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Na zámecké půdě je obří vláčkodráha z Lega

Cyklistická sezóna je již v plném proudu a i Vy se na silnicích Šluknovského 
výběžku budete často v těchto měsících potkávat s našimi dětmi z cyklistic-
ké akademie. 
Prosíme Vás o ohleduplnost. 
Neohrozte svou jízdou jejich bezpečnost a život. 
Děkujeme!

Schrödingerův institut

Jsme velmi rádi, že se nám podařilo opět něco nevídaného – získali jsme 
putovní výstavu exponátů ze stavebnice Lego, „Svět kostiček“, kterou nám 
závidí, bez nadsázky, možná až na Moravě.
Inspirovali jsme se v zámku v Klášterci nad Ohří, se kterým již několik let 
spolupracujeme. Slovo dalo slovo a autor projektu Ing. arch. Petr Šimr 
souhlasil a Lego máme na zámku. 
Projekt putovní výstavy „Svět kostiček“ je realizován na míru pořádají-
cí organizace (záleží především na prostorových možnostech). Výstava 
může být tvořena jednotlivými exponáty ve vitrínách nebo na velkoploš-
ných dioramatech, která mohou být součástí tematicky laděných celků, 
např. město, letiště, přístav apod. 
Výstava je doplněna dětským koutkem, vybaveným pro naše nejmenší 
kostičkami Lego Baby Primo či Lego Duplo s „vláčkodráhou“. Děti starší 
tří let si mohou pohrát s kostkami Lego Classic (Basic). V miniobchůdku 
si návštěvníci mohou zakoupit některé ze stavebnic, a to za zvýhodně-
nou cenu. Jen tak na okraj – jednu mám i já. Nebudu zastírat, že jsem se 
s p. Ing. Šimrem seznámil blíže (pomáhal jsem s instalací expozice) a jeho 
nadšení pro věc mě „dostalo“.
Celá expozice je složena z rozsáhlé sbírky továrně vyráběných setů (za po-
sledních téměř 40 let produkce firmy) a z vlastní i převzaté tvorby toho-
to sběratele, stavitele a zároveň autora a hlavního koordinátora projektu 
„Světa kostiček“, který je i členem česko-slovenského fóra „kostky.org“, 
kde je známý pod přezdívkou „Peesko“. Výstavu zpestřují i modely či men-
ší (tematické) celky dalších fandů systému Lego, ať již vystavovatelů, stavi-
telů, sběratelů – členů i nečlenů fóra „kostky.org“. 

Text: Jiří Mikisch
Pokračování na str. 7

Vážení spoluobčané, v rubrice „Fámy a fakta“ se budeme snažit vyvracet 

všemožné smyšleniny a dezinformace, které jsou v našem městě a jeho okolí 

rozšiřovány, mnohé z nich už dlouhé roky a zcela účelově. Současně se bude-

me snažit na tyto lži, polopravdy a mýty reagovat, aby nedocházelo k dalším 

dezinformacím. Pokud se i Vás týká podobná smyšlenka, napište nám a my 

pravdu zveřejníme.

Fáma: 

Prý na náměstí Míru budou parkovací hodiny?
Fakt: 

Ne, nebudou. 
Není to pravda, nadále zůstane parkování pro občany Šluknova a jeho ná-
vštěvníky zcela ZDARMA.                                  Šéfredaktor Mgr. Petr Tomanec

Fámy

Fakta
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Zúčastněte se výzkumu 
Vybrané domácnosti našeho města budou přizvány k účasti na význam-
ném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na život 
české společnosti. Výzkum Proměny české společnosti připravili odborníci 
z Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity a bude v něm osloveno 10 000 
náhodně vybraných domácností z celé ČR. Dotazování realizují vyškole-
ní tazatelé společnosti MEDIAN. Vybrané domácnosti v našem městě by 
měli navštívit v termínu 7. 7. – 31. 7. 2015.
Za rozhovor odměna, jaká?
Účast v šetření bude spojená s finanční odměnou. Domácnost si za hodinu 
až dvě vyplňování dotazníků v jednom roce vydělá 500 – 1 100 korun (v zá-
vislosti na typu domácnosti). Do výzkumu může navíc svými odpověďmi 
opakovaně přispět v následujících 4 letech. 

Přispějte do významného výzkumu české společnosti
Výzkum je anonymní a pořádají ho renomované vědecké instituce. Po-
znatky budou sloužit českým i zahraničním vědcům a mohou být základem 
pro zlepšování sociální politiky. Nové šetření Proměny české společnosti 
přinese odpovědi na otázky jako např.: 

Co brání českým matkám vrátit se po rodičovské dovolené do zaměstnání 
a je možné jejich situaci nějak zlepšit? 

Jak dopadají ekonomické krize na životní úroveň domácností, koho za-
sáhnou nejvíce a na které skupiny obyvatel by se tak měla zaměřit sociální 
politika?

Jak rychle se daří čerstvým absolventům najít zaměstnání a s jakými pro-
blémy se při tom potýkají?                                                                    Daniel PROKOP          

Ředitel sociálního a politického výzkumu

Množství spotřebičů, které každoročně vysbírá největší český kolektivní 
systém ELEKTROWIN, se pohybuje v desítkách tisíc tun. Proto byly po-
stupně vyvinuty sběrné prostředky různých typů a s různým účelem. Ně-
které můžete vidět ve sběrných dvorech, kde usnadňují práci jejich obslu-
ze, jiné potkáte přímo v ulicích.
Na sběrném dvoře nejde přehlédnout velkoobjemový WINTEJNER. Vyrá-
bí se ve dvou provedeních. Jedno slouží výhradně na chlazení, ve druhém 
– rozděleném uvnitř přepážkou – WINTEJNER shromažďuje odděleně 
velké a malé spotřebiče. 
Nedávno byl ukončen pilotní projekt MINIWIN. Testovaly se v něm růz-
né konstrukce menších plnostěnných kontejnerů s děleným vhazovacím 
otvorem, umístěným vpředu. Model, který se v praxi nejlépe osvědčil, se 
také dostal do výroby. Celkem jich ELEKTROWIN rozmístil 1500 ks. MI-
NIWINy jsou nabízeny jak sběrným dvorům, tak vybraným prodejcům.
U prodejců můžete také stále častěji vidět speciální kontejnery na drobné 
spotřebiče. V prodejnách velkých řetězců mají dokonce speciální design 
vyrobený pro ně přímo na míru. 

Sběrné prostředky u prodejců ale ELEKTROWIN rozmisťuje už několik 
let. Původně to byly koše s vyměnitelnými bagy o objemu 0,25 ccm, do kte-
rých se vejde kolem 30 fénů, kávovarů nebo žehliček, případně 6-8 vysava-
čů či mikrovlnek. 
S těmito koši se můžete setkat i na akcích, jako je například stále popu-
lárnější Jízda do stanice Recyklace, s možností odevzdat staré elektro na 
vlakových nádražích a ve vybraných spojích Českých drah.
Nejviditelnější jsou ale venkovní, tzv. Malé kontejnery ELEKTROWINU, 
umisťované ve spolupráci s městy a obcemi na veřejných prostranstvích. 
Po celé republice jich můžete potkat na 500 ks. Pozornost upoutávají svou 
výraznou červenou barvou. Umožňují chovat se ekologicky i obyvatelům 
malých obcí, které nemají sběrný dvůr. 
Staré elektro do směsného odpadu prostě nepatří.
Kromě snazší manipulace s odevzdanými spotřebiči mají tyto sběrné pro-
středky jedno společné: Jsou uzamykatelné a chrání tak elektro určené 
k recyklaci před nenechavýma rukama zlodějů.  

Za ORŽP Božena Naňáková

Víte, do čeho se sbírají staré spotřebiče?

Slavnostní vyhlášení výsledků 11. ročníku soutěže města Šluknova 
a Základní školy J. Vohradského ve Šluknově ve sběru PET lahví
Výsledky 11. ročníku soutěže města Šluknova a ZŠ J. Vohradského ve 
Šluknově ve sběru PET lahví byly vyhlášeny 11. června 2015 ve velkém 
sále Šluknovského zámku. Slavnostního vyhlášení se zúčastnili, kromě 
žáků a učitelů školy, také zástupci města a spolupracující firmy – Technické 
služby Šluknov, spol. s r.o. Soutěž, již tradičně, probíhala ve dvou kategori-
ích. V kategorii tříd a v kategorii žáků. Nejvíce PET lahví přinesli do školy 
žáci třídy 4. B. Za své prvenství získali zajímavý finanční obnos. Na dalších 
místech se umístily třídy: 2. místo – 1. A, 3. místo – 4. A, 4. místo – 1. B, 
5. místo – 2. B. Finanční výhry jsou nejčastěji využity jako příspěvek na 
hezký školní výlet. 
V kategorii žáků se nejlepším sběračem stala Nikolka Zemanová. V prů-
běhu školního roku 2014-2015 přinesla do školy 15 700 ks PET lahví. Na 
druhém místě se umístila Simonka Špirochová z 5. B. Třetím nejlepším 

Sběr PET lahví má již svou tradici 

sběračem byl Vítek Nespěšný ze 4. B. Čtvrtou pozici obsadila Adélka Pe-
troušková ze 4. A a na pátém místě se umístil Tomášek Zeman ze 4. B. Žáci 
za své roční snažení získali hodnotné ceny. 
Svozová firma dodala do soutěže 6 krásných dortů - vždy pro první tři 
umístěné v každé kategorii. 
Děti v průběhu 11. ročníku soutěže přinesly do školy přes 152 590 kusů 
PET lahví.
Blahopřejeme a zároveň děkujeme všem dětem, které se soutěže zúčast-
nily. 
Město Šluknov ve spolupráci se Základní školou J. Vohradského vyhla-
šuje 12. ročník soutěže ve sběru PET lahví. O prázdninách a v měsíci září 
mohou děti nosit pytle s PET lahvemi každé pondělí na Městský úřad ve 
Šluknově na Odbor rozvoje a životního prostředí. Do kartičky, kterou si 
přinesou s sebou, jim bude zapsán počet lahví. Získané body jim budou 
započítány za měsíc září. 

Za ORŽP Božena NaňákováFoto: Jiří Mikisch
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Vážení a milí spoluobčané,
v posledním červnovém týdnu proběhly již 10. Zámecké slavnosti. Jako 
každý rok, tak i letos byl připraven bohatý kulturní program, ale k malé 
změně na poslední chvíli přeci jen došlo. Vzhledem ke skutečnosti, že paní 
Eva Pilarová musela ze zdravotních důvodů koncert zrušit, byl program 
nahrazen koncertem Ivety Simonové a Milana Drobného. Tato organizač-
ní změna ovšem neubrala na atraktivitě hudebních vystoupení a poslucha-
či byli pokojeni. Bohužel, nebyli jsme ušetřeni dešťových přeháněk, ale 
naštěstí netrvaly příliš dlouho a hosté slavností statečně vydrželi. A celková 
návštěvnost akce byla opět vysoká, a v příjemném prostředí zámeckého 
parku, kde bylo dokonalé zázemí pro občerstvení i pobavení, vydrželi hosté 
až do pozdních večerních hodin. A právě spokojenost a pohodová nálada 
hostů byla naprosto nejlepší odměnou pro ty, kteří na přípravě slavností 
pracovali.
Kompostárna
V posledních několika týdnech jsme byli občany, bydlícími poblíž kom-
postárny, upozorňováni na opakující se problém s nepříjemným zápachem 
v různých denních i nočních hodinách. Tato záležitost byla v rámci diskuze 
probírána i na zastupitelstvu. S postupem řešení této situace všechny pří-
tomné seznámil pan. Bc. Zdeněk Černý, více se dočtete v jeho příspěvku. 
Je nám velmi líto problémů, které nový provoz kompostárny některým ob-
čanům způsobil. Pravdou ovšem je, že mnohé začátky jsou těžké a je třeba 
času, aby se „vychytaly“ chyby. Věříme, že po nových opatřeních se zápach 
z kompostárny sníží natolik, aby nebyl obtěžujícím pro občany v nejbližším 
okolí. Děkujeme za trpělivost i shovívavost.
Veřejné projednání Strategického plánu rozvoje města 2015 – 2025
V červnu též proběhlo na zámku veřejné projednání strategického plánu, 
důležitého dokumentu, ve kterém jsou zahrnuty, mimo jiné, plány a vize, 
jakým směrem by se mělo naše město rozvíjet. A právě občané města měli 
možnost se s návrhem tohoto dokumentu seznámit a sami svými připo-
mínkami či názory doplnit tento dokument. Musím, bohužel, konstatovat, 
že tohoto veřejného jednání se zúčastnilo minimum občanů. Nicméně 
všichni, kdo na strategickém plánu pracují, činí tak s vědomím rozumného 
a smysluplného postoje k rozvoji našeho města.
Zateplení mateřské školy
V minulém vydání jsem Vás informovala, že jsme byli úspěšní v žádosti 
o dotaci na zateplení a výměnu oken na budově mateřské školy ve Svojsí-
kově ulici (horní budova). Díky tomu dojde k úsporám na energiích, pře-
devším na vytápění, a také opravená budova přispěje ke zlepšení vzhledu 
města. V červenci budou zahájeny práce, které přinesou jistá omezení 
v provozu této budovy, která se dotknou jak práce učitelek, tak dětí a rodi-
čů. Děkujeme předem za ohleduplnost. Věříme, že práce budou postupo-
vat bez problémů a děti i zaměstnanci se dočkají upravené budovy školy, 

Zaslouží si to. 
Spolupráce s vedením 
města Roudnice nad 
Labem 
Pan starosta, místosta-
rosta a ředitel Technic-
kých služeb z Roudnice 
nad Labem navštívili 
v minulém měsíci naše 
město za účelem navá-
zání spolupráce a pře-
dání zkušeností. Před-
mětem zájmu bylo 
především fungování 
Technických služeb 
Šluknov a objem práce 
a služeb, které pro měs-
to Šluknov vykonávají. 
Vzhledem k tomu, že 
město Šluknov je 100% 
vlastníkem Technic-
kých služeb, přináší to 
městu možnost využívat 
služeb především pro 
potřeby města a jeho 
občanů a také zadávat 
veřejné zakázky tzv. in house, tedy napřímo, bez výběrového řízení. Ten-
to stav je pro město v mnoha směrech velmi výhodný – nižší cena, úspora 
času, velmi efektivní spolupráce s kolegy z úřadu, operativní řešení na mís-
tě a hlavně, „naše firma“ pracuje pro nás. A to je model, který nám mnohá 
města a obce závidí a jezdí k nám „na zkušenou“. Již nás navštívili zástupci 
z Varnsdorfu, Benešova n. Ploučnicí, Lovosic a také z Roudnice n. Labem. 
Musím ovšem zdůraznit, že fungování technických služeb ve Šluknově je 
zásluhou několikaleté manažerské práce pana Bc. Zdeňka Černého. Rádi 
jsme se tedy o naše zkušenosti podělili a domluvili se na další návštěvě 
a spolupráci. Tentokrát jsme my navštívili kolegy na radnici v Roudnici 
n. Labem. Návštěva byla pro obě strany nejen příjemná, ale především uži-
tečná. Domluvili jsme se na další spolupráci, která jistě bude přínosem pro 
obě strany.
Dovolte mi, abych Vám závěrem popřála příjemné prožití letního měsíce 
července. Věřme, že nám snad přinese letní teploty. Jistě by potěšily děti, 
které mají prázdniny a dospělé, kteří si budou užívat zaslouženou dovo-
lenou.

Eva Džumanová

V několika předešlých týdnech jsme zaznamenali stížnosti občanů na zá-
pach šířící se z kompostárny. Problému jsme se věnovali i na červnovém 
zastupitelstvu. Vzhledem ke skutečnosti, že provoz kompostárny funguje 
jen několik málo měsíců, je třeba správně nastavit technologii tak, aby byl 
provoz bezproblémový. V kompostárně se používá technologie tzv. otevře-
ného kompostování. Nejdůležitějším faktorem je dostatečný přísun kyslí-
ku. Kyslík se do kompostu zapracovává prostřednictvím překopávání, ke 

Kdy bude vyřešen problém s kompostárnou?
kterému dle původních dodavatelů technologie mělo docházet jedenkrát 
týdně. Zakládka byla překopávána jedenkrát týdně a poté došlo k navýšení 
množství ukládané trávy a kompost začal zapáchat. Důvodem je, že tlející 
tráva kyslík velice rychle zpracovává. Jednotýdenní cirkulace byla málo. 
Dalším faktorem, který ovlivnil vzniklý zápach v nejvyšší míře, byl návoz 
biologického odpadu od jiné společnosti, která sváží bioodpad z okolních 
měst. Podmínky dotace umožňují návoz odpadu i z jiných měst. Odpad, 
svážený z města, který je ukládán do městských nádob (ty mají dvojité dno 
a jsou odvětrávané) je zpracovatelný i po čtrnácti dnech. Jelikož výše zmi-
ňovaná společnost nepoužívá vhodné nádoby na tento druh odpadu, byl 
odpad dovážen ve špatném, zahnilém a zapáchajícím stavu. Od prvního 
oznámení o šířícím se zápachu jsme se touto problematikou intenzivně za-
bývali. V současné době probíhá překopávání kompostu každý den. Zahni-
lý a zapáchající bioodpad již není do kompostárny přijímán.
Věřím, že tyto kroky povedou k tomu, že již nebude docházet ke vzniku zá-
pachu. Rád bych se všem obyvatelům, kteří byli paralyzováni zápachem, 
omluvil a pokud by i dále docházelo k šíření zápachu, prosím, abyste mě 
o tom informovali. Technologie kompostování je pro město novou záleži-
tostí a je proto třeba určitého času na to, aby se jí zaměstnanci naučili a byly 
vychytány všechny nedostatky. Pozitivní zprávou je, že po zavedení výše 
uvedených opatření jsme zaznamenali výrazné zlepšení situace. 
Děkuji spoluobčanům za trpělivost.

Zdeněk Černý



STRANA 4 ŠLUKNOVSKÉ NOVINYTURISTIKA, TIPY NA VÝLET

Pozvánky
Mám rád zvířata. Jak již určitě víte 
a nebo nevíte, mám doma kocoura 
Tomáše a akvarijní rybičky Ven-
dulu, Simonu a Roberta (hlouček 
černých teter pojmenován nemám, 
pletou se mi).
Opět sobota, kamarád z České Lípy 
mi volá a ptá se, jak jsem na tom 
s časem. Takže sedám na vlak, su-
per spoj soupravou Desiro přes Ně-
mecko, a jedu do Děčína. Kamarád 
mě přesvědčil, že musím vidět ZOO 
v Děčíně, že je zahrada pojata poně-
kud netradičně a tak…
Cesta z hlavního nádraží v Děčíně 
vypadá zprvu velmi sympaticky, ale 

Jel jsem do ZOO za “našimi” zvířátky

Mám dnes volno, sice je zima 
a prší, ale nebudu přece sedět 
doma. Nikdy nekombinuji pěší 
výlet s vlakem, ale udělal jsem vý-
jimku. Domluvil jsem se s kolegyní 
z městského úřadu a odjel vlakem 
do Lipové. První zastávka byla 
v podstávkovém domě v Lipové, 
o kterém jsem psal už v minulém 
čísle. Po krátké návštěvě pokračuje-
me kolem dětského domova, který 
je zrekonstruován, a dále Sohland-
skou cestou kolem Sohlandského 
rybníka na hranice s Německem.
A teď přichází to hlavní – Naučná 
stezka Červeného mravence! 
Je velice dobrodružná a tajemná, po 
celou dobu jdeme po hraničních ka-
menech, kde se dříve - „za totality“ 
- nesmělo.
Po zhruba 300 metrech jsou naučné 
tabulky (v češtině i němčině), např. 
jaké zde rostou houby, jaké stromy, 

ptáci, hmyz... a nejen to. Jsou tu 
i odpočívadla, která jsou krytá a kde 
můžeme pohodlně posedět, odpo-
činout si a v klidu třeba posvačit. 
Naučnou stezku můžeme ukončit 
např. v Rožanech, kde je jedna zají-
mavost – tzv. Javorová brána (dva 
do sebe srostlé javory), která jistě 
stojí za shlédnutí. Je to unikát, váže 
se k ní pověst o dvou bratrech z prv-
ní světové války.
Jediné, co mě mrzí, je, že se z krás-
né vesničky s mlýnem a starobylými 
chaloupkami stala jedna obrovská 
tržnice s trpaslíky, poklicemi na 
kola aut a ne zrovna dokonale šitý-
mi džínsy.
Ale trasa je nenáročná a pokud 
půjdete z Rožan do Šluknova po 
cyklostezce je to pouze 17 km. Celá 
je velmi dobře značená, zabloudit 
nelze...

Text a foto: Jiří Mikisch

Tajemná cesta naučnou stezkou Červeného mravence

pak v úžasu šlapu snad do největší-
ho kopce v posledních pár letech. 
ZOO v Děčíně je totiž situována 
na Pastýřské stěně. Byla otevřena 
v roce 1949, založena o jeden rok 
dříve. V minulosti bylo na tomto 
místě lesní divadlo, později mládež-
nická ubytovna.
V současné době zaujímá ZOO plo-
chu 6 ha a chová zhruba 450 kusů 
zvířat ve 150 druzích.
ZOO je i rájem pro děti - různá pro-
lézadla, opičí dráha či horolezecká 
stěna, to je výčet toho nej, co v areá-
lu ZOO pro děti najdete. K dispozi-
ci je i několik naučných stezek.

A pokud by se Vám zdálo, že jste za 
pár korun (“lidovka” - dospělí 80, 
děti 50 Kč, je i sleva pro důchodce) 
viděli málo, navštivte Rajské ost-
rovy. Součástí ZOO jsou od roku 
2006, situovány jsou však mimo 
areál v centru města, v Teplické 
ulici. Jedná se o největší mořské 
akvárium v Ústeckém kraji, které 
se z původních dvou místností roz-
rostlo do několika pater.
Nádhera. Barevné korálové rybky, 
živočichové deštných pralesů, nut-
no vidět. Určitě se tu setkáme, ne-
byl jsem tu naposled!

Jiří Mikisch

KONCERT
Musica Dolce Vita 
11. 7. od 18 hodin

v kapli Panny Marie Karmelské 
ve Vlčí Hoře

PŘEDNÁŠKA
Letní večerní prohlídky 

Lorety při svíčkách 2015
14. 7. od 20 hodin

Více na

www.kulturouseveru.cz
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Anketa: Zeptali jsme se na zámeckých slavnostech
Jubilejní desáté Zámecké slavnosti ve Šluknově máme za sebou (pátek 26. 
a sobota 27. června). Jako každoročně byly hojně navštívené nejen Šluk-
nováky a obyvateli okolních měst a obcí, ale i obyvateli míst vzdálenějších 
a dokonce i z města hlavního. Co je k nám na tuto už tradiční akci láká, co 
se jim líbí a co jim na slavnostech naopak chybí? Na to jsme se v naší malé 
anketě zeptali několika náhodně vybraných návštěvníků v průběhu sobot-
ního dopoledne v zámeckém parku.

František Beran, 10 let, Liberec

Jsem tu už potřetí a vždycky se mi tu 
líbí všechno. Vůbec nic mi tu nechy-
bí, jsem tu spokojený.

Pavel Krákora, 60 let, Varnsdorf

Na zámecké slavnosti jezdím tako-
vých osm, devět let. Vynechal jsem 
snad jednou nebo dvakrát. Líbí se 
mi hudební program, např. Man-
drage se mi líbili moc. Nic mi v pro-
gramu slavností nechybí, myslím, 
že si tu každý něco najde.

Martin Fojtík, 42 let a dcera Ka-
čenka, Šluknov

Úplně všechny ročníky slavností 
jsem nenavštívil, protože jsem čas-
to pracovně mimo Šluknov. Takže 
jsem tu asi pošesté. Když to vyjde 
a jsem v době slavností ve Šlukno-
vě, vždycky rád přijdu – vidět se 
a popovídat si se známými a kama-
rády. Pokud jde o program, jsem 
spokojený, je to taková všehochuť 
pro děti i dospělé, nic mi nechybí.

Marta Kostelková, 70 let a vnuk 
Rosťa, Šluknov

Na slavnosti chodím každý rok. Asi 
hlavně kvůli té přátelské atmosféře, 
za zábavou, ale  i proto, že se po-
tkám se známými. Jsem tady vždy 
spokojená, těším se na hudební vy-
stoupení. Letos jsem zvědavá a tě-
ším se např. na Evu Pilarovou. 

Jiří Petrnoušek, 48 let, Šluknov

Jsem tu asi počtvrté. Láká mě sem 
ta radostná atmosféra a také mož-
nost potkat se s přáteli, popovídat 
si s nimi. Pokud jde o program jsem 
spokojený – chápu, že je sestaven 
tak, aby vyhovoval široké veřejnos-
ti. Já osobně bych uvítal v hudeb-
ních vystoupeních trochu „divoči-
ny“, trochu „tvrdší“ produkci, než 
ten střední proud.

Foto: Jiří Mikisch

Standa Strnad, 15 let, Šluknov

Na slavnosti chodím už několik let 
pravidelně, snad jsem nevynechal 
ani jedny. Líbí se mi tu, je tu skvělá 
atmosféra, vždycky najdu něco, co 
mě zaujme. Letos to byli třeba Ka-
báti. Co mi tu chybí? Snad jen tro-
chu současnější, modernější hud-
ba, něco pro mladší posluchače.

Honza Gotthard, 15 let, Šluknov

Letos to budou už moje čtvrté slav-
nosti. Chodím sem kvůli atmosféře, 
kamarádům i na různé koncerty. 
Letos se mi zatím nejvíc líbila sku-
pina Kabát, ale těším se ještě na 
vystoupení Mig 21. To bude určitě 
taky dobré. Na slavnostech mi nic 
nechybí, nic bych neměnil. Do bu-
doucna bych si přál  jen trochu mo-
dernější hudbu pro mladé. A hlavně 
ať neprší!

(šti)

Jarní semestr Virtuální univerzity 
třetího věku, který organizuje MAS 
Šluknovsko ve spolupráci s Českou 
zemědělskou univerzitou v Praze, 
byl ukončen předáním pamětních 
listů absolventům. Slavnostní akt 
proběhl ve Varnsdorfu ve středu 
24. června za účasti místostarosty 
Varnsdorfu pana ThMgr. Rolanda 
Sollocha.
Mottem jarního semestru byla Čín-
ská medicína v naší zahrádce. Ten-
to zajímavý námět si z předložené 

Úspěšné zakončení 2. semestru Univerzity třetího věku
nabídky témat vybrali na konci minulého běhu 
sami studenti – aktivní senioři z Varnsdorfu, 
Rumburku i dalších míst Šluknovska. 
Vítaným zpestřením, doplňujícím učební ná-
plň druhého semestru, byla společná exkurze 
studentů v liberecké Botanické zahradě kon-
cem května. Nezbytné výlohy spojené s cestou  
byly uhrazeny díky Grantu města Varnsdorfu 
2015, za což patří městu velké poděkování!
Všem zájemcům o studium podzimního se-
mestru bychom rádi sdělili, že bude zahájen 
v úterý 29. září 2015. 

Irena Mencová, koordinátor VU3V

Vážení čtenáři,
děkujeme Vám, že jste si le-
tošní jubilejní slavnosti ne-
nechali ujít. Věříme, že Vás 
každoročně sestaveným pro-
gramem příjemně překva-
pujeme a doufáme, že nám 
zachováte svou přízeň. Rádi 
bychom pro Vás opět za rok 
připravili dva dny plné pestré 
zábavy, odpočinku a posezení 
s přáteli při hudbě, která je 
Vám blízká. Sdělte nám svůj 
názor a nápad a my se je po-
kusíme zařadit do programu 
slavností, na kterém se již 
nyní pracuje.

(park)
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Za RIC Bc. Andrea Přidalová

Foto: Jiří Mikisch

Jak šaty dělaly člověka a člověk dělal šaty jsme se dozvěděli 3. června při 
vernisáži výstavy historických oděvů na zámku. 
Vernisáž byla velice komorní, na to už poslední dobou nejsme moc zvyklí – 
Krysáci 60 lidí, Harry Potter 90 lidí a Kostičky 130. Nicméně, i tak jsme si 
to všichni moc užili. Poprvé jsme totiž na sobě měli krásné gotické šaty od 
paní Jánočik. Kdo nás neviděl, nevadí, budete mít ještě spoustu možností.
Autorka vystavovaných kostýmů – Veronika Pilná se, bohužel, vernisáže 
neúčastnila, nicméně všechno důležité bylo řečeno. Ke svým historickým 
modelům se dostala skrz svou bakalářskou práci. Při jedné z prvních kon-
zultací její vedoucí práce zavtipkoval, že by mohla udělat něco praktického 
– například model. Ale ne ledajaký – model v životní velikosti. A protože 
paní Pilná má ráda výzvy, vytvořila oděv podle obrazu Polyxeny z Pernštej-
na. Šaty šila celý rok a měly veliký úspěch.
Výroba šatů Polyxeny ji natolik inspirovala, že se rozhodla šít další šaty, 
které postupně zveřejňovala na internetu, aby usnadnila práci lidem, kteří 
se zabývají historií nebo také historickým tancem a podobně. Tyto stránky 
pak našla kastelánka ze Sovince, která přišla s návrhem šaty vystavit, a tak 
vznikla první výstava historických oděvů. V Sovinci už tak mají za sebou 
8. ročník. 
A v čem jsou tyto modely zvláštní?
Jelikož autorka učí na Fakultě umění a designu Západočeské univerzity, 
snaží se být co nejvíc autentická. Při výrobě používá dobové střihy, co nej-
původnější materiály a dobovou technologii. Dobové střihy hledá v roz-
borech dochovaných oděvů, v restaurátorských zprávách a historických 
střihových knihách. Materiály si vybírá podle tehdy dostupných materiálů. 

Jak šaty dělaly člověka 
a člověk dělal šaty

Všechno viditelné je zpracováno ručně, a to včetně výšivek. 
A jak vypadá ruční práce vytvořená člověkem z 21. století? To můžete po-
soudit sami, když navštívíte tuto výstavu, která bude ve Šluknovském zám-
ku až do 19. září. Otevřena bude denně, včetně víkendů, od 9:00 do 11:30 
a od 12:30 do 17:00 hodin. Vstupné 30 Kč dospělí a 15 Kč děti.
Na závěr mi dovolte poděkovat paní Veronice Kunzeové, která učí hru na 
zobcovou flétnu. Společně s ní zahrály při vernisáži - Karolína Pešíková, 
Aneta Jandová, Anežka Kubičková, Lucie Michalcová a Jana Smejkalová. 
Děvčata naladila tu správnou historickou atmosféru a za to jim moc děku-
jeme.

Výstavy navštívily děti ze škol a školek ze širokého okolí

Děti z MŠ Šluknov si nejdříve pohrály s Krysáky a hned o nich namalovaly 
krásné obrázky.

I paní učitelky z Poustevny sledovaly příběh Krysáků.

Žáci ze Základní školy 
Varnsdorf shlédli výstavu 
„Mudlům vstup povolen, 
aneb poznejte svět Har-
ryho Pottera“, na které 
splnili několik záludných 
a čarodějnických úkolů, 
a poté neodolali kouzlu 
Lego kostiček na půdě, 
kde si s malými dětmi, 
zcela přirozeně, hráli 
a stavěli různé postavičky, 
domky, lodičky,...
Prý se jim obě výstavy moc 
líbily a výlet do Šluknova 
byl zaručeně lepší než se-
dět ve školní lavici.

Foto: Jiří Mikisch

Poděkování
Šluknovský zámek moc děkuje paní Kubíčkové za historické dokumenty 
psané krásným švabachem. Budou zdobit budoucí prohlídkový okruh. 
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Šluknovský 
zámek (RIC)

 č. tel. 412 332 711, 
+420 739 593 014, 

e-mail: ic@mesto-sluknov.cz

Provozní doba:
9:00 - 12:00  12:30 - 17:00

denně vč. víkendůZa RIC Bc. Andrea Přidalová Foto: Jiří Mikisch

Pokračování ze str. 1
Zmínit je třeba třináctiletého nad-
šence Ondru Balšána z Aše, zva-
ného Bobeš, který je spoluautorem 
výstavy. Sbíráním modelů Lego se 
zabývá od svých deseti let. S Bo-
bešem jsem hovořil a sdělil mi, že 
k jeho velkému koníčku ho zcela 
náhodou přivedl tatínek – podívali 
se spolu na ságu „Star Wars“ a sr-
deční záležitost byla na světě. Tak-
že díky „specialistovi“ na Hvězdné 
války si je můžete připomenout na 
našem zámku. Jen tak mimocho-
dem – jeho sbírka čítá cca 1 000 
modelů, což obnáší složit (opravdu 
odhadem) půl milionu kostiček. 
A jak se Bobeš seznámil s Peeskem? 
V Klášterci nad Ohří se svými mo-
dely vyhrál soutěž, a proto byl oslo-
ven panem inženýrem a spolupráce 
mohla začít.
Je třeba zdůraznit, že tento projekt 
není sponzorsky ani jinak podporo-
ván společností Lego výrobky a dis-
tribucí v Kladně ani společností 
Lego Trading, která v ČR zastupuje 

Víte, že...

... se lesnická expozice přesouvá do 
nově zrekonstruovaného zámecké-
ho sklepení? Uvolní tak místo nově 
vznikajícímu prohlídkovému okru-
hu. Prohlédnout si ji budete moci za 
10 Kč.

Jsou to již 4 roky, je to k neuvěření, 
jak ten čas letí. 
Před čtyřmi roky k nám poprvé za-
vítala paní Čížková se svou výsta-
vou historických kočárků z let 1880 
až 1989. Kočárky měly obrovský 
úspěch, a protože se jejich sbírka 
stále rozrůstá, rozhodli jsme se, že 
Vám ji opět ukážeme. A nebudou 
chybět ani panenky.
Výstava bude otevřena slavnostní 
vernisáží 2. srpna 2015 v 16:00 
hodin a potrvá do 29. listopadu 
2015 (vernisáž je zdarma a jste na 
ni srdečně zváni).
Otevřena bude denně, včetně ví-
kendů, od 9:00 do 11:30 a od 12:30 
do 17:00 hodin. Vstupné opět lido-
vé, 30 Kč pro všechny.

Na zámecké půdě je obří vláčkodráha z Lega

mateřskou dánskou firmu, ani další 
výstavní či jinou společností, zabý-
vající se Legem. Jde o samostatný 
soukromý projekt, financovaný 
pouze ze strany autora. Výše vstup-
ného je nastavena tak, aby pokryla 
náklady spojené s přípravou, insta-
lací a provozem výstavy.

Výstava ,,Svět kostiček“ by se nikdy 
neobešla bez spousty lidí, kteří nám 

pomohli, a proto jim z naší strany 
patří velký dík. Jsou jimi:
Petr Šimr – autor výstavy, Ondřej 
Balšán – spoluautor výstavy, Zde-
něk Černý – Technické služby, Mi-
lan Černý – Pila Šluknov, Aleš Gall 

– Stavebniny Šluknov, Stavebniny 
Gabriel, STAP Vilémov, Radek Čer-
ný, p. Benedek, p. Hajduk, p. Pod-
lipský, p. Mencl. 
Vernisáž výstavy se pro velký zájem 
veřejnosti konala ve vstupní hale 
zámku. O nevšední kulturní záži-
tek se postaral soubor „Berušky“ 
z Dolní Poustevny pod vedením 
sbormistryně paní Koldanové.
Foto z vernisáže výstavy můžete 
shlédnout na mikisch.rajce.idnes.
cz.
Závěrem snad již jen: Cena vstup-
ného lidová (dospělí za 50 Kč, sní-
žené vstupné 30 Kč) a prohlídkou 
strávíte zhruba 1,5 hodiny. Výstava 
potrvá až do 30. září. V průběhu 
výstavy probíhá soutěž o VEL-
KOU stavebnici Lego. A o co jde? 
Pokuste se odhadnout, kolik kosti-

ček Lega se na naší zámecké půdě 
nachází. Na konci výstavy budou 
oceněny tři vítězné odhady.
Přijďte, těšíme se na Vás společně 
s Krysáky a Harry Potterem!

Text a foto: Jiří Mikisch

Historické kočárky se vrací zpět na zámek
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Na loni dokončenou pietní obnovu 
hřbitova ve Fukově letos navázal 
sice o poznání menší, ale podob-
ně zaměřený projekt. V minulosti 
se na území Fukova nacházelo 
hned několik drobných sakrálních 
památek, z nichž se do dnešních 
dnů zachovaly pouze dvě – kříž 
u bývalé cesty do Neusalzy-Sprem-
berg a Boží muka u bývalé cesty do 
Taubenheimu. Kříž byl zásluhou 
německé strany obnoven již před 
několika lety a letos se díky finanč-
nímu příspěvku Česko-německé-
ho fondu budoucnosti podařilo 
renovovat i Boží muka. Naleznete 
je vedle železniční trati v těsné blíz-
kosti hranic, jen několik pár desítek 
metrů od taubenheimských domů 

Obnova památky vrací kus historie

a vede k nim nově vyznačená cesta 
přes louky, která odbočuje z hlavní 
fukovské, na půli cesty mezi vodár-
nou a železničním viaduktem.

Obnova Božích muk ve Fukově 
byla společným projektem české 
a německé strany, konkrétně Spol-
ku přátel Němců a německé kultury 

v ČR a Taubenheimer Dorfclubu. 
Na obnově, která probíhala od 
března do června 2015, se ž české 
strany podílel malíř Jiří Petrnou-
šek (malba zcela nového obrazu 
Panny Marie Bolestné, který byl 
v minulosti ukraden), kameník 
Pavel Jiřena (kamenické práce) 
a společnost UNILES (vysekání 
a postřik proti plevelům přístupové 
cesty). Členové Taubenheimer Dor-
fclubu zajistili srovnání terénních 
nerovností a odstranění náletových 
dřevin z blízkosti Božích muk a ob-
novu historického oplocení.
Celkem vyšla obnova památky na 
23 tisíc korun, díky nimž se podaři-
lo do Fukova opět vrátit kus histo-
rie. Další, pro změnu opět velikou, 
výzvou je obnova prostranství po 
kostele sv. Václava, kterou se, dou-
fejme, podaří realizovat v letech 
následujících.

Za ORŽP Mgr. Martin Chroust

Město nabízí rodinný dům k prodeji
Zastupitelstvo města Šluknov 

na svém 5. zasedání dne 18. 6. 2015 
rozhodlo o záměru prodat 

další nemovitost z majetku města. 
Jedná se o rodinný dům v řadové zástavbě 

ve Smetanově ulici č. p. 2 
se třemi bytovými jednotkami. 

Minimální kupní cena 
je stanovena částkou 860 000 Kč.

Nabídky je možné podávat do 28. 8. 2015 do 14:00 hodin 
na podatelnu Městského úřadu Šluknov. 

Písemná nabídka musí obsahovat minimálně tyto skutečnosti:
a) jméno a příjmení, datum narození (jedná-li se o koupi do 
SJM, uvést u obou manželů), u zájemce právnické osoby ob-
chodní firma společnosti, identifikační číslo, daňové iden-
tifikační číslo, provozovnu, zodpovědnou osobu (statutární 
orgán),
b) místo trvalého pobytu zájemce fyzické osoby, sídlo právnic-
ké osoby, u zájemce právnické osoby je nutno doložit nabídku 
originálem (ověřeným opisem) výpisu z obchodního rejstříku 
či jiného obdobného rejstříku, ne staršího než 3 měsíce přede 
dnem uvedeným v tomto záměru jako poslední den pro podá-
ní nabídky, 
c) státní příslušnost zájemce fyzické osoby, 
d) nabízená kupní cena za předmět převodu v Korunách čes-
kých, 
e) způsob úhrady ceny – v případě využití úvěru je nutno dolo-
žit příslib úvěrující banky, 
f) závazek zaplatit kupní cenu nejpozději do 30 dnů od podpi-
su kupní smlouvy,
g) telefonické spojení, příp. e-mailové spojení, 
h) je-li zájemce v řízení zastupován jinou osobou, předloží 
ověřené zmocnění – plnou moc, 
i) zastupování ke všem právním i správním úkonům souvise-
jících s koupí předmětu prodeje,
j) vlastnoruční podpisy uchazeče - u manželů obou, 
k) místo, datum podpisu oprávněnou osobou.    

Podrobnější informace lze získat 
v záměru prodeje nemovitosti na úřední desce města nebo 
na odboru správy majetku MěÚ Šluknov, tel. 412 315 326, 

email: masopust@mesto-sluknov.cz.
Ing. Petr Masopust, vedoucí Odboru správy majetku
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Deštivou sobotu využilo 18 šachis-
tů ze Šluknova a Varnsdorfu, aby 
se utkali o čestný titul Šluknovský 
pěšák na již tradičním šachovém 
tunaji pro mládež.
Šachové naděje sehrály 8 partií 
a postaraly se i o nečekané obraty 
v průběhu turnaje.
Nakonec titul vybojoval s jistotou 
Michal Papoušek (ŠK Varnsdorf), 
a to s jedinou prohrou v pěkné par-
tii s druhým Tomášem Oppitzem. 
Třetí místo ukořistil útočný hráč 
Jan Štefl.
Před vyhlášením výsledků KM Jiří 

Arciděkanství spolu s městem Šluknov uspořádalo 21. června 2015 Slav-
nost patronů města Jana a Pavla. Vystoupil německý Pozounový sbor 
z Grosspostwitz a trubači lesnické školy Šluknov.

Text a foto: Josef Halada

Šluknovský pěšák již má své letošní vítěze
Průdek prověřil sílu mladých talen-
tů (a osvědčil tím i svoji fyzickou 
zdatnost), kterým se s ním podařilo 
uhrát dvě remízy.
Díky podpoře města Šluknova a or-
ganizace Royal Rangers jsme moh-
li rozdělit bohatý cenový fond mezi 
všechny účastníky.
Tímto děkujeme paní Renatě Park-
manové a panu Menčíkovi za jejich 
pomoc při organizaci a zajištění bo-
hatého občerstvení pro účastníky 
turnaje.

Marek Vácha
Více na www.sachysluknov.cz

Slavnost patronů města Jana a Pavla

Šluknov navštívili „vojáci“ se svými veterány

Foto: Josef Halada

Vysvědčení bylo předáno 26. 6. 2015 ve Šluknovském zámku třídními 
učiteli - 9. A Mgr. Jaroslava Rostová, 9. B Mgr. Filip Kadeřábek, ředitelka 
školy Mgr. Eva Hertlová.                                                         Foto a text: Jiří Mikisch

Slavnostní předávání 
vysvědčení „deváťákům“

Majitelé vojenských veteránů uspořádali 13. 6. 2015 každoroční výstavu svých 
strojů na náměstí Míru.                                                                                                       (park)
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Foto: Jiří Mikisch

Foto: Renáta Parkmanová
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Foto: Jiří Mikisch

Foto: Petr Zápotocký

26. a 27. 6. 2015

10. ZÁMECKÉ 
SLAVNOSTI 



Přes knihovnu 
za kulturou
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Kuchařčino okénko z knihovny
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 červenec: 
6. 7. 1415 byl v Kostnici upálen řím-
skokatolický kněz, český středověký 
náboženský myslitel, vysokoškolský 
pedagog, reformátor a kazatel. Byl, 
po Johnu Wycliffovi, jehož myšlen-
kami a argumentací byl inspirován, 
jedním z prvních reformátorů círk-
ve, který téměř o jedno století před-
běhl své následníky – reformátory 
Luthera, Kalvína a Zwingliho.
Od roku 1398 vyučoval na pražské 
univerzitě a v letech 1409–1410 
byl jejím rektorem. Ve svých nábo-
ženských pracích kritizoval mravní 
úpadek, v němž se ocitla katolická 
církev. Katolická církev ho ozna-
čila za kacíře a exkomunikovala 
jej (1411). Římský král Zikmund 
Lucemburský mu zaručil bezpečný 
příchod na kostnický koncil, kde byl 
odsouzen jako kacíř, a následně byl 
vydán světské moci k upálení na hra-
nici, když odmítl odvolat své učení. 
V roce 1999 prohlásil papež Jan 
Pavel II., že lituje kruté smrti tohoto 
muže a uznal ho jako reformátora 
církve. Některé jeho názory (napří-
klad ten, že kněz ve hříchu neplatně 
udílí svátosti) jsou dodnes katolic-
kou církví vnímány jako teologicky 
vadné. Znáte jméno tohoto církev-
ního reformátora?
Správná odpověď na otázku z červ-
nového čísla zněla: Eduard Petiška
Tento český básník, romanopisec, 
povídkář, novelista, autor knih pro 
dospělé i děti a mládež, dramatik, 
teoretik dětské literatury a překla-
datel, autor více než devadesáti 
titulů, oslovující už pátou genera-
ci čtenářů, zemřel 6. června 1987 
v Mariánských lázních.
Jeho knihy byly přeloženy do několi-
ka desítek jazyků a staly se populár-
ní i v zahraničí. Celkové prodeje jeho 
děl přesáhly hranici osmnácti milio-
nů kusů. V roce 2014 u příležitosti 
90. let od autorova narození (14. 5. 
1924) vyšla jeho díla také v elektro-
nické podobě.
Vylosována byla správná odpověď 
p. Edy Žďánského a ten si může v 
městské knihovně nebo v domě kul-
tury u pí. Parkmanové vyzvednout 
volnou vstupenku.

(šti)

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 pošlete 
mailem (knihovna@mesto-sluknov.cz) i Vy. 
Dnes nabízíme něco lahodného a rychlého pro letní dny a třeba i při pose-
zení s přáteli u grilu. 

Rajčatový salát s hermelínem a vejcem

Městská knihovna 
Šluknov

Půjčovní doba o prázdninách:
pondělí 9.00 - 12.00     
 13.00 - 16.00 h 
úterý 9.00 - 12.00     
 13.00 - 16.00 h 
středa 13.00 - 16.00 h 
čtvrtek 9.00 - 12.00     
 13.00 - 16.00 h 
pátek 9.00 - 12.00 h 

Adresa:
T. G. Masaryka 638, 
407 77 Šluknov
č. t.: 412 386 968
e-mail: 
knihovna@mesto-sluknov.cz

Ingredience:
6 rajčat, 1 cibule,  
hermelín,1vejce 
natvrdo, zele-
ná nať z jarní 
cibulky, čersvá 
bazalka dle chu-
ti, pepř, sůl, 1-2 
lžíce majonézy.
Klasický rajča-
tový salát jen 
s cibulí a majo-
nézou děláme 
v létě, kdy máme 
spoustu chutných rajčat ze zahrady, poměrně často. Vychlazený nemá chy-
bu. Dnes jsme do něj přidali ještě pár ingrediencí, které ho povýšily ještě 
výš.
Nejprve nakrájíme na osminky rajčata, vložíme je do cedníku a posolíme. 
Necháme vykapat asi půl hodiny přebytečnou vodu, občas s nimi trochu 
zatřeste. Pokud jsou rajčata hodně vodnatá, je lepší je nechat okapat, aby 
salát nebyl po vychlazení a uležení příliš řídký. Rajčata přendáme do mis-
ky, přihodíme posekané vejce a nakrájený hermelín, najemno nakrájenou 
cibuli, nať z jarní cibulky, bazalku, opepříme. Vše spojíme majonézou, pro-
mícháme zlehka a dochutíme. Necháme důkladně vychladit v lednici.

Rýžové koláčky s tuňákem

Ingredience:
2 hrnky vařené rýže, 2 větší plechovky tuňáka v oleji, vejce dle potřeby (po-
kud je rýže sypká), svazek jarní cibulky, 2 lžíce strouhaného sýru, sekaný 
kopr nebo koriandr, sůl, pepř.
Taky Vám z nepochopitelných důvodů vždycky zbyde v hrnci rýže a nebo 
když vaříte rizoto, tak ho máte hrnec velký tak akorát pro školní výlet? 
U nás je to pravidlem.
Rýži smíchejte s okapaným tuňákovým masem, sýrem, jarní cibulkou na-
sekanou na jemno a bylinkami. Pokud Vám nebude směs držet pohroma-
dě, tak přidejte 1 vejce. Podle chuti přidejte sůl a pepř. Z hmoty vytvarujte 
placičky, které v ničem neobalujte a položte na plech pokrytý pečícím pa-
pírem. Pečte v rozehřáté troubě při teplotě 180 stupňů přibližně 20 min.  
Podávejte s dresingem z jogurtu či kysané smetany s česnekem a okurkou 
a skvěle chutnají také s thajskou sladkou chilli omáčkou. Můžete podávat 

teplé i studené.
Poznámka: Z uvedeného množství 
jsem připravila 12 koláčků. 

Rybízový koláč

Těsto:
6 žloutků, 100 g rozpuštěného 
másla, 500 g hladké mouky, 300 g 
cukru, 150 ml smetany, 80 ml vody, 
1 balíček prášku do pečiva.
Rybízová náplň:
500 g rybízu, 6 bílků, skořice, 150 g 
cukru.
Je léto a všichni jistě milujeme 
ovocné buchty, koláče a jiné dob-
růtky. My tentokrát volili rybíz 
a udělali jsme dobře. Jakmile jsme 
položili talíř na stůl, skoro okamžitě 
se po buchtě zaprášilo.
Žloutky vyšleháme s cukrem do 
pěny. Poté přidáme máslo s vodou, 
smetanu a mouku s práškem do pe-
čiva. Smíchanou směs nalijeme do 
formy a dáme péct do předehřáté 
trouby na 180°C cca 20 minut. Me-
zitím si vyšleháme bílky, přidáme 
cukr a vyšleháme v hustý sníh. Při-
dáme skořici a nakonec vmícháme 
pomalu rybíz. Takto připravenou 
směs dáme na předpečené těsto 
a dáme znovu péct na 150°C asi 15 
minut. 

       (šti, net)
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Hana Princová

A je tu konec školního roku. A jako každý červen, byl i ten letošní nabitý ak-
cemi. Hned první den jsme oslavili svátek dětí soutěžemi na naší zahradě, 
po jejichž splnění si všechny děti odnesly drobné dárečky a sladkosti. 

Naši nejmenší oslavili hrou konec školního roku

Další velkou akcí byl školní výlet, jehož cíl byl, tak jako vloni, na konírně 
v Království, kde na děti čekaly soutěže, skákací hrad, jízda na čtyřkolkách, 
hudba k tanci, buřtík a samozřejmě hledání pokladu. Děti byly nadšené, 
spokojené, počasí se také vydařilo, a přestože byly děti unavené, stále na 
výlet vzpomínají. A to i díky p. P. Barcalovi, který pro nás tento den při-
pravil.
Jako každý rok, tak i letos jsme se slavnostně rozloučili s budoucími školáč-
ky, kteří na cestu do školy dostali knihu, medaili a diplom. Odpoledne jsme 
přidali i rozloučení s jejich rodiči, pro které byly připraveny soutěže a spo-
lečné opékání buřtíků. Všichni rodiče byli úžasní, energicky se zapojovali 

do všech soutěží, nechyběla ani legrace. 
Všem dětem i jejich rodičům přejeme krásné léto plné sluníčka a nádher-
ných zážitků a těšíme se na shledanou v září ...         Foto: Božena Sokolová
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Máme nové občánky
Emily Zvěřinovou
Ondráška Míku
Michálka Petra
Johanku Vöröšovou
Manželství uzavřeli
Petr Provazník a Jana Pokorná
Tomáš Kyjovský a Anna Heřma-
nová
Radek Stelmaščuk a Martina 
Müllerová
Rozloučili jsme se s
paní Zdenkou Bílou
panem Jaroslavem Hartlem
panem Miloslavem Kuberou

VZPOMÍNKY

Srdečně blahopřejeme červnovým jubilantům
60 let
pp. Navrátilová Nataša
Křemenáková Teresa
Štikar Lubomír
Svatošová Hana
Galbavá Maria
Štibingerová Danuše
Dreveniak Ladislav
Švec Jan
Krátká Věra
65 let                        
pp. Víšková Marie
Březovská Drahoslava
Črep Pavol

Dne 9. 7. 2015 tomu bude pět let, co 
nás navždy opustil 

pan Jan Stejskal.
S láskou stále vzpomínají manželka 
Jana, děti,vnoučata a pravnoučata.
(Byl to báječný děda)

V obřadní síni Šluknovského zám-
ku se uskutečnilo v sobotu 13. červ-
na slavnostní vítání šluknovských 
občánků, přivítali jsme: 
Karolínku Bílkovou, 
Dominika Dlouhého, 
Jiříčka Boháčka, 
Péťu Doležala, 
Štěpánku Píšovou, 
Františka Volfa, 
Janičku Doktorovou, 
Pepíčka Bolíka, 
Emičku Sokolovou, 
Rozálku Koukolovou, 
Milánka Vlasáka, 
Gábinku Hajdukovou, 
Martínka Houdka 
a Františka Mika.
Městský úřad jim při této příležitos-
ti věnoval věcné dary a děti ze zá-
kladní umělecké školy pod vedením 
p. Patrika Englera si pro ně připra-
vily malé vystoupení.
Všem šluknovským občánkům i je-
jich rodičům přejeme hodně zdraví, 
lásku, pohodu a klid v jejich domo-
vech. 

Text: Jana Galbavá
Foto: Petr Zápotocký

Slavnostně jsme přivítali nové Šluknováčky

Veliké poděkování patří MěÚ Šluk-
nov, paní starostce, Odboru kultury 
a matrikářce Janě Galbavé za vytvo-
ření slavnostní atmosféry pro naše 
rodiče, manžele Procházkovi, 
kteří v červnu slavili zlatou svatbu 
a obnovili tak svůj manželský slib.
V závěru obřadu byl rodičům pře-
dán dárkový koš s kyticí. 
Také děkujeme Jiřímu Mikischovi 
za fotografickou dokumentaci. 

Syn Jiří a dcera Martina                     
Foto: Jiří Mikisch

Červnová zlatá svatba manželů Procházkových

Fadrhonc Vladislav
Müller Viktor
Chajdur Josef
Rousová Jana
Zach Rudolf
Goldmann Jan
Hykl Josef
70 let
pp. Frolíková Jitka
Malaník Karel
75 let
pp. Pecka Miloslav
Frolík Jaroslav
Nedvědová Emilie

Suková Marie
80 let
pp. Veverka Karel
Soukupová Edita
Turek Josef
81 let 
pp. Halamka Bohuslav
Gamberská Jana
83 let
pp. Špátová Irena
Skřivánková Slávka
84 let
pp. Kroupa Miloslav
Plchová Anna

Po večerní mlze posíláme dopis do 
nebe, posíláme ho tomu, co už tu 
s námi není a co nám nikdy nepře-
stal chybět. 
Chybíš nám tu každý den, táto.

Dne 21. 7. 2015 již uplyne dlou-
hých 15 let od úmrtí našeho tatínka

Jana Vaxmanského, 
kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 
Dcera Marie a syn Milan s rodina-
mi

85 let
pp. Dvořák Vlastimil
Diviš Stanislav
86 let
paní Šicová Marie
88 let
paní Sedláková Marie
91 let
paní Drobečková Helena
93 let
pp. Hlavsová Ludmila
Vacková Polana
96 let
paní Veselá Marie
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V posledních dnech školního roku se na vedení školy obrátili někteří ro-
diče budoucích prvňáčků. Po městě se šíří ničím nepodložené zprávy, že 
v prvních třídách má být extrémní počet dětí z nepřizpůsobivých rodin, a že 
dochází k hromadnému odhlašování žáků. 
V první řadě musím odmítnout apriorní označení jakékoli rodiny, z níž 
k nám žáci přichází za „nepřizpůsobivou“. Takovéto označení je urážlivé 
a dehonestující a jistě to takto necítíme jen my… Ráda bych znala autora 
výše zmíněné „informace“.  Tedy toho, kdo je kvalifikován k tomu, stano-
vovat kritéria nepřizpůsobivosti a podle nich pak rodinám dávat nálepky. 
To za prvé. 
Za druhé. Počet přihlášených žáků je přibližně stejný, jako každý rok. Od 
počtu přihlášených žáků se každoročně odpočítají ty děti, kterým byl ředi-
telkou školy povolen odklad školní docházky. Letos se jedná o 19 žáků. Po 
odpočítání těchto dětí bude v průměru 22 dětí na každou první třídu, které 
ve školním roce 2015/16 otvíráme tři. To je číslo, které je běžné, neodchy-
luje se nijak výrazně od minulých let. Ani složení třídních kolektivů se nijak 
nebude lišit od jiných ročníků. Až na malé výjimky (v průběhu prázdnin 
se někdo odstěhuje, jiný přistěhuje, jsou k nám přihlášené i děti z jiných 

spádových oblastí…) jsou to děti šluknovských rodičů.  
Za třetí. Údajně dochází k hromadnému odhlašování žáků – prvňáčků. 
Každý „přestup“ (z jakéhokoli důvodu – rodiče mají svobodnou volbu 
školy) je ošetřen zákonem. Obecně to lze popsat takto. Zákonný zástupce 
přihlásí dítě na jinou než kmenovou školu, což je jeho výsostné rozhodnutí. 
Ředitel školy, na kterou se dítě hlásí, je ze zákona povinen nahlásit řediteli 
původní kmenové školy, že takového žáka přijal. To platí i pro žáky prvních 
tříd. Žádnou takovou zprávu jsem doposud nedostala. Přesto se už ve měs-
tě zaručeně ví, že něco takového probíhá. 
Děkuji rodičům, kteří se zeptali přímo nás.  Ne všichni žádají informace 
tam, kde je kvalifikovaně mohou dostat. Proto považuji za nutné se vyjádřit 
takto veřejně.   
V závěru přeji všem rodičům (nejen těm z budoucích prvních tříd), dětem 
i zaměstnancům školy příjemně prožité prázdniny. Všem, kteří škole po-
máhali a pomáhají, ať už finančně nebo osobně při pořádání školních akcí, 
děkuji za jejich podporu a ochotu podílet se s námi na výchově a vzdělávání 
nejmladší šluknovské generace a těším se na další spolupráci.  
  Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků a nejen pro ně… 

Děti viděly les plný pohádkových postav
V sobotu prvního červnového 
víkendu proběhl již pátý ročník 
Pohádkového lesa ve Šluknově, 
pořádaný neziskovou organizací 
o. s. Radost dětem, který k naší 
spokojenosti navštívila skoro tisí-
covka malých i velkých milovníků 
pohádek. Start i cíl se nacházel 
u rybníku Pazderák. Šluknovští ry-
báři zapůjčili na akci svou chatu, 
která poskytovala po celou dobu 
zázemí aktérům (účinkujícím). 
Na návštěvníky, které neodradilo 
tropické počasí, čekala příjemná 
procházka lesem. Po zápisu u kou-
zelných muchomůrek si děti musely 
odemknout bránu jedním z mnoha 
klíčů od pohádkového králov-
ství. Poté plnily úkoly šikulů Pata 
a Mata, prošly Šmoulím lesem, kde 
na ně číhal Gargamel, občerstvily 
se u krvelačných upírů, vyhnuly se 
vlkovi a pozdravily Karkulku s ba-
bičkou, zatančily si s lesními vílami, 
poznávaly tvory z vodníkova krá-
lovství, zalétaly si na koštěti se zlý-
mi čarodějnicemi, poznávaly krásy 
filmové pohádky Mrazík – musely 
zahřát Marfušku, vyslechnout zpěv 
Ivánka a jeho ctitelek, pozdravit dě-
dečka Hříbečka, vyhnout se berle 
Mrazilce dědy Mráze. Po návštěvě 
v lese Řáholci u Manky, Rumcaj-
se a Cipíska, musely projít přímo 
středem pekla. Děti, které si nepo-
nechali pekelníci, byly nemilosrdně 
okradeny loupežníky nebo se utopi-
ly v bažině Šreka a Fiony. Za každý 
splněný úkol byly odměněny slad-
kostmi a razítkem do slosovatelné 
pohádkové kartičky. V cíli na všech-
ny čekali šluknovští hasiči, záchra-
náři pod vedením pana Seidla, 
střelci z aersoftových pistolí, koně 
pana Košína, hudba a také občer-

stvení pana Pecky. Po příchodu po-
sledních účastníků, byla losována 
bohatá tombola, do které věnovala 
ceny firma Travel Free a Petr Hou-

dek. Tímto bychom chtěli poděko-
vat všem pohádkovým bytostem, 
sponzorům a dárcům, kteří ob-
rovskou měrou přispěli k úspěchu 
této prosluněné akce. Především 
hlavnímu sponzorovi panu Petru 
Barcalovi, dále pak panu Peckovi, 
Městu Šluknov, firmě Plaston, To-
pos, KPZ, Gastro Plch, Stavebniny 
Kirchner, Tomáš Laštuvka, Karel 
a Martin Novákovi, Hotel Erlec, 
potraviny D+S, Šroubek, drogerie 
Wilhelm, drogerie Navrátil, Pavel 
Jiřena, Lékárna Bradová, papír-
nictví Vajsová, restaurace Špice, 
GE Money Bank, Česká spořitelna 
a dalším. Foto a text: Pavla Hemerková
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V průběhu května zažila budova rumburského gymnázia menší přestavbu. 
Do učeben se totiž na jeden den nastěhovalo devět evropských států. Pro-
jekt ke Dni Evropy připravují již několik let studenti třetích ročníků a po-
každé se dočká velkého úspěchu i z řad veřejnosti. 
Den Evropy se na gymnáziu slaví nevšedním způsobem. Skupina studentů 
ze třetích ročníků si vylosuje jednu evropskou zemi a má za úkol pro ni vy-
tvořit co nejzajímavější prezentaci. Vítán je jakýkoliv nápad, který kreativ-
ně přiblíží specifické znaky dané země. Typické tradice, slavné osobnosti, 
vynálezy, různé památky a hlavně kuchyni, neboť okusit zemi i vlastním 
chuťovým smyslem se stalo v posledních letech tím nejlákavějším. 
To vše však obnáší dlouhé přípravy od nekonečného barvení obrovských 
kartonů namísto vysokých Alp po přemýšlení o samotné realizaci napří-
klad finské sauny. Den dopředu tedy studenti zůstávají ve svých státečcích 
uvnitř školy ještě dlouho odpoledne a v brzkých ranních hodinách před vy-
puknutím celé akce ochotně sestavují konstrukce ze židlí, stolů a různých 
kartonů. Výsledek poté opravdu stojí za to. Obvykle střídmě vyzdobené 
učebny najednou dostanou pestré barvy a všemožné vůně jídel.
Letos byla možnost navštívit Rakousko, Lucembursko, Litvu, Kypr, Ma-

Lesnická škola připravila zážitek pro sedmáky
Poslední kolo XVIII. ročníku žákovské soutěže Duha se konalo v arboretu 
v Kunraticích. Soutěžící nejen poznávali zdejší floru a připravenou faunu 
(např. vyhledávali „vycpaniny“ zvěře pomocí dalekohledu), ale někteří si 
poprvé vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky. A nejen tím soutěžní kolo bylo 

zajímavé, ale také na konci všechny 
čekalo malé pohoštění.
V arboretu se na 1. místě umístili 
žáci ze ZŠ Dolní Poustevna, 2. mís-
to získal tým ze ZŠ Rumburk, U ne-
mocnice a naši Šluknováci obsadili 
krásné 3. místo.
Soutěž pro nás v arboretu připra-
vili studenti Střední lesnické školy 
a Střední odborné školy sociál-
ní Šluknov pod vedením Davida 
Hlinky, kterým tímto velice děkuji 
a doufám, že jsme sedmákům školu 
představili a možná tím určili jejich 
budoucí přípravu na povolání.
Vyhlásili jsme také vítěze celého 
XVIII. ročníku této soutěže, kte-
rým se stal „překvapivě“ tým ze ZŠ 
Velký Šenov a bude jednak zapsán 
na velkém putovním poháru a jed-

nak získá svůj vlastní, menší. Šluknovská základní škola získala pěkné 
4. místo z celkových sedmi zúčastněných škol.
Všem blahopřeji a přeji krásné prázdniny.

(park)

Studenti gymnázia vytvořili zajímavé 
prezentace ke Dni Evropy

ďarsko, Finsko, Dánsko, Chorvat-
sko a Slovinsko. Na cestě po škole 
bylo možné všimnout si různoro-
dosti prezentací. Na první pohled 
sice mohou budit dojem, že jsou 
si velmi 
p o d o b -
né, každá 
s k u p i n a 
však umě-
la nad-
chnout ně-
čím jiným. 
R a k o u s -
kými Al-
pami pl-
nými lyží 
se nesla 
Malá noč-
ní hudba, 
zemí tisíců 
jezer nás 
provázela 
tradiční finská rodina, Litvou zase tamní sprejer s basketbalistou. Na Kyp-
ru se konal květinový festival, Dánsko lákalo svým foto-koutkem a něko-
lika druhy dortíků. Procházka Lucemburskem byla zároveň procházkou 
v čase s palačinkou jako bonusem, k mání byla ale i maďarská klobása, 
slovinské medvědí maso, chorvatský dalmácký pudink a jiné pochoutky.
Studenti svoje úkoly splnili opravdu solidně a mnozí si z takového velkého 
projektu, který musí téměř sami vést a organizovat s minimálním zásahem 
učitelů, odnesli cenné zkušenosti.
I po skončení se aktivně zapojují do debat ohledně vylepšení celého cho-
du projektu. Těšit se tedy můžete i příští rok a poznat evropskou kulturu 
uvnitř secesního gymnázia s námi. 

                                                                               Text a foto Martina Šťastná, 3.C
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Náš Dětský domov zavítal do Šluk-
novského zámku, kde se otevřela 
výstava o mladém čaroději a jeho 
přátelích. 
Výstava má přesný název 
,,MUDLŮM VSTUP POVOLEN, 
aneb poznejte svět Harryho Potte-
ra“. Autorkou expozice je 27 letá 
Andrea Horáková, která filmové 
rekvizity sbírá již 12 let. Na této vý-
stavě jsou vystaveny různé plakáty, 

Poděkování organizátorům hasičské olympiády v Království: 
Prostřednictvím ŠN bychom chtěli vyjádřit velké uznání a poděkování po-
řadatelům hasičské olympiády v Království ve dnech 18. – 21. 6. 2015. 
Především za skvělou organizaci a zajímavě poskládaný program, který se 
našim dětem velice líbil. 

Za rodiče družstva Mrňousů 
Břetislav Přidal

Ve dnech od 18. 6. do 21. 6. 2015 pro-
běhlo u nás v Království čtyřdenní 
soustředění mladých hasičů ze Šluk-
nova, Mikulášovic, Dolní Poustevny, 
Vilémova a Království. Táboření se 
konalo na louce vedle kostela v Krá-
lovství. Vše se neslo v pohádkovém 
duchu, děti po příjezdu přivítal král 
s královnou, princem Popelákem, za-
kletou princeznou, těhotnou Fionou, 
žalářníkem, Bílou paní, královskou 
vědmou a samozřejmě i se šaškem. 
Poprvé se zúčastnily i naše malé děti 
z přípravky (3 – 6 let) a vše zvládaly, 
i bez rodičů, na jedničku.
V pátek jsme byli na exkurzi v Plas-
tonu, kde jsme dostali pro děti menší 
dárečky - tímto děkujeme zaměst-
nancům za velmi vstřícný a milý pří-
stup. V odpoledních hodinách nás 
čekal pochod dle zadaných azimutů 
a cestou jsme museli plnit úkoly. Cí-
lem naší cesty byly Černé rybníky. Ve-
čer proběhl táborák a opékání vuřtů. 
V sobotu dopoledne jsme kvůli dešti-
vému počasí museli zůstat v táboře, 
po obědě a poledním klidu jsme zaví-
tali na Šluknovský zámek, kde jsme 
mohli navštívit tři pěkné výstavy 
Lego, Harry Potter a Krysáci. Tímto 
děkujeme kolektivu IC za to, že nám 

Jako třídní učitelka žáků třídy 1. B bych chtěla poděkovat všem rodičům 
za jejich vstřícnost, ochotu a spolupráci během celého školního roku 
2014/2015. Děkuji také za dárečky pro děti k Vánocům a při ukončení prv-
ního roku na základní škole, jmenovitě p. Vyskočilové a p. Čermákové. 
Krásnou interaktivní tabuli nám věnovala p. Vyskočilová. Dále děkuji za 
pomoc p. Stift – Gerlichové, která mi pomáhala při různých akcích. Velmi 
oceňuji tento přístup ke škole a vážím si toho.               Hana Syrochmanová

PODĚKOVÁNÍ

umožnili v takovém počtu navštívit všechny tři výstavy.
Večer na nás byla přichystána stezka odvahy. V neděli už jsme si zabalili 
věci a po provedených útocích a velmi dobrém obědě jsme byli odměněni 
klíči od truhel, z rukou krále a královny nám byly předány poklady v nich 
schované.
Tímto děkujeme sponzorům: město Šluknov, Hasiči Šluknov, Plaston 
Group s.r.o., Travel Rožany, p. Barcal, Elektro Navrátil, Tiskárna A. Gall, 

Připravili jsme táboření pro malé hasiče v pohádkovém duchu

Vydali jsme se za Harrym Potterem, 
Krysáky a Legem do Šluknova

kartičky, krabičky, kouzelnické ša-
chy, lektvary a mnoho dalších zná-
mých předmětů. 
Další výstavou, kterou jsme navští-
vili, byl Svět kostiček a Krysáci. Na 
těchto výstavách jsme se podivili, 
co se z kostiček Lega dá postavit. 
V lego koutku Duplo si děti po-
stavily různé příšerky, auta a mra-
kodrapy a samy se podivily, co jsou 
schopné sestavit. Na druhé výstavě 

měly děti možnost shlédnout po-
hádku o Krysácích.
Děti si ještě zasoutěžily, byl pro ně 
připraven vědomostní kvíz na téma 
související s výstavou. 
Po prohlídce a soutěžení jsme zašli 
do zámecké cukrárny na něco slad-
kého - bylo to hezké nedělní odpo-
ledne. 

Za DD Lipová 
Renata Mládková

Eso drink Varnsdorf, zelenina M. Poláček a M. Kremličková, NABO, fir-
ma Svoboda Vilémov, Firma Festo, Topos a.s., Šroubek železářství, Eko 
servis Varnsdorf, TS Šluknov, TOS Varnsdorf, Haback Šluknov, Pekárny 
Rumburk, p. Stelmaščuk, p. Dana Zillichová, p. Věra Vacková, p. Přidal. 
Bez sponzorů by toto soustředění nemohlo být uskutečněno. Samozřejmě 
děkuji i vedoucím a všem ostatním, kteří nám jakkoli pomáhali.

Michaela Holakovská, starostka SDH Království
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Bylo mi tehdy patnáct, v kapse jsem měla čerstvé vysvědčení z ukončených 
závěrečných zkoušek na měšťanské škole ve Šluknově, když jsem překro-
čila 7. července 1954 vrátnici v n. p. Topos. Byla jsem třetím svobodným 
děvčetem, které nastoupilo do účtárny, aby je tehdejší vedoucí účetní pan 
František Šimáček zasvětil do tajů účetnictví a naučil nás, že strana „má 
dáti“ musí být vždycky totožná se stranou „dal“. Vyhovovalo mi to, protože 
počty jsem milovala i ve škole. Prošla jsem tehdy všemi účtárnami a všude 
se něco přiučila. Ze spolupracovníků si pamatuji ještě na Ádu Šimáčka, 
který zakrátko nastoupil na vojnu do Českých Budějovic a už se nevrátil. 
Vlastní neopatrností spadl pod vlak a my, svobodné holky, jsme mu šly 
v bílých šatech ve sněhové plískanici na pohřeb. Také mi utkvěl v paměti 
pan František Jíra, který byl puntičkářský nejen v práci, ale i doma. Dále na 
paní Blaženu Víškovou, která měla malého Vašíčka, o kterého se starala její 
maminka, aby mohla chodit do práce. Dále na paní Jaroslavu Konvičkovou 
s malým Jindříškem, která milovala kafe a po návratu z mateřské dovolené 
ji paní Víšková znovu naučila kouřit, což jsem jí měla za zlé. Na dobráka 
a pečlivku pana Jana Pecku. Také na jednoho z vysoce postavených úřed-
níků, který neovládal gramatiku, ale měl červenou hvězdičku na klopě. 
Vzpomínám si i na ředitele pana Kebrleho a pozdějšího pana Marušku. 
Na sekretářku paní Emílii Kinskou, na paní Boženu Goldmannovou z roz-
množovny, která měla modré ruce od ormigu. V dnešní době si už nikdo 
neumí představit, jak primitivně se tehdy rozmnožovaly tiskopisy. Vidím 
v dílnách veliké díže na míchání těsta, chladírny na mléko, stroje na kráje-
ní salámů. Dílnu mechaniky s vrtačkami, soustruhy a frézami. Svařovnu, 
kde věčně létaly jiskry, lakovnu, kde pracovaly dvě ženy a pečlivě si hlídaly 
přidělenou práci, aby náhodou jedna neměla ve výplatě víc než druhá. Po 

Toposu je pětašedesát let a já vzpomínám
nějaké době jsem byla přidělena do mzdové účtárny, kde byla vedoucí moje 
maminka. Ještě dnes si dobře pamatuji, že jsme jednou při výplatě hledaly 
do rána jednu korunu. Nenašly jsme ji. Ráno nás celé zoufalé napadlo půj-
čit si počítačku z jiné kanceláře a chyby byla na světě. Naše sčítačka musela 
okamžitě do opravny. Po čase vedení podniku nařídilo, že ze mzdové účtár-
ny musím odejít, protože dvě z jedné rodiny nesmí ve mzdách pracovat. 
Odešla jsem do „příjmu zboží“. Mýma rukama prošel veškerý materiál, 
který byl pro výrobu objednán a navíc také stroje do opravy. Pro mne to byl 
další klad. Poznala a viděla jsem věci, o kterých jsem nikdy ani neslyšela. 
Zde byl mým šéfem pan Jan Urner z Království. Obdivovala jsem ho, pro-
tože stejně jako pan Šimáček, i on ovládal práci všech svých podřízených, 
a navíc byli oba vynikajícími lidmi i v soukromí. V loňském roce mne pan 
Urner navštívil. Bohužel, jsem se z posledního „šluknováčku“ dozvěděla, 
že v květnu 2015 nečekaně zemřel. Ani pan Šimáček už není mezi živými. 
A já takhle vlastně nepřímo vděčím Toposu za své znalosti, které mi při 
mých dalších zaměstnáních byly vždycky ku prospěchu.
Z těch 500 zaměstnanců, kterým jsem kdysi vypočítávala výplaty, skoro 
nikdo nežije. Jen vzpomínky se mi rojí v hlavě a na hřbitově si připomínám 
jejich obličeje a přitom mi v mysli vytanou různé zážitky.
Ještě vzpomínám na to, že v bývalé sametárně Wilhelma Webera, dnešním 
Topose, měl po válce své sídlo n. p. Elektrosvit, kde moje maminka i děde-
ček pracovali. Nosili domů ke kompletaci flexo-šňůry a my děti jsme při 
této práci pomáhaly, aby se náš skromný rodinný rozpočet alespoň trochu 
vylepšil. Asi kolem roku 1953 byla výroba přestěhována do Nových Zám-
ků. Ztratili jsme tak naši spolužačku Jindru Nocarovou, jejíž tatínek tam 
pracoval a s celou rodinou se přestěhoval.                                     Helga Hošková

Hezké slovo pohladí
Na konci května jsem jela do mého milovaného Šluknova na sraz spolužá-
ků po ukončení ZŠ po 64 letech!
Těšila jsem se, ale nepříliš dlouho! Po příjezdu do Šluknova jsem se uby-
tovala a zjistila jsem, že při přestupu v Rumburku z autobusu od Prahy 
na vlak jsem přišla na nádraží o peněženku s větším finančním obnosem 
a veškerými doklady. Nešťastná jsem volala o pomoc na Městskou policii 
Šluknov, kde mě vyslechl službukonající, policista p. Pavel Beníček.
Zavolal na nádraží v Rumburku s dotazem, zda peněženku někdo nevrá-
til!? Po chvilce zavolal zpět a řekl, že pro mě přijede k pečovatelskému 
domu a odveze mě na státní policii k sepsání protokolu o ztrátě. Byla jsem 
nešťastná – rozrušená, ale přístup policistky pí Věry Tesařové a jejího ko-
legy, jehož jméno neznám, byl tak ohleduplný a laskavý, že jsem byla pře-
kvapená jejich trpělivostí. Slova útěchy jsem moc potřebovala – ztráta pe-
něženky pro mě byla velmi bolestivá!
A proč o mém případu píši do „Šluknováčku“? Když člověk má bolest 
a smutek – každé hezké a vlídné slovo potěší a „pohladí“.
Děkuji Vám, všem třem příslušníkům, kteří jste byli na mém případu 
účastni, a vyjadřuji Vám mé veliké díky! Buďte nadále tak příjemní a přeji 
Vám všem jen to nejlepší.
PS: Peněženku nikdo nevrátil.                                  Eva Székelyová, roz. Šuková

Městská policie Šluknov - 602 881 677, 412 315 310

PODĚKOVÁNÍ

Děti a učitelky z třídy Koťátek MŠ Žižkova ul. děkují za celoroční spoluprá-
ci se studenty Střední lesnické školy a Střední odborné školy sociální Šluk-
nov pod vedením p. učitele Anděla, kteří pro nás připravovali hry a hudební 
chvilky s kytarou.
Také děkujeme p. Váchové z keramické dílny, kde si děti mohly tvořit vý-
robky z hlíny.
Těšíme se na další spolupráci. 

                                                                  

Výlet mateřských školek
V pátek 12. 6. 2015 děti z MŠ Svojsíkova a MŠ Žižkova prožily krásný vý-
let na Konírně v Království, který připravil a sponzoroval pan Petr Barcal. 
Tímto mu moc děkujeme.
Děti soutěžily, jezdily na čtyřkolkách, skákaly v nafukovacím hradu, tan-
covaly a zpívaly, hledaly poklad, pochutnávaly si na opečených párkách 
a limonádě.
Celoroční spolupráce

Ivana Benešová  a Ivana Ilková
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Co to tady je? www.zalepsisluknovsko.cz
Letní příměstský jezdecký tábor v Rumburku. JK Quatrefoil, o. s. pořádá i letos příměstský tábor pro děti od 7 let s horní hranicí neomezenou vě-
kem. Tábor je určen pro začínající a mírně pokročilé jezdce. Turnus je týdenní a je omezen počtem 8 účastníků. Bližší informace na jdvorjaru@seznam.
cz nebo tel 606 862 560 (SMS).
Hledám dům na prodej v okolí Šluknova. Za nabídky děkuji, pokud o někom víte, Vaše doporučení za tip ráda odměním. Ivča 602 757 772.
Muž 40 let ze Sohlandu - zavezu CZ ženy autem kamkoli budou chtít. Zdarma. Mobil 49015 238 571 800. Fahre Frauen mit den Auto wohin sie wollen 
nicht fur Geld. Hendi 015 238 571 800. 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Letos poprvé se svěřenci Jezdeckého Klubu Quatrefoil z. s. Rumburk zú-
častnili parkurových závodů. Konaly se na Vlčím ranči v Jánské. Vyzkouše-
li si Křížkový parkur, parkur do 60 cm a parkur do 80 cm. 
Křížkový parkur zajela klisna Gazela se dvěma jezdci zcela čistě, bez chyb 
a trestných bodů. Jen jsme nedodrželi časový limit. Ale předpokladem 
umístění bylo zajet v časovém limitu. Tak to ještě natrénujeme, a snad příš-
tě. 
Parkuru do 60 cm se za náš jezdecký klub zúčastnily klisny Gazela se dvě-
ma jezdci a Linka s jedním jezdcem. Všichni tři jezdci zajeli bezchybný 
parkur. Klisna Linka se v tomto závodě umístila na velmi pěkném 3. místě.
Snažíme se našim jezdcům postupně posunovat hranice obtížnosti. A vcel-
ku se nám to i daří. Plánujeme s dětmi navštívit i další hobby závody, po-
řádané v našem výběžku. Držíme našim svěřencům palce k dalším výkon-
nostním úspěchům. 
Pro letošní rok doufáme, že i z letních táborů, které pořádáme, vybereme 
nové talenty pro přípravku.                       Jana Dvořáková, JK Quatrefoil z. s. 

První parkurové závody

Poslední červnovou sobotu se usku-
tečnil již 9. ročník tohoto pohodo-
vého sportovního klání v miniko-
pané na počest letitého fotbalově 
aktivního, posléze i funkcionářské-
ho, činovníka Slávy Novotného. 
Do turnaje se přihlásilo celkem 20 
družstev z místního, blízkého i da-
lekého okolí. Třeba dorazil mančaft 
z Bělé pod Radbůzou. Počasí bylo 
fotbalově příjemné, stánek na sta-
dionu byl také připraven. 
Po rychlém rozlosování do skupin 
mohli rozhodčí písknout do svých 
píšťalek. Po maratónu zápasů ve 
skupinách, po osmifinále, čtvrt-
finále, se do semifinále nakonec 
probojoval celek z Bělé nad Rad-

Memoriál Slávy Novotného v malé kopané a utkání starých gard

bůzou, Repre Šluknov, Novotňáci 
a Bílé Vdovy. V tomto pořadí, po 
tuhých, leč férových bojích, také 
skončilo od prvně po čtvrté psa-
né mužstvo. Mohu zde zmínit, že 
fotbalisti od Radbůzy vyhráli celý 
turnaj právem. Jedinou skvrnou fi-
nále byl nešťastný střet hlaviček, ve 
kterém to odnesl tržnou ranou na 
čele hráč z Bělé a musel být převe-
zen do nemocnice v Rumburku. Dle 
informací byl propuštěn v neděli 
dopoledne, a tak mu tímto všichni 
přejeme brzké uzdravení. 
Nejužitečnějším hráčem byl vyhlá-
šen Ladislav Čmugr (Novotňáci), 
nejlepším brankářem byl Honza 

Baláž (Slávy bráchové) a nejvíc 
branek dal Jarda Malý (Bělá).
Letos se prvně souběžně konal i tur-
naj starých gard, do kterého se od-
hodlala přihlásit celá tři mužstva, 
a to ze Šluknova, Lipové a Jiřetína 
pod Jedlovou. Posledně jmenovaný 
celek vyhrál. Nejužitečnějším fot-
balistou byl vyhlášen Tomáš Dole-
žal (Lipová), nejvíce fíků nasázel 
Štefan Bagár (Jiřetín) a nejodol-
nějším gólmanem byl Pavel Dobeš 
(Šluknov).
Poděkování patří městu Šluknov, 
Technickým službám Šluknov 
(správci L. Čmugrovi za luxusní 
přípravu hřišť), Travel s.r.o. v Ro-
žanech, za administraci Václavu 
Hlouškovi a Vildovi Stiborovi, hla-
sateli Ivanu Kolomazníkovi, rodině 
Novotných, rozhodčím za super 
odpískání všech zápasů, jmenovitě 
to byl Sejkora Pavel, Šefčík Ladi-
slav, Šimeček Libor a Jirsák Jaro-
slav. Za turnaj gard je také slušnost 
poděkovat Teamwelder, s. r. o. Jiří-
kov. V neposlední řadě osazenstvu 
stánku na stadionu, který se po 
dobu celého turnaje famózně staral 
jak o stravovací, tak i hlavně o pit-
ný režim všech hráčů, realizačních 
týmů, pořadatelů i diváků.
Zbývá napsat, že se všichni těšíme 
na jubilejní 10. ročník tohoto turna-
je, ale všeho do času.

Text a foto: Dušan Blanár

Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák
Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84

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

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě
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AKCE LÉTO 2015

Platí od 1. 7. do 31. 8. 2015
Kosmetické ošetření přírodní kosmetikou 

s hloubkovou aromamasáží + napářka/inhalace éterických olejů

Dříve 490Kč NYNÍ JEN 299Kč!
(napářka / inhalace, odlíčení, peeling, povrchové 
a hloubkové čištění, čistící maska ze zeleného jílu, 
hloubková aromamasáž obličeje, krku a dekoltu)

Jana Provazníková – 725 176 684

Masážní LETNÍ BALÍČEK 
1x Relaxační aromamasáž záda a šíje

1x Aromamasáž horních končetin 
1x reflexní masáž nohou

Dříve 530Kč NYNÍ JEN 330 Kč!   
Pro lidi z Plastonu doplatek pouze 130 Kč!

          Jana Drábková – 731 712 671
   Salon MAX – Královská 827, Šluknov 407 77

www.salonmax.cz
facebook: Salon MAX-Šluknov

Boutique Michaela Moravcová
Nová kolekce 2015 již skladem!

Velké slevy 50- 70 %!
Nově rozšíření sortimentu 

o zboží značky Yankee Candle 
- luxusní vonné svíčky a aroma vosky.

Ve spolupráci 
s vinařstvím Pavlovín z Velkých Pavlovic 

pro Vás v prostorách našeho Boutique 
otevíráme 

Vinotéku. 
Nabídka 6 druhů stáčených moravských vín, 

lahvová vína vhodná k archivaci a další sortiment.
Těšíme se na Vás!

Smetanova 114, Šluknov,

 č. tel: 775 305 420


