné si domluvit se spec. pedagožkou individuální 
konzultace na období mezi zápisem a nástupem dítěte do školy.
V případě žádosti o odklad školní docházky doloží zákonný zástupce spo-
lečně s touto žádostí v den zápisu (nebo nejdéle do 2. 5. 2023) doporučující 
posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného 
lékaře (pediatra), nebo klinického psychologa.
Otázkou, co musí dítě k zápisu zvládnout, se rodiče vůbec trápit nemusí, 
neboť děti jsou na zápis systematicky připravovány v MŠ, tudíž základní 
znalosti a dovednosti jistě ovládá.
Pokud mají rodiče přesto obavy z nástupu svého dítěte do první třídy, bude 
jim v průběhu zápisu k dispozici speciální pedagožka, na kterou se mohou 
v případě zájmu obrátit. 
Nicméně do začátku září zbývá ještě pět měsíců, během kterých děti velmi 
často udělají velký pokrok.
Z důvodu zamezení dlouhé čekací doby během zápisu, prosíme rodiče, 
aby svůj příchod nesměřovali pouze na 12.30 hod., ale aby k příchodu 
využili celého nabízeného časového rozpětí konání zápisu. 
Už se na Vás moc těšíme!     

Naše škola nabízí
Kvalitní vzdělávání
diferencovaná výuka 
 moderní a pestré výukové metody 
 interaktivní výuka
 podpora skupinové výuky
 dělení některých tříd na skupiny v hlavních předmětech
 tandemová výuka některých předmětů
 posílená výuka informatiky
 nižší počet žáků ve třídě (průměrný počet je 21)
 plavecký výcvik na prvním stupni
 zaměření na environmentální výchovu (třídění odpadů, zapojení do 
různých projektů, školní pozemek…)
 různě zaměřené projektové dny
Dobře vybavenou školu
 příjemné prostředí
 bezpečné prostředí – škola je vybavena kamerovým systémem – pre-
vence krádeží, vandalismu a šikany
 kvalitně vybavené odborné pracovny (přírodopis, fyzika, jazyky…)
 podpora informační gramotnosti – tři počítačové učebny a čtyři mobil-
ní počítačové učebny (z toho vždy jedna na 1. stupni), didaktické pomůcky 
k výuce programování (ozoboti, bee-boti, programovatelné stavebnice, 3D 
tiskárna)
 všechny budovy školy jsou pokryty wi-fi připojením, ve všech učebnách 
je i pevné připojení k internetu
 ve všech třídách prvního stupně interaktivní dataprojektory, na dru-
hém stupni jsou v každé učebně k dispozici dataprojektory, v některých 
interaktivní
 bohaté programové vybavení – interaktivní učebnice, systém PASCO
k výuce přírodovědných předmětů
 zejména na prvním stupni jsou ve třídách relaxační koutky
 na druhém stupni jsou žákům k dispozici pingpongové stoly, stolní 
fotbal
 bezbariérové budovy včetně školní jídelny
 zázemí pro venkovní výuku – venkovní učebny, venkovní hřiště na 
obou budovách
 školní jídelna – výběr ze dvou jídel, výběr i odhlašování je možné online
 dobře vybavená nově zrekonstruovaná tělocvična
 hojně využívaná školní cvičná kuchyňka
Individuální přístup
 snaha o rozvíjení každého žáka dle jeho potřeb a možností včetně žáků 

talentovaných zejména prostřednictvím diferencované výuky (zadávání 
úkolů různé obtížnosti)
 komunikace s rodiči prostřednictvím webové aplikace Bakaláři
 každý žák má svou školní e-mailovou adresu
 moderně vybavené školní poradenské pracoviště na obou budovách
 školní speciální pedagog na plný úvazek
 školní asistentky
 asistenti pedagoga
 bohatě vybavené přípravné třídy
 logopedická péče
 organizace tripartitních schůzek
 rozvíjení talentů (účast na olympiádách, soutěžích…)
 pravidelné doučování ve všech ročnících z většiny předmětů
 příprava na přijímací zkoušky
 organizace tzv. Letních kempů
 schránky důvěry – na obou budovách, i anonymní online schránka
 rodičům umožněn přístup k webovým stránkám školy a do systému 
Bakaláři prostřednictvím informačního kiosku ve vestibulu školy 
Bohaté zájmové vzdělávání a pestré mimoškolní aktivity
 pět oddělení školní družiny, školní klub – vše kvalitně vybavené po-
můckami
 provozní doba školní družiny je od šesti do půl páté
 dojíždějící žáci mohou zejména v případě nepřízně počasí využít ranní 
družinu
 systém Bellhop – zajišťující bezpečné vyzvedávání žáků ze školní dru-
žiny
 kroužky zaměřené na různé oblasti (sport, jazyky, výtvarné činnosti, 
přírodní vědy, fotografování, technik kroužek …)
 keramická pec, hrnčířské kruhy a další vybavení pro keramický krou-
žek
 robotické a další didaktické stavebnice k využití při zájmové činnosti
 žákovský parlament, který se spolupodílí na chodu školy
 účast žáků na různých soutěžích a dalších sportovních či kulturních 
akcích
 akce pro rodiče i veřejnost
 zapojení do společenského dění ve městě
 spolupráce s místní knihovnou
Pokud byste měli jakékoli dotazy, případně si chtěli školu prohlédnout 
mimo den otevřených dveří, neváhejte se na nás obrátit

vedení a pedagogický sbor ZŠ J. Vohradského Šluknov
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Masopustní veselení jsme si moc užili 
Když masopustní veselení, tak pořádné. O tom se mohli přesvědčit všich-
ni, kteří se přišli v pátek 17. února společně s námi poveselit. Pro děti
z místní mateřské školy bylo přichystané dopolední divadelní představení 
v Domě kultury. Divadlo Pohádka Praha sehrálo pohádku nesoucí název 
„Jak se Honza učil bát“. Dětem se pohádka moc líbila, což vyjádřily v závě-
ru obrovským potleskem. Pro děti ze školní družiny si připravila kolegyně
z Městské knihovny povídání o Masopustu, aby se děti dozvěděly více in-
formací k tomuto svátku hodování. Samotný „Šluknovský masopust“ za-
čal ve 14 hodin, v tu dobu byla již hala zámku zcela plná. A není se čemu 
divit. Vůně zabijačkových specialit přilákala desítky lidí. To nebyla jitrnice, 
kterou svět neviděl. To byla jitrnice, nad kterou se snad každému sbíhaly 
sliny. Mezi dalšími pochutinami byly: zabijačkový gulášek s polévkou, je-
lítka, ovar, prejt, tlačenka, vyuzené klobásky a spousta dalšího. Děkujeme 
Varnsdorfským uzeninám, které nám naplnily bříška těmito lahůdkami.
A co by to bylo za zabijačku bez našeho českého zlatavého moku. Děkuje-
me Pivovaru Falkenštejn, který se postaral o uhašení žízně. K masopust-
ní veselici samozřejmě patří masky a hudba. Sešlo se tu skutečně mnoho 

maškar oděných v pestrobarevných šatech, nechyběl ani medvěd, kobylka, 
kravička, kašpárek, hastrman, kominík, lesní víla,… Děkujeme tímto všem 
dětem ze školní družiny, jejich vychovatelům, divadelnímu souboru Kvít-
ko a všem ostatním, kteří přišli v maskách a rozzářili tak tuto již tradiční 
akci, které počasí bohužel moc nepřálo. Sešlo se nás přes 300 návštěvní-
ků. Dorazil folklórní soubor Lužičan, kterému pan starosta symbolicky 
předal klíč od města. Nechyběl nezbytný tanec a následoval masopustní 
průvod městem. Zde bych ráda poděkovala všem obchodníkům, kteří se 
do akce zapojili: Papírnictví s PC obchodem, Pizza Italia, Boutique s vino-
tékou, Haback a Obchodní dům Beránek. Pohostili masopustní maškary 
a zajistili si tak blahobyt do dalšího roku. O hudební doprovod se postaral 
nejen Lužičan, ale také děti ze Základní umělecké školy ve Šluknově pod 
vedením pana Patrika Englera a hrou na harmoniku pan Miroslav Novot-
ný, který zpříjemnil posezení v zámecké hale. Někteří přítomní se přidali
a společně s ním si zazpívali ty naše krásné české písně. Masopustní den 
byl u konce kolem 18 hodiny. Dle reakcí přítomných věřím, že jsme si ma-
sopustní veselení moc užili a v tak hojném počtu se opět napřesrok při této 
akci setkáme. 

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. 
Pro milovníky historie zde máme zámeckou zbrojnici. Řád černých rytí-
řů z České Kamenice si pro vás připravil přehlídku historických kanónů, 
sbírku cínových vojáčků a historickou výzbroj a výstroj. Zámecká zbrojni-
ce však na zámku nezůstane na stálo, proto ji nepropásněte. Navštívit ji 
můžete do 23. června 2023. 
Slavnostní vernisáží byla v pátek 3. března zahájena výstava obrazů Mar-
tina Vencla a Magdalény Jettmarové. 

Obrazy budou na zámku vystavené do 30. dubna 2023. 
A tou poslední tvůrčí výstavou jsou „Sklíčka pro radost a pro každou 
příležitost“. Autorka paní Alena Sládečková, jejíž díla jste mohli vidět na 
vánoční výstavě, si pro nás připravila nespočet skleněných výrobků vytvo-
řených tiffany technikou. O tom, že miluje tvoření a svůj skleněný svět plný 
barev, je na jejích výrobcích skutečně vidět. Obdivovat je nebo si některé 
zakoupit můžete v období od 9. dubna do 25. června 2023. 

Slavnostní vernisáž se uskuteční v sobotu 8. dubna 2023 v 16 hodin, 
tímto přijměte naše srdeční pozvání. 

Zveme vás na 
velikonoční 

odpoledne do 
Šluknovského 

zámku

Blíží se Velikonoce, svátky jara, 
pojďme si je společně užít. Srdečně 
vás zveme v sobotu 1. dubna 2023 
od 14 hodin do Šluknovského zám-
ku. Začneme pohádkou „POHÁD-
KA ZE DVORKA“, kde hlavními 
postavami, jak už název napovídá, 
jsou kohoutek a slepička. Po diva-
delním představení bude připra-
ven animační program. Děti a vy-
chovatelé ze školní družiny místní 
základní školy připravují soutěže
a hala zámku se opět přemění ve vý-
tvarnou a tvořivou dílnu, kde si bu-
dete moci vyrobit různé velikonoční
a jarní dekorace. Těšíme se na shle-
dání s vámi. 

Soutěž o nejhezčí betlém má své vítěze
Děti ze školních družin ZŠ J. Vohradského Šluknov vyrobily v listopadu loňského roku betlémy, které se staly 
součástí vánoční výstavy „Pojďme spolu do Betléma“. Každý návštěvník měl možnost hlasovat, který z těchto šesti 
ručně vyráběných betlémů se mu nejvíce líbí. Vybrat ten nejhezčí bylo skutečně těžké, každý byl něčím výjimečný 
a originální. Přesto byly vybrány tři, které získaly nejvíce hlasů. Na třetím místě se umístil betlém dětí ŠD č. 3, 
který získal 105 hlasů; na druhém místě se 110 hlasy se umístil betlém ŠD č. 2 a na 1. místě betlém dětí ŠD č. 1, 
který získal krásných 260 hlasů. Gratulujeme a děkujeme všem dětem, i těm, které se umístily na 4., 5. a 6. místě. 
Všem dětem jsme za jejich skvělou práci předali stolní hry, které si společně zahrají ve školních družinách. Na 
závěr děkujeme především všem vychovatelům, kteří se s dětmi do akcí zapojují a pomáhají nám tak tyto akce svou 
činností obohacovat. 

Za Organizační složku Kultura a cestovní ruch: Jitka Schneiderová

Na zámku jsou k vidění zajímavé výstavy
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Redakce ŠN
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Střední lesnická škola Šluknov
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PANA

PREZIDENTA
23.2.2023
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NÁVŠTĚVA
PANA

PREZIDENTA
23.2.2023

Střední lesnická škola Šluknov
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Dětský 
karneval

12.2.2023

Oldies
párty

18.2.2023

Redakce ŠN
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Pozvánka na koncert
vážné hudby

Po únorovém výjimečném koncertu mladých pěvců V. I. Novotného a Jana 
Kukala za klavírního doprovodu Kateřiny Ochmanové, budoucích velkých 
osobností české kultury, jsme pro vás připravili další koncert. Navštíví nás 
opět mladí umělci „Quasi Trio“, jehož členy jsou: David Šimeček – klari-
net, Judita Škodová – violoncello a Kateřina Ochmanová – klavír. 
Díky netradičnímu obsazení klarinetu patří mezi několik málo tuzemských 
souborů, které nabízejí posluchačům pestrý program z ne tak často prová-
děných skladeb hudebních velikánů. Uslyšíme například skladby G. Furé-
ho, J. Brahmse a dalších. 
Ač mladé trio, má na kontě četné úspěchy z mezinárodních soutěží a mis-
trovských kurzů. Rovněž úspěšně vystoupilo v rakouském rozhlase ORF, 
na vlnách holandského  Radia West, v refektáři  Baziliky Santa Croce ve 
Florencii atd. atd.
Náš koncert se uskuteční ve středu 15. března 2023 v 19:00 hodin v sále 
Šluknovského zámku. Vstupné je 150,- Kč, senioři a mládež 100,- Kč. 
Srdečně vás zveme na zajímavý koncert a přejeme vám všem nevšední
kulturní zážitek. 

Za výbor KPVH Božena Bortníková  Neděle 12. 3.
od 10:00 do 15:00 hod.
DÁMSKÁ RUMBURSKÁ BUR-
ZA
 Pondělí 13. 3. od 19:00 hod.
MEZI NEBEM A ŽENOU
 Pátek 17. 3. od 20:00 hod.
REPREZENTAČNÍ PLES MĚS-
TA RUMBURK
 Úterý 21. 3. od 19:00 hod.  
VIŠŇOVÝ SAD
 Pátek 24. 3. od 20:00 hod. 
POKÁČ

 Sobota 1. 4. od 20:00 hod.  
HASIČSKÝ BÁL
 Pondělí 3. 4. od 19:00 hod. 
AFRICKÁ KRÁLOVNA
 Pátek 7. 4.
od 20:00 do 02:00 hod.
OLDIES PARTY v kulturáku 

DK STŘELNICE RUMBURK
Březen 2023



75 let
paní Patkaňová Agnesa
Kratochvílová Dašenka

80 let
paní Mansfeldová Jana

Rokošová Ludmila
Vykoukalová Marta

85 let
pp. Zezula Zdeněk

Voska Jiří
Meistnerová Věra

87 let
paní Nivnická Olga

88 let
paní Kunzeová Kristina

91 let
paní Linhartová Svatoslava

92 let     
paní Chvojková Vlasta 

Přivítali jsme
Davida Giňu

Danielu Melánii Červeňákovou
Jakuba Farkase

Janu Smržíkovou
Nelu Gruntorádovou

Rozloučili jsme se s
paní Janou Čeledovou

panem Jiřím Malým
paní Žofií Patkaňovou

paní Janou Stodůlkovou

Blahopřejeme občanům, kteří v 
únoru oslavili životní jubileum

70 let
pp. Pojtinger Zdeněk

Kirchnerová Soňa
Faloutová Alena

Kurej Eduard
Dobravská Józefa

STRANA 14 ŠLUKNOVSKÉ NOVINYSPOLEČENSKÁ KRONIKA, INZERCE

Vzpomínky, 
blahopřání

i poděkování 
jsou uveřejňo-
vány zdarma.

VZPOMÍNKY

PODĚKOVÁNÍ

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

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 od 249 Kč/ks.

Prodej se uskuteční:
19.3.2023

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

Doprava 189 Kč za celý nákup, doporučujeme objednávat. Info:  

tel. 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

Prodej slepiček

Dne 17. břez-
na 2023 uplyne 
30 let od smrti 
námi milované-
ho manžela, tať-
ky a dědy pana 
Josefa Hanuše. 
Kdo jste ho zna-

li, vzpomeňte prosím s námi. Man-
želka Jaroslava, děti Jaruška, Pepa 
a Tom s rodinami a vnoučata.

Vz p o m í n k a 
na tebe bolí, 
osud však ne-
vrací, co jed-
nou vzal. Dne
27. března 
2023 vzpome-
neme

19. výročí úmrtí našeho milované-
ho tatínka, dědečka a pradědečka 
pana Karla Brože.
S láskou vzpomínají dcera a syn
s rodinami.

Dne 19. března 2023 uply-
ne 10 let od úmrtí naši 
milované maminky Anny 
Holické. S láskou vzpo-
mínají dcery s rodinami. 
Kdo jste ji znal, vzpomeň-
te s námi.  

Děkuji vedení města Šluknov za přání a dárek k mému životnímu jubileu. 
Moc mě potěšila i osobní návštěva paní Kodrlové a paní Procházkové.
Moc všem děkuji.

Soňa Kirchnerová

Ráda bych poděkovala městu Šluknov za dárek k mým 87. narozeninám
a také za osobní návštěvu Božence Zemanové, moc mě to potěšilo.
Ještě jednou děkuji.

Olga Nivnická

Betlém Gerharda Matze je každoročně vystavován v kostele 
sv. Bonifáce v Apoldě

Připomeňme si významnou osobnost
Geharda Matze

na kterou budeme také vzpomínat při setkání rodáků v srpnu 2023
v Království.
Gerhard Matz - betlémář
V obou kostelích v německé Apoldě v Durynsku lidé každoročně obdivují 
nádherné betlémy, které si jsou podobné, a má to svůj důvod: v padesátých 
letech 20. století byly vlastnoručně zhotoveny betlémářem z Království. 
Gerhard Matz spatřil světlo světa 22. února 1926 v Království čp. 356. 
Spolu se svými třemi sourozenci, dvěma bratry a jednou sestrou, vyrůsta-
li v rodném domě, opečovávaní milujícími rodiči. Už jako dítě se u svého 
dědečka seznámil s betlémářskou tradicí i uměním, které si s sebou rodina 
přinesla z Českého Nizozemí – Niederlandu. Později se vyučil truhlářem. 
Po odsunu našel v Apoldě svůj druhý domov. Práci získal v truhlárně Ná-
rodního divadla v sousedním Výmaru. S Annou Marií Broscheovou zalo-
žil rodinu a během manželství se jim narodily čtyři děti. Při objednávání 
svatebního obřadu poznal o 25 let staršího Hanse Kindermanna ze svého 
rodného Království. I přes značný věkový rozdíl si okamžitě porozuměli
a rozhodli se zavést v novém domě – Apoldě – tradici stavění nizozemských 
betlémů. Pro farní kostel sv. Bonifáce zhotovili společně betlém včetně ov-
čího stáda, táborového ohně a stanu. Další známý z Království, jehož jmé-
no není známo, vyřezal pro tento betlém figurky. Gerhard Matz měl za úkol 
vytvořit a postavit město a jeho kamarád Kindermann jej vylepšil barvami 
a zároveň k němu, dle předlohy svého jmenovce Eduarda Kindermanna, 
malíře dekorací z Jiříkova, namaloval pozadí. Stavěli spolu nejen betlémy 
nové, ale zvětšovali a vylepšovali i ty stávající. Během svého života Ger-
hard Matz postavil, věnoval a prodal přes 500 betlémů a tato jeho záliba 
jej, i přes náročnost a dřinu, nikdy nepřestala bavit. Koncem 50 let začal 
postupně ztrácet zrak, což jej přinutilo změnit zaměstnání. Musel se zří-
ci i své velké záliby. Prošel školením maséra a v nemocnici v Apoldě tuto 
činnost úspěšně vykonával. Když se jeho děti osamostatnily, přestěhovali 
se manželé do menšího bytu blíže ke středu města. Pro nedostatek místa
v novém bydlišti přenechal svůj betlém evangelické farnosti v Apoldě, kte-
rá jej až do nedávné doby každoročně vystavovala. Několik let po smrti své 
ženy – dne 8. prosince 2011 – se přestěhoval do seniorského domu poblíž 
katolického kostela, kde 14. března 2013 ve věku 87 let zcela slepý zemřel. 
Smuteční obřad, který se obvykle koná ve smuteční hale, byl pro tohoto 
umělce připraven v kostele sv. Bonifáce, kde se i nadále vystavuje každo-
ročně jeho betlém. Pečuje o něj a staví ho mladý muž, který už jako mla-
dík Gerhardu Matzovi pomáhal. Tomuto mladému muži předal betlémář 
z Království nejen lásku k tomuto umění, ale zasvětil jej i do tajů stavby. 

Helga Hošková
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Schrödingerův institut má své působiště už i ve Šluknově

Řada z vás si jistě všimla nového střediska Schrödingerova institutu, 
který našel své zázemí ve Šluknově na náměstí Míru. Provoz zde zahájil
13. února 2023. Další střediska můžete nalézt v Rumburku, Jiříkově, Krás-
né Lípě, Varnsdorfu, Mikulášovicích a Velkém Šenově. Pojďme si říct něco 
o činnosti tohoto střediska. Schrödingerův institut je místem volného času 
pro Šluknovský výběžek, které nabízí širokou škálu volnočasových aktivit 
od sportovních, přes kulturní, vzdělávací a výchovné. O děti se zde starají 
kvalifi kovaní a vystudovaní pedagogové nebo trenéři, kteří svou práci dě-
lají profesionálně. 
Dále nabízí dva typy projektů, které provozuje v již zmiňované budově na 
nám. Míru: 
 v dopoledních hodinách se jedná o projekt – KOŤÁTKO 
od 8 do 12 hodin 
Předškolní klub Koťátko je určen pro děti od dvou do pěti let. Výhodou 
tohoto klubu je, že se děti stýkají v menších skupinách a tak vychovatelky 
mají dost prostoru pro práci s dětmi (max. 6 dětí). 

 v odpoledních hodinách se jedná o projekt – KOČIČÍ AKADEMIE
od pondělí do čtvrtka, od 12 do 15 hodin
Tento projekt je určen pro děti 1. a 2. třídy, které se doma nemohou kvalitně 
připravovat na další školní den. Proto tyto děti docházejí do středisek, kde 
si mohou napsat domácí úkoly, nechat se vyzkoušet ze slovíček či básničky, 
připravit si školní tašku,… (max. 12 dětí). 

Od září plánují rozšířit svou činnost o další aktivity, např. o hru na ukulele, 
kytaru nebo náhled do oblasti novinářství, kdy by malý novinář přispíval 
svými články do místních zpravodajů…
V případě zájmu o výše uvedené projekty se můžete obracet na gestorku 
paní Gabrielu Hubáčkovou, tel.: +420 777 962 979,
e-mail: gabriela.hubackova@sinstitut.cz

Text a foto: Jitka Schneiderová

Podpořme cestu mladých sportovců
Podpořte nadějné mladé sportovce ze Šluknovského výběžku ve splnění 
jejich velkého snu – účastnit se celosvětového turnaje UNITED WORLD 
GAMES 2023 na velkém klagenfurtském stadionu za účasti několika tisíc 
účastníků z celého světa. Přihlášky už jsou poslané, nyní je ale potřeba za-
platit cestu a ubytování, kterou si ne každý může dovolit.
V tuto chvíli jsme na Světové hry mládeže (UWG – United World Games) 
registrovali 39 mladých sportovců od 8 do 16 let, a když se nám podaří se-
hnat potřebné fi nance, tak bychom do Klagenfurtu vyslali dva týmy fl orba-
listů U13 a U15, tým basketbalistů U12 a jednoho talentovaného šestnác-
tiletého tenistu. 
Pro velkou část těchto dětí je to první zahraniční výjezd a pro všechny děti 
je to první sportovní účast na mezinárodním kolbišti. Některé z těchto dětí 
pocházejí ze sociálně slabého prostředí, a protože víme, že pro jejich rodi-
če není možné zaplatit za ně šestitisícový poplatek za účast a za dopravu, 
snažíme se oslovit dárce, kteří by nám s fi nancováním této akce pomohli. 
Světové hry mládeže se konají letos  již po devatenácté, a to v rakouském 
městě Klagenfurt, ve dnech 22. – 25. červen 2023. Pokud by se nám tato 
akce líbila a povedla, rádi bychom se těchto her zúčastňovali i v následu-
jících letech. Vnímáme to nejen jako krásnou možnost reprezentovat Ús-
tecký kraj a naši vlast a představit lidem Schrödingerův institut, ale i jako 
zajímavou motivaci pro děti, abychom podpořili jejich zájem o sport, ra-
dost z pohybu, ale i touhu něčeho v životě dosáhnout a něco pro svůj cíl 
obětovat a vydržet.
Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?
Vybrané peníze budou využity především na dopravu a ubytování. Pokud 
bude kampaň úspěšná, vybavíme naše sportovce také krásnými dresy, kde 
může být třeba i Vaše logo jako forma vděku za Vaši podporu. 
Zde prosím uvádíme webové stránky dobročinné sbírky Donio, kde mů-
žete jakoukoliv částkou přispět mladým sportovců a otevřít jim tak dveře 
k této životní šanci.  

https://www.donio.cz/podporme-cestu-mladych-sportovcu

Podpořte obnovu Karlova údolí
Vážení přátelé a milí příznivci Karlova údolí,
rádi bychom Vás informovali, že byl spuštěn projekt na podporu obnovy 
zajímavých míst, který vznikl v rámci Seznam Brand Studia a ve spolupráci 
s Královským pivovarem Krušovice.
S radostí vám oznamujeme, že krom dalších bylo i toto krásné místo - Kar-
lovo údolí - vybráno mezi fi nalisty o příspěvek na obnovu. Níže uvádíme 
odkaz na webové stránky, kde můžete svým hlasem ovlivnit, který z projek-
tů vyhraje. Samozřejmě je naším přáním, aby zvítězilo právě Karlovo údolí.
Pro své oblíbené místo můžete hlasovat do 17. března 2023. Za hlasy pro 
Karlovo údolí předem moc děkujeme a těšíme se na první setkání s vámi 
v tomto roce. Srdečně vás touto cestou zveme 8. dubna od 14 hodin do 
Karlova údolí na „Velikonoční hod Beránka“. Za hlasy pro Karlovo údo-
lí předem moc děkujeme a těšíme se na setkání s vámi. 
https://native.seznamzpravy.cz/at-tu-po-nas-neco-zustane-fi nale/

Vaši Martin, Ema a celý tým z Karlova údolí
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Březen je měsícem knihy
„Historie Měsíce knihy se začala psát v roce 1955, kdy proběhl první roč-
ník. Od samého vzniku se Měsíc knihy těšil přízni vládnoucího establis-
hmentu. Není na tom nic divného, protože zrod tohoto velkolepého kultur-
ního projektu byl spojen s oficiálními místy.“
Tolik k internetové citaci. 
To, že si  slovní spojení „březen – měsíc knihy“ pamatujeme doposud téměř 
všichni, je ale opravdu dobře. S jeho častým vyslovováním si podprahově 
uvědomíme, že knihy jsou součástí našeho života od narození až do smrti. 
Vždyť i matrika je kniha. Známe také knížku žákovskou, modrou, vkladní, 
knihu přání a stížností. Ale pod pojmem kniha si jako první představíme 
román, detektivku, pohádky, ale také třeba encyklopedie a kuchařky. Kni-
hy nám přinášejí relax, napětí, poučení, radost. Vzbuzují v nás emoce. Nad 
knihou je nutné přemýšlet. Výborně cvičí paměť. Knihy, ať tištěné nebo 
elektronické, jsou skvělé. Pokud někdo říká, že na internetu najde všech-
no, je sice pravda, ale jen částečná. Na internetu najdete vše co hledáte, ale
v knihovně a knihách najdete často i to co nehledáte, informace, která vás 
posune dál mimo vymezené mantinely. 
Nebojte se knih. Určitě existuje taková, která je úžasná přímo pro vás. Při-
jďte do knihovny takovou knihu nalézt. 
Zajímavá fakta o knize
Původ slova 'Kniha'

Původ z latinského slova pro knihu Liber pochází od Římanů, kteří použí-
vali tenkou vrstvu "liber" která se nachází mezi mezi kůrou a dřevem stro-
mu. Anglické slovo "book" pochází z dánského slova pro knihy "bog", což 
znamená bříza. První lidé v Dánsku psali právě na březovou kůru.
Cenné knihy

Vzácně první vydání Alenky v říši divů od Lewise Carrolla byla vydražena 
za $ 1,5 m na aukci v New Yorku a stala se tak nejdražší dětskou knihou
v historii.
Největším kniha - Ke Tho Daw Phayar

Kompletní buddhistická bible (nebo buddhistické bible) byly ryté do 729 

bílých mramorových tablet a jsou považovány Myanmar buddhisty za or-
todoxní texty. Tabule jsou postaveny do čtverce, přičemž každý je chráněn 
malým chrámem.
Největší knihovna na světě

Knihovna kongresu, Washington DC, USA, obsahuje 28 milionů knih
a má 532 kilometrů regálů.
Pokud byste jeli cca 50 km za hodinu v autě, trvalo by vám těsně pod 8 ho-
din projít všechny. A to je bez přestávky na záchod!
Britská knihovna v Londýně je 2. největší s více než 18 miliony knih.
Největší knihkupectví

Barnes a Noble knihkupectví, New York City, USA. Má 20.71 km z regálů 
a zabírá plochu 14,330 m².
Nejprodávanější autoři všech dob

Tato pocta patří Agathe Christie, autorce detektivních příběhů. Od roku 
1920 se prodalo přes miliardu výtisků jejích knih v anglickém jazyce
a o další miliardu více v 45 cizích jazycích. Více se prodalo již pouze Bible
a knih od Williama Shakespeara.
8 tipů, jak vybrat dobrou knihu na čtení:
1. Podívejte se na obal. Přečtěte si název a podívejte se na titulní ilustraci.
2. Přečtěte si první stránku a použijte pravidlo pěti prstů.
Pravidlo pěti prstů: Pokud je na této první straně pět nebo více slov, které 
neznáte nebo nedokážete přečíst, kniha pravděpodobně není pro vás.
3. Přečtěte si další knihy od vašeho osvědčeného autora.
4. Přečtěte si další knihu z problematiky, která vás zajímá.
5. Zeptejte se někoho, komu důvěřujete, na jeho doporučení.
6. Podívejte se na velikost knihy (aby se vám dobře držela, nebyla těžká, ...).
7. Poohlédněte se po domě. Na dobré knihy často tiše sedá prach ve vašem 
vlastním domě. Možná jste zapomněli na jednu knihu, kterou jste dostali 
loni na Vánoce nebo někdo, kdo žije s vámi, má pár dobrých knih ...
 8. Speciální tip: SWAP v Městské knihovně ve Šluknově. Podrob-
né informace o této akci najdete v samostatném článku ve tomto čísle
Šluknovských novin.

Cestovatelská beseda – Japonsko, jaké to bylo?
Dne 7. února se sál Šluknovského zámku opět zaplnil. Obsah besedy splnil 
avizované téma, „Japonsko zevnitř“. Pan Ondřej Landa vyprávěl o životě, 
zkušenostech, prožitcích a pocitech jaké v této zemi vycházejícího slun-
ce zažil. Hostům také předvedl hru na tradiční japonský hudební nástroj 

taisho goto. O tom, jak poutavé vyprávění bylo, svědčilo absolutní ticho
v sále a následné dotazy z obecenstva. 
Díky skvělým přednášejícím i zázemí zámku se cestovatelské besedy stáva-
jí oblíbeným pořadem a místem, kde je příjemné trávit volný čas. 

Božena Naňáková, knihovnice



ŠLUKNOVSKÉ NOVINY STRANA 17MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Čtení na zámku – České pohádky

Čtenářský klub

SWAP v Městské 
knihovně ve Šluknově

Pozvánka na cestovatelskou
besedu - MEXIKO

Nádherná příroda, kaktusy, sombrera, bílé písčité pláže, aztécké
a mayské památky, koloniální paláce, výborná kuchyně, tequila a mnoho 
dalšího, to je Mexiko. O tom, jak tuto zemi zažil a vnímal bude vyprávět
MUDr. Petr Straka. Beseda se bude konat ve Šluknovském zámku dne
28. března 2023 od 18:00 hodin.

Velikonoce

Milé maminky a tatínkové, máte kamarádku, kamaráda, se kterým byste si 
rádi zašli na kávu, probrali život, chvilku si oddechli od svých jistě milova-
ných ratolestí, ale nemáte hlídání? 
Rozhodli jsme se spojit příjemné s užitečným a tak můžete  dne 16. března 
krátce po 16. hodině   přijít na zámek i se svými dětmi, pro které bude při-
praveno Čtení na zámku. Tentokrát budou na programu České pohádky. 
No a vy budete mít téměř hodinu volna na posezení v zámecké kavárně. 

Dne 16. února se na čtenářském klubu v Městské knihovně ve Šluknově 
opět setkaly čtenářky a milovnice literatury různých žánrů. Opět se jedna-
lo o příjemné posezení s lidmi, kteří by se při běžném životě jen míjeli na 
chodníku. Společné téma, literatura, je svedlo dohromady a tak mají mož-
nost se podělit o své pohledy a vjemy z různých knih. Knihy si doporučovat 
a nebo naopak je třeba i kritizovat. 
Další čtenářský klub se uskuteční opět za měsíc, dne 16. března 2023
od 14:00 hodin.

Protože je březen měsícem knihy a také čtenářů, připravila si pro vás naše 
knihovna Den pro výměnu knih – SWAP (z anglického překladu – vymě-
nit, prohodit) 
Přijďte si k nám vyměnit knihy, které už máte přečtené, znáte je nazpaměť 
nebo se jednalo o nevhodný dárek. Přineste s sebou romány, detektivky, 
dětské knihy, pohádky i kuchařky a můžete je vyměnit za jiné, přinesené 
ostatními čtenáři. Prosíme přineste maximálně 10 knih (ne krabice ani taš-
ky). Knihy by měly být pěkné, v dobrém stavu, prostě takové, které byste si 
na oplátku chtěli odnést. 
SWAP se bude konat v Městské knihovně ve Šluknově dne 23.března 
2023 od 14:00 do 17:00 hodin. K dispozici tu pro vás budou stoly, na kte-
rých budete moci své knihy vystavit. 

Velikonoce jsou tradiční oslavou jara, současným jazykem nazývané Svát-
ky jara. Tyto svátky bývaly v minulosti významnější než Vánoce. V někte-
rých zemích je tomu tak i dnes. V naší zemi stejná důležitost zůstala jen
v některých oblastech, například na Moravském Slovácku. Ale i v současné 
době se tento svátek v rodinách traduje aspoň v minimální míře, tj. v podo-
bě „obchůzky s pomlázkou“ po příbuzných či známých. 
Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky křesťanské církve. Jsou spojené
s památkou umučení a vzkříšení Krista, je to vzpomínka na jeho zmrtvých 
vstání. Silnou tradici měly Velikonoce již v době předkřesťanské. Prapů-
vodně tento svátek souvisel se svátkem nomádských pastýřů a byl spojen 
s obětováním mladých zvířat, především beránka. Měl pravděpodobně 
návaznost na židovský sedmidenní svátek Pesach, kterým si Židé připo-
mínali vysvobození z egyptského zajetí. Velikonoce se slaví vždy po jarní 
rovnodennosti, první neděli po jarním úplňku. Tímto způsobem stanovená 
neděle může být mezi 22. březnem a 25. dubnem. 
Letos vychází Velikonoční neděle a Velikonoční pondělí na 9. a 10. dubna.

Znáte velikonoční tradice? 
Je až neuvěřitelné kolik tradic se v té naší malé české zahrádce dodržova-
lo a v současnosti opět ožívají. Vždyť jenom v období velikonoc se téměř 
ke každému dni vázaly různé zvyky, pověry, pranostiky, říkadla. Už jenom 
samotné stanovení termínu velikonoc navazuje na fáze měsíce a postavení 
slunce. To vše v návaznosti na legendu o Ježíšovi. Potom samotné časové 
zařazení průběh svátků měl pro jednotlivé dny, respektive neděle, pojme-
nování. Například Postní neděle - první postní neděle je nazývaná Černá“, 
druhá postní neděle „Pražná“, třetí postní neděle „Kýchavá“, čtvrtá post-
ní neděle „Družebná“, pátá postní neděle „Smrtná“ a šestá postní neděle 
byla „Květná“ A poté následoval „Pašijový týden“, kdy každý den měl také 
své poslání. Je to Modré pondělí a Žluté úterý, Škaredá středa, Zelený čtvr-

tek, Velký pátek a Bílá sobota, následuje Velikonoční neděle a Velikonoč-
ní pondělí.Velikonoce mají také své symboly jako je pomlázka, beránek, 
zajíček, vajíčka. Speciální je o velikonocích také pečivo, například různé 
koláče, kynuté pečivo v podobě ptáčků, slepic, kuřátek a kohoutků, Jidáše 
a také pečený beránek (tedy ten piškotový). Také běžné pokrmy jsou při-
způsobeny tomuto období. Na stole samozřejmě nechybí vše z vajec, sma-
ženice, pučálka, sekaná a podobně. 
K velikonocům se váže také spousta zvyků. Pro nás je tím nejznámějším 
pomlázka a barvení vajíček. 
Chcete-li se o zvycích a tradicích dozvědět více, vše se dočtete v knize 
Dagmar Šottnerové „Lidové tradice“, kterou si můžete zapůjčit v městské 
knihovně.

Tradice a historie velikonočního mazance
Mazanec je tradiční velikonoční pečivo, které se připravuje na Bílou sobo-
tu tak, aby byl přichystaný na Velikonoční neděli. Hospodyňky dříve cho-
dily s mazancem v neděli ráno do kostela pro posvěcení (svaté pomazání).
I z těchto důvodů se mu říkalo zpočátku svěceník, tento název časem zli-
dověl v pomazanec, nakonec jsme se dostali k mazanci tak, jak jej známe 
dnes.
Ačkoliv v současnosti hospodyňky s mazancem do kostela nechodí, v jeho 
pečení pokračují i nadále. Věděli jste, že je tradice pečení mazance rozsáh-
lá? Některé z dostupných receptů pocházejí ještě z šestnáctého století.
Původ mazance můžeme dohledat v historii anglosaských a dalších ev-
ropských zemí, kde se pekly sladké kynuté bochánky ještě před přijetím 
křesťanství. Po jeho přijetí tento zvyk přetrval a bochánky s mandlemi či 
rozinkami rozdávali mniši chudým lidem.

Božena Naňáková, knihovnice
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Pověst o vodníku pod Tolštejnem
Údolí, kterým vede silnice z Rumburku do Prahy a kde leží romantická 
obec Lesné, bývalo kdysi močálovitou divokou přírodou, obydlené pouze 
zemědělskou usedlostí nalézající k Tolštejnu a vodním mlýnem. Jen zříd-
ka sem, do této pustiny, zavítal poutník, protože tato krajina měla velice 
špatnou pověst. Pozemští a vodní duchové zde tropili své neřesti. Lesní 
ženštiny se vydávaly z údolí do zalesněných výšin a z rybníků vystupova-
li tu a tam žijící vodníci. Jeden z vodníků se ubytoval ve zdejším vodním 
mlýně. Byl to malý mužík se sivým obličejem, vodnatýma modrýma očima, 
žlutými vlasy a bílými vousy. Oděn byl do šedých šatů a na hlavě nosil čer-
venou přiléhající čapku. Jeho nohy byly obmotané rákosím. Tento vodník 
byl dobromyslný duch a mlýnu přinášel užitečné služby. Když v létě prudké 
bouřkové deště naplnily lesní potoky, které s sebou přinášely kořeny a vět-
ve a ucpaly jimi mlýnský příkop, nebo když v zimě ledové výtvory přinutily 
mlýnská kola k zastavení, byl to právě vodník, který tyto překážky jedno-
duše odstraňoval. Proto jej zde mlynáři měli rádi a nejen že jeho pobyt pod 
mlýnskými koly trpěli, ale dokonce mu ho přáli. Velice zřídka opouštěl svá 
vybraná místa a jen za opravdu tuhé zimy, když vody po silnými nočními 
mrazy ztuhly, vydal se spod mlýnského kamene kolem půlnoci do světni-
ce ve mlýně. Tam se nehlučně uvelebil blízko ještě hřejících kamen. Do-
mácí kocour, který jej předouc a lísajíc se k němu vždy radostně vítal, byl 

jeho společníkem. Bylo přirozené, že vodník se svým kapajícím šosem
a rampouchy ve vlasech a vousech ve světnici zanechal stopy ve formě veli-
ké louže. To mlynářově manželce tuze vadilo a nejraději by jej vystrnadila. 
Netroufala se však veřejně proti němu vystoupit. Jednoho zimního večera 
zavítal do mlýna medvědář s medvědem a prosil o nocleh. Mlynářka mu jej 
bez rozmyšlení nabídla a upozornila medvědáře na návštěvy vodníka a do-
dala, že by se ráda nevítaného návštěvníka zbavila. Cizinec přislíbil, že se
o to pokusí. Když nastal čas ke spaní, lehl si se svým medvědem na připra-
vené rozložené seno. Kolem půlnoci přišel jako obvykle vodník do světnice 
a hledal své místo. Zároveň však medvědář pustil ze řetězu svého medvěda. 
Ten obejmul vodníka, ale vůbec ne něžně. Vodník doteď zvyklý pouze na 
jemné objetí domácího kocoura, byl velice překvapen hrubým přivítáním
a zacházením, a když už toho měl dost, utekl ze mlýna. Na druhý den na-
trefil na mlynářku, kterak uklízí v předsíni. Byl po celém těle rozdrásán 
a pocuchán. Tichými slovy se ptal mlynářky, zda dřívější kocour odešel
a místo něj přišel jiný. Když jej mlynářka ujistila, že ano, beze slova a smut-
ně se vydal zpět pod mlýnská kola. Od té doby se už nikdy ve vodním mlýně 
neukázal. Opustil jej a přestěhoval se o kus dál do Lesního mlýna. Zde byl 
po dlouhý čas viděn, jak se ponořuje nebo vynořuje z vody. 
Pověst převzatá z novin Unser Niedrland, únor 2023

přeložila Helga Hošková

„Stezka přátelství“ v Českém Švýcarsku
Z knihy Wilhelma Pfeifera „Wanderungen im Niederland“

Už tenkrát v době Německé demokratické republiky a komunistického 
Československa se obě země snažily turistům připravit příjemný pobyt
v přírodě. Nemálo lidí toužilo svoji dovolenou nebo víkend strávit puto-
váním a lezením po skalách v Labských pískovcích a Českém Švýcarsku. 
Bizarní tvary skal, stinné hluboké rokle a propasti, malebné skalní plošiny 
a převisy lákaly milovníky přírody k návštěvě. Výchozím bodem bylo pro 
obě strany Hřensko, brána k našemu milovanému toku z Česka do Saska
a se 115 m nad mořem nejníže položenému městu celých Čech. A právě 
odtud založily oba státy společně „Stezku přátelství“ k poznávání Lab-
ských pískovců a Českého Švýcarska. Jedná se o oblíbenou trasu z Hřenska
k Pravčické bráně a dále do Mezní Louky k Tiché soutěsce. Trasa měřící
17 km vede skrz lesy, hluboké rokle, kolem jeskyní a zahrnuje i jízdu na loď-
ce v Tiché soutěsce. Celou tuto trasu lze projít za 6 hodin, tedy doporuče-
nou a příjemnou jednodenní túru. I když Pravčická brána nepatří k Nieder-
landu – Nizozemí, náležela vždy k důležitým a oblíbeným výletním cílům, 
při kterých bylo třeba zvládnout výškový rozdíl 250 m. Pravčická brána, 

přírodní úkaz na mohutných pískovcových pilířích, 21 m vysoká a 24 m 
široká, z jejíž horní plošiny je nádherný výhled na České a Saské Švýcarsko 
i na České Středohoří. Odtud dojdeme přes Kozí hřbet do Mezní Louky
a Vysoké Lípy s mnoha možnými odbočkami, míjejíce jednotlivé objekty
a chceme-li třeba až do Jetřichovic. Nejpodstatnější v této krajině je tok Ka-
menického potoka se svými hlubokými zářezy, vodními hrázemi, stavidly, 
přístavišti pro lodě, jízdami na loďkách a vodopády. Trasa této uměle za-
držované vody měří 700 m. Zpáteční cesta této „Stezky přátelstvím“ vede 
Kamenickým údolím, které se zde naposled přibližuje k Labi a vede zpět do 
Hřenska. Není snad člověka, který by tuto trasu neznal, kdo by ji alespoň 
jednou v životě neprošel. A doufejme, že po velkém ničivém požáru v létě 
roku 2022, kdy šesti tisícům hasičů trvalo 20 dní uhašení ohně, se příroda 
opět vzpamatuje, že se i lidé, kteří přišli o svůj majetek, vzchopí, že pracov-
níci Národního parku budou mít dost sil, aby poškozená místa dali postup-
ně do pořádku, aby byla pro nás návštěvníky bezpečná. Ať tento nádherný 
kousek přírody na severu Čech opět láká turisty jako dřív. 

Helga Hošková



ŠLUKNOVSKÉ NOVINY STRANA 19SPORT

Kuželkáři bez přestávky
Zatímco některé sporty mají zimní přestávku, kuželkáři závodí bez pře-
stávky. Mají za sebou už větší část svých soutěží. A-družstvo je v Severo-
české divizi po 16. kole na 6. místě tabulky a před sebou má už jen šest kol.
V posledních utkáních nejprve doma porazilo Lovosice 6:2, potom ve Ska-
lici u České Lípy prohrálo 5:3, ale potom přišla tři vítězství za sebou – doma 
s Lokomotivou Liberec 6:2, v České Kamenici 4,5:3,5 a znovu doma se za-
tím vedoucím týmem SK Verneřice 7:1. Družstvo bojuje ve stálém složení 
Jan Sklenář, František Tomík, Eliška Marušáková, Václav Kořánek, Radek 
Marušák, Petr Vajnar a Antonín Viktora. Kromě soutěže družstev naši na-
stupují i v soutěžích jednotlivců a ani tady si nevedou špatně. Na krajském 
přeboru seniorů v Duchcově 28. ledna 2023 skončil František Tomík na
14. místě, v kategorii juniorek Eliška Marušáková obsadila 2. místo a jen
o 3 body ji unikl postup na mistrovství ČR, protože postupovala pouze 
vítězka. Soutěž mužů proběhla 29. ledna v Teplicích a Petr Vajnar skončil 
třetí a postup na mistrovství ČR mu unikl jen o dva body, protože postu-
povali jen první dva. Všem děkujeme za výborné výkony a za reprezentaci 
Šluknova (na obrázku je Petr Vajnar).
Bojuje i druhé družstvo v krajském přeboru Libereckého kraje. Tady je ode-
hráno už 19. kol z 26 a naši jsou v tabulce na 7. místě ze čtrnácti účastníků. 
Družstvo v sestavě Věra Navrátilová, Karel Barcal, Jan Marušák, Anita 
Morkusová, Petr Tichý a Dušan Knobloch z kraje roku 2023 nejprve pro-
hrálo doma se Sokolem Blíževedly 2:4, potom v Liberci s Béčkem Lokomo-

tivy 4:2, v Jablonci s A-týmem Bižuterie 5:1, tam ale za týden B-družstvo 
Bižuterie porazilo 4:2 a nakonec doma porazilo Spartak Chrastava 4:2. 
Takže i tady se daří a i tato parta kuželkářů dobře propaguje naše město.

Začíná jarní fotbal
Už za několik dní se rozběhnou jarní části fotbalových soutěží. 
Áčko jede k prvnímu zápasu v sobotu 11. března do Dobromě-
řic, které jsou o jeden bod před Šluknovem. Poslední vzájemné 
utkání skončilo remízou 1:1 a na penalty naši vyhráli 5:4, takže 
se dá očekávat vyrovnaný boj. Doma se poprvé letos představí 
opět v sobotu 18. března ve 14.30, kdy hostíme fotbalisty z Er-
věnic. Naposledy s nimi naši opět remizovali 2:2 a důležité body 
získali v penaltách.
Před vlastní soutěží proběhla pravidelná zimní příprava během 
které bylo odehráno několik přípravných utkání. V prvním naši 
porazili Mikulášovické vysoko 11:1, ale bylo vidět, že naši trénu-
jí již několik týdnů, kdežto soupeř teprve přípravu začíná. 
O týden později se hrálo ve Frýdlantu a obrázek byl poněkud 
jiný. K dalšímu přátelskému utkání s velmi kvalitním soupeřem 
jsme chtěli přijet s co nejsilnější sestavou, ale bohužel z důvodu 
zranění, nemocí a dalších okolností nakonec jelo jen jedenáct 
hráčů. První poločas byl velmi vyrovnaný a možná jsme měli
i více gólových šancí. Ve druhém jsme neproměnili penaltu
a s postupem času ubývalo sil hlavně některým hráčům, kteří 
zatím nemají natrénováno. Domácí toho využili a v závěru nám 
nasázeli několik slepených gólů. Přesto to byla dobrá zkouška
v hrubé přípravě. Do Frýdlantu mužstvo jezdí rádo, protože vše 
probíhá v přátelském ovzduší a soupeř je velice kvalitní a korekt-
ní, takže konečný výsledek 1:7 nelze brát jako katastrofu, ale 
jako poučení do další přípravy.
Ve dnech 16. až 19. února proběhlo už tradiční soustředění do-
spělých a dorostenců ve Sloupu v Čechách. Z účastnilo se ho 
kolem čtyřiceti sportovců včetně realizačního týmu a kromě 
fyzické přípravy a regenerace se odehrálo utkání dorostu proti 
Arsenalu Česká Lípa s výsledkem 1-5. A-tým potom zvítězil nad 
Lokomotivou Česká Lípa 6-4. Několik dní po tomto utkání byl
v areálu Lokotky v České Lípě úmyslně založen požár se škodou 
kolem milionu korun a při požáru shořelo zázemí fotbalového 
klubu Lokomotivy, ve kterém byly uloženy tréninkové pomůcky pro mládež a další důležité věci. Oddíl tak utrpěl škodu několik desítek tisíc korun.
B-mužstvo v Lipové zahajuje jarní část okresního přeboru až 25. března v 15 hodin na hřišti Velkého Šenova, dorost potom 26. března v 15 hodin 
doma  s Chuderovem.
Ani naši nejmenší v zimě nezahálejí. Jejich trenéři pro ně zorganizovali miniturnaj, ke kterému kromě našich pozvali ještě žáčky z Varnsdorfu a Mikulá-
šovic. Nadšení, ale i fotbalové umění bylo pro všechny velkým potěšením.
Přejme všem, ať je sport stále těší a dobré výsledky jsou správnou odměnou.

Text: Ing. Milan Kořínek, foto: FB SK Šluknov
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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
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