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V letních měsících budou mít 
občané Šluknova možnost na-
vštívit kompostárnu, kde bu-
dou mít příležitost seznámit se 
s technologií kompostování. 
Na základě rozhodnutí za-
stupitelstva města si dovoluji 
pozvat občany a představitele 
města, kteří mají zájem o pro-
hlídku celého areálu a o zís-
kání informací, aby této pří-
ležitosti využili. Seznámení 
s technologií proběhne s ohle-
dem na čerpání dovolených 
nejen zaměstnanců, ale i Vás, 
občanů, ve dvou termínech:
- v sobotu 16. července 2016 
od 9 do 10 hodin
- v sobotu 13. srpna 2016 od 
9 do 10 hodin
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Eva Džumanová

Ve Šluknově sídlí jednotka profe-
sionálních hasičů, která spadá pod 
Ministerstvo vnitra. Již několik let 
se řeší otázka vybudování nového 
centra záchranných služeb, kde 
by své místo měli jak profesionál-
ní hasiči, tak hasiči dobrovolní 
a také městská policie. Jednalo by 
se pochopitelně o velmi nákladnou 

stavbu, která by mohla být realizo-
vána pouze s využitím dotací. Již 
v předešlých letech byla vypraco-
vána studie, která řeší vybudování 
hasičárny a jednou byla podána žá-
dost o dotaci, bohužel, bezúspěšně. 
Zastupitelstvo zařadilo výstavbu 
hasičárny mezi priority města, pro-
to byla zpracována projektová do-

kumentace a je již vydáno stavební 
povolení, abychom splnili všechny 
podmínky a mohli tak žádat o do-
tace. Spoléhali jsme se na IROP, ze 
kterého lze čerpat dotace na inves-
tiční akce a přímo na výstavbu no-
vých hasičských zbrojnic. Bohužel 
však obce s rozšířenou působností 
Varnsdorf a Rumburk, kam spadá 

i naše město, jsou mezi oblastmi, 
které nejsou z tohoto operačního 
programu podporovány. To zname-
ná, že ačkoli jsme ve všem připra-
veni, žádat o dotace, nemůžeme. 
Pochopitelně jsme hledali i jiné 
dotační možnosti, ovšem s výsled-
kem stejným. Obrátila jsem se tedy 

Na vybudování centra záchranných služeb musíme čekat 

Stovky účinkujících, spalující slunce i průtrž mračen - to vše se vystřídalo během slavností. Více na str. 8.

Oznamujeme provozní omezení 
oddělení gynekologicko-porod-
nického a novorozeneckého v o. z. 
Lužická nemocnice v Rumburku. 
Omezení spočívá v uzavření celé-
ho oddělení gynekologie, včetně 
porodnice a novorozenecké stanice 
dětského oddělení, a to v termínu 
od 18. 7. do 5. 8. 2016. z důvo-

Václava Klause, dlouholetého ředi-
tele prestižního gymnázia PORG, 
možná znáte i Vy, díky jeho pravi-
delným komentářům na novinky.cz. 
Většinou se v nich vyjadřuje k ně-
jakému aktuálnímu problému ve 
školství a nutno říci, že pokaždé 
velmi trefně. Není divu, že je exper-
tem ODS pro oblast školství. Jeho 
názory jsou velmi zajímavé, vždy 

Václav Klaus ml. zavítá na základní školu
skvěle formulované a jeho blog má 
týdně sledovanost dvou set tisíc 
čtenářů, jistě i ze Šluknova. Nezají-
má se totiž samozřejmě jen o škol-
ství, ale i o řadu jiných aktuálních 
témat. Kromě toho je vášnivým 
cyklistou, který se dokonce účastní 
amatérských závodů, a zapáleným 
šachistou (zakladatelem největšího 
šachového klubu v naší republice).

Pokud i Vy patříte mezi fanoušky 
komentářů V. Klause ml., máte 
možnost zúčastnit se besedy s ním, 
která se 13. září v 18.00 hodin 
uskuteční v aule naší základní ško-
ly, kde se dozvíte jeho názory na 
situaci nejen ve školství a v naší 
společnosti naživo. 
Od ledna 2016 jsem ve Šluknově 

Kompostárna 
otevře dveře

Omezení provozu 
rumburské porodnice 
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Městská policie Šluknov,  č. tel.: 412 315 310, 602 881 677, 156, e-mail: vyskocil@mesto-sluknov.cz

Pokračování ze str. 1

Na vybudování centra záchranných služeb musíme čekat 

se žádostí o podporu na pana sená-
tora Zbyňka Linharta, že bych ráda 
využila možnost obrátit se přímo na 
ministra vnitra. To jsme učinili, in-
formativní dopis i se žádostí, zda by si 
Ministerstvo vnitra ČR mohlo zařadit 
tuto investici do svého plánu, putoval 
přímo k panu ministru Milanu Cho-
vancovi. Obdrželi jsme již odpověď, 
která je pro nás, bohužel, negativní. 
Musíme respektovat, že každé minis-
terstvo hospodaří s určitým objemem 
finančních prostředků a má své prio-
rity. Nám zbývá jen to, abychom ne-
ztráceli naději v příštích letech. 
Děkuji touto cestou panu senáto-
rovi Zbyňku Linhartovi za ochotu 
a osobní angažovanost nám pomoci. 

Eva Džumanová

Splnila tak komplexní podmínky 
pro udělení certifikátu „SPOKOJE-
NÁ RODIČKA“ a certifikátu „ZA 
VSTŘÍCNÝ PŘÍSTUP K RODIČ-
KÁM“.
Kromě toho se může navíc pyšnit  
oceněním za vzornou spolupráci na 
tomto projektu.
Certifikát předal 24. června 2016 
do rukou primáři MUDr. K. Svo-
bodovi, vrchní sestře L. Stracho-
ňové  a porodní asistence Bc. L. 
Wenischové RNDr. Tomáš Raiter, 
řešitel projektu Přirozený Porod 
v Porodnici. 
Hlavním cílem projektu PPP je 
plošné zlepšení standardu porodní 
péče v Česku. Celkem se do něj za-
pojilo 16 nemocnic. Spokojenost 
hodnotilo asi 4 500 rodiček.
„Velice si vážíme ocenění. Výsledek 

Rumburské porodnici se podařilo získat ocenění 
v rámci projektu „Přirozený porod v porodnici (PPP)“

Pokračování ze str. 1
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Václav Klaus ml. zavítá 
na základní školu

Omezení provozu 
rumburské porodnice 

Foto: Renáta Parkmanová

začal pod záštitou Základní školy 
J. Vohradského pořádat cyklus zají-
mavých vyprávění s tématikou ces-
tování. Zjistil jsem, že ve Šluknově 
a okolí žije spousta nadšených ces-
tovatelů, kteří umějí ostatním, díky 
svému poutavému povídání, přiblí-
žit vzdálené kraje. Rád bych v pořá-
dání těchto přednáškových večerů 

pokračoval i v dalším školním roce.
Začínat budeme už v září, ale vý-
jimečně to nebude na téma cesto-
vaní, ale na téma, které rozhodně 
není méně zajímavé. Povídat si bu-
deme, jak už jsem zmínil, o českém 
školství, a to s člověkem, který do 
českého školství vidí jako málokdo 
– s Václavem Klausem mladším.

Mgr. Filip Kadeřábek

du malování a dalších stavebních 
a technických úprav.
Ambulantní část GYN-POR bude 
zajištěna na Poliklinice v Rumbur-
ku, dětské oddělení, včetně am-
bulance, bude v provozu v plném 
rozsahu.
Od 5. 8. od 16 hodin je již plánován 
provoz uvedených pracovišť v pl-
ném rozsahu.

Mgr. Petr Dubravec

je odměnou za dobře odváděnou 
práci pro celý náš kolektiv. Zapojení 
do projektu pro naši malou porod-
nici (r. 2015 narozených 404 dětí) 
je nejen zpestřením naší práce, ale 
i zviditelněním nejsevernější po-
rodnice v republice“, uvedla vrchní 
sestra L. Strachoňová.
„Přál bych si u nás jen samé spoko-
jené rodičky. Děkuji panu primáři 
a všem zaměstnancům gynekologic-
ko-porodnického oddělení, že doká-
zali splnit přísná kritéria, abychom 
tento certifikát získali. Poděkování 
patří všem rodičkám, které odesí-
laly dotazníky. Bez nich by udělení 
certifikátu nebylo možné,“ uvedl ře-
ditel Lužické nemocnice Mgr. Petr 
Dubravec.

Mgr.Erika Drahotová
manažerka kvality

Lékařská pohotovost dospělí Varnsdorf
 Nemocnice Varnsdorf, p.o., Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf

telefon: 412 372 445, 412 372 446, 412 372 447
Ordinační hodiny: 

po - pá: 18.00 - 21.00; so, ne, sv: 9.00 - 20.00
 

Lékařská pohotovost dospělí Rumburk
 Areál Lužické nemocnice a polikliniky a.s.

MUDr. Josef Kořínek, Lesní 26, 408 01 Rumburk
telefon: 412 332 535
Ordinační hodiny: 

po - pá: 18.00 - 21.00; so, ne, sv: 10.00 - 19.00

Poliklinika LNaP, a.s., 
Jiráskova 1378/4, Rumburk 
Gynekologická ambulance 

- tel. č. 412 359 543

Pokračování ze str. 1
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Vážení a milí spoluobčané,
ač všichni prožíváme krásný letní měsíc červenec, mnozí si užívají zaslou-
žené dovolené, ve městě se stále pracuje. Jako vždy Vás budu informovat 
o novinkách.
Nový chodník v Císařském bude!
Je mi velkým potěšením, že Vás mohu informovat o dalším úspěchu – zís-
kali jsme dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na vybudování 
nového chodníku ve výši cca 4,7 mil. Kč, což činí 85 % z celkových nákladů 
akce. Mohu tedy zcela popravdě sdělit, že v letošním roce na podzim bude 
zahájena výstavba nového chodníku směrem na Císařský a v letošním roce 
bude také dokončena. A to je pro zvýšení bezpečnosti chodců v dané loka-
litě jistě velmi významné. Spolu s novým chodníkem budou vybudovány 
i dva nové zálivy na autobusových zastávkách a jedna lávka přes potok. Po-
chopitelně je v plánu i rekonstrukce stávajícího chodníku. 
Nové veřejné toalety
I zde se můžeme pochlubit úspěchem při získávání finančních prostředků 
z dotací. Na vybudování nových veřejných toalet jsme získali dotaci ve výši 
680 tis. Kč. Stavební práce budou probíhat také v podzimních měsících 
a bude třeba nejdříve demolice stávajícího objektu, vybudování nových sítí 
– kanalizace, vodovodu. Po instalaci nového zařízení veřejných toalet bude 
upraveno i okolí tak, aby bylo slušným a pěkným místem v centru města. 
O tom, jakým způsobem bude toto zařízení veřejností využíváno s ohledem 
na zachování pořádku a hygienické úrovně, můžeme polemizovat. 
Co bude se sladovnou?
Budova sladovny v současné době nepatří mezi objekty, kterými by se moh-
lo naše město chlubit. Popravdě její zchátralý stav spíše hyzdí centrum 
města. Jen krátce pro připomenutí si dovolím uvést, že tento objekt byl po 
20 let v soukromém vlastnictví a žádných změn budova nezaznamenala. 
Naopak zub času se na ní velmi nepěkně podepsal. Před několika málo lety 
město koupilo za výhodných finančních podmínek objekt sladovny zpět 
do svého vlastnictví a vyvstal tak úkol, co s tímto objektem do budoucna. 
Předpokládané náklady na rekonstrukci budou obrovské. Zastupitelstvo 
původně rozhodlo o prodeji sladovny, ovšem žádný zájemce se nenašel. 
Mezitím byla budova sladovny vyhlášena jako kulturní památka, což znač-
ně omezuje i případné investory. Rozhodli jsme se tedy, že musíme, jako 
vlastníci objektu, navrhnout strategický plán, jak s budovou sladovny na-
ložit. Prvořadé bylo zajištění statiky, která byla narušena propadlými klen-
bami a částí střechy. V současné době probíhají práce na zajištění statiky 
a opravě střechy tak, aby byl objekt zajištěn proti zatékání a dalšímu chát-
rání. Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání v červnu schválilo 
Architektonickou studii možného využití objektu sladovny. Té předcházelo 
několik konzultací s architektem za účasti vedení města a zástupců Od-
boru rozvoje a životního prostředí. Prostory jak podzemní, tak nadzemní, 
jsou velmi prostorné a pěkné a je v nich opravdu veliký potenciál. V návrhu 
studie je vybudování malého pivovaru, který by navázal na tradici vaření 
piva ve Šluknově. Na pivovar by navazovala restaurace s kuchyní. V nad-
zemním podlaží by byly vybudovány ubytovací prostory. Právě tato zaříze-
ní v centru města chybějí a rekonstrukcí a zprovozněním sladovny by mohl 
vzniknout jakýsi komplex spolu se zámkem, který by poskytoval služby 
a zázemí nejen pro občany města, ale i pro mnoho dalších akcí. A také by 
došlo k zvelebení další části centra našeho města. Mnoho občanů se nás 
opakovaně dotazovalo, co bude s budovou sladovny, v jak nepěkném stavu 
se nachází. Nyní opravdu činíme první kroky k budoucí změně. Nutno po-
dotknout, že finanční prostředky se budeme snažit získat z dotací. Ufinan-
covat takovou velkou investici z rozpočtu města by nebylo reálně možné. 
Věřím, že tato informace potěší mnohé z Vás, především pak pamětníky, 

kteří pamatují, jak dobré pivo 
se zde vařilo. A víte, že se zde 
pivo vařilo v letech 1512 – 
1977? Šluknovský pivovar 
byl nejstarší v celém regionu!
Zámecké slavnosti 2016
V letošním roce proběhly již 
11. Zámecké slavnosti ve 
dnech 24. – 25. června 2016. 
Stejně jako v předchozích 
letech bylo věnováno spous-
tu času a práce přípravě této 
největší kulturní akce v na-
šem městě. Dle prvotních in-
formací byla v letošním roce 
účast přibližně o třetinu nižší 
než v loňském roce, ale přesto účast v řádu několika tisíc návštěvníků lze 
považovat za úspěšnou. Faktorů, které ovlivňují úspěšnost akce, je více. Je 
to především počasí. Horký pátek vystřídala proměnlivá sobota, která nám 
nadělila silný déšť, který naštěstí netrval příliš dlouho, a zábava mohla po-
kračovat dále. Ovšem v jiných částech našeho výběžku i kraje bylo počasí 
mnohem horší, což mohlo mnohé návštěvníky odradit. Dále je zde fakt, 
že slavnosti probíhaly ve stejném termínu i v dalších městech (Nový Bor, 
Česká Lípa, Mimoň, Vlčí Hora a další). Nicméně z velmi příjemné atmo-
sféry v parku, usměvavých tváří, dobré nálady a lidí pohupujících se v ryt-
mu hudby lze usuzovat, že většina z nás, kteří se slavností zúčastnili, byla 
spokojena. Ač tyto slavnosti skončily, my již pomalu pomýšlíme na ty další. 
Jaké téma zvolíme, jakou hudební skupinu pozveme. V každém případě je 
naším zájmem, aby se i další slavnosti líbily.
Milí spoluobčané, přeji Vám krásné a pohodové léto, dostatek odpočinku 
a relaxace. Těm, na které čeká zasloužená dovolená, přeji, aby si ji užili co 
nejlépe.

Eva Džumanová

Městský úřad ve Šluknově ve spolupráci s

______akreditovanými laboratořemi________
zajišťuje za zvýhodněnou cenu

v pondělí 26. 9. 2016
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 15. 9. 2016:

Městský úřad ve Šluknově
Odbor rozvoje a životního 
prostředí
nám. Míru 1, 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

...poslední červnový den (30. 6. 2016) byla v rámci právě probíhající 

2. etapy rekonstrukce náměstí Míru uložena pod plochu náměstí schrán-

ka pro „budoucí generace“? Do schránky byly vloženy nejen upomínkové 

předměty z dnešní doby, ale také propagační materiály a předměty města 

i zámku, rukou psaný vzkaz vedení města a realizátora investiční akce – 

Technických služeb Šluknov, ale také např. fotografie zaměstnanců, podí-

lejících se na rekonstrukci náměstí? 
Ing. Bc. Ivana Lukešová

Víte, že...
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Na začátku května proběhlo prv-
ní setkání všech účastníků mezi-
národního projektu Erasmus+, 
tzv. výjezd. Osm studentů z Litvy, 
Bulharska a Slovinska spolu se 
svými pedagogy přijelo k nám na 
gymnázium, aby společně s našimi 
studenty poznávali krásy Českého 
Švýcarska a v praxi se řídili zásada-
mi zodpovědného cestování.
Zahraniční studenti dorazili do 
Rumburku už v neděli 8. května, 
program začal ale až ráno následu-
jícího dne. Po symbolickém uvítání 
chlebem a solí následovalo přiví-
tání nejen starostou města panem 
Jaroslavem Sykáčkem, ale i panem 
Tomášem Vokáčem, ředitelem pro-
gramu DofE pro Českou republiku, 
protože právě Mezinárodní cena 
vévody z Edinburghu (zkráceně 
DofE) celý projekt Erasmus+ za-
štiťuje. 
Poté se studenti rozdělili do smíše-
ných mezinárodních skupin a pro-
cházeli učebny gymnázia, ve kte-
rých právě probíhal Den Evropy.
Po několika „výletech“ do různých 
evropských zemí se skupinky usa-
dily k debatním stolům a začaly 
řešit úkol, který jim učitelé v rámci 

Gymnazisté se účastnili naučné expedice v rámci Erasmu+
plánovaného workshopu zadali.  
Měli vymyslet vlastní firmu, která 
bude dodržovat zásady zodpověd-
ného cestování, podporovat lokální 
ekonomiku a bude přispívat k roz-
voji regionu. 
Následoval oběd a prohlídka měs-
ta, kdy byli průvodci sami rum-
burští studenti. Po návratu se ještě 
dolaďoval plán na následující tří-
denní expedici, seznam jídla a pak 

už se zahraniční hosté rozjeli do 
rodin svých českých protějšků, aby 
tak mohli alespoň na jeden den na-
hlédnout do českých domácností 
a poznat naši kulturu.
V úterý ráno se vyráželo na tříden-
ní nácvičnou expedici do České-
ho Švýcarska. Čtyři mezinárodní 
skupiny, složené ze dvou studentů 
z každé země a dvou učitelů, star-
tovaly každá z jiného místa, každá 
měla jinou trasu, ale všechny se na-
konec měly sejít v kempu ve Vysoké 
Lípě. První skupina šla přes vyhlíd-

ky a skalní města, druhá přes Stu-
denec, třetí kolem Dolského mlýnu 
a čtvrtá skupina obcházela Růžový 
vrch. Během cesty měly skupiny 
dodržovat zásady zodpovědného 
cestování, tedy především body 
o týmové práci, toleranci a zájmu 
o poznání místní kultury.
Následující den jsme se podle plá-
nu měli věnovat dobrovolnické 
činnosti ve spolupráci s Národním 

GYMNÁZIUM 
RUMBURK

FAKULTNÍ ŠKOLA 
UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ

Ochutnat hlemýždě po burgund-
sku, tak po takovém experimentu 
zatoužili někteří žáci ze 6. a 7. A., 
inspirováni úspěšným cestopisným 
kulinářským dokumentem s Kamu 
ve Vietnamu (http://www.ceskate-

Žáci vařili šnečí hody po burgundsku
levize.cz/porady/11299020466-ka-
mu-ve-vietnamu/). 
A tak jsme se nadvakrát sešli ve 
školní kuchyňce a připravili si tuto 
luxusní pochoutku. Zjistili jsme 
ale, že hlemýždi byli před sto lety 

běžnou součástí jídelníčku našich 
praprababiček, ve Francii jsou pak  
proslulým a oblíbeným národním 
jídlem dodnes.
Jak jsme si je připravili? Děti na-
sbíraly různě po Šluknově asi 
sedmdesát větších hlemýžďů. 
Nechali jsme je zatáhnout se, aby 
se vyčistili. Poté jsme je uvařili, 
vyndali z ulit a získali libové maso 
z nohy šneka, které jsme asi čtyři 
hodiny vařili s divokým kořením, 
zázvorem a kořenovou zeleninou. 
Masem smíchaným s bylinkovým 
máslem jsme nakonec opět napl-
nili vyčištěné ulity (petrželka, čes-
nek). Vše jsme podávali s čerstvým 
světlým pečivem. 
Šnečí hody mohly začít. Text a foto: Mgr. Filip Kadeřábek

parkem České Švýcarsko a poté vy-
razit na komentovanou procházku. 
Obě činnosti se odehrály v okolí 
Dolského mlýnu. Nejdříve nás zá-
stupce NP pan Juda seznámil se si-
tuací u Dolského mlýnu, s potřebou 
zpevněných cest kvůli filmařům, 
a pak už jsme se všichni pustili do 
práce – prosévali jsme naplavenou 
půdu, rozváželi kameny a pomáhali 
zpevňovat přístupové cesty. Po ho-
dině a půl jsme byli s prací hotovi 
a po krátkém odpočinku následova-
la procházka s panem Sojkou, který 

velmi odborně a zajímavě popsal 
pohnutou historii Dolského mlýnu 
a jeho okolí.
Třetí den expedice bylo úkolem vrá-
tit se zpět do Rumburku, tentokrát 
opět po jiné trase, než se šlo první 
den. I když každá ze skupin zažila 
po cestě několik dramatických mo-
mentů, všichni se ve zdraví a v po-
řádku vrátili.
Program tak mohl podle plánu 
pokračovat i v pátek, kdy bylo 
nutné udělat výstup z pondělního 
workshopu a z předchozích tří dnů 
expedice. Pro tento úkol bylo vy-
hrazeno celé dopoledne, následoval 
oběd a prohlídka Lorety s paní Klá-
rou Mágrovou, která vedla poutavý 
a informacemi nabitý výklad o ba-
rokním skvostu města. Bohužel, 
počasí nám už nepřálo tak, jako 
předešlé dny, a proto prohlídku ru-
šily kapky deště dopadající na okna 
a burácení hromu. 
Po odpoledním vystoupení všech 
skupin, s prezentacemi jimi vytvo-
řených firem a zážitků z expedice, 
následoval koncert rumburské ka-
pely The Pix, který byl příjemným 
zakončením programu celého týd-
ne.
Všem zahraničním studentům se 
jejich „výjezd“ do Česka náramně 
líbil. Někdo byl nadšený z výhledů 
a panoramat, někdo z čisté přírody 
národního parku a někdo prostě 
z našich učitelů, pana Hocka a pana 
Wintera, kteří celou organizaci týd-
ne vedli.
Zbývá jen dodat, že další výjezd je 
naplánován v září do Bulharska 
a my Vám z naší účasti určitě přine-
seme další zprávy.

Alžběta Petrášová, V. A
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Původní pivovar stával při panském 
sídle patrně už od pol. 16. stol., ně-
které neověřené prameny uvádějí 
datum 1512, jako rok zahájení 

Na sladovně je zajišťována statika objektu a oprava krovu

Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů 
s tříděným odpadem se uskuteční dne 
5. září 2016. Sváženy budou žluté 
pytle s drobným plastem a PET lahve-
mi, oranžové pytle s nápojovými kar-
tony a zelené pytle s drobnými kovy 
např. plechovkami od potravin, od 
krmení pro domácí zvířata, plechov-
ky od piva apod. Pytle s vytříděným 
odpadem připravte na obvyklou trasu 
den předem, tj. v neděli 4. září 2016. 
Mapa svozové trasy je k nahlédnutí na 

stránkách města Šluknova – Vše o od-
padech. 
Upozorňujeme na to, že žluté, oranžo-
vé a zelené pytle s jiným odpadem ne-
budou sváženy. Pytle na tříděný odpad 
obdržíte na MěÚ ve Šluknově, Odbor 
rozvoje a životního prostředí anebo 
v Technických službách Šluknov spol. 
s r. o. Císařský 378, Šluknov. 
Svoz popelnic a pytlů s biologicky 
rozložitelným odpadem se uskuteč-
ní ve dnech: 

Svoz tříděného odpadu - svoz pytlů 

Rozebírání střechy nad propadlou částí

Možná vize budoucnosti

výroby. Poprvé je však zmiňován 
až roku 1623 v deskovém zápisu, 
kterým byl zapsán Šluknov hraběti 
Mansfeldovi. Od roku 1862 byl pi-
vovar pronajímán a podle smlouvy 

z roku 1888 byla z pachtu vyjmuta 
např. půda sladovny, která sloužila 
ke skladování obilí a nářadí a dále 
k uskladnění semene. Pivovar vyrá-

běl mimo jiné světlý ležák Sprevar, 
který byl po II. světové válce jeho 
nejznámější značkou.
Sladovna s hvozdem č. p. 645 byla 
součástí panského pivovaru a uza-

vírala jihozápadní nároží dnes už 
neexistujícího hospodářského dvo-
ra, který bezprostředně sousedil se 
zámeckým areálem.
S ohledem na skutečnost, že město 
objekt sladovny vykoupilo již ve vel-
mi špatném technickém i statickém 
stavu (propad části střechy, obvo-
dové zdi a kleneb) a byl následně 
prohlášen za nemovitou kulturní 
památku, rozhodlo město Šluknov 

o zahájení celkové revitalizace ob-
jektu, a to etapou zajištující statiku 
objektu a opravu krovu.
Práce budou probíhat za finanč-
ní podpory Programu regenerace 
MPZ Šluknov z gesce MK ČR a byla 
podána žádost o finanční podporu 
Ústeckého kraje z Programu na zá-
chranu a obnovu kulturních pamá-
tek Ústeckého kraje pro rok 2016.

Text a foto: Bc. Michal Bušek

XIX. ročník soutěže Duha právě 
skončil a máme již vítěze, kterým 
se stal tým sedmáků ze ZŠ Velký 
Šenov, pod vedením uč. Zdeňky 
Duškové. Na putovní pohár se však 
zápis o jejich vítězství nevejde, a tak 
pro dvacátý ročník soutěže vyrobí 
firma Skloluxus Mikulášovice nový. 
Jelikož ZŠ Velký Šenov je na prvním 
putovním poháru za těch téměř dva-
cet let nejčastěji vyrytá coby vítěz, 
ponecháme jej k vystavení v jejich 
vitrínce ve vstupní hale školy.
A co Duha je? Duha je všestranná 
soutěž pro osm základních škol 
Šluknovského výběžku, ve které 
žáci dokazují své znalosti a doved-
nosti po celý školní rok. Náplň kaž-
dého soutěžního kola je vždy jiná 
– atletika, cross, plavání, bruslení, 

Po Šluknovsku putuje duhový pohár

znalosti IT, dobrodružná cesta Pev-
ností Boyard, výtvarné práce a také 
znalosti naší fauny a flory.
A právě fauna a flora je rozhodují-

cím soutěžním kolem, které pro nás 
i letos připravil tým z lesnické ško-
ly, tentokrát pod vedením p. Ho-
liče. Počasí nám vyšlo, a tak klání 
mohlo být uskutečněno v arboretu 
v Kunraticích, ve kterém žáci nejen-
že rozeznávali různá paroží, ryby 
a stopy zvěře, ale také prošli část 
arboreta s odborným výkladem 
a také se zúčastnili přednášky o so-
kolnictví s ukázkou několika drav-
ců. Nejlepšími znalci naší přírody 
se stali žáci šluknovské základní 
školy, kterým toto vítězství pomoh-
lo k 6. místu v celkovém hodnocení.
Děkuji všem pedagogům a žákům 
za přátelskou atmosféru a fér jed-
nání, za spolupráci při bodování 
a hodnocení soutěže a p. Holičo-

úterý 12. 7.+ pátek 15. 7.; úterý 26. 7.+ 
pátek 29. 7.; úterý 9. 8. + pátek 12. 8., 
úterý 23. 8. + pátek 26. 8.; úterý 6. 9. 
+ pátek 9. 9. Úterní svozy bioodpadů 
se vztahují na území, kde je svoz čer-
ných popelnic vždy v pondělí a úterý, 
páteční svozy bioodpadů proběhnou 
v místech, kde je svoz komunálu od 
středy do pátku. 
O dalších svozech Vás budeme infor-
movat v dalším čísle Šluknovských 
novin.                           Božena Naňáková

vi a jeho studentům za přípravu 
a uskutečnění poslední části soutě-
že v arboretu.

Text a foto: Renáta Parkmanová
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“Za hranicemi” Šluknovska - Kutná Hora 2
Jak jsem slíbil v minulém čísle, po-
víme si ještě něco málo o mé „turis-

tické nevěře“ - návštěvě malebné-
ho, památek plného města, Kutná 
Hora.
V minulém čísle jsem se zmínil 
o chrámu sv. Barbory a stříbrném 
dole. Dnes bych chtěl pokračovat 
povídáním o katedrále Nanebevzetí 
Panny Marie a sv. Jana Křtitele, či 
o „Kostnici“ v Sedlci…
Katedrála je konventním chrámem 
nejstaršího cisterciáckého opat-
ství v Čechách (r. 1142). Vystavě-
na byla neznámým tzv. Mistrem 
sedleckého chrámu v letech 1290 
až 1320 a kombinuje francouzskou 
gotickou katedrální architekturu 
s německými prvky. Jedná se o styl, 
který zvýrazňuje výšku a subtilnost 
stavby, čemuž odpovídá také jedi-
nečný skrytý opěrný systém.
V roce 1421 byl chrám vypálen hu-
sitskými vojsky, v zoufalém stavu 
zůstal celých 279 let. K obnově svě-

tově proslulé stavby došlo za opata 
Jindřicha Snopka (okolo r. 1700), 

ke spolupráci byl přizván i Santini 
(samonosná klenba a samonosné 
točité schodiště).

Od jara roku 2009 je katedrála po 
rozsáhlé rekonstrukci, započaté 
v roce 2001, kdy byla zařazena do 
Programu záchrany architektonic-

kého dědictví ČR, znovu zpřístup-
něna veřejnosti. Na seznamu světo-
vého kulturního dědictví UNESCO 
je však zapsána již od roku 1995. 
Vstupné pár korun, zážitek k neza-
placení. Je fakt nádherná… Mým 
favoritem je ale stejně sv. Barbora!
O pár kroků dále, téměř v soused-
ství, je další skvost Kutné Hory – 
Kostnice. Pro mnoho návštěvníků 
trochu morbidní. Není jediná, však 
v Čechách kostnic byla spousta již 
za středověku. Tato je ale jedinečná 
svojí výzdobou. Uspořádání kostí 
30 000 lidí (údaje se rozcházejí, 
hovoří se i o 40 tisících) nenajdeme 
nikde jinde – namátkou lustr, mon-
strance, či různé girlandy…
Její založení je svázáno s příbě-
hem opata Heidenreicha, který se 
ve 13. století vypravil do Jeruzalé-

ma, odkud si přivezl hrst posvátné 
půdy. Díky své proslulosti se zde 
nechávali pohřbívat lidé např. až 
z Polska, Bavorska či Belgie.

Později zrušil (nejen) kutnohorský 
klášter císař Josef II. Řadu pozem-
ků a budov tehdy koupili Schwar-
zenbergové, kteří se o necelých sto 
let později rozhodli, že Kostnici 
opraví a v roce 1870 pozvali řezbá-
ře Františka Rinta z České Skalice, 
který sem přišel s manželkou a sy-
nem. A právě on je autorem lustru 
z kostí. Jen pro zajímavost - všech-
ny kosti musely být před použitím 
máčeny v kádích s vápnem, aby byly 
dezinfikovány a mohly tak být i řád-
ně očištěny. Je třeba říci, že všechny 
kosti jsou zde v podstatě pohřbené 
stejně jako v jiném hrobě a časem 
se taktéž „v prach obrátí“. Návště-
va opravdu stojí za to. Dle mého 
úsudku a (ne zrovna úmyslně) od-
poslechnutých útržků rozhovorů 
mnoha návštěvníků si zde totiž uvě-
domíme svoji pomíjivost.
Fota z výletu – a nejen tohoto – mů-
žete najít na adrese www.mikisch.
rajce.idnes.cz. Výletů pro dospělá-
ky či rodinky s dětmi jsou zde zhru-
ba dvě stovky…

Text a foto Jiří Mikisch

Vážení návštěvníci i místní občané, příznivci venkovské architektury, 
rádi bychom Vás pozvali na

Dny lidové architektury Ústeckého kraje,
které se uskuteční v týdnu od 16. do 24. července 2016 v regionu Českého Švýcarska, Šluknovska a Lužických hor. 

Jedná se už o 4. ročník celostátní akce, jejímž smyslem a cílem je přispět k širší popularizaci, hlubšímu poznání a pochopení 
hodnot a významu lidového stavitelství 

a rovněž k posílení vědomí odpovědnosti za jeho uchování příštím generacím.
 Hlavní program bude probíhat v sobotu 16. 7. v obci Lipová u Šluknova u opraveného podstávkového domu č. p. 424 

a jeho součástí budou komentované prohlídky, prezentace, výstavy, ukázky tradičních řemesel a prodej výrobků, občerstvení a další aktivity.
 Možnost nahlédnout do zachovalých a udržovaných zajímavých vesnických staveb, poznat méně známá pozoruhodná místa a památky, 

seznámit se s jejich historií a zvláštnostmi nebo si vyslechnout zasvěcený výklad odborníků budete mít 
v sobotu 16. i v neděli 17. 7. a také během následujícího týdne i v mnoha jiných lokalitách – např. v Krásné Lípě, ve Šluknově, 

Rumburku, Chřibské, Studeném, Jetřichovicích, Doubici, Brtníkách i jinde.
Hlavními pořadateli Dnů lidové architektury Ústeckého kraje jsou FOIBOS BOOKS, NPÚ, 

Ústecký kraj, TUR Šluknovsko, Obec Lipová, České Švýcarsko o.p.s. 
Úplný program s podrobnějším komentářem bude zdarma k dispozici v dostatečném předstihu v informačních centrech, 

muzeích, obcích, restauracích a dalších veřejných místech a partnerských organizacích v regionu 
a také na webových stránkách www.lidove-stavby.cz, www.npu.cz, www.ceskesvycarsko.cz, www.tur-sluknovsko.cz, www.lipova.cz, 

www.podstudencem.cz, www.kr-ustecky.cz, www.mesto-sluknov.cz, www.krasnalipa.cz,  www.npcs.cz, aj.  
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Na výlet, o kterém Vám budu dnes 
vyprávět, se těším několik měsíců. 
Jedu totiž na Moravu za přáteli.
Cesta vlakem je poměrně náročná - 
více než pět set kilometrů. Přijíždím 
pozdě odpoledne do Kyjova, kde na 
mne čeká kamarádka Danuška. Je 
ředitelkou nemocnice v Kyjově, kde 
bude krátká exkurze. Nemocnice je 
to krásná, v přenádherném prostře-
dí. Jednotlivé pavilony jsou umístě-
ny v podstatě v parku.
Dáváme kafíčko a odjíždíme „mě“ 
ubytovat do nedaleké malebné ves-
ničky Milotice, kde má její kama-
rádka Martina penzion. Jsem nedo-
čkavý, po zabydlení totiž jdeme do 
sklípku. 

Lidé na Moravě jsou velice přátelští a dobrosrdeční

Degustace vína je trošku náročná, 
proto jsem velmi ocenil stůl plný 
uzeného masíčka, sýrů a jiných 
pochoutek. Je pozdní večer a zít-
ra mě čeká zdejší zámek, takže už 
nemůžu déle sedět (což mě však 
upřímně mrzí). Lidé na Moravě 
jsou velice přátelští a dobrosrdeční, 

těžko se mi odtud bude odjíždět. Je 
to opravdu srdeční záležitost!
Je ráno, vstávám a po vydatné 

výtečné snídani 
(součástí jsou 
i domácí vajíčka 
„natvrdo“, nevě-
řil jsem, že jsou 
od slepice – byla 
opravdu jednou 
tak veliká než z na-
šeho Tesca). Tě-
ším se na zámek…
První zmínka 
o osadě Milotice 
pochází z přelomu 
11. a 12. století. 
Zámek Milotice 
je barokní stavba, 
která vznikla na-
místo středověké 
tvrze ve 2. polo-
vině 17. století, 
konečná podoba 
zámku však po-

chází až z 1. poloviny století osm-
náctého zásluhou Karla Antonína 
Sérenyi. Posledními soukromými 
držiteli byl rod Seilernů, vzhledem 
k jejich přihlášení se k německé ná-
rodnosti v období 2. světové války 
však byl zámek v roce 1948 zkon-
fiskován na základě Benešových 

dekretů a zpřístupněn veřejnosti.
Zhruba od poloviny 60. let probí-
hala rekonstrukce interiérů zámku, 

v roce 1974 byla nová instalace ho-
tova a návštěvníkům zpřístupněna 
prohlídková trasa se zaměřením 
na baroko, které je pro zámek ty-
pické.
Chtěl bych upozornit, že za pro-
hlédnutí stojí nejen vlastní zámek 

s čestným nádvořím, ale i jízdárna, 
konírna, dvě oranžerie s posezením 
i nádherný park ve francouzském 
stylu a přilehlá bažantnice, kde Vás 
přivítají zámečtí pávi svým halas-

ným zpěvem a můžete si je téměř 
i pohladit.
Je čas oběda… Díky vydatné snída-
ni v penzionu U zámku si dávám 
pouze polévku – hovězí vývar je 
vynikající. Na doporučení přátel 
nejdu na „túru“, ale spíše procház-
ku do přírodní rezervace „Písečný 
rybník“. Viděl jsem dva rybníky 
s faunou a flórou, vyskytující se 
pouze na několika místech v repub-
lice. Tisíce leknínů, mnoho druhů 
vážek, husa velká, krahujec, všem 
známý čáp a mnoho dalších. Na 
fotu (http://mikisch.rajce.idnes.
cz/) určitě nepřehlédněte labutí ro-
dinku. Zhruba hodinová procházka 
stála za to!

U příležitosti setkání rodáků v Sohlandu 
vás zveme

v pátek 15. července 2016 v 17 hodin do Fukova
na bohoslužbu pod širým nebem

Občerstvení zajištěno.
Prodej brožur, pohlednic atd.

V sobotu 16. července 2016 v 9 hodin do Království 
na bohoslužbu v kostele sv. Vavřince.

Následně žehnání opraveného hrobu faráře 
a botanika Wenzela Karla.

V neděli 17. července 2016 v 10 hodin do Šluknova
na bohoslužbu v kostele sv. Václava.
Následně žehnání zrekonstruovaných hrobů 

řezbářů-betlémářů.

Je podvečer, chvilku posedím v re-
stauraci U draka, napíši pro Vás 
toto povídání a půjdu spát. Zítra mě 
čeká cesta domů, vyjíždím v 9.00 
a ve Šluknově vystoupím (doufám) 
po šesté hodině večer. Pokud někdo 
z Vás chce poznat jinou mentalitu 

lidí, naprosto rozdílný způsob živo-
ta než u nás a navíc má rád vynika-
jící víno – neváhejte. Morava a Mo-
raváci určitě stojí za to.

Foto a text: Jiří Mikisch
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Mgr. Andrea Přidalová

Stovky účinkujících,  spalující slunce i průtrž mračen 
- to vše se vystřídalo během slavností
Je to pár dní, co zámecký park opus-
tili poslední návštěvníci Zámeckých 
slavností. V uších nám stále zní 
rockové tóny kapel a před očima 
máme světýlka z ohňostroje. Letošní 
Zámecké slavnosti skončily… 
Jaké to celé bylo?
Slavnostní program zahájila svým 
úvodním slovem paní starostka 
a pak následovala tradiční ochut-
návka programu. I tento rok jsme 
se snažili, aby program obsáhl co 
nejširší záběr a aby si všechny vě-
kové kategorie mohly vybrat to své. 
V pátek to byly hned tři koncerty – 
Atmo music, Surovej Stefan a na 
závěr opět fenomenální Kabát re-
vival. Počasí vydrželo být teplé až 
do pozdního večera, proto zábava 
šuměla svým tempem až do rána.

Zatímco mnozí ještě spali, my už 
pro Vás připravovali sobotní pro-
gram. V parku stálo malé pódium 
pro mažoretky, taneční soubor, di-
vadelní soubor a další účinkující. 
Byli jsme pyšní na všechny, kteří 
umí takovéto úžasné věci a dělají 
tak radost lidem kolem sebe. 
Na velkém pódiu pak probíhal pro-
gram, který byl letos ve westerno-
vém duchu. Mohli jste vidět vystou-
pení s lasem, výuku country tanců, 
vystoupení na koních, žonglování 
s pistolemi, skvělá představení od 
Řádu Černých rytířů a další a další 
vystoupení. Největšími letošní-
mi taháky pak byly koncerty Mira 
Žbirky a Romana Vojtka s kapelou. 
V zámeckém parku pak bylo na 40 
stánkařů s jídlem, pitím, ručními 

výrobky a širokým sortimentem 
zboží. Také soutěže pro děti a dět-
ské atrakce. 
Náš zámek byl celou sobotu otevřen 
veřejnosti. Návštěvníci se mohli 
vrátit v čase v dobových místnos-
tech nebo navštívit různé výstavy za 
zvýhodněnou cenu.
Celý sobotní den provázela vyso-
ká horka, v odpoledních hodinách 
přišla také vydatná sprška. Po ní se 
vzduch vyčistil a na hlavní koncerty 
do zámeckého parku proudily stov-
ky lidí. I přes nepřízeň počasí, které 
opravdu letos nepřálo, navštívily 
naše slavnosti tisíce lidí. 
Opravdu veliký dík patří všem or-
ganizátorům, bez kterých by nebylo 
možné Zámecké slavnosti pořádat. 
Hlavním organizátorem bylo Měs-

to Šluknov, také Agentura Festive 
a Agentura Ma-ja. Velký dík patří 
všem, kteří finančně přispěli: Měs-
to Šluknov, Technické služby 
Šluknov, Plaston CR, Topos a. s., 
Travel Free.
Moc také děkujeme Vám za přízeň 
a těšíme se zase za rok.

Začátkem června byly ve velkém 
sále Šluknovského zámku vyhlá-
šeny výsledky 12. ročníku soutěže 
Města Šluknov a Základní devítile-
té školy J. Vohradského ve Šlukno-
vě ve sběru PET lahví. Slavnostního 
vyhlášení se zúčastnili, kromě žáků 
a učitelů školy, také zástupci města 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže ve sběru 
PET lahví v zámku

a spolupracující firmy – Technic-
kých služeb Šluknov spol. s r.o. 
Soutěž, již tradičně, probíhala ve 
dvou kategoriích. V kategorii tříd 
a v kategorii žáků. Nejvíce PET lah-
ví přinesli do školy žáci třídy 5. B. 
Za své prvenství získali příjemný 
finanční obnos. Na dalších místech 
se umístily třídy: 2. místo – 2. A, 
3. místo – 2. B, 4. místo – 5. A, 5. 
místo – 3. B. Finanční odměny třídy 
nejčastěji využijí jako příspěvek na 

hezký školní výlet. 
V kategorii žáků se nejlepším sbě-
račem stal Roman Zadina ze 2. A. 
Svou cenu, respektive finanční 
obnos, v jaké ji mohl obdržet, pře-
nechal postižené Terezce z Křečan. 
Jeho nápad a sociální cítění, mys-
lím, dojal všechny zúčastněné. Na 

druhém místě se umístila Nikolka 
Zemanová ze 2. A. Třetím nejlep-
ším sběračem byla Adélka Petrouš-
ková z 5. A. Čtvrtou pozici obsadil 
Pavlík Dostál ze 2. A a na pátém 
místě se umístil Tomášek Zeman 
z 5. B. Žáci za své roční snažení zís-
kali hodnotné ceny. 
Svozová firma, Technické služby 
Šluknov, spol. s r.o., dodala do sou-
těže 6 krásných dortů v podobě mi-
moňů, vždy pro první tři umístěné 

v každé kategorii. 
Děti v průběhu 12. ročníku soutěže 
přinesly do školy přes 158 000 kusů 
PET lahví.
Všem blahopřejeme a zároveň dě-
kujeme všem dětem, které se soutě-
že zúčastnily. 
Město Šluknov ve spolupráci se 
Základní školou J. Vohradského vy-

hlašuje 13. ročník soutěže ve sběru 
PET lahví. O prázdninách a v měsí-
ci září mohou děti nosit pytle s PET 
lahvemi každé pondělí na Městský 
úřad ve Šluknově. Do kartičky, kte-
rou si s sebou přinesou, jim bude 
zapsán počet lahví. Získané body 
jim budou započítány za měsíc září. 

Božena Naňáková

Foto: Renáta Parkmanová
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Šluknovský zámek (RIc)
 č. tel. 412 332 711, 
+420 739 593 014, 

e-mail: ic@mesto-sluknov.cz
Provozní doba:

9:00 - 12:00  12:30 - 17:00
Denně vč. víkendů

Šluknovský zámek
má svůj prohlídkový okruh,

 v jehož rámci
 jsou pro návštěvníky 

otevřeny téměř všechny
 prostory zámku,

 včetně dobových místností
 s původními exponáty.

 Prohlídky se konají 
po všechny dny v týdnu, 
včetně sobot a nedělí.

 V přízemí zámku nabízí 
své služby turistům 

a návštěvníkům města 
Regionální informační centrum 

a zámecká cukrárna
své výborné občerstvení.

Šluknovským zámkem 

se provází 

od 2 přítomných osob.

Víte, že...
... Šluknovský zámek navštívila de-
legace knihovníků? 40 knihovnic 
a knihovníků se sjelo do Šluknova 
a zavítali také k nám do zámku.

Za RIC dvoustranu připravila
Mgr. Andrea Přidalová

Ve Šluknově natáčela Ústecká televize

Období teplých letních večerů se blí-
ží a my si pro Vás připravili novinku. 
Koncert ve volné přírodě, v pohodo-
vé atmosféře zámeckého parku. Mů-
žete jen tak posedět nebo si zatančit, 
dobře pojíst...
V našem prvním večeru pod lampio-
ny se můžete těšit na Jitku a Pavla. 
Oba pocházejí z Liberce a oba jste 
měli možnost slyšet a vidět v našem 
blízkém okolí. Společně začali hrát 
již v roce 1990 – ještě jako duo The 
Voices. Dnes jsou vyhledávanými 
hudebníky v širokém okolí. Hra-
jí na výletních lodích do Drážďan 
i Míšně. Jejich repertoár je opravdu 
bohatý, uslyšíte známé i neznámé 
písně. 16. července od 18.00 hodin 
zahrají i nám k poslechu a tanci v zá-
meckém parku.
Ve druhém večeru pod lampiony 
jsme pro Vás přichystali Tomáš 

V neděli 12. června se v našem městě 
natáčelo. Přijel cyklotým v čele s mode-
rátorem Markem Leštinou, aby u nás 
natočili svůj youtube program 2 v 1 měs-
tě. Navštívili Křížovou cestu, centrum 
a také Šluknovský zámek. Od nás pak 
pokračovali na kole do Velkého Šenova 
a Mikulášovic.
Tento pořad pro cyklisty je velice popu-
lární. Ukazuje zajímavá turistická místa 
ve spojení právě s cyklotrasami, které 
daná lokalita nabízí. A protože u nás je 
krásná příroda i cyklostezky, tak jsme 
neváhali a pozvali je také k nám.
Natáčení bylo velice příjemné a vý-
sledek si můžete prohlédnout zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=F_
jRynALLKI&feature=youtu.be

Založíme novou tradici „Večerů pod lampiony“?
Klus Revival (na snímku). Pojďte 
se s námi zaposlouchat do písniček 
Tomáše Kluse, které se dostaly na vr-
chol české i slovenské hudební scény 
a okouzlily nemalou část posluchačů 

Od 22. do 27. června proudily za 
hranicemi davy lidí. Letos se totiž 
v Sebnitz konal slavný, velký Wan-
dertag. Toto období je rájem pro 
všechny německé turisty. Stovky 
připravených tras a průvodců roč-
ně přilákají na 25 tisíc nadšených 
turistů.
Každý rok se však Wandertag koná 
na jiném místě. Letos byl v Sebnitz 
a rozhodli jsme se toho náležitě 
využít. Společně s OPS Krásná 
Lípa jsme propagovali České Švý-
carsko a samozřejmě také naše 
město, které má přeshraničním 
turistům co nabídnout. Zájem byl 
veliký. Spousta turistů u nás již byla 

všech generací. Zažijete jedinečný 
koncert, který s sebou nese spoustu 
dobré nálady, humoru a také líbivé 
texty a melodie. V zámeckém parku 
26. srpna od 18.00 hodin.

Vezměte si pohodlnou obuv na tanec 
v trávě a dobrou náladu. Kdo nechce 
tančit, ať přibalí deku pro případ 
chladnějšího počasí. Při nepřízni 
počasí se program přesune na hlavní 
sál do Šluknovského zámku. 
Vstupné 70 Kč

Desetitisíce nadšených turistů v Německu 
navštívily oblíbený Wandertag 

a chválila město, jeho okolí a také 
krásnou přírodu. Spousta ještě ne 

a věříme, že právě díky této propa-
gaci se o našem městě dozvěděli.
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Více foto na: http://sluknovskeakce.rajce.idnes.cz/

Foto: Renáta Parkmanová

ZÁMEcKÉ
SLAVNOSTI
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Foto: Petr Zápotocký

Foto: Renáta Parkmanová

Foto: Josef HaladaV neděli 26. června 2016 byla zahájena Slavnost patronů města Petra 
a Pavla hudbou pozounového orchestru z Grosspostwitz. Slavnosti se 
osobně zúčastnil i hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček a zá-
stupkyně ředitele Krajského úřadu ÚK Ing. Monika Zeman. V zaplněném 

kostele se konala slavnostní mše a poté proběhlo velmi přátelské posezení 
s občerstvením na faře.                                                                         Eva Džumanová

Slavnost patronů města Šluknova Petra a Pavla

ZÁMEcKÉ
SLAVNOSTI
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Kuchařčino okénko - letní kuchyně
V městské knihovně se často stává, 
že se tu potkají kamarádky, přítel-
kyně a známé, které si kromě do-
poručení oblíbené knihy, vymění 
i tipy na dobrou koupi („ve slevě 
mají...“), nebo nenáročný recept. 
Rozhodli jsme se s Vámi podělit 
každý měsíc o tyhle „osvědčené“ 
a zaručeně úspěšné návody na 
stránkách ŠN v pravidelné rubri-
ce. Budeme rádi, pokud nám do 
městské knihovny „svůj“ recept na 
moučník, či jídlo přinesete nebo 
pošlete mailem (knihovna@mesto-
-sluknov.cz) i Vy. 
Tentokrát jsme se zaměřili na „letní 
kuchyni“ tj. na jednoduchá zeleni-
nová jídla. Grilování masa, které 
k létu také neodmyslitelně patří, si 
necháme do příštího čísla.

Cuketa na cibulce s vajíčkem

Suroviny: 4 cukety (malé), 2 cibu-
le, pepř (mletý), olej (olivový), sůl, 
vejce
Postup: Cibuli oloupeme, nakrájí-
me na kostičky a orestujeme na roz-
páleném olivovém oleji dozlatova. 
Mezitím důkladně omyjeme cukety, 
nahrubo je nastrouháme i se slup-
kou a přidáme je k opečené cibuli. 
Osolíme, opepříme, podlijeme asi 
100 ml vody a dusíme pod poklič-
kou na mírném ohni asi 10 - 15 
minut. Podle chuti můžeme dosolit 
a podáváme s natvrdo uvařeným 
vajíčkem.

Zapečená brokolice
Suroviny: brokolice, anglická sla-
nina, cibule, brambory, sůl, pepř, 
kmín, niva, olej, mletá paprika, vej-
ce, mléko
Postup: Pekáč vyložíme slaninou, 
poklademe kroužky cibule, plátky 
brambor, osolíme a opepříme. Při-
dáme růžičky brokolice, posypeme 
kmínem a rozdrobenou nivou. Při-
dáme další vrstvu cibule a brambor, 
pokapeme olejem a jemně posype-
me paprikou. Zapečeme, zalijeme 
vejci rozšlehanými v mléce a dope-
čeme. 

Babiččin zeleninový nákyp

V knihovně probíhá dlouhodobá 
soutěž, při které se lze něco dozvě-
dět a získat volný lístek pro jednu 
osobu na jednu kulturní akci dle 
vlastního výběru – v kulturním 
domě nebo ve Šluknovském zám-
ku. Volná vstupenka platí do konce 
roku 2016.
Otázka na červenec a srpen:
XXXI. letní olympijské hry 2016 
budou představovat velkou mezi-
národní sportovní událost – po-
kračování tradice olympijských 
her, organizovanou Mezinárod-
ním olympijským výborem. Za 
místo konání bylo vybráno brazil-
ské město, na jehož stadiónu Ma-

Suroviny: 3 cukety, sůl, 2 papriky, 
400 g rajčat, 6 lžic olivového oleje, 
nasekaná bazalka, stroužek česne-
ku, mletý pepř, 4 sardelky v oleji, 
150 g plátkového sýra
Postup: Cukety zbavíme konců, 
omyjeme a podélně rozpůlíme. 
Asi 2 minuty je namáčíme ve slané 
vodě, pak je vyjmeme a necháme 
okapat. Papriky krátce opečeme 
v troubě nebo na plameni a spaří-
me, abychom je mohli oloupat. Pak 
paprikové lusky rozpůlíme nebo 
rozčtvrtíme, zbavíme stopek, já-
dřinců a bílé dužiny a nakrájíme na 
proužky. Rajčata křížem nařízneme 
ostrým nožem, spaříme a olou-
peme. Dužinu nakrájíme na malé 
kostičky, přičemž odstraníme stop-
ky a jádra. Dobrou polovinu oleje 
rozpálíme v kastrůlku a osmah-
neme na něm rajčata s bazalkou. 

racaná proběhne 5. srpna 2016 
zahájení. K ukončení her pak 
dojde 21. srpna. Soupeření o 306 
sad medailí by se mělo uskutečnit 
ve 28 sportech, a to na 35 sporto-
vištích, situovaných převážně na 
okraji západní zóny města v Barra 
da Tijuca.
Toto brazilské město se stane prv-
ním jihoamerickým městem, ve 
kterém se uskuteční olympijské 
hry a jako hostitelské město bylo 
oznámeno 2. října 2009 na třinác-
tém olympijském kongresu v Ko-
dani. Znáte jméno tohoto brazil-
ského města?
Správná odpověď na otázku 

z června zněla: J. K. Rowlingo-
vá. Tato anglická spisovatelka 
26. června 1997 poprvé veřejně 
publikovala knihu, jejímž hlavním 
hrdinou byl Harry Potter. Narodila 
se 31. července 1965 v Yate, píše 
také pod pseudonymem Robert 
Galbraith. Je známá zejména díky 
řadě knih o čarodějnickém učni 
Harry Potterovi, ale i novele pro 
dospělé - Prázdné místo. „Čaro-
dějnická série“ o Harry Potterovi 
získala celosvětový úspěch včetně 
řady ocenění a prodalo se jí více 
než 400 milionů kopií. Kromě psa-
ní knih o Harry Potterovi je známá 
také svým životním příběhem, kdy 

Soutěžte s knihovnou o volné vstupenky

Přidáme rozmačkaný oloupaný 
stroužek česneku a vše dusíme při 
mírné teplotě asi 15 - 20 minut. 
Opepříme. Sardelky necháme oka-
pat a podélně rozpůlíme. Olivovým 
olejem vymažeme formu v odpoví-
dající velikosti, na dno rozložíme 
rozříznutou stranou nahoru cukety 
a posypeme trochou soli. Navrch 
rozdělíme rajčata a proužky paprik, 
zakryjeme plátky sýra, rozložíme 
sardelky a pokapeme zbylým olivo-
vým olejem. Nákyp pečeme v trou-
bě předehřáté na 200 °C asi 15 - 20 
minut.

Květákové placičky
Suroviny: 1 květák, 3 vejce, 3 lží-
ce mouky (hrubá), sůl, olej (nebo 
máslo) na smažení
Postup: V osolené vodě uvaříme 
téměř doměkka květák, vytáhne-
me, necháme okapat a najemno 
ho nasekáme. Přidáme žloutky, 
mouku, sůl, promícháme a potom 
opatrně vmícháme tuhý ušlehaný 
sníh z bílků. Z této směsi klademe 
lžící do rozpáleného oleje placičky, 
které lžičkou lehce přimáčkneme. 
Osmažíme dozlatova a podáváme 
s vařenými bramborami a čerstvou 
zeleninou.

Cuketové bramboráky
Suroviny: cuketa, sůl, majoránka, 
vejce, mouka (hladká), česnek, olej 
(nebo máslo)
Postup: Cuketu oloupeme, najem-

se z života na sociálních dávkách 
stala během pěti let multimilionář-
kou. Nedělník The Sunday Times 
v roce 2008 odhadl její majetek 
na 560 milionů liber (1,1 miliard 
amerických dolarů) a označil ji za 
12. nejbohatší ženu v Británii. For-
bes ji označil jako 48. nejvlivnější 
celebritu roku 2007. Stala se fi-
lantropkou, podporuje organizace 
jako Comic Relief, One Parent Fa-
milies a Multiple Sclerosis Society 
of Great Britain.
Vylosována byla správná odpo-
věď slečny Kláry Černochové a ta 
si může volnou vstupenku vyzved-
nout v městské knihovně.          (šti)

no nastrouháme a vymačkáme z ní 
vodu. Podle chuti přidáme utřený 
česnek, hladkou mouku, majorán-
ku a vejce. Vypracujeme těsto a na 
rozpáleném tuku či oleji smažíme 
tenké placky dozlatova.

Zapečené cukety se sýrem 

Suroviny: 4 cukety (malé), 4 raj-
čata, 4 středně velké brambory, 
1 cibule, 100 g anglické slaniny, 
2 stroužky česneku, tuk, sůl, mletý 
pepř, tymián, rozmarýn, bazalka, 
200 g tvrdého sýra, 30 g slunečni-
cových semínek
Postup: Oloupané brambory omy-
jeme a nakrájíme na tenké plátky. 
Cukety omyjeme, osušíme, odříz-
neme konce a nakrájíme je na tenká 
kolečka. Rajčata nakrájíme také na 
plátky. Anglickou slaninu a olou-
panou cibuli nakrájíme na kostky, 
česnek oloupeme a nakrájíme ho na 
tenké plátky a vše společně orestu-
jeme na rozpáleném tuku. Tymián, 
rozmarýn a bazalku opláchneme 
a nadrobno nasekáme, sýr nastrou-
háme nahrubo. Zapékací mísu vy-
mažeme tukem, střídavě do ní roz-
ložíme cukety, rajčata a brambory, 
posypeme osmaženou slaninou 
s cibulí a česnekem a okořeníme 
nasekanými bylinkami. Dle chuti 
osolíme a opepříme, posypeme na-
strouhaným sýrem a slunečnicový-
mi semínky. Celý pokrm zapečeme 
při 180 °C.                                               (šti)
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Měsíc s měsícem se sešel a máme tu konec školního roku. Byl to rok plný 
radostí, někdy i menších starostí a celý jsme ho ukončili jen radostnými 
chvílemi. 

Předprázdninové hraní, oslava, výlet a loučení se školáky

Tou první byla tradičně oslava Dne dětí na naší školní zahradě, kde byly pro 
děti připraveny soutěže a odměny. 

Nejvíc jsme se však těšili na výlet, který byl tentokrát směrován do arbore-
ta, kde na nás čekala veverka a zaječí rodina, ale také Jeníček s Mařenkou, 
kteří zabloudili do perníkové chaloupky. Společně jsme si zopakovali ně-
které znalosti o životě v lese, pomáhali jsme veverce sbírat oříšky, zajícům 

zase třídit šišky a nakonec jsme si s nimi zahráli na zajíčka ve své jamce. 
Samozřejmě nechyběly svačinky, které nám připravily naše maminky.
A na závěr jsme se rozloučili s našimi budoucími školáčky a jejich rodiči, 
kdy jsme si všichni společně užili veselé soutěžní odpoledne, pochutnali 
jsme si na buřtících a na dobrotách, které opět připravily maminky, za což 
jim mockrát děkujeme. 

Příjemnou tečkou pak bylo zpívání u ohýnku, kdy nám na kytaru zahrá-
la p. učitelka Péťa a milým zpestřením celého odpoledne bylo vystoupení 
místních mažoretek pod vedením slečny Romany Wiesnerové. Také jim 
mockrát děkujeme.

Foto a text: Hana Princová
Teď se již opravdu loučíme, všem dětem, rodičům i „našim“ čtenářům pře-
jeme krásné sluníčkové léto.
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Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, spokojenosti a pevného zdraví.

VZPOMÍNKA

Vojtíška Bilého
Jozífka Totha
Dominika Anderleho

Př iv íta l i  j sme občánky

paní Zitou Zálešákovou
paní Irmgard Mihalíkovou
paní Milenou Tejnarovou

Rozloučili jsme se s

60 let
pp. Dymitrovová Gabriela
Gucká Maria
Rostová Jaroslava
Stejskal Petr
Procházka Pavel
Karala Ladislav
65 let   
pp. Čvančara František
Kelucová Věra
Vaněk Václav
Klímová Emilie
Müllerová Dana
Nepovímová Věra
Vaňková Zdeňka
Stelmaščuková Hana
Přibyl Milan
Kuruc Karel
Broumová Alena

Blahopřejeme k životnímu jubileu

Charvátová Irena
70 let
pp. Frániková Miroslava
Kořínek Milan
Středa Miroslav
Machovec Oldřich
Pietschmannová Jaroslava
75 let
pp. Kyselková Renata
Wittgruberová Jiřina
Šulák Ludvík
Zenkner Günter
80 let
pp. Otáhalová Krista
Posedělová Marie
81 let 
pp. Veverka Karel
Soukupová Edita
Turek Josef 

Dne 25. června 
2016 by se dožil 
80 let pan Fran-
tišek Dužár.
Vzpomínají - 
manželka Dana, 
děti Jiří, Franti-
šek a Ivana.

Dne 30. června 2016 byla poblahopřát p. starostka Mgr. Eva Džumanová 
naší druhé nejstarší občance města  Šluknova p. Marii Veselé, která se do-
žila úžasných 97 let.  
Popřejme jí do dalšího života hlavně zdraví, štěstí a hodně spokojenosti. 

Jana Galbavá

Setkání po 60 letech, jedněch z prvních poválečných žáků Šluknovské školy 
z let 1948-1956.

Karel Frýda 

82 let
paní Gamberská Jana
84 let
paní Skřivánková Slávka
85 let
pp. Kroupa Miloslav
Horák Jaroslav
Plchová Anna
86 let
pan Diviš Stanislav
87 let
paní Šicová Marie
89 let
paní Sedláková Marie
94 let
paní Hlavsová Ludmila
97 let
paní Veselá Marie

P O D Ě K O V Á N Í

Vzpomínky, blahopřání, poděkování a články jsou zveřejňovány zdarma.

První červnové nedělní odpoledne u rybníka na Křížovém vrchu jsme se 
s dcerou staly svědky situace, kdy labutí rodinka byla v ohrožení.
Ve vodě byl vlčák a majitel se ho snažil odvolat na břeh. Pes neustále proná-
sledoval labuť, která lákala psa od rákosí, kde na hnízdě seděla druhá labuť. 
Uběhlo už více než 45 minut a jak pes, tak labuť, byli očividně hodně una-
veni, labuť ještě naříkala. Potřebovali už rychlou pomoc. Majitel pro psa 
do vody nemohl, neuměl plavat. Pes na povely nereagoval, nezbývalo, než 
zavolat Městskou policii. Přijel p. Beníček, který se obrátil na šluknovské 
profesionální hasiče, víme jen, že byli ze směny A.
Za pomoci nafukovacího člunu a majitele psa se hasičům podařilo psa od-
chytit. Mimochodem pes byl vyčerpaný a rád, že je z vody venku.
Velice všem děkuji a vážím si těchto lidí, kterým příroda není lhostejná 
a jsou profesně na svých místech. Dík patří nejen hasičům a policii, ale 
i veliteli hasičů, který záchrannou akci povolil.

Eva Černá
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem, kteří si na mě vzpomněli 
a přišli mi pogratulovat k svátku. Všechna přání mě moc dojala a zároveň 
překvapila.

Iveta Krejčíková
2. B ze ZŠ Šluknov děkuje
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem pracovníkům Pizzerie ve 
Šluknově za vstřícnou obsluhu a milé chování při našich společných tříd-
ních akcích.
Zároveň bych jako třídní učitelka ráda poděkovala všem svým rodičům za 
jejich vstřícnost a ochotu pomoci při těchto akcích, za osobní výpomoc pak 
především B. Stift Gerlichové. 
Těším se na spolupráci v dalším školním roce.

Hana Syrochmanová, tř. učitelka

Touto cestou bychom velice rády poděkovaly paní učitelce Daně Tiché za 
obětavý a vstřícný přístup k našim dětem. Maminky dětí z oddělení Hvěz-
dičky.

Děkuji rodině, přátelům a známým za projevenou účast k vyprovodění při 
poslední cestě mého manžela pana Jiřího Stelmaščuka.
Manželka a děti
Také mnohokrát děkuji MUDr. Prejzkovi za neutuchající péči při těžké 
nemoci a dalšímu zdravotnickému personálu za jejich péči.

Hana Stelmaščuková
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Foto: Renáta Parkmanová

Ve dnech 25. až 29. května 2016 
se v německém Lipsku konalo 
sté výročí oslav katolických dnů, 
kam jsme byli pozváni účinkovat 
27. května na podiu německé Cha-
rity. Také my jsme měli možnost 
se setkat se spoustou tanečních 
souborů a hudebních kapel. Ob-
lastní charita Šluknov v čele s paní 
Dr. Evou Habel, připravila pro ten-
to den zajímavý program, ve kte-
rém vystoupili členové, zaměstnan-
ci a dobrovolníci z oblastní charity. 
Za OCHŠ zde vystoupilo kytarové 
Trio Gitano, taneční soubor Loli 
Ruža, hudební skupina Gypsy band 
s ambiciózní zpěvačkou Anetou 
Mikovou, zatančily nám i nejmlad-
ší členky souboru Jenyfer Cínová 
a Natálka Kováčová a na housle za-
hrála začínající houslová virtuoska 
Anežka Hoťová. Následoval roz-
hovor o situaci Romů v Čechách. 

Oslavy katolických dnů 
I když nám počasí zrovna moc ne-
přálo, tak si myslím, že jsme si to 
všichni vychutnali až do konce.
Jak to všechno začalo?
Ráno v 7.00 hodin jsme odjížděli 
od Ambrely. Před naším vystou-
pením na Marktplatz v 15.15 jsme 
stihli dechové kapely z Německa 
a další taneční soubory. Poté jsme 
měli zhruba hodinu volno, a tak 
jsme se šli podívat na různé památ-
ky a další podia, na kterých se tyto 
slavnosti konaly. I zde jsme viděli 
spoustu zajímavých hudebních in-
terpretů a tanečních souborů. Do 
Lipska nás jelo celkem 45, z toho 
20 účinkujících. Zhruba ve 14.00 
hodin proběhla zkouška ozvučení. 
Poté jsme se ještě občerstvili a šli 
jsme k podiu, kde na naše vystou-
pení čekalo neuvěřitelné množství 
nadšených diváků. Máme za sebou 
již spoustu vystoupení, ale takové 

obecenstvo jsme opravdu nečekali. 
Nastaly chvíle trémy, ale nakonec 
jsme vše zvládli. Náš 30 minuto-
vý program zahájilo kytarové Trio 
Gitano, dále taneční soubor Loli 
Ruža, Gypsy band a celý náš pro-
gram zakončili všichni účinkující 
s písní Ave Maria. Po vystoupení 
nás pozvala drážďanská Charita na 
grilování a pomalu jsme se chystali 

na cestu domů. Rád bych dodal, že 
to byla velice příjemná zkušenost 
a všem se nám to velice líbilo.
Rád bych poděkoval všem účinkují-
cím za skvělý výkon a celému vede-
ní Oblastní charity Šluknov v čele 
s paní ředitelkou Evou Habel za to, 
že nám bylo umožněno toto vystou-
pení a za krásný zážitek.

Text a foto: Milan Billy

Slavnostní předávání vysvědčení studentům 
a žákům devátých tříd 

Těsně před prázdninami se Šluknovský zámek stal místem, kde slavnostně 
obdrželi vysvědčení žáci 9. tříd ZŠ J. Vohradského Šluknov a studenti Bez-
pečnostně právního oboru ze SLŠ a SOŠS Šluknov.
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Město nabízí dům k prodeji
Zastupitelstvo města Šluknov na svém 11. zasedání 14. 6. 2016 opětovně rozhodlo o záměru prodat rodinný 
dům v řadové zástavbě ve Smetanově ulici č. p. 2 se třemi bytovými jednotkami. 

Nabídky je možné podávat do 19. 8. 2016 do 14.00 hodin 
na podatelnu Městského úřadu Šluknov. 

Písemná nabídka musí obsahovat minimálně tyto 
skutečnosti:
a) jméno a příjmení, datum narození (jedná-li se 
o koupi do SJM, uvést u obou manželů), u zájemce 
právnické osoby obchodní firma společnosti, identi-
fikační číslo, daňové identifikační číslo, provozovnu, 
zodpovědnou osobu (statutární orgán) 
b) místo trvalého pobytu zájemce fyzické osoby, sídlo 
právnické osoby, u zájemce právnické osoby je nutno 
doložit nabídku originálem/ověřeným opisem výpisu 
z obchodního rejstříku či jiného obdobného rejstří-
ku ne staršího než 3 měsíce přede dnem uvedeným 
v tomto záměru jako poslední den pro podání nabídky 
c) státní příslušnost zájemce fyzické osoby 
d) nabízená kupní cena za předmět převodu v Koru-
nách českých 
e) způsob úhrady ceny – v případě využití úvěru je 
nutno doložit příslib úvěrující banky 
f) závazek zaplatit kupní cenu nejpozději do 30 dnů 
od podpisu kupní smlouvy
g) telefonické spojení, příp. e-mailové spojení 
h) je-li zájemce v řízení zastupován jinou osobou, 
předloží ověřené zmocnění – plnou moc 
i) zastupování ke všem právním i správním úkonům 
souvisejících s koupí předmětu prodeje

j) vlastnoruční podpisy uchazeče - u manželů obou 
k) místo, datum podpisu oprávněnou osobou.    
Podrobnější informace lze získat v záměru prodeje 
nemovitosti na úřední desce města nebo na Odboru 
správy majetku MěÚ Šluknov, tel. 412 315 326, email: 
masopust@mesto-sluknov.cz.

Ing. Petr Masopust
vedoucí Odboru správy majetku

Program prevence kriminality ve spolupráci s městskou policií 
vyhlašuje soutěž 

„LETY MIMO“
Soutěž amatérského filmu a výtvarných aktivit se zaměřuje 

na témata rizikového chování dětí a mladistvých, 
to je např. závislé chování, šikana, 

domácí násilí, kriminalita, záškoláctví. 
Školská zařízení, neziskový sektor nebo zájmové spolky 

mohou do soutěže vyslat jednotlivce 
nebo skupinu maximálně pěti tvůrců, 

kteří mohou vytvořit dokument, krátký film nebo komiks. 
TERMÍN ODEVZÁNÍ FILMŮ S VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKOU 

DO 20. 12. 2016 (více na www.mesto-sluknov.cz)
Cílem soutěže je zviditelnit pohled mladé generace 
na problémy v oblasti sociálně nežádoucích jevů, 

a to velmi kreativní formou. Celý proces tvorby bude 
přínosem nejen pro tvůrce, ale současně může být užitečným 

nástrojem v oblasti prevence kriminality a sociálních patologií. 
Za realizační tým Bc. Marcela Postlerová

Varhanní duchovní hudba ve Filipově
Každou neděli od 14.00 hodin

Bazilika Panny Marie
17. července – Petr Kolář, varhany

24. července – Jiří Strach, mluvené slovo
Ivana Michalovičová, varhany

31. července – Kateřina Chroboková, varhany
7. srpna – Michal Novenko, varhany

Jana Bínová Koucká, soprán
14. srpna – Gregoriánská schola, chorál

Martin Moudrý, varhany
21. srpna – Douglas Bruce, varhany (GB)
28. srpna – Collegium pražských trubačů

František Šťastný, varhany
Vstup volný

Info: č. tel. 602 933 144, chlum.varhany@seznam.cz
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Je všeobecně známo, že v nižších 
fotbalových soutěžích ubývají hrá-
či. Mnoho oddílů se proto ani ne-
snaží o postup do vyšších soutěží, 
jiné se z nich odhlašují během sezo-
ny, jiné se nepřihlašují vůbec a se-
trvávají v soutěži, kterou bez potíží 
vyhrály.
Krajský fotbalový svaz se rozhodl 
hledat fotbalové talenty mezi nej-
menšími dětmi a vyhlásil program 
„Měsíc náborů“. V každém okrese 

ŠD při ZŠ Jiříkov ve spolupráci se 
Schrödingerovým institutem pořá-
dala 8. června Olympiádu pro škol-
ní družiny.
Vybrali jsme sedm statečných, kteří 
reprezentovali naši školu – Lukáš 
Jirků, Vašek Nývlt, Pavel Dostál, 
David Nguyen Minh Duc, Ond-
ra Nepovím, Karolína Hejhalová 
a Adéla Poštová.
V Jiříkově jsme se sešli na fotba-
lovém hřišti Spartak. Zde na nás 
čekalo milé přijetí pořadatelů olym-
piády a připravená sportovní stano-
viště.
Jiříkovští hasiči zapálili olympijský 
oheň. Jednotlivá družstva se před-
stavila svými bojovými pokřiky.
Nastal čas sportovních výkonů. 
Sedm týmů se rozešlo ke stanoviš-
tím. Poměřili jsme své síly v běhu 
na 50 m, skoku z místa, hodu na cíl, 
hodu do dálky kriketovým míčkem, 

Sedm statečných reprezentovalo na olympiádě družin

štafetovém běhu a slalomu na ko-
lech. Odpočinkové stanoviště měli 

na starost hasiči.
Volný čas jsme využili k návštěvě 

hasičského vozu, který jsme si pro-
hlédli ze všech stran. Ventilátor nás 
příjemně osvěžil v tomto sluneč-
ném dni.
Pak už se sčítaly body. Některá 
družstva měla stejný počet bodů, 
a proto následoval rozstřel kriketo-
vým míčkem. I náš tým Robinsonů 
soupeřil o 2. a 3. místo se ŠD Pas-
telka Rumburk. A jak to dopadlo? 
1. místo – ŠD Horní Jindřichov, 
2. místo – ŠD Pastelka Rumburk 
a 3. místo ŠD Šluknov.
Gratuluji dětem ke krásnému 
3. místu. Děkuji také za krásný den, 
který jsme si společně užili. Moc se 
nám v Jiříkově líbilo.
Děkujeme pořadatelům ze ZŠ Ji-
říkov a Schrödingerovu institutu, 
kteří se o nás po celou dobu vzor-
ně starali. Těšíme se na 2. ročník 
Olympiády pro ŠD.

Šimonková Martina

Hledali jsme fotbalové 
talenty mezi nejmenšími

Ústeckého kraje se jeden sportovní 
klub stal pořadatelem sportovní-
ho dopoledne, na které pozval děti 
z mateřských škol a žáčky prvních, 
druhých a třetích tříd základní ško-
ly. V Děčínském okrese se o pořa-
datelství přihlásil fotbalový oddíl 
našeho SK Plaston.
V pátek 3. června se na stadionu 
Slávy Novotného sešly dvě stovky 
školáčků a předškoláčků, pro kte-
ré organizátoři a aktivní fotbalisté 

připravili deset sektorů, na kterých 
se děti nejdříve rozcvičily a postup-
ně si vyzkoušely různé sportovní 
discipliny s míčem i bez míče – od 
proskakování obručí a běh, driblink 
s míčem, skákání přes švihadlo, 
přetahování lanem i závody v pyt-
lích. Zkoušeli střely na branky, ve 
kterých proti nim stáli fotbalisté 
druholigového Varnsdorfu, a zá-
kladní fotbalové dovednosti je učili 
členové našeho SK Plaston.
Kdo by si myslel, že budou děti po 
dopoledni plném pohybu unave-
né, obrovsky se mýlil. Závěrečné 
opravdové fotbalové zápasy absol-
vovali kluci i děvčata se stejným 
nasazením, jako všechny předchozí 
discipliny. A ti, co nehráli, vytvořili 
na tribuně neskutečnou diváckou 
atmosféru. Za snahu a sportovní 
přístup pak každý malý sportovec 

dostal sladkou odměnu a přede-
vším první sportovní medaili.
Tato krásná akce splnila svůj účel 
– naši fotbalisté společně s profesi-
onálním trenérem mládeže Ústec-
kého krajského fotbalového svazu 
Janem Štefkem vybrali téměř dva-
cet dětí s nesporným talentem, kte-
ré by chtěli po prázdninách pozvat 
k pravidelným tréninkům a vytvořit 
tak „podhoubí“ pro další pokračo-
vání fotbalu nejen ve Šluknově.
A na úplný závěr děkuji všem uči-
telkám a učitelům nejen za péči 
o děti, ale i za zapojení se do všech 
disciplin, našim fotbalistům a orga-
nizátorům za práci na jednotlivých 
stanovištích i v zázemí, a přede-
vším Ivanu Kolomazníkovi a Lá-
ďovi Čurgalimu za přípravu akce 
a všechnu práci kolem.

Ing. Milan Kořínek
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Hledáte zaměstnání?
Jste empatičtí a chcete prožít prázdniny na Lipně?

Penzion „EDER“ Vás zaměstná v restauraci,
prodejním kiosku

jako brigádníky 
a poskytne Vám dobrou mzdu

a stravu s ubytováním ZDARMA.
Informace na telefonu 602 664 620

a e-mail. adrese: info@penzioneder.cz
Najděte si nás na:

www.penzioneder.cz a www.lipno-daniela.cz

Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák
Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84

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

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě

HLEDÁTE DOBŘE PLACENOU A ZAJÍMAVOU PRÁCI?
MÁTE ZKUŠENOSTI SE VSTŘIKOLISY?

TAK HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
Nabízíme:

stabilní zaměstnání u nadnárodní společnosti
mzda, která se jinde nenajde = 30 000Kč/měs

budete součástí nově budovaného týmu
V případě zájmu nám zašlete životopis 

na kleckova@ariete-group.eu 
nebo volejte na tel.: 724 578 725 

Další volné pozice naleznete na www.arietepersonal.cz

SLEVY - v poznávacích v zájezdech na rok 
2016:

MALÉ KARPATY A BRATISLAVA: 18. 7. -24. 7. 2016 
- cena 6 000 Kč (hotel s bazénem)

KROMĚŘÍŽSKO PERLY UNESCO: 25. 7. - 31. 7. 2016 
- cena 6 100 Kč

POLSKO: 8. 8.-14. 8. 2016 
- cena 5 900 Kč

Ceny po slevě zahrnují: 
dopravu, ubytování, bohatý program, průvodce.

Podrobné informace o zájezdech na www.janahusakova.cz
CK Mgr. Jana Hušáková, Pražská 2952, 407 47 VARNSDORF, 
tel. 412 372 428, 607 109 402, mgr.janahusakova@seznam.cz
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Jak se nám dařilo v soutěži? V se-
zoně 2015/2016 si v okresním pře-
boru šluknovský ženský tým nevedl 
špatně. I když už nepatříme k nej-
mladším, skončily jsme ze 7 týmů 
na celkovém 2. místě, kdy vítězná 
Česká Kamenice měla jen o 1 bod 
víc než my. 
Novinkou minulého roku bylo vy-
budování hřiště na plážový volejbal 
na šluknovském stadionu, který je 

Ženský volejbalový tým si nevedl špatně

některými našimi členy pravidelně 
využíván, kdykoli to počasí dovo-
lí. Za toto hřiště velice děkujeme 
technickým službám a také vedení 
města za podporu sportu ve Šluk-
nově. V červnu se zde pořádá tur-
naj, kterého se účastnila celá řada 
našich členů.
Mužská volejbalová soutěž se na 
okresní úrovni již několik let ne-
hraje. Někteří hráči se ale účastní 

Zadní řada: Lucka Fryčová (nahrávka, smeč), Anička Bušková (blok), 
Lucka Kašparová (smeč), Marika Žďánská (smeč), Verča Žďánská (smeč), 
Hanka Srbová (smeč, blok). 
Přední řada: Jana Šulcová (nahrávka), Pavla Kočová (blok, smeč ), Hanka 
Fráňová (nahrávka)

turnajů v okolí – v Mikulášovicích, 
Krásné Lípě aj. Jeden takový pořá-
dá i náš oddíl začátkem června. 
Letos to bylo v krásný slunečný den 
4. června, kdy se opět konal tradič-
ní volejbalový turnaj „Memoriál 
Jiřího Ducháče“ na antukových 
dvorcích šluknovského stadionu. 
Zúčastnilo se ho šest smíšených 
družstev, z nichž jedno bylo již tra-
dičně sestaveno rodinou Ducháčo-
vých a ostatních pět bylo nalosová-
no z přihlášených hráčů a hráček 
nejen ze Šluknova ale i okolí. A i le-
tos tým Ducháčů vyhrál. Za přípra-
vu tohoto turnaje patří veliký dík 
Marice Žďánské, Jardovi Frá-
ňovi, Frantovi Koňákovi, rodině 
Šteflových a dalším, kteří pomohli.
Bohužel dětský oddíl volejbalu ve 
Šluknově (stejně jako v okolních 
městech) již skončil pro nedostatek 
členů. Proto se letos poprvé neko-
nal ani volejbalový turnaj mládeže. 
Někteří mladí zapálení (a velice 
šikovní) hráči ale naštěstí s volej-
balem úplně neskončili a chodí na 
tréninky s dospělými, za což jsme 
velice rádi – jmenovitě Honza 
a David Šteflovi, Kristýnka Gal-
lová a Eliška Michalíčková. Snad 
jim to vydrží a přinese jim volejbal 
jednou v životě tolik zážitků a přá-

tel jako nám všem, kteří jsme začali 
hrát už v minulém tisíciletí. 
Je pravdou, že v dnešní hektické 
době se kolektivnímu sportu ne-
daří, ale ve Šluknově je stále dost 
volejbalových nadšenců, pro které 
mají pravidelné tréninky (a akce 
s tím spojené) své pevné místo 
v programu. Je to již třetí rok, co tu 
s námi není náš bývalý spoluhráč 
a kamarád Jirka Ducháč, na které-
ho stále vzpomínáme. Věřím, že by 
byl spokojený, že jsme dobrá parta 
a že nám volejbal přináší stále ra-
dost a doufám, že nám to ještě pár 
let vydrží. 

 Anna Bušková

Foto: Dušan Blanár

Vítězové jubilejního 10. ročníku 
Memoriálu Slávy Novotného 
v malé kopané jsou ze Šluknova, 
konkrétně družstvo REPRE Šluk-
nov. Ve finálovém zápase jeho borci 
porazili své odvěké soupeře z týmu 
Bílá vdova.
Turnaj proběhl v sobotu 25. červ-
na na našem fotbalovém stadionu. 
Jeho plocha byla pro tento účel 

Jubilejní Memoriál 
Slávy Novotného

rozdělena na čtyři malá hřiště, na 
kterých souběžně probíhaly sou-
boje každý s každým ve skupinách 
a potom vyřazovací utkání o postup 
do semifinále a finále. Protože bylo 
přihlášeno celkem 18 mužstev a na 
stadionu vládlo veliké vedro, byl 
každý zápas pro hráče velice ná-
ročný a mnoho z nich vzalo za vděk 
sprchou z kropícího zařízení, spuš-

těného v přestávkách mezi zápasy. 
Přesto se hrálo s plným nasazením, 
ale čistě a nezáludně a každý z hrá-
čů si zaslouží velké uznání. Jak už 
bylo řečeno, vítězství v jubilejním 
ročníku zůstalo doma a o to větší 
byla radost těch, kteří ho vybojo-
vali.
Takže statisticky konečné pořa-
dí: 
1. REPRE Šluknov,
2. Bílá vdova,
3. Nulová šance,
4. Do pohůdky.

nejlepší brankář: Jiří Vosecký,
nejlepší střelec: Jakub Dobeš,
nejužitečnější hráč: Ladislav Čmu-
gr,
nejlepší rozhodčí: Jaroslav Jirsák.
Naše poděkování patří hráčům, 
rozhodčím i divákům, samozřejmě 
děkujeme sponzorům - firmě TRA-
VEL FREE Rožany, Technickým 
službám Šluknov s. r. o., Městu 
Šluknov a především rodině Novot-
ných, kteří se o pořádání memoriálu 
už deset let úspěšně a kvalitně starají.

Ladislav Čurgali

Foto: Dušan Blanár
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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

 
Integrované centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Horní Poustevna

vyhlašuje 
výběrové řízení na pozici

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
Druh práce: 

sociální šetření, sociální agenda, sociálně právní 
problémy, rozvíjení kvality poskytovaných služeb

Potřebné vzdělání: 
vzdělání úplné VOŠ nebo vysokoškolské 
- kvalifikace dle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2016

Lhůta přihlášení: 15. 8. 2016 do 12 hodin 
Bližší informace na www.ichp.cz

popřípadě u Ing. Lucie Vojtíškové
tel.: 736 752 589, mail: vojtiskova@ichp.cz


