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Ve Šluknově bylo v druhém kole prezidentské volby odevzdáno celkem 2 128 platných hlasů. Miloš Zeman získal 
1 407 z nich (66,1%).                                                                                                                                                 Foto: Renáta Parkmanová

Letošní volba prezidenta republiky 
byla v minulých měsících hlavním 
tématem široké veřejné diskuze 
a nouze nebyla ani o mnohé emoce 
umocněné prezidentskými kam-
paněmi kandidátů v prvním kole 
prezidentské volby a následně pak 

Navazuji dnes na články o probí-
hající obnově Křížové cesty v Krá-
lovství. V roce 2016 byla opravena 
kaple Bičování Krista, kam byla 
navrácena socha z depozitáře far-
nosti ve Šluknově, a v roce 2017 se 
opravily a navrátily kaple zastavení, 
které byly deponovány v garáži uby-
tovny Království. Původní reliéfy 
těchto kaplí zastavení jsou docho-
vány, ale nejsou ve stavu, kdy by se 
mohly navrátit zpět. Z tohoto důvo-
du byla vyhlášena sbírka, aby doná-
toři přispěli na výrobu kopií těchto 
desek. A zde mohu s hrdostí navá-
zat na titulek článku „MÁME VY-
BRÁNO…“. K dnešnímu dni tak 
máme již finance zajištěny a kopie 
se budou v letošním roce instalovat. 
Potěšilo nás, že byl projeven značný 
zájem i ze strany rodáků z Králov-
ství a finance tak máme vybrány 

Jak jsme volili prezidenta republiky v našem městě
kampaněmi i televizními debatami 
dvou postoupivších kandidátů ve 
druhém, závěrečném kole prezi-
dentské volby.
Kdo zvítězil a stal se tak občany 
přímo zvoleným prezidentem na 
další pětileté období, dnes už víme. 

Stejně tak jsou z médií dobře zná-
my i celostátní výsledky volby pre-
zidenta republiky. Připomeňme si 
proto ve zkratce, jak volili v obou 
prezidentských kolech ty „své“ 
kandidáty občané našeho města, 
obyvatele Šluknova.

1. kolo volby prezidenta – 12. a 13. ledna 2018 – počty platných hlasů:
Okrsek Zeman Drahoš Hilšer Horáček Fischer Topolánek    Hynek Hannig Kulhánek
1 365 119 72 50 56 18     6 6 4
2 172 42 26 25 19 13     4 4 0
3 372 120 50 68 30 14     1 3 4
4 95 45 37 26 11 10     3 0 1
Celkem 1 004 326 185 169 116 55     14 13 9

Ve Šluknově bylo odevzdáno cel-
kem 1 891 platných hlasů. V prv-
ním kole volby zvítězil jednoznačně 
Miloš Zeman, který obdržel 1 004 
platných hlasů (53,1 %), na dru-

hém místě se s velkým odstupem 
umístil Jiří Drahoš s 326 platnými 
hlasy (17,2 %) a na třetím místě pak 
Marek Hilšer se 185 hlasy (9,8 %). 
Stejné pořadí získali tito tři kan-

didáti prakticky ve všech čtyřech 
šluknovských okrscích, s výjimkou 
okrsku č. 3 v pečovatelských by-
tech, kde se na třetím místě umís-

Máme vybráno

V intravilánu města Šluknova se 
nachází více než 6 000 stromů, 
které rostou na pozemcích ve vlast-
nictví města a o které má město, 
jako vlastník, povinnost se starat. 
Město Šluknov nechalo v roce 
2015 zpracovat pasport, ve kterém 
jsou všechny stromy zaznamenány 
společně s popisem a fotografiemi. 
Pasportizaci vypracovala odborná 
firma v čele se soudním znalcem. Je 
zde mimo jiné uvedeno, které stro-
my vyžadují odborné zásahy v po-
době prořezů, případně pokácení. 
Tento radikální zásah se, bohužel, 
nevyhnul ani Zámeckému parku. 
Z odborného posudku vyplývá, 
že několik stromů zde musí být 
vykáceno. Jejich stav je vyloženě 
havarijní a hrozí jejich pád. 
Město Šluknov přistoupilo z důvo-
du nutnosti k pokácení problema-
tických stromů. Kácení bude probí-
hat postupně v letech 2018 a 2019. 
Na místech poražených stromů do-

Naše stromy jsou 
pod kontrolou
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Daňová přiznání 
k dani z příjmů 

mohou i letos občané 
podávat ve Šluknově. 
Ve středu 21. března 

od 14:00 do 16:30 hodin 
budou pracovníci 
Finančního úřadu 

úřadovat v Domě kultury, 
hlavní sál, 1. patro.

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU

 Svoz pytlů s tříděným odpadem 
se uskuteční 5. března 2018. Svá-
ženy budou žluté pytle s drobným 
plastem a PET lahvemi, oranžové 
pytle s nápojovými kartony a nově 
také zelené pytle s drobnými kovy, 
např. plechovkami od potravin, 
od krmení pro domácí zvířata, 
plechovky od piva apod. Pytle s vy-
tříděným odpadem připravte na 
obvyklou trasu den předem, tj. v ne-
děli 4. března 2018. Mapa svozové 
trasy je k nahlédnutí na stránkách 
města Šluknov – vše o odpadech. 
 Upozorňujeme na to, že žluté, 
oranžové a zelené pytle s jiným od-
padem nebudou sváženy. Pytle na 
tříděný odpad obdržíte na MěÚ ve 
Šluknově (Království čp. 10), Od-
bor rozvoje a životního prostředí 
(ORŽP), nebo v Technických služ-
bách Šluknov, spol. s r. o., Císařský 
378, Šluknov. 

Za ORŽP Božena Naňáková

Jak jsme volili prezidenta ve Šluknově

til Michal Horáček a až na čtvrtém 
místě Marek Hilšer. V našem městě 
tak získal vítězný kandidát Miloš 
Zeman nadpoloviční většinu všech 
platných hlasů, což by v celostát-
ním měřítku stačilo na volbu prezi-
denta a druhé kolo by se nekonalo. 
Jen pro srovnání – naprosto stejné-
ho pořadí dosáhli kandidáti také ve 
všech třinácti okrscích celého Šluk-
novského výběžku – a také tady 
získal Miloš Zeman nadpoloviční 
většinu všech platných hlasů, cel-
kem 50,6 %.
Z celkového počtu 4 296 šluknov-
ských voličů jich přišlo volit 1 904, 

volební účast v našem městě tak 
v tomto prvním kole byla výrazně 
nižší než celorepubliková, a sice 
44,3 %. Velký vliv na takto nízkou 
volební účast však má nejnižší vo-
lební účast v okrsku č. 2 v Žižkově 
ulici, kde přišlo volit pouze 30 % vo-
ličů, v okrscích č. 1 v Domě kultury 
a č. 3 v pečovatelských bytech se 
volební účast pohybovala těsně pod 
hranicí 50 % a v okrsku č. 4 v Krá-
lovství dokonce na 55 %. V celém 
Šluknovském výběžku byla účast 
46,6 %.
Celkem bylo v našem městě ode-
vzdáno 13 neplatných hlasů, z toho 
11 v okrsku č. 1 v Domě kultury.

Pokračování ze str. 1 

2. kolo volby prezidenta – 26. a 27. ledna 2018 – počty platných hlasů:   
Okrsek Miloš Zeman Jiří Drahoš
1 535  256
2 223  116
3 489  235
4 160  114
Celkem 1 407  721
V tomto kole bylo odevzdáno cel-
kem 2 128 platných hlasů. Miloš 
Zeman získal 1 407 hlasů (66,1 %) 
a Jiří Drahoš 721 hlasů (33,9 %). 
Také vítězem druhého kola prezi-
dentské volby se v našem městě stal 
Miloš Zeman.
Stejně tak i v celém Šluknovském 
výběžku, kde Miloš Zeman zís-
kal ve 2. kole celkem 3 426 hlasů 
(64,1 %) a Jiří Drahoš 1 922 hlasů 
(35,9 %).
Z celkového počtu 4 265 šluknov-
ských voličů jich přišlo volit 2 143, 
volební účast v našem městě tak 
v tomto druhém kole byla 50,2 %. 

Nejvyšší volební účast (téměř 
65 %) byla v okrsku č. 4 v Království 
a nejnižší naopak opět v okrsku č. 2 
v Žižkově ulici (33,7 %), ve zbylých 
dvou okrscích byla účast přes 50 %. 
Ve všech čtyřech okrscích byla vyš-
ší volební účast než v kole prvním. 
Stejně tak i v celém Šluknovském 
výběžku byla účast v tomto kole 
vyšší, konkrétně 52,2 %.
Celkem bylo ve druhém kole vol-
by odevzdáno v našem městě 15 
neplatných hlasů, z toho opět 11 
v okrsku č. 1 v Domě kultury. 

Ing. Bc. Ivana Lukešová
tajemnice městského úřadu

vstupní dveře po repasi

Máme vybráno

napůl z České i Německé strany. 
Jednu kopii zafinancovali i součas-
ní obyvatelé Království. Celková 
vybraná částka se tak vyšplhala na 
350 000 Kč! Všem donátorům z ce-
lého srdce děkujeme a věříme, že za 
pár let se rozzáří novým kabátem 
celý areál Křížové cesty v Králov-
ství. Jména donátorů najdete na 
webu města a po instalaci kopií pak 
i na samotných jednotlivých zasta-
veních.

Pokračování ze str. 1 

A co se bude dít v letošním roce? 
Je vyhlášeno poptávkové řízení na 
obnovu kaple Žaláře Krista, která 
je dnes pouze v torzálním stavu. Do 
interiéru bychom rádi instalovali 
výdusek vhodné sochy, na který se 
může použít případný finanční pří-
spěvek od dalších dárců.
Děkujeme za Vaši ochotu i společ-
nou snahu o záchranu této krásné 
památky.

Text a foto: Bc. Michal Bušek

jde k výsadbě stromů nových, stejné-
ho druhu jako jsou stávající. 
Věříme, že tento zásah občané po-
chopí. Jedná se o zajištění bezpeč-
nosti nejen dospělých, ale především 
dětí, které si v parku často hrají. 
Při posledních vichřicích došlo 
převážně ve Šluknovském výběžku 
k velkým škodám z důvodu pádu 
stromů. Ve Šluknově, respektive 
v jeho centru, však došlo ke ško-
dám minimálním. Projevila se zde 
pravidelná péče o stromy. V tomto 
směru se budeme o naši zeleň sta-
rat i nadále. 
S pasportem nejen stromů ale i dal-
ších agend, např. ostatní zeleně, 
mobiliáře apod. se můžete sezná-
mit na geoportálu města Šluknova: 
https://sluknov.obce.gepro.cz/#/

Božena Naňáková

Pokračování ze str. 1 

V tomto článku se vracím k podaře-
né opravě, a to ke vstupním dveřím 

Repase vstupních dveří a vrat Domu kultury 
a vratům Domu kultury ve Šluk-
nově. Vrata i dveře byly hlavně 
ve spodní části již v torzálním 
stavu a několikrát přeplátovány 
výztuhami. Vrata i dveře byly  
kompletně očištěny, provedeno 
doplnění všech chybějících čás-
tí, provedeno šopování a nové 
nátěry. Vrata i dveře se tak staly 
opět ozdobou objektu. Práce 
prováděl kovář Roman Tokar-
čík z Děčína.
A co plánujeme v DK v roce 
2018? Bude prováděna obnova 
fasády nároží a západní fasády, 
instalovány prosklené dveře 
na schodiště a ve vstupní hale 
bude obnovena dlažba (kopie 
původní dlažby). Z dlouhodo-
bějších cílů se projednává mož-
nost instalace fasádního výtahu 
a schodiště ve dvorním traktu, 
či nové osvětlení sálu…

vrata průjezdu po repasi

Naše stromy jsou 
pod kontrolou

Text a foto: Bc. Michal Bušek
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Vážení a milí spoluobčané,
v prosinci minulého roku Zastupitelstvo města Šluknov schválilo rozpočet 
na rok 2018. Jedná se o nejdůležitější dokument, proto mu byla věnována 
patřičná pozornost jak ze strany úředníků, tak ze strany zastupitelů. Z roz-
počtu města jsou hrazeny například náklady na provoz a údržbu veřejných 
budov jako je radnice, budovy mateřských a základních škol, knihovny, 
domů s pečovatelskou službou, Domu kultury, Šluknovského zámku. Dále 
jsou hrazeny služby spojené s celkovým provozem a údržbou města, ko-
munikací, veřejného osvětlení, hřbitova, likvidace odpadů a mnohé další. 
A část rozpočtu je určena na investice, o které se občané nejčastěji zajímají. 
Dovolím si krátce informovat o některých z nich. 
Radnice
Značná část finančních prostředků určených na investice bude použita na 
úhradu rekonstrukce budovy radnice. S tímto jsme pochopitelně počítali. 
V loňském roce byly provedeny bourací práce, které byly vzhledem k velmi 
špatnému technickému stavu budovy opravdu rozsáhlé. Dále byla z velké 
části opravena a zakryta střecha, zhotovené stropy a osazena nová okna. 
Veškeré další práce spojené s kompletní rekonstrukcí interiéru, dokonče-
ním střechy, instalací výtahu a novou fasádou proběhnou v letošním roce.  
Rekonstrukce bude dokončena do konce měsíce srpna a na výsledek jsme 
jistě všichni zvědaví. Nepochybuji o tom, že nově opravená radnice bude 
důstojným a příjemným místem nejen pro zaměstnance úřadu, ale zejmé-
na pro občany města, a významně přispěje ke zlepšení celkového vzhledu 
našeho náměstí.
Komunikace
Opravy místních komunikací jsou prováděny průběžně a již více let zpát-
ky. Přesto je stav mnohých částí místních komunikací ve špatném stavu, 
na což občané opakovaně upozorňují a osobně to vnímám jako problém, 
který Vás skutečně trápí. Proto jsme i v letošním roce vyčlenili finanční pro-
středky na opravy místních komunikací položením nových asfaltových po-
vrchů v celkové délce 3 km. A protože má naše město 8 katastrů a v každém 
z nich jsou poškozené komunikace, jsou plánovány opravy ve všech. Bylo 
třeba nalézt určitou pomyslnou spravedlnost, aby nebyl opomenut žádný 
z katastrů, proto budou opravy probíhat na různých místech. Nicméně je 
nám jasné, že i tak nebudou uspokojeny potřeby všech občanů, před jejichž 
nemovitostí je komunikace v ne příliš dobrém stavu. Lze předpokládat, že 
v postupných opravách se bude pokračovat i v následujících letech a do-
čkají se tak i ostatní.
Obnova zeleně 
V loňském roce byly zahájeny práce na obnově zeleně u Domu s pečovatel-
skou službou u nádraží. Byly odstraněny stávající stromy a výsadba. Letos 
bude dokončena výsadba nová tak, aby prostředí bylo celkově upravené 
a příjemné i v letech budoucích.
Křížová cesta v Království
V letošním roce budou zhotoveny a osazeny všechny nové výplně jednot-
livých zastavení na Křížové cestě v Království. Je obdivuhodné, jak rych-
le a ochotně byly poskytnuty finanční prostředky formou darů od občanů 
a spolků z Království i ze sousedního Německa. Všem dárcům patří velké 
poděkování. 
Žádosti o dotace z roku 2017
Již v roce 2017 byla podána žádost o dotaci na opravu budovy hasičské 
zbrojnice v Císařském. V letošním roce proběhne realizace a budou vymě-
něna nová okna, nová vrata, opraveny budou podlahy a budova dostane 
novou fasádu. Tyto investice jistě ocení zejména naši dobrovolní hasiči, 
kteří si to zaslouží.
Dále byla podána žádost o dotaci na investice v základní škole, ovšem 
výsledek nám bude znám v nejbližších měsících. Pokud budeme úspěšní 

a dotaci obdržíme, je v plánu v bu-
dově ul. Žižkova vybudování bezba-
riérového přístupu, rekonstrukce 
chodeb a sociálních zařízení, dále 
vybudování nového poradenského 
pracoviště v místě bývalého bytu 
školníka. V budově ZŠ ul. T. G. Ma-
saryka pak zřízení nové učebny pří-
rodopisu včetně vybavení. Celkové 
investiční náklady jsou vyčísleny na 
cca 8 mil. Kč. Opět budete jistě sou-
hlasit, že by to byly rozumně inves-
tované finanční prostředky, které 
by zlepšily stav budov, ale zejména 
prostředí, ve kterém se školáci a pedagogové pohybují a pracují.  
Plánované žádosti o dotace v roce 2018
Je známo, že štěstí přeje připraveným, tak jsme i v tomto roce připraveni 
podat další žádosti o dotace, díky nimž můžeme spolufinancovat některé 
z investičních akcí, které by jednoznačně napomohly ke zlepšení celkového 
vzhledu našeho města. 
Budeme žádat o dotaci na výstavbu nového chodníku do Království v cel-
kové délce 1,2 km, dále na chodník ul. Rumburská od stávajícího přechodu 
až ke kolejím. Třetí chodník bude v ul. Budišínská v úseku od křižovat-
ky nad železničním přejezdem podél hřiště ke křižovatce s ulicí Sukova. 
Vzhledem k bezpečnosti silničního provozu a množství aut na silnicích je 
každý chodník dobrý a jistě to ocení zejména chodci. Další žádost o dotaci 
se týká realizace přírodní zahrady v areálu mateřské školy ul. Žižkova. Byly 
by vybudovány herní prvky, hmatový chodník, pítko, bylinkové záhonky, 
svah na sáňkování a výsadba zeleně. Další žádosti o dotace budou na nové 
veřejné osvětlení ul. Zahradní, Tyršova a Na hrázi, na druhou část fasády 
Domu kultury směrem do náměstí a opravu kostelíka v Císařském smě-
rem na Janovku. Nezapomněli jsme ani na zeleň, té se týká další žádost. 
Konkrétně ošetření památných stromů ve Šluknově. Ještě bych zmínila 
jednu akci většího rozsahu, kterou máme v plánu a budeme též žádat o do-
taci, a to na stavební úpravy autobusové zastávky Benar Šluknov. Bude se 
jednat o vybudování zcela nové, obousměrné autobusové zastávky Benar 
Šluknov, která bude bezbariérová, včetně výsadby zeleně, realizace nového 
veřejného osvětlení a přechodu pro chodce, a kompletní opravu stávající 
křižovatky do ul. Tovární, včetně nového povrchu a dopravního značení. 
Další kousek našeho města by byl takto pěkně upraven. Je pochopitelné, 
že ne všechny žádosti o dotace nám musí být schváleny, přesto se lze do-
mnívat, že ve většině bychom mohli být úspěšní. A to by bylo moc dobře!
Cyklostezka Šluknov – Fukov
Již delší dobu věnujeme pozornost možnosti vybudování cyklostezky Šluk-
nov – Fukov, která by se za hranicemi napojila na stávající cyklostezku 
vedoucí až do Berlína. Již jsme získali do vlastnictví města komunikaci na 
Fukov z majetku Krajského úřadu Ústeckého kraje, což bylo zásadní. In-
vestovat smíme pouze do majetku, který je ve vlastnictví města. V současné 
době je zadáno zpracování projektové dokumentace, které bude náročné, 
neboť v rámci akce bude sanován i stávající most přes železniční trať a vy-
budována nová lávka přes Sprévu. Po zpracování projektu budeme též žá-
dat o dotaci na realizaci tohoto záměru. 
V tomto roce nás čeká spousta práce a zbývá jen věřit tomu, že plánované 
investice z rozpočtu města budou probíhat dle plánu a bez větších problémů. 
Stejně tak by bylo moc dobře, kdybychom byli úspěšní v co největším počtu 
podaných žádostí o dotaci. Pak by byl objem prací ve městě skutečně vidět.

Eva Džumanová

Program pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města
Stejně jako v předcházejících le-
tech i letos město Šluknov vyhlási-
lo v říjnu 2017 Program pro posky-
tování neinvestičních účelových 
dotací z rozpočtu města Šluknov 
na rok 2018. Tento program je 
zaměřen na podporu neziskových 
činností a akcí zaměřených na 
děti, mládež, ale i širokou veřej-

nost a jeho cílem je zlepšit kvalitu 
života ve městě. Podporovány jsou 
nejen kulturní a vzdělávací aktivi-
ty, sportovní činnost i ostatní vol-
nočasové programy, ale i činnosti 
dotýkající se sociální a zdravotní 
oblasti, ať již zahrnující péči o so-
ciálně nebo zdravotně handica-
pované občany nebo týkající se 

prevence kriminality a protidro-
gové politiky. Alokovaná částka 
v rozpočtu města Šluknov činila 
900 000 Kč.
Příjem žádosti byl ukončen 31. 12. 
2017. K uvedenému termínu bylo 
řádně doručeno 31 žádostí v cel-
kové výši 1 471 196 Kč. Je tedy 
zřejmé, že požadavkům žadatelů 

není možné v plné výši vyhovět.  
O přidělování konkrétních dotací 
bude v průběhu února rozhodo-
vat RM a ZM. Následně budou po 
projednání a podpisu smluvních 
dokumentů finanční prostředky 
poukázány jednotlivým příjem-
cům dotací. 

Jana Kociánová, vedoucí OE
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V průběhu víkendu od 12. do 
14. ledna 2018 proběhl první letoš-
ní Boot Camp, který ve spolupráci 
s naší školou pořádala partnerská 
organizace Aliance Military Clubs 
ČR Liberec.  
22 studentů naší školy a 16 členů 
Aliance prošlo základním výcvikem 
manipulace se střelnými zbraněmi 
a střelbami na školních střelnicích, 
základním výcvikem na lezecké 
stěně v nové multifunkční sportov-
ní hale, taktickým nácvikem CQB 
(boje se střelnými zbraněmi v bu-
dovách), doplňkovým výcvikem 
sebeobrany a outdoorovými aktivi-
tami vedenými učitelem anglického 
jazyka z naší školy Carl J. Dobso-

Větrná bouře Frederik, která se 
prohnala přes Šluknov 18. ledna 
ve večerních a nočních hodinách, 
napáchala škody na lesních poros-
tech. Zeptali jsme se proto Igora 
Hluchého z lesnické školy, zda ka-
lamitou utrpěly také porosty kolem 
Šluknova. 

Bouře Frederik napáchala škody na zeleni

Boot Camp „přetékal“ výcvikem a zážitky

„Bouře Frederik, která se na naše 
území přiřítila z Německa, přines-
la silný vichr a husté sněžení. Ráno 
jsme s kolegy začali počítat škody 
na lesních porostech městských lesů 
Šluknov a Rumburk. Většina vývra-
tů a zlomů má charakter jednotli-
vých stromů, ale například v Kunra-

ticích jsou i místa soustředěných 
kalamitních událostí,“ prozradil 
Ing. Hluchý.
Vítr se však nevyhnul ani škole. 
V noci z 18. na 19. ledna asi moc 
žáků školy nespalo. „Ne že by se 
učili, ale vítr řádil v okolí domova 
mládeže tak silně, že vyvrátil, či po-
lámal celkem 9 vzrostlých stromů. 
Špičku jednoho stromu odhodil do 
drátů vysokého napětí. Naštěstí se 
nikomu nic nestalo,“ popsal událost 
ředitel školy Rudolf Sochor. Ihned 
druhý den začaly práce s odklíze-
ním této malé kalamity. Zde je třeba 
ocenit výbornou připravenost žáků 
z oboru Lesní mechanizátor, kteří 
dokázali spoušť zlikvidovat ve veli-
ce krátkém čase.
„Je škoda každého stromu, o to vět-
ší, že tyto byly součástí původního 
arboreta školy a jejich konec zname-
ná i ukončení jedné etapy školy. Sá-
zeli je bývalí žáci a učitelé školy pro 
ty současné. Nezbývá než tak učinit 
znovu a třeba ty, co vysadíme my, bu-
dou mít lepší osud,“ dodal na závěr 
ředitel Sochor.                

David Hlinka

SPOLEČNĚ PRO Šluknov 2018 
- 1. ročník participativního roz-
počtu města Šluknov. 
Vím, že většina z Vás asi nechodí 
na zastupitelstvo, proto jste asi 
nezaznamenali velkou změnu 
v nově schváleném rozpočtu na-
šeho města. Jedná se o participa-
tivní rozpočet. 
O co jde: je to proces demokratické 
diskuse a rozhodování a typ parti-
cipativní demokracie, ve kterém se 
jednotlivci rozhodují, jak přidělit 
část obecního nebo veřejného roz-
počtu. Participativní rozpočtování 
umožňuje občanům diskutovat 
o jednotlivých složkách veřejných 
výdajů a některé z nich upřed-
nostňovat, a dává jim možnost 
rozhodovat o tom, jak jsou peníze 
vynakládány. Když je participativní 
rozpočtování bráno vážně a je zalo-
ženo na vzájemné důvěře, mohou 
z něho mít prospěch jak místní sa-
mospráva, tak občané. V některých 
případech participativní rozpočto-
vání dokonce zvýšilo ochotu lidí 
zapojit se do dění ve městě. A to byl 
i jeden z motivačních faktorů, proč 
i naše město šlo touto cestou. Jeli-
kož se jedná o novinku a nechce-
me zájmy občanů úplně rozmělnit 
na mnoho požadavků, zvolili jsme 
nastartování pozvolné. První rok 
o malý krok, to znamená volba mezi 
dvěma projekty. Který projekt získá 
víc hlasů, bude realizován. Záleží 
tedy jen na Vás, co si budete přát 
víc a to se zrealizuje. Samozřejmě 
cílem by bylo, aby od vás vzešly 
podněty pro další projekty do bu-
doucích let, které by jste si sami 
pak mohli do rozpočtu prohlasovat. 
Letos jsme opravdu na začátku, tak 
tedy z čeho si můžete vybrat: 
1. Revitalizace historické zahrady 
objektu městské knihovny a ZUŠ
2. Obnova kaple Žaláře Krista 
v areálu Křížové cesty v Království
Hlasovat můžete prostřednictvím 
ankety, která je zveřejněna na 
webových stránkách města. Termín 
ukončení hlasování je 31. 3. 2018. 
Projekt, který získá nejvíce hlasů, 
letos zrealizujeme. Nestojí Vás to 
téměř nic, jen zauvažovat o tom, jak 
vypadá Vaše okolí a co myslíte, že je 
pro město lepší. Já osobně věřím, že 
je to správná cesta a rozhodně první 
ročník nebude tím posledním. Tak 
tedy krom toho, že budeme fandit 
našim sportovcům na olympiádě, 
fanděme i našemu městu.

Mgr. et Bc. Rudolf Sochor
místostarosta města

Hlasujme pro
projekt

nem.
Na společnou akci v době sobot-
ních venkovních střeleb zavítali 
i ředitel naší školy Mgr. Rudolf 
Sochor a  starostka města Šluk-
nova Mgr. Eva Džumanová. Oba 
jmenovaní měli příležitost zúčast-
nit se instruktážního zaměstnání 
vedeného příslušníky Policie ČR 
z Územního odboru Česká Lípa, 
kteří studentům přiblížili svým vý-
kladem a ukázkami úkoly Policie 
ČR včetně současných trendů při 
manipulaci se střelnými zbraněmi, 
které si přivezli s sebou. 
Součástí Boot Campu bylo i vyhod-
nocení střelecké soutěže probíha-
jící ve dvou věkových kategoriích, 

studentské a pro dospělé účastníky, 
a to ve střelbě z pistole a brokovni-
ce. Ve studentské kategorii získali 
1. místo - společné, stejný počet 
bodů David Leiner a Michal Ná-
vesník, 2. místo Nikola Kaniová, 
3. místo Jan Plachý.
Celkem se akce zúčastnilo 54 lidí 
včetně instruktorů z Policie ČR, 
Armády ČR, Městské policie a bez-
pečnostních organizací, zabýva-
jících se fyzickou ochranou osob 
a objektů. 

Bc. Jiří Svoboda
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Sladovnu zachraňujeme „hodinu po dvanácté“

Jak už to tak občas bývá, ne každý byl 
naprosto spokojen či snad nadšen 
z množství a druhů vánočních dár-
ků, které mu Ježíšek na Štědrý den 
nadělil pod stromeček. Jeden z ob-
čanů města měl patrně přání dostat 
od Allegrie, firmy na zážitky, poukaz 
na jízdu motorovým vozidlem. Ale 
jelikož pravděpodobně celý rok zlo-
bil, nebyla jeho prosba vyslyšena. Jal 
se tak kolem poloviny ledna sednout 
do osobního automobilu výrobní 
značky Volkswagen Sharan a svůj 
sen si tak splnit sám navzdory tomu, 
že nevlastní řidičské oprávnění. Po-
zornost dvoučlenné hlídky strážníků 
na sebe nedala dlouho čekat a vzhle-
dem k tomu, že řidiči byl v minulosti 
za stejný počin vysloven zákaz řízení 
motorových vozidel, byl s podezře-
ním na spáchání přečinu maření 
výkonu úředního rozhodnutí v ulici 
Zámecká zastaven. Z místa si pak ce-
lou záležitost převzali službu konající 
policisté obvodního oddělení PČR ve 
Šluknově, kterým měl řidič možnost 
své počínání vysvětlit.

Vladimír Vyskočil, MP Šluknov

Po delší době se vracíme k objektu sladovny. Jak jistě víte, objekt město 
vykoupilo „hodinu po dvanácté“. Je to zvláštní termín, ale používám jej 
schválně, neboť byl objekt již tak moc poškozen, že se propadla značná část 
kleneb a vedla se diskuze, zda objekt celý demolovat nebo se jej pokusit 
zachránit. Naštěstí bylo rozhodnuto o záchraně a v roce 2016 byl objekt 
staticky zajištěn a propadlé klenby dozděny. Poničená střecha byla proza-
tímně zastřešena vazníky.

Přidělování městských bytů má svá kritéria
Vážení spoluobčané,
oslovila mě šéfredaktorka Šluknov-
ských novin, paní Jitka Schneidero-
vá, zda bych veřejnost seznámila se 
svými zkušenostmi z funkce před-
sedkyně bytové komise. Ráda jsem 
přislíbila a tímto svůj slib plním. 
Bytová komise je pětičlenná včet-
ně mé osoby. Dalšími členy jsou 
Mgr. Eva Džumanová, Ing. Eva Ba-
boráková, Bc. Marcela Postlerová 
a p. Jaroslav Fráňa. 
V současné době město Šluknov 
vlastní 201 bytů, do tohoto počtu 
spadají i byty s pečovatelskou služ-
bou a byty podporované. Tyto byty 
ale nejsou zařízením poskytujícím 
celodenní péči. Domy s pečova-
telskými byty jsou samostatnými 
bytovými objekty s celkem 63 ma-
lometrážními byty. Pro přidělení 
těchto bytů musí žadatel splnit 
podmínky, které upravuje Směrni-
ce č. 2/2014 o pravidlech při ob-
sazování a užívání bytů v pečova-
telských domech, která vstoupila 
v platnost 4. 2. 2014.
Stejně tak jsou stanoveny podmín-

A nasnadě je tak otázka „Co dále?“. V roce 2016 byla vyhotovena studie vy-
užitelnosti objektu sladovny a zpracován stavebně historický průzkum. Oba 
dokumenty doplňují a odpovídají na spousty otázek ohledně budoucnosti 
objektu – co zachránit, co obnovit, jak využít a kde vlastně s opravami začít…
Na konci roku 2016 byly zadány práce na vyhotovení architektonické stu-
die Revitalizace areálu bývalého pivovaru (sladovna), která byla dokonče-
na Ing. arch. Kňákalem v červenci 2017 a zahrnuje obnovu a využití nejen 
objektu sladovny, ale i bývalé úřadovny, která bude využita převážně jako 
zázemí – kuchyň, prostory pro zaměstnance a zásobování a částečně pro 
ubytování. A co se tedy se sladovnou plánuje do budoucna? Počítáme s tě- Každý si své sny 

plní po svém
ky a kritéria pro přidělení obecních 
bytů, se kterými mají možnost se 
zájemci o byt seznámit přímo na 
Městském úřadě na Odboru správy 
majetku města. Patří mezi ně napří-
klad složení peněžní jistiny ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného, 
žadatel nesmí mít jakékoli pohledáv-
ky vůči městu Šluknov, mít řádně 
vyplněnou žádost, kterou pravidelně 
2x ročně obnovuje a další. 
Při přidělování bytu jsou přednostně 
vybíráni žadatelé s trvalým pobytem 
ve Šluknově, mají-li bytovou potřebu 
a předpoklady k řádnému splácení 
nájemného a služeb spojených s uží-
váním bytu. V individuálních přípa-
dech se přihlíží k sociální a zdravotní 
situaci žadatele, které jsou šetřeny 
sociálními pracovníky, kteří ve svých 
zprávách o výsledcích šetření infor-
mují členy bytové komise.
Bytová komise se schází v případě 
uvolnění některého z bytů, posoudí 
všechny žadatele a doporučuje Radě 
města Šluknov přidělení bytu vybra-
nému žadateli. O samotném přiděle-
ní bytu pak rozhoduje Rada města. 

Největší zájem ze strany žadatelů 
je o malé byty, garsoniéry a hlavně 
byty velikosti 1+1. Všechny tyto 
byty jsou dlouhodobě obsazeny. 
Uvolní se v případě stěhování nebo 
úmrtí nájemce. Žadatelů o takový 
byt je vždy několik a můžeme uspo-
kojit pouze jednoho. Často se pak 
potýkáme s kritikou ze strany obča-
nů, kterým byt přidělen nebyl. Vždy 
ale postupujeme podle daných 
podmínek a kritérií a s přihlédnu-
tím na sociální a zdravotní situaci 
žadatele. Další možností žadatelů 
je obrátit se na soukromé vlastníky 
bytových domů. V některých star-
ších bytových domech jsou byty, 
ve kterých si musí obyvatelé sami 
vytápět a tyto byty se obsazují hůře. 
V dnešní době mají zájemci o byt 
požadavky nejenom na lokalitu 
bydlení, ale i na centrální vytápění, 
protože je to mnohem jednodušší 
a pohodlnější způsob bydlení.
V posledních letech jsme evidovali 
nejvíce žádostí o obecní byt od ob-
čanů ze sídliště. 

Zemanová Božena

mito provozy:
Restaurace s plnohodnotným zázemím pro přípravu jídel 
Minipivovar s výrobní kapacitou zejména pro potřeby restaurace 
Letní výčep s venkovní terasou 
Ubytování penzionového typu s přípravou snídaní pro ubytované 
Muzeum historie pivovaru a výroby piva 
Zpřístupnění stávajících sklepů bývalého pivovaru 
Tato vize je určitě krásná, ale též finančně nákladná. Jedná se sice o ne-
movitou kulturní památku, na jejíž obnovu můžeme čerpat nějaké finance 
z Ministerstva kultury, ale pouze na části obnovy – nesmí se využívat na 
modernizace, což při tomto navrženém využití je velmi značný podíl. Mož-
ností může být i připravovaný dotační titul Ministerstva průmyslu a obcho-
du na revitalizaci brownfieldů. Jestli ale bude použitelný pro náš objekt, 
však zatím není jisté… Pro představu přikládáme vizualizaci naplánované 
přestavby.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Bc. Michal Bušek

obnova areálu (z ptačí perspektivy 
ze směru od Tesca)

návrh dispozice restaurace
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Kolem roku 1900

Troufám si říci, že každý Šluknovák zná Karlovo údolí, většina, bohužel, již 
jako zchátralou budovu. Jak ale toto místo vzniklo? Připomeňme si jeho his-
torii. 
V roce 1872 se začala stavět železniční trať mezi Rumburkem a Šluknovem 
a právě s její výstavbou souvisí vznik Karlova údolí. Na stavbě pracovali děl-
níci od rána do večera a toho využil podnikavý pan Karl Schütz ze Šluknova. 
Postavil v údolí poblíž Šluknova dřevěnou boudu, kde dělníkům stavby vařil 
a za špatného počasí jim poskytoval i přístřeší. Stavba železnice byla během 
jednoho roku dokončena. Za tu dobu si pan Karl Schütz vydělal tolik peněz, 
že si toto údolí s lesem, loukou a potokem zakoupil. Místo tak dostalo název 
po svém zakladateli – Karlovo údolí. Z této původní dřevěné boudy vznikla 

hospůdka „Modrá koule“, kde se scházeli většinou muži a s popíjením kořalky 
zde vysedávali až do ranních hodin. Později o kousek dál postavil Karl Schütz 
cihlový dům, kde byla restaurace. K restauraci přibyla další stavba, kterou obý-
valy opičky z rodu Rhesus. Ty přilákaly hlavně dětské návštěvníky. Rozšířením 
potoka vznikl rybník, na který umístil vodní kolotoč se čtyřmi loďkami na že-
lezných tyčích. Později Karl Schütz předal své údolí synovi Emilovi Schützovi. 
Za jeho vlastnictví vznikla další budova se stájemi pro koně, tanečním sálem 
s galeriemi, hostinským pokojem, kuchyní a dalšími pokoji pro hosty. V roce 
1910 nastaly finanční problémy, 
které donutily Emila Schütze předat 
Karlovo údolí do rukou města Šluk-
nov. Po převzetí majetku dostala bu-
dova opět nový kabát. Některé části 
byly zbourány, přibyly nové a původ-
ní restaurace s tanečním sálem se 
proměnila v moderní lázeňský hotel, 
kam mířili návštěvníci ze všech stran. 
Pořádaly se zde plesy a taneční zába-
vy, koncerty či divadelní představení. 
Před hotelem se nacházel rozlehlý 
park se spoustou zeleně, s bazén-
kem a vodotryskem, lavičkami a al-
tánkem. Vedle hotelu se nacházel 
rybník s loďkami a původním dřevě-
ným domkem. V dalším rybníku se 
proháněli pstruzi. V lázeňském stře-

Karlovo údolí – (ne)zapomenuté výletní místo má nové majitele

Aktuální stav

Parčík před hotelem

disku bylo vybudováno dokonce i lesní divadlo, které pojalo až tisíc návštěv-
níků. Děti si zde také přišly na své. K hotelu náležela elektrická miniželeznice 
a hřiště s houpačkami, kolotočem, lanovkou či skluzavkou. Karlovo údolí se 
tak stalo perlou všech letovisek a výletních míst, pro Šluknováky oblíbený cíl 
nedělních procházek. Karlovu údolí se však nevyhnuly ani špatné události: 
1. světová válka, škodlivý motýl Bekyně mniška, která zničila smrkový porost 
v údolí, velká voda, která zničila lesní divadlo, nástup Adolfa Hitlera a následné 
vypuknutí 2. světové války. V této době se moderní lázeňské středisko změnilo 
v ubytovnu pro přistěhovalce a utečence, sloužilo rovněž jako uzdravovací za-
řízení pro zraněné vojáky. Po válce byl hotelový komplex opraven, městem byl 
pronajímán a jeho brány byly opět otevřeny. Ožilo i lesní divadlo, v němž půso-
bil divadelní soubor Seveřan pod vedením pana Jaroslava Kouta. Po jeho smrti 
divadlo opět utichlo a vandalové ho začali ničit. V roce 1951 jej město prodalo 
Dopravním podnikům hlavního města Prahy. Později bylo v budově zřízeno 

Odborné učiliště železniční. Sloužilo i k rekreaci, ale čím dál méně. Nakonec 
tuto perlu severu obývala pouze hlídací služba. V roce 2008 se majitelkou Kar-
lova údolí stala paní Danuše Kozlová z Kladna, která se o svůj majetek již ne-
starala, budova tak začala chátrat nebo byla lidmi rozebírána a devastována. 
I přesto, že je budova v katastrofálním stavu, má své kouzlo a stále návštěvníky 
přitahuje. Jistě každý z nás by si přál, aby se toho magické místo proměnilo 

v opět krásné a hojně navštěvované výletní místo. 
V roce 2017 spadlo Karlovo údolí do rukou novým majitelům, přestože se 
jedná o úplně obyčejné lidi, manžele Emu a Martina Bilinski z Chrastavy, bez 
jakýchkoli finančních prostředků na jeho opravu. Blýská se snad na lepší časy? 
Setkala jsem se tedy s velice příjemným panem Bilinskim a položila mu pár 
otázek: 
Jste novými majiteli bývalého lázeňského střediska Karlova údolí. Jak jste 
se o tomto, kdysi nádherném místě, dozvěděli a co Vás přimělo k tomu jej 
koupit?
O tomto místě jsme se dozvěděli čistě náhodou. Manželka čas od času pro-
hlížela internetové nabídky nemovitostí, protože jsme vždy toužili po domě 

s osobitým charakterem uprostřed 
přírody, kde by se časem dal třeba 
zřídit penzion s vonnou zahradou 
anglického stylu. Při procházení in-
zerce na ni najednou vyskočila i na-
bídka na prodej Karlova údolí včetně 
krásné fotografie z doby jeho největší 
slávy. Vzhledem k ceně, která byla 
v inzerátu uvedena, jsme ovšem ih-
ned pochopili, že nabídka bude mít 
asi nějaký háček. Nicméně jsme byli 
zvědaví a tak jsme se do Karlova údo-
lí zajeli poprvé podívat. Navzdory 
zpustlosti a všudypřítomnému zma-
ru jsme si místo okamžitě zamilovali 
a v podstatě po celý další rok střídavě 
sháněli finance a uvažovali, zda jsme 
dostateční blázni na to, abychom do 

toho šli, či nikoliv. Byli jsme jednoduše uchváceni představou, jaké by to bylo, 
kdyby toto místo opět ožilo. Rádi bychom zde vytvořili opět oázu klidu, odpo-
činku a načerpání nových sil v dnešním uspěchaném a komplikovaném světě. 
Všechno, co zde kdysi bývalo, úžasně zapadá do našich představ a proto, ať už 
se to povede či nikoliv, jsme se do této výzvy nakonec vrhli střemhlav. 
Jaké máte pocity, když stojíte před tak zchátralou budovou?
Čím častěji do Karlova údolí jezdíme, tím méně jeho zchátralost vnímáme. 
Většina lidí asi vidí děsivou ruinu, my vidíme romantickou ruinu. V tuto chví-
li ho nelze vnímat jako obytnou budovu, která musí být stavebně v pořádku 
a dobře vypadat, aby se v ní dobře bydlelo. Vnímejme ho spíš jako zajímavý vý-
letní cíl, obraz událostí uplynulých sta let. U zřícenin hradů se také nikdo nepo-
zastavuje nad tím, že jsou zřícené. Samozřejmě je ale naším cílem ji zachránit 
a znovu obydlet .

Pokračování na str. 7
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Nařízení Města Rumburk č. 1/2018 o dočasném vyloučení vstupu do 
lesa ve vlastnictví České republiky na území Lesní správy Rumburk na 
tomto katastrálním území –Dolní Poustevna, Horní Poustevna, Nová Vís-
ka u Dolní Poustevny, Doubice, Město Jiříkov, Krásná Lípa, Krásný Buk, 
Kyjov u Krásné Lípy, Vlčí Hora, Zahrady, Lipová u Šluknova, Liščí, Loben-
dava, Severní, Mikulášovice, Dolní Křečany, Horní Jindřichov, Rumburk, 
Brtníky, Kopec, Panský, Staré Křečany, Šluknov vč. Království, Císařský, 
Fukov, Královka, Kunratice, Nové Hraběcí a Rožany, dále Velký Šenov, 
Knížecí, Staré Hraběcí a Vilémov.
Nařízení se stanovuje od 1. 2. do 30. 4. 2018.

ZÁKAZ VSTUPU DO LESA

Český statistický úřad organizuje v celé republice každoročně výběrové še-
tření o životních podmínkách domácností pod názvem „Životní podmínky 
2018“, a to ve více než 11 tisících domácnostech na základě náhodného po-
čítačového výběru. Takto bylo vybráno i několik domácností v našem měs-
tě, které v době od 3. února do 27. května 2018 navštíví speciálně vyškolený 
tazatel z ČSÚ. Aktivní účast občanů a jejich ochota spolupracovat na tomto 
významném šetření je nesmírně důležitá a umožní získat řadu důležitých 
informací. Tazatel se vždy prokáže průkazem tazatele a pověřením ČSÚ. 
Tazatelem oslovení občané mají možnost vznést informace na pověřenou 
pracovnici ČSÚ Ing.  Janu Kopeckou. Mobil 736 509 973.

Probíhá výběrové šetření 
statistiků v domácnostech 

V jakém stavu nyní Karlovo údolí je?
Aktuální stav je, bohužel, velmi špatný. Budova byla deset let bez střešní kry-
tiny, takže zatékání a mrazové cykly udělaly své. K devastaci budovy nemalou 
měrou přispěl vandalismus a také necitlivé stavební úpravy v devadesátých 
letech. Nejstarší část budovy nad původním tanečním sálem se zcela zřítila, 
zbývající prostory byly plné suti a odpadků a střecha je téměř neopravitelně 
narušená.
Když jste poprvé, jako majitelé Karlova údolí, stáli před budovou. Určitě 
jste si položili otázku: Kde začít? Tak kde jste začali?
Pohled to byl na jednu stranu velmi smutný, ale na druhou stranu plný naděje. 
Pro nás je ona příslovečná sklenice zpoloviny plná, nikoli zpoloviny prázdná. 
Nadchla nás historie tohoto místa, jeho atmosféra, příroda. A věříme, že má 
velký potenciál. A tak jsme prostě začali - tím, co zvládneme vlastníma rukama 
a s pomocí přátel a podobných nadšenců jako jsme my.
Jak dlouho Karlovo údolí vlastníte a co se Vám za tu dobu podařilo udělat?
Majiteli Karlova údolí jsme od března 2017. Začali jsme kácením náletových 
dřevin kolem budovy a v prostoru bývalého parku. V průběhu jara a léta jsme 
zde nechali srovnat terén, odkryli jsme základy původních perkových cesti-
ček, na základě dobové pohlednice jsme vyznačili rozměry a perkové plochy 
postupně obnovujeme. Souběžně jsme začali provizorně zakrývat střechu nad 

Pokračování ze str. 6

Palmový háj

Jezírko

stojící částí budovy a postupně odvážet suť. Zastřešená část je nyní již téměř 
zcela vyklizená a může pomalu vysychat. Pak se teprve uvidí, do jaké míry je 
porušené zdivo a nosné konstrukce.
Pokoušíte se získat nějaké finanční prostředky z dotací na opravu? 
Určitě bychom rádi využili nějakého dotačního titulu, ale nejen, že prozatím 
nejsme součástí platformy, která by mohla o dotaci žádat, zároveň jsme dosud 
nenašli vhodný dotační titul a neradi bychom na místo šroubovali jakýkoli ci-
zorodý projekt, který by nijak nesouvisel s našimi záměry jen proto, abychom 
za každou cenu získali dotaci. Jinými slovy - dotaci bychom rádi, ale vidíme to 
jako běh na delší trať, kam prozatím úplně nedohlédneme, takže těžko se vy-
jadřovat.
Při návštěvě pana prezidenta Miloše Zemana v říjnu loňského roku padlo 
mimo jiné téma Karlovo údolí. Pan prezident žádal pana Oldřicha Bube-
níčka, hejtmana Ústeckého kraje, aby přikývl a přispěl drobnou částkou 
několika miliónů nebo alespoň několika stovkami tisíc korun na obnovu 
této památky. Bylo toto splněno?
O tom, že tato konverzace mezi panem prezidentem a panem hejtmanem pro-

běhla, víme pouze z doslechu a rádi bychom toto téma řešili nadále v součin-
nosti s městem. Pana Bubeníčka jsme v této věci znovu nekontaktovali a ani se 
v tuto chvíli necítíme mít mandát po komkoli cokoli chtít, i když je pravdou, že 
Karlovo údolí tu není jen pro nás, ale mělo by sloužit a být potěšením každému, 
kdo sem kdy zavítá.
Jste schopni odhadnout, jak vysoké náklady by byly potřeba na obnovu 
Karlova údolí?
Rámcovou představu máme, ale jedná se o částku, která by každého rozumně 
uvažujícího člověka odradila, takže si ji raději nepřipouštíme a následujeme 
příklad zakladatele Karlova údolí, pana Karla Schütze, který na zvelebování 
tohoto místa pracoval krůček po krůčku.
A jaké jsou vaše plány do budoucna?  
V letošním roce bychom chtěli dokončit obnovu parku před budovou, obnovit 
některé prvky zahradní architektury 
a výsadby. Pustíme se do vyklízení 
zřícené části budovy, je třeba obnovit 
dřevěný věnec pod věžičkou a zakrýt 
ji, jinak se rovněž brzy zřítí. Zároveň 
budeme pokračovat v pořádání drob-
ných akcí pro místní i přespolní, aby 
Karlovo údolí znovu žilo.
Na závěr jeden ze zápisů z knihy hos-
tů z roku 1897:
Pochvalu chtěl bych zde teď udělit,
prosím o prominutí,
ne každé město jako Šluknov,
má takové okolí.
Proto by toto Karlovo údolí
mělo existovat ještě tisíce let,
aby jednou i naše děti,
mohly si zde posedět. 
Franz Wagner

Lesní divadlo

Jitka Schneiderová: čerpáno z brožury Karlovo údolí, 
foto z archivu Města Šluknov

Odpovídali: Ema a Martin Bilinski
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Víte, jak přispět ke svému pevnému zdraví?

Jaké to bylo 
bez beatu?

Zámkem vládly nadpozemské bytosti
S rokem 2017 jsme se na zámku, 
jako každý rok, rozloučili netradič-
ně. Na svatého Štěpána 26. prosin-
ce jste měli možnost nás společně 
se svými nejmenšími navštívit 
a na vlastní kůži okusit, jaké to je, 
když během jednoho dne projdete 
peklem, očistcem i rájem. 
Více jak 160 návštěvníků prošlo 
Šluknovským zámkem a plnilo roz-
ličné úkoly. U některých se i nám 
dospělým tajil dech. Děti hrály s pe-
kelníky karty, kostky, když došlo na 
nejhorší, tak přišla na řadu i pekel-
ná váha – na štěstí si toto privilegi-
um užily jen maminky. 
Do druhého patra zámku bylo lep-
ší přicházet s česnekem či křížem 
v kapse. Krásné upírky zde nene-
chaly nikoho chladným a kdo měl 
odvahu, mohl ochutnat i nefalšova-

Třetí festival Pro zdraví se bude 
konat 3. 3. 2018, tentokrát ve Šluk-
novském zámku.
Můžete se těšit na širokou paletu 
vystupujících špičkové úrovně, kte-
ří Vám představí téma zdraví z růz-
ných pohledů. Nebude chybět ani 
doplňující program v podobě stán-
ků se zdravým občerstvením. Akce 
je určena pro širokou veřejnost.
Můžete  se těšit na:
Filip Říha - Mozaika životního 
stylu - o pohybu, stravě, mozku, 
dýchání a životě
Během přednášky se naučíte více 
vnímat svůj život a udržovat si trva-
le vysokou úroveň tělesné i duševní 
energie. Naučíte se turbo dýchání, 
dozvíte se, jak pečovat o svůj mikro-
biom. Zjistíte, které druhy pohybů 
Vám v životě udělají dobře. 
Filip již 10 let žije “mimozemským” 
životním stylem, což mu umožňu-
je žít efektivně, s radostí a v plném 
zdraví. Těšte se na jeho tajné rady! 
Více na www.filipriha.cz
Mgr. Jana Merhautová - Eko Ar-

V lednu jste měli na zámku možnost 
slyšet dva koncertíky. Oba dva od-
lišné a oba dva bez beatu. Nejdříve 
v pátek 12. ledna ve vstupní hale vy-
stoupil Jazz Band Erwina Schrö-
dingera. Jazz Band vznikl v březnu 
loňského roku pod záštitou Schrö-
dingerova institutu a na zámku jste 
měli možnost je vidět na koncertíku 
v růžové zahradě. Působí jako stálé 
trio, kdy na klávesové nástroje hraje 
René Habich ml., na trombon René 
Habich st. a na trubku Pavel Zelen-
ka ml. Často vyráží za hranice města 
a hostují v okolních zajímavých mís-
tech. Většinou na jejich koncertě pů-
sobí také hosté. Jak je již podle názvu 
patrné, jejich hlavní repertoár tvoří 
jazzové standardy. Koncert v zámec-
ké hale navštívilo na 30 návštěvníků.
O týden později a o pár pater výše vy-
stoupila jablonecká kapela BezBea-
tu. Šestice mladých lidí, kteří všich-
ni společně působí již několik let, 
s sebou na zámek přivezla také řadu 
hostů. Návštěvníci koncertu tak 
měli možnost slyšet směsici různých 
hudebních stylů a žánrů a dle jejich 
potlesku soudíme, že koncert měl 
úspěch. Panovala velice příjemná 
atmosféra a BezBeatu byli potěšeni 
z nadšení lidí, kteří si udělali v pátek 
volno a dorazili na jejich koncert.

teterapie – prevence a léčba psy-
chických potíží
Společně se podíváme na to, jak 
umíme pečovat o duševní zdraví, 
kolik času a prostoru věnujeme sami 
sobě. Arteterapie je psychoterape-
utická metoda, která otevírá krea-
tivitu a pomáhá v prevenci a léčbě 
psychických potíží. Slouží také jako 
zobrazovací metoda psychického 
stavu jedince. Velice účinné se uka-
zuje propojení arteterapie s ekopsy-
chologií. Psychoterapeutický proces 
probíhá v přírodě, pracuje se s pří-
rodními materiály. Krajina zároveň 
vytváří příležitost pochopit projekč-
ní principy psyché a léčit její potíže 
(www.arttherapy.cz).
MUDr. Jan Vojáček, CFMP - Mýty 
o zdraví
Pohled lékaře tzv. funkční medicí-
ny na základní principy fungování 
organismu a jak faktory životního 
stylu ovlivňují zdraví a vznik nemo-
cí. Které mýty brání tomu, aby lidé 
byli zdraví. Vše v praktickém kon-
textu života každého z nás (www.

endala.cz).
Mgr. Lucie Lauermanová - 
Smích, jak ho neznáte - jóga smí-
chu s Culíkem
Smích, jak ho neznáte. Povídání 
o smíchu spolu s ochutnávkou jógy 
smíchu, cvičením kombinujícím 
smíchová cvičení a jógové dýchání 
- pranayamu. Okusíte smích bez 
důvodu - tělem i duší - na vlastní 
kůži. „Proboha, smějte se častěji. Je 
to jediný spolehlivý lék na všechny 
nemoci“ - Nikolaj Vasiljevič Gogol. 
Více na www.culik.cz
Magdaléna Dobromila Staňko-
vá - Jarní bylinky nejen pro děti 
a maminky 
Jak můžeme v předjaří posílit své 
zdraví pomocí bylinek a vůní, naklí-
čených semínek a kvašených potra-
vin. Povídání o pěstování i  sbírání 
bylin v přírodě a dalším využití pro 
zdraví i radostné tvoření. Připo-
meneme si jarní lidové velikonoční 
zvyky. Více na www.bylinkyproma-
minky.blogspot.cz
Katka Horáčková - Permakultura 

a její principy v osobním životě 
Permakultura stojí na etických 
principech a to ji odlišuje od přírod-
ního zahradničení. Co to znamená 
v praxi? Jaké jsou naše opravdové 
potřeby a jak se o nich dozvíme 
v době shonu a informačního příli-
vu? Podíváme se na to, co mají spo-
lečného navrhování záhonů a osob-
ní vztahy lidí. Na malém cvičení se 
možná dozvíte i o sobě něco nové-
ho. Vezměte s sebou tužku a papír, 
nebo Vám je rádi připravíme. Bude-
me malovat nejen bylinkové spirály. 
Více na www.permajoga.cz
Zdraví není jen absence nemoci 
nebo vady. Zdraví bychom měli 
hodnotit jako „stav fyzické, psy-
chické, sociální a estetické poho-
dy.“ Přijďte se inspirovat, jak při-
spět k Vašemu pevnému zdraví.
Kapacita sálu je omezena, a proto 
si, prosím, rezervujte vstupenky 
předem. Více informací najdete na 
jednotlivých plakátech a rezervace 
na: bsouckova@hotmail.com

Mgr. Barbora Součková

nou lidskou krev. 
A kdo prošel přes peklo a očistec, 
tak na něj čekala zasloužená od-

měna v podobě nebe plného andělů 
a také sladké odměny a krásné svě-
telné show na konec.
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Dvoustranu připravila za RIC
Mgr. Andrea Přidalová

Víte, že...

…do Šluknovského zámku dorazil 
Český rozhlas Sever? Natáčel roz-
hovor do svého pořadu Česko – země 
neznámá. Přesný termín vysílání 
rádiového pořadu zveřejníme na Fa-
cebooku města.

Rok 2018 bude rokem, kdy Šluknovský zámek nabídne všem jeho návštěvní-
kům již kompletní zbrusu nový prohlídkový okruh. Již třetím rokem postup-
ně předěláváme stávající dobové místnosti a vybavujeme je ve stylu první re-
publiky. Právě prvorepublikový je čas, kdy na zámku vyřizoval své obchodní 
schůzky jeho poslední majitel – Ervín Leopold Nostitz Rieneck. 
V loňském roce jsme postupně doladili první patro, které je soukromým 
apartmánem Ervína. Máte možnost tak spatřit soukromou kancelář, šatnu, 
ložnici, dětský pokoj dcery Alí a také reprezentativní jídelnu.

První patro zámku bude 
ve stylu první republiky

Těšit se můžete nejen na italské arietty
Pěvecký debut Veroniky Matyso-
vé ve Šluknovském zámku chce 
představit svěžest a krásu operní-
ho a písňového repertoiru českých 
a světových skladatelů doplněného 
klávesovými kompozicemi rene-
sančních mistrů, prezentovaných 
na věrné kopii italského historic-
kého virginalu, s klavírním dopro-
vodem Tomáše Flégra. Koncert je 
dramaturgicky členěn do okruhu 
starších italských, tzv. „bel canto-
vých“ árií (arie antiche), lidového 
i uměle komponovaného písňové-
ho repertoiru, neopomene ani zná-
mé árie z operních děl. Publikum 
se tak může těšit na italské arietty 
Leopolda Koželuha, árii z opery 
Rinaldo Georga Friedricha Hän-
dela, árii Zuzanky z Figarovy 
svatby Wolfganga Amadea Mo-
zarta, Dvořákovy písně z cyklu 
V národním tónu, árii Blaženky 
z opery Tajemství Bedřicha Sme-
tany i na árii Lauretty z Pucciniho 
opery Gianni Schichi.
Veronika Matysová se hudbě začala 
věnovat v útlém věku, hudební te-
orii a pedagogické vzdělání získala 
při dalším studiu na Rumburském 
gymnáziu a na Univerzitě Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem. Své vynikající pedagogické 
i organizační schopnosti uplatňuje 
dodnes, pro krajany ze Šluknovska 
je nepochybně známo její úspěšné 
působení v Městském kulturním 

centru a knihovně ve Varnsdorfu 
i její působení v základních umě-
leckých školách ve Varnsdorfu 
a v Rumburku. V současnosti po-
sluchačka třetího ročníku Kon-
zervatoře v Pardubicích v pěvecké 
třídě prof. Jarmily Chaloupkové, 
doplňuje svoje vzdělání návštěvou 
mistrovských kurzů, seminářů, 
pravidelně je jejím hlasovým po-
radcem slavný italský operní pěvec 

a pedagog Maestro Antonio Ca-
rangelo. Veronika úspěšně spolu-
pracuje s řadou dětských sborů, 
je činorodou organizátorkou kul-
turně vzdělávacích a osvětových 
pořadů pro široký okruh publika. 
Svůj pěvecký talent prezentovala 
také sólově, mj. v poutním kostele 
v Hejnicích, bazilice Panny Marie 
ve Filipově, a na dalších koncertech 
v blízkém i vzdálením okolí regionu 
Horní Lužice. 
Tomáš Flégr, varhaník a jediný čes-
ký hráč na muselaar studoval hru 
na královský nástroj na Pražské 
konzervatoři ve třídě prof. Jana 
Hory a ve stejném oboru pokračo-
val na Akademii múzických umění 

v Praze u známého českého varha-
níka doc. Jaroslava Tůmy. Studi-
um koncertního diplomu úspěšně 
završil na Universität der Künste 
v Berlíně pod pedagogickým vede-
ním prof. Leo van Doeselaara. Mezi 
varhaníky si renomé získal mj. 
provedením varhanní transkripce 
Smetanovy Vltavy, uváděním čes-
ké varhanní tvorby i interpretací 
nejstarších varhanních děl. K řadě 

Koncert „Sento Amor“
sobota 10. března 2018 v 18.00 hodin

jeho ocenění patří vítězství v sou-
těži Georga Muffata v rakouském 
opatství Schlägl, účast ve finá-
le Sweelinckovy soutěže v Oude 
Kerk v Amsterdamu, úspěchy na 
národních interpretačních soutě-
žích v Opavě a ve Vamberku. Své 
studium obohatil návštěvou kurzů 
předních evropských interpretů, 
v první řadě Gustava Leonhardta, 
Petera van Dijka, Ewalda Kooi-
mana, Haralda Vogela, Martina 
Sandera, Ludgera Lohmanna. 
Spolupodílel se na vydání sborové 
tvorby zesnulého svatovítského 
varhaníka O. A. Tichého, nahrával 
pro Český rozhlas, Českou televizi, 
německou ARD, anglickou PRIO-

RY a švýcarskou GALLO Records. 
Tomášův zájem o staré klávesové 
nástroje a znalost techniky hry na 
předchůdce dnešních varhan ho 
přivedl ke spolupráci s varhanář-
skou firmou Winold van der Putten 
z Finsterwolde a stavitelem cem-
bal, vihuel a louten, Sebastiánem 
Núñezem z Utrechtu, s nimiž reali-
zoval projekt stavby kopie historic-
kého muselaaru, nástroje z rodiny 
cembal a virginalů, později také 
stavbu hexagonálního spinetu-vir-
ginalu podle předlohy Benedikta 
Florianiho, Benátky 1571.
Virginal hexagonal – kopie (To-
máš Flégr, 2012) podle Benedicta 
Florianiho (1571, Benátky), ladě-
ní středotónové 415 Hz, dobře zní 
i při ladění na 392 Hz. Hexagonal je 
postaven z cypřišového dřeva. Dno 
nástroje je z libanonského cedru. 
Plektra jsou vyrobena z per krkavce 
a káněte.

Veronika Matysová

V letošním roce 
dotváříme prv-
ní patro, které 
bude adminis-
trativní částí 
zámku. Ná-
vštěvníci tak 
prochází přijí-
macím salonem, 
k o n f e r e n č n í m 
sálem do ofici-
ální kanceláře 
Ervína. Prohlídkový okruh se prozatím tvoří. Ale už dnes Vám můžeme 
ukázat fotografie nového zámeckého mobiliáře. Během prohlídky si také 
můžete poslechnout dobovou hudbu z gramofonu či zavzpomínat na sta-

ré dobré časy. Postupně se snažíme také získat původní drobné exponáty 
z našeho zámku, které také budou k vidění při nové prohlídce.
Stále platí ta možnost, zda máte doma prvorepublikové kousky a rádi bys-
te, aby je vidělo co nejvíce lidí. Můžete je přinést a třeba to budou právě ty 
střípky do skládanky, které nám chybí. 
V letošním roce 
naše republika 
oslaví 100. vý-
ročí. A je to 
velice symbo-
lické, že právě 
při 100. výročí 
republiky bude 
otevřen i nový 
okruh našeho 
zámku.
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První polovina školního roku je za námi a uběhla, ani nevíme jak. 
Uteklo to jako voda, a proto začínáme pomalu myslet na to, že naši deváťá-
ci brzy opustí naši školu a místo nich na druhý stupeň nastoupí žáci noví, 
nynější žáci pátých ročníků.
Přechod na druhý stupeň základní školy je bezesporu velkou změnou, jak 
pro rodiče, tak někdy i pro žáky. A změny bývají někdy spojené s řadou 
obav. Jak to ten náš kluk – holka jen zvládne? Nebude to náročné? Co 
všechno vlastně bude jiné?
Abychom rozptýlili obavy rodičů i našich budoucích žáků, připravujeme 
již delší čas různé projekty, při nichž spolupracují žáci druhého stupně se 
svými mladšími spolužáky. Při těchto projektech mají také menší děti mož-
nost poznávat nás, učitele 2. stupně. 
I v letošním roce jsme se rozhodli pokračovat ve vytváření pozitivních va-
zeb mezi žáky prvního a druhého stupně. V uplynulých měsících již takto 
proběhlo několik zdařilých menších akcí, o kterých jste mohli číst zde ve 
Šluknovských novinách, nebo na webových stránkách školy.
Jedna z těch větších nás ovšem čekala až v lednu a byla určena právě těm, 
které příští rok čeká ona významná změna – tedy přechod na 2. stupeň, žá-
kům nynějších pátých ročníků.

Klíče pro páťáky aneb vítáme Vás mezi námi

1. února jsme se sešli v odpoledních hodinách v aule naší základní školy.  Zde 
se našim páťákům a jejich rodičům představila jak paní ředitelka, spolu se 
zástupkyní pro druhý stupeň, tak všichni vyučující druhého stupně.
Zároveň naši žáci devátých ročníků představili mladším spolužákům nové 
předměty, které je na druhém stupni čekají. A pak už se žáci pátých ročníků 
vydali po škole, aby si na devíti stanovištích vyzkoušeli zajímavé úkoly a také 
si prohlédli odborné učebny „velké“ školy. Na této průzkumné cestě školou  
provázeli děti jejich rodiče, aby si i oni mohli naši školu důkladně prohléd-
nout. Nikdo se nemusel bát, že zabloudí, protože rodiče i děti měli průvodce 
z řad žáků osmých ročníků a po škole byla rozmístěna informační centra.
Po prohlédnutí celé „naučné“ trasy jsme se opět sešli v aule, kde fungovala 

školní „čajovna a kavárna“, v níž se děti i dospělí mohli občerstvit a také tu 
sídlila redakce speciálního vydání školních novin z tohoto slavného dne.
A den ještě zdaleka nekončil, neboť před námi bylo ještě to nejdůležitější. 
Slavnostní předávání symbolických klíčů od „velké“ školy, kterým jsme 

naše páťáky přijímali do cechu „druhostupňového“.
Nálada byla slavnostní a klíče předávala budoucím šesťákům sama paní 
ředitelka. A to vše bylo doprovázeno školní hymnou, kterou pro takové 
slavnostní okamžiky máme.
Věřím, že pro žáky pátých ročníků a jejich rodiče to bylo příjemně strávené 
odpoledne a všem svým kolegům a dobrovolníkům z řad našich žáků dě-
kuji za přípravu i provedení celého 
projektu.

Mgr. Alena Müllerová
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Text a foto: Hana Princová

Na Tři krále o krok dále...

...a znovu jsme se s Kašparem, Melicharem a Baltazarem vypravili do Bet-
léma za Ježíškem. Cesta to byla dlouhá a zajímavá a společně jsme s králi 
donesli Ježíškovi dary. 

Z Betléma jsme se vrátili domů do zasněžené krajiny, kde jsme experimen-
tovali s ledem, který jsme si museli vyrobit svépomocí, protože Mrazík 
nedorazil. Už víme, že rychleji taje led posypaný solí, a že i po opětovném 
zamrazení je „slaný“ led jiný než „sladký“.Také sněhuláky jsme si museli 
postavit v herně, ale i tak jsme si užili legraci, kterou jsme završili závodem 
sněhuláků a papírovou koulovanou.

Se sovičkou Jůlou jsme se vydali do lesa za zvířátky, víme, co jim chutná, 
víme, která zvířátka zimu prospí a proč a dokonce jsme na obrázcích bez 
pomoci poznali téměř všechny stopy našich lesních kamarádů! Těšíme se, 
že nám v únoru snad napadne sníh a budeme moci naše poznatky uplat-
nit v lese u krmelce, kam bychom chtěli zvířátkům donést jejich oblíbené 
dobroty.

A co by to bylo za zimu bez bruslení, lyžování a ledního hokeje. Opět jsme 
si museli vystačit s pomůckami ve školce, ale ani tak nebyla o legraci nouze 
a doufáme, že tyto sporty nebudeme znát jen z televize a z vyprávění, ale že 
k nám snad bude příroda někdy shovívavější.

Do říše obrů jsme se tentokrát dostali mezi vosy. Víme, jaký je rozdíl mezi 
životem vos a včel, jak vypadají jejich plástve i obydlí, čím jsou užitečné 
i proč si na ně musíme dávat pozor. A už se těšíme na další úkoly, nejen 
z této říše...
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Kuchařčino okénko:
Polévka coby grunt

V městské knihovně probíhá dlouhodobá soutěž, při které se lze něco do-
zvědět a ještě získat volný lístek pro jednu osobu na jednu kulturní akci dle 
vlastního výběru – v Domě kultury nebo ve Šluknovském zámku. Volná 
vstupenka platí do konce roku 2018.
Každý měsíc je vyhlášena a zveřejněna na tabuli ve vstupní hale městské 
knihovny a ve Šluknovských novinách otázka nebo úkol, odpověď je třeba 
odevzdat ve vstupní 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 únor: 
14. února 1919 se v Plzni narodil známý český cestovatel a spisovatel. 
Svou první velkou cestu podnikl v šestnácti letech s bratrem na Podkar-
patskou Rus, která byla v období první republiky součástí Československa. 
Po maturitě v r. 1938 začal studovat Vysokou obchodní školu. Protože na Guláškovka „Rychlovka“

V městské knihovně se často stává, že se tu potkají kamarádky, přítelkyně 
a známé, které si kromě doporučení oblíbené knihy, vymění i tipy na dobrou 
koupi (“ve slevě mají...“) nebo nenáročný recept.
Rozhodli jsme se s Vámi podělit o tyhle „osvědčené“ a zaručeně úspěšné 
návody na stránkách ŠN v pravidelné rubrice. Budeme rádi, pokud nám do 
městské knihovny „svůj“ recept na moučník či jídlo přinesete, nebo pošlete 
mailem (knihovna@město-sluknov.cz) i Vy.
Budeme se věnovat nenáročným a rychlým pokrmům, které jsou oblíbené 
- ať už jako teplá snídaně, svačina nebo večere - polévkám.

Přes knihovnu za kulturou

počátku II. světové války němečtí okupanti 
uzavřeli české vysoké školy, mohl ji ukončit až 
v r. 1946. Na škole studoval s Jiřím Hanzelkou, 
který byl pak jeho partnerem na cestách i spo-
luautorem jejho knih.
V letech 1947-1950 podnikl spolu s Han-
zelkou cestu do Afriky a Jižní Ameriky. Celou 
tuto výpravu absolvovali společně vozem Ta-
tra 87. Z této cesty bylo rozhlasem odvysílá-
no přes 700 reportáží. Na cestě udělali velké 
množství fotografií a natočili množství filmo-
vého materiálu, jehož dokumentární cena je 
značná. Druhou cestu, již s doprovodem, pod-
nikli ve dvou upravených nákladních vozech Tatra 805 v letech 1959-1964. 
Při této výpravě projeli Asii a Oceánii. V roce 1968 se postavil na stranu 
tzv. „reformních komunistů“, proto mu bylo v roce1969 znemožněno dále 
publikovat a účastnit se veřejného života.
Po roce 1989 začal znovu cestovat do zahraničí. Podnikl cesty do Japonska, 
Austrálie a na Nový Zéland, v roce 1996 se účastnil expedice „Sibiř – pek-
lo, nebo ráj“, ze které vznikl stejnojmenný čtyřdílný dokumentární cyklus. 
V roce 2000 podnikl cestu na Srí Lanku a Maledivy a také do USA.
V roce 1993 byla jemu a Hanzelkovi udělena za celoživotní dílo Cena E. E. 
Kische, v roce 1999 převzali z rukou českého prezidenta Václava Havla 
Medaili Za zásluhy II. stupně, v roce 2014 mu byl udělen čestný doktorát 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a v témže roce mu 28. října český prezi-
dent Miloš Zeman udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy. Znáte 
jméno tohoto cestovatele a spisovatele?
Správná odpověď na otázku z ledna zněla: T. G. Masaryk
Masaryk se za studijního pobytu v Lipsku roku 1877 seznámil se svou bu-
doucí ženou, Američankou Charlottou Garrigueovou a roku 1878 se s ní 
v New Yorku oženil. Zpráva o revoluci v Praze a vzniku Československa 
dne 28. října 1918 jej zastihla v Americe, stejně jako zpráva o jeho zvolení 
prezidentem. Cestou domů navštívil už jako prezident Anglii, Francii a Itá-
lii i české legionáře a 21. prosince 1918 byl triumfálně uvítán v Praze. Hned 
po volbách roku 1920 byl znovu zvolen, i když získal jen asi 65 % hlasů, 
a podobně i v dalších volbách roku 1927. Teprve při třetí volbě v roce 1934, 
kterou ústava prezidentu Osvoboditeli dovolovala a která proběhla jako 
manifestace pro demokracii, získal 73 % hlasů.        
Ze správných odpovědí byla vylosována ta od pí. Lenky Hanušové ze 
Šluknova. Ta si může volnou vstupenku vyzvednout v městské knihovně 
nebo v Domě kultury u pí. Parkmanové.                                                                   (šti)

Ingredience: 4 brambory, kostka hovězího bujónu (není nutná), 1 cibule, 
500 g mletého masa (mix), kmín, majoránka, mletá sladká paprika, pepř, 
sůl, kousek másla, olej
Postup: Cibuli nakrájíme na kostičky a osmahneme na oleji dorůžova. 
Přidáme mleté maso a za stálého promíchávání restujeme asi 10 minut. 
Poté zaprášíme paprikou a přilijeme vodu. Přidáme na kostičky nakrájené 
brambory, okořeníme podle chuti a pokud chceme mít polévku opravdu 
silnou, přidáme bujón. Necháme asi 5 minut provařit.V druhém kastrůlku 
si z mouky a másla osmahnutím dorůžova připravíme jíšku, kterou poté 
zavaříme do polévky. Polévku s jíškou necháme vařit na mírném plameni 
asi dalších 20 minut, dokud brambory nezměknou. Těsně před odstavením 
polévky z plamene přidáme majoránku lehce rozemnutou v ruce.
Tip: Podle chuti můžeme do polévky přidat i polévkovou zeleninu, nakrá-
jenou na drobné kostičky, kterou spolu s cibulkou chvilku orestujeme, než 
přidáme mleté maso. Bujón používat nemusíme, přidáváme jej do receptu 
pouze pro zvýraznění masové chuti.

Květáková s ovesnými vločkami

Ingredience: 1 květák, 40 g 
máslo, 0,1 l mléko, 60 g oves-
né vločky, 1 žloutek, petrželo-
vá nať, sůl
Postup: Květák očistíme 
a uvaříme v osolené vodě. 
Vyjmeme, do vývaru vložíme 
vločky a uvaříme doměkka. 
Rozmixujeme.

Pórková polévka s vejcem

Ingredience: 5 pol. lžic dětské krupice, 2 pol. lž. oleje, 3 vejce, kořenová 
zelenina, sůl a pepř podle chuti
Postup: Do hrnce dáme 2 lžíce oleje. Po rozehřátí přidáme dětskou krupič-
ku, promícháme, aby se nepřipálila. Přidáme rozklepnutá vejce a míchá-
me, když začnou tuhnout, přilijeme vodu. Povaříme a přidáme zeleninu 
a vše povaříme. Osolíme, opepříme a na talíři ozdobíme petrželkou.

Velmi rychlá polévka z krupice

Ingredience: 400 ml mléka, 120 g hladké mouky, 160 g pórku, 1 vejce, 
podle chuti - polévkové koření, pepř, sůl, tuk
Postup: Pórek opláchneme a drobněji nakrájíme. Zalijeme jej třetinou dáv-
ky vody, osolíme a uvaříme doměkka. Z tuku a prosáté mouky připravíme 
světlou zásmažku, za stálého prošlehávání metlou ji zalijeme dávkou vody 
a uvedeme do varu. Přidáme odvar z pórku a mletý pepř a vaříme zvolna 
nejméně 20 minut. Ke konci varu přilijeme mléko, polévku přisolíme, krátce 
povaříme. Do polévky vložíme uvařený pórek, vlijeme rozmíchaná vejce.

Městská knihovna Šluknov
T. G. Masaryka 638, 407 77 Šluknov

č. t.: 412 386 968
e-mail: knihovna@mesto-sluknov.cz
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Naše cesta vedla do Děčína

Neschopenky na Úřad práce

Od listopadu 2017 vešla v platnost povinnost vystavovat uchazečům 
o práci evidovaným na Úřadu práce oficiální „neschopenky“. V případě, 
že uchazeč o práci trpí v den konzultace na ÚP akutními zdravotními 
obtížemi, které mu znemožňují dostavit se na ÚP, je povinen dodat ofi-
ciální omluvenku od lékaře. V případě dlouhodobější zdravotní indispo-
zice v době, kdy se má dostavit na ÚP, je vystavována obdoba klasické 
neschopenky. Neschopenka se skládá ze 3 částí, první je uchazeč o práci 
povinen doručit na ÚP do 8 dní od vystavení, druhá zůstává v dokumen-
taci pacienta, poslední díl odevzdává uchazeč opět do 8 dnů od ukončení 
neschopnosti na ÚP. Upozorňujeme, že se neposuzuje schopnost ucha-
zeče vykonávat určitý druh práce, ale pouze schopnost pacienta dojet 
na kontaktní pracoviště ÚP. Proto např. zlomená ruka není důvodem 
k vystavení neschopenky. Nově musí uchazeč v neschopnosti dodržovat 
režim práce neschopného – zejména tedy dodržovat rozsah povolených 
vycházek. Jelikož se posuzuje schopnost uchazeče dostavit se na ÚP, ne-
lze z naší strany počítat s vycházkami většího rozsahu, jelikož by taková 
neschopenka postrádala smysl. Upozorňujeme také na to, že dodržování 
režimu je kontrolováno pracovníky ÚP, případné porušení režimu může 
vést k postihu ze strany ÚP. 
Nedostaví-li se bez omluvy pacient v neschopnosti ke stanové kontrole 
u lékaře, můžeme přistoupit k ukončení neschopnosti pro nespolupráci.

Z ordinace praktických lékařů - důležité informace
Infuze s vitamínem C

Kožní ambulance v Rumburku

Nově pacientům nabízíme aplikaci infuze s vitamínem C. Vitamín C je 
účinným antioxidantem s příznivým vlivem na imunitní systém a tvorbu 
kolagenu. Infuze jsou určeny především pro pacienty s chronickým únavo-
vým syndromem, chronickými infekcemi dýchacích cest, dále napomáhá 
hojení kožních ran, vhodné je preventivní podání před obdobím chřipek 
a nachlazení. Vitamín C ocení také lidé vystaveni psychickému stresu či 
větší fyzické zátěži. Cena jedné infuze je 150 Kč. Infuze je podávána v sou-
kromí v místnosti oddělené od běžného provozu ordinace, k dispozici je 
pohodlné křeslo speciálně upravené k infuzní terapii. Množství podaných 
infuzí je stanovováno individuálně po domluvě s lékařem. 

Od 1. 1. 2018 je provozovatelem kožní ambulance v Rumburku společnost 
MUDr. Vratislav Prejzek s. r. o. Nemalým úsilím pana doktora Prejzka se 
podařilo zabránit zániku jediné kožní ambulance ve Šluknovském výběžku. 
V současné době v ordinaci pracuje nadále Dr. Dragon ve stejném režimu jako 
doposud, zároveň probíhá jednání o nástupu lékařky, která by byla ochotna v 
práci pana doktora Dragona pokračovat po jeho odchodu do penze.

MUDr. Petr Čechovič

Naše parta výletníků se hned po 
novém roce vydala do Děčína. Jako 
první jsme navštívili oblastní muze-
um. Po zaplacení vstupného jsme 
si s průvodcem prohlédli výstavu 
betlémů děčínského řezbáře Vla-
dimíra Cejnara, který v roce 2017 
ve svých 86 letech zemřel. Byly to 
jesličky zajímavé, zcela jiné, než na 
jaké jsme z našeho výběžku zvyklí, 
přesto hezké. Např. jedny z nich byly 
umístěny k Pravčické bráně, jiné 
pod děčínský zámek. Byl tam i bet-
lém pekelný se samými čerty, jaký 
nikdo z nás ještě neviděl. Nejzají-
mavější byl betlém z reliéfů. Největší 
z nich byl umístěn do vesnice s ty-
pickými domky a postavami. Celá 
expozice byla doplněna vycpanými 
zvířaty, což působilo velice pěkně.
Pokračovali jsme k výstavě „Co 
s východním nádražím?“ Tato im-
pozantní budova, kterou nechala 
postavit Rakouská severozápadní 
dráha, sloužila veřejnosti od roku 
1874. V poslední době však pro 
ni není využití a tak chátrá, což je 
škoda. Kéž se podaří Děčínu zrea-
lizovat některý z návrhů studentů 
ČVUT, které jsme na výstavě viděli. 
V posledních letech jsou, bohužel, 
nádraží a nádražíčka likvidována 
a nahrazována betonovými nebo 
skleněnými zastávkami, což se nám 
nelíbí. My milovníci železnice máme 
vždycky radost, když vystoupíme 
na hezkém a udržovaném nádraží 
a hned nám to zlepší náladu. Pak 
už nás čekala expozice „Exponáty 

z depozitářů“. A bylo co obdivovat. 
Viděli jsme staré hudební nástroje, 
výrobky z porcelánu, starou sifo-
novou lahev a další. Byl zde i kou-
tek zakladatele Sokola Miroslava 
Tyrše, který se v Děčíně narodil. 
Hned jsme si vzpomněli na plnění 
„Tyršova odznaku zdatnosti“, který 
jsme jako školáci plnili. Obdivo-
vali jsme obří knihu – kopii atlasu 
s ručně malovanými ptáky z roku 
1972, vydanou v německém Lip-
sku. Byly tam i vězeňské uniformy 
z koncentračního tábora Rabštejn, 
kde se za 2. světové války tajně vy-
ráběla letadla. V poslední místnosti 
byla vystavena jízdní kola pro děti 
i dospělé, zvané kostitřasy. Už jen 
na kolo nasednout byla pořádná 
fuška. Největší překvapení však na 
nás čekalo v rohu u okna. Byly to 
dřevěné dvojjazyčné rozcestníky, 
které zhotovil Gebirgsverein für 
das nördlichste Böhmen – Horský 
spolek pro nejsevernější Čechy, 
oddělení Schluckenau-Šluknov.
Pravděpodobně zhotovené záhy 
po vzniku Československa, proto-
že názvy cílů jsou jen počeštěny. 
Např. je zde napsáno Nový a Sta-
rý Ehrenberk – dnes Nové a Staré 
Křečany, nebo Nová Grafenwalde 
– dnes Nové Hraběcí, či Zeidler – 
dnes Brtníky. Stály zřejmě na šluk-
novském náměstí. Prohlédli jsme si 
též lapidárium, kde jsme pod širým 
nebem obdivovali práci starých 
kameníků a sochařů. Pak už jsme 
se rozloučili s naším průvodcem, 

který se nám maximálně věnoval, 
za což si zaslouží velké poděková-
ní. Před vchodem do muzea jsme 
si ještě prohlédli ohromnou gin-
go bilobu. Právě v této době, kdy 
není strom olistěný, je vidět, jak 
ohromný tento jinan dvojlaločný je.
Po obědě jsme se vydali k zámku, 
lépe řečeno do archívu, který je 
v jednom ze zámeckých křídel umís-
těn. Zde už jsme byli očekávání jeho 
ředitelem Mgr. Janem Němcem. 
Nejdříve nás seznámil s posláním 
archívu. V regálech jsou v krabicích 
pečlivě uloženy různé dokumenty 
týkající se měst a obcí bývalého dě-
čínského okresu. A věřte, že všich-
ni pracovníci zacházejí s doklady 
velice opatrně, aby se nepoškodily, 
vždyť jejich hodnota je nenahradi-
telná. Pak už nás pan Němec zavedl 
k nejnovější sbírce, jakou žádný jiný 
archív v naší republice nemá. Je to 
Heimatstube-Domovská světnice, 
kde jsou uloženy předměty, které 

si vzali s sebou do svých zavazadel 
Němci, kteří byli po 2. světové válce 
ze své vlasti vyhnáni. Viděli jsme zde 
cínové i porcelánové talíře, hrnky 
na pití, skleničky, příbory, varhanní 
píšťalu, znaky měst, fotografie sta-
rostů i rodin, obrazy. Je zde vystave-
na stuha, připomínající 100. výročí 
založení cvičitelského spolku, bílo-
-červené ručně tkané ložní povle-
čení zhotovené tkalcem z Růžové 
u Děčína. Viděli jsme betlém, kte-
rý si s sebou omylem vzala rodina 
z Krásného Studence, obdivovali 
jsme vitráže. Smutný byl pohled na 
zavinovačku, když jsme si uvědo-
mili, že v ní žena nesla do nejistoty 
miminko. Pak už jsme poděkovali 
panu Němcovi za ochotu, s jakou 
nás sbírkou provedl, vzali si z boxů 
zavazadla a kráčeli k nádraží. Obo-
haceni o vědomosti a spoustu no-
vých dojmů jsme se vrátili do Šluk-
nova. Určitě zase někam vyrazíme.

Helga Hošková
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Srdečné blahopřání

Dne 13. 2. 2018 
naše maminka, 
babička a pra-
babička Marie 
Šímová oslaví 
95. narozeniny.
Do dalších let 
přejeme hodně 

Dne 25. ledna 
2018 uplynulo 
10 let, kdy nás 
navždy opustil 
pan Jiří Šopov.
Stále vzpomína-
jí manželka Eva, 

Rozloučili jsme se s

Vzpomínky

Dne 18. 1. 2018 to bylo 30 let, co 
nás opustil náš tatínek a dědeček 
Josef Knot.
Stále vzpomínáme.
Rodina

Dne 1. 1. 2018 
uplynulo 20 let 
od tragického 
úmrtí naší dcery 
Evy Balážové.
S láskou a bo-
lestí v srdci stá-

Poděkování a přání

Jako každý rok i letos jsme s kolek-
tivem pracovníků připravili vánoč-
ní posezení pro naše obyvatele DPS 
Lužická a Nerudova ve Šluknově. 
Tímto bychom chtěli poděkovat p. 
Hercikové ze Základní umělecké 
školy ve Šluknově, která se svými  
žáky zazpívala krásné vánoční kole-
dy a vytvořila nám tím opět krásnou 
vánoční atmosféru. Nemůžeme 
také zapomenout poděkovat panu 
Tomášu Zemanovi a jeho Mikuláš-
ské výpravě, která nás vždy všechny 

Dne 30. ledna 
2018 by náš 
milovaný tatí-
nek a dědeček 
Milan Černý 
oslavil své 72. 
n a r o z e n i n y . 

le vzpomínají rodiče, sourozenci 
a ostatní příbuzní.Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.

synové Jiří a Martin s rodinami.

MAŠKARNÍ BÁL TOLŠTEJN-
SKÉHO PANSTVÍ míří letos do 
Krásné Lípy. Spolu s Městem Krás-
ná Lípa a folklorním souborem 
Lužičan zvou pořadatelé příznivce 
kultury v pátek 3. března 2018 od 
20:00 hodin do tamního Kulturní-
ho domu. Mimo tradiční vyhlášení 
a předání ceny za nejpozoruhod-
nější počin v oblasti kultury „Zlatá 
Múza 2017“ se návštěvníci mohou 
těšit na příjemnou hudbu k tanci 
a poslechu v podání českolipské 
„Galaxie“, zábavné programové 
vstupy, i na tombolu a ocenění nej-
zajímavějších masek. Distribuci 
vstupenek zajišťuje Informační 
středisko Tolštejnského panství Ji-
řetín p. Jedlovou, tel. 412 379 336, 
info@tolstejnskepanstvi.cz.

Martin Louka

Stále na něj s láskou vzpomínáme a 
nikdy nezapomene. 
Milan Černý s rodinou.

Za všechny uživatele a zaměstnan-
ce DPS dodatečně přejeme čte-
nářům v novém roce 2018 hlavně 
pevné zdraví, lásku a veselou mysl.
Poslední měsíce roku 2017 byly 
u nás v Domově pro seniory zna-
mením příprav na Vánoce. Díky 
šikovným seniorům adventní čas 
probíhal tradičně pečením cukroví, 
vyráběním výrobků a s příchodem 
adventu jsme postupně vyzdobili 
všechny pavilony. Pozvání k posle-
chu adventních koncertů našim kli-
entům, za které moc děkujeme, při-
jali zástupci rumburské Střední 
zdravotní školy, mateřské školky, 
speciální základní školy ve Šluk-
nově, pan Anděl se studenty SLŠ 
a SOŠS, komunitní centrum Am-
brela a gymnázium Varnsdorf. 
Tímto bychom chtěli ještě jednou 

panem Miloslavem Fleissnerem
paní Libuší Bošinovou
paní Marií Páralovou
paní Boženou Kratochvílovou
panem Jiřím Dreveňákem
panem Josefem Kozlíkem

70 let
pp. Kadlecová Eva
Ledvina Milan
Platilová Marie
Opielová Eva
Stříbrná Milena
Zlatá Irenka
75 let
pp. Jiroudek Zdenek
Stroufová Erika
Melichar Miroslav
80 let
paní Virágová Rozália
85 let
paní Wenischová Drahomíra
86 let
pp. Divišová Věra
Adam Josef
87 let
pan Machulda František
88 let
paní Kupcová Slávinka
91 let
paní Sopoušková Danuška

zdraví, pohody a vitality.  
Dcery Hana, Jana a Zlata s rodinami

Přivítali jsme nové 
občánky

Isabellu Rychtarikovou
Elišku Šedivou
Sáru Prokůpkovou
Davídka Kováče
Emičku Čermákovou

velmi pobaví. 
Dále bychom chtěli hlavně poděko-
vat všem našim sponzorům za pěkné 
dary a chutné občerstvení: Městský 
úřad Šluknov, Restaurace Club 
Šluknov a firmě Václav Svačina. 
Kolektiv pracovníků DPS tímto 
také  přeje všem sponzorům a na-
šim obyvatelům Domu s pečova-
telskou službou ve Šluknově hodně 
zdraví a  šťastný krok do nového 
roku 2018.  

Lenka Janečková

poděkovat za krásná vystoupení 
a ručně vyrobené dárečky, neboť 
vnesly do srdcí seniorů mnoho ra-
dosti a emotivních vzpomínek. Na 
Štědrý den sestřičky uspořádaly 
uživatelům bohatý program, kde 
nechyběly pohádky, filmy, punč, 
vánoční hudba a každý uživatel si 
vylosoval tombolu, ve které byl vždy 
malý dárek. Tímto bychom chtěli 
poděkovat všem zaměstnancům, 
kteří se podíleli na přípravách. Na 
silvestrovské zábavě nám k posle-
chu a tanci zahrála skupina „Pele-
ton“, kterou si všichni užili, a tím 
jsme úspěšně zakončili konec roku.
Na závěr děkujeme paní Duchá-
čové a jejím žákům za spolupráci, 
kteří nám v průběhu roku pomáhají. 

Aktivizační pracovník 
Ilona Kružíková                   

Náš Domov pro seniory Šluknov 
se zapojil do projektu „ Ježíškova 
vnoučata“ Českého rozhlasu (více 
na www.jeziskovavnoucata.cz). 
Naši senioři měli v projektu přání, 
která jim byla splněna. Přání byla 
různá - mobil, televizor, karton ci-
garet se zapalovačem či přístroj na 
výrobu párků v rohlíku. Některým 
přišel dárek poštou, jiným přijeli 

Naši senioři si splnili přání

dárci předat dárek osobně.
Pan Wolf z Rumburka si vybral přání určené paní Vlastě. Uspořádal sbírku 
mezi svými přáteli a známými a zakoupili televizor, který jí přijeli předat 
osobně. Velmi tím naši seniorku potěšili. Manželé Danitovi z Jiříkova, kteří 
si vybrali přání pro pana Josefa, také přijeli předat dar do našeho domova. 
Ti přivezli párkovač, párky a spoustu dobrot. I on měl z dárků opravdu vel-
kou radost.
Jsme za naše klienty rádi, že ještě existují lidé, kteří chtějí pomáhat, a jim 
patří náš velký dík. Máme z tohoto jedinečného projektu Českého rozhlasu 
obrovskou radost a jsme rádi, že se myslí i na tuto cílovou skupinu. 

Za tým DPS Šluknov Michaela Matulová – aktivizační pracovník

Pozvánka

NABÍDKA INFORMACÍ Z KULTURY NA ŠLUKNOVSKU
Zajímají Vás termíny akcí v regionu Šluknovska? Potřebujete kontakty na zdejší pořadatele, kulturní zařízení, 

hudební a taneční skupiny, divadla, účinkující soubory i jednotlivce? 
kontakt@kulturouseveru.cz, č. tel.: 723 460 887, www.KULTUROUSEVERU.cz

Od 1. 2. bude TRN (plicní) ordinace 
z provozních důvodů UZAVŘENA. 
Lužická nemocnice a poliklinika, 
a. s., tel.: 412 359 511, 412 359 520, 
e-mail: sekretariat@nemrum.cz

Oznámení
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Peter Franz Miller, narozený ve 
Šluknově 2. dubna 1745 v malém 
podstávkovém domě v ulici Na sýp-
ce čp. 207, byl synem tkalce Zacha-
riase Millera a jeho ženy Magdale-
ny, rozené Gau.
Stejně jako biskup Ferdinand Kin-
dermann z Království i malý Peter 
nerad vysedával u předení lnu, ale 
mnohem raději si četl ve vypůjče-
ných knihách. Jako mladík odešel 
do nedalekého Sohlandu nad Spré-
vou, kde pracoval nějaký čas jako 
tkalcovský tovaryš. Zde jej poznal 
učitel Küchler a velmi záhy poznal 
chlapcův talent a touhu po vědění. 
Jednoho dne k němu pravil: 
„Můj milý Millere, vy byste se mno-
hem lépe hodil za katedru než za 
tkalcovský stav. Takhle vaše rodné 
město přijde o dobrého učitele!“ 
„Ach,“ odvětí oslovený skromně, 
„jak bych se mohl stát učitelem, když 
umím sotva napsat své jméno?“ 
„Nu, však čas ukáže“ odpoví mladí-
ku Küchler. „Chci vám dávat týdně 
několik vyučovacích hodin a vašeho 
mistra požádat o svolení.“ 
A tak se mladý Miller pod Küchlero-
vým dohledem učil nejen psaní, ale 
i dalším školním předmětům. Neza-
nedbával však ani práci u stavu, tak-
že i jeho mistr s ním byl spokojený.
V této době slavil svůj svátek úředník 
Schwaab na šluknovském panství, 
kterému Miller, podpořen učitelem 

Významný Šluknovák:
učitel Peter Franz Miller

Küchlerem, předal vlastnoručně na-
psané blahopřání. Když se Schwaab 
dozvěděl, že Miller blahopřání i sám 
složil, nabídnul mu, zda by nechtěl 
vyučovat jeho dceru a jeho dvě svě-
řenkyně. Brzy přibyly dcery dalších 
úředníků. Ve svém volnu se i sám 
dál vzdělával a se svými žákyněmi 
se učil hrát na klavír. Brzy už doká-
zal doprovázet na varhany zpěv při 
mších v kostele a ke svým vlastním 
básním pro malé děti a školáky sklá-
dal i melodii. Mezitím se přihlásil 
k učitelským zkouškám v Liberci, 
které složil na výbornou.
Brzy chtěli i další obyvatelé ve městě, 
aby vyučoval jejich dcery. Pronajmu-
li k tomuto účelu dům, který vybavili 
potřebným zařízením, a první dívčí 
škola byla na světě. O znalostech 
těchto žákyň se doslechl všeobecně 
známý a uznávaný školský komisař 
Franz Xaver Kohl a prohlásil P. F. 
Millera za nejhorlivějšího učite-
le tehdejšího litoměřického kraje. 
A tak byl na přání městského před-
stavenstva a všech obyvatel povýšen 
do vyšší chlapecké třídy.
Dopisoval si s mnoha pedagogy 
v Čechách i v zahraničí a byl jimi 
ceněn. Všechny své získané zku-
šenosti i sepsal. Ale nevyhýbaly se 
mu ani nemoci. Byly to nemocné 
oči, které jej přinutily odejít na ně-
kolik měsíců do Prahy a podrobit 
se operaci. První, kterou v roce 

1814 provedl Dr. Johann Nepomuk 
Fischer i druhá o dva roky později, 
byly úspěšné. Ještě řadu let dochá-
zel denně do školy, aby se věnoval 
svým žákům a učil je novému.
Teprve několik týdnů před svou 
smrtí jej bolesti nohou a celková 
únava přiměla přijmout učitelské-
ho pomocníka. Jakmile se mu ule-
vilo, vedly jeho kroky opět ke škole. 
Taktéž 7. února 1823. Ale sotva 
vkročil do třídy, dokázal jen s po-
mocí náhradního učitele dojít ke 
katedře a k plačícím žákům sotva 
promluvit: „Děti, milé děti, modlete 
se za mne, vašeho starého, věrného 
učitele, protože cítím, že musím ode-
jít do lepšího světa.“
Sklonil svoji hlavu, ještě jednou se 
zhluboka nadechl a zemřel. Jeho 
poslední přání zemřít ve škole, kde 

55 let od roku 1768 do roku 1823 
působil, se mu vyplnilo.
Byl pohřben na rohu školní budo-
vy, kde žáci svému milovanému 
učiteli postavili důstojný pomník. 
Tento náhrobek nechal v loňském 
roce opravit Spolek Němců a přá-
tel německé kultury za pomoci své 
představené Ireny Novákové dne 
22. srpna 2017 a umístit na původ-
ní místo. Bohužel již nestojí u školy, 
jelikož musela být po požáru v roce 
1992 odstraněna. Opravu pomníku, 
která stála 63 000 Kč a kterou uhra-
dilo ministerstvo vnitra v Berlíně, 
provedl místní kameník pan Pavel 
Jiřena. Dopravu a instalaci před i po 
renovaci převzaly Technické služby 
Šluknov. Všem, kteří se na opravě 
podíleli, náleží veliké poděkování.

Text a foto: Helga Hošková

Rolnička dostala nové-staré loutky
Milí návštěvníci loutkového divadla a drazí čtenáři, dnes pro Vás mám 
celkem 4 důležité zprávy… 
1) Na minulé pohádce jste mohli vidět loutky, které jsou o něco menší než 
ty, se kterými hrajeme naše pohádky pro děti. Tyto loutky (viz fotografie) 
nám věnovala paní Květa Raichartová, které i touto cestou ještě jednou 
velice děkujeme za takovou krásnou sbírku. Pro loutky jistě najdeme brzy 
i jiné uplatnění než výstavní. 
2) Jak jistě všichni dobře víte, po městě se vždy objeví plakátky, které 
Vás upozorňují celý týden dopředu, že v danou neděli hrajeme pro Vás 
pohádku. Proto bych ráda pochválila především Jakuba Galla a Klárku 
Černochovou za vzorné roznášení plakátků, ale také nemohu opomenout 
poděkování všem ochotným majitelům obchodů a výloh a učitelům/uči-
telkám ve školách a školkách, kteří vstřícně naše plakáty vyvěsí.
3) Ráda bych se tu zmínila také o vydané knize „Fenomén českého 
loutkářství“. Tuto knihu sepsal pan Jan Novák, vydalo ji nakladatelství 
KANT ve spolupráci se Svazem českých divadelních ochotníků. V knize 
se pan Novák zabývá historií českého loutkářství, které bylo jako svého 
druhu unikát v nedávné době zapsáno na seznam nehmotného kultur-
ního dědictví České republiky. Autor se dějinám i provozování loutkové-
ho divadla věnuje již desítky let a podařilo se mu shromáždit úctyhodné 
množství informací, včetně statistických údajů, které doplnil o více než 
150 fotografií. Publikace na svých 228 stránkách detailně mapuje práci 
84 souborů a to nejen těch, které výrazně ovlivnily tvář českého loutkář-
ství, ale i těch amatérských. Můžete tam tedy najít i nás – Loutkový sou-

bor Rolnička!
4) Dětský divadelní soubor 
Kvítko hledá nové šikovné po-
sily! Každou pohádkovou ne-
děli vystupují děti z Kvítka před 
loutkovou pohádkou. Pohádky 
volíme mimo jiné také dle počtu 
dětí, kterých bohužel ubývá – 
zvlášť teď v zimě, kdy řádí více 
nemocí a je potřeba i nějakého 
herce či herečky rychle nahradit. 
Přijďte se podívat na naši zkouš-
ku či na představení! Uvidíte, 
jak zkouška probíhá, jak někte-
ré děti zlepšují své čtení i svou 
paměť při učení textů. Zkoušky 
Kvítka se konají vždy ve čtvrtek 
od 15:30 do +/- 16:30 hodin 
v Domě kultury ve Šluknově. 
Pokud by Vás cokoli zajímalo nebo jste potřebovali více informací, sta-
čí napsat email na: franka2@seznam.cz případně zavolat: 605 348 779. 
Samozřejmě jsme tu pro Vás i na facebookových stránkách: https://www.
facebook.com/LoutkovySouborRolnicka/

Za LS Rolnička a DDS Kvítko Bc. Karolína Fráňová
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Vážení naši milí, zkrátka lidičky,
mám tu povinnost se s Vámi podělit 
o pocity, které poslední dobou no-
sím v hlavě i na srdci.
Poslední vánoční setkání v krá-
lovském kostele bylo opět s Vaší 
obrovskou účastí a nádherným 
a poctivým výkonem Vašich-našich 
dětiček naprosto fantastické...
Určitě většině z Vás a hlavně ro-
dičům dětí, které ke mně do školy 
chodí, nemusím vysvětlovat a ob-
jasňovat, kolik práce a času zabere 
příprava na jakékoli vystoupení, 
a nejen na to vánoční. Mohu Vás 
s klidným svědomím ujistit, že 
všichni tomu, aby se každé vystou-
pení pokud možno povedlo, věnu-
jeme maximum. Hlavně všichni ti 
mladší, menší, křehčí - Vaše děti.
Děti svojí pílí a přístupem, já jako 
pedagog a především jako člověk. 
Snažím se dětem něco předat a také 
v rámci možností tím co je naučím, 
rozdávat radost a krásný pocit.
O to víc mne pak mrzí jakákoli chy-
bička či nedokonalost, nejen u mne 
ale také i u mých zpěváčků. To snad 
ale dokážete pochopit a omluvit 
nás, jelikož k této profesi to někdy 
zkrátka patří.
Oceněním snahy a výkonu je Váš 
nádherný a veliký potlesk, který je 
pro nás motivující pro příště.
Na vánočním koncertě se mimo 
jiné podílíme nejenom my s dětič-
kami, ale také můj kolega Pavel 
Košťál a manžel Martin.
Pavel formou hudební, zvukařskou 
a technickou a Martin, můj manžel, 

Napsali jste nám: Zachováme hezkou vánoční tradici?
svojí podporou a organizačními 
schopnostmi, což je nenahraditel-
né. Obou si jich opravdu moc vážím 
a také jim mnohokrát děkuji.
Závěrem se pokusím nezapome-
nout na dost podstatnou a důleži-
tou věc a to poděkovat otci Pavlovi 
ze šluknovské diecéze, který nám 
konání v královském kostele kaž-
doročně umožňuje.
Obracíme se však na něj s pozem-
skou žádostí a prosbou o schoví-
vavost a pochopení, že vánoční 
setkání v kostele  je především pro 
zachování kontaktu se svými sou-
sedy, známými a v neposlední řadě 
s rodinou. Dále se setkáváme pro 
připomenutí toho, že nejen o Váno-
cích by se lidé měli mít rádi a měli 
by se navzájem umět respektovat.
Každoročně po Vánočním setkání 
panu faráři předáváme finanční 
dary vybrané od návštěvníků. S po-
citem vykonání dobrého skutku 
jsme tak učinili i letos, byli jsme 
však nemile překvapeni reakcí 
pana faráře. Ten místo slova díku 
nás téměř šokoval svým verbálním 
útokem, že jsme vybrali málo a že 
Vás příště máme oslovit, abyste byli 
štědřejší...
S požadavkem na podmínky konání 
případného příštího vánočního se-
tkání, kdy si až vynucuje za poskyt-
nutí prostoru královského kostela 
částku 2 000 Kč, nelze souhlasit.
Nejen z důvodu, že akci financuje-
me výhradně z vlastních prostředků 
a bez sponzorů, ale i z hlediska mo-
rálního, kdy příspěvky jsou proje-

vem dobré vůle a tudíž dobrovolné. 
I tak jsme z těchto peněz téměř vždy 
do současné doby  panu faráři ode-
vzdali víc, než bylo dohodnuto.   
Trápí mne, ale nechci Vás tím obtě-
žovat - že myšlenka pořádat vánoč-
ní setkávání v královském kostele 
vznikla zcela svobodně bez nároku 
na materiální prospěch kohokoliv, 
a tak nechápu chování pana faráře.
Trápí mne, ale nechci Vás tím ob-
těžovat - že pokud se přístup pana 
faráře nezmění a nedojde k dohodě, 
budeme nuceni hledat náhradní 
řešení a je pravděpodobné, že ,,Vá-
noční setkávání v kostele“ se pro-
mění jen v pojem a ve vzpomínku.
Trápí mne, ale nechci Vás tím ob-
těžovat- že společně a především 
s Vámi jsme probudili královský 
kostel aspoň jednou v roce k životu 
a nechápu, proč by to mělo skon-
čit... Že se lidé neumí dohodnout?

Takhle bych jistě úvod ,,Trápí 
mne“mohla použít ještě několikrát, 
ale nechci Vás tím obtěžovat.
Věřím tak v lidskost a správné po-
chopení, že podstatou věci je pozi-
tivní přístup a slušné jednání a pře-
devším snaha zachovat hezkou 
tradici, která je podstatnou a důle-
žitou součástí nás všech.
Očekávám plodnou diskuzi a pokus 
o nalezení řešení jak pokračovat. 
Veškeré Vaše návrhy a podněty ví-
tám s otevřenou náručí.
Závěrem věc poslední - můj kole-
ga mi nedávno řekl hezkou větu: 
„Tam, kde se zavírají kostely, otevírá 
se brána pekel a vstupuje do míst ďá-
bel.“ Možná trochu děsivé, rozhod-
ně však něco k zamyšlení.
Věřím ve správné pochopení 
a opravdu - mějme se rádi. 
S úctou a přáním šťastného roku 
2018                    Vaše Jitka Herciková

Stěhování, úklid, autodoprava

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

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě
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Město Šluknov
zastoupené tajemnicí Městského úřadu Šluknov v souladu se zák. č. 312/2002 Sb. 

o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na funkci úředníka – sociálního pracovníka 

(pracovní poměr na dobu neurčitou)  
předpokládaný nástup ihned nebo po dohodě.

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
Požadavky:
kvalifikační předpoklady: vysokoškolské příp. vyšší odborné vzdělání dle 
§ 110 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění 
se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku
vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
odpovědnost, samostatnost a spolehlivost
komunikativnost a organizační schopnosti
schopnost pracovat v týmu
znalost práce na PC
zkouška zvláštní odborné způsobilosti v sociálních službách, řidičské oprávnění skupiny „B“, praxe v oboru, 
místní znalost a znalost cizích jazyků - 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 nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
datum a podpis uchazeče
Uchazeč k přihlášce připojí tyto doklady:
Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, 
týkajících se správních činností 
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 
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 veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o plato-
vých poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
zařazení do platového stupně dle započitatelné praxe
Způsob podání přihlášky:
Uchazeč podá písemnou přihlášku i s požadovanými doklady v uzavřené obálce s označením „Sociální pracov-
ník“ nejpozději do 28. 2. 2018 osobně do podatelny Městského úřadu Šluknov, v současnosti dočasně přemístě-
né v Království č. p. 10, Šluknov  (městská ubytovna), nebo doporučeně poštou na adresu: Městský úřad Šluk-
nov, k rukám tajemnice, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli zrušit a to i v jeho průběhu, příp. nevybrat žádného uchazeče.
Ve Šluknově dne 3. 1. 2018
    
Ing. Bc. Ivana Lukešová, v. r.
tajemnice MěÚ Šluknov



Třetí výzvu v novém programovém období vyhlásila MAS Český se-
ver v pondělí 22. ledna 2018 a podporu získají projekty, zaměřené na 
investice do zemědělských podniků, zpracování a uvádění na trh ze-
mědělských produktů, podporu investic na založení nebo rozvoj neze-
mědělských činností, investice do lesnických technologií a zpracování 
lesnických produktů, sdílení zařízení a zdrojů, horizontální a vertikální 
spolupráci mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězů a místních 
trhů, předávání znalostí a informační akce. Vždy se musí jednat o pro-
jekty, které budou v souladu se Strategií komunitně vedeného místního 
rozvoje MAS na období 2014-2020.
Úplný text výzvy, postup pro vygenerování a zaslání formuláře žádosti 
o dotaci, všechny vyhlášené fiche, pravidla pro žadatele a další nezbytné 
dokumenty a pokyny jsou ke stažení na www.masceskysever.cz
Oprávnění žadatelé mohou předkládat své žádosti v kanceláři MAS Čes-
ký sever ve Varnsdorfu, Národní 486, a to v období do 9. března 2018 
do 12 hodin a zároveň mohou bezplatně konzultovat svůj projekt s pro-
jektovým manažerem MAS Český sever po předchozím sjednání termínu 
schůzky na info@masceskysever.cz nebo na tel. 724 778 296.

Již před Vánocemi jsme informovali o úspěchu týmu 
Gymnázia Rumburk v boji o postup do finále RoboSou-
těže 2017. Ten si naši soutěžící vybojovali 6. místem. 
V polovině prosince se pak v Praze uskutečnilo kolo finá-
lové. Zde měla naše škola zastoupení nejen v reprezen-
tujícím týmu 404 Not Found, ale do soutěže a finálového 
kola se zapojili i naši bývalí studenti Miroslav Pokorný 

Rumburští roboti 
uspěli v Praze

a Václav Kesler, tentokráte již v týmu zastupujícím vysokou školu. 
Protože na úpravy a dopilování robotů mezi oběma koly nezbývalo mnoho 
času, nekladli si naši žáci při své druhé účasti ve finále žádné velké cíle. Vždyť 
v loňském roce se umístili na 25. místě (letos se finále účastnilo 24 týmů stře-
doškolských a 5 vysokoškolských). Ale skepticismus nebyl na místě. Jejich 
stroj podal vyrovnaný výkon v obou jízdách prvního kola, v němž se naopak 
nedařilo řadě účastníků, jejichž roboti mezi předkolem a finále prošli výraz-
nější úpravou, která se ale neukázala šťastnou. Šesté místo zajistilo Petru 
Kaštánkovi, Kateřině Hrubešové a Kláře Havlové přímý postup do kola 
třetího. Zde je sice úvodní prohra přesunula do druhé části pavouka, ale pak 
následovaly dvě výhry nad dalšími soupeři a i přes ztroskotání v dalším kole 
nakonec vybojovali pěkné 7. – 8. místo v celkovém pořadí. Domů se tedy vra-
celi s výrazně překonaným loňským umístěním.
Ačkoli je zatím další ročník RoboSoutěže ještě daleko, roboti ještě nezmi-
zely ve skříni. Letos se studenti spolu se svými vyučujícími Mgr. Robertem 
Seifertem a Ing. Jaroslavem Klinským, kteří robotický kroužek na půdě 
našeho gymnázia vedou, rozhodli i pro zapojení do soutěže KyberRobot 
2018, kterou pořádá Technická univerzita v Liberci a jejíž 11. ročník pro-
běhne na konci ledna. Přejme jim tedy, aby i tady spolu se svým robotem 
předvedli to nejlepší ze svých programátorských schopností a dovedností.

Text a foto: Lenka Nedvídková

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává 

slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všech barev a slepičky 
Green Shell-typu Arakauna.

Stáří 15 – 20 týdnů. Cena 159 -195 Kč/ks. 
Prodej se uskuteční:                                                                                                                   

V sobotu 10. března 2018
Šluknov – náměstí u lékárny - 14.45 hodin

………………………………………………………………
Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek- cena dle poptávky.

Info: Po-Pá 9.00 - 16.00 hodin, tel. 601 576 270, 728 605 840  

Předkládejte žádost o dotaci
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

 SKZ REALITY Rumburk, místní osvědčená realitní kancelář, www.skzreality.cz/reference-klienti, tel. 603 536 548.
 GEPARD FINANCE Rumburk, nejvýhodnější hypotéka, www.gpf.cz/rumburk-snp, tel. 603 536 548.
 DEKYPERI Rumburk (u nádraží), čistírna peří, nové přikrývky a polštáře, tel. 412 332 462.
 Koupím veškeré motocykly JAWA ČZ/Stadion/Simpson/MZ nebo jen náhradní díly…rychlé a solidní jednání. Tel: 606 126 144 
 Prodám zahrádku s chatkou v kolonii pod Křížovým vrchem. Tel. 605 160 678 nebo e-mail janzem@email.cz.

Sportovní klub Viktorie pořádá kaž-
doročně víkend plný sportu spojený 
s vánočním vyráběním. Letos tomu 
nebylo jinak, poprvé jsme vyrazili na 
víkend do Sportovní haly Varnsdorf. 
Program byl bohatý, trochu jsme se 
báli, že vše ani nezvládneme splnit, 
ale nakonec vše dobře dopadlo a ví-
kend se povedl. Inspirační soustře-
dění bylo opět ve znamení sportu, 
proběhly soutěže, pohybové hry pro 
ty nejmladší, různé styly aerobiku. 
Vyřádili jsme se i ve Varnsdorfském 
plaveckém bazénu, vodní hrátky, 
jízda na tobogánu i zahřátí ve ví-
řivkách. Sportovní aktivity střídala 
naše dílnička pro šikovné ruce. Vy-
rábělo se s vánoční tématikou. Děti 
si udělaly krásné vánoční svícny, 
zvonečky i přáníčka. Nebyly by to 
Vánoce, kdyby se nepeklo cukroví, 
my jsme nepekli, ale vytvářeli nepe-
čené cukroví pro mlsné jazýčky. Jak 
už bylo psáno, tento adventní inspi-
rační víkend pořádá sportovní klub 
každý rok. Snažíme se vždy vymyslet 
nové místo nebo vložit do programu 
něco originálního, nového. Letos 
jsme začali spolupracovat s jazy-
kovou školou LINGUA Rumburk. 
Lektoři z jazykové školy si připravili 
dvouhodinový projekt v rámci ně-
meckého a anglického jazyka, pro 

Inspirační víkend ve Varnsdorfu a ukončení roku 2017
smíšené věkové skupiny. Oba pro-
jekty byly velmi pečlivě připravené 
a dětem se to moc líbilo. Věřím, že si 
spoustu informací a poznatků díky 
metodice a přístupu lektorů, zapa-
matovaly. Ve spolupráci s jazykovou 
školou bychom rádi připravili o let-
ních prázdninách příměstský tábor, 
kde by se opět kombinoval sport 
a výuka jazyků.
Našeho víkendu se zúčastnilo cel-
kem 29 dětí ve věku od 5 do 14 let. 
Víkend se uskutečnil za velké pod-
pory Města Varnsdorf, kterému 
tímto velmi děkujeme. Dále bychom 
také chtěli poděkovat vedení a všem 

zaměstnancům sportovní haly, kteří 
se o nás moc hezky starali. Poslední 
poděkování patří restauraci ve spor-
tovní hale, která se postarala o naše 
plná bříška. Jídlo bylo vynikající.
Kalendářní rok se blíží ke konci, 
jako odměna za píli všech členů 
SK Viktorie pořádáme každoroční 
řádění v plaveckém bazénu Rum-
burk. Letos tomu nebylo jinak 
a v pondělí 18. 12. 2017 to vypuk-
lo. Soutěže a hry, skákání a závody. 
Hodně legrace a krásné dárečky. 
Dětičky byly úžasné a přestože jich 
bylo hodně, vše proběhlo v pořád-
ku. Dárečky se nám povedlo pro 

děti připravit s pomocí sponzorů: 
Romaně Janouškové – Restaurace 
Hvězda, Radku Turiščevovi, Milanu 
Černému – Pila Šluknov, Romaně 
Vejvančické a TOS Varnsdorf. Velmi 
vstřícný byl i přístup vedení plavec-
kého bazénu a paní Rumanové, kte-
rým tímto také děkuji.
Ráda bych ještě využila tohoto 
článku k poděkování Městu Jiří-
kov, panu starostovi Michalovi 
Majákovi, za velkou podporu na-
šeho sportovního klubu. Náš klub 
se dostal do finanční tísně a hrozi-
lo i uzavření, rada a zastupitelstvo 
města Jiříkov se za nás postavili 

a pomohli nám. 
Velmi si toho 
vážíme a děku-
jeme.
Poděkování patří 
i ostatním spon-
zorům, kteří nám 
vždy přispějí na 
akce pořádané 
sportovním klu-
bem. Děkujeme.  
Za SK Viktorii 
přeji všem do no-
vého roku hlav-
ně zdraví, lásku 
a porozumění. 
Katka Mrázková
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   RYCHLÉ PENÍZE
   PRO ZAMĚSTNANÉ, OSVČ,
   RODIČE NA MATEŘSKÉ
   DOVOLENÉ, DŮCHODCE

NOVÁKOVÁ IVANA
602 420 366

Zednické práce
- podřezávání domů
- stavby a rekonstrukce komínů
- obklady a dlažby
- fasády a zateplování domů
- malířské práce
- kamenické práce
- sádrokartonářské práce

Adrian Ucrainschi, č. tel. 774 186 101

a.ukrajinsky@seznam.cz

Volná pracovní místa 
v ZŠ a MŠ Dolní Poustevna

Učitelka mateřské školy 
(od 1. 2. 2018)

Učitel / učitelka matematiky 
a fyziky (od 28. 8. 2018)

Asistent / asistentka pedagoga 
(od 1. 2. 2018)

Bližší informace 
na webových stránkách školy: 
www@zsdpou.cz a na úřední 
desce u budovy 2. stupně ZŠ


