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CENA 5

Představujeme Vám novinky v dopravě od 1. 1. 2015 v Ústeckém kraji

HLAVNÍ ZMĚNY

Sjednocení tarifů

Zvýšení návaznosti spojů

Stejné kvalitativní podmínky pro celý kraj

Snadnější přístup k informacím v dopravě

Snadná dostupnost pro handicapované

Systém regionálních autobusových 
linek v Ústeckém kraji se moderni-
zuje a více přizpůsobuje potřebám 
cestujících. Nové jízdní řády rea-
gují na skutečnou poptávku cestují-
cích, kterou dlouhodobě sledujeme 
a vyhodnocujeme. 
Definovali jsme novou kvalitu do-
pravy. Autobusová doprava v Ús-
teckém kraji se touto změnou zařa-
dí mezi skutečně moderní systémy 
používané ve vyspělých zemích.
Co vás čeká v roce 2015

Přehledné tarify a jednoduché 
platby.

Jednou z hlavních změn nového 
systému cestování regionálními au-
tobusy v Ústeckém kraji je zjedno-
dušení a sjednocení tarifů u všech 
dopravců. Ty se tak stávají spraved-
livějšími a přehlednějšími. 
Zároveň dochází ke sjednocení 
způsobu platby v rámci všech do-
pravců v Ústeckém kraji.
Cestující se mohou těšit přede-
vším na:

Výrazné zvýhodnění pravidel-
ných cestujících (časové jízdné).

Využití čipové karty.
Snadný prodej časových jízde-

nek přímo u řidičů.
Jednotné tarify všech dopravců v Ústeckém kraji.
Jednotný způsob odbavení u všech smluvních dopravců.
Komfortní přeprava pro cestující.

Zásadní snahou je výrazně zvýšit komfort cestujících při využívání regio-

nální autobusové dopravy v Ústeckém kraji.
Nově proto budou všechny autobusy všech dopravců podléhat jednotným 
pravidlům nastaveným krajem.
Cestující se mohou těšit především na:

Výrazně lepší návaznost mezi spoji a linkami.
Zlepšení bezbariérovosti.
Klimatizovaná vozidla.
Jednotný informační systém pro cestující.
Zvýšení kontroly kvality služeb.
Minimální kapacita vozidla - jistota, že na stejný spoj přijede vždy vozi-

dlo se stejnou kapacitou, žádné mikrobusy.

Komfort ve vozidle - kontrolo-
vaná čistota, vysoká polstrovaná 
sedadla, odkládací plochy pro za-
vazadla, klimatizace v prostoru pro 
cestující. Teplota ve vozidle od 18 
do 26 °C.

Hlídání dodržení kvality - kon-
troloři v terénu budou pravidelně 
dohlížet na kvalitu a postihovat její 
nedodržení.
Jak funguje nový tarif?
V současné době platí na většině 
území kraje klasický kilometrický 
tarif, který neumožňuje přestup 
s jedním jízdním dokladem a ces-
tující nemohou používat několika-
denní předplatní jízdní doklady. 
Nový integrovaný tarif přinese 
možnost používat přestupní ně-
kolikaminutové až několikadenní 
jízdní doklady. Nově budou moci 
cestující nejen přestupovat, ale 
i využívat slev, které jsou vázány na 
předplatné jízdné. Nosičem jízdné-
ho může být čipová karta nebo jíz-
denka s ochrannými prvky.
Nový tarif bude tzv. zónově-relační. 
Jedna zóna bude zpravidla vymezo-
vat katastrální území jedné obce.

Pokračování na str. 5

Zima ve Šluknově začala nejen příchodem čertů, ale ta pravá, bílá a mrazivá, až mnohem později, což „ocenili“ fanoušci fotbalu. Více na str. 19.
Foto: Blanka Vargová Foto: Dušan Blanár



Dotazy a náměty směřujte na : 
Městský úřad Šluknov, Odbor rozvoje a životního prostředí, 

Božena Naňáková - t. č. 412 315 315; 731 411 510, e-mail: nanakova@mesto-sluknov.cz  

Od poloviny září se po Šluknově 
pohybují zaměstnanci firmy HR-
DLIČKA spol. s r. o., která pro 
město Šluknov zpracovává pasport 
zeleně. Jaký je smysl této akce? 
Pasport zeleně, jehož součástí je 
i kompletní inventarizace dřevin 
na veřejných prostranstvích, je zá-
kladním, ale ve Šluknově doposud 
chybějícím, dokumentem zajišťu-
jícím komplexní správu zeleně. Na 
veřejných prostranstvích rostou 

Město Šluknov se v roce 2014 rozhodlo zajistit pro své občany možnost 
třídění biologicky rozložitelného odpadu. Jedná se o odpad ze zahrádek 
i odpad rostlinného původu z domácností.
Ve své podstatě tak „předběhlo dobu“, neboť novelou zákona o odpadech 
nově vzniká povinnost městům zajistit občanům místa, kam biologicky 
rozložitelný odpad budou moci odkládat.
Od března roku 2015 bude zahájen provoz nově vybudované kompostár-
ny ve Šluknově. Již od ledna si budou moci občané města Šluknova vyzved-
nout v Technických službách ve Šluknově hnědou nádobu na bioodpad 

Město Šluknov začíná třídit bioodpad. Co si však pod tímto po-
jmem představit? 
Obyvatelé města Šluknova budou mít od března roku 2015 mož-
nost třídit odpad ze zahrádek a z kuchyní, tzv. bioodpad. Již v sou-
časnosti mohou odpad ze zeleně odkládat do sběrného dvora nebo 
na svůj vlastní kompost. Ne každý však tuto možnost má. Město 
Šluknov poskytne občanům na základě žádosti a smlouvy hnědou 
nádobu o objemu 240 l na bioodpad.  
Co do hnědé biopopelnice patří: 
Zbytky z údržby zeleně a zahrady jako je tráva, drny, listí, piliny, 
zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny, shrabky ze záhonů, 
mech z trávy, zemina z květináče, větve z řezu keřů i stromů (nejdří-
ve nastříhat nebo zpracovat štěpkovačem), spadané ovoce (proklá-
dat trávou a řezem z keřů). Dále také biologicky rozložitelný odpad 
vzniklý provozem domácnosti, a to zejména ovocné a zeleninové 
odpady, kávové a čajové zbytky, slupky z ovoce a zeleniny, kůra ci-
trusových plodů, papír znečištěný potravinami, papírové ubrousky, 
vaječné skořápky, skořápky ořechů, uvadlé květiny, vychladlý popel 
ze spalování dřeva. Odpad musí být do nádob ukládán přímo – bez 
obalů. 
Co do nádoby nepatří: 
Tekutý odpad a zbytky jídel živočišného původu, maso, kosti, kůže, 
uhynulá zvířata, exkrementy, hnůj, biologicky nerozložitelné a jiné 
odpady (kameny, popel z uhlí a pod.), směsný komunální odpad, po-
užité pleny, obvazy, jedlé oleje, znečištěné piliny, mléčné produkty, 
omáčky, tuky, majonézy, cigaretový popel a nedopalky, obsah sáčků 
z vysavače prachu, časopisy, všechny další biologicky nerozložitelné 
odpady.  
Podrobné informace najdete na webových stránkách města Šlukno-
va. 

Za ORŽP Božena Naňáková

Nádobu zapůjčuje město Šluknov bezplatně na základě smlouvy o vý-
půjčce.

Nádobu vydává pracovník Technických služeb Šluknov, spol. s r. o. 
v areálu TS. 

Nádoba bude umístěna u nemovitosti, resp. domu s č. p., uvedeného 
ve smlouvě a bude sloužit pro potřeby této nemovitosti, pokud nebude do-
hodnuto jinak, např. že bude využívána dvěma sousedními nemovitostmi, 
resp. dvěma č. p. 

Do předané nádoby lze ukládat pouze rozložitelný bioodpad - viz člá-
nek Jak správně třídit bioodpad. 

Ukládání jiných odpadů, než pro které je nádoba určena, může být dů-
vodem k jejímu odebrání.  

Nádobu je nutno přistavit ke svozu včas (nejlépe večer přede dnem svo-
zu). Svoz začíná v brzkých ranních hodinách. Časový rozpis pro jednotlivé 
ulice není stanoven – dle situace může posádka změnit trasu. Stanoviště 
je totožné se stanovištěm, na které umisťujete ke svozu svoji popelnici na 
směsný komunální odpad.  

Předanou nádobu je nutno chránit před poškozením, zničením a od-
cizením. Pokud k tomu dojde, musí uživatel nahlásit tuto skutečnost na 
Městský úřad Šluknov, nám. Míru 1, Odbor rozvoje a životního pro-
středí, kancelář č. 10, I. patro, tel. č. 412 315 315, Božena Naňáková. 

Za poškozenou, zničenou nebo zcizenou nádobu nebude vydána nová. 
Město Šluknov může po tom, komu ji zapůjčilo, požadovat úhradu vzniklé 
škody. 

Svoz probíhá v období vegetace (březen – listopad) 1 x za 14 dní. Ter-
míny svozů jsou zveřejněny ve Šluknovských novinách, na internetu - eko-
logický kalendář, na úřední desce města před budovou městského úřadu. 

Případné změny budou uvedeny ve Šluknovských novinách a v sekci 
„Vše o odpadech“ na www.mesto-sluknov.cz. 

o objemu 240 l. O poskytnutí nádoby bude sepsána smlouva.
Svoz „biopopelnic“ bude prováděn v pravidelných intervalech. Termíny 
svozu budou uvedeny ve Šluknovských novinách a na webových stránkách 
města Šluknova – Odboru rozvoje a ŽP, kde zároveň budete informováni 
o dalších podrobnostech v oblasti nakládání s bioodpady.
Služba bude pro občany města Šluknova a vlastníky rekreačních objektů ve 
městě Šluknově poskytována zdarma.  

Za ORŽP 
Božena Naňáková 

Jak správně třídit bioodpad Vydáváme podmínky zapůjčení 

řádově tisíce dře-
vin, z čehož lo-
gicky vyplývá, že 

není možné mít povědomí o všech, 
a tím pádem i o těch, které mohou 
ohrožovat bezpečnost na veřejných 
prostranstvích. To, bohužel, vede 
k možnému ohrožení občanů, např. 
padajícími suchými větvemi.  
Inventarizace dřevin zpracovaná 
odborníky na dendrologii umožní 
tyto potenciálně nebezpečné stro-
my vytipovat a její součástí bude 
i návrh opatření, které bude možné 
dle jeho naléhavosti co nejdříve re-

alizovat. 
Dalším benefitem pasportu bude 
získání přehledu o travnatých plo-
chách určených k sekání, včetně 
doporučeného způsobu seče, čímž 
by mělo dojít k zefektivnění celé-
ho systému a zvýšení úrovně péče 
o travnaté plochy ve Šluknově. 
Projekt „Pasport zeleně a inventari-
zace dřevin na veřejných prostran-
stvích ve Šluknově“, který částkou 
517 000 Kč podpořil Státní fond 

životního prostředí ČR a Minister-
stvo životního prostředí ČR, by měl 
být dokončen v polovině roku 2015 
a bude v plném rozsahu k dispozici 
všem občanům Šluknova prostřed-
nictvím webových stránek města. 
Každý občan se tak bude moci podí-
vat na odborné zhodnocení stromu, 
který roste např. na oblíbeném mís-
tě v parku, či vedle domu nebo zjis-
tit, jak často má být sekán sousedící 
pozemek ve vlastnictví města.             

Za ORŽP 
Mgr. Martin Chroust



Vážení a milí spoluobčané, 
čas neúprosně běží a vánoční svátky, na které jsme se s radostí a očekává-
ním připravovali, jsou za námi. Doufám, že jsme všichni prožili sváteční 
dny v pohodě a v klidu a děti se budou z dárků, které našly pod stromeč-
kem, ještě dlouho radovat. Dovolte mi, abych se s Vámi pozdravila v novém 
roce 2015 a popřála všem občanům pevné zdraví, štěstí, lásku a co nejvíce 
splněných přání a spokojený život v našem městě. 
Bilancování roku 2014 
Jako každý rok, tak i tentokrát si dovolím krátce bilancovat, co se nám 
ve městě v uplynulém roce podařilo a co ne. V roce 2014 bylo z rozpočtu 
města vyčleněno 22 mil. Kč na investiční akce. Ač se zdá, že je to částka 
vysoká, na uspokojení všech investičních potřeb to zdaleka nestačí. A 
proto si zastupitelstvo určuje priority, do jakých oblastí je zapotřebí in-
vestovat. V roce 2014 byla dokončena stavba nové kompostárny a nákup 
nové techniky a nádob, na kterou jsme získali dotaci, a spoluúčast města 
činila 10 % z celkových nákladů. Úspěšní jsme byli i v získání dotací na 
rekonstrukci tělocvičny (střecha, zateplení, okna, dveře) a na rekonstruk-
ci jejího sociálního zázemí. Bylo vybudováno nové parkoviště u základní 
a mateřské školy v Žižkově ulici a nový chodník tamtéž. Stavební úpravy 
zaznamenal i sportovní areál. Nové beach volejbalové hřiště a plocha pro 
tenisový trénink s příchodem teplých měsíců jistě přivítá i nové příznivce. 
Upravená plocha u studánky směrem na Císařský a nová parkovací mís-
ta jsou bezpochyby pozitivním přínosem pro celkový vzhled města, byť je 
tato úprava některými občany kritizována. Ovšem je třeba respektovat po-
žadavky všech zúčastněných stran a současný stav je esteticky, se stavem 
předchozím, nesrovnatelný. Na jaře bude provedena ještě výsadba zeleně. 
V Rožanech byly opraveny 2 mosty v rizikových oblastech. Byla zahájena 
revitalizace zeleně na Křížovém vrchu a na hřbitově. Zahájena byla přede-
vším kácením přesně určených stromů po vegetačním období a terénními 
úpravami. V letošním roce na jaře se bude v pracích pokračovat. Připomí-
nám, že pokáceno bude 140 stromů, vysázeno bude 200 nových stromů. 
Byla vysázena ovocná alej na Knížecí. Byly opraveny střechy na dvou do-
mech v majetku města a vyměněna okna. K dílčí výměně oken došlo též 
v domě s pečovatelskou službou u nádraží. Okna byla vyměněna i v budově 
mateřské školky ul. Svojsíkova. V mateřské školce Žižkova byla provedena 
oprava střechy a dokončeno zateplení budovy, také na tuto akci se podařilo 
získat dotaci. Na podzim byla zahájena 1. etapa rekonstrukce náměstí, kte-
rá bude dokončena v roce letošním. Také byla v roce 2014 podána žádost 
o dotaci na rekonstrukci Domu kultury do Norských fondů, bohužel jsme 
nebyli úspěšní. Důvodem byl velký počet žádostí a nedostatek finančních 
prostředků. Dle získaných informací byly úspěšné především projekty na 

opravy církevních památek o men-
ším finančním objemu (rozpočet 
na rekonstrukci Domu kultury činí 
cca 40 mil. Kč). Dokončuje se pro-
jekt na rekonstrukci radnice, která 
je ve velmi špatném technickém 
stavu. Dále bude hotov projekt na 
vybudování chodníku na Císařský a 
rekonstrukci chodníku stávajícího. 
Ještě v roce 2014 byly zveřejněny 
výzvy na zadání projektových do-
kumentací na stavbu záchranného 
centra (zázemí pro profesionál-
ní a dobrovolné hasiče, techniku 
a městskou policii) a rekonstrukci 
sídliště – komunikace, chodníky, 
veřejné osvětlení, které jsou v majetku města. 
Co nás čeká? 
Nabízí se otázka „Co dál?“. V prvních dvou měsících tohoto roku se bude 
intenzivně pracovat na sestavení rozpočtu. V současné době město hos-
podaří v režimu rozpočtového provizoria a rozpočet města na rok 2015 
bude projednán na březnovém zastupitelstvu, kde by měl být i schválen. 
Zastupitelstvo má v kompetenci určit si priority, kterých budeme chtít do-
sáhnout nejen v tomto roce, ale i v celém volebním období. To bude shrnuto 
v programovém prohlášení, na kterém budeme pracovat. Jistě si ale všich-
ni uvědomujeme potřebu v roce 2015 především dokončit 1. etapu rekon-
strukce náměstí a připravit se, a nejlépe i zahájit, etapou druhou. 
Navýšení ceny vodného a stočného
Severočeská vodárenská společnost a.s. informovala o zvýšení ceny vod-
ného a stočného v roce 2015 ze stávajících 92,46 Kč včetně DPH na 96,03 
Kč vč. DPH. Ceny bez DPH je celkem 83,50 Kč/m3, z toho vodné činí 
42,78 Kč/m3 a stočné 40,72 Kč/m3. Došlo tedy k nárůstu ceny o 3,9 %. Dle 
vyjádření SVS jde v současnosti 33 % na obnovu majetku, 41 % na jeho 
provoz a 26 % si z ceny vody bere stát ve formě celé řady poplatků a DPH, 
aniž by se tyto prostředky vrátily zpět do vodohospodářství. 
O všech faktorech, které ovlivňují cenu vody, SVS informuje na svých 
webových stránkách www.svs.cz.
Přeji všem, aby nový rok byl pro nás a naše město dobrý a úspěšný. Aby-
chom se každý z nás, byť malým přičiněním, podíleli na tom, aby se v na-
šem městě příjemně žilo a byli jsme spokojeni.

Eva Džumanová

Vážení čtenáři, žáci, kolegové, rodiče, absolventi, 
skončil jeden z dalších kalendářních roků tohoto století. Pro naši školu 
to nebyl stejný rok jako ty předešlé. Oslavili jsme šedesát let existence ve 
městě Šluknově. Historie a odkaz našich bývalých kolegů a absolventů nás 
zavazuje k budoucnosti. Na oslavách výročí, na které přijelo více jak 400 
absolventů, jsem slyšel mnoho příběhů a všechny měly jedno společné – 
přátelství, hrdost a lásku. 
Je velmi těžké být optimistou v době, kdy si každý na 
vše stěžuje, ale to, že jsem součástí této školy, Vaším 
kolegou a učitelem, mi dost pomáhá. Zamyslím-li se 
nad tím, co by stačilo, abychom byli šťastní - určitá 
harmonie v nás samotných, krása ve vztazích mezi 
muži a ženami, pěkné vztahy mezi námi, přírodou 
a prostředím, které nás obklopuje, a které také vy-
tváříme. Místo toho dáváme najevo nespokojenost 
a radost si necháváme někde v koutku. Toto vše je asi 
mé poučení z rozhovoru s těmi, co přišli s námi osla-
vovat naše společné výročí. A řeknu-li pravdu, možná 
i mým přáním do budoucna. 
Škola však nežila jen výročím a historií. Musím zde připomenout, že hlav-
ně díky Vám jsme získali první místo v našem kraji v hlasování žáků a býva-
lých absolventů a stali jsme se tak Školou roku 2014. 
Povedlo se nám společně zrekonstruovat domov mládeže, zakoupit nové 
technické vybavení – traktor a vyvážecí soupravu pro lesnické obory. Zís-
kali jsme mnoho úspěchů v soutěžích, ať už vědomostních – SOČ, odbor-
ných – naši mechanizátoři stáli na stupních vítězů, nebo sportovních – fot-
balisté jsou na skvělém třetím místě. Medaili máme z plavání, a toto vše 

maličko převyšuje získání titulu mistryně světa v kickboxu naší žákyní 
Andreou Farskou. Vím, není to jen zásluha naší školy, je to hlavně snaha 
a píle. Na tomto místě se sluší poděkovat Vám za to, co děláte navíc. Tím 
myslím naše žáky a pedagogy. Napadá mě taková myšlenka: „Neprosněte 
život, prožijte sny“. 
Rád bych ještě připomenul, že každoročně připravujeme pro zájemce 

o studium na naší škole tři kola přijímaček na nečisto. První 
termín se uskuteční 24. 1. 2015, druhý 21. 2. 2015 a poslední 
21. 3. 2015. 
Veškeré informace o škole i přijímačkách najdete na našich 
webových stránkách - www.lesnicka-skola.cz .
Co říci na závěr? Děkuji Vám, a tím myslím opravdu všechny, se 
kterými jsem se nejen letos setkal, za kus Vaší práce pro školu, 
děkuji všem, co se s námi pokoušejí pokračovat posunout školu 
zase o kousek dál. 
Do nového roku vykročte tou správnou nohou a nezalekněte se 
prvních překážek a problémů. Naším školním mottem do další-
ho roku je: „Neznalost staví zdi, láska a přátelství staví mosty“. 

Tak tedy hodně zdraví, ať spolu po těch mostech můžeme společně chodit. 
Mgr. Bc. Rudolf Sochor

Organizační zabezpečení přijímaček nanečisto pro obory:

Lesnictví 41-46-M/01
Bezpečnostně právní činnost 68-42- M/01
Soc. činnost - řízení sociálních služeb, osobní asistence 75-41-M/01 
Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01



Foto a text: Jiří Mikisch
www.mikisch.rajce.idnes.cz

K adventnímu a vánočnímu času platí ne-
odmyslitelně betlémy. Proto jsme se za nimi 
s děvčaty vypravily do Lipové, do krásně 
opraveného podstávkového domu, kde je 
umístěno muzeum i Infocentrum. Po milém 
přivítání jsme se hned vypravily na jejich 
prohlídku. Byly to betlémy malé, z různých 
materiálů, většinou pečlivě vystříhané z pa-
píru a podlepené. Prostě milé na pohled. Také 
jsme si prohlédly výstavu barevných kreseb 
ptáků od Petra Nesvadby, žijících v Českém 
Švýcarsku. Dále zde byla ukázka výroby 
knoflíků z místní knoflíkárny, která sloužila 
učňům jako učební pomůcka. Líbila se nám 
také sbírka motýlů až neskutečných barev 
a tvarů. Zajímala nás i neomítnutá stěna, 
na které je vidět, jaký obyčejný materiál naši 
předkové používali ke stavbě podstávkového domu a přesto vydrží i několik staletí. Nejkrásnější však byl betlém 
s velkými dřevěnými figurami od pana Jana Švadlenky, umístěný pod širým nebem. Tento umělec, žijící u Prahy, se 
zúčastňuje již několik let dřevařského sympozia „Lipovský dřevák“, který v Lipové každoročně probíhá. Jak krás-
né muselo být „jesličkové dívání-Krippenschau“, které bylo u nás zvykem před druhou světovou válkou. Tehdy od 
Vánoc do Hromnic navštěvovaly rodiny své přátele a známé nejen, aby si popřály hezké svátky, ale hlavně, aby si 
prohlédly betlém, který nechyběl v žádné domácnosti. Výjev narození Ježíška byl tehdy důležitější než stromeček 
a nezáleželo na tom, zda byl zhotoven rukou řezbáře, či jen neuměle vytvořen z papíru, nebo hadříků a drátu. Je 
určitě hezké, že se lidé k tomuto zvyku pomalu vracejí.                                                                                           Helga Hošková

Městské divadlo Varnsdorf

Neděle 18. 1. 2015 v 15 hodin

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE

Vstupné: 50 Kč

Úterý 20. 1. 2015 v 18 hodin

ŠLUKNOVSKO V LETECH 1968 - 1989

Přednáška Bc. Filipa Stojaníka

Vstupné: 20 Kč

Středa 21. 1. 2015 v 19 hodin

AIDA
Opera v italském originále.

Vstupné: 260, 250 a 230 Kč

POZVÁNKY

Opět jsem se vydal na cestu vla-
kem ze Šluknova do Děčína nád-
hernou krajinou Česko-Saského 
Švýcarska. Tentokráte bylo v plánu 
Oblastní muzeum v Děčíně, neplá-
novaně však s prohlídkou Muzejní 
expozice sdělovací a zabezpečovací 
techniky ČD, lépe řečeno – želez-
ničního muzea. Bohužel, bez tra-
dičně „našlapaných“ kilometrů. 
Historie děčínského muzea se začí-
ná psát již v roce 1892 (s několika 
přestávkami v jeho činnosti), novo-
dobá historie pak až po 2. světové 
válce.
V současné době rozšířilo muzeum 
i výstavní plochy – mj. i na zámku 
v bývalé zbrojnici.
Moc se mi líbil výklad pana průvod-
ce – fundovaný, občas proložený 

humornou průpovídkou – prostě 
je to člověk na svém místě. Fandům 
Harryho Pottera doporučuji pro-
hlídku expozice, kterou vytvořila 
jeho „milovnice“. Od počátku roku 
2015 bude expozice přemístěna do 
zámku ve Šluknově. 
Jinak jsem prošel dějinami Děčín-
ska, prohlédl jsem si exponáty zví-
řectva i ptactva (zjistil jsem, že se 

znalostmi naší přírody na tom již 
nejsem zrovna moc dobře – bohu-
žel). 
V horním patře jsem viděl pře-
krásné modely plavidel vážících se 
k lodní dopravě na Labi, v plánu je 
i velký 3D model kajuty, kde si bu-
dete moci zkusit „zakormidlovat“ 
(na obrázku vpravo).
Po návštěvě muzea jsem si chtěl 
dát kávu a přitom jsem si najednou 
všiml směrovky k železničnímu 
muzeu. Pro železniční fandy něco 
naprosto úžasného. Specializace – 
zabezpečovací zařízení od prvopo-
čátků dodnes. Je znát, že pro pana 
průvodce je „dráha“ hobby. Kluci 
a dospělí kluci si určitě přijdou na 
své.
Zdraví Vás a do nového roku vše nej 
přeje Jirka Mikisch.

DK Střelnice Rumburk

Pondělí 12. 1. 2015 v 19 hodin

a středa 28. 1. 2015 v 19 hodin

komedie Raye Coonyho

„RODINA JE ZÁKLAD STÁTU“ 

Vstupné: 60 Kč



Pokračování ze str. 1
Co je Doprava Ústeckého kraje?
Ústecký kraj zajišťuje na svém území veřejnou přepravu osob v závazku ve-
řejné služby. Rozsáhlá síť je tvořena systémem regionálních železničních 
a autobusových linek se vzájemnou koordinací tras a rozsahu spojů. „Do-
prava Ústeckého kraje“ je pro cestující využívající služeb autobusů a vlaků 
objednávaných krajem novým systémem, který zastřešuje jednotné pod-
mínky nabízené služby a kontroluje kvalitativní prvky zajišťující její vyšší 
úroveň. 
Od nového roku nabývá na větším významu a jeho znak najdete na zele-
ných autobusech, které budou nabízet stejnou úroveň služeb. Cestující 
nebude muset zjišťovat, s jakým dopravcem pojede, ale postačí, že pojede 
s Dopravou Ústeckého kraje.
Nové autobusy aneb čím se svezete?
Vozový park linkových autobusů DÚK bude u 5 smluvních dopravců tvořit 
v souhrnu více jak 240 autobusů 4 evropských výrobců, které splňují vyso-
ké nároky Ústeckého kraje, ale i nejnovější ekologické limity.
Dostupnost pro každého
Nízká podlaha usnadní pohyb seniorům, rodičům s kočárkem a urychlí 

Představujeme Vám novinky v dopravě od 1. 1. 2015 v Ústeckém kraji

výměnu cestujících na zastávce. S plo-
šinou pro nájezd invalidního vozíku je 
dostupnost pro každého.
Snadná informovanost
Digitální displej s číslem linky a cílo-
vou stanicí. Uvnitř vozidla LCD ob-
razovka s dalšími informacemi. Nevi-
domí ocení zvukové hlášení. Nebude 
záležet pouze na tom, kolika zónami 
cestující pojede, ale také na vzdálenos-
ti těchto zón, tedy odkud a kam. Poje-
de-li cestující z jedné zastávky do jiné 
zastávky ve stejné zóně, zaplatí stejné 
jízdné bez ohledu na skutečnou kilometrickou vzdálenost obou zastávek. 
Pokud však bude nástupní zastávka v jiné zóně než výstupní, jízdné bude 
propočteno dle počtu tarifních jednic mezi jednotlivými zónami.
SLEVY
Poloviční pro děti 6 až 15 let, žákovské pro žáky 6 až 15 let, studentské pro 
žáky a studenty 15 až 26 let a pro držitele ZTP a ZTP/P.
Kde najde cestující informace?
Nárokům na poskytování informací je věnována vysoká priorita. V Ústec-
kém kraji bude 19 informačních kanceláří, které budou snadno dostupné 
v centrech měst a budou poskytovat služby shodné pro všechny dopravce 
DÚK. Jejich provoz bude zahájen již na počátku prosince. Mimo to do-
pravci musejí mít dispečink, kam se cestující může telefonicky obrátit po 
celou dobu provozu. Zároveň budou provozovat webové stránky posky-
tující informace o dopravě a i kontaktní e-mailovou adresu. Také Ústecký 
kraj provozuje web poskytující informace ke všem autobusovým i vlako-
vým linkám, které objednává, a k tarifu. 
Najdete jej na www.dopravauk.cz.
Odvezeme vám jízdní kola
Od sezóny v roce 2015 mohou cyklisté 
očekávat skokový nárůst nabídky přepra-
vy jízdních kol. Doprava Ústeckého kraje 
bude k cyklistům vskutku štědrá a v linkové 
dopravě bude zavedeno celkem 35 autobu-
sových linek, které umožní ve větším rozsa-
hu přepravovat jízdní kola.
Kolik ušetřím s časovou jízdenkou?
Princip časové jízdenky je jasný, vyplatí se 
tím více, čím delší je její platnost. Např.: Cestující, který pravidelně jezdí do 
práce a z práce po trase, kde ho jízdné stojí 20 Kč, zaplatí za měsíc s dvaceti 
pracovními dny za jízdenky 800 Kč. Pokud si takový člověk koupí časovou 
třicetidenní jízdenku, přijde ho na 26násobek ceny jeho základního jízdné-
ho, tedy na 520 Kč. Úspora za dvacet cest z práce a do práce je tedy 280 Kč. 
Ve skutečnosti ale může časová jízdenka uspořit mnohem více peněz. Bě-
hem třiceti dní její platnosti s ní totiž můžete jezdit neomezeně. Je jedno, 
kolikrát v době platnosti jízdenky po své trase pojedete. Zkrátka jednou za-

platíte a pak už následujících třicet dní jezdíte tak, jak potřebujete. Ideální 
jízdenka pro zaměstnance a především školáky. Ti by totiž kvůli prázdni-
nám, volným dnům a podobně nemuseli plně využít výhod ještě úspornější 
devadesátidenní jízdenky. 
U sedmidenních jízdenek je násobek ceny 7,5 základního jízdného. Aby se 
vám taková jízdenka oproti základnímu jízdnému vyplatila, musíte během 
sedmi dnů její platnosti jet alespoň čtyřikrát tam i nazpátek. Sedmidenní 
jízdenka je tedy velice vhodná například tehdy, když určitou trasu nevyuží-
váte celoročně, ale okolnosti vás nutí ji pravidelně používat během jednoho 
týdne.
Velmi citelnou úsporu zaručuje zejména devadesátidenní jízdenka. Vždyť 
za ni zaplatíte 70násobek ceny. Náš vzorový cestující, který jezdí denně 
do práce po trase, kde jedna cesta přijde na 20 Kč, by s takovou jízdenkou 
ušetřil minimálně 1 000 Kč! Během devadesáti dnů, tedy tří měsíců, pojede 
do práce zhruba 60x. Pokud nemá časovou jízdenku, denně dá za cestování 
40 Kč, za šedesát pracovních dnů to znamená 2 400 Kč. Jenže časová deva-
desátidenní jízdenka ho přijde na pouhých 1 400 Kč. A opět platí, že úspora 
může být mnohem vyšší, pokud se jízdenka využívá vícekrát než 2x denně 
v pracovních dnech. Ovšem pozor! Devadesátidenní časová jízdenka se vy-

Časová jízdenka má několik variant:
Sedmidenní jízdenka: 

Platí 7 dní a zaplatíte za ní 7,5násobek základního jízdého.
Třicetidenní jízdenka: 

Na vybrané trase s ní můžete jezdit 30 dní a její cena činí 
26násobek základní ceny jízdného.

Devadesátidenní jízdenka: 
Její cena představuje

70násobek základního jízdného a platná je 90 dní.

dává pouze na čipovou kartu. V ob-
lastech, kde ještě čipové jízdenky 
nebyly zavedeny, a to do doby, než 
zavedeny budou. 
Další výhody
Kromě úspory peněz znamená ča-
sová jízdenka také určitou svobodu. 
Můžete cestovat tak často, jak po-
třebujete, a nemusíte si lámat hlavu 
s tím, kolik že jste to peněz vydali za 
jízdné. Takže takové situace, jako 
když si zapomenete telefon nebo 
něco jiného v práci, musíte se pro 

to vrátit a tedy utratit za cestování dvakrát tolik, vás už prostě nerozhodí.
Výhodná je také anonymita časové jízdenky. Na rozdíl od různých průka-
zek není časová jízdenka na jméno. Nepříjemné pocity, že řidiči vědí, jak 
se jmenujete, odpadají, ale výhody časové jízdenky zůstávají. Jízdenku tak 
mohou kromě vás používat např. i rodinní příslušníci. Fotografie a jméno 
jsou totiž povinné jen u časových jízdenek, které požívají slev.
Kde ji pořídím? 
Přímo u řidiče nebo v předprodeji (již od 1. 12. 2014).
Jak ji zaplatím? 
V hotovosti nebo z elektronické peněženky na čipové kartě DÚK, nebo 
v předprodeji i platební kartou.
Je pro mě vhodná?
Časová jízdenka je vhodná zejména pro ty cestující, kteří jezdí pravidelně 
a velmi často. Právě takovým cestujícím přináší výraznou finanční úsporu. 
Jde o jízdenku, se kterou můžete na vybrané trase v určitém časovém obdo-

bí jezdit zcela neomezeně. Její cena se od-
víjí od základního jízdného na zvolené tra-
se. Prvotní investice do takové jízdenky je 
vyšší, ale vrátí se během několika málo jízd.

Krajský úřad ÚK, Odbor dopravy 
a silničního hospodářství

Pozn. redakce: Z běžné reality prvních dnů 
letošního roku je vidět, že nový dopravní sys-
tém ÚK se rodí velmi těžce a jeho zavádění je 
spojeno s řadou komplikací.

Na www.dopravauk.cz mimo jiné naleznete:

Jízdní řád DÚK

Ceny jízdného

Výluky a plánované změny



Foto a text: Hana Princová

Prosinec je časem čekání na Mikuláše a na Ježíška. Také do 

naší školky zavítal Mikuláš spolu s čertem, aby dětem do-

nesli dárečky. 

Sluníčka se již třetím rokem vydala za Mikulášem a jeho 

přáteli čerty a anděly na Stříbrnku, kde jim všichni společně 

zpestřili celé dopoledne, za což jim patří náš srdečný a velký 

dík. 

Čekání na Ježíška jsme si zkrátili vánočními besídkami, 

které jsme připravili pro rodiče. Srdíčka vítala Ježíška v Bet-

lémě, Berušky se chystaly na Vánoce spolu se Smolíčkem, 

u Kuřátek očekávalo Vánoce hejno ptáčků a Sluníčka se vy-

dala na pouť z Nazaretu do Betléma. 

Po celý předvánoční čas jsme poslouchali i zpívali koledy, 

vyzkoušeli jsme si některé vánoční zvyky a samozřejmě 

jsme se potěšili s krásnými dárečky, které nám do školky 

donesl Ježíšek.



... v prosinci 2014 jsme pokořili 
hranici 30 000 návštěvníků? Jedná 
se o největší návštěvnost za dobu, 
co je náš zámek otevřen veřejnosti.

Milé děti, vážení dospělí,
srdečně Vás zveme na divadelní 
představení 16. ledna 2015 v 19:00 
hodin. Na zámeckou půdu se opět 
vrátí Divadelní soubor Hraničár, 
tentokrát se svou jednoaktovou 
hrou Leč pro Nimroda. Tato hoř-
kosladká komedie ukazuje, jak přá-
telství a fantazie mohou zpříjemnit 
i smrt. V této hře excelují dva herci, 
a to Vojtěch Smetana a Josef Zach. 
Přijďte a oceňte jejich výjimečné 
divadelní nadání na zámecké půdě.

Vstupné: 50 Kč děti i dospělí

Pozvánky

První adventní neděle byla již tradičně věnována zdobení věnců a vytváření 
vánočních dekorací. Tato akce se jako každým rokem pyšnila svou hojnou 
návštěvností a lidé z různých koutů našeho severu přijíždějí na zámek, aby 
si vytvořili adventní dekorace. Letos poprvé zpívaly děti ze ZUŠ Šluknov 
a také paní Jitka Košťálová, jejich učitelka. Příjemnou atmosféru také na-
ladil vánoční svařák a dětský punč – vůně se linuly celým přízemím zámku. 
Druhá adventní neděle měla naladit to správné kouzlo Vánoc. Vánoční 
a pohádkové melodie hrála skupina Euphorica, pro návštěvníky jsme při-
pravili spoustu vánočních zvyků, nově i zdobení vánočních perníčků s paní 
Petrou Nepovímovou a tradiční výklad osudu poskytla paní Jana Drábko-
vá.
Je nám však velice líto, že na tuto akci přišlo tak málo lidí. Věříme, že příští 
rok k nám zavítá více příznivců Vánoc a vánoční pohody.
Ráda bych poděkovala mým kolegyním, které měly s přípravou obou ad-
ventů spoustu práce, a také bych ráda poděkovala všem návštěvníkům, 
kteří přišli a povzbudili nás tím k realizacím dalších akcí.

Zámecká kinokavárna
Protože pohádek není nikdy dost,
Šluknovský zámek si pro Vás opět 

připravil cyklus promítání.
Budete mít možnost doslova za pár 

korun shlédnout pohádky všech 
různých typů, 

k tomu posedět v příjemném 
prostředí a občerstvit se dobrou 

kávou či čajem.
18. 1. 2015 – Pásmo pohádek

Signály z neznáma
31. 1. 2015 – Pásmo pohádek

Hvězda betlémská
14. 2. 2015 - Tři bratři

14. 3. 2015 - Dešťová víla
18. 4. 2015 - Don Chichot

16. 5. 2015 - Fimfárum do třetice 
všeho dobrého

Těšíme se na všechny děti i dospělé. 
Vstupné: 

30 Kč/dospělí a 15 Kč/děti

Město Šluknov a Šluknovský zá-
mek vyhlásily vánoční sbírkovou 
výstavu. Oslovily děti, dospělé, 
školky i školy, aby se do této výstavy 
zapojili a soutěžili v těchto katego-
riích:

Začal rok 2015 a s ním i spousta no-
vých výstav, které oživí náš zámek. 
Jelikož výstavy mají opravdu velký 
úspěch, rozhodli jsme se, že letos 
jich bude ještě více.
V měsíci lednu se budou zahajovat 
dvě zajímavé výstavy. Tou první 
bude Miniaturní svět majáků, 
rozhleden a věží ze sbírek Tomá-
še Hobzíka. Šluknovský zámek se 
stane na čtvrt roku domovem papí-
rových modelů rozhleden, majáků 
a vyhlídek, a to i z našeho výběžku. 
Obdivovat můžete rozhlednu Dym-
ník, Tanečnici i Vlčí horu. Součástí 
výstavy jsou také poštovní známky, 

puzzle, keramika a decoupage ob-
rázky s touto tématikou. Celkem je 
pro Vás od 5. ledna do 29. března 
2015 připraveno přes 200 exponá-
tů, takže si každý určitě přijde na 
své. A tou druhou bude výstava Ho-
diny ze Schwarzwaldu. Historické 
hodiny z regionu jižního Německa i 
Čech od poloviny 18. do konce 19. 
století jsou sbírkou Mgr. Miloše 
Klikara. Na výstavě budete moci 
shlédnout hodiny závěsné i skří-
ňové, hodiny s mimořádnými me-
chanismy, pohyblivými figurkami, 
skleněnými zvonky a ciferníky s 
lidovým dekorem. K výstavě je při-

praven i doprovodný program pro 
děti. A hlavně dospělé zaujme mož-
nost prohlédnout si některé hodiny 
v chodu a poslechnout si jejich bití 
i zvonkohry. Tato výstava bude za-
hájena slavnostní vernisáží 30. 
ledna 2015 od 16:00 hodin, shléd-
nout ji budete moci až do 26. dubna 
2015.
Těšíme se moc na Vaši návštěvu 
a věřte, že se máte ještě na co těšit, 
protože na hlavní sezónu jsou na-
plánovány výstavy: Harry Potter, 
Krysáci, Lego, Historické kočárky 
a panenky a další, o kterých Vás bu-
deme včas informovat.

1) nejoriginálnější
2) ručně vyrobená
3) koupená
vánoční ozdoba nebo dekorace.
Sešla se spousta krásných ozdob a 
vánočních dekorací ze škol i od jed-

notlivých výrobců. Nako-
nec jsme ze všech těchto 
ozdob ocenili tyto: nejori-
ginálnější ozdobu donesla 
paní Klára Klimplová a ruč-
ně vyrobenou paní Soňa 
Kirchnerová. Koupená 
ozdoba se nám nesešla žád-
ná, proto jsme zvolili novou 
kategorii, a to největší sbír-
ku vybranou ve Šluknově. 
Za tuto kategorii zvítězilo 1. 
a 2. oddělení školní družiny 
Šluknov.
Rádi bychom také vyzdvihli 
speciální ozdoby, které se 
nám sešly, jsou od Pavlíny 
Skopalové a budou takovou 
vlaštovkou do dalších let. 
Ozdobíme s nimi vánoční 
stromek na náměstí a byli 

bychom rádi, kdybyste se i Vy do 
této tradice do dalších let zapojili 
a ozdobili tak náš stromeček.
Všem, kdo se zapojili do výstavy, 
moc děkujeme a věříme, že příští 
rok bude výrobků ještě více.

Foto: Blanka Vargová

Za RIC stránku připravila 
Bc. Andrea Přidalová



Na Gymnáziu v Rumburku jsem za 
čtyři roky se svou třídou zažil skoro 
všechno. 
Navštívili jsme pražské Divadlo 
ABC, připravili ve škole projekt 
Den Evropy, jeli jsme na týdenní 
exkurzi do Řevnic, prohlédli jsme 
si Evropský parlament ve Štrasbur-
ku, vyzkoušeli jsme si studentské 
volby, naučili se lyžovat na lyžař-
ském kurzu a někteří z nás byli i ve 
Slovinsku. 
Prozatím naše poslední akce v tom-
to školním roce byla exkurze do 
Berlína. V šest ráno se od rumbur-
ského gymnázia rozjely dva auto-
busy. Studenti čtvrtých ročníků 
i učitelé němčiny, konkrétně paní 
učitelky Krákorová, Malaníková, 
Sojková a německý lektor Jens Isra-
el, se už těšili na pěkný den v hlav-
ním městě Německa. Cesta utekla 
některým studentům rychle. Usnu-
li a až před Berlínem je probudil 
hluk ostatních spolužáků. 
Kolem jedenácté jsme dorazili na 
místo a ihned jsme vyšli k naší první 
zastávce. Ta byla na přechodu. Ne-
bylo to ale kvůli červené na semafo-
ru. Důvodem byl první referát. Hol-
ky nám prozradily některé základní 

informace o Berlíně. Referáty to ale 
byly naprosto jiné, než které máme 
za úkol připravit na obyčejné školní 
hodiny. Všechny texty jsme museli 
odvykládat v němčině! Pár z nás 
tedy z referátů mnoho nemělo. Na 
konci referátu jsme vždy dostali 
nějaké otázky, aby se zjistilo, kdo 
poslouchal a kdo se jen kochal krá-
sami Berlína.          
Další zastávka byla Alexander-
platz, odkud byl skvělý výhled, 
i přes zatažené a mlhavé počasí, na 
Fernsehturm. Reportérka ze školní 
televize GymBreak si ověřovala, 
jestli si posluchači pamatují, jak vy-
soká tato televizní věž je. Někdo to 
věděl na metr přesně a někdo pouze 
tipoval. Pokud se chcete podívat na 
celou naši reportáž, najdete ji na 

internetových stránkách televize 
www.gymbreak.cz.          
Mezi další zajímavá místa, kte-
rá jsme v Berlíně navštívili, patří 
Checkpoint Charlie, Rotes Ra-
thaus, část berlínské zdi nebo třeba 
Berliner Dom, odkud byl překrásný 
výhled na celé město.          
Poslední společná zastávka byla 
opravdu největší zážitek z celého 
výletu – Reichstag. Tato návštěva 
se musela nahlásit hodně dopředu, 
a i tak jsme ještě čekali ve frontě. 
Když jsme se konečně dočkali, při-
vítala nás u vchodu bezpečnostní 
služba, která nás jednoho po dru-
hém kontrolovala jako na letišti. 
Vše do přepravky, i mobil a foťák, 
radši i ten papírek od sušenky a pe-
něženku s ním, sundat bundu a ho-

dinky. Všechno projede rentgenem, 
jeden pracovník bezpečnostní služ-
by to prohlédne a druhý mezitím 
mě. Projdu skrz bránu. Píp. Jdu na 
stranu. Spolužáci se začínají otáčet 
a pracovník bezpečnostní služby 
mě celého prohledává. Ačkoliv ně-
meckým jazykem moc nevládnu, 
pochopil jsem, že mám rozpažit 
ruce. Po chvilce hledání našel pro-
blém - kovový pásek. Mohl jsem si 
vzít nazpět všechny věci z krabice 
a jít dál za spolužáky.          
Zde nás po chvilce čekání vyvezl vý-
tah na střechu. Byli jsme na střeše 
budovy Reichstagu, sídla němec-
kého spolkového sněmu. Výhled 
byl úžasný a ještě lepší na vrcholku 
skleněné kopule. Byl odtud výhled 
na celé město, které bylo plné ze-
leně, ale zároveň i rozestavěných 
ploch.
Nakonec jsme šli všichni společně 
na náměstí Pariser Platz, kde byla 
i Brandenburger Tor (Braniborská 
brána). Dostali jsme zde rozchod 
a všichni jsme se rozešli hledat tep-
lé nápoje a nebo něco dobrého k jíd-
lu (většinu našich zásob jsme totiž 
snědli cestou autobusem).
Kolem páté večer jsme se vydali au-
tobusem z Berlína. Zpáteční cesta 
utekla ještě rychleji. Před devátou 
jsme byli u gymplu. 
I přes horší počasí to podle mě byl 
jeden z nejlepších výletů na gym-
náziu.

Text a foto: Petr Číla, 4.C 

Dvacet minut před polednem 3. ledna 2015 vyslalo operační 
středisko profesionální a dobrovolné hasiče ze Šluknova spo-
lečně s jednotkami z Království u Šluknova, Jiříkova a Velké-
ho Šenova k nahlášenému požáru rodinného domu ve šluk-
novské ulici Zeyerova.
Oznamovatel uvedl, že se z objektu valí kouř a uvnitř se mož-
ná nachází osoba. Hasiči po příjezdu rozvinuli dva vodní 
proudy a v dýchací technice zahájili, navzdory silnému zakou-
ření a šlehajícím plamenům, průzkum objektu. Po několika 
okamžicích opravdu objevili osobu a z domu ji zachránili.
Vzhledem k vážnému stavu začali ihned poskytovat předlé-
kařskou pomoc, následně asistovali dvěma posádkám zdra-
votníků při dalším ošetřování a transportu do sanitky. Poté 
byla osoba převezena do nemocnice.
Na místo se sjelo celkem sedm cisternových stříkaček, auto-
mobilový žebřík a dva automobily dopravní, celkem zasaho-
valo několik desítek hasičů, přítomni byli také policisté. Hasi-
či v dýchací technice pokračovali v likvidaci požáru, nutné 
bylo rozebrat zasažený prostor mezi prvním patrem a garáží. 
Z té museli vytlačit dva zaparkované osobní automobily.
V průběhu zásahu bylo zřízeno čerpací stanoviště na nedale-
kém potoce. Z Varnsdorfu byla také dovezena termokamera, 
kterou hasiči použili pro kontrolu uhašeného prostoru a vy-
hledání případných skrytých ohnisek.

Odpověď na otázku, proč k požáru došlo, na místo přijel zjišťovat hasičský vyšetřovatel 
společně s policejním kriminalistickým technikem, vzniklá škoda ještě nebyla vyčísle-
na.

Zdroj: http://policejnidenik.cz/hasici-zachranili-z-horiciho-domu-ve-sluknove-osobu/



Koncem listopadu 2014 byla v kostele sv. Václava slavnostní bohoslužba 
k 300. výročí znovupostavení a otevření chrámu. Při této příležitosti byl 
také pořádán varhanní koncert, při kterém varhanní mistr Herbert Bonk 
z Fehmarn sklidil veliké ovace. K jubileu byla také ve spolupráci s Oblastní 
charitou Šluknov otevřena výstava, jež vypráví o historii kostela, tajemství 
„italského stavitele“, ale také přináší jasno v otázce svěcení kostela. Na vý-
stavě jsou vidět dosud nepublikované fotografie, dva velmi staré a vzácné 
ornáty a také velmi krásná monstrance z chrámové pokladnice. Dvojjazyč-
ná výstava bude otevřena až do začátku února. 
K vidění jsou také chrámové jesličky a výstava betlémů na faře. Od 4. ledna 
již můžete vidět příchod Tří králů a od 1. února, poslední den výstavy, také 
scénu útěku Svaté rodiny do Egypta. Výstava je otevřená každou neděli až 
do 1. 2. 2015 od 14 do 16 hodin.
Dne 13. prosince 2014 mohlo Centrum Ambrela Oblastní charity Šluknov 

otevřít své dveře pro všechny zvídavé návštěvníky. Mnohé dveře v nově zre-
konstruované podkrovní části sice ještě nebyly namontované a scházelo 
ještě několik detailů, přesto více než 200 návštěvníků neskrývalo své nadše-
ní nad proměnou budovy. Díky velkorysosti Renovabis, diecéze Muenster, 
Sociálního díla Ackermanngemeinde, České spořitelny a mnohých osob-
ních dárců mohlo dojít k výměně napadených krovů, zhotovení nové stře-
chy, zateplení a zřízení nových podkrovních místností včetně sprchy a soci-

Vážení Šluknováci, nemyslím si, že zrovna ve Šluknovských novinách je 
rozumné uvádět kompletní výroční zprávu MP. Na druhou stranu si mys-
lím, že otázka bezpečnosti se netýká jen bezpečnostních složek, ale měla by 
být otázkou každého slušného občana města. Proto zde zmíním jen několik 
málo okruhů, které nás lidově řečeno „nejčastěji zaměstnávají“ a Vás, ja-
kožto občany města, by mohly zajímat. 
Sídliště 
Jen v průběhu vánočních svátků bylo v prostoru Sídliště ze strany MP ře-
šeno 5 případů rušení nočního klidu. Většina lidí má v těchto dnech vol-
no a užívají si veselí ve společnosti svých rodin a přátel. Bohužel, někteří 
jedinci pobývající na Sídlišti mají volno prakticky nepřetržitě a udržování 
klidu není jejich silnou stránkou. Jde současně i o složení obyvatelstva, 
chybějící sociální vazby a neustálou fluktuaci osob obývající jednotlivé pa-
nelové domy. V takto složitém prostředí žít a domoci se pořádku je často 
velmi nelehké. Nic se nemění na tom, že každý občan má právo na pokojné 
žití, proto pokud bude v našich silách Vám pomoci, kontaktujte nás.  
Volně pobíhající zvířata 
Věřte, že v posledních několika letech si často připadáme spíše než jako 
strážci pořádku, jako pracovníci odchytové služby. V roce 2014 bylo hlíd-
kou odchyceno celkem 65 volně pobíhajících zvířat, především psů. Dou-
fám, že jako odpověď na často kladenou otázku, jestli s volně pobíhajícími 
zvířaty vůbec něco děláme, je toto dostatečné. O výši nákladů spojených 
s odchytem, transportem a ustájením zvířat, stejně tak jako o vynaloženém 
úsilí jsem se vyjadřoval v minulosti a s největší pravděpodobností by se 
jednalo z mé strany o „házení hrachu na zeď“. Rad a proseb týkajících se 
ustájení zvířat bylo z naší strany dost. Některým občanům města jsme již 
ukázali i tu represivní cestu, která je stála nemalou částku v podobě ulože-
né pokuty ve správním řízení.    
Dopravní situace na náměstí Míru 
Náměstí Míru je v současnosti bezesporu jedním z míst, kde dochází 

k porušování dopravních předpisů ve zvýšené míře. Stání v křižovatkách, 
protisměru i na chodníku, stejně tak jako na vyhrazených parkovištích je 
strážníky řešeno několikrát denně. Všichni jsme si současně vědomi toho, 
že situace je mimo jiné způsobena omezením parkovacích míst z důvodu 
probíhající rekonstrukce a že zlepšení situace je v dohlednu.  
Ukončení činnosti asistentů prevence kriminality
Dovolím si touto cestou vyrozumět občany města o skutečnosti, že po té-
měř třech letech ke dni 31. 12. 2014 ukončila u Městské policie Šluknov 
svou činnost dvojice asistentů prevence kriminality. Asistenti byli zaměst-
náni na dotovaných místech, přičemž realizátorem projektu bylo v obou 
případech Ministerstvo vnitra ČR. Základním úkolem dvoučlenné hlídky 
byl především dohled na dodržování veřejného pořádku a to nejen v lokali-
tě šluknovského Sídliště. Níže uvádím výčet dalších konkrétních činností, 
jež asistenti prevence kriminality v období od 1. 7. 2014 do 15. 11. 2014 
vykonávali, a to po celém středu města Šluknov. 
Oznámení nebezpečných závad příslušným orgánům - 2x, porušení záko-
na na ochranu před alkoholismem a jinými toxikomaniemi - 12x, znečišťo-
vání veřejného prostranství - 10x, rušení nočního klidu - 3x, řešení soused-
ských sporů - 17x, porušení obecně závazných vyhlášek - 15x, součinnost 
se sociálními pracovnicemi - 16x, součinnost s PČR - oznámení podezření 
TČ - 2x, součinnost s MP - kontrola heren - 4x, odchyt zvířete - 2x, dohled 
při shromáždění občanů - 3x.  
Po takřka tříleté zkušenosti s projektem Asistent prevence kriminality 
mohu konstatovat, že projekt považuji za více než prospěšný. Z mého po-
hledu byly cíle projektu, jako je především eliminace kriminálně patologic-
kých jevů a zvyšování pocitu bezpečí občanů, zcela naplněny. Jednoznačně 
jde o nástroj prevence, který mělo a doufám, že v budoucnosti i bude mít 
možnost Město Šluknov využívat. 
Závěrem přeji všem Šluknovákům hodně osobních i profesních úspěchů 
a zdraví v nastávajícím roce.                                    Vladimír Vyskočil, velitel MP

álních zařízení. 
U příležitos-
ti otevřených 
dveří bylo také 
představení - ti 
nejmenší před-
vedly „Tanec 
planet“, školá-
ci zazpívali vá-
noční písně a ti 
nejstarší tanec 
s vlastní cho-
reografií. Byl 
také promítnut 
dokumentární film o činnosti oblastní charity, který také nyní můžete na-
lézt na www.charitasluknov.cz. Hitem se stalo „vaření s televizí“ připravo-
vané naším spolupracovníkem, které již zhlédlo na Youtube více než 1 200 
návštěvníků. Velkému zájmu se těšil koutek s pestrým výběrem domácích 
marmelád a sušených hub. Naše ženy s podporou dětí celý týden pekly cuk-
roví a naši „televizní kuchaři“ usmažili pro každého malý řízek. 
Mezi 200 návštěvníky byli kromě místního arciděkana také farář Prause 
z Schirgiswalde, starosta p. Svoboda z Lipové se zastupiteli, sousedé z pří-
hraničních německých farností a především rodiče našich dětí, kteří se 
spolu s námi radovali z dokončeného díla a výrazného pokroku svých dětí. 

P. Pavel Procházka, Eva Habel 



Foto k článku na str. 13 - Hlíva ústřičná
Foto: J. Suk

Foto: Blanka Vargová

Foto: Blanka Vargová



Při třetím Adventu pohádkou

V rámci adventních neděli jsme ve šluknovském kostele při té poslední slyšeli krásné pě-
vecké (Lucie Rozsnyó) a varhanní (Adam Viktora) vystoupení, které si nenechala ujít téměř 
padesátka návštěvníků. Foto k článku na str. 16



V městské knihovně probíhá dlou-
hodobá soutěž, při které se lze něco 
dozvědět a ještě získat volný lístek 
pro jednu osobu na jednu kulturní 
akci dle vlastního výběru – v kul-
turním domě nebo ve Šluknovském 
zámku. Volná vstupenka platí do 
konce roku 2015.
Otázka na leden: 
V lednu 1990 se známé moravské 
město vrátilo ke svému původnímu 
jménu Zlín.  
Jak se jmenovalo toto město v le-
tech 1949 – 1989? 
Správná odpověď na otázku za 
měsíc prosinec zněla: lití olova, 
pouštění skořápek ořechů po vodě, 
krájení jablíček, házení střevícem 
a další. 
Vylosována byla odpověď Karolín-
ky Tiché ze Šluknova a ta si může 
v městské knihovně nebo v Domě 
kultury vyzvednout volnou vstu-
penku. 

Přes knihovnu 

„Zachyceno objektivem“ - je název 
seriálu fotografií z kulturních akcí 
ve Šluknově, který je k vidění v hale 
městské knihovny. 
V současné době jsou tu například 
zachyceny okamžiky z  „Hallowee-
nu v Domě kultury“, „Rozsvícení 
vánočního stromu“, „Mikulášská 
nadílka“, „Adventní neděle“ a dal-
ší. 

Kuchařčino okénko z městské knihovny

Městská knihovna pro Vás připravila tyto akce:

27. 1. 2015 od 18 hodin 
na sále Domu kultury Šluknov 

BESEDU
 s cestovatelem Ing. Martinem Stillerem

 spojenou s dataprojekcí na téma

„Podél Innu Švýcarskem, Rakouskem a Německem“

- vyprávění o první „rodinné“ cyklocestě s dětským vozíkem po Evropě. 

* * * 

6. 2. 2015 od 18 hodin 
ve Šluknovském zámku 

BESEDU
s vizážistkou Danou Beranovou

„Make up a líčení“ 

Tentokrát o tom, jak se udělat ještě krásnější pomocí kosmetických přípravků a líčidel. 

V městské knihovně se často stává, že se tu potkají kamarádky, přítelky-
ně a známé, které si kromě doporučení oblíbené knihy, vymění i tipy na 
dobrou koupi („ve slevě mají...“), nebo nenáročný recept.  
Rozhodli jsme se s Vámi podělit o tyhle „osvědčené“ a zaručeně úspěšné 
návody na stránkách ŠN v pravidelné rubrice. Budeme rádi, pokud nám do 
městské knihovny „svůj“ recept na moučník, či jídlo, přinesete nebo pošle-
te mailem (knihovna@mesto-sluknov.cz) i Vy.
Po svátcích, kdy jsme si užívali přemíru sladkostí, přijde k chuti možná 
něco z jiného soudku:
Pikantní utopenci s hlívou ústřičnou 
Suroviny: 
½ kg špekáčků – nebo oloupané párky nakrájené na kolečka ½ kg hlívy 
ústřičné - nakrájené na kostky, cca 4 cibule, 30 lžic vody, 10 lžic octa, 8 lžic 
worcesteru, 8 lžic oleje, 4 lžíce hořčice, 2 bobkové listy, mletý pepř, chilli 
paprička, sůl, 8 lžic kečupu.  
Postup přípravy: 
Smícháme vodu, ocet, worcester, olej, hořčici, kečup, přidáme bobkový 
list, mletý pepř, koření, nakrájenou chilli papričku, sůl a hlívu. Vše vaříme 
10 minut. Pak rovnáme do skleněné nádoby vrstvy - párek, cibule a nálev 
s hlívou. Nakonec lžící pomačkáme, aby unikl přebytečný vzduch - vše by 
mělo být pod nálevem. Necháme v chladu uležet minimálně 24 hodin.  

Soutěž je určena pro předškoláky 
a žáky ZŠ na téma:  
„MOJE NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOCE“
Zúčastnit se mohou jednotlivci 
i kolektivy. Nejhezčí práce budou 
odměněny hodnotnými cenami na 
slavnostním vyhlášení v Domě kul-
tury v únoru 2015 a následně budou 
vystaveny v hale městské knihovny.  
Zadání soutěže: 
Nechte se inspirovat jakýmkoliv 
osobním vánočním zážitkem, nebo 
Vaší představou o nejkrásnějších 

Utopenci podle hospodského
Suroviny: 
2 kg špekáčků, 800 g cibule, 0,75 l vody, 0,5 l octa, špetka soli, 2 lžíce cuk-
ru, 16 kuliček nového koření, 16 kuliček pepře, 8 feferonek.

Postup přípravy:
Cibuli nakrájíme na 
kolečka a špekáčky 
rozkrájíme podélně 
na poloviny nebo 
čtvrtky (jak je kdo 
zvyklý), pak vlo-
žíme střídavě do 
sklenice (cibule, 
špekáčky, cibule...). 
Vodu s octem a cuk-
rem, feferonkami 
a kořením povaří-
me cca 10 minut, 

necháme vychladnout a zalijeme špekáčky s cibulí. Necháme odležet asi 
týden, ale dají se konzumovat již po 2 dnech a jsou skvělé.  
Dobrou chuť!                                                                                                                                   (šti)

Vánocích, jaké byste chtěli prožít, 
a napište krátkou stať, nakreslete 
obrázek, nebo pořiďte fotografii 
z letošních Vánoc u Vás.  
Výtvarné práce doporučujeme for-
mát A4 – A3, literární příspěvky 
v rozsahu ¼ – 1 strana A4 (libo-
volná forma - próza nebo poezie) 
a fotografie (barevné i černobílé) 
o rozměru 13x18 cm. 
Podmínky soutěže: 
Práce přijímáme do 30. ledna 2015 
a musejí být označené jménem au-

tora, musí být uveden věk a telefon-
ní kontakt. 
Výtvory devzdávejte osobně 
v Městské knihovně Šluknov (bě-
hem výpůjční doby). 
Soutěžící budou rozděleni do kate-
gorií podle oboru. V jednotlivých 
kategoriích (literární, výtvarná, 
fotografická), pak budou rozděleni 
podle věku (předškoláci, první stu-
peň ZŠ a druhý stupeň ZŠ).
V každé kategorii oceníme 3 nejlep-
ší práce a udělíme 3 ceny. 



Ovocná zahrada  
Můžeme začít s řezem a průklestem nejdříve u drobného ovoce (nikoli pec-
kovin) a pokračujeme u přehuštěných a přestárlých jádrovin. Nejčasnější 
prací je nařezání kvalitních zdravých roubů, popřípadě řízků drobného 
ovoce pro zakořenění na jaře. Rány vzniklé řezem nebo mrazem zatřeme 
štěpařským voskem.  
Zeleninová zahrada  
Zimní zásobárnou vitamínu C je petržel kadeřavá a cibule zimní, které 
máme uchovány na chvojím zakrytých záhonech. Pokud není dostatečná 
přikrývka sněhová, kontrolujeme přikrývku z chvojí či listí i nad špená-
tem, pórem nebo černým kořenem. Za oknem v pokoji nebo na verandě 
můžeme rychlit pažitku a vysévat řeřichu setou, které jsou obě výborné do 
pomazánek a navíc jsou také bohatým zdrojem vitamínů. Připravujeme vý-
sevy nejranější zeleniny do truhlíků a misek, nakupujeme osivo, opatříme 
si plastové folie a plánujeme, co bude potřeba během jarních prací.  
Okrasná zahrada  
Pokud nemrzne, zmlazujeme příliš vzrostlé živé ploty, dobře vedené pouze 
sestříhneme. Prořezáváme okrasné dřeviny a keře kromě těch, které kve-
tou časně zjara a tudíž už mají vyvinuté květní pupeny (například zlatice, 
šeřík, štědřec, slivoně). Při nedostatku sněhu a není-li zmrzlá půda, zalije-
me okrasné stálezelené keře, jehličnany i listnáče.  

 Zahradu musíme neustále kontrolovat a chránit choulostivé keře před 
mrazem. Pravidelně oklepávejte sníh z větví keřů a stromů, které by se 
mohly pod tíhou sněhu poškodit. Také kontrolujte ovocné stromy, zda mají 
dostatečnou ochranu proti okusu zvěří. Jestli došlo k poškození, je třeba 

rány ošetřit štěpařským voskem.  
 Lehký a sypký sníh může sloužit jako izolace ovocných a okrasných dře-

vin před mrazem. Pokud nemáte k dispozici sníh, použijte na záhony trval-
kových a bylinkových záhonů izolační materiály jako chvojí, sláma, suché 
listí, seno nebo netkanou textilii.   

 Pokud máte ve vodní nádrži ryby, nesmíte nechat vodu zamrznout. Pro-
ražte do ledu otvor a pravidelně jej obnovujte. 

 Pravidelně také musíme kontrolovat uložené ovoce a zeleninu ve sklepě. 
Pokud objevíme plíseň nebo hnilobu, napadené plody vyhoďte.  

 Leden je měsíc, kdy máme dostatek času na kontrolu veškerého zahrad-
nického náčiní, které bude potřeba připravit na další sezónu. Rýče, motyky 
a zahradnické nůžky můžeme vyčistit a natřít olejem (pokud jste to již ne-
udělali na konci podzimu), popř. nabrousit .                                                        (šti)

Leden studený, duben zelený. 
Teplý leden, k nouzi krok jen jeden. 

Holomrazy - úrody vrazi. 
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu. 

V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. 

1. 1. Na Nový rok déšť - o Velikonocích sníh.
Na Nový rok den delší o slepičí krok. 
2. 1. Jaké počasí na svatého Makaria bývá, takové se i v září ozývá. 
3. 1.  Je-li po 3. lednu počasí krásné, přijdou na jaře bouře časné. 
4. 1. Svatá Ida, ta dne přidá. 
5. 1. Na Jména Ježíš - ke kamnům nejblíž. 
6. 1. Na Tři krále den o krok dále.         
Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně brambor. 
7. 1. Na svatého Knuta přichází zima krutá. 
8. 1. O svatém Erhartu zima zebe do nártu.  
9. 1. O svatým Baziliši zima všudy čiší.  
10. 1. Když 10. ledna slunce svítí, budem žita, vína hojnost míti. 
14. 1. Svatý Hilarus - vyndej saně, schovej vůz. 
16. 1. Na svatého Marcela zima leze do těla 
17. 1. Svatý Antonín přináší led, nebo jej láme; nemá-li žádný, vyrobí hned. 
19. 1. Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží. 
20. 1. Na svatého Fabiána a Šebestiána stromům opět míza dána.  
21. 1. Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva. 
22. 1. Na Vincence slunce všudy naplňuje vínem sudy. 
25. 1. Na svatého Pavla pohoda - jistá Boží úroda a když sníh neb déšť, to je 
pro hospodáře zlá zvěst.           
Na Pavla obrácení též i zima se promění: Buď popustí nebo zhustí. 
26. 1. Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa. 

Pro nás houbaře začíná vleklé období, kdy až někdy do března omezíme své 
procházky na osvědčených místech, kde roste ucho jidášovo čili bolcovit-
ka bezová nebo hlíva ústřičná, ale hlavně penízovka sametonohá. Zároveň 
můžeme listovat v houbařských atlasech a konzumovat houby naložené či 
nasušené.
Budete-li pozorně číst popisy hub, všimněte si, že u některých druhů je 
uváděna vůně. Jeden český mykolog byl téměř slepý, přesto poznal spoustu 
hub čichem (u kuřáků nemožné).
Například: Čirůvka fialová - intenzivní houbová vůně, hřiby - hřib smrko-
vý, hřib hnědý a všechny hřiby pravé - voní prostě chutně. Čirůvka havelka 
a čirůvka májovka voní moučně. Čirůvka podtrnka - čerstvá mouka s okur-
kovou příchutí a slabě i čirůvka zelánka. Čirůvka dvoubarvá pro změnu 
ředkvičkovitě. Jako lipové květy voní opěňka měnlivá, nejedlá pečárka 
zápašná páchne po karbolu. Pečárka vzácná nebo strmělka anýzka voní 
po anýzu. Pečárka lesní voní krásně kořenně. Hlíva ústřičná je za syrova 
trochu zatuchlá, choroš oříš po rozemletých oříšcích či arašídech. Klouzek 
sličný má vůni lehce pryskyřičnou, ryzec syrovinka jako rybina. Hadovku 
smrdutou ucítíte v lese na několik metrů.
Pro šťastné hledače penízovky sametonohé ještě recept doktora Fran-
tiška Smotlachy na skvělou polévku:
Uvařte silný vývar z půl kila kostí, do vařícího nálevu přidejte uvařené a na 
plátky pokrájené penízovky sametonohé (300 g).
Zvlášť uvařte 100 g kořenové zeleniny, jednu cibuli a dvě brambory. Vý-
var z hub a zeleniny slejte do jednoho hrnce, přidejte rozmělněné bram-
bory a zeleninu, vše zahustěte světlou máslovou jíškou, ochuťte zázvorem 
a kmínem, osolte. Můžete přidat rozdrcené sušené houby. 
Vše krátce povařte a přitom zjemněte trochou mléka. Nakonec přidejte 
utřený stroužek česneku a sušenou pažitku.
K tomu krajíc chleba a nechť Vám chutná!

Harry (M. Traxler)
Foto na str. 10 



60 let
pp. Malič Jaroslav
Vondráčková Jaroslava
Krzáková Drahoslava
Gašparíková Terézia
Zajíc Stanislav
65 let
pp. Šic Ladislav
Vlk Jaroslav
Tichá Ilona
Černá Eva
Jahnová Milada
Hegenbarth Jan
Belák Michal
Pachovská Helena
Fryč Milan
70 let
pp. Hlávka Miloslav

Šuláková Anna
Kožíšek Petr
Marušáková Eliška
Stodůlka Jaroslav
75 let
pp. Houžvička František
Kalina Jaroslav
Maierová Marie
Tichý Ivan
80 let 
paní Lahučková Gertruda
81 let
paní Kunzeová Růžena
82 let 
pp. Zíková Annalíza
Hrtánková Olga
83 let 
pp. Lankašová Irena

Krušinová Maria
Machulda Jaroslav
85 let
paní Lacinová Štefanie
86 let
pp. Jirková Matilda
Svatá Jarmila
87 let
pan Briatka Tomáš
89 let
paní Pušová Marie
91 let
paní Zálešáková Zita
92 let
paní Švagrová Marta
93 let
pp. Englichová Eva
Lukešová Jana

Andrejku Voskovou
Štěpánka Maťochu
Euniké Popelkovou

Před osmi lety nás opustila, a tak 
letošní 70. narozeniny

paní Anežky Munci Kendeové 
oslavíme ve vzpomínkách. 
Za celou generaci kamarádky  
Anuš, Dana a Zuzana.

Zlatou svatbu oslavili manželé Jiří a Marie Sukovi v pátek 12. 12. 2014 ve 
12 hodin v obřadní síni MěÚ Šluknov. 
Výročí svatby je oslavou lásky, důvěry, sounáležitosti, tolerance, houževna-

tosti a přátelství, pokaždé však v jiném pořadí. 
Gratulujeme Vám ke zlaté svatbě a přejeme Vám i do budoucna vše nejlep-
ší, pevné zdraví a se vším ostatním už si poradíte! 

panem Stanislavem Pavelkou

panem Františkem Laštůvkou

paní Ingeborg Neckářovou

paní Květoslavou Krejčíkovou

paní Boženou Hodboďovou

paní Miluší Syrovou

paní Marií Jandusovou

paní Hanou Kurucovou

panem Janem Crkalem

Redakční rada Šluknovských novin

Usnesením č. 3/03R/2014 

Rada města Šluknov 

na svém zasedání konaném 22. prosince 2014 schválila 

ukončení fungování Redakční rady Šluknovských novin 

a převzetí funkce Redakční rady Radou města Šluknov 

s účinností od 1. 1. 2015.

občánky města



30. 4. Pálení čarodějnic 
Jaro tradičně vítáme „Pálením čarodějnic“. Naše děvčata se obléknou 
a pomalují, aby vypadala jako čarodějky. Pro děti pořádáme různé soutěže, 
za které je odměňujeme sladkostmi a drobnými dárky. Na závěr zapálíme 
hranici a opečem vuřty. Při hudbě se pak všichni účastníci loučí se zimou. 

30. 5. Pohádkový dětský den  
Nejen děti, ale i dospělí milují pohádky. Přestrojit se do těch nejzajímavěj-
ších a dětem nejmilejších bytostí dokážeme bez potíží. V tuto dobu nám pa-

tří les za rybníkem (Pazde-
rákem). Šmoulové, čerti, 
princezny, vojáci a spousta 
dalších postaviček z pohá-
dek má připravené úkoly. 
Děti na startu dostanou kar-
tičku a vydají se do lesní po-
hádkové říše plnit úkoly. Po-
chopitelně jsou za splněné 
úkoly odměněny. U rybníka 
je občerstvení a hraje hudba. 
Nejen děti, ale i dospělí, jsou 
příjemně unaveni a rádi se 
občerství a pobaví. 
9. 8. Grilovačka 
Abychom mohli pořádat 
různé akce pro děti, rozhod-
li jsme se uspořádat „Gri-
lovačku“ pro hosty a stálé 
zákazníky na Bohemce. 
Někteří pořadatelé se pře-
vlékli  do pohádkových by-
tostí a grilovala se kuřata. 

Výtěžek byl předán na OS – Radost dětem. Tuto akci zpříjemnila skupina 
„Angelic Projekt“. Hosté se dobře bavili, tančili a všichni byli nadmíru spo-
kojeni. 
22. 8.-24. 8. Stanovačka 
V době letních prázdnin, i když nepřálo počasí, jsme uspořádali „Stano-
vačku“ pro děti. V pátek odpoledne přivezli rodiče k chatě p. Radka Honsů 
své děti a stavěli stany. Stanovaly děti od 7 let a starší. Těm nejmladším 
sice ukápla slzička, když se setmělo, ale my jsme je zabavili a ráno nás ví-
taly s úsměvem na tváři. Postarali jsme se o snídani, svačiny, oběd i večeři. 
Nikdo neměl hlad a všem chutnalo. Nezůstávali jsme jen v táboře, chodili 
jsme do lesa a na výlety. Přes den jsme soutěžili, vyprávěli si a večer se u tá-
boráku opékaly vuřty a zpívaly písničky. V neděli si rodiče přijeli pro děti 
a některým se ani nechtělo. Doma určitě usínaly se spoustou zážitků. 
4. 12. Mikuláš 
Tento rok jsme se rozhodli přivítat Mikuláše, čerty a anděle v Pizzerii-
-Bowling Šluknov. Kdybychom věděli, že bude tak veliká účast, určitě by-
chom si pronajali velký společenský sál. Pro děti byly připravené soutěže, 
např. skládání puzzlí a nafukování balónků, které si dvojice daly mezi čelo 
a tancovaly. Pro rodiče bylo vstupné lízátko, které pak dostaly děti. Kromě 

lízátek a sladkostí dostalo každé dítě balíček. Mikuláš se svými společní-
ky byl jako vždycky úžasný. Děti zpívaly písničky a přednášely básničky. 
„Zlobilkové“ naslibovali, že se polepší a hodným dětem oči jen zářily. Velké 
poděkování patří majitelce pí V. Bláhové za bezplatné propůjčení Pizzerie. 
Děkujeme těmto sponzorům: 
Topos, Plaston, MěÚ Šluknov, Pizzerie+Bowling, Restaurace Bohemia, 
KPZ Šluknov, návštěvníkům restaurace „Bohemia“ Šluknov, Rybářský 
svaz, Lékárna Na Náměstí p. Bradová, Lékárna Herba p. Zelenková, Plch 
Praha, Jana Bršlicová, rodina Burdová, Monika Knapová, GE Money 
Bank, Česká spořitelna, Martin Novák, D+S Potraviny, Květinářství Vyšo-

hlíd a spousta dalších, kteří nechtějí být jmenováni. A samozřejmě všem 
dobrovolníkům, kteří se na akcích podílejí, a bez nichž bychom tyto akce 
nemohli uskutečnit. 

Za OS Radost dětem Pavla Hemerková - jednatelka             

Jako každý rok i letos jsme s kolektivem pracovníků Domu s pečovatelskou 
službou připravili vánoční posezení pro obyvatele DPS Lužická a Nerudo-
va ul. ve Šluknově. 
Tímto bychom chtěli poděkovat pí Košťálové ze ZUŠ Šluknov, která se 
svými mladšími žáky zazpívala krásné vánoční koledy a vytvořili nám tím 
krásnou slavnostní atmosféru. Nemůžeme také zapomenout poděkovat 
panu Tomášovi Zemanovi a jeho Mikulášské výpravě, která nás všechny 
velmi pobavila. Dále  bychom chtěli hlavně poděkovat všem našim sponzo-
rům za pěkné dary a chutné občerstvení : 
Potraviny D+S, Restaurace Club, Pekařství Haback.
Kolektiv pracovníků  DPS tímto také  přeje všem sponzorům a našim oby-
vatelům Domu s pečovatelskou službou ve Šluknově hodně zdraví a  šťast-
ný krok do nového roku 2015.                                                           

Lenka Janečková



Dne 11. 12. 2014 proběhlo na ZŠ J. Vohradského školní kolo olympiády 
z českého jazyka.
Vzhledem k tomu, že jde o jednu z nejobtížnějších olympiád a znalosti naší 
mateřštiny mají v posledních letech spíše klesající úroveň, utkalo se mezi 
sebou jen devět soutěžících.
8. A – Tereza Šulcová, Natálka Jirků, Eliška Marušáková
8. B – Helena Pšeničková, Saša Kolářová, Lucie Šimáčková, Romana 
Wiesnerová
9. A – Martin Hájek
Soutěž sestávala ze dvou částí – slohové a mluvnické. Tématem slohové 
práce byl tentokrát Pohled z okna. Žáci měli prokázat znalost popisného 
slohového postupu s případnými prvky vyprávěcího či úvahového.
Nejlépe se umístili tito žáci:
1. Martin Hájek
2. Natálka Jirků
3. Romana Wiesnerová
Nejlepší slohovou práci napsala Romana Wiesnerová.
Do okresního kola postupují Martin Hájek a Natálka Jirků.

 Mgr. Alena Müllerová

Žáci 8. B se letos ujali malých kamarádů 
z první třídy paní učitelky Syrochmano-
vé. A protože Vánoce jsou svátky, kdy se 
lidé spolu setkávají a vzájemně se obda-
rovávají, rozhodli se, že pro ně v posled-
ní školní den v tomto roce připraví za-
jímavé dopoledne, kdy malé kamarády 
něco naučí. A bylo z toho zajímavé ne-
tradiční vyučování, při kterém si prvňáč-
ci pod vedením svých velkých kamarádů 
vytvořili různé vánoční ozdoby a deko-
race a zdokonalili se v pracovních čin-
nostech. Nechyběly ani drobné dárečky, 
takže prvňáčci odcházeli navýsost spo-
kojeni. Ale spokojeni byli i ti velcí, neboť 
si vyzkoušeli na vlastní kůži, že dávat je 
někdy víc než brát.

Mgr. Alena Müllerová

Výsledky školního kola 44. ročníku
Tematické zaměření ročníku:
„Od Sáma k Moháči v souvislos-
tech“
Úspěšní řešitelé:
Tomáš Oppítz (VIII. B) – vítěz škol-
ního kola - postupuje do lednového 
okresního kola v Děčíně.
Další umístění: Jindra Pešan, Ví-

do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku  
Základní školy J. Vohradského 

proběhne dne 22. 1. 2015
od 14:00–16:00 hodin

 v ZŠ Žižkova. 
S sebou si nezapomeňte vzít 

občanský průkaz a rodný list dítěte. 
K zápisu se musí dostavit i děti 

s odkladem školní docházky.                                                      

Chtěli bychom touto cestou po-

děkovat panu Ing. J. Linhartovi 

(Účetnictví a daně) za poskytnutí 

sponzorského příspěvku, který byl 

použit na vstupné muzikálu Sně-

hová královna. Tento muzikál, na 

který budeme všichni rádi vzpomí-

nat, jsme navštívili v předvánočním 

čase 17. 12. 2014 v pražském diva-

dle Hybernia. 

Děkujeme. 

třídní učitelka Bc. Eva Žďánská 

a žáci třídy 3. C 

tek Baroch (VIII. B), Natálka Dre-
veniaková (IX. B), Libor Vrána 
(VIII. B), Káťa Žáková (IX. B).
Letošní soutěžní ročník byl v po-
rovnání s posledními lety obtížněj-
ší. Žáci se k řešení otázek sešli bez 
nějaké speciální přípravy a poznali, 
že na základní škole se naučí oprav-
du pouze základní poznatky o naší 

historii. I přes své dobré výsledky 
si uvědomili, že dobrá známka zda-
leka neznamená, že všechno umějí 
a všechno znají. Zvlášť u historie to-
tiž platí, že její studium není nikdy 
u konce.
Přeji jim hodně zdaru v dalším stu-
diu dějepisu naší i světové historie.

Mgr. Filip Kadeřábek

Velmi nás potěšilo, že u příležitosti Dne otevřených dveří ZŠ J. Vohradské-

ho přijali naše pozvání k návštěvě školy i naši bývalí učitelé a zaměstnanci, 

kteří již po právu užívají zaslouženého odpočinku.  

Jejich účast na akcích školy (akademie, Den otevřených dveří) nám vždy 

udělá radost, neboť jde vždy o milá setkání. 

Navíc si všichni dobře pamatujeme, jak velký kus práce na každodenním-

vzdělávání a výchově mnoha generací šluknovských dětí a mládeže každý 

z nich odvedl. 

               Mgr. Renata Sochorová 

Soutěž Duha - vánoční aranžování
Soutěž sedmi základních škol Šluknovského výběžku, jejíž tře-
tí kolo se konalo v Domě kultury, byla pro náš šluknovský tým 
sedmáků na chvíli úspěšná - žáci získali první místo a věřím, že 
se radovali až do druhého dne. Chybou součtu bodů bylo druž-
stvo posunuto na druhé místo, ke kterému srdečně blahopřeje-
me a které je vlastně také na stupních vítězů.
Čtvrté kolo bude náročnější - počítačové. Držme palce.
Foto ze soutěže na str. 11                                                                       (Park)



V roce 2014 proběhly na tělocvičně ZŠ velké stavební úpravy. Celá budo-

va byla zateplena, došlo k výměně oken, dveří, tělocvična má novu fasádu 

i střechu. Zároveň bylo zrekonstruováno sociální zázemí.  Prostory šaten, 

sprch, WC nyní září novotou. Celá akce stála zřizovatele školy – Město 

Šluknov – nemalé finanční prostředky i pracovní nasazení zaměstnanců – 

neboť část byla hrazena z dotací, jejichž čerpání je administrativně značně 

náročné. Delší čekání na zprovoznění tělocvičny  – jak z řad žáků, studen-

tů i učitelů, tak z řad veřejnosti – bylo doufám vykompenzováno nynějším 

příjemným prostředím. Nyní již záleží na nás všech, jak se k nově zrekon-

struovaným prostorám budeme chovat, protože na tom závisí, jak dlouho 

se z nich budeme moci těšit. 

        Mgr. Renata Sochorová 

Všechny členy, přátele a příznivce Místní akční skupiny Šluknovsko by-
chom chtěli informovat, že na výroční Valné hromadě v Klubu Střelnice ve 
Varnsdorfu byla 2. prosince 2014 schválena změna názvu. Tato změna byla 
vyvolána jednak změnou občanského zákoníku a nutností přetransformo-
vat svou právní subjektivitu z občanského sdružení v zapsaný spolek; jed-
nak rozšířením své působnosti z původních 18 obcí na Šluknovsku na 41 
obcí, ležících kromě Šluknovska na Děčínsku a Novoborsku v sousedním 
Libereckém kraji. 
Před rokem jsme vyhlásili soutěž o nový 
název s požadavkem na jeho srozumitel-
nost a výstižnost. Obdrželi jsme 14 návrhů, 
z nichž představenstvo vybralo nejvhodněj-
ší tři názvy. Členská základna pak byla vy-
zvána k hlasování. Autor vítězného názvu 
MAS Český sever, z. s. (zapsaný spolek) 
pan Jiří Stejskal z Jiřetína pod Jedlovou ob-
držel za největší počet odevzdaných hlasů 
dárkový koš s regionálními výrobky na zmí-
něné Valné hromadě MAS. Nebyl však sám, 
spolu s ním převzali dárkový koš milí hosté 
paní Libuška Hlinková ze Starých Křečan, 
pan Hynek Raichart z Vilémova a pan Mgr. Filip Mágr z Rumburku. Prá-
vě oni totiž figurují na zakládající listině MAS Šluknovsko, která byla po-
depsána přesně před deseti lety. Ano, uteklo to jako voda, je nám už deset 
roků! 
Na Střelnici jsme bilancovali svou dosavadní historii, tj. období počát-

ku naší činnosti, dále podpořené projekty z PRV ČR, osy IV Leader, dále 
všechny projekty spolupráce – ukončené i probíhající, ale i naše další akti-
vity. Současně jsme projednali návrh nových stanov, které jsou nezbytnou 
součástí změny naší právní formy. 
Po letošních říjnových komunálních volbách došlo rovněž k personálním 
změnám v představenstvu MAS. Po skončení Valné hromady proběhla 
schůzka devítičlenného představenstva, které si poté zvolilo svého před-

Hynek Raichart děkuje Ing. Evě Hamplové

sedu - stal se jím pan Ing. Miroslav Je-
melka, dříve starosta Dolní Poustevny. 
Členy MAS, realizátory podpořených 
projektů, ale i širokou veřejnost, chce-
me upozornit, že nový název si vyžádá 
také změnu našich internetových strá-
nek a e-mailových adres. Tyto změny 
si však vyžádají ještě určitý čas. Do té 
doby stále platí naše dosavadní kon-
taktní údaje: www.mas-sluknovsko.
cz, e-mail massluknovsko@atlas.cz, 
telefon do kanceláře 724 778 296 (Ná-
rodní 486, Varnsdorf - blízko hyper-
marketu Albert). 

O zavedení nových údajů Vás budeme včas informovat. 
Všem členům i přátelům MAS přejeme šťastné vykročení do nového roku 
2015 a do další desítky! 

Kancelář MAS Šluknovsko
Tisková zpráva č. 8/2014 

BYTOVÁ KOMISE
Předsedkyně: Božena Zemanová
Členové: Mgr. Eva Džumanová, Bc. Eva Baboráková, Bc. Marcela Postle-
rová, Jaroslav Fráňa
Zapisovatelka: Rosvita Hlavsová

KOMISE ROZVOJE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Předseda: Mgr. Bc. Rudolf Sochor
Členové: Ing. Stanislav Mašek, Bc. Michal Bušek, Bc. Marek Kopecký, 
Ing. Petr Masopust, Zdeněk Polesný, Ing. Dagmar Mertlová
Zapisovatelka: Blanka Kyselová

POVODŇOVÁ KOMISE
Předsedkyně: Mgr. Eva Džumanová
Členové: Mgr. Bc. Rudolf Sochor, Bc. Zdeněk Černý, Vladimír Vyskočil, 
Jindřich Müller, Bc. Michal Bušek, Ing. Petr Masopust, Jiří Fučík, Petr Ko-
cián, Jiří Doležal, František Pokorný
Zapisovatelky: Božena Naňáková, Silvie Slavíková, DiS.

ÚSTŘEDNÍ INVENTARIZAČNÍ A LIKVIDAČNÍ KOMISE
Předsedkyně: Mgr. Eva Džumanová
Členové: Ing. Bc. Ivana Lukešová, Jan Kunze, Ing. Petr Masopust, Ing. La-
dislav Růžička
Zapisovatelka: Jarmila Skotnicová

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Předsedkyně: Emília Procházková
Členky: Helena Krejčíková, Věra Benešová, Iveta Krejčíková, Marie Šem-
berová, Božena Čubová, Jaroslava Rezková, Anna Pepelová, Helga Hoško-
vá, Eva Zrůstová, Marcela Podlešáková 
Zapisovatelka: Jana Galbavá

Výbory Zastupitelstva města Šluknov – období 2014 - 2018
FINANČNÍ VÝBOR - Předseda: Ladislav Čurgali
Členové: Ing. Milan Kořínek, Ivan Kolomazník
KONTROLNÍ VÝBOR - Předseda: Zdeněk Kirchner
Členové: Petr Kocián, Eva Kodrlová

Komise Rady města Šluknov
pro období 2014 – 2018 



Poloha a založení
Obec Království leží v Severních Čechách ve Šluknovském výběžku, obklo-
pena ze tří stran lesy. Na jihu sousedí s obcemi Dolní a Staré Křečany, na 
západě s nejsevernějším městem Šluknovem, obcí Rožany a Fukovem, kte-
rý byl 23. 9. 1960 srovnán se zemí. Na severu a severovýchodě se saskými 
obcemi Neusalza-Spremberg a Friedersdorf. 
Od východu k západu protéká celou obcí Rožanský potok, který pramení 
na Hartě. Do něj se na okraji Šluknova vlévá Lesní potok protékající Les-
ním, Lučním a Bobřím rybníkem. V obci samotné se nachází několik ma-

lých rybníků, některé již vyschlé, které byly v 19. století využívány k chovu 
ryb.
V pahorkovitém okolí se zvedá několik kopců, a to Křížový vrch, Jitrovník 
a kopec Kumpfenberg, který leží od Jitrovníku směrem k Jiříkovu.
Obec se táhne do délky 4 kilometrů a má rozlohu 1 674,85 hektarů.
Kdy přesně bylo Království založeno, není známo, jelikož se nedochovaly 
žádné písemnosti. Z názvu lze usuzovat, že se první lidé usadili v „králov-
ském lese“, tzn. později, než vznikly okolní obce. Přesto vykazuje úctyhod-
ný věk, jelikož obec je zmiňována již roku 1346.
Při dělení majetku po Hynkovi II. Berkovi z Dubé obdržel Hynek III. v roce 
1410 také část Království. V roce 1443 získali vesnice Jiříkov a Království 
bratři Nikel, Heinrich a Thamme von Lutizové jako léno od vévody Fried-
richa Saského, který vlastnil Šluknovsko-Tolštejnské panství. Toto zvláštní 
dělení obcí za starých časů nebylo neobvyklé a je důkazem, že na jednom 
panství a v jedné obci byli dva vazalové nebo dva lenní páni. V roce 1451 se 
objevili v Království Hans a Thamme Lutizové jako vazalové nového okrs-
ku Šluknovsko-tolštejnského panství s novým majitelem Albrechtem Ber-
kou z Dubé. Vazalové i páni si mezi sebou v tehdejší době často vyměňovali 
majetek, a tak již r. 1467 vlastní Království Zikmund von Heinwald.
9. dubna 1472 páni Šluknovsko-tolštejnského panství, saští vévodové 
Ernst a Albrecht, dávají vesnici Království s polovinou tamějšího soudu 
Zikmundu z Varnsdorfu a jeho dcerám Markétě, Magdaleně a Anně jako 
služební-manský statek. Zároveň měl Zikmund z Varnsdorfu celoživotně 
právo jmenovanou vesnici prodat či vyměnit.
Tyto sestry byly pravděpodobně urozenými slečnami, kterým dle ústního 
podání patřila obec i zámeček, možná rytířská pevnost, která stála na mís-
tě domu č. p. 304 (Pozn. redakce - u rodiny Štichových a Navrátilových). 
V okolí tohoto domu je vidět navážku zeminy, kde byl pravděpodobně 

padací most. Kolem byly vodní příkopy a rybníky, jejichž zbytky jsou ještě 
dnes patrné. Teprve při stavbě výše uvedeného domu byly příkopy částečně 
zasypány. Pravdivost existence zámečku potvrzují i nálezy domácího ná-
řadí (např. radlice z pluhů, neglazované hrnce s uhlím a další). V každém 
případě zde stála vodní tvrz. Vypráví se, že poslední majitel se jmenoval 
Siechert a dlouho byl pozemek patřící k pevnosti nazýván „Na Siecherto-
vě gruntu“. Měl se rozkládat směrem k Harrachovu a ke Královce. Domy 
v sousedství pevnosti byly osvobozeny od roboty. Ve třicetileté válce byla 
pevnost zničena švédskými vojsky.
V roce 1512 byly Královanům tehdejším majitelem Heinrichem Schleinit-
zem sníženy robotní povinnosti, což potvrzuje smlouva z téhož roku.
28. května 1546 prodává paní Käthe, manželka Hansena Klingera, dcera 
Hansena Keilingka (Kielinga), majitelka zámečku v Království neudržova-
ný rybník na pozemku Andrese Zosela za 16 kop grošů v hotovosti panu 
Georgu von Schleinitzovi. 
V roce 1555 vymřela na následky morové epidemie skoro celá vesnice.
Ernst von Schleinitz zřídil v roce 1581 v Království Kretscham, hostinské 
zařízení, ve kterém se odbývaly (konaly) soudy, pravděpodobně na místě 
domu č. p. 220.
Podle urbáře (registrační knihy) z roku 1623 bylo v Království 48 sedláků, 
mezi nimi jeden vyhlédnutý rychtář – sudí.
Roku 1657 nařizuje hrabě Karl Adam v. Mansfeld Královanům, že víno, 
kořalku a sůl smějí nakupovat výhradně ve Šluknově. Roku 1663 zde již 
existoval výčep, mlýn na obilí, pila a poplužní dvůr. 
Podle rejstříku z r. 1760 platili Královští na různých daních 128 tolarů a 16 
feniků. Domkáři měli kromě povinnosti placení daní vykonávat na zámku 
ve Šluknově službu nočního hlídače a každoročně svézt a vymlátit panské 
obilí. V roce 1739 se mohli z této služby vykoupit zaplacením čtyř tolarů.
Hraběnka Sophie Agnes v. Dittrichstein dovolila 25. května 1666 deseti 
domkařům, že každý z nich smí na její pastviny vyhnat tři krávy. V případě, 
že na pastvu vyženou větší počet dobytka, jsou povinni zaplatit určitý po-

platek. Nikdo však neví, jak dlouho jim tato laskavost byla poskytována.
Poplatky do zámecké pokladny platili též mlynáři, majitelé pil a další.
Nejvíce sužováni však byli obyvatelé v době válek.
Např. doba, kdy mladý švédský král Karel XII. dlel s částí svého vojska 
v Sasku, stála obec Království 1 522 zlatých, 21 krejcarů a 1 fenik. O výdaje 
se dělily i ostatní obce Šluknovského panství. Navíc vojáci posilnění pivem, 
vytloukali v noci lidem okna a tloukli lidi tak, že někteří ochromli.
Před druhou světovou válkou se Království dělilo na horní, střední a dolní 
část, dále na část zvanou Appeltsdorf, jejíž domky leží na cestě od hlavní 
silnice u nedávno (2014) vyhořelého domu č. e. 5, a Neue Sorge, která se 
nacházela vpravo od Fukovské silnice.
V roce 1898 měla vesnice 2 457 obyvatel, kteří žili v 391 domě.
V roce 1945 žilo 2 574 lidí ve 472 domech.
V roce 2014 je zde evidováno 283 domů, ve kterých žije 526 obyvatel a 42 
rekreačních objektů.

Helga Hošková

Naši čtenáři, obyvatelé či bývalí obyvatelé obce,

vyzýváme Vás, pokud máte zajímavé informace 

či fotografie o Království, podělte se, prosím, o ně 

s námi pro připravovanou brožurku o této obci.



Koupím rodinný dům ve Šluknově nejraději v plynofikované části. Zajímavý je pro mě i podíl na domě s předkupním právem na zbývající část. Reali-
zace koupě jaro 2015. RK nevolat! Tel. č. 773 988 001, e-mail: rodzenak@seznam.cz

Dnes již loňské, víc jak tradiční, derby fanoušků Slavie a Sparty 
u nás na Městském stadiónu Slávy Novotného je historií. Tento 
„srandamač“, který každý hrající fanoušek tohoto utkání bere 
však za největší prestiž, vyzněl po delší pauze vítězně pro tým se-
šívaných. Dle mých záznamů na stránkách vyhráli naposledy Slá-
visti toto derby v roce 2010.
Zhostil jsem se role rozhodčího, protože tento vyhrocený zápas 
nikdo nechce pískat. Já, jakožto fanda Bohemky, jsem víc jak 
nestranným pravým objektivním arbitrem. Hráči se nemohli do-
hodnout, jak se bude hrát dlouho. Někdo 2 x 35, další 2 x 45, třetí 
zas 2 x 30 minut. Rozhodl jsem se, a tak jsem udělal, že se hrálo 
první poločas 38,5 minuty a druhý 48,2 minuty. Slávisti vsadili na 
osvědčenou taktiku - povolíš, přitáhneš a zvítězíš. 
Úvodní dějství právě vyznělo lépe pro fandy rudých dresů za sta-
vu 2:1, ale v tom druhém se nestačili divit, jak to Slávie v mžiku 
otočila. Já jim ještě sice dal jakousi naději, že jsem druhý poločas 

vědomky férově natáhl do časového extrému, ale tentokrát to Sparťanům 
zkrátka nebylo souzeno. Prostě i tuto výhodu nevyužili a Slávie zaslouženě 
vyhrála 6:4 a Slávisté brali také všechny individuální ocenění tohoto zápa-
su. Nejen já jsem uznal, že by to dopadlo lépe, kdyby hráli tradiční skalní 
fandové Sparty, kteří odjeli s rodinami někam na hory. Jmenovitě jde o Jar-
du Hajduka, Petra Novotného a Tondu Holešovského. 
Po závěrečném hvizdu si však všichni vzájemně přátelsky sportovně popřá-
li mnoho zdaru a potřásli si pravicemi. Někteří z nich potom ještě zašli na 
dvě pivka.
Suma sumárum zápasu:
Slavie 6:4 Sparta
Poločas 1:2
Branky Slavie: 2 x R. Stelmaščuk, 2 x J. Lehrl, F. Mráz ml., M. Koukol.
Branky Sparty: F. Janda, L. Čmugr, Z. Dušík, D. Brda.
Cena fair play za přiznání ruky Míra Koukol za tým Slávie.
Nejlepší brankář Pavel Horák - tým Slavie.
Nejlepší hráč Marko Igel (SRN) z týmu Slavie.
Největší kecal Ladislav Čurgali st. z týmu Slavie.
Diváků víc jak 30 a hrálo se bez karetních trestů.Foto a text: Dušan Blanár

Oddíl kopané SK Plaston Šluknov
Program mistrovských utkání

A mužstvo

28. 3. 2015 od 15:00  Česká Kamenice - Šluknov 

Dorost

15. 3. 2015 od 10:00  Šluknov - Libochovice

Starší žáci

15. 3. 2015 od 12:15  Šluknov - Libochovice

B mužstvo

28. 3. 2015 od 15:00  Jiříkov - Šluknov 

Mladší žáci

4. 4. 2015 od 10:00  Šluknov - Lipová

Rozpis služeb zubní pohotovosti
leden - únor 2015

Ordinační hodiny: 8:00 - 11:00 hodin
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Nabízím k prodeji novostavbu 
v lokalitě Království

Cena za hrubou stavbu je 880 000 Kč 
(včetně střechy, fasády, oken a dveří)

Cena domu na klíč - 1 600 000 Kč
Více informací na č. 777 007 667

svým občanům 

„Revitalizace zeleně VKP 

 

Martin Barák

Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84

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

rychle
levně
spolehlivě


