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Šluknovský zámek 26. prosince ožil 
vánočními pohádkovými posta-
vami. Návštěvníci, kteří čtyřikrát 
v průběhu odpoledne zcela zaplnili 
prostory, společně s účinkujícími ze 
spolku Radost dětem, se výborně 
bavili a zároveň společně přispěli 
dobré věci. 
Honorář spolku, stejně jako vstup-
né z této akce, poputují k Janičce, 
která se narodila s dětskou mozko-
vou obrnou, navíc trpí chorobou 
Charcot-Marie-Tooth, svalovou 
atrofií a astmatem, od letošního 
května je imobilní. Peníze budou 
využity na pomůcky nebo na léčbu.

Zajímá Vás, jak vypadá naše radni-
ce po komplexní rekonstrukci?
Rádi byste navštívili její prostory 
a dozvěděli se více o proběhlé re-
konstrukci, ale i o tom, jak radnice 
funguje dnes?
Pak máte jedinečnou příležitost - ve
středu 16. ledna 2019 v době od 
8:00 do 11:00 a od 13:00 do 19:00 

Jelikož na prosincovém zasedání 
zastupitelstva města byl schválen 
rozpočet na tento rok, rádi bychom 
Vás informovali o největších inves-
tičních (a nejen těch) akcích, které 
jsou v rozpočtu navrženy.
Nejvýznamnější (alespoň po fi-
nanční stránce) akcí bude zahájení 
rekonstrukce budovy školní jídel-
ny, které bude spočívat v zateplení 
budovy (jeho součástí je kromě 
zateplení i oprava střechy, výměna 
oken a nová vzduchotechnika) a vy-
budování bezbariérového přístupu 

hodin proběhne den otevřených 
dveří. Komentované prohlídky 
budou probíhat každých 30 minut 
a budete moci shlédnout všechny 
prostory radnice.
Připravena bude rovněž výstava fo-
tografií o rekonstrukci radnice.
Těší se na Vás tým zaměstnanců 
města Šluknov.

Den otevřených dveří nově rekonstruované radnice

– přístupový chodník, nové zádveří 
s výtahem, oprava podlah a dveří. 
Práce budou naplánovány tak, aby 
ty, které nejvíce omezí provoz, byly 
provedeny v průběhu letních prázd-
nin.
Investice v oblasti komunikací: 
nové asfaltové povrchy v celkem 
10 lokalitách (Království, Císařský, 
Nová Ves, Nové Hraběcí, Šluknov 
– ul. Židovská), kompletní předláž-
dění ul. Smetnova, oprava štěrko-
vé komunikace v Království pod 
Hartou, nové přechody pro chodce 

v ulici TGM u ZŠ a knihovny, rekon-
strukce chodníku v ul. Dr. E. Bene-
še, úprava veřejného prostranství 
v ul. Budišínská, úprava křižovatky 
a prostranství okolo autobusové 
zastávky Benar, dokončení chodní-
ků v Království a v ul. Rumburská, 
nové veřejné osvětlení v ul. Na Hrá-
zi, v zámeckém parku a v ulici TGM 
(nové sloupy, LED osvětlení a pře-
sun kabeláže do země).
Investice v oblasti vodního hos-
podářství: odbahnění rybníku 



Město Šluknov 
nabízí k pronájmu 

prostory restaurace Club 
v Domě kultury 

na náměstí Míru ve Šluknově. 
Více na www.mesto-sluknov.cz 

nebo na tel.: 412 315 326. 

Zezulák, oprava kašny v ul. Dr. E. 
Beneše.
Investice v oblasti školství: oprava 
havarijního plotu zahrady MŠ Svoj-
síkova do ul. Hřbitovní, přírodní za-
hrada v areálu MŠ Žižkova, repase 
vstupních dveří ZŠ J. Vohradského, 
vybudování přístupového chodníku 
do ZŠ Žižkova od parkoviště Penny 
Marketu, dokončení rekonstrukce 
tělocvičny (závislé na dotaci).
Investice v oblasti památek: zahá-
jení opravy střechy sladovny, obno-
va kaple Božího hrobu na Křížové 
cestě v  Království, oprava cestní 
sítě v zámeckém parku, umístění 
nové sochy sv. Jana Nepomuckého 
ve Fukově, dokončení opravy kos-
telíku sv. Jakuba v Císařském.

Investice v oblasti hřbitovů: kom-
pletní oprava hřbitovní kaple ve 
Šluknově, pasport hřbitova v Krá-
lovství, zahájení rekonstrukce zele-
ně na hřbitově v Království.
Investice v oblasti hřišť: zahájení 
rekonstrukce městského stadionu 
(přeložka elektro), dokončení no-
vého dětského hřiště v Království, 
oplocení dětského hřiště v Císař-
ském, osvětlení sportovního hřiště 
Budišínská.
Stavební investice: dokončení 
vyhlídky Židovský vrch včetně pří-
stupové cesty, nová elektroinstala-
ce a vytápění hasičské zbrojnice ve 
Šluknově.
Investice v oblasti životního pro-
středí: obnova kontejnerových 
stání, zahájení obnovy odpadko-

vých košů, květinová pyramida na 
náměstí, zahájení revitalizace ze-
leně alejí Rybničná a Křížová cesta 
Království.
Projektové dokumentace: kom-
plexní revitalizace sladovny, do-
pravní hřiště pod OO PČR, dokon-
čení chodníku v ul. Budišínská, 
odvodnění a zpevněné plochy lo-
kality Garáže, úprava křižovatky na 
Špici.
Výčet není kompletní, kromě výše 
zmíněných se uskuteční ještě řada 
menších aktivit, příp. mohou čer-
pání rozpočtu ovlivnit obdržené 
dotace, k nimž se žádosti nyní aktu-
álně připravují.
V průběhu roku budeme o realizo-
vaných akcích průběžně informo-
vat.                            Mgr. Martin Chroust

Policie ČR - Šluknov 
412 386 333, 974 432 751, 158

Městská policie 
412 315 310, 602 881 677, 156

Hasiči 
412 386 150 (jednotka SDH) 

nebo 950 437 011 (jednotka HZS 
Šluknov), 150
MěÚ Šluknov 

 spojovatelka 412 315 300
RIC (Šluknovský zámek)
412 332 741, 739 593 014

Dům kultury 
412 386 219, 731 411 504

DPS 412 358 411
MŠ Žižkova 412 386 214

MŠ Svojsíkova 412 386 260
Městská knihovna 

412 386 968
Stadion 730 511 156

Technické služby 
412 386 202

Dětský lékař MUDr. Vejl 
412 386 283

MUDr. Prejzek, MUDr. Čechovič 
412 386 274

Lékárna Herba 412 386 515
Lékárna, nám. Míru 

412 386 626
Česká pošta 412 386 435-6

Česká spořitelna 
956 732 560

GE MONETA Money Bank 
412 386 453
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Městská ubytovna Šluknov, na-
cházející se 2 km od centra města 
v městské části Šluknova – Králov-
ství, je opět v provozu. Od března 
roku 2017 do října roku 2018 se 
stala náhradním místem radnice, 
která byla rekonstruována. Poté 
prošla ubytovna menší rekonstruk-
cí a nyní je opět k dispozici turistům 
města, svatebním hostům, nečeka-
ným návštěvám či pracovníkům, 
dojíždějícím za prací. Disponuje 3 
jednolůžkovými pokoji, 7 dvoulůž-
kovými, 4 trojlůžkovými a 3 čtyř-
lůžkovými pokoji, celkem 41 míst, 
z toho 6 míst pro sociálně potřebné. 
Na každém pokoji se nachází ledni-
ce a rychlovarná konvice. Na patře 
je dále k dispozici standardně vyba-
vený kuchyňský kout. Na každém 

Radost ze života, pevné 
zdraví, mnoho pracov-
ních i osobních úspěchů 
v roce 2019 přeje všem 
našim čtenářům redakce 
Šluknovských novin.

 Jitka Schneiderová
šéfredaktorka

patře se nachází společné sociální zařízení (WC a sprchové kouty). 
K dispozici je také společenská místnost s TV. Dále je zde možnost parkování 
v objektu ubytovny. WiFi pro ubytované zdarma. Cena za ubytování je 175 
Kč/noc. Pro ubytování od 7 nocí výše je poskytována sleva – 150 Kč/noc. 
Kontakt na správce ubytovny tel. 731 506 030, email: ubytovna@mesto-
-sluknov.cz

Text a foto: Jitka Schneiderová, šéfredaktorka



Vážení a milí spoluobčané,
vánoční svátky máme za sebou a stojíme na prahu nového roku 2019. Přeji 
Vám všem, aby Vás letos provázelo zdraví, aby Vám bylo štěstí nakloněno, 
abyste byli spokojeni a těšili se ze svých dětí, vnoučat, pravnoučat. 
Rozpočet města na rok 2019 
V prosinci proběhlo zasedání zastupitelstva města Šluknov, na kterém se, 
kromě jiných bodů, schválil rozpočet města na rok 2019. Jedná se o vel-
mi důležitý dokument, proto jsme mu věnovali patřičnou pozornost. Při 
přípravě rozpočtu kolegové vedoucí jednotlivých odborů předložili své ná-
vrhy, které prošly třemi tzv. škrtacími kolečky, až jsme se dostali na finální 
čísla rozpočtu. Požadavky žádného z odborů nebyly uspokojeny v plné na-
vrhované výši, protože možnosti rozpočtu jsou jasně dané. Vždy se rozho-
dovalo o prioritách, potřebnosti a naléhavosti plánovaných akcí a investic. 
Jsem si vědoma, že občany zajímají zejména investiční akce a většina z nás 
by chtěla v co nejkratším době zrekonstruovat například sokolovnu, kino, 
sladovnu, Dům kultury, tribunu na hřišti a další. Zázraky ale nikdo z nás 
neumí. Je ale velmi důležité se na tyto akce dobře připravit a realizovat je 
postupně. Každý rok něco. A pokračovat se bude i v tomto roce.
Plánované investice v roce 2019
V rozpočtu města jsou schváleny investiční akce a já si Vás dovolím o ně-
kterých z nich informovat. Největší a nejnákladnější bude rekonstrukce 
školní jídelny, která si to zcela zaslouží. Značná část finančních prostřed-
ků je alokována na opravu místních komunikací. Opravy budou probíhat 
ve všech katastrech města, aby to bylo spravedlivé. Seznam komunikací 
schválilo zastupitelstvo města. Víme, že je ve městě množství komunikací, 
které opravit potřebují a na které se letos nedostane. Nicméně v postup-
ných opravách budeme pokračovat každoročně. V tomto roce bude dokon-
čen chodník v Království a bude vybudován chodník v ul. Rumburská od 
křižovatky u Bohemky k přejezdu. Další zajímavou akcí bude úprava plo-
chy u autobusové zastávky Benar a prostranství v ul. Budišínská (naproti 
krámku). V participativním rozpočtu, o kterém mohli svými hlasy rozho-
dovat občané města, vyhrála oprava hřbitovní kaple ve Šluknově. Je v plá-
nu oprava střechy, fasády, vnitřního vybavení a uspořádání včetně bez-
bariérového vstupu, dále ozvučení vnitřní i venkovní. V zámeckém parku 
bude provedena oprava cestní sítě, jezírka a dřevěných prvků, na kterých 
se zub času již podepsal – most přes rybníčky, dřevěné prvky v růžové za-
hradě a terasa u zámecké cukrárny. Na městském stadionu budou pokra-
čovat přípravné práce pro plánovanou rekonstrukci objektu tribuny. V roce 
2019 bude dokončena vyhlídka na Židovském vrchu. Dále bude zpracován 

pasport hřbitova v Království, který 
jsme získali do majetku města. Jed-
nat se bude o zaměření hrobových 
míst a uspořádání celého hřbitova, 
na jaře bude zahájena postupná 
úprava stávající zeleně. V plánu je 
odvodnění a nové fasády u dvou 
bytových domů v majetku města 
na náměstí. V loňském roce jsme, 
bohužel, tyto investice provést ne-
mohli z důvodu připomínkování ze 
strany památkářů, které bylo znač-
ně zdlouhavé. Dále budou pokra-
čovat dílčí práce na opravě Domu 
kultury – toalety, rozvody plynu 
a elektřiny, hydroizolace dvorního traktu, opravy na sále. 
Žádosti o dotace
V letošním roce budeme žádat o poskytnutí dotací na opravy místních 
komunikací a na opravu tělocvičny. V tělocvičně je třeba zrekonstruovat 
v obou sálech podlahy a vnitřní stěny. Poté bude budova tělocvičny zcela 
hotová.
Projektové dokumentace
Vypracování projektových dokumentací stojí značné finanční prostředky, 
ale jsou zcela nezbytné před zahájením oprav, rekonstrukcí a při podávání 
žádostí o dotace. V rozpočtu města je počítáno se zpracováním projektové 
dokumentace na sladovnu, kde je v plánu zrealizovat malý pivovar, restau-
raci, ubytovací zařízení, venkovní posezení s dětským koutkem a parkovací 
místa. Na konci roku 2019 bychom velmi rádi podali žádost o dotaci na 
rekonstrukci tohoto objektu. Dále bude zpracována projektová dokumen-
tace na odvodnění celého prostoru u garáží ul. Rumburská. Tento prostor 
je nevyhovující a dlouhodobě kritizován ze strany občanů. Proto jsme při-
stoupili k radikálnímu způsobu řešení této lokality a chtěli bychom také 
využít dotačních prostředků na plánovanou úpravu. Poslední projektová 
dokumentace bude zaměřena na dlouhodobě plánované dopravní hřiště 
pro děti v lokalitě pod budovou Policie ČR.
V plánu je množství práce, které bude v našem městě realizováno v průbě-
hu roku 2019. Naším cílem je, aby práce byly ku prospěchu města a jeho 
občanů. Aby investice byly smysluplné a s ohledem na jejich využití v bu-
doucích letech.                                                                                             Eva Džumanová

Čechy, Německo a Polsko, tzv. Trojmezí, je zajímavé svou jedinečnou 
a nádhernou architekturou – podstávkovými domy. I kdysi samostatná 
obec Království ve Šluknovském výběžku, obklopená zelení a rybníky, se 
může touto lidovou architekturou pyšnit.
Charakteristickým prvkem těchto staveb, ve kte-
rých se skloubil slovanský typ domu s německým 
vlivem, jsou roubená přízemí a hrázděná patra, 
často krytá břidlicí, která sem byla dovážena po za-
vedení železnice. Toto břidlicové obložení chránilo 
samotnou stavbu před povětrnostními vlivy. Sta-
vebníci často z břidlicových tašek, někdy i několika 
barev, vytvářeli nádherné obrazce – ornamenty.
Vchod do domu byl obvykle uprostřed. Vcházelo se 
jím do síně, kde v její zadní části bývalo topeniště, 
kde se i vařilo. Ze síně pak vedly dveře do světnice, 
většinou jediné místnosti, která byla vytápěná. Zde měli tkalci umístěn tkal-
covský stav, protože tkaní plátna bylo jejich obživou. Na druhé straně síně 
vedly dveře buď do komory, nebo do chlévní části domu, kde rodina chovala 
kozu, ovce či krávu. Zároveň zde bývalo místo i pro úschovu nářadí. Tato na-
máhaná část domu se postupně vyvinula v přízemní zděnou část.
Zatímco roubená nebo pažená světnice v přízemí byla samostatná a otřesy 
tkalcovského stavu tak nemohly narušit její statiku, stálo patro na podstáv-
ce – sloupech, které sloužily jako nosná konstrukce. Tato nevytápěná část 
domu sloužila jako ložnice a pro úschovu obilí, krmiva a podobně.
Mnoho podstávkových domů má mezi stropem obytné světnice, případně 
komory, a mezi podlahou horního patra meziprostor - vzduchovou vrstvu, 
která má tu výhodu, že slouží jako izolátor tepla. V době války sloužil tento 

prostor i jako skrýš pro potraviny a cenné předměty.
Tyto domy měly střechy z počátku jen sedlové, později i valbové. Kryty byly 
většinou jen slámou či slaměnými došky, později břidlicí. Aby do půdních 

prostor šlo světlo a mohly se větrat, byly do střech 
zabudovány různé druhy vikýřů: štičí tlamy, volská 
oka, sedlové či pultové vikýře aj.
Dveřní portály – ostění byly ze žuly nebo měkčího 
pískovce, který se dal lépe opracovávat, takže byly 
často bohatě zdobené. Nezřídka je do nich vysekán 
letopočet vzniku.
Truhláři si nechávali záležet i na orámování oken, 
které bývalo též velice zdobné. Bohužel bylo po 
2. světové válce a po odsunu původních německých 
obyvatel mnoho těchto domů zbouráno a použito 
jako otop. Mezi prvními byl zlikvidován dům čp. 

185, který měl jako jediný ve vesnici slaměnou střechu. Na další domy byly 
v 60. letech 20. století vydávány demoliční výměry. Ještě dnes jsou vidět 
jejich základy nebo sklepy. Každoročně se některý z ještě existujících stane 
obětí požáru.
Smutné je, když si někteří majitelé zrenovují „podstávku“ tím způsobem, že 
jej celý přestaví a tím ho připraví o jeho původní krásu, což je ohromná škoda.
Naproti tomu patří veliké poděkování těm, kteří jeho vzhled zachovají. 
Vždyť takový domek po rekonstrukci může rodině poskytnout veškeré po-
hodlí současného stylu života.
V Německu byla založena nadace „Podstávkové domy“, která se snaží o za-
chování této architektury v česko-německo-polském Trojmezí.

Zpracovala: Helga Hošková



Ve střední Evropě je spousta historických hranic, které nechtějí zmizet. 
Některé jsou docela dobře známy a jednotlivé země o nich živě debatují 
a snaží se je překonat. Nikdo nepopírá, že mezi bývalým západním a vý-
chodním Německem jsou stále výrazné ekonomické a sociální rozdíly. Na 
jihu Slovenska kreslí dělicí čáru zase maďarština. Na sever od nás býva-
lá hranice německého Pruska rýsuje předěl mezi západním liberálnějším 
a východním konzervativnějším Polskem.
A pak je tu Česko – nejhomogennější stát středoevropského regionu, kde 
je od jednoho konce republiky na druhý rozumět stejnému jazyku, kde 
nenajdete žádné velké regiony s minoritami či naprostými ekonomickými 
a sociálními propady. Přesto i Česko má ve svém nitru jednu historickou 
hranici, se kterou si nedovede poradit – Sudety.
Trocha historie, když je těch sto let od vzniku Československé republiky: 
při vzpomínce na rok 1918 totiž musíme vzpomenout i čtyři německé pro-
vincie, které vyhlásily na konci října téhož roku autonomii. Začne to Su-
detskem, tedy severozápadem Moravy a severovýchodem Čech. Pokračuje 
přes Německé Čechy zahrnující severozápad Čech až do Sudetské župy, 
která zabírala jih Čech. A už jste na Německé jižní Moravě. Jejich pokus 
o politické odloučení tehdy neuspěl. 
Ve 20. letech se dokonce zdálo, že nejen Češi a Slováci, ale i Němci budou 
nakonec schopni ztotožnit se jako občané s novým státem. V roce 1926 
vstoupily dvě německé strany do československé vlády, v roce 1929 dvě 
třetiny Němců hlasovaly pro aktivistické strany, tedy pro ty, které chtěly 
spolupracovat s Prahou a netáhlo je to už do Berlína či Vídně.
Zbytek známe. Po zvěrstvech nacismu v roce 1945 byly tři milióny němec-
ky mluvících obyvatel vysídleny a za tím byl problém - abychom použili slo-
va prezidenta Edvarda Beneše - „vylikvidován“. Nejen fyzicky vysídlením, 
ale bylo to myšleno i historicky, sociálně a ekonomicky.
Část historickou a politickou otevřel po roce 1989 prezident Václav Havel 
svou omluvou za vysídlení, která vyústila v Česko-německou deklaraci 
v roce 1997.
Ale sociální a ekonomické dědictví Sudet nezmizelo. Linie Sudet dnes už 
nekreslí etnickou a jazykovou hranici, ale hranici chudoby a všech mož-
ných znevýhodnění.

Z dálky jasné, zblízka nepochopitelné
Dobře je to vidět například, když přiložíte přes sebe někdejší mapu jazykové 
hranice a dnešní mapu vícečetných exekucí. Ta linie je až neuvěřitelně po-
dobná. A takto s většími či menšími odchylkami můžete pracovat s dalšími 
statistikami: největší nezaměstnanost, doplatky na bydlení, vyloučené lokali-
ty, průměrný věk dožití, kupní síla obyvatel, počet dlužníku v prodlení…
Na jednu stranu to není nic nepochopitelného. Komunistická vláda dosíd-
lila pohraničí často nekvalifikovanými dělníky a zemědělci, přeorientovala 
regiony na těžký průmysl a těžbu. V pozdním socialismu vše řešila mohut-
nými transfery, ale do zcela neperspektivních odvětví ekonomiky. Po roce 
1989 se vše zhroutilo a spousta lidí přišla o perspektivu jistot, jakkoli mi-
zerných. Nevyřčená naděje, že pohraničí bude po roce 1989 zachráněno 
otevřením hranic a kapitalismem a ještě později vstupem do Evropské unie 
a eurofondy, se ukázala mylná. Na ojedinělé pozitivní příklady stále připa-
dají celé regiony výrazně zaostávající za zbytkem republiky.
Co ale může být pochopitelné při pohledu z vrtulníku, to není vůbec pocho-
pitelné zblízka. Každý jednotlivý okres s klesající kupní silou, každé město 
neschopné se už půl století znovu nastartovat, každé předměstské ghetto je 
často zcela zbytečný konkrétní příběh oblasti, na kterou všichni zapomněli. 
Na příkladu je to vždy nejlépe viditelné. Tak třeba Předlice, kdysi výstavní 
německé městečko Predlitz v blízkosti jednoho z průmyslových center Su-
det Ústí nad Labem (Aussig). Dnes ghetto na konci Ústí, kde je vše špatně. 
Rozbořené domy, které nikdo nedokáže ani strhnout, ani opravit. Byznys 
s chudobou v plném proudu. Při deštích vytékající kanály. 
Předlice si přitom na nedostatek pozornosti nemohou stěžovat. Média 
mají o čem referovat: Jednou tam spadne roh domu vedle mateřské školky, 

jindy je to ohnisko žloutenky a jindy zase dvě desítky lidí včetně dětí musí 
do nemocnice po požáru domu. 
Ale to je vše. Přitom jde v tomto případě jen o pár ulic na předměstí jed-
noho z velkých měst republiky, která zažívá časy hospodářského boomu. 
A i přesto s odkazem Sudet zde nikdo nedokáže pohnout.

Chudoba nejen ekonomická, ale i sociální
Sudety chudoby často evokují především ekonomické problémy. Ale dneš-
ní Sudety jsou definovány mnohem více také sociálně, nejen ekonomic-
ky. Politolog Jakub Lysek se v jednom průzkumu z roku 2013 zaměřil na 
měření sociálního kapitálu. Podíval se například, jak se v kterých krajích 
důvěřuje institucím, čte se seriózní tisk, jaký je počet neziskových organi-
zací či dárců krve na tisíc obyvatel, kolik lidí se organizuje v dobrovolných 
hasičích či sportovních svazech. 
Výzkum nebyl po okresech, kde jsou sudetské hranice vidět zdaleka nej-
lépe, ale i tak výzkum dokázal, že výrazná apatie je například v Ústeckém, 
Moravskoslezském či Karlovarském kraji. 
Teprve když takto spojíme ekonomická a sociální data, vidíme pravý roz-
měr problému. Nejen nejnižší kupní síla, nejen nejvyšší nezaměstnanost 
či nejvíce exekucí. Ale i největší nedůvěra ve stát, vysoká apatie ve vztahu 
k okolí, nízké možnosti komunitního trávení volného času. 
To jsou dnešní Sudety ve všech podobách chudoby.

Místo apatie protest
Problémy pohraničí jsou samozřejmě už viditelné od obnovení demokracie 
v Československu v roce 1989. Ale dosud to nebylo velké téma. Politicky 
totiž Sudety nedělaly problémy. Po nadšení pro Konrada Henleina a pak 
Klementa Gottwalda se sice po roce 1989 pohraničí stalo volební základ-
nou KSČM, ale nebylo to nic, co by ohrožovalo život republiky. Sudety pře-
devším vždy po roce 1989 volily tím, že nevolily – nikde jinde v republice 
nebyla větší volební apatie. 
Ale to se mění. Sněmovní volby v roce 2017 ukázaly vedle KSČM ještě jed-
nu stranu, která má nově nejintenzivnější podporu právě v pohraničí, a to je 
hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Zatímco starší ročníky 
protestně volí krajně levicovou KSČM, ti mladší krajně pravicovou SPD.
Jak zásadní jsou Sudety v dnešní politickém životě, pak dokázaly prezi-
dentské volby v roce 2018. V prvním kole Sudety sehrály svou obvyklou roli 
– sice si vybraly toho protestnějšího kandidáta (Miloše Zemana), ale příliš 
nevolily. Vše se ovšem změnilo v druhém kole. Prezident Zeman se cíleně 
obrátil svou rétorikou a tématy právě na protestní voliče v pohraničí a vy-
platilo se mu to. Zatímco ve vnitrozemí najdeme spoustu okresů, kde vo-
lební účast klesla, Sudety se rozhodly jít k volbám. A volit masově Zemana. 
Přehlížený problém Sudet od prezidentské volby najednou Prahu a další cen-
tra moci eminentně zajímá, protože má sílu rozhodnout volby. Zloba pohra-
ničí už má reálné politické vyjádření. Pokud Zeman vyhrál v těsném souboji o 
150 tisíc hlasů a v druhém kole se největší nárůst počtu voličů projevil právě 
v pohraničí, pak se logicky nabízí vysvětlení, že ona dosud apatická protestní 
masa našla své nové hrdiny. A dokázala jim i pomoci k úspěchu.

Pořád řešitelný problém
Co s tím? Teď by asi měla zaznít úvaha, jak je těžké, ne-li nemožné, během 
pár roků zkusit vyřešit sedmdesát let živený problém. 
Ale nezazní. Vždyť co je český problém se Sudety proti slovenskému pro-
blému s jihem (ale i východem), proti hlubokému západo-východnímu na-
pětí v Polsku, proti rozseknutému a znovu sešitému Německu, proti Ma-
ďarsku s maďarskými menšinami za hranicemi? I při vší složitosti českého 
pohraničí je nutné odpovědět: ve srovnání s problémy sousedních států to 
není nic neřešitelného.
Kdybychom se detailněji pustili do rozboru počtu exekucí a pásem neza-
městnanosti, zjistili bychom, že problémy zatím nemají pandemický ráz. 
Stále je možné vyčlenit jednotky či desítky miliard, které v případě dobrého 
zacílení mohou problém zmírnit či vyřešit a pomoci republice jako celku 
k vyššímu hospodářskému růstu.
Základem je změna uvažování v centru moci v Praze a jinde. Není nutný 
žádný kopernikánský obrat, stačí pouze si uvědomit, jak moc surovinové 
drancování v historii přispívalo k hospodářskému růstu celé republiky a že 
nyní je třeba zase něco vrátit. To samé platí o těžkém a těžebním průmyslu, 
který globálně vydělával, ale lokálně za sebou zanechával sociální, zdravot-
ní a ekologické škody.
Sudety nepotřebují soucit vnitrozemí. Skoro třicet let od konce komunismu 

David Klimeš - novinář a pedagog. Jako hlavní analytik 
týdeníku Ekonom komentuje ekonomické a politické dění. 
Vyučuje komunikaci na Fakultě sociálních věd. 
Vystudoval žurnalistiku, historii a mediální studia. Dok-
torát obhájil v roce 2012. Naposledy vyšla jeho kniha „Jak 
probudit Česko: recept na úspěšnou republiku“



dr. Laube v r.1949 na středisku ve Šluknově

3. ledna 1949 zahájena „Pětiletka“ 
– pětiletý výrobní plán.
Začátkem roku bylo na příkaz 
MNV rozprodáno zkonfiskované 
víno z prodejny Fr. Votavy ve Sme-
tanově ulici a získané peníze ve výši 
500 000 Kč zaslány do Prahy na 
účet fondu národní obnovy.
20. března odešla ze Šluknova 
vojenská jednotka, která sídlila na 
zámku. 1. února byl zrušen okres 
a přestěhován do Rumburku. Zá-
roveň zrušen i okresní soud a péče 
o mládež.
Měšťanská škola má tři ročníky 
a jednoroční učební kurz (JUK). Po 
vyhlášení Pětiletky zahájena roz-
sáhlá spolupráce školy s místními 
závody, takže skoro každá třída má 
nad sebou patronátní závod. Do 
školní kuchyně, která byla zřízena 
v předchozím školním roce ze ze-
měpisného kabinetu, byl pořízen 
nejmodernější nábytek. Školním 
dětem jsou podávány přesnídáv-
ky. Učitel František Brzoň se svým 
zájmovým pěveckým sborem získal 
1. cenu v soutěži tvořivosti mlá-
deže (STM) v Rumburku. Z kraj-
ského kola v Liberci si přiváží sbor 

Sepsala: Helga Hošková
Pozn. redakce: Předešlé řádky jsou výpisem z kroniky města. Můžete 
se proto setkat s pojmy, názvy a výrazy, které jsou poplatné době, kdy 
zápisy vznikaly.

3. cenu. V okresním kole STM se 
sbor umístil na 1. místě. Třídy se 
i v tomto roce zúčastňují sběru 
odpadových surovin. Žák Příhoda 
ze třídy III.B se v kraji umístil na 
2. místě a za odměnu obdržel kolo. 
Dosavadní školní inspektor Šidlof 
je přeložen do Liberce, místo něj 
nastoupil Fr. Hanuš. N. p. Elektro-
svit přebírá patronát nad školou.

V květnu je ve městě zaveden roz-
hlas.
Textilní závody jsou sdruženy do 
n. p. Flanela s podnikovým ředitel-
stvím ve Šluknově.
Přes ostré protesty občanů zrušil 
okresní národní výbor (ONV) 
v Liberci nemocnici a zřídil 
Dům národního zdraví s lékařem 
MUDr. Ottem. Zbylé budovy byly 
dány k dispozici Charitě ke zřízení 
domova pro přestárlé občany.
Od 28. července nosili členové 

sportovního klubu na úborech znak 
Šluknova. Na hřišti se konalo míst-
ní sletové cvičení.
V říjnu došlo ke vloupání do hotelu 
v Karlově údolí a odcizeny drobné 
předměty. Aby uzavřená budova 
nepodléhala zkáze, byla nabídnu-
ta OV KSČ pro internátní školení 
funkcionářů. 
V témže měsíci byla zrušena národ-

ní správa J. Ulrichovi v hotelu Pra-
ha (dnes hotel Erlec naproti faře) 
a provozovna začleněna do komu-
nálního podniku města Šluknova. 
4. října bylo otevřeno na zám-
ku muzeum, kam byly umístěny 
všechny exponáty z původního mu-
zea. Ve II. patře byla zřízena veřejná 
knihovna a svěřena učiteli Vladimí-
ru Konečnému.
10. října ukončeno vyučování ná-
boženství ve škole, které vyučova-
la s. Zámotková (pravděpodobně 

uvedeno chybné jméno, jelikož 
náboženství vyučovala Vlasta Zi-
motová).
18. listopadu byl Mariánský dům 
čp. 534 přidělen církvi českobra-
trské a budova čp. 580 po zrušení 
okresu předána ministerstvu škol-
ství.
Z rozpočtu MNV financováno 
zřízení vývařovny obědů při škol-
ní družině a vybaveno zdravotní 
středisko, kde měl ordinaci i zubní 
lékař, dětská lékařka a byla zde i po-
radna pro matky, kojence a děti.
Pracovníci vodohospodářské služ-
by Varnsdorf provedli výkop studny 
poblíž vojenského útvaru a vodu 
svedli do městského potrubí. Po 
adaptaci „Divadla mládeže“ v uli-
ci Na Hrázi, byla budova předána 
Svazu československé mládeže. 
V rámci akce „5M“ po celý listopad 
a prosinec, pokud to počasí dovo-
lovalo, upravována silniční spojka 
kolem zámku směrem k požární 
zbrojnici. Této akce se brigádnicky 
zúčastňovalo mnoho občanů. 
31. prosince přebírá úkoly okres-
ní školní rady, která byla zrušena, 
místní národní výbor.

bychom se neměli vracet k centrálnímu plánování a vytvářet například na-
tvrdo speciální daňové pohraniční zóny, kam by utíkaly fabriky z vnitrozemí.
Sudety jen potřebují odvalit ten balvan historické zátěže. Chytrých řešení 
může být nespočet a v různé kombinaci za různě vysoké částky. Vyberme 
tedy jen některé. 
Určitě je to budování infrastruktury. Pohraničí protíná tu a tam dálnice, 
ale nikdo neopravuje praskající okresky, které by se nově vyasfaltovaly 
a pobídly tak k dojíždění do práce do vedlejší vesnice. Infrastruktura ale 
samozřejmě není jen asfalt a beton. Jsou to například i data. Zasíťování po-
hraničí vysokorychlostním internetem by nepochybně představovalo jeden 
z nejúspěšnějších projektů v poměru cena/výkon.
Pak se nabízí státní pomoc s brownfieldy. Stará průmyslová pohraniční 
města hyzdí obrovské chátrající továrny a další průmyslové zóny. Na jejich 
strhnutí nemají města často peníze a stát dává málo. To je nepochopitelné. 
Jednak žádné město s padající sudetskou továrnou na náměstí nezačne po-
řádně žít. A pak to je hloupost i ekonomicky. Často jde o lukrativní parcely 
a po demolici by je město jistě dobře prodalo na smysluplné využití.

Pokračování ze str. 4 Dalším bodem jsou daně a poplatky. Není třeba speciální nižší daně z pří-
jmu právnických osob. Postačí poddolovaným a jinak znevýhodněným 
městům zvýšit rozpočtové určení daní. 

Předsevzetí ke stému výročí republiky
Pokud jsme si připomněli sto let od vzniku republiky, připomeňme si také 
tehdejší snahu Tomáše Garrigue Masaryka a dalších vtáhnout tehdejší Su-
dety do života nové republiky. A v druhé polovině 20. století se na chvíli 
i zdálo, že Sudety se opravdu rozhodly ztotožnit s československým státem.
Dnes je situace jiná v tom, že neřešíme spor etnik. Řešíme ekonomické 
a sociální znevýhodnění pohraničí, které dlouho mlčelo, ale v posledních 
volbách ukazuje, že mlčet už nechce. I tento protest je potřeba znovu vtáh-
nout do života republiky. Podaří se to? To poznáme podle toho, že místo ex-
trémistů a populistů začne pohraničí volit alespoň tu a tam někoho jiného.
Jedno z nejdůležitějších předsevzetí při oslavách sta let republiky by tedy 
mělo být: rozmazat tu stále příliš dobře viditelnou hranici Sudet a dopřát 
pohraničí už konečně smysluplnou budoucnost.
Vyplatilo by se to celé republice. 

David Klimeš, Esej ze 109. čísla Revue Prostor „Osmičky“

stravování učitelů v nově vybavené kuchyni



Letos jsme se po roční pauze vydali zase na Stříbrnku za naším milým Mi-
kulášem a jeho přáteli čerty a andílky. Atmosféra to byla opět kouzelná, děti 
se sice zpočátku trochu bály, ale brzy poznaly, že i čert může být jejich ka-
marádem a všechny mu slíbily, že už budou poslušné, budou pomáhat, ...

Společně jsme našim novým kamarádům zazpívali i zatančili a za zvuku 
vánočních koled jsme se rozloučili a vraceli jsme se do školky se zvědavostí, 
co nám v ní Mikuláš asi zanechal. Balíčky byly bohaté a děti si spolu s nimi 
domů odnesly i nové zážitky. 

Vánoce se kvapem blíží a my máme před sebou nelehký úkol. Musíme 
připravit besídky pro naše milé rodiny. Ale protože máme školku plnou 
šikovných dětí, nakonec jsme i přes drobné překážky besídky připravili 

a společně jsme si s rodiči poseděli u vánočních stromečků. Pouze malé 
žabičky a srdíčka přesouvají svá vánoční posezení na leden, protože jejich 
děti přemohly bacily. Kuřátka si připravila netradiční vánoční program. 
Své rodiče pozvali do pekla mezi čerty... Berušky a sluníčka vzali své ro-
diče na dlouhou cestu do Betléma, kde všichni společně přivítali malého 

Ježíška... A na závěr nechyběla ani vánoční nadílka, na kterou jsme se těšili 
nejvíce. A v tomto nabitém čase jsme si našli i chvíli na to, abychom se, tak 
jako každý rok, podívali do praktické speciální školy, kde jsme shlédli vá-
noční představení, prohlédli jsme si třídy a vyrobili jsme si drobné dárečky 
v tvořivých dílničkách. Všichni jsme si popřáli krásné vánoční svátky a do 
nového roku si vzájemně popřejme, aby byl lepší než ten letošní, ať jsme 
všichni zdraví, šťastní, ať jsme na sebe hodní a ať se máme rádi.



Velice děkujeme pekárně Haback za úžasnou exkurzi, která se již stala 
milou tradicí. Zaměstnanci dětem velmi hezky ukáží, jak se pečivo vyrábí 
a dokonce jim umožní upéct si vlastní voňavou dobrotu. Opět jsme si ná-
vštěvu moc užili.  Ještě jednou děkujeme a těšíme se zase příště. MŠ Srdíč-
ka                                                                  Text a foto: Irena Staníková a Bára Heinzová

Text: Hana Princová, 
foto: Hana Princová, Kristýna Čurgaliová a Božena Sokolová

Na snímku členové vietnamské komunity ve Šluknově, kteří nás do školky při-
šli pozdravit, popřát do nového roku a předali nám koš s dobrotami. Mnoho-
krát děkujeme.

Bc. Jana Korečková, ředitelka MŠ



Vánoce jsou chvíle, kdy by každý z nás měl zastavit a užívat si klidné a poho-
dové atmosféry. Vánoce, to jsou chvíle, kdy se nejčastěji choulíme pod deku 
s ovladačem v ruce a koukáme na pohádky. Vánoce v nás evokují vůni sva-
řeného vína a cukroví. Vánoce, čas, kdy rozdáváme úsměvy nejvíce v celém 
roce. Vánoce jsou pro mnohé z nás těmi nejkrásnějšími okamžiky v roce. 
My jsme chtěli zažít alespoň pár těchto chvil s Vámi, rozdat Vám pár 

úsměvů a pohlazení na duši a udělat pár dobrých skutků. A jak to vlastně 
všechno dopadlo?
Hned po rozsvícení našeho vánočního stromu jsme první adventní neděli 
zdobili vánoční věnce, stromečky a hvězdičky. Neskutečné, kolik šikov-
ných rukou se sešlo, aby při vánoční hudbě a svařáčku vyrobilo vánoční 
dekorace do svých domovů. Více jak v padesáti domovech se tak v neděli 
rozsvítila první svíčka na adventním věnci od nás ze zámku.
Druhou adventní neděli jsme do zámku pozvali Jitku Hercikovou a Jirku 

Procházku, aby s námi rozsvítili tu pomyslnou druhou svíčku na advent-
ním věnci. Vánoční koncert v jejich podání byl okouzlující. Jitka navíc ce-
lým večerem provázela i jako paní učitelka ze ZUŠ, takže představovala 
naše nejmenší šluknovské i německé talenty. A že bylo opravdu co poslou-
chat. Dle reakcí návštěvníků nezůstalo jediné oko suché. Vánoční melodie 

v podání dětí byly kouzelné.
Naposledy v letošním roce jsme se sešli na zámku na druhý svátek vánoční. 

Ještě než začala pohádková procházka zámkem, jsme odpalovali pomyslný 
špunt na lahvi se sektem. Věděli jsme, že máme vyprodáno a tak se nám 
splnilo naše největší letošní přání. Již v minulém čísle šluknovských novin 

jsem psala o Janičce, které bychom 
moc rádi pomohli. A…povedlo se! 
Děkujeme tak moc Vám všem, kte-
ří jste dorazili do zámku, bylo Vás 
více jak 170, a svou návštěvou jste 
tak mohli dobré věci. Děkuji moc 
Spolku pro radost dětem, kteří 
nádherně dostáli svému jménu 
a věřím, že opravdu udělali radost. 
V příštím čísle Šluknovských 
novin vám řekneme, jak jsme 
s vybranými penězi pro Janičku 
naložili.
Vánoce jsou za námi, v duši ale 
ještě zbývá vánoční atmosféra. 
Přeji Vám, aby vydržela co nejdé-
le. Ideálně zase do dalších Vánoc. Foto: Jiří Fišer



Není tomu tak dlouho, co jsme ve 
všech médiích našeho města otiskli 
prosbu o pomoc. Tvořili jsme a stále 
ještě tvoříme prvorepublikový pro-
hlídkový okruh na našem zámku. 
Práce je to zdlouhavá a vyžaduje 

Dvoustranu za Šluknovský zámek připravila Mgr. Andrea Přidalová

…máme nový prapor? Jedná se 
o zápůjčku z muzea Děčín. Zeleno-
bílá vlajka šluknovského německého 
střeleckého pluku je oboustranná. 
Z jedné strany se na praporu nachá-
zí šluknovský městský znak a z dru-
hé kruhový terč se zkříženými puš-
kami. Vlajka byla darována pluku 
v roce 1929 a měří i s tyčí 335 cm. 
Zájemcům prapor rádi ukážeme, 
než ho na stálo umístíme do našeho 
prohlídkového okruhu.

Přes padesát jogínů rozbalilo v so-
botu 8. prosince své jógamatky na 
půdě zámku ve Šluknově. Společné 
setkání, dvě lekce jógy a drum cirk-
le-bubenický workshop naplnily 
celé dopoledne. Již tradiční akce 
má vždy velký ohlas a sjede se na ni 
mnoho lidí ze Šluknovského výběž-
ku i zdaleka. Atmosféru Adventu 
podpoří vůně zámeckých čajů, vý-
borné občerstvení od Martiny Ja-
nečkové a možnost nakoupit menší 
dárky od místních výrobců. Koupí 
vstupenky jsme podpořili projekt 
karma srdcem (www.karmasrd-

Město Šluknov a Šluknovský zá-
mek Vás srdečně zvou na koncert 
varnsdorfského hudebního usku-
pení Darudaj.

Ondra Louka a Sláva Svitič před-
stavují a nabízí vlastní autorskou 
tvorbu, která je svébytná a založená 
na textu a rytmu. Hudebně se po-
tkává se širším žánrovým spektrem 
– folk, etno až reagge při zachování 
vlastní poeticko-muzikantské tvár-
nosti. Prostředkem jejich vyjádření 
je zpěv, kytara, rytmický doprovod 
bubínků s častým přídavkem neo-
pakovatelného témbru didgeridoo 
či dalších nástrojů. Atmosféra je-
jich vystoupení se vymyká obvyk-
lému koncertnímu trendu a poslu-
chači dává příležitost k pocitové 
spoluúčasti na hudebním setkání 
s DARUDAJEM.
Ve Šluknovském zámku 25. ledna 
2019 od 19 hodin přivítáme toto 
netradiční duo a moc už se na ně 
těšíme.
Počet míst je omezen, proto si je už 
teď rezervujte v Informačním cent-
ru ve Šluknovském zámku.
Vstupné je 100 Kč. 

mnoho trpělivosti, nicméně ob-
čas se štěstí na nás usměje. Stejně 
jako tentokrát, když jsme obdrželi 
nabídku od paní Evy Dvořákové-
-Granserové z Chotěboře.
Darovala nám do prohlídkového 

okruhu krásnou kuřáckou sou-
pravu, dětský příbor a lžičky, které 
pochází z majetku rodiny původ-
ních německých obyvatel našeho 
města. Po válce se tyto předměty 
dostaly do rodiny tatínka paní Evy 
– Viléma. Vilém Granser byl vedou-
cím kriminálky po prvním odsunu 
Němců a koncem 50. let založil ve 
Šluknově astronomický kroužek. 
Maminka Marie pracovala jako 
kuchařka a později vychovatelka 
ve šluknovské školní družině. Celá 
rodina strávila ve Šluknově 30 let 
a paní Eva Dvořáková dodnes sle-
duje dění ve městě díky našim Šluk-
novským novinám.
Ráda bych jí na tomto místě moc 
poděkovala, kuřácká souprava je 
již na svém čestném místě a bude 
dělat radost nejen nám, ale všem 
návštěvníkům našeho zámku.
A pro Vás ostatní, výzva stále visí ve 
vzduchu. Budeme rádi za předměty 
s loveckou tematikou či staré ně-
mecké knihy s ozdobnými vazbami. 

cem.cz) zaštiťující 
jógové lekce pro 
onkologicky nemoc-
né pacienty. Děkuji 
Martinovi Wagenk-
nechtovi za báječně 
vedenou lekci, Mar-
tine Plíškové z Ta-
mira drum, která 
přivezla 50 bubnů 
a Andree Přidalové 
i celému týmu ze 
zámku, kteří nám 
ochotně pomáhají 
již tři roky.

Za spolek 
Krásnolipsko

Irena Kubicová, 
autorka projektu



S příchodem nového roku nás 
každoročně čeká ohlédnutí za tím 
odcházejícím a naopak zamyšlení 
nad tím, kam bychom se chtěli po-
sunout v tom následujícím. Je dob-
ré si říci, co jsme si z uplynulého 
roku odnesli, co se povedlo, a také 
co bychom chtěli změnit k lepšímu. 
S novým rokem v sobě nacházíme 
odhodlání ke změnám, k novým za-
čátkům, často „symbolickým“. Ve 
skutečnosti jde život dál, je třeba se 
nadechnout a „najet“ zpět do zaje-
tých kolejí všedních dnů. My všich-
ni, pracovníci Odboru kultury, Vám 
přejeme v tom nadcházejícím roce 
2019 hlavně hodně zdraví, štěstí 
a lásky.

Začátek nového roku je mnohdy důvodem k zamyšlení a bilancování. I na-
dále bychom chtěli, abychom nežili pouze vedle sebe, ale spolu. Kultura 

v současném přetechnizovaném světě to nemá a nebude mít lehké a Šluk-
nov není výjimkou. Pokud chceme i nadále zachovat alespoň současnou 

pomyslnou „laťku“, musíme zájem o kulturní dění vzbuzovat již v našich 
nejmenších. I nadále proto budeme ve spolupráci s MŠ a ZŠ, kde je spo-
lupráce na vysoké úrovni, podporovat akce pro nejmenší, např. volnými 
vstupenkami. Jako příklad mohu uvést vystoupení „Čáry, máry rošťárny“ 
před vánočními svátky s vysokou účastí, či koncert Dua Kerlek pro žáky 
5. a 6. tříd. Vyzdvihnout však musím i spolupráci se SLŠ a SOŠS Šluk-
nov při pořádání různých kulturních akcí města, příkladně „Rozsvícení 

vánočního stromu“, či pořádání společného koncertu bývalých studentů. 
Příkladná spolupráce byla navázána i s Klubem přátel vážné hudby, jejichž 
koncerty jsou vždy vzorně připravené a hojně navštěvované.
I nadále budou každý měsíc pokračovat taneční odpoledne „Šramlík“, 



nejbližší opět 13. ledna 2019 od 14.00 hodin, které si získaly početnou 
návštěvnost, za což jsme velmi rádi. Skupina Peleton hraje hudbu různých 
žánrů od lidovek, country až po populární a rockovou hudbu. K příjemné 
náladě zajisté přispívá i zajištění drobného občerstvení pro návštěvníky 
v době, kdy zatím není nový nájemce restaurace a situace pro nás není tak 
úplně lehká. 
Na co nesmíme zapomenout, jsou krásné loutkové pohádky od LS Rolnič-
ka, které mnohdy provázejí i dětmi hrané pohádky, které jsou velice vtipné 
a poučné. Návštěvnost na tyto pohádky je překvapivě různá, někdy je sál 
plný a jindy přijde pouze 50 návštěvníků. Byli bychom rádi, kdyby byl vždy 
plný sál, vždyť vstupné je i pro dospělé 10 Kč a pohádková nedělní hodinka 
potěší nejen Vaše děti, ale i Vás. Je to skvělý zážitek.
Z připravovaných akcí bychom rádi upozornili na blízkou akci varnsdorf-
ských modelářů, kteří 31. ledna 2019 předvedou svůj um a potěší všechny 

děti a příznivce modelaření. K vidění budou modely rozmanitých automo-
bilů, stavební a vojenské techniky, s možností si některé vyzkoušet řídit. 
Dále pak pro příznivce populárního seriálu „Ordinace v růžové zahradě“ 
připravujeme přátelské a zábavné posezení s vybranými herci, pro teena-
gery zase setkání s některým z populárních youtuberů. Samozřejmě při-
pravovaných akcí je ještě celá řada a budeme velmi rádi, když Vás budeme 
moci v Domě kultury přivítat a třeba Vám uvařit dobrou kávu za naším 
barem. 
I v nadcházejícím roce se budeme v rámci našich možností snažit Dům kul-
tury zkrášlovat a pečovat o něj tak, jak to bylo v roce uplynulém. Na závěr 
bych poděkoval všem, kteří se snaží svou práci v tomto nelehkém oboru 
dělat poctivě, a hlavně Vám všem, kteří nás svojí účastí podporujete a po-
vzbuzujete. 

Bc. Jiří Jelínek, DiS., MBA, vedoucí Odboru kultury

Foto: Renáta Parkmanová, více foto na: https://sluknovskeakce.rajce.idnes.cz/  

máry



13. prosince se dveře naší školy 
otevřely všem návštěvníkům z řad 
rodičů, žáků i veřejnosti. Přivítala 
je pravá vánoční atmosféra, vůně 
cukroví a vonných svíček. Vše dopl-
ňovala nádherná adventní výzdoba.

Žáci prvního stupně si se svými učitelkami a asistenty připravili kouzelné 
vánoční besídky či vánoční tvoření s rodiči. Malí školáci předvedli velmi 

početnému obecenstvu krásná vystoupení, díky nimž se všichni jistě vá-
nočně naladili.
Na druhém stupni si vyučující pro návštěvníky nachystali vánoční dílny. 

Každý si mohl vyzkoušet svou krea-
tivitu např. při výrobě vánočních 
svícnů, ozdob a přání, ale také při 
zdobení perníčků. Novinkou byla 
letos výroba voňavých mýdel, která 
zaujala nejvíce děti. Díky zručnos-
ti dívek z 9. ročníku a panu učiteli 
Krákorovi se příchozí mohli podí-
vat na ukázku pletení košíků a zvo-
nečků z pedigu. Kdo neměl chuť nic 
vyrábět, zavítal do naší tělocvičny, 
kde si mohl porovnat své sportovní 
výkony s ostatními. 
Celé odpoledne se velmi vydařilo, 
což můžeme soudit i podle krás-
ných zápisů do vánoční knihy, kde 
se to pochvalami jen hemží. Máme 
také velkou radost, že se k nám 
v tyto dny vracejí i naši bývalí žáci, 
aby zavzpomínali na školní léta 
a pochlubili se svými úspěchy.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem návštěvníkům DOD za to, že se 
s námi spolupodíleli na příjemně stráveném odpoledni. Velký dík patří 
všem kolegům a žákům za jejich pomoc při organizaci této akce. Vám všem 
pak přejeme šťastný a spokojený rok 2019. 

Za vedení ZŠ Mgr. Gábina Krebsová



Ve čtvrtek 29. 11. jsme se zúčastnili soutěže Duha v Jiříkově. Čekalo na nás 
osm stanovišť rozmístěných po celé škole. Poznávání autorů dle fotografií, 
domino s autory a s jejich literárními díly, poznávání znělek z Večerníčků 

Členky kroužku Pletení z pedigu, který již několik let otevírá Základní 
škola J. Vohradského Šluknov, navštívily 14. prosince obyvatelky Domova 
s pečovatelskou službou ve Šluknově.

atd. Na každé stanoviště jsme dostali časový limit deset minut. Bylo to su-
per a Duha nás bavila. Skončili jsme na čtvrtém místě. Za naši snahu jsme 
získali sladkou odměnu.

Text: Natálka Szöllösi a Kristýnka Kurincová, foto: Renáta Parkmanová

Dívky jim při této návštěvě 
předvedly svou zručnost při 
pletení zvonečků a předaly 
jim při příležitosti blížících 
se vánočních svátků drob-
né dárečky ve formě vánoč-
ních přáníček a zvonečků. 
Jelikož návštěva vzbudila 
velmi kladný ohlas na obou 
stranách, byla domluvena 
další návštěva na léto. Ten-
tokrát půjde pro změnu 
o ukázku pletení košíků.

Vedoucí kroužku Tomáš Krákora 



70 let
pp. Zdeněk Zadina
Libuše Vacková
Rudolf Jaburek
Karel Nepovím
Dáša Hlavsová
75 let
pp.  Edda Šolcová
Anna Pepelová
80 let
pp. Josef Macháček
Dorota Kuklová
87 let
pp. Irena Lankašová
Maria Krušinová
90 let
pp. Matilda Jirková
Jarmila Svatá
93 let
paní Marie Pušová

Jiří Uchytil a Oldřiška Pištínková
Jiří Houdek a Jiřina Špicarová 
Černá

Apolenku Novákovou
Michálka Vonšovského

Tvé velké 
srdce plné lásky 
zůstane s námi, 
ale, maminko, 
scházíš nám! 
Dne 31. 12. 2018 
uplynul smutný 

první rok od úmrtí naší milované 
maminky a babičky Libuše Boši-
nové (Honsů). 
S láskou vzpomínají dcera Libuše 
s rodinou a synové Milan a Jiří 
s rodinami. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi!

panem Miroslavem Holakovským
panem Miloslavem Blaschkem
panem Josefem Kunzem
paní Ludmilou Houdovou
paní Olgou Hornerovou

Vážení čtenáři, vzpomínky, bla-
hopřání i poděkování jsou uveřej-
ňovány zdarma. 

Na rozsvícení stro-
mečku 25. 11. dora-
zilo do parčíku v Krá-
lovství okolo 150 lidí. 
Děti vyráběly vánoční 
ozdoby, kterými stro-
meček ozdobily.
Babičky a maminky 
nám donesly něco 
sladkého na zub – ko-
láče, koblihy, cukroví, 
dort, štrůdl, atd. Na 
zahřátí se podávaly 
opečené buřty, bram-
boráky, teplý čaj nebo 
svařák. Před rozsví-
cením stromečku 
se rozzářila obloha 
krátkým ohňostrojem 
a každé dítě si zapálilo 
svoji prskavku. 
Milou návštěvou byla 
paní starostka Eva 

Milí sousedé, milí přátelé, 
dovolte mi, abych se touto cestou 
podělila o mé pocity a zážitky z tra-
dičního vánočního koncertu v koste-
le sv. Vavřince v Království.
Po celý rok jsme s dětmi pilně  při-
pravovali program na vánoční kon-
cert a nebylo to vůbec jednoduché. 
Repertoár, kromě tradičních koled, 
se snažíme obměňovat každoročně, 
abychom pokaždé měli s dětmi pro 
Vás nějaké to malé vánoční překva-
pení.

Džumanová, která odcházela mezi 
posledními. 
Děkujeme panu Robertovi Goldber-
govi za poskytnutí stromu a technic-
kým službám za jeho osvícení.

Dále mi dovolte poděkovat městu Šluknov a všem těm, kteří nás celý rok 
podporují a pomáhají nám. Velice si Vaší pomoci vážíme. 
V roce 2019 přeji všem zdraví, pohodu a úsměv ve tváři. 

Text: Olga Petroschke, spolek Šluknovské Království a SDH Království, 
foto: Bc. Michal Bušek

Musím tak říci, že až po vystoupení, 
možná až v posledních dnech, jsem 
si uvědomila, jak moc šikovné a ta-
lentované děti mám - máte. 
Ne že bych o nich kdy pochybovala, 
ale znáte to - ne vždy, co se delší dobu 
připravuje, se musí vždy povést a tak 
přeci jen ten stín pochybností a sta-
rosti, aby vše,  jak se říká „klaplo‘‘.
 Tímto chci moc a moc  poděkovat 
všem mým - Vašim dětem za celo-
roční poctivý přístup k přípravě a za 
překrásné vystoupení v kostele, kdy 

věřím, že nejenom mě ale především 
Vám všem se letošní zpívání v koste-
le líbilo. Váš potlesk byl tou nejhezčí 
odměnou pro všechny a to i pro ty, 
kdo se na konání koncertu podíleli 
přípravou, úklidem a výzdobou atd.
Poděkování patří také všem rodi-
čům, kteří své - mé děti ke zpěvu 
a k hudbě vedou a bez jejichž spo-
lupráce, podpory, bychom nemohli 
takovou akci ani pořádat.
Vaše hojná účast nám tak dává sílu 
a chuť se i nadále připravovat a zdo-

konalovat a především 
tímto pravidelným se-
tkáváním si aspoň o Vá-
nocích připomínat, že tu 
žijí skvělí lidé, v blízkém 
sousedství, se kterými je 
příjemné se alespoň jed-
nou v roce sejít.
Věřím, pevně doufám 
a přeji si, abychom v této 
tradici i nadále pokračo-
vali  a s přáním  všeho 
nejlepšího, hodně zdraví 
a lásky do nového roku 
se s Vámi prozatím lou-
čím.
Ještě jednou děkuji.

Vaše Jitka Herciková,
foto: Jan Frydrych



Jako každý rok i letos jsme s kolektivem pracovníků připravili vánoční 
posezení pro naše obyvatele DPS Lužická a Nerudova ve Šluknově. Tím-
to bychom chtěli poděkovat p. Hercikové ze Základní umělecké školy ve 
Šluknově, která se svými  žáky zazpívala krásné vánoční koledy a vytvořily 
nám tím opět krásnou vánoční atmosféru. Nemůžeme také zapomenout 
poděkovat panu Tomášovi Zemanovi a jeho mikulášské výpravě, která nás 
vždy všechny velmi pobaví. 
Dále bychom chtěli poděkovat Městskému úřadu za sponzorský dar v po-
době bohatého občerstvení. 
Kolektiv pracovníků DPS tímto také přeje našim obyvatelům domů s pečo-
vatelskou službou ve Šluknově hodně zdraví a šťastný krok do nového roku 
2019.                                                                                                               Lenka Janečková

Jak získat volnou vstupenku na 
kulturní akci v našem městě, která 
platí do konce roku 2019?
Každý měsíc je vyhlášena a zve-
řejněna na tabuli ve vstupní hale 
městské knihovny a ve Šluknov-
ských novinách otázka nebo úkol, 
odpověď je třeba odevzdat ve vstup-
ní hale MK do připravené krabice, 
nebo zaslat mailem na adresu MK 
- knihovna@mesto-sluknov.cz. Na 
konci měsíce je vylosován výherce 
volné vstupenky, jehož jméno je 
oznámeno v ŠN a zveřejněno i na 
nástěnce v hale knihovny.
Otázka na leden:
1. ledna 1933 se v novoročním čísle 
Lidových novin na spodním okraji 
jedné zapadlé strany objevil mrave-
nec s červeným šátkem na krku. 
Tato komiksová, literární i filmo-
vá postava sympatického mra-
vence dodnes vystupuje v komik-
sech a knihách Ondřeje Sekory 
a audiovizuálních dílech z nich 
odvozených. Mravenec je vždy op-
timisticky naladěný, s červenou 
puntíkovanou mašlí kolem krku. 
Je nebojácný, chytrý a vynalézavý, 
vždy si ví rady. Původní komiks byl 
koncipován pro dospělé a měl zná-
zorňovat mravence jako osudem 
otloukaného chlapíka. Poté, co se 
Ondřej Sekora na popud naklada-
tele Hokra rozhodl pro knižní vydá-
ní, komiksy přepracoval a poněkud 
„uhladil“, aby se přiblížily dětské-
mu čtenáři. I tak v knihách nechybí 
celkem drastické pasáže vyplývající 
nejčastěji z potravních vztahů mezi 
hmyzem. Poslední kreslený seri-
ál se v Lidových novinách objevil 
v roce 1941. Pak musel Ondřej Se-
kora z politických důvodů redakci 
Lidových novin opustit. Příběhům 
mravence se jeho autor věnoval 
i  po druhé světové válce. V letech 
1945 až 1951 byly vydávány jeho 
příběhy na zadní straně časopisu 
Mateřídouška. Ze Sekory se stal po 
zkušenostech z lágrů v Kleinstein 
a Osterode komunista a tak hlavní 
postavy jeho knížek pro děti  - mra-
venec i beruška-  na počátku 50. let 
chodí na brigády, plní pětileté plány 
a bojují proti škůdcům. 
Znáte jméno tohoto mravence?
Správná odpověď na otázku z pro-
since 2018: H. Ch. Andersen. Ze 
správných odpovědí byla vylosová-
na ta od p. Stanislava Skácela. Vol-
nou vstupenku si může vyzvednout 
v domě kultury či u pí. Štindlové 
v knihovně.                                               (šti)

20. prosince 2018 se v DK Střelnice 
Rumburk konala krásná kulturní 
akce, koncert Marka Relicha, který 
se narodil ve Varnsdorfu a vyrůs-
tal v Rumburku. Můžete ho znát 
z místních společenských akcí, z  
pražského divadla Hybernie a nebo 
jako finalistu Hlasu Českosloven-
ska 2014.
Přesně v 19:00 hodin se zaplnil 
sál a Marek vstoupil na pódium za 
doprovodu velkého potlesku. Celý 
večer nás mezi písněmi provázel 
vtipnými komentáři a historkami. 

Během koncertu ho doprováze-
la, nejen na klavír, ale i na nástroj 
zvaný Looper, který díky beat boxu 
plně nahrazuje celou kapelu, mu-
zikantka Nikol Davídková. Nebyla 
však jediným hostem, který přijel 
Marka podpořit. Na jevišti se vy-
střídali také Patrik Malý a Andrea 
Holá, též účastníci televizní soutěže 
Hlas Československa, dále pak mu-
zikálová herečka a zpěvačka Hanka 
Křížková, která svým optimismem 
a hlasem získala snad každého. 
Posledním hostem byl místní sbor 

Tyršovské zvonky, pod vedením 
Ivety Vondráčkové, ve kterém Ma-
rek v roce 2000 začínal, a ve kterém 
působil 9 let.
Během večera zazněly nejznáměj-
ší české i zahraniční písně, duety 
a nejedno oko nezůstalo suché. Byl 
to překrásný koncert, kde nechy-
běly slzy, smích, emoce, upřímnost 
a dechberoucí výkony.  Díky tomu 
diváci Marka odměnili , a ne jednou, 
potleskem ve stoje, kde se samotný 
aktér tohoto večera neubránil dojetí. 
Věřím, že každý, kdo se byl podívat, 
mi dá za pravdu a doufá, že se tato 
akce brzy zopakuje. Vždyť jak Ma-
rek sám během koncertu přiznal, 
v Rumburku je doma. 

Text: Hana Bučková, 
foto: Jiří Laštůvka

Příštím koncertem KPVH ve Šluknově v sezóně 2018/2019 bude houslový recitál mladé, ale již velmi známé 
houslistky Julie Svěcené. Na klavír ji doprovodí neméně slavný umělec Václav Mácha.

Julie Svěcená (1994) poprvé vystoupila na pódiu již v pěti 
letech. Je absolventkou Pražské konzervatoře a mnoha mis-
trovských kurzů, je rovněž vítězkou mnoha hudebních i me-
zinárodních soutěží. Výpis jejích úspěchů by zabral nejméně 
půl stránky A4. V současné době studuje na Royal Academy 
of Music v Londýně. V roce 2015 vyhrála konkurz na spolu-
práci s London Symphony Orchestra. Nahrávala např. pro 
Český rozhlas, Radio Wave či BBC Radio 3 v Londýně.

Václav Mácha (1979) studoval klavír u prof. Jana 
Tůmy a pak byl přímo přijat do třídy prof. Ivana 
Moravce na Akademii múzických umění v Pra-
ze, kterou ukončil v roce 1999. Poté absolvoval 
postgraduální studium v Hannoveru. Získal řadu 
ocenění na domácích a zahraničních soutěžích. 
Sólově koncertoval v USA, Španělsku, Německu 
a Japonsku. Od roku 2004 je odborným asisten-
tem na Akademii múzických umění v Praze.

Koncert se uskuteční 6. února 2019 v 19.00 hodin v sále Šluknovského zámku. Vstupné je 80 Kč, 40 Kč dů-
chodci a 10 Kč děti do 15 let v doprovodu rodičů.
Srdečně zveme všechny milovníky klasické hudby a přejeme Vám nevšední kulturní zážitek.

Za výbor KPVH Božena Bortníková



V sobotu 8. prosince 2018 jsme navštívili malebné 
město Míšeň. První zastávkou našeho výletu byla 
míšeňská porcelánka, v jejímž přízemí je k vidění vá-
noční prodejní výstava úžasného porcelánu ve všech 
podobách, a v patrech pak muzeum s exponáty od 
počátku výroby do dnešních dní. Neustále zaplněné 
prostory výstavy a muzea jsou vizitkou, která hovoří 
sama za sebe.
Něco z historie manufaktury: 
Vynálezcem porcelánu byl v roce 1708 Ehrenfried 
Walther von Tschimhaus, po jehož smrti pokračoval 
v díle jeho žák a spolupracovník Johann Friedrich 
Boettger. Manufaktura vznikla po dvou letech v roce 
1710, je nejslavnější svého druhu v Evropě, a fungu-
je dodnes. Prvotní nesnáze a útrapy vynálezců jsou 
dávno zapomenuty, současné i starožitné výrobky 
jsou obdivovány po celém světě a denně se prodá až 
30 000 položek!
Další kroky nás zavedly k Muzeu hudebních ná-
strojů, kde na nás čekaly, bohužel, jen zavřené dve-
ře. Řekli jsme si, nevadí, přešli jsme most a již jsme 
stáli před pozdně gotickým chrámem sv. Františka, 
v kterém je nyní umístěno Státní muzeum Míšeň 
s výjimečnou výstavou k výročí 225 let trvání fabri-
ky „Bruk a syn v Míšni“. Motto výstavy: „Když pa-
pír byl ještě luxusní zboží“. K vidění byly kalendáře, 
pohlednice, přání, obaly, i knihy, vše, co bylo žádáno 
náročnými zákazníky. Vystaveny byly i jiné exponá-
ty, např. vykopávky keramiky, lis na víno a potřeby 

pro vinařství, uniformy i brnění a helmy z let 
dávno minulých, obrazy, bylo toho opravdu 
hodně, dá se napsat, že muzeum bylo nabité 
zajímavostmi od přízemí po strop.
Po prohlídce muzea jsme zamířili do cukrár-
ny a u kávy a zákusku jsme v příjemném pro-
středí relaxovali a sdíleli dojmy z dopoledního 
programu. Stačilo nám pár kroků a stáli jsme 
na náměstí před nejkrásnějším měšťanským 
domem z roku 1472, v kterém dnes sídlí rad-
nice. V tomto čase se zde každoročně konají 
vánoční trhy, po celém náměstí stojí stánky, 
z kterých se line vůně svařáku, grilovaných 
klobásek, sladkého trdelníku a jiných pochou-
tek, i my jsme ochutnali.
Předposlední tečkou za naším výletem byla 
návštěva kostela Panny Marie, který tvoří již 
800 let dominantu města. Klenotem kostela 
je světoznámá zvonkohra s 37 zvonky z mí-
šeňského porcelánu, které denně vyzvánějí 
chrámové písně, rozléhající se do okolí. Chvíle 
zbyla na posezení ve svatostánku a již nastal 
čas loučení! Ani malý zádrhel, díky němuž 
jsme nedobrovolně strávili dvě hodiny v če-
kárně v Bad Schandau, nám nedokázal zkazit 
náladu a dojem z pěkného dne a tak to má být!
Krásné, pohodové prožití vánočních svátků 
a do roku 2019 - ať se daří!

Text: Věra Šnajdrová, foto: Helga Hošková

Vánoční koncert v kostele sv. Vavřince v Království
Chtěli bychom poděkovat paní Jitce Hercikové, vynikající zpěvačce a uči-
telce zpěvu v místní základní umělecké škole, která již dle tradice opět 
zorganizovala vánoční koncert v kostele sv. Vavřince v Království. Byl to 
opravdu velmi krásný kulturní zážitek.
Koncert začal nádherným zpěvem tradičních koled v podání J. Hercikové
a pokračoval zpěvem jejích žákyň z hudební školy, které zpívaly písně 
s vánoční tématikou. Potlesk posluchačů byl ohlušující. Vystoupení bylo 
skvělé a zvláště vystoupení dětí bylo velmi dojemné. Koncert navodil pra-
vou vánoční atmosféru a naprosto zahnal stres z vánočních nákupů. Zpěv 
pohladil duši a otevřel srdce. Dětem zkrátil čekání na „Ježíška“ a všem při-
pomněl, že čas Vánoc je čas klidu a míru.

Návštěvnost kostela byla až pře-
kvapující a nečekaná. Dle zběžného 
sčítání navštívilo koncert kolem 
410 posluchačů. 

Varhany
Po dohodě s panem farářem P. Pro-
cházkou, pod jehož farnost kostel 
v Království patří, peníze vybrané 
na vstupném (což činilo po ode-
čtení nutných provozních výdajů 
5 200 Kč) budou použity na opravu 
varhan, které jsou ve velmi špatném 

stavu. Na konto 
„VARHANY“ bu-
dou vždy ukládány 
peníze ze vstupné-
ho i z případných 
dalších kulturních 
akcí, které se bu-
dou v kostele sv. Vavřince pořádat.

Poděkování
Tímto bychom chtěli poděkovat panu faráři Pavlu Pro-
cházkovi, který nezištně poskytl kostel ke konání vánoč-
ního koncertu, i když se sám nemohl koncertu zúčastnit, 
protože měl od 16. hodin v kostele sv. Václava ve Šluknově 
– vigilie - Slavnost Narození Páně. 
Díky také patří pánům Hercikovi, Koňákovi a Frydrycho-
vi, kteří zajistili v kostele technické zázemí, a paní Koňá-
kové, Štolzové, Štefanové a p.Frydrychové, které zajistily 
úklid a výzdobu kostela.
Doufáme, že tradice vánočních koncertů bude i nadále po-
kračovat a všichni se těšíme i na další kulturní akce, které se 
v budoucnu v kostele uskuteční.                

Anna Frydrychová



K oslavě výročí uspořádala místní organizace pod vedením Heleny Lan-
dové v neděli 9. 12. 2018 „Spanilou jízdu Severním královstvím“. V této 
turistické hře soutěží děti již 11 roků.

Před třemi lety dostalo Severní království také územní podobu. Vedle mo-
notematických výletů „ Po rozhlednách“ nebo „Po křížových cestách“ mů-
žou návštěvníci putovat i „Za monarchy Severního království“

Severní království bylo založeno před třemi lety. K němu se hrdě hlásí obce 
Království, Královka, Nové Hraběcí, Císařský, Knížecí, Staré Hraběcí 
a Panský. Každá obec má svůj reliéf s vládcem a údaji o obci. O jejich údrž-
bu se starají členové klubu.
V 10 hodin jsme se sešli před zámkem ve Šluknově, vyplnili přihlášky, za-
platili poplatek, a kdo měl zájem, prohlédl si s průvodcem prostory zámku.
V 11 hodin jsme nastoupili do autobusu směr Království. Před kostelem 

sv. Vavřince na nás čekal nejen král, ale i zdejší revírník, který si převzal 
krmivo pro lesní zvěř (suchý chléb, kaštany a žaludy), a předal výkupné do 
klubovní kasy. Seznámil nás s novinkami z revíru, v lese se prý objevil mý-
val, je to invazní druh, škodná, a je povolen odstřel. V kostele děti hrály na 
hudební nástroje, navodily tak správnou atmosféru, my dospěláci jsme se 
přidali zpěvem. Nabídku prohlédnout si kostel jsme neodmítli a tak někteří 
z nás stanuli poprvé v životě na kůru a poslouchali varhany, na které nám 
zahrál Rolničky a další vánoční písně pan Plánský. Následně jsme vystoupali 
na věž, odkud byl nádherný výhled 
na Království. Pamětník pan Valter 
Koňák, který nás provázel, přidal 
něco z historie a rozezněl zvony tak, 
až nám na chvíli zalehly uši.
Druhá zastávka byla v části Krá-
lovka. Zde jsme vykoupili nabíze-
né poklady a jeli jsme dál na Nové 
Hraběcí. Pozdrav hraběti, jen tak 
tak jsme se vměstnali do zrenovo-
vané kapličky Nanebevzetí Pan-
ny Marie. Chlapci hrábli do strun 
a opět se hrálo a zpívalo, došlo i na 
štamprle. Jen pár kroků odtud leží 
udržovaný malý hřbitov, kde jsou 
pochováni vojáci různých národ-
ností z 1. světové války.
Další zastávka – Císařský. Před třemi roky tu stála špinavá otlučená kaple 
„sv. Jakuba apoštola“, nyní zde stojí krásná, bílou barvou svítící kaple, ra-
dost pohledět. Hold císaři a jede se dál!
Knížecí! Čekal nás pěší výstup, kníže na nás čekal nahoře v obci, kam au-
tobusy nejezdí. Reliéf a vedle stojící socha dostala zabrat, spadl na ně při 

bouřce a větru strom, ale už je vše opraveno!
A čekala nás poslední zastávka: Staré Hraběcí. 
Chvíle rozjímání, nástup a návrat do Šluknova, 
cíle naší cesty.
V kulturním domě nás čekalo překvapení! Při-
jel nás pozdravit krajský předseda KČT a člen 
ústředí doktor Jan Eichler, aby ocenil medailí 
a dárečky aktivní členy a mladé rodiny, které 
pomáhají oživit KČT ve Šluknově. K dobré ná-
ladě přispěly členky občerstvením, připraveným 
z přinesených zásob, a harmonikář pan Novot-
ný s písničkami, které nás chytly za srdce. A sla-
vily se 60tiny Miloše Tomana a bylo veselo tak, 
jak to má být!
S přáním krásných vánočních svátků a úspěšné-
ho roku 2019 jsme se rozešli do svých domovů!
Děkujeme tímto paní Parkmanové za dobrou 
spolupráci při uveřejňování našich příspěvků, 
a tím k propagaci činnosti KČT či akcí pro smys-
luplné využití volného času seniorů ve Šluknově.

Text: Věra Šnajdrová, foto: Helena Landová



Martin Barák

Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84
Tel.: +420 608 330 383
barak-martin@seznam.cz

rychle
levně
spolehlivě

V prosinci se početná skupina studentů a studentek 
z Gymnázia Rumburk zapojených do programu osob-
nostního rozvoje DofE vydala do Prahy na předávání 
bronzových a stříbrných odznaků. Slavnostní ceremonie, 
která se tentokrát konala v Brožíkově sále Staroměstské 
radnice, byla jejich odměnou za několikaměsíční úsi-
lí, kdy se věnovali rozvoji svého talentu, sportovních 
schopností i dobrovolnické práci. Tentokrát vyrazila 
z Rumburku početná skupina čítající 18 úspěšných ab-
solventů programu spolu s vedoucím místního centra 
DofE na gymnáziu, Markem Winterem. Tři z účastníků 

obdrželi z rukou ředitele programu Tomáše Vo-
káče a módní návrhářky Kláry Nademlýnské, pa-
tronky programu, odznaky stříbrné, ti ostatní si 
„zatím“ odvezli odznaky bronzové, ale i oni mají 
v plánu v programu pokračovat a posunout se na 
úroveň vyšší. 
Co studentům zapojení do programu přineslo, 
Vám odhalí následující řádky…
Do DofE jsem se přihlásila, protože si myslím, že 
díky DofE se učím vytrvat ve věcech, a to mi může 
pomoct v budoucnosti. Díky DofE mám mnoho 
skvělých zážitků a jsem ráda, že mohu být součástí 
takového skvělého projektu. (Petra Krištofová, 5. A)
Celá ceremonie se mi moc líbila, probíhala v hez-
kém prostoru a byli tam příjemní lidé. Jedním 
důvodem, proč jsem se do DofE přihlásila, byla 
prezentace učitelů. Oslovilo mě to a zdálo se mi, že 
je to skvělá příležitost, jak se zdokonalit v různých 

aktivitách. Nejvíce mě zaujala závěrečná expedice, při které získáte nezapo-
menutelné zážitky, a nejdůležitější na tom jsou lidé, se kterými si budete rozu-
mět. Svou expedici jsem strávila se svými kamarády a byli jsme ve Šluknovském 
výběžku. Zapojení do tohoto projektu bych určitě doporučila a hlavně lidem, 
kteří chtějí zkoušet nové věci. (Eliška Radová, 5. A)                 Lenka Nedvídková

Jóga – od 4. 2. 2019  
v tělocvičně lesnické školy, T. G. Masaryka 

/stará tělocvična/

Čas: 18.00 – 19.00 hodin
Potřebujete pohodlné oblečení, něco na přezutí  

/botasky nejsou vhodné/, podložku na cvičení .

Poplatek – 30 Kč

 Srdečně  zvu všechny, kdo mají chuť zacvičit si, 

protáhnout a rozhýbat celé tělo.

Zdena Zmrzlíková, e-mail: zmrzlici@volny.cz



Nepoctiví obchodníci v energetice si hledají stále nové 
způsoby, jak vylákat z důvěřivých lidí peníze. Podomní 
prodej je stále v kurzu a spolu s ním i energetické aukce, 
ve kterých zprostředkovatelé slibují vysoutěžení levněj-
šího dodavatele elektřiny či plynu. Lákavá nabídka se 

mění v noční můru ve chvíli, kdy si uzavření smlouvy s novým dodavate-
lem rozmyslíte. Ačkoli je podomní prodej v řadě měst a obcí zakázán a před 
praktikami některých podomních prodejců jsou lidé pravidelně varováni, 
stále se najde mnoho těch, kteří jim dveře otevřou. Mezi nejčastější nabíd-
ky podomních prodejců patří smlouvy o dodávce energií. Fenoménem po-
sledních měsíců jsou energetické aukce.
„Dávejte vždy pozor na to, co podepisujete. Zprostředkovatelé aukcí často 
tvrdí, že jde o nezávazný doklad potvrzující jednání o smlouvě nebo návštěvu 
u Vás doma. Podpisem dokumentu však dojde k uzavření smlouvy. Pokud se 
později rozhodnete smlouvu s vysoutěženým dodavatelem neuzavřít nebo ji 
zrušit, čeká vás několikatisícová pokuta,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí práv-
ního oddělení spotřebitelské organizace dTest.
Nejlepší prevencí proti aukční šlamastyce je podomním prodejcům vůbec 
neotevírat dveře. Je-li v obci podomní prodej zakázán, lze kontaktovat 
městskou policii. Prodejci ale často používají různé triky, které jim pomá-
hají dostat se k lidem domů. Například se vydávají za zaměstnance jejich 
stávajícího dodavatele, za pracovníky společnosti ČEZ nebo dokonce 
Energetického regulačního úřadu. „Pokud se s takovým jednáním setkáte, 
měli byste dát podnět České obchodní inspekci pro podezření z použití nekalé 
obchodní praktiky nebo se rovnou obrátit na policii s trestním oznámením,“ 
radí Lukáš Zelený.

Od uzavřené smlouvy lze bezplatně odstoupit do 14 dnů, zároveň je ale 
vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc, protože jinak ji vzhledem 
k velmi obecné formulaci může energetická aukční společnost zneužít 
v rozporu s Vaším přáním. Pokud jste o právu na odstoupení nebyli pouče-
ni a nepředali Vám k němu vzorový formulář, můžete od zprostředkovatel-
ské smlouvy bez sankce odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní. Uzavře-
te-li i smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu, může ji navíc vypovědět 
bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek.
Podomní prodejci se snaží spotřebitele odradit od rušení smluv tučný-
mi pokutami. „Nic platit nemusíte. Zákon Vám garantuje možnost zrušit 
smlouvu bez jakékoli sankce. Nic na tom nemění ani fakt, že se podomní 
prodejci snaží obejít zákon tím, že na základě plné moci uzavírají smlouvy 
v obchodních prostorách dodavatele energií,“ upozorňuje Lukáš Zelený 
a dodává: „Potřebujete-li poradit s tím, jak odstoupit od nevýhodné smlouvy, 
zavolejte mezi 9. a 17. hodinou do naší spotřebitelské poradny na číslo 299 
149 009.“ 
Obcházením zákona je vlastně celý model užívaný zprostředkovatelskými 
společnostmi. Jelikož dodávky energií přímo neposkytují, nemusejí mít 
licenci od Energetického regulačního úřadu ani dodržovat energetický 
zákon. V konečném důsledku však nabízejí spotřebitelům dodávky energií 
stejně jako ty společnosti, které licenci u Energetického regulačního úřadu 
mít musejí. Pokud se zprostředkovatelé aukcí dopustí nekalých obchod-
ních praktik, je na místě kontaktovat dozorový orgán, kterým je Česká ob-
chodní inspekce. U ADR České obchodní inspekce navíc můžete zahájit 
mimosoudní řízení ohledně neoprávněně naúčtované smluvní pokuty. 

Lukáš Zelený, Kristýna Kuncová

Ftaláty v panence typu barbie či pís-
kacích hračkách, malé oddělitelné 
části dětského chrastítka, dámské 
baleríny obsahující škodlivé che-
mické látky či rádio, které Vám 
může přivodit úraz elektrickým 
proudem. To je jen pár příkladů 
rizikových produktů, které evidu-
je veřejně přístupná databáze 
nebezpečných výrobků. Co v ní 
všechno můžete najít?
Smyslem databáze nebezpečných 
výrobků je varovat veřejnost a tak 
eliminovat riziko, že si někdo kvůli 
nekvalitnímu výrobku ublíží. Da-
tabázi provozuje dTest na adrese 
www.nebezpecnevyrobky.cz. „Ak-
tuálně obsahuje více než osmnáct 
a půl tisíce produktů, které jsou rizi-
kové pro naše zdraví či majetek. Pro 
přehlednost jsou rozděleny do 23 
kategorií, mezi nimiž najdete oble-
čení, elektrická zařízení, léky, hrač-
ky, motorová vozidla a příslušenství, 
kosmetiku, jídlo a pití, vybavení pro 
sport, kuchyňské potřeby a další,“ 
uvádí Lukáš Zelený, vedoucí práv-
ního oddělení spotřebitelské orga-
nizace dTest.
Největší počet nebezpečných vý-
robků obsahují kategorie „Hrač-
ky a zábavní předměty“ (více než 
4900 položek) a „Oblečení, textil 
a módní doplňky“ (více než 3800 
položek). V kategorii hraček je nej-
častěji problémem chemické riziko 
(37 %) a riziko udušení (39 %). 

Příkladem mohou být ftaláty a dal-
ší chemické látky, které přichází 
při hře do kontaktu s ústy a kůží 
dětí, nebo hračky obsahující malé 
oddělitelné části. Tradič-
ně problematické jsou 
výrobky ze sortimentu 
zábavní pyrotechniky, při 
jejichž použití hrozí po-
škození sluchu či zraku, 
popálení a jiná zranění.
Oblečení si zařazení do 
databáze nebezpečných výrobků 
nejčastěji vyslouží kvůli riziku uškr-
cení. „Důvodem jsou dlouhé šňůrky 
na kapucích a jiných částech oděvu, 
které například při hře na dětském 
hřišti mohou přivodit smrtelná zra-

nění. Oblečení může skrývat i jiná ri-
zika, kupříkladu udušení za situace, 
že oděv pro nejmenší obsahuje drob-
né části, například kamínky, které 

se mohou snadno oddělit. 
Dítě je tudíž může vdech-
nout či spolknout. Část 
oděvů označených jako 
nebezpečné také obsahu-
je nedovolené chemické 
látky,“ vysvětluje Lukáš 
Zelený.

Databáze shromažďuje informace 
o nebezpečných výrobcích z evrop-
ského systému RAPEX a dále od 
českých dozorových orgánů: České 
obchodní inspekce, Státní země-
dělské a potravinářské inspekce, 

Státního ústavu pro kontrolu léčiv 
či od Ministerstva zdravotnictví 
ČR. Zdrojem údajů v databázi jsou 
také výsledky testů realizovaných 
dTestem. Databáze nabízí různé 
možnosti filtrování i fulltextové 
vyhledávání, takže si každý může 
snadno ověřit, zda obsahuje jím 
hledaný výrobek. 
Databázi mohou využívat nejen 
spotřebitelé, ale například i prodej-
ci, aby měli přehled, zda nemají ne-
bezpečné výrobky ve své nabídce. 
Obchodníci mohou získat exporto-
vaný soupis nebezpečných výrob-
ků a porovnat data s informacemi 
o jimi nabízeném zboží.

Kristýna Kuncová, dTest

Od ledna se navyšují ceny plošné inzerce v našich novinách
Vzhledem k navýšení nákladů dojde od 1. ledna 2019 k navýšení cen plošné inzerce

 ve Šluknovských novinách. Rozhodla tak Rada města na své 118. schůzi 12. 11. 2018. 

Černobílá - 2 880 Kč/A4, 1 440 Kč/A5, 720 Kč/A6, 360 Kč/Vizitka
Barevná - 3 585 Kč/A4, 1 673 Kč/A5, 870 Kč/A6, 435 Kč/Vizitka

Sleva na černobílou/barevnou inzerci - otištěná dvakrát se slevou 10%
Černobílá - 2 592 Kč/A4, 1 296 Kč/A5, 648 Kč/A6, 324 Kč/Vizitka
Barevná - 3 227 Kč/A4, 1 506 Kč/A5, 783 Kč/A6, 392 Kč/Vizitka

Sleva na černobílou/barevnou inzerci – otištěná třikrát a více se slevou 17%
Černobílá - 2 391 Kč/A4, 1 196 Kč/A5, 598 Kč/A6, 299 Kč/Vizitka
Barevná - 2976 Kč/A4, 1 389 Kč/A5, 723 Kč/A6, 362 Kč/Vizitka

Uvedené ceny jsou včetně DPH za otištění v jednom vydání. Ceny řádkové inzerce zůstávají stejné – 
první řádek 20 Kč, druhý a všechny další á 10 Kč. Vkládaná inzerce 1 Kč/ks, tzn. při nákladu 1100 ks 

výtisků je celková cena vkladu 1100 Kč vč. DPH.
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   PRO ZAMĚSTNANÉ, OSVČ,
   RODIČE NA MATEŘSKÉ
   DOVOLENÉ, DŮCHODCE

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