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Investiční akce našeho města 
se již naplno rozeběhly

Pokračování na str. 2 Pokračování na str. 2 

V neděli 20. května na kopci  „Pyt-
lák“ v Království se opět sešli staros-
tové a obyvatelé příhraničních měst , 
tzv. Pětiměstí. 
Sedmnáctý ročník tohoto setkání 
u dobrého jídla a pití, hudby a tance 
byl prozářený sluncem, dobrou přá-
telskou a veselou náladou. Všichni 
příchozí, ať již pěší nebo cyklisté, 
byli jistě jako každoročně spokojeni 
a určitě se podařilo opět navázat 
nejedno nové „přeshraniční“ přátel-
ství.           Foto: Renáta Parkmanová

Oslavy stého výročí naší republiky pro Šluknováky začaly příjezdem vlaku na nádraží, více na str. 8. Foto: Jiří Fišer

Vím, není to zrovna běžný začátek 
článku do místních novin, ale jiný 
mě opravdu nenapadl. Proč nedě-
kuji jednou? Protože poprvé děkuji 
zastupitelům města, že historicky 
poprvé schválili participativní roz-
počet, což znamená možnost zapo-
jení široké veřejnosti do rozhodová-
ní, kam se mají investovat finanční 
prostředky z rozpočtu města. Dále, 
že akceptovali výsledek hlasování 
a na svém zasedání 24. května 2018 
schválili vítězný projekt. 
Druhé děkuji patří zaměstnancům 
městského úřadu za to, že připravili 
hlasování a vyhodnotili pořadí pro-
jektů. 
Třetí a největší poděkování patří 
Vám všem, co jste se zapojili. Ne-
myslím tím jen ty, co hlasovali, ale 
i ty, co se o tomto projektu bavili, 
zamysleli se a dokonce se někteří šli 

Rádi bychom Vás informovali 
o průběhu pokračujících či rozbíha-
jících se stavebních i nestavebních 
akcí. Pomalu se blíží do finále nej-
větší akce města od doby dokončení 
rekonstrukce zámku, kterou jsou 
stavební úpravy radnice. V součas-
né době je již hotova nová dispo-
zice objektu a v interiérech zbývá 
dokončit podhledy, podlahy, mal-

Hudba spojila 
dobré sousedy

by, osazení zařizovacích předmětů 
a vybavení. Finišuje se i v exteriéru 
– je dokončována fasáda, úprava 
dvora a drenáže. Dokončení celé 
stavby je plánováno na konec srpna 
a zatím nic nenasvědčuje tomu, že 
by tento termín neměl být dodržen.
S oteplením se naplno rozběhly 
naplánované opravy komunikací – 

Město Šluknov nabízí 
k pronájmu prostory re-
staurace Club v Domě 
kultury na náměstí Míru 
ve Šluknově. Nabídky lze 
podat do podatelny MěÚ 
do 21. června 2018. 
Bližší informace získáte 
na www.mesto-sluknov.cz 
nebo na tel.: 412 315 326.

                              (red)

Děkuji, děkuji!



Web města Šluknov je v aktuální 
podobě v provozu již 9 let. V prů-
měru registrujeme cca 6 tisíc ná-
vštěv každý měsíc. Jako na většině 
webů je nejvíce navštěvovaná titul-
ní stránka a mezi další nejnavště-
vovanější patří webkamera na ná-
městí Míru, stránky Šluknovských 
novin, úřední deska, kalendář akcí 
a také např. stránka o Šluknovském 
zámku.
Protože svět technologií se každým 
rokem řítí neskutečným tempem 
dopředu a náš web se za roky fun-
gování výrazně obsahově rozrostl, 

Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů s tříděným odpadem se usku-
teční 2. července 2018. Sváženy budou žluté pytle s drobným plastem 
a PET lahvemi, oranžové pytle s nápojovými kartony a nově také zele-
né pytle s drobnými kovy, např. plechovkami od potravin, od krmení 
pro domácí zvířata, plechovky od piva apod. Pytle s vytříděným odpa-
dem připravte na obvyklou trasu den předem, tj. v neděli 1. červen-
ce 2018. Mapa svozové trasy je k nahlédnutí na webu města – vše o 
odpadech. 
Upozorňujeme na to, že žluté, oranžové a zelené pytle s jiným odpa-
dem nebudou sváženy. Pytle na tříděný odpad obdržíte na MěÚ ve 
Šluknově, odbor rozvoje a životního prostředí, Království čp. 10 ane-
bo v Technických službách Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov.

                                                                                      Božena Naňáková

Svoz tříděného odpadu

na místo budoucí realizace projektu 
podívat.
V nedávné historii se město pokou-
šelo zorganizovat různá dotazní-
kové šetření či jiné formy hlasování 
občanů, ale účast na participativním 
rozpočtu je historicky nejúspěšněj-
ší. Je to dobré znamení, alespoň já 
jsem o tom přesvědčen. Znamená 
to, že víte, kde by se dalo něco udě-
lat a tím zlepšit naše společné oko-
lí. Vím, že možná výsledek někoho 
zklame, protože hlasoval pro druhý 
projekt, ale to asi není rozhodující. 
Důležité je, že jsme se spolu vydali 
na společnou cestu ke krásnějšímu 
Šluknovu pro nás, pro naše děti i pro 
návštěvníky, kteří se k nám přijedou 
podívat. Cesta je to ale dlouhá, bu-
de-li však vůle na obou stranách, tím 
myslím zastupitele a občany, bude 
tato cesta krásná, protože si sami 
budeme moci určit lokality, které 
se nám nějakým způsobem nelíbí a 
chceme je zlepšit.
Asi vás bude spíše zajímat, jak 
projekt dopadl, než plánování vize 
našeho společného budoucna. 
Tak tedy zahrada knihovny získala 
40,1 % hlasů a obnova kaple Žaláře 
Krista na křížové cestě v Království 
– 59,9%. Je tedy jasné, že v letošním 
roce půjdou finanční prostředky do 
Království. Myslím, že i ti, co hlaso-
vali pro druhý projekt, nemusí být 
smutní. Království je součástí naše-
ho města a křížová cesta bude jed-
nou chloubou nás všech. Věřím, že 
na odboru životního prostředí mají 
připravenou spoustu dalších pro-
jektů nebo i vy s nějakým přijdete a 
příští rok, pokud to zastupitelé pod-
poří, se budete moci znovu zapojit 
do rozhodování o našem městě.
Děkoval jsem v úvodu a neodpus-
tím si to ani v závěru. Děkuji všem, 
kteří mají naše město rádi.

Rudolf Sochor

Děkuji, děkuji!
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v tuto dobu je dokončena pokládka 
živičného povrchu ve zbytku sídliš-
tě (návaznost na loni provedenou 
výstavbu nové komunikace) a před 
zahájením jsou rozsáhlejší opravy 
asfaltových komunikací ve zbytku 
města (propojka za Toposem, spod-
ní cesta v Království, komunikace 
v Novém Hraběcí a Císařském).
Přibližně v polovině realizace se na-
chází oprava Hřbitovní a částečně 
i Hradební ulice, kde dochází k ob-
nově dlážděných povrchů, zřízení 
parkovacích míst u MŠ Svojsíkova 
a pod hřbitovem a odvodnění.
Naplno již probíhají práce na kul-
turních i drobných památkách 
města – revitalizace západní fasády 
domu kultury, obnova fasády kos-
telíku sv. Jakuba v Císařském, revi-
talizace Křížové cesty v Království 
(obnova kaple Žaláře Krista a výpl-
ní zastavení křížové cesty) a obnova 
křížku pod Jitrovníkem.
S probíhajícím jarem byly provede-

ny i tradiční výsadby a dosadby ze-
leně ve městě, letos opět, bohužel, 
ve větší míře v duchu náhrad výsa-
deb poničených či zcizených van-
daly. Kromě toho se však povedlo 
realizovat několik zcela nových vý-
sadeb – okolo křížku na ulici TGM, 
u Millerova památníku, u dětského 
hřiště v Císařském. Největší akcí 
pak bylo dokončení sadových úprav 
u domu s pečovatelskou službou 
u nádraží.
V průběhu léta by měly být zaháje-
ny další akce zejména stavebního 
charakteru, převážně závislé na 
získání dotačních prostředků – 
výstavba chodníků v Království, 
na Budišínské a Rumburské ulici, 
nové veřejné osvětlení v ulicích Za-
hradní, Tyršova a v zámeckém par-
ku, přírodní zahrada v areálu MŠ 
Žižkova, zřízení dětského hřiště 
v Království, oprava hasičské zbroj-
nice v Císařském (foto na str. 11).

Za ORŽP MěÚ Šluknov 
Mgr. Martin Chroust
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začal být hned z několika důvodů 
nedostačující a těžkopádný. Struk-
tura starého webu je díky rozsáhlé-
mu obsahu málo přehledná. Díky 
zastaralému redakčnímu systému 
je třeba některé informace publiko-
vat duplicitně a tak i následná ak-
tualizace obsahu je občas zbytečně 
komplikovaná. A v neposlední řadě 
je tu nástup chytrých mobilních te-
lefonů, které pro návštěvu našeho 
webu používá již zhruba jedna tře-
tina návštěvníků. A jelikož stránky 
nejsou pro mobily optimalizované, 
je při jejich prohlížení potřeba jisté 

dávky trpělivosti.
Toto všechno jsou hlavní důvody 
proč jsme se rozhodli, že je nutné 
webové stránky města zmoderni-
zovat a již od konce roku 2017 se 
na tvorbě nového webu intenzivně 
pracuje.
Hlavním úkolem bylo vytvořit pře-
hlednější strukturu a zjednodušit 
tak pohyb návštěvníků po webu. 
Jako nejefektivnější způsob se uká-
zalo rozdělení na více tematicky od-
dělených „subwebů“. Výsledkem 
jsou nyní tři samostatné weby: 
hlavní web primárně určený pro 

občany, turistický portál a samo-
statná webová prezentace zámku.
Jednotlivé weby jsou vzájemně pro-
pojené odkazy, takže není problém 
dostat se z jednoho na druhý nebo 
třetí. Díky tematickému rozdělení 
se znatelně zjednodušily navigační 
nabídky, takže jsou přehlednější. 
Každý z webů má navíc trochu od-
lišnou grafiku, takže návštěvník se 
snadno orientuje v tom, na kterém 
webu se právě nachází. Rozdělení 
na více webů je však patrné pouze 
na veřejné části webu. Druhou stra-
nou, která je veřejnosti nepřístup-
ná, je redakční systém, který je nao-
pak pouze jeden a umožňuje velice 
pokročilou správu obsahu a jedno-
duché sdílení vybraného obsahu 
mezi rubrikami a také všemi weby. 
Tzn. že obsah je vložen pouze jed-
nou, ale může být viditelný na růz-
ných místech. Nejvíce viditelným 
příkladem je nový kalendář akcí, 
který je přístupný na všech webech.
Nový web je postavený na moder-
ních technologiích a struktura jed-
notlivých stránek by se dala nejjed-
nodušším způsobem přirovnat ke 
stavebnicím, jako je např. LEGO. 
Což v reálu znamená, že každá ša-
blona stránky webu je sestavena 
z jakýchsi bloků, které mohou být 
naplněny libovolným obsahem. 
Všechny stránky jsou vytvořené po-
užitím tzv. responzivního designu. 
Jedná se o způsob stylování HTML 
dokumentu, které zaručí, že zobra-
zení stránky bude optimalizováno 
pro všechny druhy nejrůznějších 
zařízení (mobily, notebooky, PC, 
tablety atd.). Použití webu na mo-
bilech je díky tomu pohodlné a pře-
hledné.
Momentálně web běží v neveřej-
ném provozu a probíhají ještě drob-
né práce na dopilování obsahové 
stránky. Zároveň profesionální gra-
fik pracuje na návrhu estetického 
doladění. Vše by mělo být dokonče-
no v průběhu následujícího měsíce 
června, kdy bude nový web spuštěn 
pro širokou veřejnost.

Martin Křemenák

Web města bude přehlednější a pro technologie dostupnější
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Město Šluknov

 č. tel. 412 315 331,

info@mesto-sluknov.cz

www.mesto-sluknov.cz



Město Šluknov zjednodušilo mož-
nost hlášení závad, kterých si ob-
čané ve městě všimnou a které prů-
běžně vznikají a vznikat budou.
Přidali jsme se k městům, která vy-
užívají tzv. službu ProblemReport, 
která umožňuje každému hlásit 
zjištěné závady prostřednictvím 

Vážení a milí spoluobčané,
nejraději Vás prostřednictvím novin informuji o věcech pozitivních, o tom, 
co se povedlo vybudovat, jaké dotace jsme získali, co plánujeme ve městě 
za změny. Mnoho lidí věnuje práci ve městě velké úsilí a o to více nás mrzí, 
když si toho jiní neváží a úmyslně svým jednáním škodí našemu městu. 
I o tom je třeba občas psát a informovat.
Vandalismus a krádeže na pozemcích města
Pod zámeckým parkem a okolo Pivovarského rybníka byl vybudován nový 
dlážděný chodník, jsou tam umístěny nové lavičky i odpadkové koše. Mys-
lím, že se shodneme na tom, že celé prostranství vypadá velmi pěkně. Tedy 
vypadalo. Informoval mě občan, který viděl, jak mladí lidé (nikoli z nepři-
způsobivých rodin) seděli na lavičce a nejspíš z nudy vykopávali dlažební 
kostky a házeli je do rybníka. Zbyla po nich zničená část nového chodníku. 
Co dodat? Většina z nás takové chování naprosto nechápe. Většina z nás by 
nic takového neudělala. Většina z nás v tom nevidí naprosto žádný smysl. 
Především bych Vás chtěla velmi požádat, pokud budete svědky podob-
ných situací, prosím, oznamte to co nejdříve strážníkům Městské policie, 
v případě potřeby i na Policii ČR. Jedině tak je větší šance chytit viníky při 
činu. V současné době je již chodník opraven. Dalším příkladem je prostor 
okolo Domu s pečovatelskou službou u nádraží. Letos byla okolo budovy 
dosázena zeleň, nové keříky. Za bílého dne, téměř v pravé poledne, zloděj 
ukradl, nejspíš na objednávku, na dvě desítky rostlin. Naštěstí byl viděn, 
chycen a za své opakovaně problematické jednání si ponese následky. A do 
třetice příklad z městského stadionu. S příchodem jara, pěkného počasí 
a nově přistěhovaných rodin na sídliště přišly i problémy na stadionu. Opa-
kovaně tam dochází k ničení všeho, co jim přijde pod ruku. Zničená an-
tuka, rozpletené pletivo, vytrhané latě, to je jen příklad. Kdyby si tam tyto 
děti a mládež přišla hrát a sportovat, nebyl by to problém, ale za účelem po-
hybové aktivity tam opravdu nechodí. Často si pokládáme otázku, zda má 
smysl ve městě investovat, pracovat na zvelebování veřejných prostranství, 
instalovat lavičky pro posezení na pěkných místech apod. Nakonec si uvě-
domíme, že takto uvažovat nelze, nikam bychom se neposunuli a přeci jen 
tu všichni žijeme a chceme, aby prostředí kolem nás bylo pěkné. A k tomu 
může přispět každý z nás, komu toto není lhostejné.
Restaurace Club
V minulém vydání novin jsem Vás informovala o tom, že prostory restau-
race v Domě kultury jsou volné a město zveřejnilo záměr k pronájmu. 
Během prvního zveřejnění záměru se nám, bohužel, žádný zájemce ne-
přihlásil. Z toho důvodu rada města rozhodla o dalším zveřejnění záměru 
k pronájmu, který v současné době běží. Mnozí z Vás také zaznamenali, 
že prostor restaurace je vyklizen. Ano, protože bývalý nájemce si vybavení, 
které zakoupil, odstěhoval. Jako v jiných oborech, tak i zde narážíme na 
problém nedostatku pracovních sil. Kvalifikovaní a schopní zaměstnanci 
chybí skutečně všude. A doba, kdy po roce 1989 rostl počet restauračních 
zařízení jako „houby po dešti“, je nenávratně pryč. Nezbývá než doufat, že 
se nějaký zájemce objeví.
Atletická olympiáda dětí DSO SEVER
Dobrovolný svazek obcí SEVER, jehož členem je naše i město, poprvé zor-
ganizoval akci pro děti s názvem Atletická olympiáda dětí DSO SEVER. 
Tento svazek sdružuje 10 obcí a měst našeho výběžku. Této akce se zúčast-
ní děti z mateřských a základních škol v počtu 20 za každé město a v růz-
ných věkových kategoriích. A pochopitelně ve stejném poměru chlapci 
a dívky. Olympiáda proběhne 21. června 2018 na atletickém stadionu 

v Rumburku. Děti budou soutěžit 
ve třech disciplínách – sprint, skok 
do dálky a hod míčkem. Všichni 
soutěžící zde budou reprezento-
vat svá města a obce. Pro vítězné 
družstvo bude připravena hlavní 
cena - putovní pohár. Odměněny 
budou ale všechny děti, aby jim na 
sportovní den nezůstaly jen vzpo-
mínky. Aby se taková akce mohla 
vůbec uskutečnit, bylo za potřebí 
vše velmi pečlivě naplánovat, za-
financovat a hlavně oslovit vedení 
školských zařízení, zda budou mít 
zájem se akce zúčastnit. A máme 
radost, že všechny školy z 10 měst 
a obcí účast na olympiádě uvítaly. 
Nezbývá než držet palce, aby v daný 

Stále máte možnost hlásit problémy ve městě on-line
chytrého telefonu či webové apli-
kace (na webu města klikněte vpra-
vém sloupci na obdélník HLÁŠENÍ
PROBLÉMŮ OnLine).
Stačí si stáhnout do chytrého te-
lefonu nebo do počítače aplikaci 
ProblemReport a můžete hlásit 
závady z oblasti černých skládek, 

nefungujícího osvětlení, poškozené 
komunikace, chybějícího poklopu 
či poškozené veřejné zeleně přímo 
odpovědné osobě na městský úřad. 
Občané, kteří nedisponují chytrým 
telefonem, mohou učinit totéž pro-
střednictvím webové aplikace na 
www.mesto-sluknov.cz.

Výhodou je nejen okamžité ode-
slání odpovědné osobě, ale i zajiš-
tění odpovědi odpovědnou osobou 
s informací, jak byl daný problém 
vyřešen.
Věříme, že Vám aplikace usnadní 
komunikaci s úřady a zefektivní od-
straňování závad ve městě.

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY STrANA 3SLOVO STArOSTKY

den bylo pěkné počasí, aby akce proběhla bez problémů a zejména aby si 
chlapci a děvčata odvezli hezké zážitky. 

Kontakt na starostku Mgr. evu Džumanovou
dzumanova@mesto-sluknov.cz, č. tel.: 412 315 339

Městská policie Šluknov
 č. tel.: 412 315 310, 602 881 677, 156

Policie ČR Šluknov
 č. tel.: 412 386 333, 974 432 751, 158

Zámecké slavnosti
Zámecké slavnosti jsou tradiční a největší kulturní akcí ve Šluknově. Letos 
slavnosti proběhnou v pátek a v sobotu 29. a 30. června 2018 v zámec-
kém parku. Bude připraven bohatý kulturní program, stánky s občerstve-
ním a doufejme, že se vydaří hlavně počasí. Právě na počasí je velmi závislý 
úspěch celé akce. 
Milí spoluobčané a příznivci Zámeckých slavností, dovolte mi, abych Vás 
srdečně pozvala na naše slavnosti, které jsou jedinečnou příležitostí k se-
tkávání a prožití společného času s nádechem historie ve velmi pěkném 
prostředí zámeckého parku ve Šluknově.                                   Eva Džumanová
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1. ledna 1946 byla vládou vyhlášena „Dvouletka“ – plán výstavby, při 
kterém všechny závody dostaly konkrétní úkoly, které se snažily předčas-
ně splnit. Ve stejný den byla otevřena mateřská škola s učitelkou Magdou 
Smrčkovou. Pořízen byl též první řádný soupis hospodářského zvířectva, 
který vykazoval tento stav: 145 dojnic, 24 koní, 117 jatečných prasat, 
4 prasnice a 450 slepic. Důležitou událostí byly volby do národních výbo-
rů, stanovené vládou na 24. května. KSČ se na ně připravovala už předem 
pořádáním aktivů na závodech a veřejnými schůzemi v sokolovně. Hovořili 
na nich staří členové KSČ z první republiky. Soudruzi Cerha a Jedlík se jich 
zúčastňovali dlouho do noci. Komunisté museli často čelit předvolebním 
kampaním ostatních stran, protože ne všichni komunisté se chovali, jak 
by měli. Volby však probíhaly důstojně a pozice kandidáta č. 1 – Komunis-
tické strany Československa neustále sílila. Prvním předsedou národního 
výboru byl zvolen s. Cerha, 1. místopředsedou Pilař a 2. místopředsedou 
s. Náhrada. Předsedou okresního národního výboru (sídlil v budově les-
nické školy) byl zvolen s. Mikovec, 
místopředsedy s. Volejník a s. Cha-
rypar. Když se sekretariát OV KSČ 
v březnu 1946 přestěhoval do no-
vých prostor ve Smetanově ulici 
čp. 4-5, byla svolána výroční schůze 
a za přítomnosti zástupce KV KSČ 
Liberec s. Marvana byl zvolen před-

Již více než 70 let žijeme v míru. Není to samozřejmost a měli bychom 
za to být vděčni a vážit si toho. A právě poválečná léta od roku 1945 
do roku 1970 bychom těm dříve narozeným chtěli připomenout a těm 
mladším přiblížit prostřednictvím „Jiřího Vlčka kroniky města Šlukno-
va“ doplněné zápisy ze školní kroniky. Bude vycházet od měsíce května 
2018 ve Šluknovských novinách na pokračování.                   Helga Hošková

Informace z kroniky Jiřího Vlčka: Co přinesl rok 1946

sedou s. Žebro, tajemníkem ustanoven s. Schovanec.
Do konce března byly ve všech obcích a dědinách ustaveny organizace 
KSČ. Poté byly zakládány též na závodech.
Začátkem roku 1946, po 1. odborářském sjezdu, byly zakládány Odborové 
organizace pracujících (OOP), které se scházely v Gottwaldově ulici (dnes 
T. G. Masaryka) v pozdější modlitebně českobratrské církve (dnes kance-
láře Kamenoprůmyslových závodů), později přeložené do domu naproti 
lékárně (po požáru byla budova lékárny čp. 300 zbořena a postavena pro-
dejna nábytku. Dnes slouží Vietnamcům jako prodejna textilu). K prvním 
pracovníkům OOP patřil s. Tulach a s. Talacko.
V březnu 1946 byla obnovena Újezdní školní rada s předsedou Bohumi-
lem Pavlíkem, do které patřily obce Šluknov, Kaiserswalde, Königswalde, 
Fukov, Rožany, Kunratice a Nová Grafenwalde a otevřeny v nich školy. 
Ustavena byla Masarykova liga proti tuberkulóze, okresní rada osvěto-
vá a okresní péče o mládež, která vyslala 50 dětí do prázdninových osad, 
poskytovala žákům zdarma polévku a housku, přispívala na ošacení. 1. 4. 

ustaven školním inspektorem s. František Šidlof a 1. 7. od měšťanky oddě-
lena obecná škola, jejímž řídícím se stal Jindřich Marek.
Národnímu správci firmy v Císařském, staviteli Zemanovi, zadána rekon-
strukce operačního sálu v nemocnici (dnes domov důchodců).
23. dubna se konala historická slavnost, na které byly zemědělcům Václa-
vu Tichému, Josefu Netolickému, Janu Vomočilovi, Vilému Žampachovi 
a Františku Balvínovi předány dekrety na vlastnictví zemědělské půdy a na 
náměstí vysazena lípa svobody (roste tam dodnes).
1. máje se zúčastnilo velké množství obyvatel ze širokého okolí. Průvod se 
vydal od sportovního hřiště na Stalinovo náměstí. Velmi pěkné počasí, vlaj-
ková výzdoba i alegorické vozy v průvodu naladily přítomné optimisticky. 
Hlavním řečníkem byl zástupce krajského výboru KSČ s. Václav Kopecký, 
promluvili i s. Cerha a Svoboda. V průběhu projevů hlášen požár stodoly 
v Císařském, zřejmě provokační čin.
V březnu 1946 se mládežnická organizace stěhuje z vily továrníka v Cí-

sařském na Stalinovo náměstí do 
domu, kde dříve byla Antifa, poz-
ději do domu čp. 149 (dnes lékárna 
Herba), kde byl zřízen mládežnický 
dům. 
Rada MNV přikázala vedoucímu 
hospodářské správy s. Hamouzo-
vi, aby zajistil okamžité vyčištění 

všech 19 pramenů pitné vody, protože neustále se zvyšující počet obyva-
tel se projevil nepříznivě na zvýšené spotřebě vody. Stav se sice zlepšil, ale 
bude třeba provést generální opravu zařízení. V polovině roku 1946 byl 
založen rybářský spolek pro Šluknov a okolí, jehož vedení se ujali Tulach, 
Olexa, Vitásek, Farkač, Žofka a další, a bylo mu propůjčeno 15 ha vodní 
plochy okolních rybníků a povodí potoků v délce 10 km.
Rada žen si na své schůzi dne 10. června 1946 zvolila nové vedení v čele se 
s. Kotábovou.
Založen byl divadelní spolek „Seveřan“ a tělovýchovná jednota „Sokol“ 
uspořádala 15. 9. 1946 veřejné cvičení, při kterém umístila na sokolovnu 
pamětní desku řídícímu učiteli Josefu Vohradskému, který učil na obecné 
škole v letech 1926 až 1935 a 6. 12. 1943 byl umučen okupanty.
Na podzim roku 1946 byl ukončen odsun Němců.

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

Veřejně prospěšné práce aneb 
Krok správným směrem
Zřejmě každý z vás zná partu pracovníků v oranžových vestách, kteří vyko-
návají úklidové práce ve městech a obcích. Jsou to tzv. „vépépéčka“ nebo-li 
pracovníci vykonávající veřejně prospěšné práce. Jsou to časově omezené 
pracovní příležitosti, které po dohodě s Úřadem práce vytváří zaměstnava-
tel. Jejich cílem je umožnit uchazečům o zaměstnání obtížně umístitelným 
na trhu práce pracovat v době, kdy nemohou najít standardní práci. Stát na 
ně poskytuje zaměstnavatelům mzdové příspěvky. O takovéto pracovníky 
projevilo i Město Šluknov zájem a podalo žádost na Úřad práce, na jejímž 
základě Úřad práce schválil dohody o vytvoření 3 pracovních míst v období 
od 1. dubna 2018 do 28. února 2019.
Vzhledem k situaci na trhu práce jsme se velmi obávali připravovaného 
výběru tří pracovníků a možných budoucích problémů. Přes všechny naše 
obavy se nyní po necelých třech měsících ukazuje, že si tito lidé zasluhují 
naše ocenění, byť pracují za mzdu blížící se minimální. V jejich současné 
péči se nachází zámecký park, kde se starají o čistotu prostředí, údržbu 
mobiliáře, kde mohu zmínit probíhající nátěry laviček, odpadkových košů, 
různé terénní úpravy a částečnou péči o zámeckou zeleň. Doufám, že určitý 
posun vidíme v parku všichni. Samozřejmostí je i jejich pomoc při různých 
kulturních a jiných akcích, ale také při údržbě přilehlého majetku. Pokud 
by vše probíhalo podle současného scénáře, mohu za sebe říci, že jsem 
s jejich prací velmi spokojen a že svojí prací přispívají ke zkrášlení našeho 
zámeckého parku, který to spolu s námi všemi uvítá.
Tímto jim přeji, aby jim současné pracovní nasazení a chuť do práce vy-

držela, a abychom se o jejich pracovní pomoc mohli opřít i v budoucnosti. 
Text: Bc. Jiří Jelínek, DiS, MBA, foto: Jitka Schneiderová
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Nejvyšší kontrolní úřad vydal dne 
dne 19. 3. 2018 tiskovou zprávu 
s názvem: 
Na podporu bydlení dalo MPSV 
za pět let skoro 60 miliard korun 
(tedy jen ty státní, k tomu další 
„evropské“). Problém sociálního 
vyloučení se však prohluboval.
Základní výstupy zprávy jsou násle-
dující: 
a) dopady těchto podpůrných nástro-
jů MPSV vůbec nevyhodnocovalo,
b) pomoc ze strany jednotlivých 
subjektů působí v řadě případů na 
klienta izolovaně a bez vzájemné 
provázanosti,
c) sociální pracovník (a už vůbec ne  
samosprávy, tj. starostové) nemá 
přehled, kdo v dané lokalitě pobí-
rá příspěvek na bydlení a nemů-
že vyhodnotit, zdali by v určitých 
případech nebyla vhodná jen jeho 
pomoc, 
d) množství vyplacených peněz 
rostlo – v roce 2012 – 8 miliard, 
v roce 2016 - 13,7 miliardy. I přes 
takto velký objem peněz počet so-
ciálně vyloučených lokalit vzrostl! 
V roce 2006 v České republice exis-
tovalo 310 těchto lokalit, ve kterých 
žilo 80 tisíc lidí. V roce 2015 šlo už 
o více než 600 sociálně vyloučených 
lokalit se 115 tisíci obyvateli (no, to 
je výsledek!),
e) na příspěvek a doplatek na byd-
lení v letech 2012 až 2016 rozdělilo 
MPSV 54,3 miliard korun. Celkový 
objem vyplacených peněz vzrostl ze 
7,4 miliardy korun v roce 2012 na 
12,2 miliardy korun v roce 2016, 
tedy o 65 %. Tyto podpory příči-
nu problému řešit nepomáhají! 
Z kontroly vyplynulo, že ani jedna 
z těchto dávek příjemce nemotivuje 
- osoba bez příjmů dostává více než 
osoba s určitými příjmy, zároveň 
příspěvek a doplatek na bydlení stát 
vyplácí po neomezenou dobu. V ne-
poslední řadě se ukázalo, že stále 
existují možnosti, jak v rámci této 
pomoci čerpat více peněz, než na 
kolik by měl mít příjemce skutečně 

Státní podpora která míří vedle
nárok,
f) pro sociální pracovníky Úřadu 
práce a sociální pracovníky obec-
ních úřadů nejsou jednoznačně 
rozděleny kompetence (natož an-
gažovanost dalších organizací). 
Není jasné, za jaké situace má s kli-
entem pracovat ten který pracovník 
a neřeší ani rozsah, jaký by tato prá-
ce měla mít,
g) na podporu sociální práce MPSV 
v letech 2015 a 2016 rozdělilo kra-
jům a obcím i účelové další dotace 
ve výši 550 milionů korun a to hlav-
ně proto, aby se zvýšil počet sociál-
ních pracovníků. Množství pracov-
níků se ale nezvýšilo, stále jich bylo 
zhruba 1 500, což nepředstavuje 
ani třetinu z optimálního počtu. 
Ten si MPSV stanovilo přibližně na 
5 200,
h) na podporu sociálních služeb 
pak MPSV v letech 2012 až 2016 
vyplatilo celkem 4,3 miliardy ko-
run. Dopad těchto dotací resort 
nevyhodnocoval, ačkoli k tomu měl 
k dispozici potřebné informace,
i) přestože má Agentura pro so-
ciální začleňování působit v rámci 
sociálního začleňování včetně byd-
lení, nedisponuje pravomocemi 
a kompetencemi. Spolupráce s ní je 
dobrovolná, zájem lokalit o spolu-

práci od roku 2012 postupně klesá.
Před zavedením podpory bydlení 
jsme nezaznamenávali zásadně 
rostoucí počet lidí bez bydlení ani 
takovou tendenci, neexistovala re-
álná potřeba takto „velkorysého“ 
řešení. Paradoxem je pravý opak 
přirozeného stavu (tradičně) – stát 
vytvořil nabídku, podnikaví jedinci 
následně zajistili neustále rostoucí 
poptávku. Tyto prostředky v drtivé 
většině míjí potřebné a tečou přímo 
do kapes tzv. obchodníků s chudo-
bou, kteří tak činí prostřednictvím 
svých často zanedbaných a technic-
ky neodpovídajících nemovitostí. 
V konečném důsledku se tak jen 
dále zvyšuje sociální napětí v loka-
litách, neboť zloba a nepochopení 
většinové společnosti se neobrací 
vůči majitelům nemovitostí – spe-
kulantům, ale proti těm, kteří měli 
být chráněni před sociálním vylou-
čením. Stát tedy ohromným množ-
stvím nesmyslně vydávaných pe-
něz nadále zvyšuje sociální napětí 
a prohlubuje kritickou situaci řady 
skutečně potřebných občanů.
Již v roce 2011 upozorňovali 
starostové Šluknovska na ten-
to stav. Mnoho let vyzýváme 
MPSV k přijetí opatření k za-
stavení kšeftů s chudobou. Už 

mnoho let MPSV vyhazuje každý 
rok více a více miliard, aniž by se 
přitom pokusilo ten problém jak-
koli reálně řešit. A další miliardy 
na tyto aktivity proudí z Evrop-
ských fondů! Ta neschopnost je 
neuvěřitelná. Dosavadní laxní 
přístup MPSV k řešení problémů 
sociálního vyloučení se negativ-
ně dotýká nejen nás, kteří žije-
me ve strukturálně postižených 
regionech se stovkami sociálně 
vyloučenými lokalit, jejichž počet 
stále roste, nejen sociálně vylou-
čených lidí, kterým podpory ne-
pomáhají a kterých stále přibývá, 
ale i všech daňových poplatníků, 
s jejichž prostředky MPSV tímto 
způsobem dlouhodobě zachází. 
Pamatujeme, jak před volbami do 
Evropského Parlamentu byli ve 
Šluknově tři ministři: J. Dienst-
bier, M. Chovanec a M. Markso-
vá (ČSSD). Byli snad i upřímně 
zděšeni, když viděli, jak stát dává 
8,5 tisíce měsíčně do vybydleného 
bytu. A nic, tedy spíše naopak, 
jakékoli snahy o změnu přístupu 
v zásadě blokovali – prý jde o so-
ciálně citlivý přístup… (a měli 
a zdá se, že i budou mít takovéto 
přístupy většinou!).

Váš senátor Zbyněk Linhart

Senát na základě návrhu předse-
dy Výboru pro územní rozvoj, ve-
řejnou správu a životní prostředí 
Zbyňka Linharta konstatoval, že 
výrazné problémy strukturálně 
postižených regionů, mezi které 
spadají nejen Ústecký, Moravsko-
slezský a Karlovarský kraj, ale také 
dílčí regiony jako např. Jesenicko, 
vykazují stále se zhoršující ukazate-
le a jejich problémy se dlouhodobě 
nedaří řešit. 
Senát v podstatě konstatoval dlou-
hodobé selhávání regionální poli-
tiky v této oblasti v rámci ČR i ko-
hézní politiky EU, které namísto 
vyrovnávání rozdílů mezi regiony 
dosud vedly spíše k prohlubování 
počátečních rozdílů a pokračují-
címu propadu postižených krajů 
i dílčích postižených regionů vůči 
zbytku republiky.
Problémy v těchto regionech jsou 
komplexní a projevují se mnoha 
faktory – např. nejvyšším počtem 
vyloučených lokalit a ghett, nejvyš-
ší zadlužeností a nejvyšším počtem 
exekucí, nejnižším věkem dožití 
obyvatel, nejvyšší potratovostí, 
nejvyšší nezaměstnaností, nej-
rychlejším vylidňováním, nejnižší 

Senát vyzval vládu k podpoře postižených regionů
kvalifikací obyvatelstva, nejhorším 
stavem bytového fondu, nejhorším 
životním prostředím, nejnižším po-
dílem HDP na obyvatele, nejnižší 
kupní sílou obyvatelstva spojenou 
s nízkými mzdami, nejnižším po-
dílem vědy a výzkumu, nerozvi-
nutým podnikatelským sektorem, 
podfinancovaným zdravotnictvím, 
nevyhovující strukturou školství 
s nejhoršími výsledky přijímacích 
zkoušek a maturit atd.
Je nyní na vládě, kterou Senát vy-
zval, aby provedla revizi podpory 
případně regionální politiky ČR, 
včetně eurofondů a dotací, a dlouho-
době ji nastavila tak, aby postižené 
regiony začaly konečně hospodář-
sky dohánět zbývající části ČR, vy-

tvořilo se lepší prostředí pro rozvoj 
podnikání, zlepšily veřejné služby, 
infrastruktura a objekty základní 
občanské vybavenosti, zvýšila se 
úroveň školství a zdravotnictví a za-
čala se konečně lepšit i kvalita života 
místních obyvatel. K tomu by také 
mohl sloužit urychlený dotační titul 
pro města a obce v těchto regionech, 
aby výsledky menších projektů moh-
ly být vidět již v příštím roce.
Senát uložit přípravu veřejného 
slyšení Senátu k dané problemati-
ce, které se bude podrobněji danou 
problematikou zabývat a připraví 
bližší podklady a návrhy řešení. 

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou 
správu a životní prostředí Senátu 
Parlamentu ČR (tisková zpráva)

Kancelář senátora 
Ing. Zbyňka Linharta  

je pro veřejnost otevřena 
každé 2., 3. a 4. pondělí v měsíci, 

vždy od 14.00 do 16.30 hodin
Adresa: 

Generála Svobody 1905, Varnsdorf
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V pondělí 30. dubna 2018 jsme se sešli na hřišti za kostelem u příležitosti 
„pálení čarodějnice“.
Lampionovým průvodem dorazilo ke kostelu okolo 100 malých čarodějů 
a čarodějnic, které se těšily na připravené soutěže a sladké odměny.
Připravené soutěže s čarodějnickou tématikou mohli vyzkoušet i rodiče, 
ale ti neměli takovou odvahu jako jejich děti. Ono sáhnout do sklenic, které 
si připravila stará čarodějnice, potřebujete mít dost odvahy. V každé skle-
nici čekalo překvapení – něco slizkého, mokrého, zapáchajícího… fuj, do 
toho se nikomu moc nechtělo. Ale děti to zvládly, a proto se jim dostalo 
sladké odměny.
Celé posezení se tentokrát posunulo blíže k vatře, a tím vznikla naprosto 

Králováci pálili čarodějnici

jiná, lepší atmosféra celého odpoledne. V 19.00 hodin se zapálila vatra, ne-
trvalo dlouho a ta správná čarodějnice byla upálena. Jelikož k pálení čaro-
dějnic patří i tradice uhlídat postavenou májku, někteří z nás tu naši 20 m 
vysokou poctivě hlídali do ranních hodin. Dá hodně práce, tak si ji přeci 
nenecháme ukrást. 
Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě a průběhu celé akce. Pře-
devším sponzorům, bez jejichž přispění bychom nemohli připravit nejen 
soutěže, vatru, ale i občerstvení a ceny pro děti. 

     Olga Petroschke, Spolek Šluknovské Království, SDH Království

Druhý ročník „Her bez hranic“ se uskutečnil 6. května 2018 na Konírně 
v Království. Start byl naplánován na 14. hodinu, jelikož spousta z Vás do-
razila dříve, odstartovalo se v půl druhé. Vaše ohlasy na loňský ročník byly 
pozitivní, a tak se zanechala původní trasa s 12 stanovišti. Změnily se pou-
ze některé disciplíny. Snažíme se zaujmout i malé děti. To je důvod, proč 
jste soutěžili v navlékání korálků, skákání panáka, cvrnkání kuliček, šrou-
bování matek, rozpoznání lesních zvířátek, ale bylo taky pár vědomostních 
úkolů, kde mohli předvést své znalosti děti i rodiče. Před Konírnou byla 
další 3 stanoviště: střelba ze vzduchovek, záchrana – první pomoc a TBW 
– total body work (totální práce těla).
V cíli pro Vás byla připravena sladká odměna, buřtík, diplom a medaile.
Stanoviště hasičů – střelba ze vzduchovek – se začíná líbit i holčičkám. 
Spousta si chtěla zastřílet ještě jednou.
Záchranáři pod vedením p. Seidla učili děti první pomoc, umělé dýchání na 
figuríně, ošetření zlomeniny…, ale zároveň si mohly vyzkoušet přivolat po-
moc, nahlédnout na vybavení sanitky. Jestli někoho z Vás práce záchranáře 
nadchla, může se přihlásit do kroužku Český červený kříž Šluknov – p. Seidl.
TBW nadchlo snad všechny děti i jejich rodiče. Tato disciplína se skládala 
ze dvou úkolů – a to běh přes překážky a hod 5 kg medicimbálem. Trenér 
Petr Hnilica ocenil za hod medicimbálem čtrnáctiletého Davida Jedličku 
(50 m) a Kiki Pillerovou (46 m) lahví dětského šampaňského. Z jejich vý-
konu byl upřímně nadšený.

Hry bez hranic zrušily hranice mezi dětmi a dospěláky
Tím ale program rozhodně neskon-
čil. Studenti Střední lesnické školy 
2. ročníku oboru Bezpečnostně 
právní činnost řídili dopravní hřiš-
tě. Studentky 2. ročníku Sociální 
činnost s paní učitelkou Markétou 
Fořtovou si připravili Zoo, Arte 
a Aromaterapii. Jde o terepie po-
mocí zvířat, kresby a vůně. Vše měli 
moc hezky připravené a dětem se 
skvěle věnovali. 
Své místo v programu měl i sokolník 
David s dravým ptactvem. Děti si 
nejvíce oblíbily sovu jménem Filip.
Vše bylo zakončeno ukázkou uha-
šení požáru hasičského záchran-
ného sboru Šluknov. Děti si mohly 
vyzkoušet stříhání hydraulickými 
nůžkami, obléknout si výstroj, pro-
hlédnout si techniku hasičského 
auta a na závěr nastříkání tolik ob-
líbené pěny. 
A jaká že byla účast? Celkem 328 
přihlášených dětí a dalších asi 20 
dětí, které dorazily pozdě. Ale i na 
ty se myslelo s limonádou, buřtem 
a sladkou odměnou za splnění ale-
spoň několika úkolů před Konírnou. 
Vybrali jsme celkem 6 nejlepších 
dětí z různých věkových kategorií, 
které získaly poukaz na pizzu – 
PIZZA /KEBAB náměstí Šluknov.
Doufám, že jste s námi strávili pří-
jemné odpoledne a sejdeme se zno-
vu, buď na Pohádkovém lese nebo 
na Rozloučení s létem. Závěrem mi 
dovolte poděkovat našim sponzo-
rům a 70 dobrovolníkům: Spolek 
Šluknovské Království, Spolek Ra-
dost Dětem, Město Šluknov, Měst-

ská policie Šluknov, Střední les-
nická škola – bezpečnostně právní 
činnost a sociální činnost, SDH 
Království, SDH Šluknov, HZS 
Šluknov, Spolek myslivců Šluknov, 
sokolník David, Country Club Ko-
nírna – p. Petr Barcal, Restaurace 
Bohemia, Gastro František Plch, 
Travel Free, Plaston CR s.r.o., Pe-
kařství Haback, fotograf – Míra 
Hemerka, Machovi Království, 
Věra Navrátilová, Zdeněk Žebro 
ml., Iva Hemerková, Petr Hnilica + 
holky z TBW.
Výborné koláče nám upekly: 
Hedvika Flodrmanová, Věra Ne-
povímová, Olina Siváková, Zdena 
Bouzková, Dana Zimmer, Dagmar 
Mrázová, Eva Jandová, Jaruška 
Marušková, Miluška Hemerková.
I Vám všem patří velké DÍK!

Olga Petroschke, za spolek Šluk-
novské Království, SDH Království 

a spolek Radost dětem 
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čtvrté pokračování: Sladovna a tentokrát  její stavební historie
Převzato a upraveno ze Stavebně historického průzkumu, zpracovaného 
2016 Ing. Janem Anderlem
Stavební počátky naší barokní sladovny jsou nejasné. S jistotou lze jen říci, 
že její stavba neobsahuje případné starší části, které by bylo možno spo-
jovat s předchozí výstavbou pozdně renesanční. Vedle druhotného použití 
kamenických prvků, které lze nejspíše spojit s pozdně renesanční etapou, 
na to ukazuje vybočení objektu z rámce hospodářského dvora při zámku. 
Nic na tom nemění ani zcela hypotetická možnost sousedství domnělého 
areálu staršího předchůdce dnešního zámku. 
Vybudování sladovny asi spadá do první třetiny 18. století, přičemž lze tu-
šit, že časový interval vymezuje velký požár celého města roku 1710 a da-
tum 1730, jímž je označena konstrukce v 1. patře. Tehdy můžeme počítat 
s dovršením výstavby budovy do rozsahu hmoty, jak ji známe v hrubých ry-
sech dnes (bez mladšího útvaru hvozdu a ostatních přístavků). Na úrovni 
dnešního poznání nelze přikládat větší váhu hypotetické možnosti, že se 
v barokním vývoji skrývají dvě fáze, které by snad mohl vyjadřovat rozdíl 
v podobě mříží přízemí a 1. patra. Zdá se, že s výstavbou této sladovny za-
čali Harrachové v rámci konsolidace panství po jeho získání v roce 1720. 
Náduvníky pro dvě rozlehlá humna se podle všeho nacházely u styku kří-
del budovy. Sladovna svojí velikou kapacitou přesahovala spotřebu sladu 
v místním panském pivovaře a lze proto předpokládat, že velkou část jeho 
produkce spotřebovala vinopalna. Archivní průzkum k tomu nicméně ne-
přinesl doklady. 
Hvozd zřejmě od počátku fungoval na východním konci jižního křídla. Jeho 
technické řešení nyní neznáme. Dá se očekávat, že se v počátcích jednalo 
o tzv. valach, jehož značná velikost vyplývá z kapacity humen. Odpovídala 
by tomu rozloha východního dílu přízemí jižního křídla. Nelze ale vyloučit, 
že valach byl po čase nahrazen „kouřovým“ hvozdem vertikálním. Ve zdej-
ších podmínkách by tomu mohlo nasvědčovat stavební oddělení východní-
ho konce z výše uvedeného východního dílu přízemí před rokem 1869, jak 
vyplývá z tehdy pořízeného plánu. Vertikální hvozd měl podstatně menší 
nároky na rozlohu půdorysu. 
Až po 90 letech, během kterých se dá očekávat běžná údržba, mělo v letech 
1820-1821 dojít k rekonstrukci krovu a střechy. Dnešní hlavní krov typem 
odpovídá uvedené klasicistní době a jeho nezávislost na konstrukcích pod 
ním umožňuje předpokládat, že se zachovaly tak, jak je formovala výstavba 
datovaná 1730. 
V mezidobí 1843 a 1869 vznikl komunikační přístavek u dvorního průčelí 
východního dílu jižního křídla sladovny (možná souvislost se změnou typu 
kouřového hvozdu) a do 3. čtvrtiny 19. století došlo také k výstavbě, která 
přilehla k severnímu průčelí.
Nástup využívání kamenného uhlí jako paliva, soustřeďující se kolem po-
loviny a ve 2. polovině 19. století, podnítil výstavbu nových „anglických“ 
hvozdů, v nichž se jedovaté zplodiny hoření oddělily od pracovního vzdu-
chu, kterým se sušil slad. Ve zdejších podmínkách na to reagoval vlastník 
sladovny a pivovaru pořízením plánu přestavby v roce 1862. Bezpochyby 

se tento záměr neuskutečnil a teprve další projekt J. V. Nováka z roku 1869 
se dočkal provedení.
Na začátku 20. století zřejmě byly technologické části hvozdu dožilé na-
tolik, že nezbývalo, než je vyměnit. V roce 1924 k tomu byla zvolena firma 
Franze Jäntsche, která také vypracovala projekt stavební části. Technologii 
dodala také na našem území aktivní firma J. A. Topf & Söhne z Erfurtu. 
Ve spodních úrovních hvozdu došlo k výměně pece a kaloriferu, změnilo 
se uspořádání podlísčí a ve vazbě na to vznikly dva nové stropy v nejniž-
ší části objektu, což zasáhlo také do předchozího Novákova řešení fasády 
zazděním spodních oken. Přestavěn byl také komín hvozdu. Z roku 1929 
dále v dokumentech figuruje vybetonování podlahy humna. Do začátku 
20. století také spadá pořízení nového vodního zdroje – studny a studniční 
věže v koutě křídel sladovny. 
Historická rešerše dokázala vytěžit jen velmi skromný počet ikonogra-
fických pramenů. Nicméně dva, které máme nyní k dispozici, dokreslují 
informace o podobě stavby. Jedná se o kresebný pohled na panský pivo-
var z hlavičkového papíru, který podnik používal na začátku 20. století, 
a o fotografii zachycující sladovnu v pohledu od jihozápadu, respektive 
v průhledu Zámeckou ulicí asi před rokem 1924. Oba prameny shodně do-
kládají existenci rozsáhlých „chmelařských“ vikýřů na střeše sladovny, což 
koresponduje s písemnou zmínkou z roku 1888, která do podstřeší klade 
chmelové půdy.
K poslední velké změně ve sladovně došlo po druhé světové válce, když na 
základě řízení započatého schválením plánu z roku 1947 byly vyměněny 
náduvníky. Staré máčecí kádě se podle všeho nacházely v jihozápadní části 
přízemí budovy. Nyní je měly nahradit moderní ocelové náduvníky v pro-
jektované nástavbě na jihozápadním nároží budovy. V plánovaném umís-
tění bezpochyby hrála roli tradice vycházející z provozní logiky a zejména 
blízkost studniční věže. Přestože dokumenty hovoří jinak, tento záměr se 
nakonec neuskutečnil, na jihozápadním nároží zůstaly zachovány barokní 
a klasicistní konstrukce, které by nástavbou zanikly, a oba nové náduvní-
ky se ocitly na severním okraji západního křídla. O poslední stavební akci 
víme z písemných zpráv k roku 1954, kdy mělo dojít k opravě blíže nespeci-
fikované kanalizace sladovny. Kdy byla eternitová krytina na části budovy 
nahrazena plechovými šablonami, není zjištěno. 
Zastavení výroby v pivovaře roku 1977 se stalo momentem, od kterého 
nastal jeho stavební úpadek vyústivší ve zboření většiny budov a k těž-
kému poškození samotné sladovny, která jediná z nich zbyla. Asi do této 
doby spadá výrazné snížení terénu na nádvorní straně. Objekt jakoby byl 
odepsán, což mimo jiné vyjádřila ke sladovně bezohledná úprava vozov-
ky Zámecké ulice. V létě 2016 se sladovna dočkala opravy havarovaných 
konstrukcí.
Pokud Vás články o sladovně a její historii, jakožto i objekt samotný zau-
jaly, budete mít možnost si část objektu sladovny (přízemí) prohlédnout 
1. září, kdy město Šluknov plánuje pivní slavnosti s přehlídkou regionál-
ních pivovarů a kapel.                                                    Za ORŽP Bc. Michal Bušek

SMS InfoKanál: Upozorňujeme na důležité změny
Vážení spoluobčané,
město Šluknov Vám již delší dobu nabízí jednoduchý a pohodlný způsob 
získávání informací o dění ve městě. SMS InfoKanál města umožňuje za-
sílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních te-
lefonů v krátkých textových zprávách (SMS). Na Váš mobilní telefon tak 
mohou být zasílány různé informace např. o haváriích, o výstrahách před 
živelnými pohromami, o zasedáních zastupitelstva města, veřejných setká-
ních starostky s občany, o uzavírkách místních komunikací, o kulturních 
akcích a další užitečné informace spojené se životem ve městě. 
Odběr těchto informací si můžete zajistit registrací těmito způsoby: 
1. online na webových stránkách města, 
2. SMS zprávou, 
3. osobně na MěÚ (sekretariát). 
Více informací naleznete na webových stránkách města (www.mesto-sluk-
nov.cz).
Vzhledem k tomu, že 25. května 2018 vstoupilo v platnost Nařízení Ev-
ropského parlamentu a Rady (EU) 2019/697 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů (GDPR), byla všem občanům zaregistrovaným 
v SMS InfoKanálu zaslána 17. května 2018 ověřovací 

www.mesto-sluknov.cz

SMS zpráva se žádostí o udělení souhlasu se zpracováním jejich osobních 
údajů, které poskytli v rámci své registrace. Je nutné Vás informovat o tom, 
že ti občané, kteří na tuto SMS nedopověděli nebo nezaslali SMS ve správ-
ném tvaru, byli automaticky ze systému vyřazeni. Pokud tedy máte zájem 
i nadále o zasílání informativních SMS zpráv, je třeba se znovu do SMS In-
foKanálu zaregistrovat. Způsob, jak se zaregistrovat, je uveden výše. Nyní 
již při registraci budete požádáni o udělení souhlasu. Bez jeho udělení do 
systému nemůžete být zaregistrovaní. 
S veškerými dotazy ohledně služby SMS InfoKanál se, prosím, obracejte 
na městský úřad - sekretariát, tel. č. 412 315 331. Další informace získáte 
rovněž na webových stránkách www.infokanal.cz a www.mesto-sluknov.cz.
Věříme, že jste se službou SMS InfoKanál spokojeni, a pokud jste ještě tuto 
službu nevyužili, neváhejte a zaregistrujte se. 

Jaroslava Filipová, DiS., Odbor vedení města
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Víte, že...
…od 1. června můžete v Regionál-
ním informačním centru koupit 
vstupenky na Zámecké slavnosti?

Druhý květnový státní svátek, v den, ve kterém 8. května roku 1945 byla 
ukončena 2. světová válka, jsme společně vzpomenuli na naši první repub-
liku a vzdali hold vojákům padlým v této válce. 

Město oslavilo sté výročí založení republiky

Počasí nám přálo a už od rána žil zámecký park čilým ruchem. Hasiči při-
pravovali polní kuchyni, pivovarníci naráželi sud, Bohemian Coffee Hou-
se nahříval pressovač a Pepino připravovalo své drinky. Stavěly se stánky, 
podium a my se převlékali do historických prvorepublikových kostýmů. 
Stihli jsme rovněž zajet do Krásné Lípy, kam mířil historický vláček z roku 
1911 zvaný Kafemlejnek. KČT totiž slavilo na krásnolipském nádraží 130 
let výročí svého vzniku, a tak nádraží praskalo ve švech. Nemohli jsme se 
ale zdržovat příliš dlouho, protože i u nás se připravoval bohatý program.
V půl třetí jsme pomalu malým průvodem vyšli ze zámeckého parku na 

šluknovské nádraží, kde už čekaly desítky lidí na parní vlak. Čekání na vlak 
nám zpříjemnil flašinetář se svými historkami a písničkami. Vlak přijel, 
jak je obvyklé, s mírným zpožděním, a doslova praskal ve švech. Na ná-
draží jsme jen v krátkosti přivítali všechny návštěvníky a byla poprvé čtena 
preambule (úvodní slavnostní část textu dokumentu) k založení republiky. 
Pak jsme nasedli do historických vozů od Klubu veteránů – velké díky panu 
Kubiskovi a jeho kolegům – nastartovali motokola, vzali do rukou vlajky 
a šli průvodem až do zámeckého parku. Stovky lidí v průvodu nám daly na-
jevo, že má smysl vzpomínat na historii naší republiky, že všichni společně 
máme zájem společně sdílet naše dějiny.
V zámecké parku slavnostně zahájila slavnosti paní starostka Eva Džuma-
nová a přivítala zástupce KČT pana Václava Hiekeho a Jana Doudu, díky 
nimž se do Šluknova dostal parní vlak a jimž jsme vděční za skvělou mno-

haletou vzájemnou spolupráci. Následovalo opětovné čtení preambule, 
vzpomenutí na oběti vojáků padlých při 2. světové válce, symbolické kla-
dení věnce, zazněla česká a slovenská hymna, z okna na balkoně se snesla 
česká vlajka a nakonec všichni, kdo měli zájem, zasadili strom republiky.
Po slavnostním zahájení se rozjel kulturní program. Mužské oko potěšily 
stylové tance, kankán a jiné šlágry a dobová módní přehlídka, dámy ob-
divovaly vojáky v uniformách či výcvik jednotky na motokolech, parkem 
zněly ohlušující rády z děl a jiných palných zbraní. 
Po celou dobu Šluknovským zámkem prováděly kolegyně ve slušivých 

prvorepublikových účesech našim novým prohlídkovým okruhem, který 
je věnovaný poslednímu majiteli šluknovského panství Ervínu Leopoldu 
Nostitz-Rieneckovi a je právě ve stylu první republiky.
Během celého odpoledne byla v parku také polní kuchyně s Balounovou ví-
těznou polévkou a prvorepubliková pošta, kde malí i velcí využili možnosti 
koupit si dobovou pohlednici, napsat dopis brkem, tradičně orazítkovat 
a pak zaslat.
Pomalu se chýlil večer a v půl šesté i Kafemlejnek zamířil zpět do depa 
do Nového Boru a oslavy první re-
publiky byly u konce. Byly to první 
letošní oslavy, těšit se můžete na 
další, ty největší, kterými žije celé 
město. Poslední červnový víkend 
se na Vás těšíme v zámeckém parku 
při Zámeckých slavnostech.
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Zveme na výstavy

dvoustranu za Šluknovský zámek 
připravila Mgr. Andrea Přidalová

Šluknov zpívá pop

Schrödingerův institut a město Šluknov spojily síly a připra-
vily akci pro širokou veřejnost, která se uskutečnila 22. květ-
na 2018 v zámeckém parku ve Šluknově. Akce se zaměřila na 
seznámení se s volnočasovými organizacemi, které můžou 
využít děti, mládež i dospělí v našem městě. Zámecký park 
nabízel velké množství různých interaktivních, vzdělávacích 
i zábavných stanovišť, které návštěvníci mohli zdarma využít, 
a mnohdy nebylo ani v jejich silách projít všechna zajímavá 
místa. Stanoviště byla připravena ze strany Schrödingerova 
institutu, Mateřské školky ve Šluknově, Oblastní charity Šluk-
nov, Dětského centra Teen Challenge Internacional Šluknov, 
Města Šluknov - prevence kriminality a městské policie. Díky 
studentům ze Střední lesnické školy Šluknov a Střední odbor-
né školy sociální byla zajištěna funkční čajovna pro návštěvní-
ky, kde byl čaj a něco na zub. Pokud se ovšem našel milovník 
dobré kávy, mohl využít Bohemiacafe a u toho si poslechnou 

V sobotu 12. května do Šluknovského zámku dorazil ochotnický 
divadelní souboru Li-Di. Do Šluknovského zámku přijeli s diva-
delní hrou Nebezpečné známosti od známého spisovatele Cho-
derla de Laclos. Tento francouzský román vyšel prvně v roce 1782 
a tím, že otevřeně kritizoval mravy a vztahy různých společen-
ských vrstev si získal velkou pozornost. Ve 175 dopisech autor vy-
práví příběh Vikomta de Valmont a Markýzy de Merteuil, jejichž 
největším potěšením je snaha ovládnout nejen lidi ve svém okolí, 
nýbrž i sami sebe. Zahrávají si s city ostatních, vysmívají se obě-
tem svých her a nakonec se sami dostanou do nebezpečně úzkých 
smyček. ,,Kdo by se nezachvěl při pomyšlení, jaké neštěstí může 
způsobit jediná nebezpečná známost!“ Choderlo de Laclos.
Litoměřické divadlo u nás rozhodně nebylo naposledy a těšíme se, 
až ho u nás zase přivítáme.                                                  Foto: Jiří Fišer

Tak je za námi další krásný den plný 
talentovaných dětí a mám potřebu 
se s  Vámi podělit o své silné dojmy.
17. května přesně v 16 hodin jsem 
přivítala téměř plný sál rodičů 
a přátel populární hudby milým 
slovem a poděkováním za ten dar, 
který všechny děti v ZUŠ mají.
Již tradičně jsem koncert otevřela 
písničkou v mém podání, tentokrát 
skladbou - Buď dál jen můj - a pak 
se na pódiu Šluknovského zámku za 
odborné a pečlivé asistence zvuko-
vého technika Pavla Košťála začaly 
střídat nádherně svátečně oblečené 
děti od 6 do 21 let.
Publikum nadšeně aplausem od-
měnilo každé krásné vystoupení 
všech 32 zpěváků. 
Zúčastnily se děti z Rumburské 

Navštívíte karikatury Václava Hav-
la nebo historické stavebnice?
Dvě nové výstavy přivítáme ve 
Šluknovském zámku v měsíci červ-
nu a obě dvě si budete moci také 
prohlédnout v rámci Zámeckých 
slavností za symbolické vstupné 
20 Kč.
25. června slavnostní vernisáží 
od 16.00 hodin otevřeme výstavu 
„Člověče, nezlob se!“ Výstavu his-
torických stolních her a stavebnic 
pro malé i velké zapůjčilo Muzeum 
hraček v Rychnově nad Kněžnou. 
Nebude chybět ani hrací zóna, ve 
které si budete moci vybrat různé 
hry a stavebnice a vyzkoušet je. Vý-
stavu budete moci navštívit až do 
30. září. Vstupné: 50 Kč pro dospě-
lé a 30 Kč pro děti.
Stejný den – 25. června otevíráme 
také výstavu „Karikatury Václava 
Havla“. Tato výstava od České unie 
karikaturistů vzdává hold muži, 
který se velice významným způso-
bem zasloužil o přechod naší země 
z totality do demokratické společ-
nosti – Václavu Havlovi. Na osm 
desítek kreseb od kreslířů od Evro-
py po Asii si budete moci na zámku 
prohlédnout rovněž do 30. září. 
Kdo bude mít zájem, může po 
skončení vernisáže výstavy „Člově-
če, nezlob se!“ rovněž navštívit tuto 
výstavu. Vstupné 40 Kč pro dospělé 
a 20 Kč pro děti.
Nezapomeňte, že máte jedinečnou 
možnost v červnu shlédnout ještě vý-
stavu „Slabikáře z celého světa“ nebo 
výstavu „Egypt, dar Nilu“.

ZUŠ, nejen ze šluknovské pobočky, 
tedy moje (p. uč. Jitky Hercikové), 
ale z dalších dvou pod vedením 
paní uč. Kláry Brábníkové a Vero-
niky Matysové. A jako perlička pro-
gram ozdobily zpěvačky z Rockové 
školy v Ebersbachu, které také 
učím a mám velkou radost, že spo-
lečně vznikl tak krásný koncert.
OBROVSKÉ poděkování patří 
Infocentru Šluknovského zámku 
za profesionální přístup, pomoc 
a invenci v organizaci, jmenovitě 
Andrejce Přidalové, která mi mj. 
po celou dobu vystoupení byla vel-
kou oporou. Natáčela jednotlivé 
vstupy, odměňovala děti dárky a již 
vybírala, které vystoupí na Zámec-
kých slavnostech v půlhodinovém 
programu 30. června na hlavním 

SI den § free park: Učíme se prevenci

živou hudbu v altánku, kterou vedl velmi zdařile René Habich. 
Cílem aktivity bylo zaměřit se i na prevenci v oblasti bezpečné jízdy na 
kole, jak reagovat v nepříjemných situacích vyžadujících asistenci integro-
vaných záchraných složek, kterou realizovala MP Šluknov ve spolupráci 
s prevencí kriminality města Šluknov. Návštěvníkům byly po absolvování 
tohoto stanoviště věnovány reflexní pásky. Celkem bylo rozdáno 240 re-
flexních pásek, jelikož platí, že kdo je vidět, je v bezpečí. Velmi význam-
nou součástí akce byla i přednáška Teen Challenge Šluknov pro žáky SLŠ 
a SOŠS na hlavním sále Šluknovského zámku na téma patologické hráč-

pódiu v 16.30. hod.
Myslím si, že jsme svědky růstu 
velkých talentů a rodiče jsou na své 
děti právem pyšní. A já moc moc dě-
kuji za to, že mohu být u toho a podí-

let se na té nádheře.
Srdečně Vás zveme na finální vy-
stoupení  dětí, které nás budou re-
prezentovat 30. června na Zámec-
kých slavnostech.    Jitka Herciková

ství, která byla velmi kladně hodno-
cena ze strany studentů. 
Celkový dojem akce byl více než 
dobrý, děkujeme tímto všem, kteří 
na akci zavítali a těm, kteří ji zorga-
nizovali. 

Text: Marcela Postlerová, 
foto: Jiří Fišer

Znáte Li-Di z Litoměřic?
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Děkujeme sokolníkům za ukázky 
dravců, hasičům, že nám předved-
li svou novou techniku a vozili děti 
ve člunu na zámeckém rybníce, 
záchranářům, že učili děti první 
pomoci, dobrovolníkům z Teen 
Challenge, že si děti mohly např. 
vyzkoušet střelbu ze vzduchovky na 
terč a především děvčatům u koní, 
jelikož jízda na koni byla ze všeho 
mezi dětmi nejoblíbenější. Ne-
chyběl ani skákací hrad a soutěže 
s moderátorkou. Velice děkujeme 
za sponzorský dar od členů KSČM 
a drobným darům z prodejny Potra-
viny D+S.          Renáta Parkmanová

Pietní vzpomínka na mimořádný historický okamžik - 73. výročí ukončení 
2. světové války se uskutečnila i v našem městě. Hlavně mladší generaci 
chceme připomenout, že s koncem války skončil i pokus o vyhlazení české-
ho národa v rámci německého nacistického pojetí světovlády. Květiny jsme 

položili u pamětní desky prvního českého učitele Josefa Vohradského, dále 
u památníku na všechny padlé hasiče a na vrchu Partyzán, kde byli zastře-
leni poručík Josef Šindelář a Vlastimil Malina.

Text: Emílie Procházková, foto: Miluše Kořínková

2.června
oslavy

Dne dětí
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M y k o l o g i c k é  o k é n k o :  U Ž  r O S T O U !

Pátého května se většina členů houbařského spolku sešla na oblíbeném 
místě u Webrovy chaty, kde jsme odemkli les pro letošní sezónu. Jedlé 
houby, které se nám letos podařilo nalézt, se „rozmnožily“ o křemenáče 
osikové, májovky, opěňky měnlivé, límcovky vrásčitoprstenité. K již dříve 
nalezeným hřibům kovářům, sírovcům žlutooranžovým, houževnatcům 
tygrovaným a choroši šupinatému tedy přibývají další druhy, a proto se 
pomalu vyplácí navštívit přírodu. Jenom si musíte dát pozor na polovyvrá-
cené stromy, které hrozí pádem. Jestli zaprší a hub bude více, tak bychom 
začátkem července otevřeli bezplatnou houbařskou poradnu – pod spo-
řitelnou každou sobotu a neděli od 11 do 13 hodin a bude-li někdo potřebo-
vat poradit v jiné dny, stačí zavolat Harryho na č. tel. 732 494 822.

Houby dušené na slanině s paprikami
600g očištěných čerstvých hub, 80 g prorostlé slaniny, sůl, 100 g čerstvých 

zelených paprik a trochu vývaru, 50 g cibule.
Postup: Slaninu nakrájíme na kostičky, dáme do kastrolu a trochu ji roz-
škvaříme. Do ní vložíme nadrobno nakrájenou cibuli, do světle žluta ji 

Křížek Jitrovník - nová opěrná zeď

Dům kultury - zpevněné zdobné prvky

osmažíme, přidáme na silnější 
plátky nakrájené houby, na kos-
tičky nakrájené papriky, osolí-
me a dusíme doměkka. Jsou-li 
houby hodně suché, můžeme 
je při dušení podlít trochou vý-
varu. Příloha: vařené brambory 
nebo dušená rýže.
Text: Harry (Miroslav Traxler), 

foto: Jiří Suchý

Investiční akce našeho města se již naplno rozeběhly

Zeleň - DPS u nádraží

Radnice - interéry podkroví

Radnice - hotová fasáda dvora

Sídliště - Nový povrch Sídliště - Pokládka asfaltu

Hřbitovní - Stržení původních povrchů
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Vítězství školního týmu v okresním kole fotbalového turnaje 

ZŠ Šluknov uspěla v kvalifikaci Jr. NBA

Naši žáci v tomto turnaji v kopané 
pro žáky 4. – 5. ročníku postoupili 
z okrskového kola v Chřibské do 
kola okresního. 
To se konalo 4. května v Markvarti-
cích a probojovalo se sem osm nej-
lepších týmů děčínského okresu. Po 
úvodní prohře s výběrem základní 
školy z Varnsdorfu naši fotbalisté 
již nezaváhali a dotáhli všech šest 
zápasů do vítězného konce, což jim 
v závěrečném součtu bodů zajistilo 
úžasné 1. místo a postup do kraj-
ského finále. To se konalo 17. květ-
na v Mostě. Zde se žáci umístili na 
pěkném sedmém místě.
Tento tým skvěle reprezentoval naši 
školu, byl nejlepší z našeho okresu, 

Co to je Jr. NBA? Jedná se o je-
dinečný projekt pro děti ve věku 
10-11 let, které mají šanci alespoň 
na jednu sezónu zažít pocity těch 
nejlepších basketbalových hráčů 
klubů NBA. Basketbalový turnaj 
kopírující herní systém NBA má za 
úkol propagovat basketbal po celé 
České republice.
Každá škola zúčastněná v projektu, 
respektive tým, reprezentují jeden 
z 30 týmů NBA, který jim je přidě-
len na základě draftu. Projekt je ve 
stejné podobě realizován po celém 
světě a NBA se na organizaci podílí.
Letošní školní rok se do soutěže 
přihlásilo 80 škol, které byly dle 
lokální příslušnosti rozděleny do 6 
divizí. Naše škola spadala do Divi-
ze A – Severní Čechy. 
„Naší“ skupiny, která se hrála ve 
Varnsdorfu, se kromě naší školy zú-

a všichni žáci si zaslouží velký obdiv 
a  uznání.
Samozřejmě děkuji i panu učiteli 
Krákorovi, který žáky do turnaje 
přihlásil a všechna kola s nimi ab-
solvoval, dále fotbalovým trené-
rům, kteří se podíleli na přípravě 
některých členů týmu, a v nepo-
slední řadě i rodičům, kteří žáky ve 
sportu podporují.
Hráči: 
Hlávková Tereza, Halamková Adé-
la, Goldberg Robert, Jirků Lukáš, 
Stanko Patrik, Nepovím Ondřej, 
Palka Antonín, Dostál Pavel, Sokol 
Jakub, Platil Jaroslav, Kaucký Vít, 
Dušík Lukáš

Mgr. Renata Sochorová

častnily ZŠ Edisonova Varnsdorf, 
ZŠ Krásná Lípa a ZŠ U Nemocnice 
Rumburk. Hrálo se každý s každým 
a postupový klíč byl jasný – školy na 
prvním a druhém místě postoupí 
do krajského finále.
Naše škola dokázala všechny zá-
pasy vyhrát, a tudíž do krajského 
finále postupuje z prvního místa!

Více informací o Jr. NBA na webo-
vých stránkách http://www.jrnba-
league.cz/
Musím poděkovat žákům za vzor-
nou reprezentaci školy, maximální 
nasazení, soudržnost, ochotu bojo-
vat o každý míč a fair play jednání.
Dále je třeba poděkovat Schrö-
dingerovu institutu za uspořádání 

tohoto kvalifikačního kola, neboť 
vše proběhlo v příjemné sportovní 
atmosféře. 
A samozřejmě děkuji i panu učiteli 
Janu Švarcovi za doprovod našeho 
týmu na soutěži, za basketbalovou 
přípravu našich žáků i za přípravu 
podkladů pro tento článek.

Mgr. Renata Sochorová
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Duháci získali první místo
Ve čtvrtek 3. května 2018 jsme se zúčastnili dalšího kola soutěže Duha, 
tentokrát pod názvem Šifra mistra Poustevníka. Podívali jsme se do Dolní 
Poustevny. Čekaly na nás úkoly zaměřené na logické myšlení. Vyzkoušeli 
jsme si Hanojské věže, hádanku, piškvorky, rébusy a skládanku. Soutěžilo 
se o body, důležitý byl ale také časový limit. Musím říct, že některé úkoly 
byly těžké. Po sečtení bodů následovalo vyhlášení výsledků. Naše družstvo 
obsadilo PRVNÍ MÍSTO. Vážně jsme to nečekali a radost byla obrovská. 
Domů jsme se vraceli s velmi dobrou náladou. Děkujeme škole v Dolní 
Poustevně za hezky strávený den.

Za soutěžící napsala Sabina Siváková

Je řada rčení a úsloví, které zmiňují důležitost znalos-
ti cizího jazyka – od známého: „Kolik řečí znáš, toli-
krát jsi člověkem“, po méně časté, ale v dnešní době 
neméně pravdivé: „Angličtina je „Muss“, němčina 
„Plus“. A proto již 8 let nabízí Gymnázium Rumburk 
zájemcům z řad studentstva možnost složit meziná-
rodně uznávané jazykové zkoušky Deutsches Sprach-
diplom (DSD II). V letošním roce jejich řady rozšířila 
další osmička úspěšných držitelů diplomu. 
Škol, které umožňují absolvování této zkoušky, je 
v naší republice pouze 24 a jsou podporovány ně-
meckou organizací ZfA – Centrálou pro zahraniční 
školství. Gymnázium je také Německou partnerskou 

Deutsches Sprachdiplom úspěšně pokračuje

školou ZfA. Díky tomuto zapojení a podpoře ze strany centrály je zkouš-
ka jako jediná na středních školách nabízena zadarmo a navíc se kaž-
dý rok 2 vybraní studenti účastní třítýdenního stipendijního pobytu 
v Marburgu, kde jsou ubytováni v německých rodinách a účastní se 
školní docházky v místním gymnáziu. Mohou si tak své jazykové znalosti 
procvičit a zdokonalit v praxi a nabýt jistoty, že si v cizím prostředí poradí 
se všemi nástrahami.
Jak probíhá příprava i samotná zkouška? Po dobu studia mají zapojení 
žáci každý týden 2 hodiny německého jazyka navíc vyučujícími němčiny 
i s rodilým mluvčím, Jensem Israelem, který na škole působí jako jazykový 
lektor. V průběhu těchto hodin se zdokonalují v psaném i ústním projevu 
i v poslechu a porozumění textu. Všechny tyto složky pak tvoří samotnou 
zkoušku, která má jazykovou úroveň B2 a C1, což je vyšší úroveň, než kte-
rá žákům běžně postačuje pro úspěšné vykonání státní zkoušky maturitní. 
Získaný diplom pak žákům umožňuje studovat na vysoké škole v Němec-
ku, aniž by museli absolvovat roční přípravný jazykový kurz. Stejné jazyko-
vé požadavky mají i zaměstnavatelé v SRN a proto úspěšné složení zkouš-

ky výrazně zvyšuje konkurenceschopnost našich absolventů na trhu práce. 
Někteří z držitelů certifikátu tak například mohli při vysokoškolských stu-
diích snáze vyrazit za praxí i do německy mluvících zemí.
Ale i ti, kteří ještě mají do maturitního ročníku daleko a jsou vlastně te-
prve na začátku či v prostředku svého působení na rumburském gym-
náziu (tedy studenti prvních ročníků čtyřletého studia a pátého ročníku 
osmiletého oboru), si mohou své znalosti otestovat. Novinkou je pro ně 
totiž možnost právě v prvním ročníku absolvovat zkoušku DSD I. K jejímu 
úspěšnému složení je třeba osvědčit jazykové znalosti na úrovni A2 a B1, 
což je úroveň, která jim postačuje i k budoucímu úspěšnému složení stát-
ní maturity z cizího jazyka. V tomto školním roce ji podstoupilo 16 našich 
studentů, a i když celkové výsledky ještě nejsou k dispozici, v ústní části 
uspěli všichni. 
Příprava na DSD se tedy stala již stabilní součástí školního vzdělávacího 
programu Gymnázia Rumburk a doufáme, že i v dalších letech bude přibý-
vat těch, kterým tato zkouška otevře cestu k dalším možnostem.

Text a foto: Lenka Nedvídková, Dita Hlaváčová

Desátého května se na Speciální ZŠ 
a Praktické škole v Rumburku ko-
nala již po 29 letech tradiční soutěž 
o putovní cenu „Zlaté kladívko“. 
Této soutěže se zúčastnily speciální 
školy z České Kamenice, Děčína, 
Jiříkova, Šluknova, Varnsdorfu 
a Rumburka.
Soutěžilo se o zhotovení výrobků ve 
třech kategoriích –žáků ze sedmé-
ho, osmého a devátého ročníku.
Sedmý ročník vyráběl letadlo, osmý 
ročník stěrku a devátý ročník klíč.
Na zhotovení výrobků byl stanoven 
čas tři hodiny. Nezávislá porota pak 
určila toto pořadí:
Na celkovém 3. místě se umístila 
Speciální ZŠ z České Kamenice, na 
druhém místě Speciální ZŠ z Rum-

Putovní cenu speciálních škol „Zlaté kladívko“ naši nezískali

burka a na prvním místě Speciální 
ZŠ z Děčína. 

Ocenění žáci za sedmý ročník - 
1. místo Miroslav Miko z Děčína, 

2. místo Martin Grundza z Rum-
burka a 3. místo Filip Šturma z Jiří-
kova. Za osmý ročník získal 1. mís-
to Jiří Vodika z Děčína, 2. místo 
Sebastián Červeňák z Varnsdorfu 
a 3. místo Jindřich Harang z České 
Kamenice. A za devátý ročník získal 
1. místo Kristian Demeter z Rum-
burka, 2. místo Roman Zahradník 
z České Kamenice a 3. místo obsa-
dil Jan Danko z Varnsdorfu.
Vítězům blahopřejme, ostatním 
soutěžícím přejeme další úspěchy 
a všem pedagogům děkujeme za 
přípravu svých žáků na tuto nároč-
nou soutěž.

Text a foto: Karel Nedvídek
Speciální ZŠ a praktická škola 

Rumburk
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Poděkování

Zajímají Vás 

termíny akcí 

v regionu Šluknovska?

Potřebujete kontakty 

na kulturní zařízení, 

hudební a taneční skupiny, 

divadla, účinkující soubory? 

kontakt@kulturouseveru.cz

www.KULTUROUSEVERU.cz

Rozloučili jsme se s
paní Emílií Červenákovou
paní Marií Platilovou
paní Jankou Sedlákovou
paní Vlastou Morongovou
panem Jaroslavem Svobodou
paní Marií Šímovou
panem Rudolfem Husákem
paní Miladou Antonovou

Vážení,
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Rumburk oznamuje přechodné 
uzavření interního oddělení – lůžkové oddělení, jednotka intenzivní 
péče, příjmová interní ambulance, GIT a kardiologická poradna z důvodu 
nedostatku personálu, čerpání dovolených a nutných technických oprav 
na oddělení v termínu od 29. června do 9. července 2018 – 7.00 hodin. 
Příjmová interní ambulance bude uzavřená již od 26. června od 7.00 hodin, 
tzn., že akutní nebo plánované příjmy pacientů pro interní lůžka nebo jaké-
koli ambulantní či odborné vyšetření, provádějící se na interním oddělení, 
nebude LNaP,a. s. od tohoto data poskytovat.
Příjem pacientů a chod ambulancí bude zahájen dnem 9. července 
2018 od 7.00 hodin. 
V době uzavření interního oddělení Vám budou zdravotní služby poskyt-
nuty v nejbližších nemocnicích (Děčín, Česká Lípa, Liberec, Ústí nad La-
bem,...)

Dodatečné poděkování za účast na 
akci „Ukliďme Česko“ patří rodině 
Žebrových z Království. 

Božena Naňáková

I v tomto školním roce jsme na-
vštěvovali cestovatelské přednášky 
na základní škole ve Šluknově. Se-
známili jsme se s evropskými státy, 
poznali jejich kulturu, zvyky i jídla. 
Moc za to přednášejícím děkujeme. 
Chtěli bychom ale také poděkovat 
paní učitelce Aleně Müllerové, kte-
rá přednášky nejen organizuje, ale 
připraví pro nás vždy i třídu a hlav-
ně nám vaří vlastnoručně připrave-
né čaje z čerstvých surovin.
Alenko, moc děkujeme a přejeme 
hezké prázdniny.

Helga Hošková 
a Jaroslava Rezková, Věra 

Grünwaldová, Marta Navrátilová

Vážení čtenáři,
vzpomínky, blahopřání i poděko-
vání jsou uveřejňovány zdarma. 

Přivítali jsme

Emilly Trávníčkovou
Jovanku Hladíkovou
Janičku Janečkovou
Danielku Meissnerovou

Vzpomínka

Dne 20. června 2018 uplyne 20 let 
od doby, kdy nás opustila naše ma-
minka a babička paní Marie Bort-
níková z Císařského.
Vzpomínáme. 
Rodina Ondráčkova a Bortníkova

70 let
pp. Kopecký Radomír
Tritschelová Monika
75 let
paní Humlová Helena
80 let
paní Vondráčková Wilhelmina
86 let
paní Pokorná Irena
87 let
paní Medňanská Mária
93 let
paní Pošustová Marta
95 let
paní Hejhalová Anežka

DŮLeŽITÉ OZNÁMeNÍ

V městské knihovně probíhá dlou-
hodobá soutěž, při které se lze něco 
dozvědět a ještě získat volný lístek 
pro jednu osobu na jednu kulturní 
akci dle vlastního výběru – v Domě 
kultury nebo ve Šluknovském zám-
ku. Volná vstupenka platí do kon-
ce roku 2018.
Každý měsíc je vyhlášena a zve-
řejněna na tabuli ve vstupní hale 
městské knihovny a ve Šluknov-
ských novinách otázka nebo úkol, 
odpověď je třeba odevzdat ve vstup-
ní hale MK do připravené krabice, 
nebo zaslat mailem na adresu MK 
- knihovna@mesto-sluknov.cz. Na 
konci měsíce je vylosován výherce 
volné vstupenky, jehož jméno je 
oznámeno v ŠN a zveřejněno i na 
nástěnce v hale knihovny.

Za kulturou
zdarma

Otázka na červen:
Prvního června 1954 jako první at-
let historie zaběhl československý 
atlet (čtyřnásobný olympijský vítěz 
ve vytrvalostním běhu) v Bruselu 
10 kilometrů pod 29 minut.
Mezi přáteli byl znám pod přezdív-
kou „„Ťopek“  , narodil se 19. září 
1922 v Kopřivnici, zemřel  21. listo-
padu 2000 v Praze. Stal se prvním 
člověkem na světě, který uběhl trať 
10 km pod 29 minut (28:54,2) a trať 
20 km pod jednu hodinu (59:51,8 – 
29. září 1951 ve Staré Boleslavi). 
Celkem vytvořil třináct světových 
rekordů na kilometrových a pět 
na mílových tratích. Jde o jedno-
ho z největších atletů všech dob. 
Nejvíce ale proslul během olympij-
ských her 1952 v Helsinkách, kde 
vyhrál běh na 5 km (14:06,72), 10 
km (29:17,0), a dokonce i mara-
tón (2:23:03,2), který tehdy běžel 
poprvé v životě. V každé z těchto 
disciplin tehdy zároveň ustavil nový 
olympijský rekord. Tento „trojboj“ 
se dodnes žádnému vytrvalci nepo-
dařilo zopakovat a atletičtí experti 
pochybují, že se ještě někomu kdy 
podaří. Byl znám svým upracova-
ným stylem běhu, doprovázeným 
křečovitými grimasami, v cizině byl 
přezdíván také česká lokomotiva 
a Satupekka.
Znáte jméno tohoto legendárního 
českého atleta?
Správná odpověď na otázku z květ-
na zněla: Věra Čáslavská
Ze správných odpovědí byla vylo-
sována ta od pí V. Wiesnerové ze 
Šluknova. Volnou vstupenku na 
kulturní akci si může výherkyně 
vyzvednout v Městské knihovně 
ve Šluknově nebo v Domě kultury 
Šluknov.                                                (šti)

Srdečná blahopřání

Své milované mamince paní Dag-
mar Havlíčkové přeji vše nejlepší, 
hodně zdraví, štěstí a pohody k 80. 
narozeninám. 

Syn Jiří s rodinou

SOUTĚŽ

Také jste si všimli, že dlouho opuštěné a pomalu chátrající domy v katastru 
města jsou po opravě k nepoznání? Je-li Vaše odpověď souhlasná, připravi-
li jsme si pro Vás níže uvedenou hádanku:
Víte, kde se dům z fotografie nachází, čím byl v minulosti? Nápovědou 
je věžička vyčnívající za střechou domu. Vylosovaný vítěz, který pošle od-
pověď do redakce, předá na MěÚ v Království nebo zatelefonuje na 731 411 
504 do 29. června, obdrží volnou vstupenku na kulturní akci pořádanou ve 
Šluknovském zámku či v Domě kultury, která platí i na Zámecké slavnosti.                                         

Text: Renáta Parkmanová, foto: Helga Hošková
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Ve Šluknově jsme piknikovali na podporu pěstitelů
Šluknov 12. května 2018 – Na více 
než 170 místech po celé České 
republice se v sobotu uskutečnil 
piknik na podporu fairtradových, 
ale i lokálních pěstitelů. Přidal se 
i Šluknov, kde akce proběhla v Kar-
lově údolí. Sešlo se na ní přes 30 
lidí. Na dekách si pochutnávali na 
fairtradové kávě či čaji a doma na-
pečených koláčích z fairtradového 
cukru a kakaa. Lidé tak dali najevo, 
že je zajímá, kdo a za jakých podmí-

Paní Eva i její manžel mají deset 
exekucí a dosud je moc neřešili. 
Paní Eva v minulosti také přestala 
platit nájem, její dluh na nájmu byl 
cca 50 tisíc Kč. Paní Eva se s majite-
lem nemovitosti domluvila na tom, 
že si u něj dluh za nájem odpracu-
je. Uzavřela Dohodu o provádění 
úklidu. Majitel nemovitosti jí však 
mzdu nevyplácel, ale nechával si ji 
na úhradu dluhu, dostávala pouze 
stvrzenky. To až do této chvíle bylo 
vstřícným krokem ze strany maji-
tele domu, ve kterém bydlela. Další 
exekuce neřešila. Jejímu manželovi 
strhávali z důchodu 1 500 Kč. Paní 
Evě se nelíbilo, že jim přišla zprá-
va o navýšení srážek z důchodu 
manžela. Chtěla se dozvědět, co to 
vlastně splácí. Oslovila dluhovou 
poradkyni Kostky, která jí doporu-
čila si pro začátek požádat o výpis 

Půlmilionová exekuce zrušena
exekucí. Na výpisu se dozvěděla, 
že kromě exekucí, o kterých vědě-
la, má také exekuci za nezaplacený 
nájem. Celkem její dluhy přesaho-
valy 650 tisíc korun, a z toho dluh 
za neplacený nájem a související 
poplatky činí 500 tisíc korun. Paní 
Eva tvrdila, že tento dluh za nájem 
je již uhrazen. Pátrali jsme tedy po 
dokladech od počátku exekuce. 
Paní Eva dohledala část stvrzenek, 
a tak mohla začít jednání jak s exe-
kutorem, tak i s majitelem nemo-
vitosti.  Exekutor majitele nemo-
vitosti požádal o potvrzení těchto 
nových informací. A opravdu ma-
jitel potvrdil, že paní Eva má dluh 
již dávno zaplacený a další platbu 
už nepožaduje. Exekutor tedy vydal 
nové oznámení o tom, že paní Eva 
majiteli nemovitosti nic nedluží 
a vyčíslil pouze náklady exekuce na 

částku necelých 38 tisíc Kč. Celkem 
se dluh snížil o 462 tisíc Kč, a to 
jen díky záměru paní Evy své dluhy 
řešit a aktivitě dluhové poradkyně. 
Ostatní exekuce paní Eva splácí po-
mocí nově nastaveného splátkové-
ho kalendáře a jak sama říká, velice 
se jí ulevilo.
Paní Eva je za tuto pomoc vděčná 
a dál s poradkyní spolupracuje na 
své cestě z exekucí. Při řádném pla-
cení podle nastaveného splátkové-
ho kalendáře by se paní Eva mohla 
z celkových dluhů dostat za 4,5 
roku. A její manžel bude z důchodu 
splácet exekuce ještě 2 roky. 
Kostka Krásná Lípa nabízí dluhové 
poradenství díky finanční podpoře 
Evropské unie, dluhové poraden-
ství je poskytováno bezplatně. 
Nováková Ivana, dluhový poradce, 

Kostka Krásná Lípa

nek pro ně plodiny pěstuje. Piknik 
s názvem Férová snídaně se konal 
ve Šluknově podruhé. Akce se koná 
vždy druhou květnovou sobotu na 
Světový den pro fair trade.
Akci nám umožnili pořádat manže-
lé Bilinští, sympatičtí majitelé Kar-
lova údolí, kteří s námi také posní-
dali. A my jsme alespoň takto chtěli 
podpořit jejich snahu, nadšení, 
vytrvalost a obrovské obětování se 
pro obnovu tohoto kdysi krásného 
koutu města Šluknova. 
Atmosféra byla velmi příjemná. 
Dospělí si spolu s průvodcem pro-
hlédli budovu bývalého zámečku, 
zatímco jejich děti prozkoumávaly 
koryto ještě trochu studeného poto-
ka nebo vymalovávaly omalovánky 
s fairtradovou tématikou.
Férová snídaně je největší akcí na 
podporu fair trade v České republi-
ce, zájem o ni stále roste. Zatímco 
první ročník se uskutečnil v roce 
2011 na 41 místech, nyní se snídalo 
na více než 170. „Je neuvěřitelné, že 
tolik lidí je schopno ve svém městě 
samostatně uspořádat Férovou sní-
dani a postavit se tak za práva lidí, 
se kterými se v životě ani neviděli,“ 
uvedla Gabriela Štěpánková z ne-
vládní organizace NaZemi, která 
akci zastřešuje.

Společným piknikem lidé vyjádřili 
podporu pěstitelům a pěstitelkám 
ze zemí Afriky, Asie a Latinské 
Ameriky zapojeným do systému fair 
trade. Ten jim umožňuje uživit se 
vlastní prací za důstojných podmí-
nek, neboť za svoji práci dostávají 
spravedlivě zaplaceno. Své plodiny 
pěstují s ohledem na životní pro-
středí a jejich děti mohou chodit do 
školy. „Díky fair trade jsme udělali 
spoustu věcí, aby se naše komunita 
měla lépe. Dřív jsme neměli pitnou 
vodu, teď ji máme. Dřív jsme neměli 
cesty, teď je máme. Dřív tu nebyla 
škola, teď tu je. Zřídili jsme tu taky 

zdravotnické středisko, kde posky-
tujeme základní péči,” vysvětluje 
další přínosy fair trade pěstitel kávy 
Felipe Perez Pablo z guatemalského 
družstva Todosanterita. 
Běžní kávoví pěstitelé v Latinské 
Americe dostávají za svoji arabi-
ku a robustu nízké výkupní ceny, 
které mnohdy nepokryjí ani ná-
klady na pěstování. Zaměstnanci 
banánových plantáží ve Střední 
Americe pracují 12 hodin denně, 

nemají proplacené přesčasy a mzda 
jim nestačí ani na základní výdaje. 
V západní Africe pracují na kakao-
vých plantážích téměř dva miliony 
dětí, většina v Pobřeží slonoviny 
a v Ghaně. 
V České republice je nejprodáva-
nějším fairtradovým výrobkem 
káva. „Fairtradové kávy se v roce 
2016 v ČR prodalo 326 tun, což je 
o 88 % více než v předchozím roce,“ 
říká Hana Chorváthová z Fairtrade 
Česko a Slovensko.
Další informace o akci naleznete na 
www.ferovasnidane.cz. 
Kontakt: 
Stanislav Komínek, organizátor Fé-
rové snídaně v Blansku, e-mail, tel.
Gabriela Štěpánková, koordinátor-
ka Férové snídaně, organizace Na-
Zemi, tel. +420 776 226 691, 
gabriela.stepankova@nazemi.cz 
www.fairtrade.cz, www.nazemi.cz/
fairtrade, www.fairtrade-cesko.cz

Božena Naňáková
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Turistický pochod Severní stopou měl opět velkou účast

Ze Šluknova až na Island

V sobotu 19. května 2018 uspořádal Klub českých turistů Dolní Poustevna 
ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna 42. ročník turistického pochodu 
SEVERNÍ STOPOU.
Letošní Stopa byla pořádána k těmto výročím: 100 let - Dolní Poustevna 
městem, 100 let - vznik Československé republiky, 130 let - založení Klubu 
českých turistů.
Počasí bylo celý týden před stopou teplé a slunečné. Předpověď počasí na 
sobotu byla též příznivá. V sobotu ráno bylo zataženo a chladněji. Odpo-
ledne se vyjasnilo a bylo nádherně. Počasí bylo tedy pro turistiku přímo 
ideální.
Letošní stopa měla opět velkou účast – 1 677 účastníků. Celková účast 
mohla být ještě vyšší, protože tuto sobotu se konaly oslavy 100 let Rum-
burské vzpoury.
Start pochodu byl v Dolní Poustevně v areálu turistické základny za hřiš-
těm. Turisté si mohli vybrat pěší trasy od 3 km do 25 km (celkem 6 tras). 
Cyklisté absolvovali trasy 25 km, 30 km a 42 km. Turistickou atrakcí letoš-
ní STOPY byly nádherné výhledy na Poustevnu z vrchu Kaiserberg. Turisté 
navštívili rozhlednu Tanečnici a vilémovský kostelík.
Na kontrolách obdrželi turisté zajímavá razítka - barevné kontrolní etikety. 
Na krátkých trasách byly pro děti již tradičně připraveny soutěže o bonbó-
ny. Zvláštní odměnu získaly malé děti, které plnily podmínky akce „Toulavý 
kočárek“. Účastníci s kočárky absolvovali krátké trasy 3 km, 5 km a 8 km.
V cíli pochodu na ČTVERCI bylo opět velmi rušno. Turisté přicházeli, hrá-
la kapela Srdíčko a hlavně bylo spoustu času se potkávat se sousedy, ka-
marády a turisty. Všichni turisté obdrželi barevný pamětní list a keramický 
suvenýr.  Zvláštní odměnu obdrželi 3 nejmladší a 3 nejstarší účastníci.
K občerstvení byly připraveny párky z udírny, turistické steaky, pivo, limo 
a sladkosti. Hudební produkci zajistila opět country kapela Srdíčko z Ústí 
nad Labem. Účastníci si mohli zakoupit turistické suvenýry a výrobky z ke-
ramické dílny. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet střelbu - paintball.
STATISTIKA - letošní STOPY se zúčastnilo 1 677 účastníků (130 turistů 
z Německa) a 100 pořadatelů, tedy 1 777 celkem. Letošní ročník byl 5. nej-
úspěšnější v historii pochodu. Nevyšší účast byla v roce 2006 na 30. roční-
ku – 1 917 účastníků. Druhá nejvyšší účast v roce 2008 na 32. ročníku – 
1 805 účastníků. Nejúspěšnější trasy letošní STOPY: 8 km - 605 účastníků, 
5 km - 341 účastníků.
Cyklistů jelo celkem 31. Dětí se zúčastnilo 534. Kočárků bylo asi 50. 

ŘÁDKOVÁ INZerCe

 Brousím nože, nůžky, řetězy a kotouče (pily) ve Varnsdorfu. Více info na tel. č. 736 649 040.
 Překlady AJ/NJ, daňové prohlášení v Německu, žádost o dětské přídavky pro Čechy pracující v Německu, překlady propagačních materiálů aj. Tel. 
č. 777 758 000.
 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.
 Hledáme na zednické práce kolem domu šikovného a spolehlivého zedníka, který si rád přivydělá. Platíme ihned za kvalitně odvedenou práci.Tel. 778 
012 028.
 Nabízím k odkoupení svou polovinu nemovitosti ve Šluknově v Císařském za cenu 500 000 Kč, v klidné oblasti. Nemovitost má 3 bytové jednotky, 
půdu, sklep, zahradu a vlastní vodu. Má hodnotu 2 000 000 Kč. Informace na telefonním čísle 728 262 986.

Ve středu 16. května proběhla na naší základní škole poslední letošní bese-
da z cyklu Putování. Tentokrát byla naším cílem méně známá, a o to láka-
vější destinace – Island. Popovídat si s námi o svých zážitcích z tohoto za-
jímavého ostrova tentokrát přišla paní Renata Sochorová, ředitelka místní 
ZŠ. Vyprávění bylo tak poutavé, že jsme ani nestihli postřehnout, jak čas 
rychle ubíhá. Vše bylo jako vždy doplněno spoustou nádherných fotogra-

fií. Květnový podvečer nám tak uběhl jako voda, ale nikomu se nechtělo 
domů, neboť v nás ještě dozníval příjemný dojem, řada nových zážitků a in-
formací. Vždyť to jsou také důvody, proč tyto besedy mají své věrné přízniv-
ce a proč tu vždy vládne tak příjemná atmosféra. Našich cestovatelských 
večerů se vždy účastní kolem padesáti lidí, a to nás velice těší. Jak už jsme 
tu několikrát zmiňovali, právě na těchto večerech je vidět, že mezi námi 
žije spousta lidí, kteří se rádi a ochotně, ve svém volném čase a bez jakého-
koli nároku na nějaký honorář, podělí s ostatními o své zážitky, a to přitom 
na naprosto profesionální úrovni. A to je bezesporu ten hlavní faktor, díky 
němuž mohou naše besedy úspěšně fungovat. Děkujeme tedy všem našim 
letošním besedujícím, a samozřejmě také našemu věrnému publiku, a tě-
šíme se zase někdy na shledanou při nějaké akci na naší základní škole.

Za organizační tým Mgr. Alena Müllerová

O zdárný průběh pochodu se staralo 100 pořadatelů (20 dětí na kontrolách 
a hrách, 80 dospělých na startu, na trasách a v cíli).
Nejmladší účastníci:
1. Magdaléna Provazníková - 28 dní - 8 km - Klášter Hradiště nad Jizerou
2. Denisa Růžičková - 4 měsíce, 27 dní - 5 km - Vilémov u Šluknova
3. Daneček Auersperger - 5 měsíců, 20 dní - 5 km - Milovice
Nejstarší účastníci:
1. Anna Langrová - 93 let, 6 měsíců - 8 km - Varnsdorf
2. Jindřich Prokopius - 93 let, 4 měsíce - 15 km - Litoměřice
3. Gerta Kokšalová - 93 let, 2 měsíce - 8 km - Mikulášovice
Pochvalu za dobře zorganizovanou a zabezpečenou akci si zaslouží všichni 
pořadatelé, kteří letošní Severní stopu zajišťovali. Poděkování patří Měst-
skému úřadu v Dolní Poustevně, základní škole a všem sponzorům.
Informace a fotky z letošního a minulých ročníků SEVERNÍ STOPY na-
leznete na www.severnistopou.cz.                                            Ing. Jaroslav Leksa
 předseda KČT Dolní Poustevna
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Záchranáři slaví velký úspěch

Navštívili jsme Janské Lázně v Krkonoších
Pranostika praví: Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem. To však 
neplatí pro Šluknováky!
Po dlouhé zimě jsme se konečně dočkali! A opět plný autobus natěšených 
cestovatelů! Naším cílem byly Janské Lázně, jediné lázně na české straně 
Krkonoš. Rozprostírají se na úpatí Černé hory v nadmořské výšce přes 
600 m. n. m.
Podle trutnovského kronikáře Simona Huttela byl zde teplý pramen obje-
ven již v roce 1006 Janem z Chockova, zbrojnošem rytíře Albrechta z Trau-
tenberku, po němž byl i pojmenován jako pramen Janův. Je však možné, 
že pramen objevili v 11. století prospektoři při hledání nových nalezišť 
rud a vzácných kovů. První historický zápis pochází z r. 1300 a je obsažen 
v zemských deskách o majetku rodu Silbersteinů. Další zajímavá zmínka 
o Janských Lázních byla zaznamenána v cestopisech papežského legá-
ta Aenea Silvia, pozdějšího papeže Pia II., který se prý při svých cestách 
po Čechách v roce 1451 v teplém prameni vykoupal. Po 
bitvě na Bílé Hoře r. 1621 byl majetek rodu Silbersteinů 
zkonfiskován a novým majitelem se stal proslulý Al-
brecht z Valdštejna, který však v roce 1628 pro nedosta-
tek peněz dal celé panství do zástavy cizí šlechtě. V roce 
1675 začala výstavba prvních lázeňských budov. Roku 
1876 se Janské Lázně oddělily od Svobody nad Úpou 
a staly se samostatnou obcí. Roku 1902 koupila lázně 
obec a o 8 let později převzala lázně s pozemky a prame-
ny akciová společnost a nastalo období největšího rozvo-
je Janských Lázní. Roku 1928 byla uvedena do provozu 
kabinová lanová dráha na vrchol Černé hory. Světovou 
proslulost získaly lázně v 1. polovině 20. stol. úspěšnou 
léčbou následků dětské obrny. Na tuto tradici, kvalitu 
a zkušenosti navazují lázně i v současnosti.
První zastávkou našeho putování byla Stezka koruna-
mi stromů, která byla uvedena do provozu v loňském roce. Vyhlídková 
věž je vysoká 45,5 m, celková délka stezky je 2181 m a nadmořská výška 
horní plošiny je 826,17 m. n. m. S průvodcem nám cesta na vrchol rychle 
uběhla, dozvěděli jsme se mnohé o tom, jak stezka vznikala, o hospodaře-
ní - návrat k původnímu zalesnění smíšenými porosty, o zvěři zde žijící, 
i jiné zajímavosti. Počasí nám přálo, a tak nás po dosažení vrcholu čekal 
nádherný výhled na město i okolí. A bylo poledne, poslední pohled do dáli 

a již jsme spěchali dolů do Hoff-
manovy boudy na oběd. Po dob-
rém obědě a pivku jsme nasedli do 
autobusu, abychom po 1 km opět 
vystoupili a rozešli se na prohlídku 
města. Prošli jsme se secesní kolo-
nádou, napili se z pramene, vyfotili 
se u sochy Krakonoše-Rýbrcoula 
a prohlédli si zvenčí novogotický 
kostelík sv. Jana Křtitele, který při-
pomíná kostelíky staré Anglie. Jak 
se již stalo zvykem, nesmělo chybět 
posezení v cukrárně, káva, výborný 
zmrzlinový pohár s ovocem, nákup 

oplatek a již jsme spěchali k autobusu. Na zpáteční cestě jsme nemohli mi-
nout pekárnu p. Maška, kde pečou ten nejlepší kváskový chléb, a zbyl i čas 
na krátkou zastávku v Kauflandu.
Návrat domů ve večerních hodinách byl konečnou tečkou za krásným 
dnem, kdy co jsme slíbili, to jsme splnili, a tak to nemohlo být jinak než 
prima!

Text a foto: Věra Šnajdrová

Členové záchranného týmu se zúčastnili jednoho z nejnáročnější záchra-
nářské soutěže SOS EXTREME 2018. Na trati dlouhé 30 km řešili zadané 
úlohy. Noční etapa hromadné neštěstí a na denní etapě běžné situace, které 
musí záchranáři denně zvládat. Jelikož jsme soutěž absolvovali jako nej-
mladší účastníci a všichni jsme pouze dobrovolníci, tak obsazení 3. místa 
z 18 družstev je pro nás velkou odměnou naší činnosti. 
Velice děkuji městu Šluknov za podporu a našim členům za práci, kterou 
vykonávají ve svém volném čase .                     Velitel Rudolf Seidl
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Rybářský kroužek funguje v naší 
organizaci od padesátých let minu-
lého století. V tomto školním roce 
navštěvuje rybářský kroužek 20 
dětí, z toho 15 chlapců a 5 dívek. 
Pod vedením manželů Ganišino-
vých se mladí rybáři scházejí kaž-
dé druhé úterý v ZŠ Vohradského 
nebo u sportovního rybníka Pazde-
rák. Děti se v kroužku seznamují  
s rybářským řádem, rybolovnou 
technikou, biologií ryb. Dále se učí 
rozpoznávat rostliny a živočichy 
našich vod.
Protože chceme, aby děti měly 
i kladný vztah k okolní přírodě, 
proběhla jako každý rok brigáda 
- jarní úklid kolem Bobřího rybní-
ka. Rybářská drobotina posbírala 
veškeré odpadky a nečistoty, které 
u rybníka zanechali nezodpovědní 
„milovníci“ přírody. 
Koncem března nastala pro naše 
malé rybáře ta nejdůležitější chvíle 
- závěrečné rybářské zkoušky. Děti 
překonaly nervozitu a všech 20 
budoucích rybářů zkoušku s úspě-
chem složilo. Odměnou za jejich 
znalosti a snažení je vytoužená po-
volenka.
Naše místní organizace pořádá 
každoročně pro tyto děti rybářské 
závody, kde si děti nabyté doved-
nosti ověří během vzájemného zá-
polení při lovu ryb. Letošní ,, Zlatá 
udice“ se konala v sobotu 19. květ-
na na sportovním rybníku Pazde-
rák. Závodů se zúčasnily děti ve 
věku 7 – 15 let. Pod vedením vedou-

cích kroužku pana Ganišina a pana 
Bielika děti předvedly, že celoroční 
snažení v kroužku nebylo zbytečné 
a ulovily spoustu ryb. Klasifikovalo 
se množství nachytaných ryb, které 
se změřili a centimetry úlovků se 
posčítaly. Vítězem byl ten, který po 
sečtení měl na kontě nejvíce cen-
timetrů. Děti s velkou netrpělostí 
očekávaly vyhlášení výsledků, které 
proběhlo u rybářské chaty. Ti něj-
lepší si odnesli diplom a krásnou 
cenu, ale i ti, kteří na stupně vítězů 
nedosáhli, si odnesli malou pozor-
nost. Na závěr povedené akce na 
děti čekalo občerstvení. Velký dík 
patří všem zúčastněným, závodní-
kům i pořádajícím, fandícím rodi-
čům, prarodičům a kamarádům, 
ale především vedoucím kroužku, 
kteří s dětmi pracovali celý školní 
rok a věnovali jim svůj volný čas.
Výsledková listina mladší žáci:
1. Bára Kolonečná 355 cm
2. Lukáš Baborák 237 cm
3. Ondra Kolonečný 215 cm
Výsledková listina starší žáci:
1. Viktorka Bielíková 417 cm
2. Ríša Skotnica 232 cm
3. Roman Hochman 201 cm
Z nejúspěšnějších malých rybářů 
byla sestavena dvě družstva, která 
budou šluknovskou organizaci re-
prezentovat v soutěži ,,O putovní 
pohár Šluknoského výběžku“. Tato 
soutěž je každoročně pořádána ry-
bářskými organizacemi v našem 
výběžku. Letos vyšla řada na MO 
Šluknov a závody se uskuteční na 

Střípky z činnosti rybářského 
kroužku místní organizace

rybníku Pazderák v termínu 26.-27.
května 2018
V první polovině července proběh-
ne pod vedením vedoucích rybář-
ského kroužku soustředění malých 
rybářů na řece Lužnici v Příběni-
cích nedaleko Tábora. Mladí rybáři 
se budou pod dozorem vedoucích 
kroužku a rybářů z řad MO zdoko-
nalovat v rybolovných technikách, 
poznávat přírodu, vodní živočichy 
a rostliny a získávat tak kladný 
vztah k přírodě 
Poděkování
Touto cestou bych chtěl jménem 
celé naší organizace poděkovat za 
skvělou práci manželům Ganišino-
vým, kteří dlouhá léta vychovávali 
naší rybářskou mládež. Jejich zna-
losti a dovednosti, které s trpělivos-
tí předávali nové generaci rybářů, 
byly pro naše děti velkým přínosem. 
Prostřednictvím her a různých akcí 
se snažili v dětech probudit zájem 
o ryby, rybaření a lásku k přírodě.

Dále bych chtěl poděkovat Květě 
a Rudolfu Reintschovým, za jejich 
dlouholetou práci pro naši organi-
zaci. 
Pan Rudolf Reintsch byl u naší or-
ganizace již jako absolvovent dět-
ského rybářského kroužku, což je 
více jak 50 let. Vždy měl a má zájem 
o dění u vody, o chov ryb a čistotu 
vod. Je členem lovící čety elektric-
kého agregátu, aktivním a platným 
členem rybářské stráže a v nepo-
slední řadě vykonává pravidelné 
kontroly čistoty a kvality vod v na-
šem městě. Paní Květa Reintschová 
je v naší organizaci již 30 let. Aktiv-
ně se podílí na přípravách akcí pro 
děti a mládež. Společně se svým 
manželem jsou jedni z nejaktivněj-
ších členů naší MO. 
Všem uvedeným přejeme krásné 
chvíle strávené u vody i se svými 
nejbližšími.

Za výbor ČRS MO Šluknov
Ing.Tomáš Kolonečný, předseda MO
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Stěhování, úklid, autodoprava

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

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě

Turistika, houbaření a táboření má u nás dlouhou tradici. Pro 
pohyb a pobyt v přírodě však platí mnoho právních pravidel. 
Ochranu přírody a krajiny upravují nejen zákony, ale i návštěv-
ní řády národních parků a dále předpisy měst a obcí. Za jejich 
porušení může být uložena pokuta ve výši 5, ale i sto tisíc korun.

Víte, za co všechno Vám v přírodě hrozí pokuta?

Při procházce je možné bez povolení přejít přes pozemky ve vlastnictví či 
nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby. Vstupovat libovolně však 
nelze na pozemky, které vlastní nebo má v nájmu jednotlivec či více lidí. 
„Jestliže se na pozemek vztahuje právo volného průchodu, jejich vlastník 
či nájemce musí průchod umožnit. Jako procházející však nesmíte při 
vstupu a pobytu na pozemku způsobit žádnou škodu, narušovat například 
soukromí, chovat se hlučně nebo jinak obtěžujícím způsobem,“ říká Lukáš 
Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.
V krajině, kde se něco pěstuje nebo chová, je situace ještě přísnější. Nelze 
přecházet přes zastavěné pozemky, dvory, zahrady, sady, vinice, chmelnice 
a pozemky určené k faremním chovům zvířat, ať už patří komukoli. „V ob-
dobích, kdy může dojít k poškození porostů či půdy, nesmíte procházet přes 
ornou půdu a louku. To stejné platí i pro pastviny, když je dobytek na pastvě,“ 
vyjmenovává Lukáš Zelený a dodává: „V prvních zónách národních parků 
a na celém území národních přírodních rezervací se smíte pohybovat jen po 
značených cestách.“ 
V národních parcích, chráněných krajinných oblastech a národních rezer-
vacích se nesmí vstupovat mimo vyhrazená místa, vyhazovat odpadky, tá-
bořit a rozdělávat ohně a vjíždět s motorovými vozidly. V národních parcích 
a národních přírodních rezervacích nelze dále sbírat rostliny, s výjimkou 
sběru lesních plodin, a odchytávat živočichy. Jezdit na kole, provozovat 
horolezectví, létat na padácích nebo závěsných kluzácích se v národních 
parcích a národních přírodních rezervacích smí pouze na silnici, místní ko-
munikaci nebo na vyhrazených místech. Případné další zákazy vztahující 
se k ochraně přírody stanoví návštěvní řády parků a rezervací.
Bez ohledu na to, zda se jedná o chráněné území, platí, že je zakázáno v pří-
rodě rušit klid a dále provádět veškeré činnosti, které přírodu ničí. Kromě 
jiného je tedy zakázáno provádět terénní úpravy a stavby, sbírat a těžit neros-
ty nebo sbírat semena a sazenice. Také se nesmí vcházet na oplocená místa 
a místa označená zákazem vstupu. Do lesa lze vstoupit na vlastní nebezpečí, 
přičemž se nesmí jezdit na kole, koních, saních a lyžích mimo lesní cesty. 
Oheň je možné rozdělávat a udržovat minimálně 50 metrů od kraje lesa. 
V lese se také nesmí kouřit a odhazovat hořící či doutnající předměty. 
„Skautům není třeba připomínat, že na chráněných územích je zakázané 
tábořit mimo vyhrazená místa. Stejný zákaz platí i pro táboření v lesích. 
Táboření mohou zakazovat i obecní předpisy. Přespávat můžete tam, kde to 
není výslovně zakázáno. Od táboření se přespávání liší tím, že si při nocování 

v lese nesmíte například postavit stan ani připravit jídlo. Zjednodušeně ře-
čeno, po přespání po Vás má zůstat nejvýše zválená tráva. Přespíte-li na jed-
nom místě více nocí, už by se jednalo o táboření,“ vysvětluje Lukáš Zelený.
Lesní plody lze sbírat tam, kde to není zakázáno, ale pouze pro vlastní po-
třebu. Je však zakázáno sbírat chráněné druhy hub. Sběr také nesmí být 
prováděn způsobem, který by poškozoval les, tedy například při sběru bo-
růvek nesmí být používány hřebeny. „Dělá-li Vám při toulkách společnost 
pes, měli byste ho mít v lese na vodítku. Psa totiž může zastřelit myslivecká 
stráž v domnění, že jde o toulavého psa pronásledujícího zvěř ve vzdálenos-
ti větší než 200 metrů od nejbližšího obydlí,“ varuje Lukáš Zelený. Nelze 
však usmrtit psy ovčáckých a loveckých plemen, slepecké, zdravotnické, 
záchranářské a služební psy. Později se lze samozřejmě přít, zda myslivec 
postupoval za dané situace v souladu se zákonem, ale psa Vám již nikdo 
nevrátí.                                                                                                                    
dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR pů-
sobí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na 
jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů 
produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, 
informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplat-
ňovat. Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu kaž-
dý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat 
s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to 
za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily 
již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala 
první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na 
trhu setkávají.                                                                                                  Lukáš Zelený
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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
- fasády a zateplování domů
- obklady a dlažby
- malířské práce
- kamenické práce
- sádrokartonářské práce
- JÁDROVÉ VRTÁNÍ
(10mm-500mm)
Adrian Ucrainschi, tel. 774 186 101, a.ukrajinsky@seznam.cz


