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Foto: Dušan Blanár 

Mezi prvními se do naší soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu přihlásily Anna Rychecká (vlevo) a Marie Štefáčková.                            Foto: Renáta Parkmanová 

Pokračování na str. 3 

Komunikace opravujeme v létě

Mnohokrát jsme v médiích slyše-
li o dětských úrazech, které byly 
způsobeny pádem kovové fotbalo-
vé branky na děti, které se na nich 
houpaly nebo je z klukoviny převra-
cely. Na našem fotbalovém stadi-
onu pravidelně trénuje a hraje své 
soutěže přes 90 registrovaných fot-
balistů do 18 let, mimo to tu během 
sezóny probíhají další akce a turna-
je škol i neregistrovaných sportov-
ců, které se hrají na malém hřišti za 
použití přenosných branek. Pocho-
pitelně při takovém provozu hrozí 
stejné nebezpečí i u nás.
Aby se tomu předešlo, podal 
SK Plaston žádost o poskytnu-
tí účelové dotace z programu 
Sport 2017 Ústeckého kraje, díky 
které by bylo možné pořídit bez-
pečné fotbalové branky pro junio-
ry. Příslušná komise žádost posou-
dila a následně rada Ústeckého kraje 
rozhodla o poskytnutí 40 tis. Kč, kte-
ré budou příspěvkem kraje našemu 
SK pro realizaci záměru.

Díky krajské dotaci máme na hřišti bezpečné branky

Nová ordinace praktického lékaře 
MUDr. Martina Kučerová, nám. Míru 149, Šluknov, 1. patro, 
nad lékárnou Herba, č. tel. 416 534 798 
- přijímáme nové pacienty 
- jsme vybaveni nejnovějším přístrojovým vybavením

Proč hovoříme o bezpečných 
brankách? Jsou svařené z hli-
níkových profilů – tyče a břev-
no 100x105 mm, zemní rám 
75x50 mm, rozměry branky jsou 

5x2 m, vyložení zemního rámu je 
1,5 m (lepší obrázek dává přilože-
ná fotografie), všechny profily mají 
vnitřní žebrování, takže jsou veli-
ce pevné a svařovaná konstrukce 

je velmi stabilní. Navíc je branka 
k zemi přichycena dvěma spirálo-
vými kotvami, takže k převrácení 

Oproti minulým letům se měs-
to Šluknov rozhodlo realizovat 
opravy komunikací s asfaltovým 
povrchem realizovat již v polovině 
roku. V souladu se schváleným roz- Pokračování a foto na str. 10 

počtem byla provedena celoplošná 
pokládka asfaltu v celé délce ulice 
Přemyslova, která završila již delší 
dobu trvající rekonstrukci kanali-
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Stavební sezóna ve městě je v plném proudu

Město Šluknov na základě požadavku občanů a vytipované lokality zahájilo 
v roce 2016 přípravu pozemku pro umístění dětského hřiště v Císařském. 
Jedná se o pozemek po bývalém objektu, který sloužil dlouhodobě jako ne-
povolená skládka a rostla zde spousta náletů, včetně invazivní křídlatky.
Vzniklé dětské hřiště splnilo naše vstupní požadavky – zkulturnili jsme dal-
ší kout ve městě, zřídili jsme dětské hřiště v lokalitě, kde je větší množství 
dětí, vzniklo hřiště na bezpečném místě (mimo komunikaci, od potoka od-
děleno plotem, všechny prvky jsou mimo ochranná pásma energetických 
zařízení a byly zřízeny dopadové plochy dle platných norem).
A co konkrétně na hřišti najdeme? Kromě 3 laviček a odpadkového koše 
i houpacího koníka, skluzavku „Mamut“, dvoj houpačku a krásnou pro-
lézačku „Bábovka“. Hřiště se nalézá pod plochou „Pálení čarodejnic“ (za 
potokem při cestě ze zastávky ČD v Císařském). 
Náklady na pořízení nebyly malé – celkově se vyšplhaly na 529 tis. Kč, přičemž 
jsme obdrželi příspěvek odspolečnosti ČEZ ve výši 60 tis. Kč. Doufáme, že 
hřiště bude dlouho, a zejména ku spokojenosti dětí, sloužit svému účelu.

Dětské hřiště Císařský

Revitalizace severní fasády Domu kultury

Určitě jste si všimli, že u Domu kultury v pěší zóně je lešení. Město Šluknov 
muselo přistoupit v letošním roce alespoň k částečné obnově fasády, která, 
i když je krásná, tak i, bohužel, značně poškozená a ohrožuje chodce i motoris-

Odvlhčení a obnova fasády MŠ Svojsíkova

Křížová cesta v Království 

ty možným pádem kusů štukové fasády.
Práce provádí firma WAKOS Rumburk 
za celkovou částku 1,993 mil. Kč, při-
čemž jsme obdrželi dotaci Ústeckého 
kraje z Programu na záchranu a obnovu 
kulturních památek Ústeckého kraje pro 
rok 2017 ve výši 400 tis. Kč a od Minis-
terstva kultury z Programu regenerace 
městské památkové zóny Šluknov, pak 
přislíbenou dotaci ve výši 520 tis. Kč.
Práce jsou prováděny tak, aby v co nej-
větší míře byla zachráněna historická 
hodnota a autentičnost díla. Na pracích 
se spolupodílí restaurátor a štukatéři.
Doufáme, že bude mít město finance 
i na pokračování v obnově nejen fa-
sády, ale i celého objektu…

S ohledem na dlouhodobý problém s vlhkostí ve sklepě a části přízemí škol-
ky MŠ Svojsíkova 352 byla v roce 2016 vypracována PD, dle které by se 
měla eliminovat většina poruch zapříčiňujících zavlhčování objektu. V le-
tošním roce byly provedeny drenáže a zavlhčené omítky byly odstraněny 
a budou nahrazeny sanačními omítkami ve sklepě a v části přízemí.
Dalšími pracemi je obnova fasády, kdy se jedná o poslední objekt mateř-
ských škol, který má fasádu ve špatném stavu. Zde bude během prázdnin 
proveden zásah na odstranění nesoudržných omítek, jejich doplnění a pro-
vedení nových nátěrů fasády. Objekt nebude zateplován a výměna oken již 
proběhla v minulých letech.
Práce provádí firma Hantych Markvartice a celkové náklady jsou vyčísleny 
na 1,559 mil. Kč.

Areál křížové ces-
ty v Království je 
nemovitou kul-
turní památkou. 
V letošním roce 
se za finanční 
spoluúčasti Mi-
nisterstva kultury 
vrátí zpět na mís-
to 14 kamenných 
kapliček zastave-
ní. Jedná se tak 
o další etapu cel-
kové revitalizace 
areálu.

Již jsme informovali, že na zhotovení kopií původních dřevěných reliéfů 
z těchto kapliček byla vyhlášena sbírka – donátorství, kdy reliéf z kapličky 
č. 1 zafinancuje město Šluknov. Dále mohu s radostí sdělit, že kopii desky 
zastavení č. XI uhradí manželé Henssovi ze SRN a v současné době se uza-
vírá darovací smlouva od Technických služeb spol. s r. o. Šluknov, na uhra-
zení kopie zastavení č. XV. Těší nás i přislíbené drobnější finanční dary, 
kde se na obnovu desky složí více donátorů (více na webu města Šluknov 
v sekci „památky“).
Slavnostní předání instalovaných kamenných kapliček i dvou kopií 
reliéfů se bude konat na Křížové cestě Království 13. 8. 2017 ve 13:30 
hodin. Jste srdečně zváni.

Bc. Michal Bušek

Originál reliéfu 1. kapličky – Poslední večeře Páně
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Vážení a milí spoluobčané,
léto vrcholí, mnozí z Vás právě užíváte volných dní, jiní se po návratu z do-
volené aklimatizují na běžný denní režim, další prožívají volné letní dny 
nejrůznějšími aktivitami. V každém případě je to čas, kdy si můžeme do-
volit i trochu toho „nicnedělání“, užít si grilovaných dobrot, věnovat čas 
svým dětem, příbuzným a známým. A to je moc dobře!
Na čem se ve městě pracuje
Velmi pěknou a významnou pamětihodností v našem městě je i Křížová 
cesta v Království, která byla vyhlášena nemovitou kulturní památkou. Po 
mnoha letech chátrání došlo k zahájení postupných oprav. Jedna z kaplí již 
prošla celkovou rekonstrukcí v loňském roce. V letošním roce se i díky pod-
poře Ministerstva kultury ČR na křížovou cestu vrátí zpět 14 kamenných 
zastavení a do nich se pak budou postupně – díky ochotným dárcům – vra-
cet i kopie původních dřevěných reliéfů. Ten první reliéf „Poslední večeře 
Páně“ uhradí samo město Šluknov, druhý reliéf bude hrazen z finančního 
daru manželů Bärbel a Herbert Henß ze SRN, členů spolku ze SRN - Tau-
benheimer Dorfclub e. V. Paní Bärbel Henß je v tomto spolku opatrovnicí 
Království. Třetí reliéf pak sponzorují Technické služby Šluknov a doufáme, 
že se najdou i další dárci pro ostatní zastavení. Věřím, že v průběhu několika 
dalších let dojde postupně k opravě celé Křížové cesty v Království, která se 
tak stane krásným a důstojným místem pro odpočinek a procházky nejen ob-
čanů Království a Šluknova, ale i turistů, kteří náš region navštíví.
Dům kultury na náměstí prochází také částečnými opravami. V průběhu 
konce měsíce srpna by měla být dokončena oprava severní fasády. Dle plá-
nu by se druhá část fasády tohoto objektu měla dočkat své opravy v příštím 
roce. V současné době probíhají práce i na půdě Domu kultury z důvodu 
zatékání střechou. Jsou to práce, které nejsou zvenčí vidět, nicméně se 
všichni shodneme v názoru, že jakékoli zatékání do budovy je vždy velkým 
problémem a je zkrátka třeba toto řešit co nejdříve a vyčlenit na opravu i fi-
nanční prostředky.  
Probíhá také odvlhčení a obnova fasády Mateřské školy ve Svojsíkově ul. 
čp. 352.
V současné době bude dokončena i výstavba nového dětského hřiště v Cí-
sařském. Na místě je instalováno několik herních prvků, bude dokončeno 
i nové oplocení podél potoka, instalovány jsou i lavičky a odpadkový koš. 
Věřme, že se toto místo stane příjemným místem pro setkávání dětí, rodičů 
i prarodičů při trávení volného času. 
Na většinu těchto akcí se městu podařilo získat alespoň částečné dotace, 
byť velkou většinu nákladů hradí z vlastního rozpočtu.
I v Rožanech kolem Olexova rybníku probíhaly stavební práce. Cesta kolem 
rybníku je před dokončením, její povrch bude prozatím štěrkový. V budouc-
nu se počítá se zpevněním povrchu chodníku, je to ale pochopitelně otázka 
finanční. Nicméně se mohou pěší bezpečně dostat až k hranicím od restau-
race Balaton právě po tomto chodníku. Vzhledem k tomu, jak je komunikace 
v tomto úseku úzká a opravdu velmi frekventovaná, bude pro chodce mož-
nost chůze po břehu rybníka jistě vítanou a bezesporu bezpečnou možností.
Další práce jsou zahájeny na dětském hřišti ul. Budišínská. Úpravy se týkají 
hřiště určeného pro malou kopanou, kde bude srovnána plocha, vybuduje 

se nový přístup, branky, sítě, plot. Po 
stavebních úpravách bude toto hřiš-
tě poskytovat zázemí jak pro malé 
děti, tak i ty starší, kteří se zde budou 
moci věnovat sportovním aktivitám. 
V současné době je dlouhodobým 
trendem vysedávání dětí u počítačů 
s minimální aktivitou, což s sebou 
přináší mnohé problémy a na tento 
stav je všeobecně negativně pouka-
zováno. I proto vnímáme jako dů-
ležité věnovat pozornost i finanční 
prostředky do oprav a budování 
nových hracích a sportovních ploch. 
Doufejme jen, že si k nim děti a mládež cestu najdou.
Malé povzdechnutí
V letní sezóně navštíví naše město a celý výběžek mnoho turistů, aby po-
znali náš kraj, aby navštívili zajímavá místa. Velmi smutné na tom je, když 
máme zpětnou vazbu o tom, jak krásnou přírodu tu sice máme, nové ná-
městí, pěknou Křížovou cestu, ale, bohužel, nám to hyzdí odpadky. A nejen 
tato místa. Velkým zklamáním pro nás je stále se vyskytující odpad v no-
vých zastávkách na terminálu. Podotýkám, že odpadkové koše jsou v bez-
prostřední blízkosti. Nejspíše úmyslně vysypané odpadkové koše v zá-
meckém parku, odpadky pohozené na náměstí atd. O těchto problémech 
hovoříme téměř s pravidelností na zastupitelstvu nebo na setkání s občany. 
Věřím, že převážné většině z nás záleží na tom, aby naše město vypada-
lo pěkně, bohužel, tu máme spoluobčany, kterým je to naprosto jedno. 
A o černých skládkách, zakládaných různě v našem katastru, to platí také. 
A to máme k dispozici sběrný dvůr! Ve finále na to doplácíme my všichni, 
protože z rozpočtu města je na úklid a likvidaci černých skládek investo-
váno značné množství finančních prostředků, za které by se dalo pořídit 
jistě něco jiného a prospěšnějšího. Nezbývá, než přijmout fakt, že lidé jsou 
různí, s rozdílným vztahem k městu, ve kterém žijí. A my máme jistotu, že 
budeme mít stále co uklízet a rozpočet města to, bohužel, bude stát nemalé 
finanční prostředky i nadále.
Vážení spoluobčané, 
přeji Vám příjemné prožití dalších letních týdnů.                   Eva Džumanová

Městský úřad ve Šluknově ve spolupráci s

______akreditovanou laboratoří________
zajišťuje za zvýhodněnou cenu

v pondělí 2. 10. 2017
ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY

• domovní studny
určeno pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden rozbor, 
studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové zdroje pro individu-
ální zásobování
mikrobiologický a chemický rozbor
 cena včetně DPH 998 Kč (platba hotově při odběru)
radiologický rozbor (radon 222)
 cena včetně DPH 439 Kč (platba hotově při odběru)
• veřejné zásobování pitnou vodou – vyhl. č. 252/2004 Sb.
určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, veřejné stud-
ny, školy apod. 
krácený rozbor a odběr vzorku
 cena bez DPH 1 186 Kč + 315 Kč zvýhodněné dopravné
úplný rozbor a odběr vzorku
 cena bez DPH 9 294 Kč + 315 Kč zvýhodněné dopravné
(platba fakturou na základě závazné objednávky)

 objednávky do 26. 9. 2017:
Městský úřad ve Šluknově
Odbor rozvoje a životního 
prostředí
Království 10, 407 77 Šluknov
tel. č. 412 315 315
e-mail: nanakova@ mesto-sluknov.cz

odborné dotazy zodpoví:
AQUATEST a.s.
Úsek zkušebních laboratoří
Geologická 4, 152 00 Praha
tel.: 234 607 322, 234 607 180
e-mail: laboratore@aquatest.cz

Díky krajské dotaci máme 
na hřišti bezpečné branky

může dojít jen velkým úmyslným 
zásahem. Bezpečné je i uchyce-
ní sítě, kdy se zpevněný okraj sítě 
vkládá do drážky v profilu a potom 
je úchyty zafixován, takže není 
možné si mezi síť a branku vzpří-
čit prst. Protože branky jsou kvůli 
stabilitě poměrně těžší, jsou k nim 
dodávána pojezdová kolečka a stě-
hování je tak zase bezpečnější.
Každá branka má svůj bezpečnost-
ní certifikát.
Vzhledem k tomu, že se soutěže nej-
mladších fotbalistů hrají turnajovým 

způsobem, pořídili jsme pro ně dva 
páry těchto branek, takže jejich sou-
těžní dopoledne budou kratší a bu-
dou mít větší spád. Cena jedné kom-
pletní branky je 24,5 tis. Kč, a tak je 
pro nás krajský dotační příspěvek 
obrovsky cenný a mladí sportovci i je-
jich realizační týmy jsou za něj vděč-
ni. Jsme rádi, že na nás Ústecký kraj 
v této oblasti nezapomíná.

Text: Ing. Milan Kořínek
Foto: Dušan Blanár

Pokračování ze str. 1 
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Určitě obrázek barevných kontej-
nerů nevidíte poprvé, s tříděním 
odpadů se můžete setkat praktic-
ky kdekoliv. Někteří z Vás aktivně 
třídí, jiní začínáte nebo teprve tá-
pete, proč byste měli třídit odpady 
a k čemu je to vlastně dobré. Třídění 
odpadů není žádná věda a občany 
nic nestojí. Jen je potřeba si osvo-
jit pár pravidel a pak to jde lehce, 
jako s čištěním zubů. Při většině 
činností produkujeme odpady, se 
kterými se dále nakládá. Bez správ-
ného nakládání s odpady bychom 
nežili v domech ale spíše na sklád-
kách. Proto je třeba využívat a zno-
vu recyklovat ty odpady, u nichž je 
recyklace možná. O tom, zda dáme 
nový život odpadu, který vyhazuje-
me, rozhodujeme právě my. Když 
například vyhodíme plastový kelí-
mek do směsného odpadu, nedáme 
tak použitému obalu šanci na další 
využití a jednoduše jej znehodnotí-
me. Pokud odpady už doma správ-
ně roztřídíme, tak je čeká další nový 
život v podobě výrobků, které běžně 
používáme. 
Víte, že: V ČR máme možnost třídit 
až do 190 000 kontejnerů? Sběrná 
kontejnerová síť se neustále za-
hušťuje, a tak bude mít málokdo 
možnost použít výmluvu, že netřídí 
právě kvůli nedostatku kontejnerů. 
Proč se vlastně odpady třídí? 
Tříděním odpadů šetříme primární 
suroviny jako ropu, uhlí nebo dřevo 
- a také energii a místo na sklád-
kách. Proto se využitelné odpady 
třídí. Do barevných kontejnerů 
můžeme odnášet plasty, sklo, papír 
a nápojové kartony (ve Šluknově se 
tříděné odpady sbírají prostřednic-
tvím pytlů). Kovy se u nás sbírají 
prostřednictvím výkupen a sběr-
ných dvorů a drobné kovy (plechov-
ky) do zelených pytlů.  
Víte, že: Systém třídění a recyk-
lace odpadů je v ČR, ve srovnání 
s evropskými státy, velmi kvalitně 
a efektivně nastavený? Možnost tří-
dit odpady má 98% obyvatel! Česká 
republika má také nejvíce zahuště-
nou sběrnou kontejnerovou síť. 
Co se stane s odpadem, který vy-
třídím - má to vůbec smysl? 
Ano. Celý systém nakládání s odpa-
dy má svůj daný řád a pravidla. 
Jak to tedy funguje? 
Když vyhodíte odpad do kontejne-
ru, odtud jej odveze svozová společ-
nost k úpravci, kde se vytříděný od-
pad ručně roztřídí na třídící lince. 
Odpad nebo jakékoli nežádoucí pří-
měsi, které nepatří do tříděného od-
padu, se potom odvezou na skládku 
nebo do zařízení na energetické 

Jak se třídí a recyklují odpady v České republice? 

Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů s tříděným odpadem se usku-
teční 4. září 2017. 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 3. září 2017. 
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 anebo 
v Technických službách Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov. 
Na MěÚ Šluknov - Království, na odboru rozvoje a životního prostředí 
a v pokladně, a také v TS v Císařském obdržíte roční kalendář s vyzna-
čením svozových dnů bioodpadu a pytlů s tříděným odpadem. 

Božena Naňáková

Svoz tříděného odpadu

využití odpadu. Od úpravce putuje 
slisovaný odpad už jako druhotná 
surovina ke zpracovatelům. Ti z něj 
vyrobí nové výrobky, např. skle-
něné lahve, toaletní papír, sešity, 
časopisy, PET lahve nebo jiné plas-
tové obaly. Není zájmem obce, svo-
zových firem, úpravců ani recyklá-
torů, aby vše skončilo na skládce, 
jak se spousta lidí mylně domnívá. 
V ČRje dostatek kvalitních zpraco-
vatelů, kteří z recyklovaného mate-
riálu vyrábějí nové výrobky. 
Co se vyrábí z tříděného papíru? 
Papír. Dá se říci, že drtivá většina 
papíru, který si můžete běžně kou-
pit, obsahuje podíl tzv. sběrového 
- recyklovaného papíru. Z toho se 
vyrábí sešity, časopisy, toaletní pa-
píry, krabice a různé papírové oba-
ly. Z lepenky se vyrábí také tepelné 
izolace nebo zatravňovací koberce, 
které se používají kolem dálnic. 
A k čemu je dobrý vytříděný plast 
nebo PET lahve? 

Recyklací PET lahví se vyrábí opět 
PET lahve nebo silonové vlákno. 
Z něj se vyrábějí interiéry do aut, 
výplně do spacáků a bund, fleecové 
mikiny nebo výplně do peřin či po-
vlaků. Ze směsných plastů (fólie, 
sáčky, obaly např. od šamponů, 
kelímků od jogurtů) se vyrábějí 
protihlukové stěny kolem dálnic, 
zatravňovací dlaždice, nebo mate-
riály, které připomínají dřevo, např. 
lavičky, verandy, okna nebo také 
plastové střešní krytiny. 
A co se vyrábí z vytříděného skla? 
Sklo. Většina skleněných lahví ob-
sahuje více než polovinu recyklátu. 
Z recyklovaného skla se vyrábí ná-
pojové sklo a další skleněné výrob-
ky jako vázy nebo okrasné skleněné 
dekorace, přidává se do kuchyň-
ských desek. Pěnové sklo má skvělé 

tepelně-izolační vlastnosti. 
K čemu je vytříděný nápojový kar-
ton? 
Z nápojového kartonu se vyrábí 
papír, protože má velmi kvalitní 
a dlouhé celulózové vlákno, které se 
dá několikrát recyklovat. Recyklací 
nápojových kartonů se také vyrábě-
jí stavební desky, ze kterých se staví 
rodinné domky. 
Pár zásad ke správnému třídění 
odpadů: 
Modrý kontejner – papír všeho druhu 
ANO: Hodit sem můžeme například 
časopisy, noviny, sešity, krabice, pa-
pírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo 
knihy. Obálky s fóliovými okýnky 
sem můžete také vhazovat, zpraco-
vatelé si s tím umí poradit. Bublin-
kové obálky vhazujeme pouze bez 
plastového vnitřku! Nevadí ani pa-
pír s kancelářskými sponkami. Ty se 
během zpracování samy oddělí. 
NE: Do modrého kontejneru ne-
patří uhlový, mastný, promáčený 

nebo jakkoli znečištěný papír. Tyto 
materiály nelze už nadále recyklo-
vat. Pozor, použité dětské pleny 
opravdu nepatří do kontejneru na 
papír, ale do popelnice! 
Zelený a bílý kontejner – sklo 
ANO: Do zeleného kontejneru mů-
žeme vhazovat barevné sklo, napří-
klad lahve od vína, alkoholických 
i nealkoholických nápojů, sklenice 
od kečupů, marmelád či zavaře-
nin. V některých městech sem patří 
také čiré sklo - je důležité sledovat 
značení na nádobách. Pokud jsou 
vedle sebe zelený a bílý kontejner, 
vhazujeme do bílého čiré sklo a do 
zeleného sklo barevné. Patří sem 
také tabulové sklo z oken a ze dveří. 
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, 
bude se dále třídit! 
NE: Do těchto nádob nepatří kera-

mika a porcelán. Nepatří sem ani 
autosklo, zrcadla nebo třeba drá-
tované sklo, zlacená a pokovovaná 
skla. Vratné zálohované sklo patří 
zpět do obchodu. 
Žlutý kontejner - plasty 
ANO: Do kontejnerů na plasty 
patří fólie, sáčky, plastové tašky, 
sešlápnuté PET láhve, obaly od 
pracích, čistících a kosmetických 
přípravků, kelímky od jogurtů, 
mléčných výrobků, balící fólie od 
spotřebního zboží, obaly od CD dis-
ků a další výrobky z plastů. Pěnový 
polystyren sem vhazujeme v men-
ších kusech. 
NE: Naopak sem nepatří mastné 
obaly se zbytky potravin nebo čis-
tících přípravků, obaly od žíravin, 
barev a jiných nebezpečných látek, 
podlahové krytiny či novodurové 
trubky. 
Oranžový pytel – nápojové kartony 
ANO: Do oranžových pytlů pat-
ří krabice od džusů, vína, mléka 
a mléčných výrobků, které je po-
třeba před vhozením do kontejneru 
řádně sešlápnout. 
NE: Nepatří sem „měkké“ sáčky, 
například od kávy a různých potra-
vin v prášku. Neodhazujte sem ani 
nápojové kartony silně znečištěné 
zbytky potravin. 
Za celým systémem třídění a recyk-
lace obalových odpadů stojí auto-
rizovaná obalová společnost EKO-
-KOM. Systém EKO-KOM svou 
komplexností umožňuje obstarávat 
tok obalových odpadů od jejich 
vzniku až po zpracování na novou 
surovinu. Společnost EKO-KOM 
dnes spolupracuje s 5 861 obcemi 
ČR, ve kterých žije 10,391 mil. oby-
vatel (98% celé populace). Základ-
ním prostředkem sběru obalových 
odpadů je sběr do kontejnerů, kte-
rý je v současné době tvořený více 
než 189 000 kontejnery na tříděný 
sběr papíru, plastů, skla a nápojo-
vých kartonů a v menší míře i kovů. 
Tento způsob sběru je doplněn také 
sběrem do pytlů a dalšími způso-
by sběru jako jsou sběrné dvory 
a výkupny. S narůstající hustotou 
sběrné sítě se pro občany snižuje 
průměrná docházková vzdálenost 
ke kontejnerům a celý systém je 
pohodlnější, což pozitivně přispívá 
ke zvyšování množství vytříděných 
odpadů v ČR. Každý občan naší 
země vytřídí v průměru 35,8 kg od-
padu (papíru, skla, plastů a nápo-
jových kartonů). Česká republika 
tak patří ve třídění a recyklaci oba-
lových odpadů k nejúspěšnějším 
státům v Evropě. 

Božena Naňáková



ŠLUKNOVSKÉ NOVINY STRANA 5INFORMACE

Stipendium
pro studentyNová hra Tolštejnského panství, 

která se jmenuje „Za tajemstvím 
čtyř živlů do Tolštejnského pan-
ství“, byla slavnostně představena 
29. června 2017. Prezentace se 
uskutečnila v sídle projektového 
partnera Windmühle Seifhenner-
sdorf e. V.
V úvodu přítomné, jménem nosite-
le a realizátora projektu, pozdravila 
paní Eva Hamplová z MAS Český 
sever, z. s. Po ní přítomné pozdravil 
Markus Kranich, předseda partner-
ské organizace a hostitel worksho-
pu v jedné podobě. 
Další část už byla věnována samot-
né hře. S tou přítomné seznámil 
Marek Hartych z MAS Český sever, 
z. s. V úvodu vysvětlil potřebnost 

Za tajemstvím čtyř živlů do Tolštejnského panství

V polovině měsíce července se ko-
nalo soustředění dětí z rybářského 
kroužku MO RS Šluknov na řece 
Lužnici v Příběnicích, nedaleko od 
Tábora. Mladí rybáři se pod dozo-
rem vedoucího kroužku a rybářů 
z řad MO zdokonalovali v rybolov-
ných technikách a poznávání příro-
dy. Děti byly ubytovány v penzionu 
Příběnice, kde o ně bylo dokonale 
postaráno.
Počasí nám celý týden přálo, děti si 
pěkně zarybařily při denním i noč-
ním lovu. Pořádali jsme různé vý-
lety, jedním z nejúspěšnějších bylo 

Kostka Krásná Lípa v roce 2016 
zahájila přímou podporu studentů 
středních škol a učilišť ve Šluknov-
ském výběžku. Retrostipendijní 
program zajišťuje ve spolupráci 
s Člověkem v tísni za finanční pod-
pory Nadace Albatros.
Cílem projektu je podpořit stu-
denty a učně tak, aby pokračo-
vali ve svém vzdělávání, školu 
dokončili a do budoucna našli 
své pracovní uplatnění na trhu 
práce.
Do programu již bylo schváleno 29 
studentů, z toho šestnáct z nich již 
získalo podporu ve výši 1 000 Kč 
měsíčně. Za dobré výsledky na vy-
svědčení někteří z nich obdrželi 
také prémiovou platbu 2 000 Kč. 
Celkově Kostka Krásná Lípa vy-
platila studentům za druhé pololetí 
školního roku 2016-2017částku 
75 280 Kč.
Studenti se pravidelně setkávají 
s pracovnicemi v našem T-klubu, 
kde se sleduje jejich docházka do 
školy i studijní výsledky, zejména 
čtyři klíčové předměty, které si pro 
účely projektu studenti sami zvolili. 
Společně s pracovnicí klubu mluví 
o tom, co se jim ve škole povedlo, 
ale i nepovedlo a kde je tudíž potře-
ba se více učit. Studenti ze stejných 
škol mezi sebou spolupracují a vzá-
jemně se podporují.
Pro další období se mohou noví 
zájemci o podporu z retrostipen-
dijního programu hlásit od října 
2017 ve svých školách nebo přímo 
v T-klubu v Krásné Lípě. Podmín-
ky pro vstup do programu jsou na 
našem webu www.komunitnicent-
rum.com. 

Eva Rozsypalová
Kostka Krásná Lípa

nového produktu na podporu pře-
shraniční turistiky v regionu Tol-
štejnského panství a vysvětlil fun-
gování mobilní aplikace, která byla 
pro hru speciálně vyvinuta. Dále 
představil webové stránky projek-
tu, které slouží jak k administraci 
celé hry, tak jsou také samostat-
ně funkční jako netradiční zdroj 
turistických informací o regionu 
se zaměřením na méně známé či 
zcela neznámé atraktivity v území. 
Dále byla prezentována spolupráce 
s českými a německými studenty 
a dalšími partnery, kteří se na pro-
jektu podíleli. Závěrem byly pre-
zentovány informační a marketin-
gové nástroje včetně instruktážních 
videoklipů seznamujících návštěv-

níky s principy hry. Všechny tyto 
výstupy jsou dvojjazyčné.
Více se dozvíte na www.4-zivly.cz, 
kde najdete seznam míst, jejich gra-
fické znázornění v mapě, netradič-
ně podané informace ke každému 
z nich a také návod, jak se do hry 
zapojit.
Projekt „Za tajemstvím čtyř živlů 
do Tolštejnského panství” je spo-
lufinancován z Fondu malých 
projektů v Euroregionu Nisa 
v Programu spolupráce na pod-
poru přeshraniční spolupráce 
mezi Českou republikou a Svo-
bodným státem Sasko 2014–
2020 pod registračním číslem 
ERN-0209-CZ-23.05.2016.

Marek Hartych

Naše výprava na jih za „Velkou rybou“

navštívení informačního centra 
jaderné elektrárny TEMELÍN. Dě-
tem se také líbilo v zoologické za-
hradě Ohrada, podívali jsme se do 
Třeboně, viděli jsme se náš největší 
rybník Rožmberk. Pokud děti nery-
bařily, využívaly možnosti koupání 
v bazénu, který se nachází v areálu 
penzionu nebo hrály různé hry. 
Dětem se pobyt velice líbil a těší se, 
že se příští rok v Příběnicích opět 
sejdeme.
Děkujeme především MěÚ ve 
Šluknově za poskytnutou dotaci, 
dále firmě Haback za sponzorský 
dar a MO RS Šluknov.

Text a foto: Ivana Ganišinová 

Kostka Krásná Lípa, p.o.
Masarykova 1094/4

 Krásná Lípa
Informace: 412 354 844

kostka@komunitnicentrum.com

Obyvatelé domů upozorňují na zneužívání kontejneru
V dolní části ulice Nerudova u kos-
tela je stanoviště pro kontejnery na 
třídění odpad, tj. papír, sklo a plas-
ty, které jsou určeny pro veřejnost. 
Čtvrtý tmavošedý kontejner na 
směsný odpad je určen pouze pro 
obyvatele domů čp. 125 a čp. 126, 

tj. pro seniory zde bydlící. 24 oby-
vatel si tento kontejner platí stejně, 
jako si musí každá domácnost platit 
svoji popelnici. Přesto lidé odkláda-
jí svůj odpad do našeho kontejneru. 
Většinou jde o velké pytle, odpad ze 
zahrady, ale i o materiál ze stavby 

a jiné předměty, které by jim jejich 
popelnice naplnily a neměli by mís-
to na ostatní odpad. 
Při upozornění, že tento tmavoše-
dý kontejner, označený čísly našich 
domů, není určen veřejnosti, se se-
tkáváme až s agresivními reakcemi. 

Obracíme se na Vás občany, zlik-
vidujte si svůj odpad jinak, než 
na úkor nás, obyvatele čp. 125 
a čp. 126. Děkujeme za pochopení 
a věříme, že se situace zlepší.

Za obyvatele domu pro seniory 
v Nerudově ulici Vladimíra Pšeničková
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Chytil jsem Ixoda aneb onemocnění přenášená klíšťaty
V letních měsících se v naší ordinaci setkáváme s větším množstvím paci-
entů, kteří si s sebou z procházky přírodou přinášejí nezvaného kamará-
da – klíště (latinsky Ixodes ricinus). Tento drobný členovec může přenášet 
celou řadu chorob, nejčastější jsou však lymeská borelióza a klíšťová en-
cefalitida. Považujeme za vhodné o této problematice občany informovat, 
neboť se na internetu vyskytuje velké množství dezinformací, zejména 
o lymeské borelióze. V naší ordinaci se řídíme doporučenými postupy, vy-
danými předními českými odborníky na danou problematiku z řad České 
lékařské společnosti J. E. Purkyně.
Jako u všech chorob, nejlepší obranou je prevence. Klíšťata se nejčastěji 
vyskytují na okraji lesů v travnatém porostu, nejvyšší aktivitu vykazují tra-
dičně v měsíci květnu a září. Vyskytují se v nadmořské výšce do 800 m. n. 
m. Na výlety do přírody bychom měli volit dlouhé kalhoty s hladkým po-
vrchem, na kterém se klíště hůře přichytí, dále je na trhu k dispozici velké 
množství repelentů odpuzujících klíšťata. Po návratu z přírody je důležité 
prohlédnout kůži celého těla, včetně třísel a genitálu. Krev sají i drobná 
vývojová stádia klíštěte (tzv. nymfy), které lze snadno přehlédnout. Pokud 
již přisáté klíště objevíme, je nutné jej co nejdříve odstranit. Osvědčených 
„babských rad“, jak odstranit klíště, je celá řada, nejčastěji se však dopo-
ručuje místo přisátí ošetřit dezinfekcí a klíště následně vyviklat pinzetou či 
klíšťkami, ranku poté opět dezinfikovat. Důležité je vytáhnout klíště celé, 
včetně hlavičky. Místo po přisátí klíštěte je nutné ještě asi měsíc pravidelně 
kontrolovat. Klíště zásadně nemačkáme mezi prsty či nepálíme, mohlo mi 
dojít k nákaze při vystříknutí krve z klíštěte.

Lymeská borelióza
Původcem lymeské boreliózy je bakterie Borrelia burgdorferi (ze skupiny 
tzv. spirochét), která byla objevena teprve nedávno – počátkem 80. let. 
Česká republika patří k oblastem s vyšším výskytem nakažených klíšťat, 
odhaduje se, že nakažených je 10-20 % klíšťat. K přenosu z klíštěte na člo-
věka dochází obvykle až po 24 hodinách od přisátí. Onemocnění se rozvine 
jen u 5-20 % nakažených osob, v ostatních případech si s nákazou hravě 
poradí imunitní systém. Nemoc se dělí na časné a pozdní stádium.
Časné stádium, lokalizované na kůži, se nazývá erythema migrans (česky 
možno přeložit asi jako „stěhující se zarudnutí“) – jedná se o červenou skvr-
nu na kůži, vznikající v místě přisátí klíštěte do 30 dnů, zpravidla má průměr 
větší než 5 cm, většinou se na skvrně objeví také 
centrální vyblednutí nebo se může zvětšovat. 
Někdy je nutné od erythema migrans odlišit 
prosté zarudnutí či pupínek v místě přisátí – jed-
ná se o lokální podráždění kůže v místě kousnutí 
podobně jako třeba u komára, které není nutné 
léčit antibiotiky. Někdy může být erythema mi-
grans provázeno chřipkovými příznaky (únava, 
zvýšená teplota, bolest kloubů a svalů). Erythe-
ma migrans je nutno zaléčit antibiotiky – dopo-
ručovaná jsou penicilinová nebo tetracyklinová 
antibiotika, délka léčby je max. 2-3 týdny.  

Klíšťová encefalitida

Pokud se nákaza včas nezaléčí, borelie proniknou dále do těla a nastává 
tzv. časné diseminované stádium, které již může postihnout nervový sys-
tém (zánět mozkových blan, obrna nervů – nejčastěji lícního nervu, kdy 
dochází k poklesu ústního koutku a nemožnosti dovřít oční víčka; dále 
obrny končetin, bolesti hlavy apod.), v těchto případech je nutné vyšetření 
mozkomíšního moku. Dalším postiženým orgánem může být srdce, kde 
se nemoc projevuje zánětem srdečního svalu, osrdečníku či poruchami sr-
dečního rytmu. U dětí může vzniknout tzv. lymfocytom – červené zduření 
ušního lalůčku (méně často také na prsní bradavce či šourku). Časté jsou 
záněty kloubů – borelie postihuje asymetricky velké klouby (koleno, rame-
no apod.) – kloub je oteklý, bolestivý, záněty se stěhují z jednoho kloubu na 
druhý. Pokud ani v této fázi není nemoc řádně zaléčena, přechází po letech 
do pozdního stádia, kde se již na projevech choroby podílí i imunitní reak-
ce našeho těla na borelie. Opět jsou postiženy velké klouby, nervový sys-
tém (poruchy paměti, osobnosti, spánku, nálad či vědomí, obrny končetin 
a nervů, poruchy čití), kůže na koncových částí končetin atrofuje – zten-

čuje se. Všechna stádia lymeské boreliózy jsou léčitelná antibiotiky, avšak 
některé změny, zejména u pozdních forem, mohou být již nevratné. 
Po zaléčené boreliózy se velmi často může dostavit tzv. postboréliový syn-
drom, který se projevuje únavou, bolestí hlavy, kloubů a svalů, poruchou 
soustředění apod. a může trvat i měsíce po úspěšně zaléčeném onemoc-
nění. 
Velmi často se setkáváme s žádostí pacientů o vyšetření protilátek pro-
ti boréliím či jejich sledování v čase. Tato vyšetření jsou v drtivé většině 
případů zcela zbytečná a také velmi nákladná. Protilátky proti boreliím 
jsou podle epidemiologických studií prokazatelné až u 10 % populace, 
přestože boreliózou netrpí. Ne vždy se po přisátí klíštěte borelióza rozvi-
ne, ve většině případů jsou bakterie ihned zlikvidovány imunitním systé-
mem a zanechávají v organismu stopu ve formě protilátek. Výše protilátek 
také nekoresponduje s tíží onemocnění. I po řádném zaléčení antibiotiky 
mohou zvýšené protilátky přetrvávat do konce života. Proto ani sledování 
protilátek v čase nemá valný význam, vždy je důležitý především klinický 
obraz. U pacienta bez jakýchkoli klinických obtíží není dle platných do-
poručení vyšetření protilátek doporučováno, přestože měl např. před 2 
měsíci přisáté klíště. U boreliózy platí více než jinde pravidlo, že neléčíme 
protilátky, ale klinické příznaky choroby. Vyšetřování klíštěte, zda není 
nakaženo, je nejen zcela zbytečné (jelikož k nákaze člověka nemuselo vů-
bec dojít), ale navíc toto drahé vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojiš-
tění, tudíž si jej případný zájemce musí zaplatit sám.  
Očkovací látku proti boréliím se, bohužel, dosud nepodařilo vyvinout.
Jedná se o virové onemocnění (ze skupiny tzv. arbovirů) přenášené klíšťa-

ty. Onemocnění se přenáší, stejně jako u boreliózy, kousnutím nakaženého 
klíštěte, vzácně se můžeme nakazit pitím nepasterizovaného mléka z na-
kaženého dobytka. Výskyt nakažených klíšťat je ohniskový – nejvíce např. 
v jižních Čechách, okolo Berounky či Dyje. Onemocnění může proběh-
nout zcela bez příznaků, jindy má dvoufázový průběh, první příznaky se 
objevují nejčastěji za 7-14 dnů od přisátí – obvykle chřipkovité příznaky, 
přičemž u drtivé většiny nemocných choroba již dále neprogreduje a do-
chází k úzdravě, u malého procenta nakažených se po několika dnech po 
chřipkovitých příznacích rozvíjí silné bolesti hlavy, horečka, šíjová ztuh-

lost, světloplachost, obrny nervů či končetin, 
poruchy vědomí, řeči, citlivosti apod. Obecně 
lze říci, že u starších osob jsou projevy i ná-
sledky onemocnění závažnější. Léčba je pouze 
symptomatická a podpůrná, specifické léky 
neexistují. Onemocnění může zanechat trvalé 
následky v podobě např. obrn nervů a konče-
tin, vzácněji může mít onemocnění i smrtelný 
průběh. Prodělané onemocnění vyžaduje dlou-
hou rekonvalescenci, nemocní mohou trpět 
i několik měsíců či let tzv. postencefalitickým 
syndromem – únavou, nesoustředěním, bo-

lestmi hlavy, poruchami spánku.
Proti onemocnění existuje očkování – doporučuje se všem věkovým ka-
tegoriím, vzhledem k tíži onemocnění zejména aktivním starším osobám, 
tato skupina je však proočkovaná paradoxně nejméně. Vakcína se apliku-
je ve 3 dávkách, po 3-5 letech je nutné přeočkování. Očkování lze zahájit 
i v letních měsících v tzv. zrychleném očkovacím schématu. Očkování není 
hrazeno ze zdravotního pojištění, vakcína je vázaná na lékařský předpis, 
cena 1 dávky se pohybuje okolo 800-900 Kč. Některé pojišťovny na očko-
vání přispívají v rámci svých bonusových programů. Samotnou aplikaci 
vakcíny pak provádíme v naší ordinaci pro naše registrované pacienty 
zdarma. 

MUDr. Vratislav Prejzek

č. tel.: 412 386 274
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Přečtěme si začátek oficiálního 
stanoviska, zveřejněného na strán-
kách MPO dne 11. 7. 2017: 
„Ministerstvo průmyslu a obchodu 
provedlo v loňském roce ve spolu-
práci s ostatními ministerstvy nové 
přeměření administrativní zátěže 
podnikatelů. Při přeměření 2016 
byly do sledování nově zahrnuty 
také informační povinnosti dopa-

dající na podnikatele z nařízení 
EU. Přesto se celková administra-
tivní zátěž, v porovnání s rokem 
2005, snížila o 31,49 % a současně 
došlo k redukci 675 informačních 
povinností, které již nyní na podni-
katele nedoléhají.“
(https://www.mpo.cz/cz/rozcest-
nik/pro-media/tiskove-zpravy/
administrativni-zatez-podni-
katelu-se-postupne-dari-snizo-
vat--230370/)
Vláda tento materiál schválila. 
Takže, nejen vy, podnikatelé, trávíte 
hodiny času navíc měsíčně s vypl-
ňováním kontrolních hlášení, mu-
síte pravidelně oznamovat finanční 
správě každý údaj o svém podni-
kání a padají na Vás pokuty ve výši 
desítek tisíc korun za překlepnutí 
nebo proto, že si o den později vy-
zvednete zprávu od státního úřadu 
ze své datové schránky? Trávili jste 
týdny tím, jak jste si museli pořizo-
vat speciální pokladnu, tiskárnu, 

Vláda prý snižuje zátěž podnikatelům

Všichni chtějí, aby se obecně zjed-
nodušilo stavební a související řízení 
a dalo se rychleji, řekněme spíše nor-
málně, stavět. „Tato novela už potřeb-
né zjednodušení a zrychlení přinese“, 
slyšíme minimálně od roku 2005, kdy 
to ministr či ministryně v TV slibuje 
s každou další a další novelou či no-
vým zákonem. Tehdy, ostatně shodně 
jako dnes, se např. argumentovalo, 
že na řadu staveb nebude již potřeba 
stavební povolení a vše půjde „jen“ 
na „ohlášení“. Že ohlášení je jen te-
oreticky o něco kratší a jednodušší, 
avšak ve výsledku a v praxi vyjde celý 
proces v zásadě nastejno jako při sta-
vebním povolení, to už nikdo radši 
moc nevytahoval. Aby také ano, když 
se prováděcí předpisy tak podstatně 
vylepšily a zdokonalily, že obsah pro-
jektové dokumentace pro ohlášení 
a stavební řízení je prakticky stejný. 
Prostě to vyjde nastejno. Navazující 
složité prováděcí předpisy a různá 
nařízení a vyhlášky jsou navíc tak do-
konalé, že za rozumné náklady podle 
nich už nepostavíte skoro nic.
Podobně se nyní argumentovalo 
při prosazování poslední novely 
stavebního zákona. Kdyby to nebyl 
obecnější problém a přístup, ani by 
nestálo za to o tom psát. Ale je to 
typické. Všichni jsme tak zavaleni 
byrokracií, že na zásadách „zjed-
nodušení a zrychlení“ se všichni 

Přináší novela stavebního zákona potřebné 
zjednodušení a zrychlení stavebního řízení?

bez problémů shodnou. Ale na mi-
nisterstvech už nikdo neví, jak to 
udělat, nebo to tam už nikdo ani 
neumí, nebo to prostě už ani nejde 
v systému, který při vší složitosti 
a provázanosti je k zjednodušování 
v resortech a Parlamentu už natolik 
rezistentní, že se s každým dalším 
pokusem o „zjednodušení“ stane 
ještě složitějším a pomalejším.  
Poslední „novela stavebního záko-
na“ je rozepsána na 103 stranách 
A4, zavádí nám 38 nových paragra-
fů a zasahuje a mění dalších 44 zá-
konů! Zjednodušení jak facka! 
Bohužel, to, o co se ministerstva 
ani nepokouší, je zjednodušení pro-
váděcích předpisů, vyhlášek. Činí 
právě opak. Tyto listiny viditelně 
bobtnají pod rukama. Dokonce ani 
předpisy, které spadají pod samot-
né MMR (předkladatele novely), 
nedoznávají žádného zjednoduše-
ní. Takže sice platí argumentace 
ministryně Šlechtové o resortismu, 
jak se resorty nechtějí vzdát svých 
kompetencí a nejsou schopny se 
spolu domluvit a házejí si navzájem 
vidle do svých dílčích agend, ale je 
také pravda, že se nepokouší reálně 
zjednodušit ani to, co vzniká přímo 
pod jejím vedením. Na tomto dů-
ležitém stavebním zákonu je vidět, 
jak fakticky vláda není vůbec řízena, 
protože ani u tak zásadní věci, jako 

je stavební zákon, ministři v zájmu 
země nejsou schopni usměrnit 
své vlastní resorty pro společný cíl 
a premiér ani v tomto případě nic 
neřeší. Nějak se domluvte, říká... 
Výsledky „zjednodušování“ jsou 
proto také důsledkem resortismu 
a toho, že vláda není dlouhodo-
bě řízena jako tým (a úředníci se 
nehodlají vzdát svých rozsáhlých 
pravomocí a dělají si věci po svém, 
každý sám za sebe). 
Dalším zásadním problémem, 
kterých se nové zákony ani další 
předpisy v zásadě nedotýkají, je 
postavení monopolních majitelů, 
například provozovatelů inženýr-
ských sítí. Ti ještě před zahájením 
řízení mají zcela výsadní postavení 
a nastavují si neúměrné podmínky 
a požadavky a jejich stále složitější 
systémy „řízení“ vše časově prodlu-
žují a neúměrně prodražují (když si 
za vaše peníze na smlouvávají své 
spřízněné a předražené firmy, abys-
te například mohli získat přípojku). 
Stavební novela například také 
ponechala osm stavebních úřadů! 
V Krásné Lípě jsme na hloupou 
obnovu chodníku museli dva roky 
získávat 3 stavební povolení od 3 
stavebních úřadů. Je to normální? 
Při projednávání novely stavební-
ho zákona v Parlamentu jsou pro 
charakter novely dokreslující slova 

samotné ministryně, která při připo-
mínkách přiznala, jak je tato novela 
nedostatečná, a proto se již nyní na 
MMR připravuje další, zcela nový 
stavební zákon, jehož zpracování 
ovšem bude trvat několik let (ano, 
příprava takového nového zákona 
bude trvat mnoho let a stát desítky 
milionů. Zákony ve všech neko-
nečných souvislostech jsou už tak 
propletené, že se v nich opravdu jen 
málokdo nevyzná. I když se už ná-
hodou shodneme na tom, co všichni 
chceme, ani s týmem právníků ni-
kdo pak neví, jak to vlastně udělat) 
a přitom jaksi mimochodem opako-
vaně podrobila kritice kolegy z vlá-
dy, a to paradoxně zrovna stranické, 
kteří se na chybách v novele a jejím 
bobtnání významně podíleli. Senát-
ní verze se snažila některé chybné 
věci opravit a doplnit, ale problém 
netkví v jednotlivostech. Navíc v Se-
nátu je prostor pro zásadní změny 
hodně omezený (např. na dalším 
plénu Senátu musíme projednat 23 
zákonů a přes 30 dalších bodů a na 
vše je teoreticky pouze 30 dní). I tak 
sněmovna opět senátní verzi přehla-
sovala „stojedničkou“.
Každý pokus o zjednodušení a zrych-
lení by byl skvělý a potřebný, kdyby 
se konal. Nedělejme si však iluze, že 
něco zásadnějšího přináší nový sta-
vební zákon.                  Zbyněk Linhart

internetové připojení, speciální 
software, identifikační čísla a řešili 
dny navzájem spolu nekomuniku-
jící systémy? Tak to se Vám jenom 
zdálo. Realita není to, čím denně 
žijete, realita je to, co se ocitne na 
vládním papíře. A ten tvrdí, že se 
Vám byrokracie snižuje. A proti 
tomu není žádné odvolání. 
A protože chce centrální úřednictvo 
v tomto krásném trendu pokračo-
vat, věřte, že až vyjde příští zpráva 
MPO o snižování byrokracie v roce 
2017, budete určitě ještě o nějakou 
tu desítku procent zase méně zava-
lení, jak se nepochybně příští rok 
opět ukáže. O kolik to asi bude zase 
procent? A bude to zase na setiny 
procenta? Jak vůbec MPO mohlo 
dojít k těm 31,49% snížení zátěže? 
Čí firmička to dělala? Vůči čemu 
to asi tak mohlo MPO poměřovat? 
Určitě ne vůči času, který podnika-
telé a ekonomové, manažeři, daňaři 
a účetní musí strávit nad vyplňová-

ním papírů a formulářů a zadává-
ním dat pro nejrůznější státní úřady 
nyní, oproti času trávenému podob-
nou činností v roce 2005. Protože 
to by to procento muselo být nutně 
záporné, a podle mého výpočtu by 
vypadalo takto: -1784,369 %. Ale to 
by byl oheň na střeše. Musí to tedy 
to MPO počítat nějak jinak…  
Podnikat, a vůbec dělat cokoliv ak-
tivně a poctivě v Čechách, je prostě 
radost. Protože když už padáte 
únavou ze samých kontrol a lejster 
a hrozeb pokut a stovek požadavků 
mnoha státních orgánů a institu-
cí a z útoků politiků typu Mládka 
a nebo pana Štěcha, stačí se po-
dívat na nějaký ten materiál vlády 
a - ta úleva, jak nám vlády tady ule-
vují... Za deset let o celých 31,49 %! 
Si to představ! Proto hlavu vzhůru 
a směle dál do podnikání, dokud 
tady máme pro-podnikatelsky na-
laděné vlády, které tak umí ulevovat 
od byrokracie. 



STRANA 8 ŠLUKNOVSKÉ NOVINYV ZÁMKU A V PODZÁMČÍ

Ohlédnutí za Zámeckými slavnostmi

Foto: Renáta Parkmanová 

Poslední červnový víkend v roce, to je to magické datum, které každoročně 
přiláká do zámeckého parku tisíce návštěvníků. Ani letos tomu nebylo jinak, 
více jak 5 000 návštěvníků přišlo podpořit největší akci v roce, a to Zámecké 
slavnosti, které se v letošním roce konaly v barokně-renesančním stylu. 
Slavnosti byly již tradičně zahájeny v páteční podvečer paní starostkou a násle-
dovala ochutnávka programu. Během šesté hodiny večerní se zámecký park 
začal pomalu plnit těmi, kteří přišli na koncert skupiny Mirai. Samotný večer 
zakončila rocková palba od skupiny Toxic People. Počasí vydrželo být teplé až 
do pozdního večera, proto zábava šu-
měla svým tempem až do rána.
Zatímco mnozí ještě spali, my už 
pro Vás připravovali sobotní pro-
gram. V letošním roce jsme oželeli 
malé pódium a veškeré kulturní 
dění se tak konalo na tom velkém. 
Dopoledne patřilo místním mažo-
retkám ze Šluknova, Divadelnímu 
souboru Rolnička, romské kapele 
a tanečnímu souboru. Nechyběl ani 
dobový program – Trn v oku zatančil 
typické vesnické tance, všem divá-
kům se představily skupiny žoldné-
řů historického šermu a mušketýři. 
Nechyběla ani dělostřelecká show 
a také dobová kapela s originálním 
názvem Strašlivá podívaná. 
Odpoledne jste se mohli octnout 
na dvoře Ludvíka XIV. a spřádat in-
triky s kardinálem Richelieu nebo 
se bavit s kejklíři, kteří předváděli 
své umění. V 15 hodin na podium 
dorazila Petra Černocká a odstarto-
vala tak sérii koncertů a koncertíků, 

které pokračovaly až do pozdních 
hodin. Jitka Herciková vystoupi-
la společně se svými nadanými 
svěřenkyněmi na velkém pódiu 
a ukázala všem, že i Šluknov skryté 
talenty. Vietnamská komunita zase 
dovolila nahlédnout pod pláštík 
svých tradičních zvyků a předvedla 
krásné vietnamské tance. Nechybě-
ly ani talentované mažoretky z Jiří-
kova se svými ponpony.
Pomalu se však chýlil čas večera 
a park se plnil a plnil… Kapela O5 
a Radeček tak už hrála před plným 
zámeckým parkem. Největším hřebem celých slavností však byla dozajis-
ta kapela NO NAME. Frontman kapely Igor Timko skvěle spolupracoval 
s publikem a za malý okamžik tak známé písně zněly z úst mnohých z Vás. 
Čas však neúprosně běžel a všechno hezké musí vždy jednou skončit. Po 
koncertu kapely NO NAME následovala ve spodní části parku již tradič-
ní Ohnivá show, během které jsme se ocitli v době inkvizičních procesů, 
v době honů na čarodějnice. Závěr slavností byl opět velkolepý. V letošním 
roce, kdy byly Zámecké slavnosti v barokně-renesančním stylu, vytvořily 
,,Ohňostroje na míru“ excelentní barokní ohňostroj, který ukončil Zámec-
ké slavnosti 2017.
Zámecké slavnosti nejsou ale jen o kulturním programu, nýbrž také o dob-
rém jídle a pití. V zámeckém parku pak bylo na 20 stánkařů s jídlem, pitím, 

ručními výrobky a širokým sorti-
mentem zboží. Také soutěže pro 
děti a dětské atrakce. 
Náš zámek pak byl také otevřen 
veřejnosti, spousta z Vás využila 
možnosti navštívit různé výstavy za 
zvýhodněnou cenu.
Opravdu veliký dík patří všem or-
ganizátorům, bez kterých by nebylo 
možné Zámecké slavnosti pořádat. 
Hlavními organizátory bylo město 
Šluknov, Agentura Festive, Agentu-
ra Ma-ja a Technické služby Šluk-
nov. Velký dík patří také všem, kteří 
finančně přispěli: Město Šluknov, 
Plaston CR, Topos a Travel Free.
Také děkujeme Vám za Vaši přízeň, 
jsme rádi, že Zámecké slavnosti jsou 
místem setkávání. Nejen Vás s Va-
šimi rodinami, nýbrž i nás s Vámi. 
Fotografie a video ze slavností 
pak naleznete na webu města: 
www.mesto-sluknov.cz nebo na 
Facebooku: Město Šluknov a Šluk-
novský zámek.
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Víte, že...

Za RIC dvoustranu připravila 
Mgr. Andrea Přidalová

POZVÁNKA

…v Informačním centru ve Šluk-
novském zámku můžete již nyní 
koupit krásné kalendáře Českého 
Švýcarska na rok 2018?

Období teplých letních dní nastalo, 
a proto pokračujeme v programu 
Večerů pod lampiony. 
V loňském roce jsme pro Vás při-
pravili dva koncerty pod širým 
nebem v našem zámeckém parku. 
První večer pod lampiony byl pod 
taktovkou Jitky a Pavla a kapely 
The Pix, na druhém vystoupila sku-
pina Tomáš Klus Revival. Počasí 
bylo vždy krásné, lampiony svítily 
a atmosféra, která panovala, byla 
velice příjemná.
Rádi bychom tak navázali na přede-
šlé večery a společně v zámeckém 
parku přivítali Jirku Procházku 
společně s Jindrou Pihrtem. Spo-
lečně vystupují jako duo Pro-band. 
Na hudební scéně působí už 32 let 
a místním jsou velice dobře známi. 
Těšit se můžete na průřez hudební 
historií od 80. let až do současnosti. 
18. srpna od 19.00 hodin nám za-
hrají k poslechu a tanci v zámec-
kém parku.
Vezměte si pohodlnou obuv na ta-
nec v trávě a dobrou náladu. Kdo 
nechce tančit, ať přibalí deku pro 
případ chladnějšího počasí. Při 
nepřízni počasí se program přesu-
ne na hlavní sál do Šluknovského 
zámku. Nebude chybět ani občer-
stvení. 
Vstupné na 3. Večer pod lampiony je 
70 Kč.

V pátek 21. července od 19.00 ho-
din zažil Šluknovský zámek svou 
premiéru. Ve vstupní hale jsme při-
vítali pana Milana Černého, který 
se již 12 let aktivně věnuje hře na 
barokní loutnu. V renesančním a 
barokním světě hudby měla loutna 
své nezastupitelné místo. Nechybě-
la ve středu rušného života a lesku 
významných evropských dvorů, ale 
ani v klidu rodinného soukromí. 
Mnozí z našich předků zanechali 
neopakovatelné hudební dědictví, 
které měli návštěvníci prostřednic-
tvím pana Černého možnost slyšet 
u nás ve vstupní hale Šluknovského 
zámku.
Pan Černý se svým programem 
,,Mezi Prahou a Vídní“ vnesl ba-
rokní atmosféru mezi nás. Hrál na 

V minulém čísle Šluknovských novin jste se ode mě dozvěděli, jaké jablko 
se ne/kouše. Pro ty, kdo náhodou nevědí, je to jablko od firmy Apple, kte-
rá je světovou jedničkou mezi IT výrobci. Nejznámějšími produkty firmy 
Apple jsou počítače Mac, kapesní počítače a MP3 přehrávače iPod, chytrý 
telefon IPhone a tablet iPad, ale i hodinky Apple Watch.
V neděli 9. července jsme slavnostní vernisáží otevřeli tuto výstavu, kterou 
k nám ze Slavkova u Brna dovezla rodina Malečkova. Pan Bedřich a Pavel 
sbírají produkty firmy Apple již od konce 90. let. A jak tato vášeň vznik-
la? Pan Pavel Maleček chodil ke svému tatínkovi Bedřichovi do práce. Pan 
Bedřich měl v kanceláři na stole právě počítač Mac od firmy Apple, a tak se 
nenápadně zrodil obrovský koníček, který otec se synem společně pěstují. 
Společně vlastní přes 100 kusů ,,Maců“ a na 70 kusů dalších výrobků.
Na výstavě můžete spatřit také první jejich sbírkový kousek a i ten nejcen-
nější. Jsou připraveny také pracovní listy, takže na výstavě se určitě nudit 
nebudou ani naši nejmenší.
Navštívit ji můžete denně, včetně víkendů a to od 9.00 do 11.30 a od 12.30 
do 17.00 hodin a končit bude 30. září 2017. Vstupné: 40 dospělí, 20 Kč děti.

Zámkem se linuly tóny barokní loutny

nástroj, který vyrobil pan Čepelák 
podle originálu Johanna Christia-
na Hoffmanna (Lipsko cca 1730). 

Jaké jablko se ne/kouše?

Právě nyní je nejvhodnější ob-
dobí pro konání svatebních ob-
řadů, a proto si Vám dovolujeme 
nabídnout slavnostní okamžik 
Vašeho sňatku ve zrekonstruo-
vaných prostorách zámku. 
Nabízíme: Svatební obřady 
na hlavním sále zámku, ven-
kovní svatby v růžové zahra-
dě, zámeckém altánku nebo 
ve vyzdobeném party stanu, 
možnost pronájmu dobových 
zámeckých expozic pro svateb-
ní fotografování, renesanční 
svatbu (oddávající jsou v dobo-
vých kostýmech), dále hudbu 
dle vlastního přání, možnost 
parkování přímo před zámkem 
a zdarma. Info: 412 315 333.

Váš svatební den si zaslouží být výjimečný, 
svatební obřad na zámku takový je

Návštěvníci se tak zaposlouchali do 
anonymní hudby pro loutnu, která 
byla komponována v 17. století.

Foto: Petr Zápotocký
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Všimli jste si také, co nového máme ve Šluknově?

Komunikace opravujeme v létě

zace a vodovodu ze strany Severočeské vodárenské společnosti a opravu 
zatrubněného potoka ze Zezuláku realizované městem. Pozitivním faktem 
je, že s firmou SVS se podařilo domluvit pro město výhodné podmínky spo-
lupodílení se na platbě za asfaltové povrchy.
Druhá větší oprava AB povrchu byla situována do Nového Hraběcí, kde 
byl vyspraven kritický úsek propojky dvou hlavních komunikací v místní 
části podél rybníka. V dalším roce budeme s opravou městské komunikace 
v lokalitě pokračovat.

Posledním segmentem realizovaných akcí byla reakce na krušnější zimu, 
po které zůstaly na řadě komunikací výtluky. Ve spolupráci s městskou 
policí byla vytipována nejkritičtější místa, která byla lokálně vyspravena. 
Vzhledem k omezenému rozpočtu města na opravy komunikací se pocho-
pitelně nepovedlo opravit vše, ale rádi bychom na příští rok prosadili do 
rozpočtu vyšší částku.
Přiložené obrázky dokumentují proměnu povrchů v ulici Přemyslova 
a v Novém Hraběcí.                                               

Text a foto: Mgr. Martin Chroust 

Pokračování ze str. 1 

Psali jsme v červencovém vydání: Město Šluknov vyměnilo zastávky na auto-
busovém terminálu za nové. Staré zastávky nebyly však zlikvidovány, ale 
budou i nadále využívány. Jedna z nich bude tvořit turistický přístřešek na 
krásné vyhlídce na kopci Jitrovník. Turisté a návštěvníci odsud budou mít 
výhled od kopce Klíč přes Jedlovou horu, Dýmník, Vlčí Horu, Hrazený až 
po německou rozhlednu „Princ Friedrich-August“ Baude. Naprosto nový 
pohled se naskytne na město Šluknov. Odbočka k vyhlídce je ještě před vy-
sílačem a bude vyznačena informační směrovkou.   
Druhý přístřešek bude i nadále sloužit jako autobusová zastávka v Císař-
ském naproti bývalé restauraci „Nový soud“.                          Božena Naňáková

Psali jsme v dubnovém vydání: V loni jsme začali, letos skončíme. Asi jste si 
všimli, že ve Šluknově roste nová budova. Děje se tak na místě historické 
střelnice. Jelikož jsme se chtěli poučit z minulosti, rozhodli jsme se na stej-
ném místě postavit novou střelnici a s ní také tělocvičnu. Pevně věříme, že od 
září si žáci vystřelí nejen z nás, ale také na nové střelnici.             Rudolf Sochor
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Foto: Renáta Parkmanová

Zámecké slavnosti svým uměním obohatili i místní umělci



STRANA 12 ŠLUKNOVSKÉ NOVINYRECEPTY

Kuchařčino okénko - zdravé doplňky z darů přírody 

Tatranský guláš
(podle čtenářky p. Jarské

Ingredience: 3/4 - 1 kg vepřového plecka nakrájeného na kostky, 1/2 - 
3/4 kg cibule, 1 - 2 sáčky po 350 g mrazené zeleniny pod svíčkovou (mr-
kev, celer, petržel), 1 sklenice (asi 750 ml) zeleninového leča (bez klobásy), 
1 patka nebo krajíc nastrouhaného nebo na kostičky nakrájeného chleba, 
1 polévková lžíce hladké mouky, olej, hrst sušených hub, 1 kostka masoxu, 
worcesterská omáčka, sůl a pepř podle chuti
Postup: Ve velkém (asi 4 l) tlakovém hrnci zpěníme na oleji najemno na-
krájenou cibuli. Přidáme maso a rychle opečeme. Podlijeme trochou výva-
ru s masoxem. Nasypeme mraženou zeleninu, přidáme lečo, hrst sušených 
hub, nastrouhaný nebo nakrájený chléb a hladkou mouku. Nemícháme! 
Zalijeme zbytkem vývaru, aby maso bylo ponořené. Tlakový hrnec uzavře-
me a dusíme doměkka asi 20 - 25 minut. Otevřeme, ochutnáme, případně 
dosolíme, opepříme a přidáme trochu worcesterské omáčky. Podáváme 
s knedlíky nebo chlebem.
Dobrou chuť!

Ingredience: 
800 g kližky, 
3 velké cibu-
le, vrchovatá 
lžíce sádla, 
3-4 strouž-
ky utřeného 
česneku, 80 g 
rajčatového 
p r o t l a k u , 
2 lžičky hoř-
čice, 2 lžíce 
mleté uze-
né papriky, 

 Pivní guláš z kližky

2 menší syrové, najemno nastrouhané brambory, 400 ml světlého slabšího 
piva, chilli podle chuti, pepř, sůl, kmín, špetka majoránky.
Postup: Maso nakrájíme na větší kousky cibuli nadrobno. Rozehřejeme 
sádlo a cibuli opečeme do zlaté barvy. Přidáme maso a opečeme ze všech 
stran. Vmícháme papriku, přidáme protlak, hořčici a koření. Vše opečeme 
a zalijeme pivem, a podle potřeby dolijeme vodou. Vsypeme brambory, při-
kryjeme a dusíme doměkka, asi 2 hodiny. Nakonec dochutíme česnekem, 
pepřem, chilli a majoránkou.  
Tip: Podáváme s chlebem nebo knedlíkem.
Poznámka: Tenhle guláš není vůbec zahuštěný moukou, jen brambo-
rem. Je trochu řidší, ale kdo chce, může zahustit 1-2 lžícemi hladké 
mouky rozmíchané v troše vody. Potom se ale musí ještě guláš vařit 15-
20 minut. 

Pikantní pečený guláš
s rajčaty a paprikami

Městská knihovna Šluknov
Půjčovní doba:

pondělí 9.00 - 12.00    13.00 - 17.00 h 
úterý  9.00 - 12.00    13.00 - 17.00 h 
středa    13.00 - 17.00 h 
čtvrtek  9.00 - 12.00    13.00 - 17.00 h 
pátek  9.00 - 13.00 h 

Adresa:
T. G. Masaryka 638, 407 77 Šluknov

č. t.: 412 386 968
e-mail: knihovna@mesto-sluknov.cz

Pečený guláš na medu

V městské knihovně se často stává, že se tu potkají kamarádky, přítelkyně 
a známé, které si kromě doporučení oblíbené knihy, vymění i tipy na dobrou 
koupi (“ve slevě mají...“) nebo nenáročný recept.
Rozhodli jsme se s Vámi podělit o tyhle „osvědčené“ a zaručeně úspěšné 
návody na stránkách ŠN v pravidelné rubrice. Budeme rádi, pokud nám do 
městské knihovny „svůj“ recept na moučník či jídlo přinesete, nebo pošlete 
mailem (knihovna@město-sluknov.cz) i Vy.
V tomto čísle ŠN se věnujeme nejrůznějším druhům oblíbeného jídla - gu-
láše. A dopředu říkáme, vůbec není důležité, jestli použijete maso hovězí, 
libové vepřové nebo kuřecí, či krůtí. Gulášek je vždycky gulášek!
Napsali jste nám:
Vážené paní knihovnice,
ráda čtu Vaše Kuchařčino okénko ve Šluknovských novinách. Řadu receptů  
jsem vyzkoušela a všechny se setkaly s vřelým uznáním mé rodiny, příbuz-
ných a přátel od nás i ze zahraničí. Zasílám vám jeden z mých osvědčených 
receptů.                                                                                                               Václava Jarská

Ingredience: 800 g hovězího 
zadního masa, olivový olej, 
1,5 l masového vývaru nebo 
vody, 4 větší cibule, 1 malý 
rajský protlak, 1/2 hrnku raj-
ské šťávy, 6 stroužků česneku, 
čerstvá majoránka, uzená pa-
prika, drcený kmín, sůl, pepř, 
4 rajčata, 4 bílé papriky, 2 pá-
livé špičaté papriky (může se 

Ingredience: 80 dkg hovězí-
ho masa, 3 větší cibule, 2 lží-
ce mleté papriky, lžíce sójové 
omáčky, lžíce worchesteru, 
2 lžíce kečupu, 2 lžíce medu, 
sádlo (olej), sklenka vína 
(červené nebo bílé), 1 masox, 
majoránka, mletý pepř. 
Postup: Na rozpáleném tuku 
osmažíme cibuli do zlatova, 

přidat i kajenský pepř).
Postup: Maso nakrájíme na větší kostky. Ve velkém kastrolu (vhodném 
na pečení do trouby) zpěníme na oleji nahrubo pokrájené cibule, přidáme 
kostky hovězího masa a krátce osmahneme. Přimícháme do směsi rajský 
protlak a rajskou šťávu, znovu osmahneme a přidáme rozmačkaný česnek 
a další koření. Zalijeme vývarem (vodou), přiklopíme poklicí a pečeme 
v rozehřáté troubě na 170°C cca 100 minut. Po této době odklopíme pok-
lici, přidáme omytá a pokrájená rajčata, nadrcenou čerstvou majoránku, 
pokrájené oba druhy paprik a ještě chvíli pečeme. Guláš je dost hustý, není 
třeba nic zahušťovat. Dochutíme solí, pepřem. 
Tip: Podáváme se širokými nudlemi nebo s pečivem apod. Vůbec nic se ne-
stane, když místo hovězího masa, použijete libové vepřové. Chutná stejně 
skvěle!

přidáme mletou papriku, zamícháme a po necelé minutě přidáme maso 
rozkrájené na kostky (trochu libovější maso, ale stačí klasická kližka). Za 
občasného míchání počkáme, až maso pustí šťávu, přilejeme víno, přidá-
me na kostičky rozkrájený masox, kečup, sójovou omáčku, worchester 
a med a přiklopíme pokličkou. Vložíme do vyhřáté trouby na 160°C. Občas 
mícháme a doléváme horkou vodou a dusíme doměkka. Guláš nezahuš-
ťujeme, šťáva je po větším množství cibule dostatečně hustá. Podáváme 
s hranolky, americkými brambory, bramboráčky...                                     (šti, net)
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V knihovně probíhá dlouhodobá 
soutěž, při které se lze něco dozvědět 
a získat volný lístek pro jednu osobu 
na jednu kulturní akci dle vlastního 
výběru – v kulturním domě nebo ve 
Šluknovském zámku. 
Otázka na na srpen:
4. srpna 1306 byl v Olomouci za-
vražděn český král, dynastie Pře-
myslovců tak vymřela po meči. 
Poslední český panovník z rodu 
Přemyslovců byl sedmý král český, 
král polský (1305-1306) a uherský 
(1301-1305). 
Narodil se v Praze 6. října 1289, byl 
druhorozeným synem Václava II., 
českého a polského krále, a Guty 
Habsburské, dcery římského krále 
Rudolfa I. Habsburského. Pocházel 
z dvojčat, sestra Anežka zemřela 
v útlém věku. Jeho přeživšími souro-
zenci byli Anna Přemyslovna, Eliška 
Přemyslovna, Markéta Přemyslov-
na a polorodá sestra Anežka. 
Znáte jméno tohoto českého pa-

Za kulturou 
bez placení

novníka?
Správná odpověď na otázku z mi-
nulého čísla zní: Jarmila Krato-
chvílová.
26. července 1983 zaběhla v Mni-
chově bývalá československá atlet-
ka dodnes platný světový rekord na 
800 metrů, činí 1:53,28 minut. 
Tato sportovkyně se narodila 26. led-
na 1951 v Golčově Jeníkově, běhala 
převážně na krátkých a středních 
tratích. Je držitelkou současného 
světového rekordu na 800 m. Tento 
rekord oslavil již 33 let existence a je 
tak vůbec nejdéle platným světovým 
rekordem v oficiálních disciplínách 
v historii ženské atletiky. Nyní se 
věnuje zejména trenérské činnosti. 
Svými výkony patří mezi nejlepší 
světové, evropské, československé 
i české atletky historie. 28. října 
2013 ji prezident Miloš Zeman vy-
znamenal medailí Za zásluhy. 
Ze správných odpovědí byla vylo-
sována ta od p. Josefa Nesejta ze 
Šluknova a ten si také může vyzved-
nout v městské knihově nebo v domě 
kultury volnou vstupenku.            (šti)

Vybrali jste si
v kulturním servisu

nějakou akci?
Vyhrajte výše 

uvedenou soutěž
a nemusíte platit

vstupné.

Relaxací v léčivé zóně ke zdraví

Loreta Rumburk pořádá od červen-
ce do srpna pro dětské návštěvníky 
speciální prohlídky barokní památ-
ky. Určeny jsou dětem od 5 do 11 let 
a konají se do 31. 8. 2017, od úterý 
do soboty vždy v 15.00 h. 
Během hodinové prohlídky s prů-
vodkyní se malí návštěvníci pří-
stupnou formou seznámí s loretán-
ským příběhem o přenosu domku, 
v němž žila dívka Maria. Čeká je 
plnění hravých úkolů, luštění há-
danek a kreslení. Rodiče v tu dobu 
absolvují vlastní prohlídkový okruh 
v areálu Lorety Rumburk. Účast při 
letní prohlídce pro děti je vhodné 
si rezervovat na tel. 604 555 922. 
Vstupné je 50 Kč.

Průzkum zóny léčivé energie 
na vrchu Špičák ve Varndsorfu

Loreta v létě pořádá prohlídky pro děti 

na pěší výlet 
v sobotu 26. srpna 2017

za pozitivní zemskou 
léčivou energií 

na Špičák (545 m. n. m.)
s výkladem o historii a fotografiemi
Odjezd v 7.52 hodin autobusem 

ze Šluknova 
do Varnsdorfu na aut. nádraží.

trasa: 10 km – lehký terén
(varnsdorfské nám., Špičák vrchol, 

pivovar Kocour Varnsdorf)
Poznámka: láhev vody s sebou!

Zodpovídá: Dietmar Petters

Konrád Brotz doporučuje za letní 
sezónu relaxovat 4-8 krát v zóně 
léčivé energie. Vhodná doba je půl 
hodiny. Při relaxaci se jedná o úplné 
uvolnění těla a mysli a samovolné 
působení životní energie na zlep-
šení dobré duševní pohody. Správ-
ně vykonaná relaxace v zóně léčivé 

Konrád Brotz z České Lípy pro-
měřil cestu na Špičák a vrcholovou 
čedičovou skálu dvakrát. Poprvé 
22. června 2007 a podruhé 24. květ-
na 2008.
Na celé vrcholové skále Špičáku 
(545 m. n. m.) byla nalezena svislá 
eliptická zóna léčivé energie o délce 
30 m a šíře 20 m s dosud největ-
ší zjištěnou na zemském povrchu 
900º. Plocha této zóny je snadno 
v terénu poznatelná, protože je vá-
zána jen na vrcholovou skálu. Ná-
vštěvníci vrchu Špičák tedy mohou 
získávat pozitivní léčivou energii na 
všech čedičových skalách Špičáku 

POZVÁNKA

energie může účinně pomáhat 
při léčení různých druhů nemocí 
a zdravotních poruch i k dosaže-
ní zvýšené tělesné a duševní výkon-
nosti. V relaxovaném stavu působí 
léčivá energie této zóny podstatně 
intenzivněji.

Dietmar Petters

a velkou intenzitu na vertikálních 
přímkách, většinou na nejvyšších 
bodech skal. Při dostatečné infor-
movanosti by se mohla stát cílem 
turistických výletů nejen obyvatel 
Varnsdorfu a přilehlých obcí, ale 
i vyhledávaným turistickým cílem 
návštěvníků z celé České republiky 
i ze zahraničí. Za léčivou pozitiv-
ní energii na varnsdorfský Špičák 
chodím už od roku 2013 a mohu 
osobně dosvědčit, že to funguje 
perfektně!
Informace jsem získal z brožury 
Mandava 2007-2008.

Dietmar Petters

Dětem se v období letních prázdnin 
věnuje průvodce. Během prohlídek 
se vypráví příběhy, které ukrývá so-
chařská výzdoba loretánské kaple. 

Povídá se o rostlinách ukrytých ve 
výzdobě křížové chodby. Program 
se koná vždy a za deště se přesou-
vá do kostela sv. Vavřince.
Malí návštěvníci mají po celý rok 
k dispozici česko-německé „Lore-
tánské omalovánky s příběhem“, 
pracovní sešit „Loreta pro děti“ 
a vybarvovací pohledy. Díky nim 
se děti přístupnou formou sezná-
mí s historií této památky. V křížo-
vé chodbě mohou využít výtvarný 
koutek s omalovánkami Ivany Fri-
mlové a velkoformátovým dřevě-
ným pexesem. S rodiči se mohou 
vydat na dobrodružné objevování 
města při procházení trasy hledač-
ky (questu) „Rumburská procház-
ka staletími“.             Klára Mágrová

na XVII. Tolštejnské slavnosti
v sobotu 12. srpna od 10 hodin
náměstí - Jiřetín pod Jedlovou
jarmark 
a celodenní zábavný program 
v režii Divadla V Pytli 
aneb POMOZTE - V JIŘETÍNĚ SE 
USADIL STRAŠLIVÝ DRAK!
a v galerii v podstávce
Vernisáž prodejní výstavy 
velkoformátových fotografií 
obdivovatele skrytých půvabů 
zdejší krajiny Jiřího Stejskala.
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P o d ě k o v á n í

Srdečné blahopřání

70 let
pp. Kučerová Alena
Kohout Petr
75 let
pp. Weberová Hana
Menclová Jiřina
Bendová Milada
Brož Josef
86 let
pp. Rafeld Willibald
Vroubek František

Touto cestou chci napsat, že máme 50 let chalupu na osadě Královka. Před 
důchodem jsme tam jezdili každý víkend – 150 km. Nyní jsme tam už 20 let 
(v důchodu) od jara do podzimu. S manželem sami jsme udržovali poze-
mek ve vzorném pořádku. Letos mě v 77 letech potkala nemoc a nemohli 
jsme jezdit pracovat. Ale hlavně chci napsat a znovu poděkovat p. Poláko-
vi, který nás z té nouze vytáhl (sekání trávy).
Šluknov neví, jakého pracovitého a šikovného člověka má. Myslím, že se 
s ním může Šluknov pyšnit, takových lidí je málo.

Děkujeme Bartošovi

Chtěli bychom tímto poděkovat našemu trenérovi, panu Petrovi Hnili-
covi, který před dvěma lety ve Šluknově rozjel projekt TBW (total body 
work). Jedná se o silový trénink crossfit a vysoce efektivní HIIT kardio tré-
nink, kdy se střídá cvičení o vysoké a nízké tepové frekvenci. Trénujeme 
pod jeho vedením třikrát týdně a čerpáme z jeho neuvěřitelných vědomostí 
a zkušeností, které se netýkají pouze cvičení, ale i zdravé výživy.
Jsme moc rádi, že v našem malém Šluknově máme možnost trénovat pod 
takovým odborníkem, který je navíc ochoten věnovat nám svůj čas dokon-
ce i o víkendech a v době prázdnin. 
Pan Hnilica současně vede i projekt Sebeobrana pro děti, ten všeobecně 
rozvíjí pohybové schopnosti dětí, což je v dnešní době velmi potřebné.
Díky panu Hnilicovi jsme získali skvělou fyzičku, lepší postavu, nová přá-
telství, mnozí z nás zlepšení zdravotního stavu a celkové kvality života.
Těšíme se na každý trénink, nikdy není stejný, o to víc nás to baví.
Děkujeme!       

Za členy sportovního týmu TBW Eliška Zemanová

Manželství uzavřeli

Zdeněk Krajčír a Jana Šeligová
Lukáš Janeček a Jana Kezerová
Michal Vonšovský 
a Světlana Spasojevićová
Patrik Chadima a Eliška Coufalová

Své životní jubileum 98 let 
oslavila 30. června 2017 
druhá nejstarší občanka 
Šluknova p. Marie Veselá. 
Poblahopřát jí byla starost-
ka p. Mgr. Eva Džumanová 
a Jana Galbavá členka SPO-
ZU. Popřejme jí do dalších 
let hlavně zdraví, štěstí, 
spoustu energie a ať s námi 
oslaví minimálně 100 let.                                                            

Za MěÚ Jana Galbavá
matrikářka

Blahopřejeme k životnímu jubileuPřivítali jsme nové 
občánky

Samantu Charvátovou
Miu Patkaňovou
Lukáška Havrdu
Evičku Běhunčíkovou

Rozloučili jsme se s

paní Irenou Mikovou
panem Ferdinandem Weberem 
paní Jaroslavou Viktorinovou

panem Janem Meistnerem
paní Danuší Větrovcovou
panem Jánem Kováčem

ŘÁDKOVÁ INZERCE

 SKZ REALITY Rumburk, místní osvědčená realitní kancelář, www.skzreality.cz/reference-klienti, tel. 603 536 548.
 GEPARD FINANCE Rumburk, nejvýhodnější hypotéka, www.gpf.cz/rumburk-snp, tel. 603 536 548.
 DEKYPERI Rumburk (u nádraží), čistírna peří, nové přikrývky a polštáře, tel. 412 332 462.

87 let
paní Gampeová Krista
88 let
paní Lukešová Vlasta
91 let
paní Bošinová Libuše
94 let
paní Antonová Milada

Všem oslavencům přejeme hodně 
štěstí, spokojenosti a pevného zdraví.

Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák
Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84

Tel.: +420 608 330 383
barak-martin@seznam.cz

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává 

slepičky typu Tetra hnědá a Dominant všech barvách 
z našeho chovu. Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 -180 Kč/ks. 

Prodej se uskuteční:                                                                                                                   

V sobotu 19. srpna 2017
Šluknov – náměstí u lékárny - 14.45 hodin

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

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

Soutěžte o nejkrásnější květinovou výzdobu

PŘIPOMÍNÁME
Redakce ŠN vyhlašuje 

soutěž o nejkrásnější květinami vyzdobený 
balkon, terasu, okna... ve městě. 

Přihlašte se do 25. srpna 2017 a splňte pouze jednu 
podmínku - Vaše květiny musí být vidět pro kolemjdoucí. 
Celé prázdniny Vaši snahu a zahradnické úspěchy bude-
me osobně „monitorovat“ a fotit. Na výherce v září čekají 
věcné ceny.                                                                                      (park)
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Slavnostně jsme přivítali nové Šluknováčky

V obřadní síni Šluknovského zámku se v sobotu 8. července konalo vítání 
občánků, na kterém jsme přivítali Kubíčka Vlachynského, Leonku Musilo-
vou, Lilianu Sivákovou, Josefínku Nastoupilovou, Maxe Málka, Markétku 
Lustovou, Nelinku Matějkovou, Nelinku Morovou, Fabianka Rostislava 

Horvátha, Jiříčka Hajduka, Petrušku Havlíčkovou, Martínka Hugra, Pe-
píčka Siváka a Adámka Siváka.

Městský úřad jim při této příležitosti věnoval věcné dary a děti ze základní 
umělecké školy pod vedením p. Patrika Englera si pro ně připravily malé 
vystoupení.

Všem šluknovským občánkům i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, lás-
ku, pohodu a klid v jejich domovech.

Text: Jana Galbavá
Foto: Petr Zápotocký
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Program prevence kriminality města Šluknov ve spolupráci s Městskou 
policií Šluknov, Teen Challenge Internacional Šluknov a K-centrem White 
Light Rumburk v měsíci červnu připravili přednáškové bloky pro žáky Zá-
kladní školy J. Vohradského Šluknov a pro studenty Střední lesnické školy 
a Střední odborné školy sociální Šluknov. 

Program prevence kriminality přiblížil problematiku závislostí

Přednáškové bloky byly zaměřeny na prevenci vzniku závislostí na návyko-
vých látkách a taktéž se zaměřovaly na závislé formy chování ve vztazích. 
Celkem bylo osloveno kolem 90 žáků. Programy byly koncipovány interak-
tivní a srozumitelnou formou tak, aby co nejvíce mohly přiblížit problema-
tiku závislosti. Přednášky vedli zkušení lektoři, kteří ve své praxi pracují se 
samotnými uživateli drog a jejich blízkými. Posluchači těchto přednáško-
vých bloků aktivitu hodnotili velmi pozitivními ohlasy. 

Programy prevence kriminality vyvrcholily 6. 6. 2017 akcí „Free park aneb 
s čistou hlavou o životě“, kde bylo vytvořeno zázemí pro volnočasové akti-
vity, čajovnu a také možnost osobního poradenství se sociálními pracov-
níky a poradci organizací zabývající se závislostmi, jenž byla realizována 
městem Šluknov ve spolupráci s Teen Challenge Internacional Šluknov 
a Střední lesnickou školou a Střední odbornou školou sociální Šluknov.  
Free park přinesl taktéž ocenění studentům, kteří se zapojili do soutě-
že Lety mimo v r. 2016. Cílem této soutěže, vyhlášené městem Šluknov, 
bylo poukázat na tématiku patologických jevů formou dokumentu. Jelikož 
snímky byly natočeny pouze dva, ocenili jsme oba za jejich ochotu zviditel-
nit složitou problematiku závislosti, která se dotýká mnohdy našich rodin, 
blízkých a jde napříč širokým sociálním spektrem různých rodin, jelikož 
závislost si nevybírá. Ceny byly předány starostkou města Mgr. Evou Džu-
manovou. Program byl zakončen koncertem rumburské skupinou The Pix. 
Město Šluknov a Program prevence kriminality se snaží svými aktivita-

mi podporovat zdravý životní styl a smysluplné trávení volného času dětí 
a mládeže jako jeden z nástrojů prevence kriminality. 
I nadále budeme tímto směrem oslovovat mladé lidi, snažit se minimalizo-
vat rizikové formy chování, poskytovat jim možnost poradenství i takový 
informační servis, který by jim pomohl v jejich rozhodování do budoucna.  

Za realizační tým text a foto: Bc. Marcela Postlerová
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Město Šluknov
zastoupené tajemnicí Městského úřadu Šluknov     

vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na funkci vedoucího Odboru kultury města Šluknov 
předpokládaný nástup 1. listopadu 2017

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
státní občan ČR, popř. cizí státní občan, který je na území ČR přihlášen k trvalému pobytu,
dosažení věku 18 let,
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka
Požadavky:
kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání – bakalářský studijní program  
splnění předpokladů podle § 2 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb. v platném znění
komunikativnost a organizační a manažerské schopnosti
znalost práce na PC
řidičské oprávnění skupiny „B“
zkušenosti v kultuře, praxe ve vedoucí pozici, místní znalost, znalost cizích jazyků výhodou
Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul 
datum a místo narození
státní příslušnost 
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
datum a podpis uchazeče
Uchazeč k přihlášce připojí tyto doklady:
Strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, 
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bez-
úhonnost, vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným pro-
hlášením)
úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
lustrační osvědčení MV ČR (příp. úředně ověřená fotokopie podané žádosti na MV ČR) a čestné prohlášení o splnění 
předpokladů podle § 2 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb. v platném znění (tato podmínka se nevztahuje na uchazeče, narozené po 
1. 12. 1971).
Platová třída odpovídající druhu práce:
10. platová třída podle platných znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 137/2009 Sb., kterým se 
stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě
zařazení do platového stupně dle započitatelné praxe
Způsob podání přihlášky:
Uchazeč podá písemnou přihlášku i s požadovanými doklady v uzavřené obálce s označením „Vedoucí Odboru kultury“ 
nejpozději do 25. 8. 2017 osobně do podatelny Městského úřadu Šluknov, v současnosti dočasně přemístěné v Království 
č. p. 10, Šluknov (městská ubytovna), nebo doporučeně poštou na adresu:
Městský úřad Šluknov
k rukám tajemnice
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov

Informace k obsahové náplni funkce:
Komplexní zajištění kultury ve městě, vč. vlastního provozu Domu kultury, Městské knihovny a Šluknovského zámku s Re-
gionálním informačním centrem. Podrobnější informace u tajemnice Městského úřadu. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli zrušit, a to i v jeho průběhu, příp. nevybrat žádného uchazeče.

Ve Šluknově dne 26. 7. 2017

Ing. Bc. Ivana Lukešová
tajemnice MěÚ Šluknov
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Již 11. ročník Memoriálu Slávy Novotného se 1. 7. 2017 uskutečnil ve 
Šluknově. Před 54 lety jsem měl tu čest, že jsem se s tímto výborným fot-
balistou a hokejistou potkal jako ještě ne 17letý dorostenčík v jedné kabině 
šluknovského Áčka.
Proto mi bylo velkou ctí, když mi v roce 2006 bylo nabídnuto pořadatel-
ství tohoto turnaje. Viděl jsem hodně ročníků turnaje v Dolní Poustevně, 
Křišťálového květu ve Vilémově, ale s tímto turnajem se to nedá srovnávat. 

Fotbaloví talenti při Memoriálu Slávy Novotného

Možná, že ze mně mluví patriotismus, ale opravdu na šluknovský turnaj 
nedám dopustit. Po všechny ročníky zde panuje milá atmosféra, vše v kli-
du, hráči i diváci si to užívají, tak jak to má při sportu být. Letošní ročník 
nebyl výjimkou.
Přálo nám i počasí, bylo příjemné letní, chviličku nám sice sprchlo, ale to 
vůbec nevadilo.
Na startu bylo 16 celků, které byly zařazeny do 4 skupin s tím, že postupo-
vali všichni, takže se ve skupinách hrálo pouze o umístění. Vyřazovací boje 
začaly v osmifinále a celý turnaj gradoval finálovým zápasem, kdy celek FC 
Pivo po výborném výkonu porazil jednoznačně celek Bělé nad Radbuzou 
5:0.

Na hřišti se objevilo hodně mladých talentovaných hráčů, je jen na nich, 
zda je fotbal bude bavit i dál, budou v něm pokračovat a vypracují se. K nej-
lepším patřili Šindelář (nejlepší střelec turnaje), Vomáčka, Knížek, Schne-
ider a ještě několik dalších (abych někoho neurazil). 

Poděkování patří všem družstvům za slušné vystupování, rozhodčím, kte-
ří bezchybně zvládli všechny zápasy a nakonec rodině Slávka Novotného, 
správci hřiště Láďovi Čmugrovi za vzorně připravená hřiště a všem organi-
zátorům v čele se Zdeňkem Kirchnerem, Láďovi Čurgalimu a jeho devča-
tům v občerstvení, firmě Travel Free Rožany za sponzorské dary.

Pořadí turnaje
1. FC Pivo
2. TJ Start Bělá nad Radbůzou
3. Best of
4. Repre Šluknov 

Nejlepší jednotlivci
Nejužitečnější hráč: Gall Aleš 
(Gall team Šluknov)
Nejlepší střelec: Šindelář Jaroslav 
(FC Pivo)
Nejlepší brankář: Valašík Michal 
(Repre Šluknov)
Nejlepší rozhodčí: Ševčík Ladislav
Doufám, že se všichni setkáme na příštím ročníku.

Text: Václav Hloušek 
Foto: Dušan Blanár
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Víte, že...

...Secondhand paní Renaty Machové
v pěší zóně je uzavřen?

Avšak na stránkách E-shopu prodejny
www.secondhand-outlet.eu

je zboží stále doplňováno.
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Zednické práce

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

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

Půjčky
snadno a rychle
Nováková Ivana

602 420 366

Ceny řádkové inzerce: první řádek 20 Kč, druhý a všechny další – á 10 Kč.
Ceny plošné inzerce:

  A4 A5 A6 Vizitka
Černobílá  1.920,- 960,- 480,- 240,-
Barevná  2.390,- 1.115,- 580,- 290,-

Sleva na černobílou/barevnou inzerci 

Inzerce otištěná dvakrát: (černobílá/barevná) sleva 10%
  A4 A5 A6 Vizitka
Černobílá  1.728,-    864,- 432,- 216,-
Celobarevná  2.151,- 1.035,- 522,- 261,-

Inzerce otištěna třikrát a více (černobílá/barevná) sleva 17%
  A4 A5 A6 Vizitka
Černobílá  1.594,- 798,- 399,- 199,-
Celobarevná  1.984,- 955,- 482,- 241,-

Všechny uvedené ceny jsou za jedno vydání a vč. DPH 
- schválila je rada města Šluknov.

Ceny inzerce platné od 07/2014


