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Město Šluknov se zapojilo do pro-
jektu „Česká Obec“. Česká Obec je 
projekt, mobilní aplikace a jednot-
né místo, na kterém občané českých 
obcí získají rychlé a aktuální infor-
mace o událostech ve svém okolí, tj. 
nejen o své obci, ale např. i o obci, 
kde se právě nacházejí a tráví volný 

Aktuální informace z města nově i v mobilním telefonu 

Město Šluknov ve spolupráci se 
svazem ochránců přírody při střed-
ní lesnické škole ve Šluknově za-
jistilo nové turistické odpočívadlo. 
Nachází se u veřejné studny na 
Královce, kolem které prochází na-
učná stezka. Vzniklo tak další pří-
jemné místo v okolí Šluknova, kde 
si budou moci turisté nejen odpoči-
nout, ale zároveň se i osvěžit vodou 
z veřejné studny. V těsné blízkosti 
byla instalována také infotabule, ze 
které se budete moci poučit o „čase 
rozkladu“ odpadků v přírodě. 

Text a foto: Božena Naňáková

Fámy

Fakta

čas, kde mají svou chalupu, nebo 
jen o obci, která je zajímá.  
Zeptali jsme se proto projektového 
manažera České Obce pana Davi-
da Jedlinského, čím je tato mobilní 
aplikace zajímavá?
Jak se říká, v jednoduchosti je síla, 
a právě to je pořekadlo, které naši 

aplikaci vystihuje, ačkoli je to mo-
derní, přehledný a praktický komu-
nikátor mezi Vaší obcí a uživatelem 
aplikace.
A k čemu aplikace občanům slouží?
Jak jste byli doposud zvyklí do-
stávat informace z Vaší radnice? 
V místním tisku, ve Vašem městě 

konkrétně ve Šluknovských novi-
nách, sms zprávou, e-mailem, nebo 
jste prostě ve své volné chvíli na-
vštívili webové stránky a posléze se 
dověděli, že se např. událo něco, co 
jste potřebovali vědět o dvě hodiny 
dříve, nebo si případně potřebuje-
te nové informace poznamenat do 
svého kalendáře, abyste na ně ne-
zapomněli. A právě mobilní aplika-
ce Česká Obec, kterou Vaše město 
Šluknov nyní nově využívá, je přímo 

Fáma: Doneslo se nám, že z kom-
postárny vylétá zmutovaný hmyz, 
po jehož kousnutí následuje kom-
plikovaná léčba…
Fakt: Jen dvě věci jsou nekoneč-
né – vesmír a lidská hloupost. Tím 
prvním si ovšem nejsem tak jist. 
(Albert Einstein)

Mgr. Petr Tomanec

Pro letošní školní rok otevírá ZŠ J. Vohradského ve Šluknově tři první třídy. Náš objektiv zachytil 1. září „čerstvé“ školáčky, když poprvé 
vstoupili do slavnostně vyzdobené školy a zasedli do lavic v 1. C. Na snímku R. Parkmanové Miluška Hlávková a Péťa Hlavsa. 
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Aktuální informace z města nově i v mobilním telefonu 
propojena s radnicí, která Vás tak 
může o dění ve městě informovat 
okamžitě. Aplikace navíc pracuje 
s obrázky, videy, textem, externími 
odkazy, najdete tu důležité kontakty 
na město i Šluknovský zámek a záro-
veň aplikace pracuje i s kalendářem 
ve Vašem mobilním telefonu, takže 
si např. upoutávky na kulturní akce 
ve městě můžete do kalendáře přímo 
ukládat.
A kromě toho, co jste zmínil, v čem je 
mobilní aplikace jedinečná?
Máte možnost sledovat nejen město 
Šluknov, ale také jiné obce (pokud 
jsou do projektu Česká Obec zapo-
jeny), a to jednoduchým přidáním 
další obce v mobilní aplikaci. Zís-

káte tak přehled i o jiných obcích, 
které Vás zajímají, nebo kde se mo-
mentálně nacházíte. A pokud čtete 
tento rozhovor, je nasnadě poděko-
vat právě Vaší radnici, 
protože se zapojila do 
tohoto projektu a chce, 
abyste byli okamžitě, 
moderně a příjemně in-
formováni.
A jak je tedy možné začít 
mobilní aplikaci využívat? 
Mobilní aplikace je zdarma ke sta-
žení pro chytré telefony (tablety) 
s operačním systémem Android 
nebo iOS (iPhone). Zde je jednodu-
chý návod k jejímu stažení:
- ve svém mobilním telefonu na-
jdete ikonku „Obchod Play“ nebo 

V loňském roce byl zahájen provoz kompostárny, který provázely problémy 
v podobě šíření zápachu, na který opakovaně upozorňovali občané zejmé-
na z postižené oblasti. Intenzivně se pracovalo na eliminaci vzniku a šíření 
zápachu, záležitost se projednávala na zasedáních zastupitelstva města.
V letošním roce jsme na jaře, po zahájení provozu kompostování a přijetí 
dalších opatření ke zmírnění negativních dopadů, zaznamenali tři telefo-
nické stížnosti. V květnu 2016 byla zastupitelstvu města adresována obsáh-

lá písemná stížnost, kde stěžovatel poukazuje na trvalé problémy provozu 
kompostárny, který provází neúměrný zápach. Mimo jiné upozorňuje na 
občany, kteří jsou vlivem zápachu vystavováni zdravotním rizikům a dopa-
dům v podobě stresu, bolestí hlavy, nemožností větrat a odpočívat, dále na 
skutečnost, že se tito občané začínají radikalizovat. Stížností se zabývalo 
zastupitelstvo města Šluknov na svém červnovém zasedání, kde vystoupil 
i stěžovatel a hovořil jménem zoufalých občanů. Na základě této stížnosti 
zastupitelstvo rozhodlo uspořádat veřejnou prohlídku areálu kompostár-
ny, za účelem seznámení s provozem a možností předání informací a přímé 
komunikace zejména s občany z postižených oblastí. S ohledem na období 
dovolených byly stanoveny dva termíny, v červenci a v srpnu, o čemž byli 
informováni občané města prostřednictvím Šluknovských novin, webo-
vých stránek města a vývěsní desky. 
A jaký byl zájem z řad zejména zoufalých občanů? Součet návštěvníků 
kompostárny z obou termínů činil 4. Ano, čtyři občané, kteří ani nebydlí 
v postižených oblastech. Nedostavil se ani stěžovatel. Nicméně i pro tyto 4 
občany byla návštěva v areálu kompostárny jistě zajímavá. Od výše uvede-

né stížnosti jsme neobdrželi žádnou jinou stížnost písemnou ani telefonic-
kou týkající se problému zápachu z kompostárny. Je to důsledek přijatých 
opatření a jsme přesvědčeni, že právě díky nim došlo k zásadní eliminaci 
zápachu. A to je pozitivní zejména pro občany v přilehlých oblastech. 

Eva Džumanová, Zdeněk Černý

Prohlídka kompostárny: Jaký byl zájem z řad 
zoufalých občanů?

O Z N Á M E N Í

„App Store“, kterou rozkliknete 
a ve vyhledávači zadejte Česká 
Obec,
- po zobrazení na tuto aplikaci klik-

něte a zadejte instalovat,
- po instalaci klikněte 
„Otevřít“, aplikace se 
zobrazí, v pravém hor-
ním rohu najdete zna-
ménko „+“, po kliku 
na něj se zobrazí žluté 
pole s nápisem „Přidat 

Obec“, po kliknutí na něj můžete 
jednoduše přidávat nebo odebírat 
obce, které chcete sledovat, dále je 
můžete řadit v závislosti na tom, 
která obec má být první nebo druhá 
s tím, že danou obec přidržíte a pře-
táhnete nahoru či dolů,

- dále klikněte v levém horním rohu 
na „Přehled obcí“, zobrazí se obec, 
kterou jste si přidali, pokud je obec 
zapojená do projektu Česká Obec, 
zobrazí se dané příspěvky, pokud 
ne, obec je prázdná pouze s upozor-
něním, že s námi nespolupracuje.
- obce sledujete přejetím prstu po 
displeji vlevo či vpravo.
Mobilní aplikace má velikost 4,56 
KB, což zabere minimální místo 
v paměti vašeho mobilního zaříze-
ní. Na nové události Vás upozorní 
prostřednictvím notifikací (upo-
zornění) a na Váš požadavek si na-
čte pouze vybraný příspěvek, který 
Vaše město zadá. Je tedy šetrná 
k baterii i mobilním datům.
Děkujeme za rozhovor.

13. srpna 2016 - krom zastupitelů uvítaly možnost seznámit se s chodem 
kompostárny dvě šluknovské občanky.                                Foto: Mgr. Petr Tomanec

o poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků 
pro volby do zastupitelstev krajů, 

konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016
 Starostka města Šluknov v souladu s ustanovením § 15 písm. f) 

zákona č. 130/2000  Sb., 
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů 
ve znění pozdějších předpisů tímto zveřejňuje na úřední desce 

počet a sídla volebních okrsků ve Šluknově.
Pro účely voleb do zastupitelstev obcí je město Šluknov rozděleno 

do čtyř volebních okrsků, každý okrsek má volební místnost: 
Okrsek č. 1 – přízemí Městského úřadu (obřadní síň), 

nám. Míru 1, Šluknov
Okrsek č. 2 - přízemí v Základní škole (tělocvična), 

Žižkova 722, Šluknov
Okrsek č. 3 - přízemí Domu s pečovatelskou službou (jídelna), 

Lužická 1093, Šluknov
Okrsek č. 4 – přízemí v objektu požární zbrojnice, 

Království 221, Šluknov

16. července 2016 - kompostárnu navštívili pouze dva občané.
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Vážení a milí spoluobčané,
na přelomu měsíce července a srpna proběhla v našem katastru hudební 
akce typu technopárty. Opět jsme byli podrobeni kritice ze strany veřej-
nosti z výběžku, že jsme akci povolili, že ji nedokážeme okamžitě zakázat, 
museli jsme řešit stížnosti. Mnozí si velmi jednoduše představují, že máme 
právo na místě konání akce vypnout reprobedny nebo účastníky vykázat 
z pozemků. Ač by to bylo nejjednodušší a velmi efektivní řešení, bohužel, 
toto opravdu nelze. Proto si dovoluji dnešní příspěvek věnovat právě to-
muto tématu.
Technopárty
Jak je nám dobře známo, jedná se o specifickou hudební produkci, která 
trvá několik dní, včetně nocí a je provázena silným zvukovým projevem, 
který se v krajině šíří do dálky 20 až 30 km. Účastní se jí různé množství 
lidí, kteří na místě pobývají různě dlouhou dobu. Není žádným tajem-
stvím, že tyto akce provází značné množství alkoholu a omamných látek. 
Lze respektovat, že tento druh hudební produkce má mnoho příznivců jak 
z Čech, tak ze zahraničí a dobře se u toho pobaví. Co je ovšem velmi obtě-
žující, je trvalý, dlouhodobý (ve dne i v noci) a monotónní zvuk, který musí 
obyvatelé výběžku snášet. A negativní dopad musí být i pro lesní zvěř. Ne-
lze se vůbec divit tomu, že si občané ztěžují telefonicky, písemně, osobně. 
Téměř vždy se setkáváme s obviněním, že tyto akce povoluje město, přes-
něji starostka, a že nečiníme kroky, které by zamezily konání technopárty. 
A proto bych Vás ráda informovala o možnostech, které město v takových 
případech má a kterých lze využít a kterých nikoli. Vždy se ale musíme dr-
žet v mezích zákona, které náš právní systém umožňuje. Ať se to někomu 
líbí, či nelíbí.
Pokud se tyto akce v katastru města Šluknov konaly, pak pouze na soukro-
mých pozemcích, jejichž majitelé uzavírají smlouvu s pořadatelem akce za 
účelem konání technopárty. Vzhledem ke skutečnosti, že si, bohužel, or-
ganizátoři oblíbili náš kraj pro pořádání technopárty a našli zde ochotné 
vlastníky pozemků, muselo naše město na tuto situaci reagovat. Již v roce 
2013 Zastupitelstvo města Šluknov přijalo Obecně závaznou vyhlášku 
(OZV), která stanovuje přísné podmínky pro pořádání, průběh a ukonče-
ní kulturních akcí, včetně typů technoparty. Tato OZV byla konzultována 
a schválena Ministerstvem vnitra ČR. Organizátoři podle této vydané OZV 
žádali o možnosti konání akce, avšak vzhledem k tomu, že nikdy nedodr-
želi všechny podmínky vyhláškou stanovené, nakonec uspořádali akci jin-
de. Organizátoři jsou si toho jistě velmi dobře vědomi a lze se domnívat, 
že právě proto v letošním roce naši OZV zcela „obešli“ a bez předchozího 
informování města a bez jeho souhlasu zahájili technopárty na předem 
pronajatých pozemcích. 
Pořadatel ovšem nedodržel žádné povinnosti, uložené OZV č. 2/2013 o sta-
novení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení některých veřejnosti 
přístupných podniků, včetně akcí typu technopárty. Bohužel porušení 
OZV je pouze přestupkem podle zákona o přestupcích s možností uložení 
sankce až po jeho zdokumentování a předání Policií ČR (tedy až po akci). 
Na akce tohoto typu se ani nevztahuje zákon o právu shromažďovacím 
(výklad MV ČR) a obec nemá vůbec žádné právo tuto, byť neohlášenou 
akci, „rozpustit“. Celý průběh akce tak je a byl především v působnosti 
Policie ČR. V tomto případě se tedy nejednalo o nelegální akci, protože 
měli uzavřenou smlouvu na pronájem pozemků, ale o akci nepovolenou 
městem, čímž se dopustili pořadatelé přestupku s maximální možnou výší 
sankce do 30 tis. Kč. Už nikde však – bohužel – nemá obec žádný právní 
nástroj k tomu, jak konání takové akce, konané právě v rozporu s obecně 
závaznou vyhláškou, zamezit či zabránit – a to ani v budoucnu.
Co se týká možnosti měření hluku hygienickou stanicí, zde v souvislos-
ti s novelou zákona o ochraně veřejného zdraví, provedenou zákonem 

č. 267/2015 Sb., s účinností 
od 1. 12. 2015 došlo ke změ-
ně. Obecně konání těchto 
akcí, bohužel, nijak nepo-
mohl nedávný rozsudek roz-
šířeného senátu Nejvyššího 
správního soudu (NSS) č. 6 
As 44/2014-88 ze dne 29. 
3. 2016, kterým tento senát 
v rámci jednoho sporu po-
soudil, že „…obecná regula-
ce hlukových limitů, zakot-
vená v § 12 nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb. a dále v pří-
loze č. 3 k tomuto nařízení 
překročila meze zákonného 
zmocnění a limity tak, jak 
jsou takto nastaveny, nelze prakticky nikdy dodržet, což ve skutečnosti vy-
lučuje pořádání jakýchkoli hudebních akcí, a proto tato část nařízení vlá-
dy, provádějící zákon o ochraně veřejného zdraví, která reguluje hluk 
z veřejné produkce hudby, je v rozporu s čl. 4 odst. 1 Listiny základních 
práv a svobod a v rozporu s čl. 2 odst. 4 Ústavy.“ Sankce, ukládané správ-
ními orgány (zpravidla hygienou), jsou tak v rozporu se zákonem. 
Zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru, již na rozdíl 
od tzv. hluku, za který byl zvuk z produkce hudby provozované ve venkov-
ním prostoru podle dosavadní úpravy považován, nepodléhá žádným hy-
gienickým limitům. Na základě této novely nelze požádat Krajskou hygie-
nickou stanici o měření hluku. 
Hlavní hygienik ČR se svým „Odborným doporučením pro regulaci expo-
zice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru“ ze dne 2. 5. 
2016, ve kterém mj. uvádí, že hluk z takové venkovní produkce „bude prak-
ticky vždy překračovat nominální hodnoty hygienických limitů hluku“, 
vyjádřil, že: „… hudební produkce, provozovaná ve venkovním prostoru 
max. 3 na sebe navazující dny, přičemž zároveň tato období po sobě násle-
dují nejdříve po 3 týdnech je ojedinělou a krátkodobou expozicí hluku, 
která má sice výrazně obtěžující charakter, ale díky své četnosti a krát-
ké době trvání nepředstavuje zdravotní riziko s přímými zdravotními 
účinky i při běžném překračování nominálních hodnot hygienických 
limitů hluku.“
Otázkou je, zda jen pokuta za porušení OZV je dostatečným postihem 
a ponaučením, aby pořadatele odradila od konání dalších technopárty. 
Podstatné kompetence má podle zvláštních zákonů obec s rozšířenou pů-
sobností – tedy MěÚ Rumburk, který může ukládat sankce za přestupky 
(např. na úseku ochrany přírody a krajiny, na úseku ochrany lesa, na úseku 
myslivosti apod.), a který byl naším městem žádán o součinnost a spolu-
práci.
Toto není problém, se kterým se potýká jen naše město. Před třemi lety byla 
technopárty v katastru města Rumburk a je mi známo, že řešili naprosto 
stejné problémy a stížnosti jako nyní my. Ze sdělovacích prostředků jistě 
víte, že problémy s těmito akcemi mají i další města a obce, kde techno-
párty proběhly (po akci v Kunraticích byla technopárty u Ústí n. Labem), 
a představitelé obcí a měst čelí stejné kritice z řad veřejnosti. 
A co říci závěrem? Byla bych ráda, kdyby si organizátoři technopárty ob-
líbili pro změnu jiný kraj, aby občané a rekreanti v našem výběžku mohli 
prožít léto v klidu. To Vám ale za stávajících podmínek a především pak 
legislativních „možností“ obcí v této oblasti, bohužel, slíbit nemohu.

Eva Džumanová

Kamufláž dobra generovaná politickou mašinérií
Cesta do pekel bývá dlážděna dob-
rými úmysly. Do nejhlubších pekel 
pak předstíranými dobrými úmysly. 
Příkladem budiž příprava, prosazo-
vání a schvalování zákonů. 
Na konci srpna se na plénu Senátu 
po předcházejících jednáních v růz-
ných výborech a klubech projed-
návalo 26 bodů, z toho 17 návrhů 

zákonů. Hodně diskutované byly 
ty o politických stranách a jejich 
financování, včetně volebních zá-
konů a zákonu o prokazování půvo-
du majetku (ve skutečnosti žádný 
zákon tohoto názvu není, oficiálně 
je to novela zákona o dani z příjmu, 
ale když je před volbami, je potřeba 
operovat s těmi správnými termíny, 

neboť se to slíbilo). Že je to velké 
politikum, se projevilo už při pro-
jednávání na výborech. A čím větší 
politikum, tím větší politické mimi-
kry. Vyznačují se tím, že před veřej-
ností politik proklamuje důležitost 
zákona a pochválí se za plnění vo-
lebních slibů, zatímco návrh záko-
na je paskvil plný nesmyslů, který 

se navíc odvolává na neplatné para-
grafy. V praxi to probíhá tak, že pět 
minut před jednáním výboru člověk 
dostane pozměňovací návrh, který 
má 17 stran paragrafů a odkazů. 
A poté hned k hlasování. A na čem 
asi tak záleží při hlasování o prokla-
movaném „dobru“? Na tom, co je 

Pokračování na str. 4



STRANA 4 ŠLUKNOVSKÉ NOVINYSLOVO SENÁTORA

Znáte tu scénku s Felixem Hol-
zmannem o statistice, jak předstírá 
údiv, že známý má hlad - přeci podle 
statistiky před chvilkou musel sníst 
půlku kuřete, když Holzmann snědl 
kuře celé. 
Podobně jsme na tom ve statis-
tických ukazatelích, které se nám 
snaží vnucovat, jak se máme dobře. 
Podle zpráv a OECD by všechny 
vyspělé státy světa měly závidět 
českým důchodcům, protože pouze 
2,8% z nich je relativně chudých. 
Podle OECD není co závidět Japon-
cům (19,4%), Švýcarům (23,4%), 
ukrutně špatně se mají rakouští dů-
chodci (33,5%), nebo nedej Bože 

Znáte osm oblud sociálního bydlení?

1. Roky z peněz daňových poplatní-
ků spekulantům, kteří ubytovávají 
chudé v plesnivých „jeskyních“, vy-
dávaných za luxusní byt (když tam 
stát sype násobně víc peněz, než je 
v místě obvyklé), nesmyslně platíš 

13 miliard ročně. 
2. Po všechny ty roky, co spekulan-
tům s chudobou rozdáváš miliardy 
z veřejných peněz, ze kterých chudí 
a potřební nevidí ani korunu, bys 
býval mohl tyto kšeftíky okamžitě 
zarazit stanovením max. horních 
sazeb nájmů, vyúčtováváním záloh 
a třeba převedením kompetencí 
či alespoň spolurozhodováním na 
obce. Místo toho začneš opět při-
pravovat další a zbytečný zákon 
o sociálním bydlení a pokračuješ 
v rozhazování státních peněz spe-
kulantům.
3. Za nákupy a výstavbu sociál-
ních bytů si vyhodíš z peněz daňo-
vých poplatníků 5 miliard korun 
na 9 500 „sociálních“ bytů, aniž 
by se muselo jakkoli prokazovat, 
že jsou byty v dané lokalitě potře-

ba a aniž by se fakticky kontrolo-
valo, kdo je využívá (doženeš to 
dvaceti nezávislými kontrolami 
stovek nepodstatných formalit). 
A tak je využívá kdekdo (to jsou 
zjištění NKÚ!).
4. Lidi jsou z odpornosti kšeftů 
s chudobou a jejím dlouhodobým 
neřešením stále naštvanější. Je po-
třeba předstírat, že jako něco děláš 
- vytasíš zase ten nový zákon o so-
ciálním bydlení. Další volby se blíží. 
5. Protože je zákon zbytečný a kšef-
ty s chudobou neřeší, vymyslíš co 
nejhloupější bludy, abys na jejich 
základě zákon obhájil. Alespoň 
před sebou. 
6. V odpovědích předvedeš, jak 
jsou bludy kolem zákona hloupé.  
Vyhneš se zmínce o tom, že to jsou 
zejména obce, které by měly dostat 

Čeští důchodci jsou nejméně ohrožení chudobou 
ze všech vyspělých zemí, píší v novinách

Jihokorejci (49,6%). Čím to? Práh 
chudoby totiž OECD stanovuje na 
úrovni 50% mediánu příjmu v dané 
společnosti (v EU se práh chudoby 
podle Eurostatu stanovuje na úro-
veň 60 % mediánu, podle této sta-
tistiky je ohroženo příjmovou chu-
dobou 7,4% českých důchodců). 
Vypovídá některé z těch čísel něco 
o skutečné chudobě našich důchod-
ců? Jak by mohlo. Úskalí je samo-
zřejmě někde jinde a to v celkové 
úrovni příjmů a mezd většiny lidí! 
Pokud v ČR máme medián příjmů 
na osobu jen 12 250 Kč a průměr-
ný důchod činí 11 400 Kč, pak jsou 
na tom důchodci opravdu relativně 

dobře vůči zbytku populace. Pro-
blém je jen v tom, že je na tom pra-
chbídně podstatná část populace, 
vůči které se to měří. Což už nám 
ale tato statistika a novinové články 
neřeknou. 
Stačí ale jen srovnat příjmy v ČR 
podle parity kupní síly s uvedený-
mi zeměmi, kde se mají důchodci 
tak „špatně“,  a vyjde nám, že v ČR 
bude pod hranicí chudoby většina 
celkové populace. Připustili by-
chom si před 26 lety, že i po této 
době budou příjmy pracujících lidí 
či důchodců stále násobně nižší, 
než třeba v Rakousku?! 
Vyšla také „statistická“ zpráva, 

sociální bydlení plně do svých kom-
petencí a především k tomu jasně 
přidělené prostředky. Ukázalo by 
se příliš okatě, že největším podpo-
rovatelem kšeftů s chudobou je ne-
funkční a neschopný státní aparát. 
7. Zveřejníš bludy na MPSV a uká-
žeš, jak jsou obludné.
8. Poté si dál budeš v klidu nere-
spektovat zákon a vůli zákono-
dárců, aby alespoň u ubytoven byl 
poplatek vyplacen, jen když dá sou-
hlas obec.  
Inu, když se za jedny velké státní pe-
níze prohlubuje problém a za nové 
státní peníze jakoby řeší, a i státní 
statistika a analýzy vykazují, že se 
počet sociálně vyloučených lokalit 
dlouhodobě výrazně zvyšuje a po-
čet lidí v nich taky, říká se tomu 
u nás sociální politika.

že průměrný věk aut v ČR se stále 
zvyšuje a překonal hranici 15 let, 
což je absolutně nejvyšší hodnota 
od vzniku samostatné ČR v roce 
1993. To asi nebude tím, že Češi ne-
vědí co s penězi, a tak investují do 
veteránů. Spíše to bude způsobeno 
„zvyšováním“ naší životní úrovně, 
že nové auto si může dovolit koupit 
stále málo lidí. 
Poslední měsíce jsme totiž bombar-
dováni zprávami o tom, jak se daří 
ekonomice, jak je málo nezaměst-
naných, jak se zvyšují mzdy, život-
ní úroveň a jak se rekordně zvýšilo 
HDP. Jaká je ale skutečnost? Samo-
zřejmě, vše je relativní a v průměru.

Kamufláž dobra generovaná politickou mašinérií
Pokračování ze str. 3
doopravdy v zákoně, nebo na tom, 
co se o tom napíše v novinách a řek-
ne v TV? Zajímá se někdo nakonec 
doopravdy o to, že se mluví o něčem 
jiném, než je skutečně v zákoně? 
A jak snadno lze zákon obejít? Ale 
protože je předstírání základ poli-
tického úspěchu, říká se navenek 
to, co chtějí slyšet voliči, zatímco 
právní řád se stále dokola prošpi-
kovává a zneprůhledňuje dalšími 
a dalšími nedokonalostmi ve jménu 
toho či jiného předstíraného dobra. 
A ti, co nehlasují „pro“, se označí 
za zpátečníky či za ty, co nebojují 
– tu s korupcí, transparentností, za 
vyšší dávky apod., zkrátka s tím, co 

zrovna politicky frčí. 
Zákon „o politických stranách“ 
např. finančně omezuje volební 
kampaně, ale tak vysokými část-
kami, že je to ve skutečnosti úplně 
jedno. A ke všemu jen na období 
volební kampaně. A co mimo toto 
období? Další možnosti, jak se pod-
mínkám zákona vyhnout, si každý 
najde dle libosti…
Podobně je tomu u prokazování 
majetku. Nebojte se, že by se něco 
zkoumalo zpětně. Ti, co za posled-
ních 26 let přišli k majetkům ne-
poctivě, těch se to zase netýká, ti 
už si vše zlegalizovali. Bude to až 
do budoucna. Tedy opět jen jako. 
Taková hra s voliči. Jeden minulý 

nejpopulárnější politik, ministr vni-
tra a předseda vlády, ukázal jeden 
z mnoha způsobů, jak to obejít. Pa-
matujete…? Dobrý přítel Vám půjčí 
20 milionů. Za ně nakoupíte akcie. 
Ty zanedlouho prodáte za 120 mi-
lionů. A 100 milionů je Vašich. Le-
gálně. Původ majetku prokázán. 
Aby měli radost ti, co snad stále 
věří, že „jde o věc“, mám pro ně 
zprávu, že jen na této jedné schů-
zi Senát svou stranickou většinou 
posvětil (já nehlasoval pro, ale co 
je to platné) vznik dvou nových, 
samostatných státních úřadů (ne-
závislých – jak jinak) a dvou dalších 
vedlejších. Ano, stále málo státní-
ho dobra, úředníků, administra-

tivy, předpisů, nařízení, zákonů… 
Koneckonců, jde jen o umění tuto 
tučnější a tučnější krmi pro státní 
aparát a jeho rozlézání do všech ob-
lastí života před voliči odprezento-
vat jako jeho ozdravnou racionální 
dietu. 
Nezodpovězenou otázkou v pozadí 
zůstává, jak dlouho tyto rakovi-
nové metastáze státu dokáže bez 
trvalých následků unést celý spole-
čenský organismus. O něj jde ale až 
v poslední řadě. 

Kancelář senátora 
Ing. Zbyňka Linharta  

Generála Svobody 1905, 
Varnsdorf
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Severočeská vodárenská společnost zahajuje investiční akci
Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Děčínsku další 
plánovanou investiční akci roku 2016, vedoucí ve Šluknově k odstranění 
kanalizačních výústí DC111 a DC112 do Stříbrného potoka. To bude za-
jištěno vybudováním dvou odlehčovacích komor a gravitační splaškové 
kanalizace, která bude napojena na kanalizační systém města, zakonče-
ný na místní čistírně odpadních vod. 

Informace k podání žádosti o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací z rozpočtu města na rok 2017
Usnesením č. 9/54R/2016 ze dne 
22. srpna 2016 schválila Rada 
města Šluknov Program pro po-
skytování neivestičních účelových 
dotací z rozpočtu města Šluknov 
na rok 2017 včetně příloh (Žá-
dost o neinvestiční účelovou do-
taci, Kritéria hodnocení žádostí 
o poskytnutí neinvestiční dotace). 
Program, zveřejněný na webových 
stránkách města, je určen na pod-
poru neziskových činností a akcí 
zaměřených na děti, mládež a pro 
širokou veřejnost, za účelem zlep-
šení kvality života, nebo prevence 

kriminality. 
V případě zájmu o poskytnutí ne-
investiční dotace je potřeba, v sou-
ladu s tímto programem, předložit 
formulář žádosti a přiložit kopie 
povinných dokladů a tyto odevzdat 
v termínu do 31. 12. 2016 v poda-
telně  MěÚ Šluknov nebo zaslat 
na adresu úřadu (Městský úřad, 
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, ID: 
8jkbbf3). Uvedený formulář je 
k dispozici u vedoucí Odboru eko-
nomického a na webových strán-
kách města v sekci Odboru eko-
nomického. Termín odevzdání je 

pro všechny žadatele závazný. Na 
žádosti podané po tomto termínu 
nebude brán zřetel. Poskytnutí do-
tace bude podmíněno uzavřením 
„Veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu města Šluknov na rok 
2017“, vzor byl schválen Radou 
města usnesením č. 10/54R/2016 
a je k nahlédnutí taktéž na webo-
vých stránkách města. Smlouva 
bude  vázána na konkrétní účel, její 
dodržení podléhá kontrole (vyúčto-
vání, čerpání a dodržení účelovosti 
dotace - faktury, paragony, atd....).

Žádost musí podat všichni žadate-
lé, kteří mají o podporu z rozpočtu 
města zájem (včetně těch, kterým 
byly v minulosti poskytovány pro-
středky bez písemné žádosti). 
V souladu s ustanovením zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů, rozhoduje 
o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města v jednotlivých případech do 
výše 50 000 Kč Rada města Šluk-
nov a o dotaci nad 50 000 Kč Zastu-
pitelstvo města Šluknov.

Ing. Jana Kociánová
vedoucí Odboru ekonomického

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
Severočeské vodárenské společnosti, 
uvádí: „Z letošní celkové částky na inves-
tice 1,27 miliardy korun dáváme téměř 
80 %, tj. 992 milionů korun, na obnovu 
vodohospodářského majetku společnos-
ti a zbytek jde na strategické investice. 
Zahajovaná stavba ve Šluknově patří do 
kategorie strategických investic. Odstra-
něním dvou kanalizačních výústí totiž 
dojde ke zlepšení životního prostředí, 
protože splaškové vody od 138 připoje-
ných obyvatel budou místo vypouštění do 
potoka odváděny k přečištění na ČOV.“
Více o stavbě:
Stávající kanalizace zakončená výústí 
DC111 odvádí odpadní vody z ulice Pa-
lackého a Raisovy. Kanalizace zakonče-
ná výústí DC112 odvádí odpadní vody 
z ulice J. K. Tyla a z části ulic Studniční 
a B. Němcové. Stoky jsou tvořeny be-
tonovým potrubím vnitřního průměru 
300 až 500 mm. Odpadní vody ze 48 
připojených objektů od celkem 138 
obyvatel jsou bez přečištění vypouštěny 
do Stříbrného potoka. To je z hlediska 
legislativy nežádoucí stav, proto SVS 
rozhodla o realizaci opatření, jež tomu 
zamezí. 
V rámci investiční akce SVS budou 
k odstranění kanalizačních výústí před 
nimi vybudovány dvě nové odlehčova-
cí komory. Z nich bude vedena nová 
gravitační splašková kanalizace, která 
splaškové vody odvede do kanalizační-
ho systému města, zakončeného na ČOV. K tomu bude použito kameni-
nové potrubí vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 83,17 metrů. 
Pod Stříbrným potokem bude vedena shybka z kameniny vnitřního prů-
měru 300 mm v délce 12,17 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném 
paženém výkopu, převážně v zelené ploše ve vlastnictví města. Závěrem 

dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. ČOV Šluknov má 
kapacitu 7 000 EO (ekvivalentních obyvatel) a v současnosti jsou na ni 
přiváděny odpadní vody od 2 155 EO, takže její kapacita má dostatečnou 
rezervu i do budoucna. 
Investorem stavby je SVS. Stavební práce mají začít v následujících 

dnech (35. týden) a podle schváleného har-
monogramu mají být dokončeny do 30. lis-
topadu 2016. 
Z hlediska charakteru investic jde o stra-
tegickou investici. Pro okres Děčín SVS 
pro rok 2016 naplánovala dohromady 18 
staveb k obnově majetku i strategických 
(vyvolaných legislativou), a to o celkovém 
objemu investic 168,6 milionů korun bez 
DPH. 
Více o SVS:
Severočeská vodárenská společnost a. s. 
je moderní, výkonná, efektivní a transpa-
rentní vlastnická vodárenská společnost. 
Převzala za své akcionáře - 458 severočes-
kých měst a obcí - odpovědnost za zásobo-
vání obyvatelstva pitnou vodou a za odvá-
dění a likvidaci komunálních odpadních 
vod. Všechny aktivity podřizuje od svého 
vzniku v roce 1993 základním principům: 
uplatňuje jednotnou solidární cenu vody 
pro celé území, udržuje sociálně přijatel-
nou cenu vody, aplikuje racionální podni-
katelské metody v hospodaření a vkládá 
celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. 
Rozsah majetku SVS na území dvou krajů 
je v rámci ČR ojedinělý: 54 úpraven vody, 
994 vodojemů, 8 982 km vodovodů (bez 
přípojek), 192 čistíren odpadních vod 
a 3 954 km kanalizace (bez přípojek). Pri-
oritou SVS je urychlená obnova stávajícího 
infrastrukturního majetku, při současném 
naplnění požadavků legislativy. 

Mgr. Jiří Hladík
tiskový mluvčí

Více informací na www.svs.cz.
Severočeská vodárenská společnost a. s.

Mobil: 731 452 650, E-mail: jiri.hladik@svs.cz
Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz
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Konečně přichází vytoužená středa 
a já po pěti letech vyrážím k moři… 
Vybíral jsem, vzhledem k bezpeč-
nostní situaci ve světě, poměrně 
dlouho. Vyhrálo Bulharsko. Po zjiš-
tění všech možných informací je to 
Burgas – Sluneční pobřeží, hotel 
Yavor s all inclussive.
Je zabaleno, snad jsem na nic ne-
zapomněl, a vyrážím na vlak směr 
Praha. České dráhy opět nezklama-
ly – ve Šluknově 20 minut zpoždě-
ní, do Děčína však přijíždím včas 
a rychlík na Prahu v pohodě stíhám.
V Praze mám spoustu času, tak se 
posadím kousek od „Václaváku“ do 
Bredovského dvora na tankovou 
Plzeň. Tady to mám rád… Blíží se 
však půlnoc, takže vzhůru na letiště 
– je tu živo jako ve dne. Bary a ka-
várny v provozu, i když ceny poměr-
ně vysoké. Není zde výjimkou, že za 
kávu zaplatíte „stovku“ a za třetin-
ku piva 80 Kč.
Letadlo odlétá o půl šesté ráno. Je 
tu znát, že bezpečnostní situace ve 
světě není zrovna nejlepší… Podro-
bujeme se poměrně přísné bezpeč-

Má cesta za poznáváním krásných míst Bulharska
Slunečné pobřeží

nostní kontrole – pracovník air 
security mě prohlížel i na partiích, 
o kterých slušný člověk snad ani 
nehovoří!
Konečně v letadle, společnost Tra-
vel Service – SmartWings. Posád-
ka je naprosto profesionální (to se 
nezměnilo), pouze je škoda, že od 
letošního roku se v letadlech této 
společnosti při letech do 3 hodin 
neposkytuje žádné občerstvení. 
Let je naprosto pohodový, vidíme 
i krásný východ slunce.
Vystupujeme za dvě hodiny v Bur-
gasu do nádherných 27 stupňů 
a odjíždíme klimatizovaným busem 
do našeho hotelu, který je vzdálen 
zhruba 30 km od Burgasu.
Je 10 hodin a my netušíme, že začne 

to pravé „utrpení“. Personál hotelu 
nám sdělil, že pokoje budou k dis-
pozici až ve 14.30. Jsme doopravdy 
unavení, usínáme pomalu „ve sto-
je“. Litoval jsem rodiny s malými 
dětmi – děti pospávají i na kufrech. 
Toto jsem už neustál a povolal do 
hotelu delegátku naší cestovní kan-
celáře Krasim. Té jsem vysvětlil si-
tuaci a delegátka vše vyřešila k naší 

naprosté spokojenosti. Jako malý 
„odpustek“ jsem dokonce dostal 
i láhev velmi kvalitního vínečka. Je 
třeba se nebát a tyto situace s dele-
gátkou prostě řešit.
Konečně na pokoji… Pokoje jsou 
velmi slušně zařízené – klimatizace, 
TV, lednice, solidní je i sociální zaří-
zení a balkon s posezením. K moři 
to máme sice asi 200 m, ale výhled 
máme na super hotelový bazén, kde 
to žije od rána do pozdního večera. 
Litujeme hosty, kteří se z balkonu 
dívají na ulici.
Musím konstatovat, že jídlo je vy-
nikající – od polévek přes omáčky, 
různé druhy masa. Navíc je oprav-
du znát, že ovoce a zelenina zrají 
v místě. Jsou sklízené zralé a ne tak, 

jak je známe od nás z Tesca. Jídlo tu 
podávají 5x denně, takže hlady ni-
kdo opravdu netrpí. Klientela je sice 

převážně rusky hovořící, nicméně 
se v pohodě dohovoříte i česky. Lidé 
jsou tu vesměs přátelští.
Dnešní den budeme trávit u hotelo-
vého bazénu, únava z cesty je přece 
jen ještě znát. Lehátka i slunečníky 
jsou zdarma, taktéž „bazénový“ 
bar. Vybírat můžete z alko i nealko 
nápojů (pivko, víno a pro náročněj-
ší i třeba gin či whisky). A komu by 
toto nestačilo, může večer strávit na 
diskotéce nejen v hotelovém resortu.
Druhý den již odpočatí, takže po 
bohaté snídani, vyrážíme poznávat 
Sluneční pobřeží. To je v podstatě 
„jeden hotel vedle druhého“, do-
plněný o různé obchůdky a restau-
race, je zde i lunapark s horskou 
dráhou (už jsem absolvoval!). Vše 
s cenami jako u nás či dokonce niž-
šími.
Je čas oběda, poté vyrážíme na pláž 
k Černému moři. Až tady je vidět, 
jak je Sunny Beach rozlehlá – jsou 
to desítky a desítky kilometrů. 
V různých recenzích jsem se dočetl, 
že Černé moře je špinavé, prorostlé 
řasou a pláže neupravené. Musím 
to však vyvrátit – i když to tu není 
jako např. u Rudého moře (korá-
ly, různobarevné rybky apod.), má 

Černé moře svoje kouzlo. Užijete 
si zde spoustu zábavy – projížďky 
po moři, paragliding a různé jiné 
sporty.
Je sobota, vyjdu si na výlet do Ne-
sebaru. Je to sice cca 7 km, ale jdu 
pěšky. Situace se opakuje – celou 
cestu jen hotely a „polonazí“ turis-
té, kteří putují k moři. Nechtěl jsem 
tomu stále věřit, ale opravdu je tu 
vše pouze pro cizince. Jsou tu však 
i nám známí bezdomovci.
Nesebar je krásné starobylé měs-
tečko, zčásti dřevěné. Opět spousta 
restaurací, barů a obchůdků. Podo-
bá se to tu pražské Zlaté uličce. Jak 
jistě víte, Bulharsko je známé tím, 
že se tu dá nakoupit levně kožené 
zboží. Taky jsem si vybral - potřebu-
ji peněženku! V ČR u Bati 650 Kč, 
tady 17 leva (tedy 17 x 14 Kč).
Rozhodně dovolenou v Bulharsku 

doporučuji! Především proto, že je 
tu bezpečno a relativně lacino (pro 
2 osoby cca 28 000 Kč za osm dní). 
Všechna fota z dovolené najdete na 
mikisch.rajce.idnes.cz.

Foto a text: Jiří Mikisch
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Dnešní den strávím cestováním… 
Chtěl bych se podívat do staroby-
lého městečka Sozopolu, projet se 
na lodičkách po řece Ropotamo 
(národní přírodní rezervace) a po 
cestě zpět navštívit krajské a okres-
ní město Burgas.
Je pondělí ráno 7.00, vstávám na 
místní poměry časně – všichni od-
počívají, pouze kolem osmé ranní 
nejodvážnější člen rodiny jde s pře-
hozeným ručníkem „zamluvit“ 
lehátka k hotelovému bazénu. A je 

Sozopol, klášter sv. Jiří, řeka Ropotamo, Burgas

přece úplně jedno, že ulehnou až ve 
4 odpoledne.
Se svačinou v batohu nasedám 
v 8.00 hodin do zájezdového auto-
busu, naše průvodkyně Irena (mi-
mochodem původem Češka, která 
po roce 1989 přesídlila do hrdého 
Bulharska) nás seznamuje s pro-
gramem zájezdu a řidič Miro vyráží 
směr Sozopol.
Cestou míjíme tzv. solivary. Jsou 
to vlastně nehluboké nádrže, ve 
kterých se nechává odpařovat silně 
mineralizovaná voda. Pokud vrstva 
soli dosáhne zhruba 30 cm, je malý-
mi bagry shrnuta a odvezena k tzv. 
rafinaci, kde se vyčistí a je dále dis-
tribuována především do místních 
lázeňských zařízení, kde se použí-
vá např. nejen k léčbě pohybového 
ústrojí, ale velkých úspěchů je do-
sahováno i při léčbě psoriasis nebo-
li lupénky.
První zastávkou je klášter sv. Jiří 
v Pomorie. Tvoří jej navenek pro-
sté budovy, do nádvoří otevřené 
dřevěnými, nádherně malovanými 
pavlačemi. Celý areál doplňuje do-
minantní zvonice a nízký kostelík. 
Je to jeden z 25 činných klášterů na 
území Bulharska. Leží na středově-
kých základech, obnoven byl roku 
1856 tureckým správcem Selimem 
Bejem údajně poté, co ho zázrač-
ný pramen vyléčil z nemoci a on 
přestoupil na křesťanství (mniši, 
kterých tu žije 5, jsou pravoslavní 
křesťané). Pramen zde vyvěrá do-

posud, opláchl jsem si v něm alespoň 
oči. Zapálil jsem svíčku v kostele (na 
nízkém svícnu za zesnulé, pevně 
doufám v ještě dlouhý a zdravý život 
pro sebe a své blízké) a je čas vydat 
se na další cestu. Do klimatizované-
ho busu se těšíme všichni.
Po zhruba třiceti minutách cesty 
jsme u dalšího cíle naší „výpravy“ 
- řeky Ropotamo. Řeka pramení 
v pohoří Strandža a vlévá se do 
Černého moře. Podél jejího dolní-
ho toku se rozkládá významná pří-

rodní rezervace se svými mokřady. 
Tuto bažinatou oblast s četným 
výskytem rostlinných a živočiš-
ných druhů si prohlédneme zblízka 
z paluby lodi, která řekou proplou-
vá. Měl jsem štěstí – viděl jsem, na 
rozdíl od ostatních, želvu.
A opět popojíždíme, tentokrát je 
cílem Sozopol. Těšil jsem na toto 
starobylé městečko a doopravdy 
nezklamalo. Sozopol je město, ve 
starověku známé jako Apollonia 
či Apollonia Pontika. Jeho počát-
ky spadají do 7. století př. n. l., 
kdy ho založili kolonisté z Milétu. 
Kouzelné jsou především jeho 
staré dřevěné domy z 19. století. 
Jejich původní stavitelé věděli, jak 
se v létě chránit před tropickými 
vedry a v zimě před chladem. Veš-
keré původní zdi totiž byly dvojité, 
vysypané popelem a různými stře-
py; dům se tak vlastně choval jako 
„termoska“. Dnes se již bez klima-
tizace neobejdou… Z památek mě 
nejvíce zaujal kostel Sv. Bogorodi-

ce – netradiční, vypadá spíše jako 
chlívek s ohradou. Zato výstavní je 
kostel svatých Cyrila a Metoděje. 
Dozvěděl jsem se, že je „mladší“, 
a to proto, že „oslavuje“ světce bul-
harské a nikoliv řecké. V kavárničce 
si dávám kávu a oblíbené Cappy 
a pozoruji rušný život. Chodci se 
proplétají mezi taxíky a soukromý-
mi auty… Jen mě trochu zklamaly 
místní banky – bulharské levo mi 
vydává až třetí bankomat. A jen tak 
na okraj – prohlížím si v přístavu 
vskutku překrásné jachty. Kterou si 
asi koupím?
Opět přesun, v autobusu prima kli-
ma. Pouze Maďaři asi nevědí, co je 
to slušné vychování… Při výkladu 
naší Ireny neuvěřitelně hlučí, to asi 
to pivko, co si vezou. Čeká nás opět 
zhruba 30 minut jízdy do města 
Burgas. Burgas je zhruba třistati-
sícové město, je krajským a zároveň 
okresním městem v největším kraji 
Bulharska (domníval jsem se dopo-
sud, že je to hlavní město Sofia a její 
okolí). Máme zde zhruba hodinu 
a půl na „poznávání“ města, přes-
něji jeho pěší zóny.
Centrum jsem proběhl rychle, radě-
ji se věnuji rozhovoru s průvodkyní 
Irenou, která „ví věcí“. Rozmach 

Burgasu započal v 70. letech mi-
nulého století, za tzv. totality. Doky, 
průmyslové podniky, chemička, 
potravinářský průmysl. Dnes jako 
u nás – zbylo málo. Město však žije, 
opět jako všude spousty turistů. Ka-
várny, obchody, divadla, banky (ne 

však jak je známe u nás – zde jsou to 
vlastně kiosky), dominantou centra 
města je hotel Bulgaria. 
Zajímalo mě, jakou životní úroveň 
si v Bulharsku „užívají“. Trochu 
oklikou mi bylo sděleno, že mini-
mální částka, kterou si člověk může 
přinést, je 200 levo. Při představě, 
kolik jsem zde utratil, nevím, ne-
vím. Ale bylo mi vysvětleno, že zde 
je to např. s byty jinak než u nás. 

Zde se sice za socialismu platil ná-
jem, ale po zaplacení určité částky 
byl byt převeden do osobního vlast-
nictví (družstva u nás?). Dnes se 
tedy v podstatě platí pouze inkaso. 
A to by se mi líbilo – elektřina cca 
1 Kč a kubík vody cca 14. Hezké, 
což? Neplatí se však zálohy, ale 
vždy zpětně skutečná spotřeba.
Vracíme se „domů“ na Sluneční 
pobřeží… 
Dovolená se přehoupla do své druhé 
poloviny, ve čtvrtek Burgas – letadlo 
– Praha – Šluknov. Těším se, doma 
je doma. Zase chvilku potulování po 
českých lesích a památkách.
A příště Vám napíši, jak by se Čech 
určitě nikdy nezachoval.

Text a foto: Jiří Mikisch
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Víte, že...
...je zámecký park uklízen od odpad-
ků i o víkendech?

Když jsme přemýšleli, co nového bychom Vám mohli nabídnout, napadlo 
nás, že večerní koncerty v zámeckém parku by nemusely být špatným ná-
padem.

Znovu po dvou letech budete moci 
navštívit Zámeckou zbrojnici od 
Řádu Černých rytířů z České Ka-
menice. 
Již několikrát jste měli možnost 
vidět jejich děla v akci při našich 
Zámeckých slavnostech. Ty ohlu-
šující rány vycházely právě z jejich 
hlavní. A protože děla měla vel-
ký úspěch a spousta návštěvníků 
slavností vyslovila přání moci si je 
prohlédnout zblízka, tak před dvě-
ma lety vznikla expozice ,,Zámec-
ká zbrojnice“. 
I v letošním roce bude doplněna 
o sbírku cínových vojáčků a histo-
rickou výzbroj a výstroj. Exponáty 
budou obměněny a také rozšířeny, 
takže se máte určitě na co těšit!

Zámecká zbrojnice se vrací 

Zámecká zbrojnice však na zámku 
nezůstane nastálo, proto ji nepro-
pásněte. Expozici můžete navštívit 
od 10. října 2016 do 31. března 

2017, a to denně, včetně víkendů 
od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 
17.00 hodin.  
Vstupné: 50 Kč dospělí a 20 Kč děti.

 
V Ý Z V A 

PŘEHLÍDKA ŠLUKNOVSKÉHO UMĚNÍ
Kolem nás se neustále pohybuje mnoho šikovných lidí a my bychom rádi ukázali 

světu, že náš Výběžek žije. 
Jsi ze Šluknovského výběžku? 

Umíš hrát, zpívat, skládat písničky, či básně? 
Nebo třeba něco hezkého namalovat, předvést či ukázat? 

Tak právě Tebe hledáme! 
Neváhej a zavolej na tel. č.: 739 204 988 nebo napiš na e-mail: 

pridalova@mesto-sluknov.cz. 
Uzávěrka všech přihlášek bude v pondělí 14. listopadu. 

Ze všech vybraných účinkujících bez rozdílu věku sestavíme podvečerní 
program ve Šluknovském zámku 

a v pátek 25. listopadu se všichni sejdeme v 19.00 hodin na hlavním sále. 
Každý účinkující se může těšit na zámecký dáreček. 

Máme pokračovat v pořádání koncertů pod širým nebem?
Zhruba před měsícem jsme zahájili 
naši koncertní minisezónu 1. Ve-
čerem pod lampiony. Účast nebyla 
vysoká, dorazilo 25 lidí. Ti nás přišli 
podpořit v tom, co děláme. 
Na 2. Večeru pod lampiony, který 
se konal v pátek 26. srpna od 20 
hodin, byla účast o trošku vyšší. 
Do zámeckého parku na skupinu 
Revival Tomáše Kluse dorazilo 40 
návštěvníků. Byl krásný teplý večer, 
lampiony svítily, kluci drnkali na 
sladké dřevo a parkem se rozezní-
valy známé písně od Tomáše Kluse. 
My jsme si oba večery moc užili. Ale 
co Vy? 
Vzhledem k tak nízké účasti nyní 
vyvstala otázka, zda má cenu po-
řádat letní koncerty v parku? Moc 
Vás prosíme o zpětnou reakci na e-mail: ic@mesto-sluknov.cz nebo na tele-
fon 739 204 988. Nebo nám to přijďte jen tak do zámku říci, moc rádi Vás 
uvidíme.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme panu Rudolfu Böhmovi 
za předání reprezentativního daru 
Městu Šluknov, který bude uložen ve 
Šluknovském zámku.
Kéž bychom měli více těchto nezišt-
ných dárců, kteří mají předměty 
vztahující se k městu a mohli by je 
darovat nebo zapůjčit.
Předem velice děkujeme.

Jan Kůla
správce zámku



ŠLUKNOVSKÉ NOVINY STRANA 9V ZÁMKU A V PODZÁMČÍ

Zavítali jsme navštívit naši spřízněnou obec – Lipovou

Koncem července jsme po práci 
zahájili rychlý přesun směr Lipová. 
Měli jsme totiž domluvenou s Len-
kou Lukášovou – vedoucí Podstáv-
kového domu v Lipové – odbornou 
exkurzi po Lipové. Abychom mohli 
co nejlépe doporučovat různá turis-
tická místa a zajímavosti, je nejlepší 
osobní návštěva. 
A protože Lipová letos nabízí 
spoustu novinek, naše kroky smě-
řovaly severním směrem.
Nejdříve jsme navštívili Podstávko-
vý dům, ve kterém sídlí i Informační 
centrum Lipové. Je otevřeno 7 dní 
v týdnu od 10.00 do 17.00 hodin. 
Děvčata, která pracují v Informač-
ním centru, zároveň provádí pro-
hlídky muzea a také galerie, která 

pravidelně ožívá velkým množ-
stvím různorodých výstav. Součástí 
domu je i krásná zasedací místnost 
v půdních prostorech, kde na Vás 
dýchne kouzlo starých časů. A pro-
tože v Lipové opravdu nezahálí, 
můžete dorazit i do místního kera-
mického kroužku a vytvořit si něco 
krásného na památku.
Z podstávkového domu jsme se 
vydali ke Kostelu svatého Šimona 
a Judy, který jsme měli tu čest po-
znat od přízemí až po půdu. 
Děkanský kostel je sídlem jedné 
z nejstarších farních obcí a jeho 
existenci dokládá již zmínka z roku 
1364. Původní stavbu pak nahradil 

v letech 1691 – 1693 nový kostel, 
který po úpravách máme možnost 

Tak se jmenují jógové semináře pro 
děti a jejich prarodiče – pro ,,nej-
menší a nejmoudřejší“, které bu-
dou probíhat pod taktovkou Ireny 
Kubicové. 
Irenka je lektorkou jógy, prová-
zí pestrým světem jógové terapie 
děti, dospělé, partnery i seniory. Je 
autorkou projektu Prolínání Světů 

Babičko a dědečku, 
pojď se mnou na jógu

konference, prostřed-
nictvím které přináší do 
Šluknovského výběžku 
témata osobního roz-
voje. Lásku k přírodní 
kosmetice proměňuje 
v kurzech výroby do-
mácí kosmetiky. Tyto 
tři proudy tak propojují 
její pracovní vizi: učit celostně pe-
čovat o zdraví.
Když nás Irenka oslovila ohledně 
možnosti mít jeden ze svých se-
minářů i u nás na zámku, tak nás 
tato možnost ihned nadchla. První 

všichni spatřit i dnes. Kolegyně zde 
dělají i prohlídky ve stanovených 

Ke konci července nás na zámku 
navštívil Mystery Shopper. 
Do informačního centra přišel kon-
trolor, který měl hodnotit naše info-
centrum, a to hned z několika hledi-
sek – exteriér, interiér a vybavenost 
infocentra, první dojem zákazníka 
a také podrobná sonda pracovníka 
infocentra (profesionalita, přehled, 
komunikace apod.). 
Kontrolor samozřejmě vystupoval 
skrytě, proto také ,,Mystery“ Shop-
ping. Pracovníci RIC neměli tak 
do poslední chvíle tušení, že daný 
turista je zrovna kontrolorem. To 
jsme se dozvěděli, až když dorazil 
Průvodce výsledky, který zpracová-
vá firma Czech Tourism.

časech nebo po předchozí domluvě.
Náš okruh uzavíral Zámek. Pro nás 
,,holky ze zámku“ rozhodně srd-
cové téma. Nádherně zrevitalizo-
vaným parkem jsme došli před sa-
motný objekt. Zámek byl vystavěn 
v letech 1737 – 1741 (takže Pod-
stávkový dům je starší než samotný 
zámek). Zámek je ojedinělý tím, že 

je vystavěn jako kalendář: 1 zámek 
– 1 rok, 12 komínů – 12 měsíců, 
52 pokojů – 52 týdnů, 365 otvorů 
oken a dveří – 365 dní, 7 schodišť 
– 7 dní v týdnu. Všichni dnes víme, 
v jakém je stavu. O jeho záchranu 
se stará Via Tempera Nova – ob-
čanské sdružení pro rekonstrukci 
a revitalizaci právě tohoto zámku. 
Na tomto krásném místě nám do-
slova běhal mráz po zádech, vždyť 
náš zámek vypadal po požáru veli-
ce podobně. Moc bychom Lipové 
přáli, aby i oni měli tu možnost jako 
my, ukazovat kouzlo jeho historie 
návštěvníkům. Zatím to, bohužel, 
nejde, ale podívejte na nás…
V Lipové jsme strávili tři hodiny 
času a uteklo to jako voda. Na to, 
kolik lidí pro cestovní ruch na tom-
to místě pracuje, klobouk dolů. 
Lipová má svým návštěvníkům 
rozhodně co nabídnout, rozhodně 
doporučujeme návštěvu. Navíc se 
o Vás bude starat tým profesioná-
lů a hlavně srdcařů, kteří pro svou 
práci žijí. Umožněte jim, ,,pochlu-
bit“ se tím, co dokázali.

Kontrola dopadla výborně
Ve všech hodnocených kategoriích 
šluknovské Regionální informační 
centrum uspělo. Nejvíce se líbila 
profesionalita a ochota pracovníka 
RIC a také velice příjemné prostředí 
– dle slov kontrolora. Na doporuče-
ní pracovnice se dokonce kontrolor 
vydal i na naší Kunratickou nauč-
nou stezku.
Jsem velice pyšná na své kolegy, že 
i při náporu, jaký zažíváme v letošní 
sezóně, jsou schopni získat takto 
vynikající výsledky. Je to pro nás 
všechny velice motivující záležitost 
a nabíjí nás k dalším a dalším rea-
lizacím akcí u nás ve Šluknovském 
zámku. 
Děkuji Vám. 

z nich, který plánujeme, je určený 
pro děti a jejich prarodiče. 
Těšit se můžete na: jógové cviky 
pro rozvoj mobility chodidel, spo-
lečné hry a tipy na domácí cvičení, 
koncentrační cviky, cvičení s po-
můckami a nebude chybět ani re-
laxace.
Cvičení je nenáročné, jemné a milé, 

vhodné pro všechny 
i bez předchozí zkuše-
nosti s jógou. S sebou 
Vám stačí jen podložka 
na cvičení (lze i půjčit) 
pastelky a příjemné ob-
lečení.
Přijďte si spolu jógově 
hrát v pondělí 10. říj-

na od 16.00 do 18.00 hodin do 
Šluknovského zámku.
Cena 150 Kč (dospělý a dítě)
Přihlášky posílejte předem na e-
-mail: irenakubicova@seznam.cz 
nebo volejte: 777 576 621. Za RIC dvoustranu připravila Mgr. Andrea Přidalová
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Foto: Renáta Parkmanová

Prvňáčci zasedli do školních lavic

Nový školní rok 2016/17 začal slavnostním uvítáním prvňáčků ve šluknov-
ské základní škole v Žižkově ulici. Do prvního ročníku nastoupilo celkem 
65 prvňáčků. 

Pro prvňáčky byly připraveny krásně vyzdobené třídy, které jsou navíc vy-
baveny novým školním nábytkem.
Na děti se už moc těšily paní učitelky. Ve třídě I. A přivítala své nové žáčky 
Mgr. Ivana Ganišinová, v I. B Mgr. Jana Eichlerová a v I. C Mgr. Jana Vo-
melová.
Všem našim prvňáčkům přejeme, aby do školy chodili rádi a s chutí, aby 

s radostí objevovali nové a zajímavé věci, našli ve škole spoustu dobrých 
kamarádů a kamarádek a spolu s nimi a se svými učiteli ve škole prožívali 
mnoho hezkých chvil.

Rodičům a všem, kteří budou prvňáčkům v jejich prvním školním roce 
pomáhat, přejeme hodně trpělivosti, síly a odvahy doprovázet své děti bě-
hem prvního školního roku. Buďte jim velkou oporou, neboť oporu rodičů 
budou někteří žáčci opravdu potřebovat. V neposlední řadě také přejeme 
mnoho radosti ze společné školní práce a nových zážitků.

Mgr. Lenka Líbalová

Sraz auto a moto veteránů na náměstí

Čechie-Böhmerland: Nejdelší motocykl na světě

Foto: Josef Halada
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Zajištění statiky sladovny

Text a foto: Bc. Michal Bušek

Stavební sezóna ve městě je v plném proudu
V minulých Šluknovských novinách jsme Vás informovali o probíhajících 
či dokončených stavbách ve městě. Tímto článkem bych rád navázal, pro-
tože za uplynulý měsíc se událo poměrně hodně nového.

V srpnu byla s tříměsíčním předstihem dokončena realizace II. etapy re-
konstrukce náměstí Míru. Celé náměstí tak získalo jednotný vzhled a po 
mnoha letech se tak opět stalo reprezentativním prostorem centra města. 
Výsledky rekonstrukce však nejsou jen estetické – náměstí je nyní komplet-
ně bezbariérové, přibyla parkovací místa a bylo vybudováno nové osvětlení 
a odvodnění ploch. Na podzim budou vybudované zálivy osázeny zelení, 
čímž bude rekonstrukce celého náměstí uzavřena. 
Rádi bychom v této souvislosti upozornili především řidiče na nové zna-
čení a zjednosměrnění horní části náměstí. Na parkoviště u Clubu již nyní 
nelze najet z odbočky do Karlovy ulice, nýbrž až z ulice Svojsíkovy. Prosíme 
řidiče o respektování této nové úpravy, díky které mohla být rozšířena par-
kovací místa na náměstí.

Na náměstí bezprostředně navazuje prostranství s veřejnými záchodky. 
Roky byla poněkud nevábná tato lokalita milosrdně skryta zrakům občanů 
vzrostlými smrky, a kdo veřejné toalety někdy navštívil, zřejmě nevzpomí-
nal na tuto návštěvu v nejlepším. V letošním roce se nám podařilo získat 
finanční prostředky z dotace Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu 
nového sociálního zařízení. Stávající toalety jsou nyní v demolici, nové so-
ciálky budou osazeny v říjnu letošního roku.

Jak již paní starostka informovala 
v minulém čísle, podařilo se nám 
získat dotaci ve výši téměř 4 mil. Kč 
i na výstavbu nového chodníku do 
Císařského. Nový chodník naváže 
na stávající v ulici Dr. E. Beneše 
a povede až k bývalému krámku 
u odbočky na Janovku. Stavba je 
nyní již rovněž v realizaci a bude 
ukončena v listopadu. Součástí 
stavby 800 m dlouhého chodníku 
jsou i dva nové autobusové zálivy.
Na konci srpna byla dokončena dal-
ší úspěšná dotační akce rozšíření 

kapacity MŠ Svojsíkova 355. V jejím rámci byl opraven zahradní domek, 
který bude sloužit jako sociální zařízení pro děti a sklad hraček a provede-
ny stavební úpravy v horní budově, díky kterým bude možné otevřít nové 
oddělení a rozšířit kapacitu o 20 dětí.
V srpnu byla pokládkou povrchu ze zámkové dlažby dokončena i stavba 
nového chodníčku spojující Lužickou ulici s Nádražní. Tato hojně využí-
vaná pěší cesta se tak dočkala příjemné finální podoby, která je přístupná 
i bezbariérově. Současně byl vyřešen i letitý problém se zkracováním této 
cesty auty, kvůli které byla za vlhkého počasí lokalita jedním velkým ora-
ništěm. V souběhu s touto akcí byla provedena oprava Nádražní ulice as-
faltovou drtí. 

Text a foto: Mgr. Martin Chroust

Jak jste již zajis-
té všimli, město 
Šluknov realizuje 
v současnosti práce 
na zajištění statiky 
objektu sladovny bý-
valého pivovaru. Na-
plňuje se tak vize na 
záchranu poslední-
ho objektu bývalého 
komplexu pivovaru, 
která nám tvoří ur-
banistické propojení 
významných dominant města – Šluknovského zámku a náměstí Míru.
Do dnešního dne byla odstraněna stavební suť ze zřícených zdí a kleneb 
a rozebráno torzo krovu a střechy nad tímto propadem. Bohužel vlivem 
neúprosného času a zatékání do konstrukcí muselo být odstraněno více 
materiálu, než se původně zamýšlelo. Staticky neúnosné zdivo se doslova 
sypalo k zemi i přes snahu o jeho záchranu a podchycení novými konstruk-

cemi. Z nově budo-
vaných konstrukcí 
se nyní dozdívá ob-
vodová zeď, která je 
z klasických plných 
cihel a má tloušťku 
1,2 m. Po dokon-
čení se provede 
ztužení betonovým 
věncem a instalace 
provizorní střechy 
ze sbíjených vazní-
ků. Stávající krov 
bude opraven, do-

plněny stropní trámy a zajištěna dočasná krytina u narušených částí stá-
vající krytiny.
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Kuchařčino okénko - skvělé recepty z hub
V městské knihovně se často stává, 
že se tu potkají kamarádky, přítel-
kyně a známé, které si kromě dopo-
ručení oblíbené knihy, vymění i tipy 
na dobrou koupi (“ve slevě mají...“), 
nebo nenáročný recept.
Rozhodli jsme se s Vámi podělit o ty-
hle „osvědčené“ a zaručeně úspěšné 
návody na stránkách ŠN v pravi-
delné rubrice. Budeme rádi, pokud 
nám do městské knihovny „svůj“ 
recept na moučník, či jídlo přinesete 
nebo pošlete mailem (knihovna@
město-sluknov.cz) i Vy.
Protože se zdá, že konečně přichází 
ta pravá houbařská sezóna, zamě-
řili jsme se na recepty z hub (někdy 
i málo známých) a na uchovávání 
hub. 

Někdo sbírá pouze hřiby, křemená-
če, kozáky, jiní ale vědí, že jsou i jiné 
velmi chutné houby. Patří mezi ně 
například stroček trubkovitý, kotrč 
kadeřavý, masák, neboli mucho-
můrka růžová, anebo různé druhy 
holubinek. Přesto radíme, sbírejte 
jen houby, které bezpečně poznáte, 
nebo si do lesa vyrazte se zkušeným 
houbařem a nechte se od něj poučit. 
Co dobrého si z nasbíraných hub 
můžete připravit?

Falešná gulášová polévka 
z kotrče kadeřavého 

Ingredience: Středně velký kotrč 
kadeřavý, 250 g brambor, 1 cibu-
le, 1 lžíce tuku, 1 lžíce mouky, sůl, 
kmín, sladká paprika, česnek, ma-
joránka, olej.
Příprava: Očištěný kotrč kadeřavý 
pokrájíme na kostky. Pokrájenou 
cibuli necháme na oleji zesklovatět, 
přidáme houby, osolíme, okmínuje-
me a necháme dusit do vysmahnutí 

šťávy. Zaprášíme moukou, poté 
stáhneme z plotny, vmícháme mle-
tou papriku a zalijeme vroucí vo-
dou. Přidáme očištěné a na kostičky 
nakrájené brambory a vše společně 
dovaříme. Nakonec dochutíme 
utřeným česnekem a majoránkou.

Masák v sádle – pomazánka 
na chlebíčky i na topinky 

Ingredience: 500 g očištěných ma-
sáků, 250 g sádla, sůl, kmín, čerstvý 
tymián.

Příprava: Masáky nakrájíme na 
větší kousky, okmínujeme je a dusí-
me do vydušení šťávy. Poté přidáme 
sádlo a pomalu ho rozpustíme. Ne-
cháme na plotně na mírném plame-
ni probublávat tak dlouho, dokud 
se houby úplně nezbaví vody. Na-
konec osolíme a přidáme nadrobno 
nasekaný tymián. Necháme ztuh-
nout a mažeme na čerstvý chléb, 
pečivo nebo topinky. Můžeme i za-

Kotrč kadeřavý 
Kotrč kadeřavý je jedlá a vý-
jimečně chutná houba, která 
vypadá tak trochu jako květák.
Roste od srpna do konce října 
a může dorůst až 30 centi-
metrů. Je vhodný do polévek, 
omáček, na přípravu houbové 
smaženice, guláše, rizota i pod 
masa a do nádivek.

Konzervace sušením je jedním 
z nejznámějších způsobů ucho-
vání potravin. Ne každá houba se 
však k sušení hodí. Určitě vylou-
číme houby příliš nacucané vodou 
a příliš staré. Sušení hub je snad-
né a není důvod, abychom ho ne-
zvládli. Je jasné, že i červivým se 
vyhneme – mohli bychom se totiž 
dočkat, že pak v sušených houbách 
najdeme dospělé jedince, kteří se 
z malých červíků vyvinuli. Vybere-
me tedy nejlépe houby hřibovité, 
tuhé a málo šťavnaté. Vybrané hou-
by očistíme a nakrájíme je tak, aby 
třeň zůstala spojená s kloboukem.
Sušení hub na niti
Můžeme je sušit tak, že je navlékne-
me na režnou niť, a to tak, že mezi 
jednotlivými kousky vždy uděláme 
uzlík, aby se houby nemohly po-
souvat a zůstaly tak mezi nimi po-
třebné mezery, díky kterým se usuší 
správně a rychle. Houby navlečené 
na niti pověsíme na teplé místo, 
nejlépe do průvanu.
Sušení hub na sítu
Houby dobře usušíme i na jakémsi 
sítu, které si vyrobíme tak, že na 
libovolný dřevěný rám (který též 
můžeme stlouct z latěk) natáhneme 
křížem krážem tenký bavlněný pro-
vázek nebo režnou nit a pak přes to 
přichytíme čistou síťku, například 
proti hmyzu, anebo řídkou gázu. 
Tou také můžeme sušené houby 
zakrýt, abychom měli jistotu, že je 
nenapadne hmyz. Můžeme je sušit 
i na sluníčku, ale nesmíme je nechat 
venku přes noc – navlhly by a bylo 
by po sušení.
Skladování sušených hub
Správně usušené houby by měly 
chrastit. Uskladníme je ve skle-
nicích se šroubovacím uzávěrem 
nebo jinak pevným závitem. 
V plátěných pytlících sice vypadají 
zejména na chalupě úžasně, ale nej-
sou v bezpečí před škůdci, zvláště 
potravinovými moly. Chceme-li pak 
sušené houby použít k vaření, na-
močíme je do studené vody, tu pak 
slijeme (můžeme ji využít k ochuce-
ní polévky nebo omáčky).
Houbový prášek
Houbový prášek, kterým dochucu-
jeme omáčky a polévky, získáme 
tak, že sušené houby rozmixujeme 
na prášek nebo je rozdrtíme v ro-
botu, případně i v hmoždíři. Prá-
šek smícháme s mletým pepřem 
a uschováme ve skleněné kořence. 
Pepř houby ochrání před napade-
ním hmyzem.                                 (šti, net)

Holubinky 
Holubinky rostou v lese i na 
mýtinách, pod listnáči i jehlič-
nany, jednotlivě nebo ve sku-
pinách ve všech možných bar-
vách, a to od června do počátku 
listopadu. 
A jedině u holubinek platí 
pravidlo, že je můžeme zasy-
rova ochutnat a pokud nemají 
štiplavou nedobrou chuť, tak 
budou jedlé. 
Nejchutnější jsou holubinky 
zelené a namodralé, které patří 
k nejtvrdším a k nejkompakt-
nějším holubinkám. Ne příliš 
dobré jsou ty žluté a nejedlá je 
známá jasně červená holubin-
ka vrhavka.

Skladování hub

Masák, muchomůrka růžovka 
Masák, růžovka, muchomůrka 
načervenalá nebo růžová roste 
od června do října v listnatých 
i jehličnatých lesích, i na jejich 
okrajích nebo v trávě poblíž 
lesa. Odstín růžové barvy klo-
bouku může být úplně světlý 
nebo tmavý, podle prostředí, 
v němž roste. Na rozdíl od je-
dovatých muchomůrek, které 
jsou pod kloboukem bílé, je 
narůžovělý a neroste z kalichu. 
Tato houba mívá velmi často 
červivou nohu. Často je pova-
žovaná za naši nejchutnější 
jedlou houbu. 

vařit.
Houbová žemlovka z holubinek 

Ingredience: 1 veka, 500 g holubi-
nek, 1 cibule, omastek, sůl, kmín, 
pepř, mléko, 1 vejce.
Příprava: Očištěné holubinky (klo-
bouk – pokud jde – oloupeme) na-
krájíme na plátky. Zpěníme nakrá-
jenou cibuli, přidáme houby, sůl, 
kmín a pod pokličkou podusíme 
doměkka. Veku nakrájíme na plát-
ky a namočíme do mléka, ve kterém 
jsme rozkvedlali vejce. Do vymaště-
ného pekáčku klademe namočené 
plátky těsně vedle sebe, pak obloží-
me stěny. Do vytvořeného korýtka 
dáme dušené houby a zaklopíme 
opět máčenou vekou. Navrch po-
klademe tenké plátky Hery nebo ji-
ného omastku a zapečeme v troubě 
dozlatova. Hotové můžeme posy-
pat strouhaným sýrem.

(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. Volná vstu-
penka platí do konce roku 2016.
Otázka na září:
2. září 1347 byl na Pražském hra-
dě korunován českým králem syn 
dědičky Přemyslovců Elišky a čes-
kého krále Jana Lucemburského. 
Byl pokřtěn jako Václav. Jméno, na 
které se ptáme, přijal při biřmování 
během své výchovy ve Francii po 
svém strýci a kmotrovi. Patřil mezi 
nejvýznamnější panovníky vrchol-
ného středověku. Byl neobyčejně 
vzdělaný a inteligentní, plynně ho-
vořil pěti jazyky. Svou moc využil ke 
zkonsolidování českého státu, který 
byl od jeho doby znám jako Koruna 
česká. Již jako císař nechal vytvořit 
Zlatou bulu, nejvýznamnější říšský 
ústavní zákon, který platil až do zá-

niku Svaté říše římské roku 1806. 
Ta také významně upravovala vztah 
českého státu k říši a potvrzovala 
jeho výjimečné a nezávislé posta-
vení v rámci říše. Byl to první čes-
ký král, který se stal také císařem 
Svaté říše římské, a byl posledním 
korunovaným burgundským krá-
lem. Stal se tak osobním vládcem 
všech království Svaté říše římské. 
Jako český král proslul především 
založením univerzity v Praze, která 
nese jeho jméno, výstavbou Nové-
ho Města pražského, stavbou ka-
menného mostu přes řeku Vltavu 
v Praze, zbudováním známého hra-
du a mnoha dalšími počiny. Spolu 
s otcem započali se stavbou Sva-
tovítského chrámu. Panovník, na 
jehož jméno se ptáme, také dosáhl 
významné územní expanze českého 
státu, především severovýchodním 
směrem a to hlavně díky své obrat-
né sňatkové politice. 
Znáte jeho jméno?

Správná odpověď na otázku z čer-
vence a srpna zněla: RIO DE JA-
NEIRO. 
XXXI. letní olympijské hry 2016 
představovaly velkou mezinárodní 
sportovní událost – pokračování 
tradice olympijských her, organizo-
vanou Mezinárodním olympijským 
výborem. Za místo konání bylo vy-
bráno uvedené brazilské město, na 
jehož stadiónu Maracaná proběhlo 
5. srpna 2016 zahájení. 
Ukončení her se konalo 21. srpna. 
O 306 sad medailí se soutěžilo ve 
28  sportech, a to na 35 sporto-
vištích, situovaných převážně na 
okraji západní zóny města v Barra 
da Tijuca.
Ze správných odpovědí byly vylo-
sovány ty od Jakuba Kubíčka ze 
Šluknova a pí Hany Sodomkové 
z Rumburku. 
Volné vstupenky si mohou vyzved-
nout v Městské knihovně Šluknov.

(šti)

Soutěžte s knihovnou o vstupenky POZVÁNKA
Rádi bychom ještě 
jednou připomněli 

blížící se termín 
besedy 

pana V. Klause ml. 
na naší základní škole, 

která proběhne 
v úterý 13. září 2016 

od 18 hodin 
ve školní aule. 

Zveme všechny 
zájemce. 

Pro případné bližší 
informace se můžete

 obracet na organizátora
 této besedy 

Mgr. F. Kadeřábka 
na emailu: filip.kadera-

bek@zssluknov.cz

Karasek – Museum Seifhennersdorf 
Houbařský den

Nyní již po 18. se opět v centru příhraničního města Seifhennersdorf v Horní Lužici koná dospělými i dětmi oblíbená houbařská akce. 
Loupežnický vůdce Karásek, jeho kumpáni a báby kořenářky vyrazí v brzkých ranních hodinách do místních lesů, 

aby ulovili bohatou kořist. Veškerý úlovek pak bude k vidění na velké výstavě hub - v loupežníkově doupěti - Karáskově muzeu.
Houbařský odborník Horst Knoch rozdělí tyto plody lesa na jedovaté, jedlé a nejedlé, 

a všechny budou prezentovány na oblíbené výstavě.

Program 18. září 2016 - 11.00 – 17.00 hodin
Radniční sklípek: 

Téma: vše o pokrmech z hub
Gretel trh: 

houby, Karáskův chléb, hornolužické koláče, loupežnické klobásky, ovoce a zelenina
Karáskovo muzeum: 

velká výstava hub s radami od odborníků na houby
Houby pod mikroskopem:

Návštěvníci poznávají spolu s Dr. Andreasem Braunem při mikroskopickém bádání 
- pod mikroskopem mohou být objeveny  velmi zajímavé a naučné detaily ze světa hub.

                        Fotogalerie „Na cestě po Karáskově revíru“, Výstava „Tenkrát v DDR - každodenní život“
Karáskův přírodní trh: 

okolo 60 prodejců v Karáskově muzeu a také i na historickém nádvoří (Bulnheimscher Hof)
Obchodníci nabídnou lahodné speciality z divočiny, drůbeže a sýrů, dobroty z domácího statku: 

kozí maso, sýry, máslo a tvaroh, Karáskův křupavý chléb, uzená šunka a pstruhy, jehněčí speciality, čerstvé bylinky, ovoce a zelenina, 
exotické koření, houbové placky a mnoho druhů čajů.

Moderní tkané a domací kožešinové výrobky, originální dřevěné výrobky, šperky, vzácné minerály a kameny, 
knihy z hornolužického a severočeského nakladatelství a mnoho dalšího doplňujícího rozsáhlou nabídku.

Také velký podstávkový dům Bulnheimscher Hof se svými cennými stropními malbami Vás zve k návštěvě, kde se firmou AG Textilland 
bude konat burza lňených látek. Mimo jiné bude představena technika hačkování a prezentace háčkování.

Ve velké světnici si budete moci pohodlně vychutnat kafe s koláčem.
Samozřejmě bude v tento den na vše dohlížet osobně vůdce loupežníků Karásek tak, aby vše probíhalo jak má. 

Mazané děti si během pestrého dne mohou ukořistit„tolary“.
Aby se Vám návštěva vyplatila ještě víc, mohou například nadšení turisté projít 4,5 kilometru dlouhou Karáskovo okružní stezku 

a příznivci cyklistiky mohou projet 21 kilometrovou cyklostezku po stopách legendárního vůdce loupežníků.
Další informace naleznete na: www.karaseks-revier.de, www.seifhennersdorf.de, E-mail: museum@seifhennersdorf.de

Telefon: 0 35 86/45 15 67 Karasek-Museum/Tourist-Information Nordstr. 21a/02782 Seifhennersdorf,
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Blahopřejeme k životnímu jubileu

70 let
pp. Pilný Miroslav
Nevrlová Helena
Ing. Urban Vítězslav

BLAHOPŘÁNÍ

90 let
paní Houštecká Anna
100 let
paní Pavlíčková Růžena

Př iv íta l i  j sme občánky

Rozloučili jsme se sManželstv í  uzavřel i

Krásného jubilea 100 let se dožila dne 20. srpna 2016 naše nejstarší ob-
čanka města p. Růžena Pavlíčková. 
Za město Šluknov jí byla poblahopřát starostka p. Mgr. Eva Džumanová, 
předsedkyně SPOZu p. Emília Procházková, předseda ZO KSČM Šluknov 
p. Zdeněk Levandovský, předseda OV KSČM Děčín p. Ing. Josef Váňo 
a vedoucí oddělení důchodového pojištění p. Ing. Miluše Fikrlová.

VZPOMÍNKY

Dne 30. srpna 
2016 uplynuly 
tři roky od doby, 
kdy nás navždy 
opustil náš 
manžel, tatínek 
a dědeček,

Dne 30. 9. uplyne první smutný 
rok od úmrtí mého manžela, strýce 
a švagra pana Ladislava Chajdura.
Stále vzpomíná manželka Alžběta a 
ostatní příbuzní.  
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Očím ses ztratila, ale v srdcích zů-
staneš navždy…
Dne 8. září 2016 uplyne smutný 
a bolestný rok, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná 
paní Jana Koukolová.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte 
s námi.
S velkou láskou vzpomíná rodina 
Koukolova a rodina Macháčkova.

pan Jaroslav DOSTÁL. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.
Manželka a dcery

Dne 11. září 
2016 uply-
ne rok, co 
nás navždy 
opustil náš 
m i l o v a n ý 
tatínek a dě-
deček 

pan Jozef Gašparík.
Děkujeme všem za tichou vzpo-
mínku.
Manželka a celá rodina

Dne 12.08.2016 oslavila své 90. na-
rozeniny paní Anna Houštecká.
Milá maminko a babičko, k Tvým 
krásným narozeninám Ti přejeme 
hodně štěstí a hlavně pevné zdraví. 
Syn Bedřich s rodinou.

Helenku Haplovou
Moničku Bílou
Amálku Gažiovou
Danielku Provazníkovou
Matyáška Radu
Martínka Mitošinku
Gábinku Svobodovou
Jiříka Remeše
Adámka FejcuJiří Skotnica a Lucie Morkusová

Milan Duda a Sandra Karalová
Bohumil Kremlička a Martina 
Šebková
Tibor Horváth a Monika Matová
Jiří Martan a Lucie Demeterová

panem Jiřím Blaškem

panem Alešem Nehasilem

paní Miluší Kroupovou 

paní Soňou Skopalovou

Popřáli jsme jí do dalšího života hlavně zdraví, štěstí a hodně životní ener-
gie a spokojenosti. 

Za MěÚ Šluknov Jana Galbavá, matrikářka.

Již delší dobu dochází na šluknov-
ském Sídlišti ke zneužívání důvěry-
hodnosti a laskavosti především se-
niorů. Možná i Vaše babička, děda či 
kdokoli jiný z rodiny, kteří právě na 
Sídlišti žijí, zažívají totéž, aniž byste 
o tom věděli.
Se změnou složení obyvatelstva na 
Sídlišti ve Šluknově přibylo právě 
tam docela dost lidí, kterým není cizí 
obohacovat se finančně na úkor té 
nejslabší skupiny, a to jsou právě se-
nioři. Ptáte se jak? Zjistit, kdo a kdy 
bere důchod, který den a v kterou 
hodinu a u koho poštovní doručo-
vatelka zazvoní a přinese očekávaný 
finanční obnos, lze celkem snadno 

Pomozte zabránit častému zneužívání seniorů na Sídlišti
pozorováním z okna. Pak už stačí 
co nejrychleji, pokud možno ihned, 
jak poštovní doručovatelka opustí 
daný vchod a ještě dříve, než si seni-
or stačí pečlivě své peníze přepočítat 
a uschovat, zazvonit, raději za sebe 
poslat náhradu v podobě dítěte, kte-
ré jen přednese naučenou větu, jak 
maminka a tatínek potřebují peníze, 
tu na jídlo, tu na nové boty pro děti, 
tu na školní pomůcky. A pak už je jen 
krůček k tomu, že senior jde a peníze 
v dobré víře a ve snaze pomoci půjčí, 
respektive daruje. Nikdo se potom 
nemá k tomu peníze vrátit. 
Paměť většiny seniorů ve vysokém 
věku je přirozeně velmi omezena, 

s čímž se tak nějak počítá a je potom 
těžko prokazatelné, kdo komu a kolik 
vlastně půjčil. 
A tak to jde den za dnem, každý mě-
síc, dokud senior peníze má. A když 
už nemá, počká se na další důchod, 
však ony nějaké peníze zase budou. 
Nelze se bránit, protože to, že starý 
člověk peníze právě těmto lidem 
půjčí, je jeho svobodné rozhodnutí 
(i když tak trochu pod psychickým 
nátlakem).
Jak se těmto praktikám bránit? 
Všímejte si Vašich blízkých, mluvte 
s nimi i o financích, jestli nepotře-
bují s něčím pomoci, možná i někdo 
z Vaší rodiny má stejnou zkušenost, 

ale bojí se ji přiznat, nevědí si s da-
nou situací rady. Je velmi smutné 
dívat se, že právě Vaše babička či 
děda jsou takto zneužíváni a že je-
jich oslabení z důvodu vyššího věku 
či ztráty paměti je schopen někdo 
druhý zbaběle využít.
Buďme všímaví ke svému okolí, 
ale hlavně ke svým blízkým. Nejen 
na Sídlišti žije spousta osamělých 
starších lidí, kteří jsou vděčni za 
jakýkoli lidský kontakt, bohužel, 
i ten negativní. Chtějí ještě zažít ten 
pocit, že mohou někomu pomoci. 
Ale tohle za pomoc rozhodně pova-
žovat nelze.                 

Ilona Hlávková

Vážení čtenáři,
v čísle 5 ŠN bylo mylně uvede-
no jméno p. Bulíře v článku o 
firmě Haback, na což nás upo-
zornil p. Těšík. Děkujeme.
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Dětské letní táboření v přírodě: Oblíbený Doubek
Sbor dobrovolných hasičů Šluknov uspořádal pro děti opět již tradiční tá-
boření v přírodě „Doubek 2016“. 
Letošním tématem celotáborové hry bylo staré Řecko „Z otroka bohem“ 
a zúčastnilo se jí 25 dětí rozdělených do čtyř družstev. Celé dění řídil nej-
vyšší bůh Zeus a každé družstvo mělo svého ochránce, jimiž byli Áres, Há-
des, Hefaistos a Poseidón. Tomu všemu byly i upraveny úkoly a soutěže, 

které musely být splněny. Například přenos Prométheova ohně, Sysifovy 
úkoly, přespání v Augiášově chlívě v lese, jízda v Cháronově lodi, Řecká 
olympiáda, Spartský test všestrannosti apod. 
Jako každý rok pak nechyběla „samovařba“ oběda a opět excelentní stezka 
odvahy, kterou připravili kamarádi ze sdružení Radost dětem (lidé kolem 
restaurace „Bohemka“), kterým tímto děkujeme. 
Poslední večer pak bylo plesání bohů a celou akci završil celodenní výlet 
s návštěvou termálního koupaliště v Benešově nad Ploučnicí, jehož za-
městnancům náleží náš dík za jejich vstřícnost.       
Naše poděkování za pomoc při uspořádání této skvělé akce pro děti patří 
všem, kteří se jakoukoli formou, nejen peněžní, podíleli na jejím hladkém 
průběhu. Především to bylo Město Šluknov, Technické služby Šluknov, 
Autoškola Kopecký, pan Pecka - Restaurace Club, Výroba knedlíků NABO 
Šluknov, Výroba knedlíků pan Džbánek, Železářství Šroubek Šluknov, 
Pekárna Haback, Potraviny D+S, Rudolf Svoboda – služby a řemesla Vi-
lémov, Lékárna BONA D. Poustevna, Hodinářství Gall, Elektro Navrátil, 
Sportcentrum Rumburk, Partners Markéta Cháberová, zednické práce 
Čvančara, pánové Petr Barcal, Martin Novák, Tomáš Laštůvka, Ladislav 
Šic, rodina Skopalova a pár dalších, kteří si ani nepřáli být jmenováni. Jako 

již tradičně nesmíme zapomenout poděkovat vlastníkům louky, skautům 
z Varnsdorfu, za propůjčení tohoto hezkého koutku v našem okolí, kteří 
nám opět zapůjčili i kompletně postavený tábor. Ještě jednou všem děkuje-
me za přízeň, kterou nám věnujete. 

Text a foto: Jindřich Müller, velitel SDH Šluknov

Představují se Vám mažoretky 
„Mochomůrky“ z Jiříkova - v krouž-
ku je celkem 10 děvčat, funguje již 
8. rokem, vedou jej M. Poláčková 
a J. Berková.
V letošním roce děvčata nacvičila 
4 sestavy: 2 s hůlkou a 2 na ponpo-
ny a jedno sólo Elišky Poláčkové.
Každý rok jezdí děvčata po repub-
lice na soutěže, např. Česká Lípa 
- májová mažoretka, Česká Ka-
menice - soutěž, Jemnice - májová 
korunka, Hrádek nad Nisou - sou-
těž. Z Jemnice si děvčata přivezla 
3. místo v hůlce a 3. místo v pon-
ponech. Dále vystupují na různých 
akcích pořádaných městy Jiříkov, 
Šluknov, Lipová, Staré Křečany, 
Rumburk aj. Také vystupují v době 
plesů (Šluknov - lesnická škola, 

Chceš-li se stát mažoretkou, 
přijď mezi nás! 

Další informace:
Marcela Poláčková: 702 570 056

Jana Berková: 721 861 901

Chceš se stát mažoretkou?

Rumburk - Dymník- Sportovní 
a Myslivecký, aj.). 
Děkujeme sponzorům, kteří nám 
darují peníze pro děvčata (Město 
Šluknov, Jiříkov, Agra - Jiříkov, 
DDM Rumburk).   

Marcela Poláčková

Foto: Renáta Parkmanová
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Rodina Weberů si zaslouží, aby nebyla zapomenuta
K napsání těchto řádků mě přiměl 
článek Mgr. Marty Pavlíkové „Naše 
nejnovější kulturní památka“ a pro-
tože si myslím, že rodina Weberů, 
která poskytla mnoha lidem nejen 
ze Šluknova práci, si zaslouží, aby 
nebyla zapomenuta.
Zakladatel firmy Wilhelm Weber 
se narodil 17. 5. 1834 v Císařském. 
Jeho otec byl obuvníkem a rodina 
byla známa pod přízvis-
kem „Gerber-Schuster“. 
Po vyučení ručním tkal-
cem zřídil Wilhelm na ná-
městí ve Šluknově v domě 
čp. 286 (dům je znám jako 
prodejna Elios) tkalcov-
skou dílnu s barvírnou 
a obchodem, kde se výrob-
ky prodávaly. Kolem roku 
1880 zaměstnával až 400 
tkalců. V roce 1881 nechal 
postavit budovu čp. 571 a pozdě-
ji vedle ní vyrostla továrna (dnes 
Topos). Zpočátku se zde vyráběly 
látky na šaty a sukno, později sa-
met. V roce 1894 nechal postavit 
přádelnu na bavlnu s 15 000 vře-
teny, která byla o tři roky později 
rozšířena na dvojnásobek. Podni-
ky zaměstnávaly v r. 1898 350 lidí. 
Roku 1896 se jeho synové Robert 
a Rudolf stali společníky podniku. 
Wilhelm zemřel ve věku pouhých 
64 let a to 1. 9. 1898 ve Šluknově. 
Synové v jeho díle pokračovali.
Starší Robert se narodil 6. 3. 1863 
ve Šluknově v čp. 145 naproti kos-
telu. Jeho matka Karolína, roz. 
Fischerová pocházela z Mikulášo-
vic. Po ukončení studia s obchod-
nickým zaměřením nastoupil do 
otcova podniku. V roce 1903 byla 
sametárna rozšířena přístavbou 
dalších budov. Roku 1906 byla 
rozšířena i přádelna. V Nových 
Křečanech byla vybudována filiál-
ka a v roce 1910 továrna na výro-
bu řetězů. Firma měla kolem roku 
1908 370 tkalcovských stavů a po-
skytovala práci 400 lidem, kolem 
roku 1930 zaměstnávala již 1 200 
pracovníků. V roce 1906 byl Robert 
jmenován císařským radou. Jeho 
synové Robert a Wilhelm Robert 
Friedrich se v roce 1919 stali spo-
lečníky firmy. Manželka Roberta 
Webera, Theresie, jedna z dcer 
Friedricha Protze, výrobce tkaného 
textilu a který byl v letech 1882-
1895 starostou Šluknova, byla 
známou dobrodějkou. Podporova-
la hlavně katolické jednoty. Robert 
Weber zemřel 13. 1. 1931 v Praze a 
je pohřben ve Šluknově.
Rudolf Weber, mladší syn Wilhel-
ma, se narodil 18. 8. 1868 v témže 

domě jako jeho bratr. Po ukončení 
studia na reálce v České Lípě na-
stoupil také do otcovy firmy, kde 
řídil obchodní oddělení. Záleželo 
mu hlavně na rozšíření přádelny. 
Od roku 1898 byl obecním zastu-
pitelem, 1913-1918 městským 
radním. Po jeho předčasné smrti 
13. 11. 1918 ve vile čp. 638 v dneš-
ní ulici T. G. Masaryka, byl majetek 

rozdělen a roku 1918 tak vznik-
la obchodní společnost „Rudolf 
Weber´s Erben-Dědicové Rudol-
fa Webera“ (pozdější Benar) se 
společníky Elisabeth, vdovou po 
Rudolfovi, dcerou Franze Haseno-
hrla, právníka ve Šluknově a jejich 
dcerou Elisabeth, nar. 16. 3. 1896 
ve Šluknově čp. 638, která zemřela 
v Berlíně 11. 12. 1969. Společní-
kem a obchodním vedoucím se stal 
roku 1925 JUDr. Emil Johann 
Viktor Kreibich, narozený roku 
1899 ve Vadkovicích u Žatce a kte-
rý byl od roku 1939 prezidentem 
Průmyslové a obchodní komory 
v Liberci.
Zbylá část firmy Wilhelma Webera 
přechází v roce 1919 na syny Ro-
berta Webera.
Robert Weber se narodil ve Šluk-
nově v čp. 571 dne 12. 9. 1894. Po 
ukončení studia na Státní průmys-
lové škole v Liberci, oddělení stavby 
strojů, vstupuje do firmy založené 
svým dědečkem. Ve strojírně v No-
vých Křečanech otevřel učňovskou 

dílnu a v továrně začal vyrábět šrou-
by a řetězy pro nákladní automobi-
ly. Když v roce 1939 byla snížena 
produkce sametů, pronajal některé 
prostory Letecké společnosti Jáchy-
mov a firmě Specht. Robert, vnuk 
Wilhelma Webera, zemřel 29. 9. 
1972 v Innsbrucku.
Wilhelm Robert Friedrich se na-
rodil 31. 7. 1890 též jako jeho bra-

tr ve Šluknově čp. 571. Po ukon-
čení studia na Státní průmyslové 
škole v Liberci, oddělení chemie, 
praktikoval v Chemických závo-
dech v německém Ludwigsha-
fenu nad Rýnem. V roce 1918 se 
jako nadporučík vrátil z fronty 
na Balkánu, aby spolu se svým 
bratrem převzal rodinnou firmu 
ve Šluknově. Jeho zásluhou se 
podnik přenesl přes všechny krize 
a nedošlo k propouštění zaměst-
nanců. Hledal stále nové a nové 
obchodní cesty a sociální pomoc. 
Roku 1930 založil závodní jedno-
tu na podporu svých zaměstnan-
ců. 1927 byl strojírenský závod 
rozšířen pro výrobu tkalcovských 
stavů, převzata tkalcovna Wenze-
la Jänchena čp. 423 (známa jako 
sklad potravin) a naproti této bu-
dově postavena autoopravna s čp. 
414, která už ale nestojí.
V saském Ebersbachu byla zří-
zena filiálka na výrobu sametu. 
Šluknovský podnik sám byl nej-
větším průmyslovým závodem 

v celém okrese. Vyráběn byl hlad-
ký i potištěný samet, manšestry 
a nábytkové látky i z umělého 
hedvábí. Filiálky se nacházely ve 
Vídni, Praze, Terstu, Budapešti, 
Amsterodamu, Agramu a Koda-
ni. 90% výrobků bylo vyváženo 
do všech zemí Evropy i za oceán. 
Společně s JUDr. Rudolfem Pi-
lousem vydával noviny „Vernunft-

-Rozum“, ve kterých 
zveřejňoval své hos-
podářské a sociálně 
politické idee. V roce 
1945 se rodina usadi-
la v Innsbrucku, kde 
přihlásil rodinnou 
akciovou společnost 
„Samt=und Seiden-
-Vertrieb – Odbytiště 
sametu a hedvábí“. 
Vládu Rakouska žá-

dal o pomoc a práva pro odsunuté 
rodáky. Zemřel 9. 9. 1965 v Inn-
sbrucku.
Konec války a odsun německého 
obyvatelstva zničil všechny plá-
ny a sny nejen rodiny Weberů. Ve 
Šluknově po nich zůstala pouze ro-
dinná hrobka na hřbitově, vila Art 
s čp. 693 na Rumburské silnici (na 
snímku), kterou zachránil p. Jan 
Frydrych.
Ráda bych dodala, že moje mamin-
ka bydlela se svými rodiči v továrním 
bytě domu čp. 595 ve Studniční ulici. 
Dům už řadu let neexistuje. Babička 
pracovala v sametárně, dědeček 
v továrně na řetězy, kde byla zaměst-
nána i moje maminka jako písařka 
a fakturantka. Stále ještě opatruji její 
vysvědčení na odchodnou z doby, 
kdy odcházela ze Šluknova. 
Také si často vzpomínám na přího-
du, kterou mi vyprávěla. Jednou ji 
pan Weber, kterého si jako šéfa veli-
ce vážila, poslal s nějakým vzkazem 
ke staviteli Franzi Jäntschovi do Cí-
sařského. Těšila se, že jeho krásnou 
vilu uvidí i zevnitř. Místo majitele, 
nebo nějakého sloužícího, ji však 
uvítala veliká doga. Vrhla se na ni 
a porazila na zem. Od té doby se 
maminka až do své smrti bála i toho 
nejmenšího ratlíka. Také ještě vidím 
na okně naší chodby v domě čp. 412 
blyštivé cylindry do motorek, které 
náš dědeček lidem brousil.
O podnikání rodiny Weberů a ně-
kterých dalších továren nejen ve 
Šluknově se dočtete v knize Jana 
Němce „Obrázky z průmyslo-
vých dějin Šluknovska“ a v knize 
Wilhelma Pfeifera a Ing. Erharda 
Marschnera „Der Heimatkreis 
Schluckenau“.

Helga Hošková

Vila Art                   Foto: Renáta Parkmanová
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V polovině měsíce července proběhlo soustředění dětí z rybářského krouž-
ku MO RS Šluknov na řece Lužnici v Příběnicích, nedaleko od Tábora.  
Mladí rybáři se pod dozorem vedoucího kroužku a rybářů z řad MO zdoko-
nalovali v rybolovných technikách a poznávání přírody. Děti byly ubytová-
ny v penzionu Příběnice, kde o ně bylo dokonale postaráno.
Počasí nám celý týden přálo, děti si pěkně zarybařily při denním i nočním 
lovu. Pořádali jsme různé výlety, jedním z nejúspěšnějších bylo navštívení 
informačního centra jaderné elektrárny TEMELÍN. Dětem se také líbi-
lo v zoologické zahradě Ohrada. Navštívili jsme nádherné město Třeboň 
a projeli se lodí po rybníku Svět. Pokud děti nerybařily, 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 MěÚ ve Šluknově za poskytnutou dotaci, dále firmě Haback 
a samoobsluze Doležal-Schneider za sponzorské dary.

Text a foto: Ivana Ganišinová 

První ročník hasičského tábora 
v Království za kostelem se usku-
tečnil ve dnech 4. – 7. 8. 2016. Spa-
lo se ve stanech, vařilo se v polní 
kuchyni a taky mimo tábor.
Hned první den po vodních hrát-
kách jsme se vydali do lesa, kde 
si každý tým musel uvařit večeři. 
Vyhráli všichni, protože se snědlo 
úplně vše.
Druhý den, červený pátek, byl deš-

První hasičský tábor v Království za kostelem:
Spalo se ve stanech, vařilo v polní kuchyni...

Soustředění malých rybářů

tivý a nastala rychlá změna plá-
nu. Celé dopoledne jsme strávili 
v chráněné dílně Kormidlo. Vyrá-
bění medailí, malování na kameny 
a mušličky se dětem moc líbilo. Dě-
kujeme a určitě se sem vrátíme. 
Odpoledne nám poskytlo přístřeší 
IC Šluknov. Touto cestou děkuji za 
ochotu a trpělivost všem zaměst-
nancům zámku. Připravili nám za-
jímavou prohlídku zámku a krásné 

výstavy. Nejprve nás čekala výstava 
turistických vizitek a vyplnění kří-
žovky. Dále panenky Barbie se šaty 
princezny Diany, Angeliky, Popelky, 
Šmoulinky a dalších. Šaty okouz-
lily nejen nás holky, ale i kluky. Ti 
s námi vybírali šaty pro své mamin-
ky. Vybrat ty nejhezčí není vůbec 
jednoduché, krásné jsou všechny. 
Zámecká půda se proměnila v lesní 
obydlí skřítků. O každém skřítkovi 
se dozvíte, čím se živí, kde jej může-
te spatřit a co má a nemá rád. Děti 
musely být pozorné, aby dokázaly 
správně zodpovědět na připravené 
soutěžní otázky. Namalovat svého 
oblíbeného skřítka a obrázek si od-
nést domů nebo vystavit na zámec-
ké půdě. Zabavit děti od 3 do 13 let 
je těžké, ale v zámku se nám to díky 

Vám podařilo. 
Těšíme se na další tábor, doufám, 
že nám nebude pršet, ale přece kdy-
by, vyrazíme opět do dílny nebo do 
zámku.
Na modrou sobotu nás čekalo 
úplně něco nového - fotbalgolf na 
Dymníku. Co to vlastně je fotbal-
golf? Hra podobná golfu. S tím, že 
kopete do většího míče. Rozhodují-

cí je počet kopů na jamku. Okruhů 
je více, profi a pro začátečníky, my 
se rozdělili dle věku. Je to zajímavá 
i náročná hra, ale zvládli ji i ti nej-
menší. 
Večer byla přichystaná stezka odva-
hy a odměnou pro každého byl ope-
čený špekáček. Té radosti, že mají 
připravenou pochoutku a můžou si 
vyprávět své dojmy se strašidly!
Poslední den starší děti pro ty nej-
menší připravily stopovanou. Šlo se 
vesnicí až na Hartu, kde to spousta 
dětí ani nezná. Bývalé zemědělské 
letiště ukrývalo poklad, to bylo vel-
ké překvapení a největší odměnou 
za splněné úkoly. 
Celý tábor se hrála spousta her 
a soutěží, do kterých se zapojili i ro-
diče. Ti museli soutěžit proti dětem. 

A kdo zvítězil? Přeci naše 
děti! 
Tábor byl odměnou pro 
všechny, kteří celý rok 
pilně trénují a nevyne-
chají ani jeden pátek ve 
školním roce. Čekáme 
na Vás i na nové členy už 
2. 9. 2016 v 16 hodin za 
kostelem v Království.
Tímto také moc děkuje-
me všem, co se na této 
akci jakkoli podíleli, 
rodičům, kamarádům, 

sponzorům, kteří nechtěli být jme-
nováni, Městu Šluknov, SDH Šluk-
nov, Gastro Plch, Pekárny Rum-
burk, Chráněné dílně Kormidlo, 
kolektivu IC na zámku, vedení Fot-
balgolfu v Rbk, Josefu Stelmašču-
kovi ml., Uzeniny Vohnout, firmě 
NABO Šluknov, firmě Rudolf Svo-
boda Vilémov, TS Šluknov, V. Pepel.

Olga Siváková, SDH Království
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ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
hledá

pozorovatele automatizované srážkoměrné stanice ve Šluknově.
Pozorovatel má povinnost denně v 07 hod. SEČ změřit množství srážek (v zimě ještě výšku sněhové pokrývky) 

a v průběhu dne zaznamenávat význačné atmosférické jevy (např. mlhu, bouřku, námrazu,…).
Naměřené a napozorované údaje zapíše pozorovatel do deníku a po ukončení měsíce odešle formou výkazu do ČHMÚ v Ústí nad Labem.

Předpokladem pro zřízení meteorologické stanice je vhodný pozemek 
(stačí malá zahrádka u rodinného domu, která není zastíněna stromy, pro umístění srážkoměru), 

pečlivost a celoroční přítomnost pozorovatele (možný zástupce).
Tato pozorovatelská činnost je odměňována částkou 5 400 Kč btto/rok a je vhodná zejména pro důchodce nebo pracující, 

kteří vykonávají svou činnost z domova.
Zájemci, obraťte se na paní Schmiedovou - tel.: 472 706 028, e-mail: schmiedova@chmi.cz 

nebo Ing. Richterovou - tel.: 472 706 021, e–mail: dasar@chmi.cz.

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)
Za realizační tým Bc. Marcela Postlerová

Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák
Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84

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

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě

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

Dne 10. srpna 2016 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace mezi 
MAS Český sever, z. s., a Euroregionem Nisa ve výši 12 630 Eur na 
projekt „Za tajemstvím čtyř živlů do Tolštejnského panství“, reg. číslo 
ERN-0209-CZ-23.05.2016.
Smyslem projektu je oživit hru Vandrování po Tolštejnském panství 
a zároveň ji zatraktivnit pro mladší generace návštěvníků území. Za tímto 
účelem bude vytvořeno pět nových tras, které se budou vázat k jednotlivým 
přírodním živlům – vzduchu, zemi, vodě a ohni. Pátá trasa bude reflektovat 
stopu člověka v krajině, pátým elementem tak bude sám člověk (inspirace 
stejnojmenným filmem není náhodná). 
Pro putování po těchto trasách bude vyvinuta mobilní aplikace pro chytré 
telefony, která bude obsahovat vandrovací pas a na základě zvolené trasy 
(tras) bude hráče upozorňovat na nejbližší místa daného okruhu a zároveň 
ke každému místu podá stručnou informaci. Na webových stránkách Tol-
štejnského panství pak bude zprovozněna sekce pro tuto hru, kde se budou 
hráči registrovat a nahrávat na své profily pečetě navštívených míst. Záro-
veň zde budou různé statistiky, žebříčky, diskuzní fórum a kontakt (mož-
nost zpětné vazby) na tvůrce hry.
Místa (celkem jich bude 100, padesát na české a padesát na saské části 
panství) budou osazena samoobslužnými uzamykatelnými schránkami, 
které umožním hráčům navštěvovat místa v kteroukoli denní a roční dobu. 
Na vytipování těchto míst se budou podílet studenti, turisté a další zájmové 
skupiny z Čech i Saska.
Projekt bude spuštěn na začátku turistické sezóny 2017. Doufáme, že 
se setká s kladnou odezvou návštěvníků regionu, přispěje k jeho k turis-
tické atraktivitě a napomůže k oživení přeshraniční turistiky v daném 
území.

Ing. Marek Hartych
MAS Český sever, z. s.

Za tajemstvím čtyř živlů 
do Tolštejnského panství
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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

V neděli 28. srpna zahájilo fotbalové A-mužstvo své účinkování v krajské 
I. B třídě, do které po mnoha letech sestoupilo, když v loňském ročníku 
1. A třídy skončilo na 12. místě. Naším prvním soupeřem na stadionu Slá-
vy Novotného byl UNION Děčín. Hrálo se za úmorného vedra před 120 
diváky a naši po velmi dobrém výkonu, kdy se vydali ze všech svých sil, 
prohráli nešťastně 4:5 brankou v samém závěru utkání. Tentokrát to byla 
opravdu smůla!
Pro fanoušky a příznivce šluknovských fotbalistů je letos důležité, že došlo 
ke změně a všechna domácí utkání na našem stadionu se budou hrát 
vždy v neděli od 14 hodin. Naopak utkání na hřištích soupeřů se odehrají 
v sobotu a jejich začátky jsou stanoveny mezi 10.30 až 14 hodinami.
Do svých kalendářů si tak můžeme poznamenat, že na podzim uvidíme 
tyto souboje:
11. 9. 2016  Šluknov – Hostovice,
25. 9. 2016  Šluknov – Heřmanov,
9. 10. 2016  Šluknov – Horní Podluží,
23. 10. 2016  Šluknov – Chuderov,
6. 11. 2016  Šluknov – Jiříkov,
20. 11. 2016  Šluknov – Benešov n. Pl.
Ven fotbalisté pojedou postupně do Trmic (3. září), Velkého Šenova 
(17. září), Přestanova (1. října), do Tisé (15. října), Chlumce (29. října) 
a Boletic (12. listopadu).
B-mužstvo v Lipové stále hraje okresní přebor a jeho domácí utkání budou 
hrána také v neděli. Uvidíme zápasy:
4. 9. 2016  Šluknov B – Markvartice,
18. 9. 2016  Šluknov B – Rybniště,
2. 10. 2016  Šluknov B – Jiřetín p. J.
16. 10. 2016  Šluknov B – Dolní Poustevna
30. 10. 2016  Šluknov B - Dolní Habartice
13. 11. 2016  Šluknov B – Malšovice
Za dalšími soupeři se pak jede do Těchlovic (10. září), Dobkovic (24. září), 
Březin (8. října), Mikulášovic (22. října) a do Krásné Lípy (5. listopadu).

Začaly fotbalové soutěže

V termínovém kalendáři jsou rozepsány i zápasy dorostenců, žáků a tur-
naje přípravek.

Za to, že jsou naše družstva – a to 
nejen dospělých, ale i dorost, žáci 
a obě přípravky - po všech strán-
kách dobře zajištěna, je třeba po-
děkovat našim sponzorům, kterými 
jsou především Město Šluknov, 
PLASTON Šluknov CR, Technické 
služby Šluknov, COLAS Šluknov 
– Císařský, Kamenoprůmyslové 
závody Šluknov, Potraviny D+S, 
VENTOS Rumburk, Jan Pecka, 
Zdeněk Navrátil. MWD s. r. o. 
a mnoho dalších. Hráči jsou si této 
pomoci dobře vědomi a jsme pře-
svědčeni, že svými výkony ukáží, že 
si ji zasluhují.

Ing. Milan Kořínek

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

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává 

slepičky typu Tetra hnědá a Dominant 
všech barev. Stáří 14 – 19 týdnů. 

Cena 149 - 180 Kč/ks. 
Prodej se uskuteční:     

18. září 2016
Šluknov – náměstí u lékárny - 14.45 hodin

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

Informace: Po-Pá 9.00 - 16.00 hodin
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840  

 

AKCE ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2016 
Salon Max - Šluknov
Ošetření kosmetikou Syncare 
pro aknozní nebo zralou pleť 

– obsahuje povrchové a hloubkové čištění, 
peeling, výživná (čistící) maska, masáž obličeje 

PŮVODNÍ CENA 390 Kč, NYNÍ POUZE 290 Kč

Masáž zad a šíje 250 Kč 
+ Antistresová masáž hlavy ZDARMA

Pedikúra 190 Kč 
+ Zábal na nohy+ reflexní masáž ZDARMA   

Objednávky: 
Jana Drábková 731 712 671,www.salonmax.cz 


