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Nejen prvňáčkům začal 1. září školní rok, ale také všem pedagogům, škol-
níkům, uklizečkám a samozřejmě rodičům všech školáků. Přejeme jim 
spoustu krásných chvil, zážitků a šťastných úsměvů, které zažijí jen a jen 
ve škole.

(park)

Město Šluknov se rozhodlo svým občanům zjednodušit možnost hlášení 
závad, kterých si ve městě všimnou a které, bohužel, zejména vlivem van-
dalismu průběžně vznikají a vznikat budou. 
Přidali jsme se k městům, která využívají tzv. službu ProblemReport, která 
umožňuje každému hlásit zjištěné závady prostřednictvím chytrého telefo-
nu či webové aplikace. 
Stačí mít tedy k dispozici chytrý telefon s Androidem, kam si stáhnete 
aplikaci ProblemReport (konkrétní odkazy na stažení aplikace naleznete 
na webových stránkách města Šluknov) a můžete hlásit závady z oblasti 
černých skládek, nefungujícího osvětlení, poškozené komunikace, chy-
bějícího poklopu či poškozené veřejné zeleně přímo odpovědné osobě na 
městský úřad. Občané, kteří nedisponují chytrým telefonem, mohou uči-
nit totéž prostřednictvím webové aplikace, která je rovněž k dispozici na 
stránkách města.
Výhodou je nejen okamžité odeslání odpovědné osobě, ale i zajištění odpo-
vědi odpovědnou osobou s informací, jak byl daný problém vyřešen. 
Pevně věříme, že Vám nabízená aplikace usnadní komunikace s úřady a ze-
fektivní odstraňování závad ve městě. 
Pokud byste měli jakékoli další dotazy k fungování aplikace, velmi rádi 
Vám je zodpovíme v kanceláři ORŽP.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Foto rybníčku: Jiří Poborský

Dům kultury Šluknov
1. října 2015 od 15 hodin

Den úcty ke stáří



Městský úřad ve Šluknově ve spolupráci s

______akreditovanou laboratoří________
zajišťuje za zvýhodněnou cenu

v pondělí 5. 10. 2015
ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY

domovní studny
určeno pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden rozbor, 
studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové zdroje pro individu-
ální zásobování
mikrobiologický a chemický rozbor
 cena včetně DPH 998 Kč (platba hotově při odběru)
radiologický rozbor (radon 222)
 cena včetně DPH 439 Kč (platba hotově při odběru)

veřejné zásobování pitnou vodou – vyhl. č. 252/2004 Sb.
určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, veřejné stud-
ny, školy apod. 
krácený rozbor a odběr vzorku
 cena bez DPH 1 186 Kč + 315 Kč zvýhodněné dopravné

úplný rozbor a odběr vzorku
 cena bez DPH 9 294 Kč + 315 Kč zvýhodněné dopravné
(platba fakturou na základě závazné objednávky)
 

objednávky do 30. 9. 2015:

Městský úřad ve Šluknově
Odbor rozvoje a životního pro-
středí
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
tel. č. 412 315 315
e-mail: nanakova@ mesto-sluknov.cz

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

Mnozí občané si jistě všimli, že od počátku prázdnin pracuje stavební firma 
na horní budově mateřské školy ve Svojsíkově ulici. Městu Šluknov se po-
dařilo získat finanční prostředky z Operačního programu Životní prostře-
dí na zateplení budovy, včetně výměny oken. Ze stejného dotačního titulu 
byla v loňském roce opravena již budova MŠ v Žižkově ulici a tělocvična 
v Tyršově ulici. 

V minulých týdnech byl dokončen 
téměř rok probíhající pasport zele-
ně. Ten spočíval nejen v komplex-
ním hodnocení a inventarizaci veš-
kerých travnatých ploch v majetku 
města, ale i ve zhodnocení stavu 
vzrostlé zeleně na veřejných pro-
stranstvích.
Z pasportu vzešla velice zajímavá 
čísla – dozvěděli jsme se, že v ma-
jetku města je téměř 50 ha ploch 
zeleně a přes 4 500 vzrostlých stro-
mů. Ještě zajímavější čísla pak vze-
šla z požadovaných opatření a ná-
sledně odhadů na jejich provedení, 
která se, jak v případě údržby všech 
travnatých ploch, tak k provedení 
ošetření stromů, šplhala k deseti 
milionům korun. Velmi alarmující 

pak je stav několika stovek dřevin 
po městě, kdy u řady z nich jsou 
doporučena komplexní ošetření za 
mnoho tisíc korun, u dalších pak 
dokonce skácení. 
Zhotovený pasport se nestane 
pouze pasivním dokumentem, ný-
brž pracovní pomůckou pro sprá-
vu zeleně, se kterou se již začalo 
pracovat. Usnesením Rady města 
byla schválena nová smlouva na 
údržbu zeleně, kde výměra ploch, 
které jsou pravidelně sekány, vý-
razně vzrostla, stejně tak četnost 

sečí. Každý rok pak počítáme s její 
aktualizací, abychom co nejvíce 
uspokojili potřeby a přání občanů. 
Stejně tak bude postupně probíhat 
i ošetřování stromů ve městě, pře-
devším prostřednictvím stromolez-
ců, abychom zajistili co nejkvalit-
nější a nejodbornější provedení. 
Pasport byl zhotoven nejen pro 
správu zeleně, ale je k nahlédnutí 
online i všem občanům či návštěv-
níkům města, a to prostřednictvím 
městského geoportálu, který je 
nepřetržitě přístupný na adrese 

http://sluknov.obce.gepro.cz. Sami 
se tak můžete podívat, v jakém 
zdravotním stavu se nachází strom, 
který stojí vedle vašeho domu, či jak 
často se má sekat nedaleká louka. 
Bližší komentář a informace ke ge-
oportálu Vám pak na ORŽP velmi 
rádi podáme.
Pasport zeleně zhotovila firma HR-
DLIČKA spol. s r. o. a inventarizaci 
dřevin zpracovával dendrolog a ar-
borista Ing. Jan Hamerník. 
Celý projekt „Pasport zeleně a in-
ventarizace dřevin na veřejných pro-
stranstvích ve Šluknově“ částkou 
517 000 Kč podpořil Státní fond 
životního prostředí ČR a Minister-
stvo životního prostředí ČR.

Za ORŽP Mgr. Martin Chroust

Práce, které provádí Stavební firma Hantych, by měly být hotovy do kon-
ce října. Projekt „Zateplení mateřské školy ul. Svojsíkova 355 Šluknov“ 
(CZ.1.02/3.2.00/15.26815) je spolufinancován z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj částkou 1 150 473,30 Kč.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust 

Doplňující informace týkající se poděkování paní Bc. Evě Žďánské, 
zveřejněné ve Šluknovských novinách č. 8
Vzhledem k tomu, že některá jména rodičů na podpisovém archu (k na-
hlédnutí v redakci) nebyla čitelná, doplňujeme tímto jejich seznam: 
T. Luft, V. Luftová, R. Matějka, M. Hlavsa, Š. Mazurová, J. Hlavsová, 
I. Szöllösi, I. Bílková, K. Hrádková,  M. Balda, Š. Nováková, P. Zbončáková, 
J. Zbončák, L. Půbrdlová, M. Polívka, M. Kramperová, L. Siváková, V. Za-
vřelová, S. Kremličková, P. Pešanová.                                                                       (red)

Vážení čtenáři, 
své příspěvky můžete zaslat 
na e-mailové adresy novin, 

vložit do schránky na MěÚ Šluknov 
(vzpomínky, poděkování a články jsou uveřejněny 

zdarma, inzerce je placená).



Vážení a milí spoluobčané,
čas dovolených a prázdnin je za námi a všichni se jistě shodneme, že 
v množství teplotních rekordů a slunečných dnů k nám byla příroda více 
než štědrá. Horké dny s radostí přivítali ti, kteří rádi tráví čas u vody a na 
koupališti, menší potěšení znamenalo pro zahrádkáře, houbaře a zejména 
pro občany se zdravotními potížemi. Extrémně vysoké teploty byly příči-
nou i vysokého stupně nebezpečí požárů. Na mnohých místech byl vydán 
i zákaz zalévání a napouštění bazénů. Ve Šluknově jsme, naštěstí, žádné 
velké komplikace, spojené s vysokými teplotami v podobě požárů a zákazu 
zalévaní, řešit nemuseli. 
Každoroční letní problémy
V období letních prázdnin a dovolených každoročně zaznamenáváme ná-
růst počtu hlášení o rušení nočního klidu a nadměrném rušení i v průběhu 
dne. Je to spojeno s časem, kdy děti nemusí do školy a letní dny a večery 
přímo zvou ke grilování, oslavám a posezení venku do pozdních nočních 
hodin. Je to v pořádku a k letní pohodě toto naprosto patří, přesto by bylo 
vhodné být ohleduplný i ke svým sousedům a okolí a neobtěžovat hlukem, 
který by překračoval únosnou mez. A naopak by byla vhodná i určitá míra 
tolerance z druhé strany, pokud jde o výjimečný stav. Ale to už je předmě-
tem komunikace a slušné domluvy mezi sousedy a nejbližším okolím. 
Oprava komunikace v Rožanech právě probíhá  
V těchto dnech je oprava krajské komunikace v Rožanech v plném proudu. 
Základní informace jsou na webových stránkách města, se kterými se mo-
hou občané seznámit. V průběhu pracovního týdne je provoz na komuni-
kaci řízen prostřednictvím semaforů, k úplné uzavírce části úseku od stát-
ní hranice došlo o víkendu ve dnech 5. – 6. 9. 2015 v určeném čase. Další 
uzavírka je plánována na víkend ve dnech 12. – 13. 9. 2015 od 8.00 – 13.00 
hodin v úseku ulice Budišínská od kolejí ke křižovatce u rybníka Hraničář. 
Tyto uzavírky musí být z důvodu, že pracovní stroj na pokládku asfaltové-
ho povrchu je široký a v daných úsecích by provoz souběžně s motorovými 
vozidly nebyl možný. Věřím, že občané Rožan tato omezení s pochopením 
a trpělivostí zvládnou a odměnou jim bude nový povrch komunikace, který 
jistě zkvalitní průjezd v celých Rožanech. A nový povrch komunikace ocení 
všichni účastníci silničního provozu, kteří tuto komunikaci užívají. 

Práce ve městě pokračují…
V době, kdy píši tento příspě-
vek, by měla být dokončena 
rekonstrukce chodníku ul. Sv. 
Čecha (podél stadionu). Dal-
ší práce budou pokračovat na 
budování nového chodníku 
v ul. Rumburská od kruho-
vého objezdu k Restauraci 
Bohemia. Spolu s chodní-
kem bude instalováno i nové 
osvětlení nad přechodem pro 
chodce, který bude u křižo-
vatky u restaurace také zří-
zen. Chodník, osvětlení i nový 
přechod pro chodce přispějí 
jistě ke zvýšení bezpečnosti 
chodců v této části města. 
V loňském roce proběhly vý-
měny bojlerů v jednom z by-
tových domů v majetku města v ul. Lužická, v létě proběhly výměny bojlerů 
i v druhém z bytových domů v této ulici. V této lokalitě, přesněji na ploše 
naproti tělocvičně, bylo z dotace Nadace ČEZ a podílem z rozpočtu měs-
ta zhotoveno „Oranžové hřiště“. To zahrnuje osm venkovních cvičebních 
prvků, které mohou využívat všechny věkové kategorie, ovšem děti do 14 
let pouze v doprovodu dospělé osoby, jak je uvedeno v provozním řádu. 
Věřte, že cvičení zvládnou opravdu všichni. Pro zajištění zázemí budou na 
tomto místě instalovány i lavičky, aby měli návštěvníci hřiště a maminky 
s dětmi místo k posezení. 
Měsíc září je měsícem zahájení školní docházky a dovolím si popřát všem 
školákům, aby svou cestu za vzděláváním zvládli od začátku s úspěchem. 
Vím, že po dvou měsících prázdnin to není vůbec jednoduché. Úspěšné za-
hájení školního roku přeji také všem pedagogům. 

Eva Džumanová

V průběhu srpna se parkem za malometrážními byty na Rumburské ulici 

rozezvučely pily. Tento, pro mnohé jistě nepříjemný, zvuk je však prvním 

signálem proměny této třetí největší souvislé plochy zeleně ve městě. Pů-

vodní rozlehlé zahradě patřící k továrnické vile, dnes knihovně, chyběla po 

celé desítky let systematická péče. Z tohoto důvodu zde vyrostla celá řada 

nepříliš perspektivních stromů s mnoha defekty (rizikové větvení, vzájem-

né konkurence dřevin). Současně se park stal předmětem „lidové tvorby“ 

spontánního sázení dřevin místními obyvateli, kdy zejména v prostoru 

mezi panelovými domy č. p. 957 a 974 vyrostla neprůchodná džungle slou-

žící výhradně k odhazování odpadků a dalším nekalým činnostem.

Srpnový prořez těchto defektních a nevhodně vysazených dřevin je prvním 

krokem přeměny plochy na příjemnou parkovou plochu s několika desít-

kami nově vysazených dřevin a nově vzniklou cestní sítí. Je nutné si uvědo-

mit, že abyste mohli sázet, je často nutné nejprve kácet. Pevně doufáme, že 

tímto článkem jsme uklidnili především místní obyvatele, kteří se obávali, 

že dochází k živelné likvidaci zeleně v lokalitě. Pokud vše půjde dobře, měla 

by komplexní obnova parku začít již na jaře následujícího roku.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Městská policie Šluknov
 č. tel.: 412 315 310, 602 881 677, 156



Dnes mám volno, tropy i deštivé počasí skončily, a tak se opět po delší době 
vydávám na cesty.... “Naším” klimatizovaným vlakem odjíždím z Rumbur-
ka do Jedlové a odtud už šlapu na zříceninu středověkého hradu Tolštejn.
Jedná se o minimálně náročnou cestu, je to kraťoučká trasa (kolem dvou 
kilometrů), žádné extrémní kopce - převážně rovinka. Je to i pohodlná cyk-
lostezka. Procházka je vhodná pro rodiny s dětmi i pro starší osoby. 
Hrad na skále byl postaven již v roce 1337! Je velká škoda, že v roce 1642 
napadla pevnost švédská vojska a vypálila ji. Hrad již poté nebyl nikdy ob-
noven. 
A víte, že pevnost Tolštejn vlastnili od roku 1402 i Berkové z Dubé? A proč  
je to tak důležité? Berkové z Dubé totiž vlastnili u nás ve Šluknově v polovi-
ně třináctého století i dřevěnou tvrz. A tak celé Tolštejnské panství začlenili 
mezi své ohromné državy na severu Čech.
Vstupné na “skalní hrad” je pouhých 20 Kč. Za tuto opravdu symbolickou částku se můžete pokochat překrásnými výhledy na celou Luž, včetně roz-

hledny Dymník, která se tyčí u města Rumburk. 
Je zde i restaurace, kterou však nedoporučuji. Jídlo je poměrně velmi dra-
hé a ne zcela chutné, styděl bych se nabídnout takové, a teď mi odpusťte 
- “žrádlo”. Pravdou je, že zde mají výbornou malinovku.
Takže hladový se vydávám směrem na Varnsdorf, míjím Dolní Jiřetín (což 
je vesnička malá, avšak malebná) a po hodině přicházím do Varnsdorfu. 
Těším se, že navštívím pověstný pivovar Kocour - dle referencí výborné 
jídlo i pití. Je však kousek od hraničního přechodu, takže je třeba projít 
celým městem. Mám žízeň, dám si výbornou limonádu… Teď si spravím 
chuť! Vypadá to velice slibně, objednáno během jedné minuty - ale ani po 
20 minutách jsem se mého pití nedočkal. Sebral jsem se, omluvil (prosím - 
já obsluze!) a odešel. Dnešní den jsem si opravdu „vyšperkoval“.  
Omlouvám se, že dnešní povídání je i o “občerstvovacím procesu” na 
cestách, ale mám opět novou zkušenost.
Odjíždím busem domů. A ponaučení? Příště jídlo i pití s sebou!

Text a foto: Jiří Mikisch

Tentokrát jsme se v Drážďanech 
vypravili do části „Neustadt“ nebo 
také „Antonstadt“, pojmenované 
podle saského krále Antona, který 
žil v letech 1755-1836. V této části 
Drážďan se v r. 1899 narodil spiso-
vatel dětských knížek Erich Käst-
ner, jemuž je věnováno nejen mu-
zeum, ale i památník ve tvaru stolu 
se stohem knih. Všichni si jistě ještě 
pamatují knížku Luisa a Lotka, pří-
běh dvojčat, který byl i zfilmován. 
Při bombardování v únoru 1945 
byla tato část jen málo zničena, tak-
že domy s úzkými ulicemi a dvorky 
zůstaly dodnes zachovány. Bylo 
velice příjemné procházet se těmi-
to uličkami s malými obchůdky, 
kavárnami a zákoutími k poseze-
ní. Nacházejí se zde i domy, velice 
vkusně „ozdobené“ různými kusy 
plechu a barevnými fasádami. Jen 
v jedné ulici nás doslova šokoval 
blok domů, poničený sprejery, včet-
ně domovních dveří a poštovních 
schránek. Cesta nás dále vedla ke 
staré mlékárně. Obchod nechali 
v r. 1882 vystavět bratři Pfundové 
a celý vnitřek vyzdobit umělecky 
malovanými kachlíky od firmy Vil-
leroy a Buch.
Náš zatím poslední výlet vedl do 
městečka Wehlen, odkud nás výlet-
ní autobus „Basteikraxler“ zavezl 

do Parku miniatur. Zde na 8 000m2 
vystavěla rodina Lorenzových malé 
Česko-saské Švýcarsko. Hlavním 
aktérem je Jan Lorenz, který z pís-
kovce miniatury zhotovuje. Může-
me zde obdivovat hrady a zámky, 

kostely, rozhledny, skalní útvary, 
a to vše do posledního detailu podle 
skutečnosti. Na Labi plují lodě, 
po železnici se prohání vlaky, nad 
hlavami létá letadlo. V ceně vstu-
penky je i projížďka minivláčkem 
po celém areálu. Pro zájemce je 
připraven i velice poutavě natočený 
film o Česko-saském Švýcarsku s 

nádhernými záběry z přírody, a to 
i v českém jazyce. Než jsme odešli, 
poděkovali jsme paní prodavačce 
v obchodě se suvenýry, která se 
nám maximálně věnovala.
Zpět ve městě jsme se zastavili ve 

Vlastivědném muzeu a přilehlé za-
hradě - alpinu, kterou založil Hans 
Thumm, který žil ve Wehlen až do 
své smrti v roce 1949. Všude byly 
pečlivě uhrabané cestičky a u každé 
rostliny štítek s latinskými a němec-
kými názvy. 
Nehlídaná kasička, do které jsme 
i my vhodili vstupné, nás ani moc 

nepřekvapila, ale neumíme si ji 
představit u nás.
A protože bylo teprve časné odpo-
ledne, zajeli jsme si ještě vlakem 
do Königsteinu, prohlédli si město, 
které, stejně jako ostatní obce podél 
Labe, utrpělo během povodní mno-
ho škod. Navštívili jsme kostel, ve 
kterém byla výstava fotografií z růz-
ných válek. Byla to hrůza. Zastavili 
jsme se u kašny s kovovými rybami, 
které plivaly vodu. Kousek za opra-
veným mostem stál nádherný opra-
vený poštovní milník z 18. století, 
na kterém byl vyznačen i Šluknov.
Za ním stála kamenná oválná kaš-
na s velkým žabákem, kterou ještě 
s břehem potoka čeká oprava. Také 
jsme se zastavili v místní cukrárně 
a koupili si sladkost.
Pak už jsme vystoupali schody 
k nádraží a jeli do Mikulášovic, kde 
jsme přesedli do autobusu, protože 
je stále na trati ještě výluka, a zane-
dlouho jsme byli doma.
Rádi využíváme trati přes Sebnitz 
i jízdenku Elbe-Labe, která nám 
umožňuje kdykoliv a kdekoli vy-
stoupit a znovu nastoupit. Chceme 
však v příštích týdnech vyzkoušet 
i trať Libereckého kraje s jeho sou-
sedními německými městy. 

Text: Helga Hošková
Foto: Věra Šnajdrová



Ilustrace použita z publikace Srpnová neděle, vydána  v nakladatelství 
POLART v Děčíně, autoři Tomáš Provazník a Michal Kozuk 

Pokračování velké vlakové nehody v České Kamenici
Jak jsem slíbil v minulém čísle, zde je pokračování velké vlakové nehody, 
která se odehrála 24. srpna 1975.
Lokomotiva vyrazila pod obvyklým číslem jako lokomotivní vlak Lv 75945. 
Cestou projíždí Mlýny, kde míjí odstavenou uhelnou soupravu. Strojve-
doucí stihne narychlo pozdravit Děčínskou četu a po pár kilometrech ne-
rušené jízdy přijíždí se svým strojem do České Kamenice. Tamní výpravčí 
lokomotivu zastavuje a informuje četu o zamýšlené akci s odvezením uhel-
ného vlaku z Mlýnů na Jedlovou.
Výpravčí ve Mlýnech mezitím pokračovala ve výkonu služby. V 8.55 přijala 
po telefonu pravidelný osobní vlak MOs 16605 jedoucí z Jedlové do Děčí-
na. O čtyři minuty později telefonicky přijala od českokamenického kolegy 
i námi sledovaný lokomotivní vlak z České Kamenice, jedoucí pomoci od-
stavenému uhelnému vlaku.
Osudové minuty po deváté
Mlýnská průvodčí bez prodlení začíná s dohodnutým posunem. Topič na 
pokyn strojvedoucího vlezl mezi lokomotivu a soupravu, zavřel zároveň 
oba kohouty na potrubí pneumatické brzdy, rozvěsil brzdové hadice a na-
konec šroubovku. Brzdové potrubí bylo navíc stále plné tlakového vzdu-
chu, který do něj lokomotiva během stání ve stanici kompresorem dopl-
ňovala.
Z potrubí tedy topič žádný vzduch nevypustil, takže pneumatická brzda 
nebyla uvedena do činnosti. Po odvěšení lokomotivy se topič vrátil ke stroj-
vedoucímu do kabiny s tím, že vykonal, co měl. Signalistka pak dala ze sta-
noviště četě pokyn „přiblížit“ , načež strojvedoucí uvedl stroj do pohybu.
Oba členové lokomotivní čety se právě v tuto chvíli dopustili osudných 
chyb.
Odstavená vozidla, která stojí jednotlivě nebo ve skupinách, musejí být na 
dopravních kolejích zajištěna utažením tolika ručních brzd, aby bylo dosa-
ženo pěti brzdících procent. Mimo to musí být souprava podložena dvěma 
dvoupřírubovými zarážkami nebo kovovou podložkou směrem k České 
Kamenici, a to ještě před odvěšením hnacího vozidla. Zajištění soupravy je 
povinností lokomotivní čety a o správnosti se má přesvědčit výpravčí. A to 
se nestalo.
Kromě toho, před odvěšením vozidla, měl topič ze soupravy vozů samo-
zřejmě vypustit vzduch, aby ji tímto zabrzdil. Ani to se ovšem nestalo.
Co následovalo, si lze snadno domyslet.
Nezajištěná souprava, od které se děčínský štokr vzdaloval, se za ním za-
čala pomalu rozjíždět.

Jen co vozy opustily mlýnskou stanici, stála jim hned za zhlavím v cestě 
první překážka. Brejlovec T478.3011 jedoucí z České Kamenice na pomoc. 
Ujetá souprava vozů přitom nadále nabírala rychlost a řítila se přímo na 
stojící T478.3011.
Pokračování příště.                                                                                             Jiří Mikisch

Už v dávných dobách měli lidé po-
třebu odpočívat a sdružovat se, aby 
tak alespoň na chvíli unikli běhu 
všedního dne. Nejinak tomu bylo 
i v Království. I když ve vesnici, kde 
převažovalo zemědělství, to jistě 
nebylo jednoduché. Vždyť dobytek 
musel být zaopatřen každý den.
A tak byly už v 19. století zakládány 
spolky. Dle adresáře z roku 1923 
existovaly: Německý mužský pěvec-
ký spolek, Hasičský spolek, Německý 
cvičitelský spolek, Církevně němec-
ký cvičitelský spolek, Lidový spolek, 
Úmrtní spolek, Spolek velikonočních 
jezdců, Kamarádský spolek vyslou-
žilých vojáků, Zemědělský a lesnický 
spolek, Katolický mládežnický spo-
lek, Kongregace svobodných žen, 
Svaz Němců, Školní haléřový spolek.
Království bylo známé také svými 
výletními místy. Jedním z nich byl 

Jitrovník, kde Horský spolek pod 
vedením továrníka Johanna Mülle-
ra postavil 24 m vysokou dřevěnou 
rozhlednu, která byla 22. července 
1888 slavnostně předána k užívání. 
Zároveň s rozhlednou zde u lesa 
postavil pan Johann Vogel, které-
mu patřily pozemky na Jitrovníku, 
restauraci s č. p. 387, kterou v roce 
1894 rozšířil a zvelebil. Chodila 
sem ponejvíce tancechtivá děvčata 
a chlapci, ale také dospělí, protože 
zde na sále zněly z orchestrionu ta-
neční písně. Rozhledna však dlou-
ho nevydržela. 22. listopadu 1903 
byla zničena vichřicí.
Dalším hojně navštěvovaným mís-
tem byla dřevěná chata „U tří smr-
ků“ sedláka Hanse Hesse, v lese 
u cesty k Černému rybníku. Její 
okenice s červenými srdéčky zvaly 
už z dálky k posezení. Podával se 

zde chléb s máslem a tvarohem, 
a proto byla restaurace mezi lidmi 
známá spíš pod jménem „Tvaroho-
vý výčep – Quarkschenke“.
Lidé také rádi navštěvovali „Stře-
lecký dům“ nedaleko kostela. Zde 
se každoročně konala na svátek 
sv. Vavřince pouť, na kterou se těši-
ly hlavně děti. Byly zde rozestavěny 
střelnice, kolotoče, houpačky a jiné 
pouťové atrakce.
I „Švýcarský dům“ u Rumburské 
silnice se těšil oblibě. Zařídil jej 
v roce 1892 J. Zenkner a spíše než 
restaurací byl zábavním parkem.
Nejveselejší částí roku byla maso-
pustní doba. Lidé se převlékali do 
masek a v průvodu obcházeli vesni-
ci. Pak se při živé hudbě tancovalo 
a veselilo, hodovalo a pilo, a to po 
tři dny. Takto se lidé připravovali na 
přicházející půst. Každá hospoda, 

každý majitel sálu se na toto veselé 
řádění připravoval.
Na Zelený čtvrtek se těšily hlavně 
děti. Už ráno se vydaly na cestu od 
domu k domu a říkankou „Přichá-
zíme na Zelený čtvrtek, dejte nám 
něco do žebráckého pytle“ doufaly, 
že dostanou něco do svých košíčků. 
U pekaře dostaly obvykle housku 
nebo preclík, u zelináře jablko, jin-
de sladkost.
O velikonoční neděli přišli na řadu 
Velikonoční jezdci. Majitelé koní 
vyšňořili své koně, sami se oblék-
li do černého svátečního obleku 
a s cylindrem na hlavě a bílých ru-
kavicích a červenou šerpou přes 
ramena jeli kolem polí a prosili 
o zdárnou úrodu.
Více se dočtete v připravované bro-
žurce.                               

Helga Hošková



Provozní doba:

Za RIC Bc. Andrea Přidalová

Opět je to tady - na našem zámku 
máme další výstavu. Tentokrát se 
jedná o historické kočárky. V neděli 
2. 8. 2015 proběhla slavnostní ver-
nisáž.
O úvodní proslov se, jako vždy, 
postarala naše paní manažerka 
Bc. Andrea Přidalová, o hudební 
vložku hrou na klavír pan Patrik 
Engler.
Poté se ujala slova majitelka histo-
rických kočárků, paní Věra Čižko-
vá, a vyprávěla nám o svém splně-
ném snu.
Už jako malá si hrála s panenkami, 
které vozila v malém kočárku. Od té 
doby už samozřejmě uběhla spous-
ta let, ale paní Věra objevila v anti-
ku loutkový kočárek pro panenky, 
kterému se říká kukaň. Bylo jí při-
pomenuto dětství a koupila si ho 
domů. Začala postupně pátrat po 

Nevěříte? Přijďte se podívat…
Ale nejen dětem, na své si přijdou i dospěláci. Mimo stálých prohlídek 
s průvodcem máme v každém patře nějakou expozici. A můžeme začít 
vstupním sálem, kde právě probíhá výstava historických šatů - ,,Jak šaty 
dělaly člověka a člověk dělal šaty“, kde shlédnete způsoby odívání ze 14. 
- 18. století.
První patro je určeno dětem - tady je vítá Harry Potter se svou výstavou 
,,Mudlům vstup povolen, aneb poznejte svět Harryho Pottera“. Malí i velcí 
se mohou podívat na výstavu, sledovat video z ateliérů v Londýně a mohou 
zde vyplnit křížovku či kvíz a po skončení výstavy vyhrát hezkou cenu. 
Druhé patro je pak určeno dospělým i malým princeznám. Mohou se vrátit 

Zámek navštívil Mystery Shopper - 
kontrolor, který měl hodnotit naše 
infocentrum, a to hned z několika 
hledisek – exteriér, interiér a vy-
bavenost infocentra, první dojem 
zákazníka a také podrobná sonda 
pracovníka RIC (profesionali-
ta, přehled, komunikace apod.). 
Kontrolor samozřejmě vystupoval 
skrytě. Pracovníci RIC neměli tak 

do svého dětství a mládí a shlédnout výstavu ,,Historické kočárky“.
A naše zámecká půda? Ta patří opět všem věkový kategoriím. Je zde velká 
výstava ,,Svět kostiček“ - LEGO. Jsou zde dětské koutky, kde si děti mohou 
hrát a strávit u nás klidně i celý den. A také soutěžit o stavebnici LEGO 
v tipovací soutěži. 
Byl jsem mile překvapen, že nás navštívil oddíl národní házené ze Žatce. 
A naše přední malé sportovce nezajímaly pouze výstavy, ale v prvé řadě 
projevili zájem o prohlídku zámku.
Pokaždé jsem trochu nesvůj, máme-li na prohlídce zámku děti, obvykle ne-
udrží pozornost. Ale dnes to bylo zcela jiné, a to jich bylo 38. Takto vníma-
vou, pozornou skupinu jsem ještě neměl. Nejen že se děti o vše zajímaly, ale 
také se snažily odpovídat, když jsem je zkoušel, co si pamatují. 
Za to patří určitě velké poděkováni panu Ing. Josefu Popelkovi, který je 
předsedou TJ Šroubárna Žatec - oddílu národní házené.

Text a foto: Jiří Mikisch 

burzách a bazarech, většinou však 
našla kočárky poničené a neúplné. 
Řada modelů byla rezavá, chyběla 
jim kolečka nebo měla potrhané 
boudičky, a tak je začala renovovat. 

A tehdy její zájem přerostl v krás-
nou vášeň.
Časem se její sbírka začala rozrůs-
tat, a tak si začala opět hrát s kočár-
ky. Ale hrát trošku jinak než tenkrát.

Většina kočárků prošla nezbytnými 
opravami, nejstarší byly restauro-
vány včetně textilií. V žádném pří-
padě se ale nesnaží udělat z vraku 
nový - jen se snaží zachovat starou 
patinu a dát kočárku jeho původní 
podobu a krásu.
Výstava a jednotlivé exponáty nabí-
zí průřez léty 1880 až 1989, z velké 
části jsou zde zastoupeny kočárky 
devatenáctého a první poloviny 
dvacátého století.
Vidět můžete jak kočárky loutkové 
- určené pro panenky, tak kočárky 
dětské, ve kterých se vozila mimin-
ka.
Doufám, že se Vám podaří přenést 
se nejen do svého dětství, ale také 
do doby dávno minulé a v dnešní 
tak uspěchané době se na chvilku 
zastavit a trochu se i zasnít.

Text a foto: Jiří Mikisch

do poslední chvíle tušení, že daný 
turista je zrovna kontrolorem. To 
jsme se dozvěděli, až když dorazil 
„Průvodce výsledky“, který zpraco-
vává firma Confess Research.
Regionální informační centrum 
uspělo na 100 % ve všech hod-
nocených kategoriích. Nejvíce se 
líbila profesionalita a ochota pra-
covníka RIC a také velice příjemné 

prostředí – dle slov kontrolora. 
Jsem velice pyšná na své kolegy, že 
i při náporu, jaký zažíváme v letošní 
sezóně, jsou schopni získat z kon-
troly 100 %. Je to pro nás všechny 
velice motivující záležitost a nabíjí 
nás k dalším a dalším realizacím 
akcí u nás ve Šluknovském zámku. 
Děkuji Vám. 



Za RIC stránku připravila Bc. Andrea Přidalová

….se podařilo vydat nového turistického průvodce o Česko-saském Švý-
carsku, který je k dispozici zdarma a nabízí celkem 68 stran bohatého tu-
ristického obsahu? K nahlédnutí je k dispozici v RIC, jinak ho naleznete na 
odkazu: http://pruvodce.region-ceskesvycarsko.cz/.

Zabijačka se vrací před náš zámek
Ano, je tomu skutečně tak. Dodrželi jsme, co jsme slíbili, a 28. září od 
14.00 hodin se můžete těšit na v pořadí druhou Zámeckou zabijačku. 
Tentokrát bude ve znamení oslav Svatého Václava. Připravili jsme pro Vás 
pochutiny z doma poraženého pašíka: Jitrnice, jelita, ovar, tlačenka i zabi-
jačková polévka (sklenice s sebou). K tomu všemu výborný čerstvý chléb 
a pivo Falkenštejn z Křinického pivovaru z Krásné Lípy.
Tentokrát nebude chybět ani kulturní vložka a o příjemnou atmosféru se 
postará folklorní soubor Dykyta.
Zabijačkové dobroty si můžete dát na místě před Šluknovským zámkem 
nebo odnést domů. Pozor! Vše bude dostupné do vyprodání zásob. Ty jsme 
oproti minulé akci zvýšili, takže doufáme, že dojde opravdu na všechny. 
Přijďte s námi proto oslavit svátek Svatého Václava 28. září 2015 od 14.00 
hodin ke Šluknovskému zámku. Vstupné je pro všechny zdarma.

Již několikrát jsem Vás různým způsobem informovala o nově vznikajícím 
prohlídkovém okruhu u nás na zámku. Místo vojenské a lesnické expozice 
nám v druhém patře vznikají, doslova pod našima rukama, nové historické 
prostory. 

A. T. I. C. ČR je samostatné, dobro-
volné, nezávislé profesní sdružení, 
hájící zájmy turistických informač-
ních center. Jen díky této asociaci 
můžete ve Šluknově potkat bílé ,,I“ 
v zeleném poli, které označuje certi-
fikované turistické informační cen-
trum, protože je administrátorem 
certifikace Jednotné klasifikace tu-
ristických informačních center ČR.
Naše infocentrum se členem stalo 
v roce 2013 a certifikace je plat-
ná po dobu dvou let. Tento rok, 
konkrétně 18. června, jsme získali 
nový certifikát, který je platný do 
17. června 2017.
A jak proběhla cesta k získání 
certifikátu? Nejdříve jsme zaslali 
závaznou Přihlášku k certifikaci, 

následně nás čekala návštěva kont-
rolora, který ověřil správnost odpo-
vědí v přihlášce a vyplnil Protokol 
kontroly. Kontrolor předal tento 
Protokol kontroly ke schválení cer-
tifikační komisi a ta rozhodla o po-
nechání klasifikace stupně B a udě-
lila nám certifikát.
Jsme velice rádi, že vše proběhlo 
hladce a zase jsme na dva roky spe-
cialisté na turistický ruch i s plat-
ným certifikátem.

Místnosti jsou nově vymalované a dorazil nám už i nový nábytek. Rozhod-
ně však ještě nemáme všechno hotové. Potřebujeme od Vás pomoc. Podí-
vejte se, jestli máte doma staré hračky, kočárky, stavebnice, staré německé 
knihy, listiny, psací potřeby, lovecké trofeje, pušky apod. Budeme rádi za 
všechno, co nám budete moci zapůjčit, případně darovat. Na oplátku bu-
dete moci navštívit jakoukoliv akci, výstavu či prohlídku zdarma.

Nový prohlídkový okruh bude slavnostně otevřen v dubnu roku 2016. 
Bude to deset let poté, co se otevíralo první patro našeho zámku se svými 
třemi dobovými místnostmi. 
Moc Vám všem děkujeme za pomoc.

Foto: Jiří Mikisch



Když byl v roce 1990 schválen 
Národní park Saské Švýcarsko, 
byl to na mnoha frontách impuls 
k tomu, aby se jednalo i o vzniku 
národního parku i na české stra-
ně. A trvalo to téměř deset let, než 
byl založen. Především zpočátku 
měl záměr příliš mnoho odpůrců. 
Dokonce i někteří státní ochránci 
přírody a mnozí další argumento-
vali, že zájmy ochrany přírody jsou 
dostatečně zajištěny již existující 
Chráněnou krajinnou oblastí Lab-
ské pískovce. Zpočátku byl vzniku 
NP kladen odpor nejen od většiny 
měst a obcí, mnoha neziskovek, 
ale i dalších úřadů a institucí. I sa-
motné ministerstvo tápalo a až 
v druhé polovině devadesátých let 
začínal záměr nabývat konkrétněj-
ší podobu. Existovaly tři základní 
varianty – malá, střední, velká. 
A o těch se dále jednalo.
Po dlouhých debatách i přímo v re-
gionu, především v letech 1998 
a 1999, byl upravován rozsah 
a znění zákona. Náš park je jediný 
ze čtyř českých národních parků, 
který je zřízen samostatným zá-
konem. A v jediném je jeho správa 
ve zvláštním postavení, na rozdíl 
od ostatních (Šumava, Krkonoše, 
Podyjí) není příspěvkovou orga-
nizací, což s sebou přináší mnohé 
potíže.
Národní park vznikal jako vý-
znamné přírodní území z hlediska 
geomorfologie. Obecně národ-
ní parky nejsou jen místy, kde se 
přísně chrání příroda a jinak se 
nakládá s lesy v nich. Jde v tomto 

systému ochrany také o zvýšenou 
aktivitu v ekologické osvětě, turis-
mu, atp. Tedy vytváření dobrého 
zázemí pro návštěvníky. 
Národní parky po celém světě 
jsou předmětem zájmu velkého 
množství lidí, tu více a tu méně. 
Velmi často je to až s podivem, jak 
aktivně správy různých národních 
parků přistupují k turistům, spor-
tovcům a dalším uživatelům svého 
území. V případě našeho NP jsou 
v tomto směru velké rezervy. Ná-
vštěvnost je u nás, až na některé 
výjimky (Hřensko a okolí) a v ně-
kolika málo měsících, stále poměr-
ně malá. 
Rok po vzniku NP jsme založili 
(město Krásná Lípa, Správa NP 
a ZO ČSOP Krásná Lípa) stejno-
jmennou obecně prospěšnou spo-
lečnost. Ta kolem roku 2007 byla 
na vrcholu svých aktivit a dodnes 
zajišťuje velkou řadu pozitivních 
činností v regionu a to jak z hledis-
ka ekologické výchovy, tak z hle-
diska cestovního ruchu, vč. provo-
zu infocenter NP.        
Národní park Saské Švýcarsko le-
tos slaví „kulaté“ čtvrtstoletí. To 
je málo na nějaké zásadní hodno-
cení. Na druhé straně se dá trochu 
bilancovat. 
Po patnácti letech tedy můžeme 
říci, že se nenaplnily žádné kata-
strofické scénáře, jak mnozí dlou-
há léta předpovídali. Na druhé 
straně je mnoho rezerv v aktivitách 
a především ve velkých investicích 
do turistické vybavenosti a přístu-
pu k návštěvníkům a obyvatelům 

regionu. Ale chápu, že to je o pří-
stupu a pojetí NP. 
Osobně jsem rád, že Národní park 
existuje a že se daří ukazovat po-
zitivní část toho počinu. Zároveň 

ale myslím, že je na místě pokusit 
se udělat jej více otevřený a začít 
s ofenzivnějším přístupem ochra-
ny přírody k veřejnosti.  

Zbyněk Linhart

Mnoho let jsme usilovali o to, aby 
byl zřízen jeden centrální rejstřík 
přestupků. Aby vedle všem známé-
mu rejstříku trestů existoval i rej-
střík přestupků. 
Ten by měl nově napomoci tomu, 
aby osoba páchající opakovaně pře-
stupky na různých místech mohla 
být identifikována dalšími potřeb-
nými úřady a mohlo u takovýchto 
lidí dojít k účinnějšímu a přísnější-
mu postihu recidivy. 
Na konci července schválil Se-
nát mj. rozsáhlou novelu zákona 
o přestupcích a související zákony 
(novela zasahuje do cca 20 záko-
nů). Obecně je zavedení rejstříku 
přestupků počin správný. Bohu-

žel, jsou ve schválené novele ně-
která ALE. Některými senátory 
připravované žádoucí změny  při 
jednání pléna Senátu nebyly nako-
nec připuštěny k hlasování, zákon 
byl schválen v podobě, jak přišel 
z Poslanecké sněmovny. I proto 
zůstávají nadále neřešeny některé 
problémy. Např. i zvýšené pokuty 
především u recidivy budou u ně-
kterých „nemajetných“ pachatelů 
nadále neúčinné. Proto by bylo po-
třebné, aby bylo umožněno ukládat 
alternativní tresty – odpracování si 
trestu a v případě porušení případ-
ně i tresty odnětí svobody. Další 
snahou bylo to, aby si každý občan 
mohl sám vyžádat výpis z rejstříku 

přestupků, což mj. má platit obec-
ně. Tedy aby občan mohl mít infor-
mace o tom, co si o něm stát vede… 
A taky několik dalších drobností. 
Snad se to doplní někdy příště. 
Některá ustanovení zákona mají 
odloženou účinnost, především 
zavedení samotného rejstříku pře-
stupků je odloženo o 14 měsíců. 
Do té doby už by ale měl platit zcela 
nový zákon, který ještě dříve, než 
byla schválena výše popsaná po-
slední novela, poslala Vláda do po-
slanecké sněmovny…!      
Pro ilustraci: Na jednání pléna se-
nátu byla 12. srpna schválena mj. 
i novela zákona o odpadech – čty-
řicátá – jubilejní, vloni byl zákon 

novelizován 4 x a to ještě dříve, než 
nabyla plné účinnosti předchozí 
novela z roku 2013. Nyní opět. 
A Vláda již připravuje zcela nový 
zákon o odpadech. Ale to je stále 
dokola!                                Zbyněk Linhart



Střední lesnická škola ve Šluknově úspěšně ukončila 
roční projekt, jehož cílem bylo prostřednictvím dalšího 
vzdělávání a vytvořením nových vzdělávacích progra-
mů v oblasti opravárenství strojů a zařízení v pěstování 
rostlin a lesnickém hospodářství zvýšit konkurence-
schopnost a zaměstnanost cílové skupiny zaměstnan-

ců. 
„Projektu jsme se rádi zúčastnili, protože jsme přesvědčeni, že jeho absol-
vování může zlepšit kvalitu poskytovaných služeb v těchto oborech v celém 
Ústeckém kraji,“ prozradil Zdeněk Černý, jednatel společnosti Technické 
služby města Šluknov.

V okamžiku, kdy tento příspěvek píši, se léto a letní prázdniny kva-
pem blíží ke svému konci. Léto je pro nás všechny časem, kdy se sna-
žíme načerpat tolik potřebnou energii a alespoň při dovolené zapo-
menout na shon všedních dnů a jednoduše relaxovat.  
Z hlediska pracovního se věci mají však úplně jinak. Tak jako v pří-
padě některých sezónních prací se i naše úsilí rozjíždí na plné ob-
rátky a často vážně nevíme, lidově řečeno, „kam skočit dříve“. 
Teplé letní dny lákají k posezení na zahradách a předzahrádkách 
restaurací a s tím spojenou konzumaci alkoholu. Naše ratolesti tro-
pí lumpárny všeho druhu, např. zajištujíc si potravu sběrem ovoce 
ze sousedovy zahrady či rybolovem. Jen za období prázdnin bylo ze 
strany MP řešeno ve 33 případech rušení nočního klidu. Dalších 15 
událostí stejného charakteru bylo řešeno ze strany asistentů preven-
ce kriminality. Pokud zůstanu u čísel, ne že bych se ve statistikách 
vyžíval, mohu dále uvést, že MP bylo odchyceno v uvedeném období 
celkem 30 zvířat, mezi kterými nechyběl např. had, kůň či poraněná 
poštolka. Celkem v 85 případech byl řešen přestupek proti bezpeč-
nosti a plynulosti provozu, a to především v prostoru náměstí a okolí 
autobusového terminálu. Celkem ve 3 případech byl zjištěn nelegál-
ní lov ryb, přičemž se v drtivé většině jednalo, z počtu 9 podezřelých, 
o nezletilce. Zadrženi na místě a omezeni na osobní svobodě byli dva 
pachatelé při vloupání do rodinného domu a dále jeden řidič vozi-
dla se soudem stanoveným zákazem řízení. Jak je vidno, tak v létě 
to prostě „žije“ a z hlediska veřejného pořádku se jedná o opravdu 
rušné období. 
Závěrem bych chtěl všem čtenářům popřát do nastávajícího podzi-
mu vše dobré.  

Vladimír Vyskočil, MP Šluknov

Rádi bychom Vás informovali o blížícím se 3. ročníku Festivalu lokální eko-
nomiky, který se letos koná ve dnech 26. a 27. září v Rumburku. Důležitou 
součástí této akce je jarmark regionálních výrobků a řemesel, jehož smys-
lem je prezentovat náš region prostřednictvím toho, co umíme. Vystavovat 
a prodávat zde mohou výrobci i poskytovatelé služeb. Očekávaným příno-
sem akce je podpora místní produkce u spotřebitelské veřejnosti (posilo-
vání lokální ekonomiky), ale také pozitivní popularizace Šluknovska, což 
má příznivý dopad na oživení cestovního ruchu. Akce se těší velké mediál-
ní pozornosti, proto mohou firmy z našeho regionu využít této příležitosti 
k propagaci své značky a nabídky.
Pořadatelé akce, kterými jsou MAS Český sever a Město Rumburk, tímto 
nabízejí všem obcím, podnikatelům a živnostníkům možnost prezentovat 
svou nabídku a své akvity. Pokud máte zájem o účast na jarmarku regio-
nálních produktů nebo byste chtěli podrobnější informace o této akci, 
kontaktujte, prosím, pana Petra Heinricha na čísle 603 574 023. Můžete 
se přihlásit též prostřednictvím elektronického formuláře pod tímto odka-
zem: http://www.lokalni-ekonomika.cz/fle/trh-regionalni-produkce.html
Děkujeme za předání této informace dalším potenciálním zájemcům, pro 
které by tato nabídka mohla být zajímavá.

Dana Dudková, MAS Český sever, z. s.

„Projekt jsme zahájili loni v říjnu a v jeho rámci vznikly dva vzdělávací pro-
gramy v tištěné i elektronické verzi, ale hlavní vzdělávací oporou pro obě 
formy výuky je e-learningová aplikace, která bude dostupná pro účastníky 
následného vzdělávání,“ přiblížil projekt ředitel lesnické školy Mgr. Bc. Ru-
dolf Sochor.
Kromě pracovníků technických služeb se projektu účastnili také zaměst-
nanci Města Šluknova, Zemědělství Houdek a samotné šluknovské školy. 
„Po absolvování pilotního ověření získali všichni zúčastnění Potvrzení 
o účasti v pilotním ověřování a byli připraveni na složení zkoušky před au-
torizovanou osobou“, doplnil na závěr ředitel Sochor.               David Hlinka
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Upozornění 
pro návštěvníky knihovny 

a uživatele veřejného internetu
V  d o b ě  o d  7 .  z á ř í  d o  9 .  ř í j n a  2 0 1 5 

bude naše knihovna pro veřejnost 

zavřena 
z důvodu  revize knižního fondu.

Tato podrobná a kompletní „inventura“ knih je 
nutná před spuštěním on-line katalogu, který by 

měl v budoucnu umožnit našim čtenářům se 
kdykoli připojit a najít si knihu, která je zajímá. 

Zjistit, zda ji vůbec máme či nikoli, 
zda není momentálně půjčená, popřípadě si ji 

rezervovat – to vše bez ohledu na otevírací dobu 
knihovny, aniž by museli telefonovat, mailovat 

nebo osobně navštívit MK.

Tentokrát Vás zveme, s ohledem na snižující se venkovní teplotu, na něco 
„hutnějšího“. Vybrali jsme celerovou polévku, gulášek a jako zákusek oře-
chové rohlíčky.

Celerová polévka s opečenou houstičkou

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. 

Ingredience:
1 celer (asi 800 g) 
80 g másla 
3 drobné cibulky 
1/8 l smetany ke šlehání 
kousek citronové kůry z chemicky neošetřeného citronu 
3/4 l masového vývaru 
sůl 
mletý pepř 
1 žloutek 
2 plátky bílé veky, svazeček petrželky. 
Postup:
Celer očistíme, opereme, rozkrájíme na dílky, které oloupáme a rozkrájíme 
na kostky. V 50 g rozpuštěného másla zpěníme nakrájenou cibulku, přidá-
me celer a oboje udusíme dozlatova. Přilijeme smetanu, vložíme kousek 
omyté citrónové kůry a vaříme na malém ohni, dokud celer nezměkne. Pak 
zeleninu prolisujeme, zalijeme vývarem, přivedeme k varu, osolíme, ope-
příme a stáhneme z ohně. Žloutek rozšleháme v troše tekutiny a přidáme 
jej do polévky. Veku rozkrájíme na kostičky, které opečeme na zbylém más-
le. Před podáváním vsypeme do polévky jemně krájenou petrželku. Opeče-
nou veku podáváme zvlášť.

 Hovězí gulášek podle Ríši
Ingredience:
600 g libového hovězího masa
60 g sádla
1 velká cibule
2 stroužky česneku
4 rajčata
strouhaný chléb
4 dcl vývaru (třeba 
z masoxu)
sůl, mletý pepř, 
event. tymián 
(koření dle chuti)
Postup:
Maso nakrájíme 
na kostky a na ro-
zehřátém sádle po 

všech stranách opečeme. Pak vsypeme nadrobno pokrájenou cibuli, při-
dáme utřený česnek a krátce s masem podusíme. Přidáme oloupaná a na 
čtvrtky nakrájená rajčata, trochu strouhaného chleba, okořeníme, osolíme 
a dusíme nejprve ve vlastní šťávě, později podlijeme vývarem a dusíme do-
měkka. 
Přílohy – chleba, knedlík, těstoviny - si každý dodá dle svého gusta.

Ořechovo-tvarohové rohlíčky

Ingredience:
1 rostlinný tuk 
1 kostka měkkého tvarohu
1,5 hrnku hladké mouky
1 prášek do pečiva
špetka soli
5 lžic mletých vlašských ořechů
6 lžíce pískového cukru
Postup:
Z tuku, tvarohu, mouky, prášku do pečiva a soli vypracujeme hladké těsto, 
které zabalíme do folie a necháme 2 hodiny v chladu. Mleté ořechy smíchá-
me s cukrem a polovinou posypeme vál. Polovinu těsta na tomto vále vyvá-
líme do tvaru kruhu, nakrájíme na 12 dílů, svineme za širší strany a vytva-
rujeme rohlíčky. Stejně postupujeme i s druhou polovinou těsta. Rohlíčky 
uložíme na plech vyložený papírem na pečení a upečeme. 

(šti)



Dnes, tj. 20. 8. 2015 jsme byli spo-
lu s reportéry ČT 24 v arboretu 
a u Wébrovky podívat se, co roste 
a bohužel, nebylo co určovat.
Našli jsme špičku rohonohou, hně-
dáka Schweinitzova, čechratku 
černohuňatou, špičku dobovou, 
pestřec obecný, krásnorůžek lepka-
vý, toť vše.
Nezbývá nám, než se modlit, aby 
rostly alespoň koncem září před říj-
novou výstavou.
Střapačky s houbami se slaninou
Ingredience:
500 g směsi čerstvých hub
70 g slaniny
2 středně velké cibule
2 lžíce vepřového sádla

Vážení příznivci divadla,
od pondělí 17. srpna byl zahájen 
předprodej vstupenek na tato před-
stavení:

10. září ve 20 hodin 
TIM MITCHELL BAND 

vstupné 150 Kč

18. října v 15 hodin
KRYSÁCI A ZTRACENÝ 

LUDVÍK
vstupné 50 Kč

skupina „B“ i volně

22. října v 19 hodin
ANDREA KALIVODOVÁ & 

MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO
vstupné 250 Kč

skupina „K“ i volně

27. října v 19 hodin
CELEBRITY

vstupné: 250, 240 a 220 Kč
skupina „C“ i volně

komedie z prostředí reality show

30. listopadu v 19 hodin
FRAGILE - vstupné 300 Kč

koncert slovenské vokální kapely

Vstupenky je možné zakoupit 
v pokladně městského divadla, 

v informačních centrech 
ve Varnsdorfu, 

Rumburku, 
Krásné Lípě, 

Šluknově 
a Jiřetíně pod Jedlovou 

nebo online přes web divadla.
Městské divadlo Varnsdorf

tel. 412 372 568
http://divadlo.varnsdorf.cz

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.
Každý měsíc je vyhlášena a zve-
řejněna na tabuli ve vstupní hale 
městské knihovny a ve Šluknov-
ských novinách otázka nebo úkol, 
odpověď je třeba odevzdat ve vstup-
ní hale MK do připravené krabice, 
nebo zaslat mailem na adresu MK 
knihovna@mesto-sluknov.cz. Na 
konci měsíce je vylosován výherce 
volné vstupenky, jehož  jméno je 
oznámeno v ŠN a zveřejněno i na 
nástěnce v hale knihovny.
Otázka na říjen:
12. října 1492 janovský mořeplavec 
a kolonizátor přistál na Baham-
ských ostrovech a objevil  tak Ame-
riku. 
Ve službách Španělska uskutečnil 

čtyři plavby přes Atlantský oceán, 
které v Evropě probudily zájem 
o nový kontinent, později nazvaný 
Amerika. Tyto jeho výpravy a sna-
hy o založení trvalých sídel na no-
vých územích zahájily španělskou 
kolonizaci, která vyústila v soutěž 
evropských mocností o kolonizaci 
Jižní a Severní Ameriky. Znáte jeho 
jméno?
Správná odpověď na prázdninovou 
otázku zněla: mistr Jan Hus.
6. 7. 1415 byl v Kostnici tento 
římskokatolický kněz, český stře-
dověký náboženský myslitel, vy-
sokoškolský pedagog, reformátor 
a kazatel upálen.
Byl, po Johnu Wycliffovi, jehož 
myšlenkami a argumentací byl in-
spirován, jedním z prvních refor-
mátorů církve, který téměř o jedno 
století předběhl 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 hranici, 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. 
Vylosována byla správná odpo-
věď pí V. Wiesnerové a ta si může 
v městské knihovně nebo v domě 
kultury u pí. Parkmanové vyzved-
nout volnou vstupenku.

(šti)

drcený kmín, mletý pepř a sůl
Na střapačky:
5 velkých brambor
2 vejce
3 lžíce hrubé mouky
1 lžíce krupice
Brambory oškrábeme, na jemném 
struhadle nastrouháme do mísy, 
přebytečnou vodu slijeme, přidáme 
vejce, krupici, mouku a dobře pro-
mícháme. Osolíme a vymícháme 
tužší těsto. Podle potřeby zahus-
tíme hrubou moukou. Kávovými 
lžičkami tvarujeme malé nočky, 
které zavařujeme v osolené vodě 
a vaříme asi 5 minut, až vyplavou 
na povrch. Scedíme a uložíme do 
tepla. Slaninu nakrájíme na drob-

né kostičky a dáme do kastrolu ze-
sklovatět. Přidáme sádlo, vložíme 
cibuli, chvíli podusíme, přidáme 
nakrájené houby a zvolna dusíme 
ve vlastní šťávě do měkka, osolíme, 
opepříme a promícháme s uvařený-
mi střapačkami.
Dobrou chuť.

Harry (Miroslav Traxler)

20. září 2015
11.00 – 17.00 hodin

Radniční sklípek: vše o pokrmech z hub
Trh Gretel

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

velká výstava hub s radami od odborníků o houbách a mikroskopickém 
bádání ve světě hub s Dr. Andreasem Braunem.

Fotogalerie „Na cestě po Karáskově revíru“
Výstava „Tenkrát v DDR - každodenní život“

Karáskův přírodní trh
Karáskův přírodní trh se bude konat v Karáskově muzeu a také i na his-
torickém nádvoří (Bulnheimscher Hof). Obchodníci nabídnou lahodné 

speciality z divočiny, drůbeže a sýrů, dobroty z domácího statku: kozí 

maso,  sýry, máslo a tvaroh, Karáskův křupavý chléb, uzená šunka 
a pstruhy, jehněčí speciality, čerstvé bylinky, ovoce a zelenina, exotické 

koření, houbové placky a mnoho druhů čajů.
Moderní tkané a domací kožešinové výrobky, originální dřevěné výrobky 

a šperky, vzácné minerály a kameny, knihy z hornolužického 
a severočeského nakladatelství a mnoho dalšího.

Velký podstávkový dům Bulnheimscher Hof 
- burza lňených látek. 

Mimo jiné bude představena technika hačkování a prezentace háčkování.
Ve velké světnici si budete moci pohodlně vychutnat kafe s koláčem.

Aby se Vám cesta vyplatila ještě víc, mohou například nadšení turisté 
projít 4,5 km dlouhou okružní stezku 

a příznivci cyklistiky mohou projet 21 km dlouhou cyklostezku 
po stopách legendárního vůdce loupežníků.

Další informace naleznete na: www.karaseks-revier.de.



Přivítali jsme nové občánky

Rozloučili jsme se

60 let
pp. Holakovský Miroslav
Patkaňová Teresa
Urbanová Zdeňka
Hack Bohuslav
Kiláková Růžena
Syrochman Fedor
Václavíková Jana
65 let   
pp. Böhmová Věra
Navrátilová Věra
Novák Karel
Kirchner Zdeněk
Lipavský Jiří
Formánková Jitka
Pekárek Milan
Zborník František
Ferenc Zdeněk
70 let
paní Baboráková Katarína
75 let
pp. Wienerová Růžena
Petrnoušková Ingrid
Folprechtová Marie
80 let
pp. Hamala Jiří
Lang Jaroslav
Beytler Jaroslav

82 let 
pp. Kroupová Anna
Henzlová Františka
83 let
pp. Koukol Josef
Meistner Jan
85 let
paní Krnáčová Katarina
89 let
pp. Houštecká Anna
90 let
pp. Nováková Ella
99 let
pp. Pavlíčková Růžena

Matyáška Dvořáka
Anetku Horvathovou

panem Antonínem Janů
panem Františkem Matouškem
paní Kristou Černou
panem Františkem Tvrzníkem

Stanislav Král a Lucie Beníčková
Miloš Chudoba a Jindřiška Szöllösiová
Zbyněk Číž a Jana Valentová

Honzíka Miku

paní Ivetou Žákovou
panem Milanem Rendlem
panem Ladislavem Morkusem

Manželství uzavřeli

Chtěla bych dodatečně poděkovat Lékárně na Náměstí za sponzorský dar 
pro malé a mladé hasiče na akci konanou již před 2 měsíci. Tímto se i za 
pozdní zveřejnění poděkování velice omlouvám.

Foto a text: Marie Svobodová  

Dne 11. 9. 2015 by se dožila 100 let 

paní Marie Bortníková 
z Císařského č. p. 100.
Stále vzpomínáme - rodina Bortníkova, Ondráčkova a Zemanova.

Naše velké díky patří HZS Šluknov za vstřícnou domluvu a rychlé jedná-
ní o možnosti prohlídky hasičské zbrojnice pro naše přátele z Holandska. 
Pánové hasiči nám umožnili nahlédnout do všech koutů hasičárny. Viděli 
jsme techniku všech zásahových aut, vyzkoušeli jsme si jejich zásahové 
oblečení a spoustu dalších věcí. Přátelé z Holandska byli z prohlídky velice 
nadšení a dokonce jeden z nich má sen stát se hasičem. Návštěvu zbrojnice 
si budou ještě dlouho dobu pamatovat a my jen můžeme říci, že jsme moc 
rádi, že takové hasiče zde ve Šluknově máme!  

Marie Svobodová ml., AMK Šluknov

Dne 7. 8. 2010 zemřel 

pan Jiří Brom, 
je to již pět let. 
Vzpomínají syn Jiří s rodinou a syn Zdeněk. 
Dále vzpomínají spolupracovnice Dana, 
Marie a Narcis. 
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

Blahopřejeme kolegovi z MěÚ 
Šluknov p. Martinu Křemenákovi 
a jeho manželce k narození syna Ji-
říka. Narodil se 1. září 2015 v rum-
burské nemocnici. 

Váha: 
3950 g 
Míra: 
49 cm



Sbor dobrovolných hasičů Šluknov 
uspořádal pro děti již tradiční tá-
boření v přírodě „Doubek 2015“. 
Letošním tématem byly zimní 
olympijské hry. Nikdo při přípravě 
však netušil, že počasí nebude mít 
ani nádech chladu, jako se to stáva-
lo v letech předešlých. Olympiády 
se zúčastnilo 28 dětí, rozdělených 
do pěti družstev. Mezi disciplíny, 
ve kterých soutěžily, patřily saně 
(jízda po igelitové folii), boby (jíz-
da na káře z kopečka), biatlon (sa-
mozřejmě bez lyží) a především 
turnaj v ledním hokeji (florbal). 
Počasí nám přálo místy až příliš, 
a tak jsme přežili jen díky dvěma 
bazénům na louce a chladnějšímu 
přilehlému rybníku. I z tohoto dů-
vodu si děti mohly vyzkoušet svou 
nebojácnost při přespání v lese ve 

vlastnoručně vyrobených přírod-
ních příbytcích a rovněž při stezce 
odvahy, která byla letos excelentní 
a to díky kamarádům ze sdružení 
Radost dětem (lidé kolem restau-
race „Bohemka“), kterým tímto dě-
kujeme. Hezká byla rovněž ukázka 
techniky a zbraní, které nám přijeli 
předvést členové Klubu vojenské 
historie Šluknov. Dalšími doplň-
kovými soutěžemi byly - obvyklý 
branný závod a běh do vrchu a další 

drobná zápolení. Program byl opět 
plně nabitý. Mezi další činnosti pa-
třilo i vaření oběda v přírodě, který 
si děti musely zajistit od nákupu, 
přes rozdělání ohně až po uvaření. 
Poslední večer tábora si děti zařádi-

ly na diskotéce a ráno pak odjely na 
celodenní výlet. Navštívili jsme pře-
devším termální koupaliště v Bene-
šově nad Ploučnicí, jehož zřizovate-
li i zaměstnancům náleží náš dík za 
jejich vstřícnost.       
Naše poděkování za pomoc při 
uspořádání této skvělé akce pro 
děti patří všem, kteří se jakoukoli 
formou, nejen peněžní, podíleli na 
jejím hladkém průběhu. Především 
to bylo Město Šluknov, Plaston CR 

Šluknov, Autoškola Kopecký, pan 
Pecka - Restaurace Klub, Výroba 
knedlíků NABO Šluknov, Výroba 

knedlíků pan Džbánek, Železář-
ství Šroubek Šluknov, Pekárna 
Haback, Potraviny D+S, Rudolf 
Svoboda – služby a řemesla Vi-
lémov, Lékárna BONA D. Pous-
tevna, Hodinářství Gall, pánové 
Martin Novák, Vladislav Skopal, 
Miroslav Bílek, Tomáš Laštůvka 
a Karel Bureš a pár dalších, kteří 
si ani nepřáli být jmenováni. Také 
nesmíme zapomenout poděko-
vat vlastníkům louky - Skautům 
z Varnsdorfu, za propůjčení toho-
to hezkého koutku v našem okolí, 
kteří nám opět zapůjčili i komplet-
ně postavený tábor. Ještě jednou 
všem mnohokrát děkujeme za pří-
zeň, kterou nám věnujete.          

Text a foto: Jindřich Müller, velitel SDH Šluknov

Martin Barák
Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84

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

rychle
levně
spolehlivě



Boutique Michaela Moravcová

  Velké letní slevy 30-70% 
na veškerý sortiment!

 (trika, šaty, spodní prádlo, šátky, 
kožené pásky atd.)

Krásné dárkové zboží 
Yankee Candle - luxusní vonné svíčky, 

vonné vosky, aromalampy.
 Nabídka 

6 druhů stáčených moravských vín 
z vinařství Pavlovín.

Lahvová vína vhodná k archivaci 
a další sortiment.

Těšíme se na Vás!
Smetanova 114, Šluknov 

(ulice pod městským úřadem)

Tel: 775 305 420

Ve dnech 18. - 20. září 2015 
se koná 12. setkání přátel historických vozidel

v Sohlandu nad Sprévou, na Střelnici.
Zváni jsou všichni přátelé historických vozidel, techniky, 

traktorů a užitkových vozidel
Pátek od 12.00 hodin - Příjezd

19.00 hodin - Zahájení setkání naražením sudu točeného piva 
jednatelem pivovaru Bergquellbrauerei Löbau, 

následuje Midnight diskotéka - uvítací párty
Sobota od 9.00 hodin - Start pro motocykly, osobní vozidla, 

nákladní vozy a autobusy
9.30 hodin - Start pro traktory – pro návštěvníky možnost svezení

14.00 hodin - Tahání kamenného válce 
o pohár zemského rady okresu Budyšín

19.00 hodin - Vyhlášení vítězů mezi účastníky tažení válce, 
provede v hlavním stanu zemský rada, 

následuje: Tanec do podzimu
Neděle od 10.00 hodin - Tradiční nedělní výjezd historických vozidel

9.00 – 13.00 hodin - Příjem přihlášek do soutěže zručnosti 
o pohár rodiny Gerta Eizerta

14.00 hodin - Soutěž zručnosti a předvádění historické techniky
16.00 hodin - Předání poháru soutěže zručnosti

O občerstvení všeho druhu je dobře postaráno!
V sobotu a v neděli jsou možné vyjížďky historickým autobusem IKARUS.

V sobotu večer je možné na blízké hvězdárně pozorovat hvězdy.
Přihlášky a informace na tel. 0049 35936-30381, 0049 15731730061

nebo 0049 1736855260, www.oldtimerfreunde-sohland-ev.de, 
info@oldtimrfreunde-sohland-ev.de

Po všechny dny prodej dílů – přihlášky prodejců na tel.
0049 1746024047 (od 17.00 hodin)

VSTUP PO VŠECHNY DNY VOLNÝ

8. Den lidové turistiky
v neděli 27. září 2015

odjezd autobusu ve 13.30 hodin
z nám. Míru Šluknov (jízdné zdarma)
Všichni milovníci turistiky, obyvatelé 

a hosté „Pětiměstí“ jsou tento den srdečně zváni 
na výlet dlouhý necelých 5 km.

V návaznosti na výlet 
Vás městská rada Neusalzy-Sprembergu 

zve na občerstvení do spolkového domu Střelnice.

Slavnost sv. Václava, patrona české země
Již tradičně zveme občany na Slavnost sv. Václava, 

též patrona naší farnosti a našeho šluknovského chrámu 

na bohoslužbu v pondělí 28. září 2015 v 17.00 hodin. 
Při mši bude  zazpívaná „Svatováclavská mše“ Igora Heinze 

v provedení Vilémovského  sboru spolu s orchestrem. 
Těšíme se na Vaši účast.

P. Pavel Procházka, arciděkan

Dům kultury Šluknov

4. října od 15 hodin



Jako každý rok, tak i letos se děti navštěvující Ambrelu (Oblastní charita 
Šluknov) již od dubna těšily na společný prázdninový pobyt. Tento rok 

jsme ovšem z finančních důvodů nemohli pobyt uskutečnit, což bylo pro 
děti velkým zklamáním. Jako náhradu za neuskutečněný prázdninový 
pobyt jsme dětem v druhé polovi-
ně července nabídli akci s názvem 
Přežití v přírodě. Jak již název akce 
napovídá, jednalo se o jednodenní 
"přežití" a přenocování v přírodě. 
Tuto akci se nám podařilo uskuteč-
nit díky lesnické škole, která nám 
poskytla zázemí arboreta v Kunra-
ticích, za což jim tímto velice děku-
jeme. 
Přežití v přírodě probíhalo ve 
čtyřech skupinách s malým počtem 
dětí a dvěma našimi pracovníky. 
Důležitý byl právě malý počet dětí, 
neboť akce byla zaměřena hlavně 
na sociální práci s dětmi a prevenci, 
při které je mimo jiné také důležitá 
individuální práce s dítětem a jeho 
podpora. "Přežití" spočívalo v ak-
tivní spolupráci dětí mezi sebou 
bez zasahování a rozhodování dospělých. Dospělí 
zde působili pouze jako dohled nad bezpečností a pří-
padně jako poradci. Děti měly během pobytu několik 
úkolů. Musely samy rozdělat oheň, na kterém vařily, 
což bylo pro některé skupiny dětí velkým problémem 
a oheň rozdělávaly tři hodiny (byli jsme rádi, že ho 
nakonec rozdělaly, uvařily polévku a neumřely hlady 
a přitom ani nezapálily les). Musely si samy v kotlíku 
na ohni, většina z dětí tohle dělala úplně poprvé, uvařit 
bramborovou polévku z poskytnutých surovin. Pokud 
některá skupina dětí nevěděla, jak polévku uvařit a ze-
ptala se dospělých, ti jí poradili recept. Všem skupi-
nám se podařilo nakonec polévku uvařit. Jedna polév-
ka měla konzistenci a chuť bramborovozeleninového 
pudinku, jiná byla spíše než bramborová, polévka pe-
přová a v další byly brambory nakrájené tak nadrobno, 

že se v ní úplně ztrácely. Přesto všechny polévky dětem i dospělým chutna-
ly. V přírodě přece chutná nejlépe.
Dalším programem přežití byly různé hry, znovu zaměřené na spoluprá-
ci celé skupiny nebo dvojic. Samozřejmostí byla noční stezka odvahy, bez 
které se přece žádný správný prázdninový pobyt neobejde. Stezky odvahy 
se zúčastnily, až na pár výjimek, všechny děti, a jak to už tak bývá, nejvíce 
ustrašení byli ti největší borci. Dalším bodem našeho programu byly noční 
hlídky. Kdo z dospělých byl jako dítě na táboře, většinou na hlídky vzpo-
míná velice rád, ovšem jak se uká-
zalo v našem případě, noční hlídky 
jsou pouze pro otrlé, a tak ačkoliv je 
arboretum dobře oploceno a zabez-
pečeno, noční hlídku vykonaly ze 
17 dětí pouze dva odvážlivci. Také 
jsme se u některých dětí potýkali 
s večerním stýskacím pláčem a není 
se čemu divit, pro asi polovinu dětí 
byl tento pobyt úplně první nocí 
strávenou bez přítomnosti rodičů.
Ale všechny děti to nakonec zvládly 
a nikdo se v noci nesebral a sám 
neodešel. Dalším úkolem bylo 
obstarat si snídani z nabídnutých 
surovin. To byla, potom co zvládli 
rozdělat oheň a na něm uvařit polévku, už pro všechny zúčastněné hračka. 
Po snídani následoval téměř dokonalý úklid. Na závěr našeho přežití dostal 
každý zúčastněný malý dárek a hlavně diplom za úspěšné přežití v přírodě. 
Všemi aktivitami probíhajícími v rámci akce přežití v přírodě se neustále 
prolínalo povídání si nejen o přežití, ale také o problémech a starostech, 
které děti trápí. Celou akcí se u každé skupiny nesl dobrodružný duch, byli 
jsme přece v lese, i když oploceném, a k tomu i v noci.

A co na to zúčastněné děti? Všechny 
se ještě před večerním uložením ke 
spánku i přes strach, který některé 
zažívaly, dožadovaly další podobné 
akce a nepřešlo je to ani druhý den 
ráno, což považujeme za úspěch.
A co na to zúčastnění dospělí? 
"Jsme rádi, že u nás nemuseli zasa-
hovat žádné jednotky záchranných 
složek." 
Přežití v přírodě bylo pro děti 
i dospělé velkým - a pro dospělé 
a i některé děti - i vyčerpávajícím 
zážitkem. Ještě jednou děkujeme 
lesnické škole za poskytnutí záze-
mí v krásném prostředí arboreta 
Kunratice.
Co říci závěrem? Tak jsme to přežili.                       

Text a foto: Simona Hoťová



Co to tady je? www.zalepsisluknovsko.cz
OSOBNÍ BANKROT–ODDLUŽENÍ. Zpracuji insolvenční návrh, který Vám vyřeší problémy s dluhy. Zpracování návrhu pro jednotlivce 2 000 Kč, 

pro manžele 3 000 Kč. Rychle, důvěrně, spolehlivě. Tel. 722 716 769, e-mail: aeae@seznam.cz. 
SKZ REALITY Rumburk, osvědčená realitní kancelář, www.skzreality.cz/reference-klienti, tel. 603 536 548.
GEPARD FINANCE Rumburk, nejvýhodnější hypotéka, www.gpf.cz/rumburk-snp, tel. 603 536 548.
DEKYPERI Rumburk (u nádraží), čistírna peří, nové přikrývky a polštáře, tel. 412 332 462.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává 

slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant 
všech barev. Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 - 180 Kč/ks. 

Prodej se uskuteční:                                                                                                                   

V sobotu 26. září a 25. října 2015
Šluknov – náměstí u lékárny - 16.20 hodin

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

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

 
AKCE ZÁŘÍ 

Čištění a peeling ultrazvukovou špachtlí 
+ zažehlení séra galvanickou žehličkou + maska.

Anti-akné – 190 Kč/Liftingové – 230 Kč
Jana Provazníková, tel. 725 176 684.

Relax. masáž zad a šíje, choditel a lýtek 
+ prohřívací zábal zad JEN za 299 Kč 

Jana Drábková, tel. 731 712 671
Salon MAX - Královská 827, Šluknov 

www.salonmax.cz

V červencových Šluknovských no-
vinách byla mylně uvedena infor-
mace o sponzoru fofbalové gardy 
a to Teamwelder, s. r. o. Jiříkov. 
Náš celek gardy podpořil p. Dostál 
železářství Šroub, p. Hlinka sta-
vebniny, p. Pecka restaurace Bohe-
mia, p. Boháč kiosek na stadionu 
a p. Přibyl divadlo Šluknov.  

Dušan Blanár

Kopání patek pro osazení strojů Vyhloubené patky Rozmísťování pečlivě zabalených strojů

Průběh osazování Slavnostní otevření proběhlo za vytrvalého deště Informační tabule

Pohled na dokončený fitpark



Muži I.A třída                                       Muži OP – Lipová u Šluknova

So  12. 9. od 17.00   FK Křešice : Šluknov                     So  12. 9. od 17.00   Staré Křečany : Šluknov „B“
So  19. 9. od 16.30   Šluknov : TJ Pokratice                  Ne  20. 9. od 16.30   Šluknov „B“ : Jiřetín pod Jedl.
So  26. 9. od 16.30   Lovosice „B“ : Šluknov                 So  26. 9. od 16.30   Jiříkov : Šluknov „B“
So  3. 10. od 16.00   Šluknov : Česká Kamenice                Ne  4. 10. od 16.00   Šluknov „B“ : Dolní Habartice
So  10. 10. od 16.00 FK Jílové : Šluknov                        So  10. 10. od 16.00 Boletice n/L : Šluknov „B“

 Dorost – I. třída st. dorostu               Žáci – OP st. žáku SEVER

Ne  13. 9. od 10.00   Šluknov : Jílové                            So  19. 9.   10.00   Šluknov : Lipová
Ne  20. 9. od 10.00   Skorotice : Šluknov                                 Ne  27. 9.  14.00   Velký Šenov : Šluknov
Ne  27. 9. od 10.00   Šluknov : Dubí                            So  3. 10.  10.00   Šluknov : Mikulášovice
So   3. 10. od 10.15   Brozany : Šluknov                                   Ne  11. 10.  10.00   Dolní Poustevna : Šluknov
                                 So  17. 10.  10.00   Šluknov : Chřibská

Starší přípravka OP sever            Mladší přípravka OP sever

Ne  13. 9. od 9.00 - Pořadatel Krásná Lípa                                 So  12. 9. od 9.00 - Pořadatel FAŠV
Ne  20. 9. od 9.00 - Pořadatel Jiříkov                                  So  19. 9. od 9.00 - Pořadatel FAŠV
Ne  27. 9. od 10.00 - Pořadatel Mikulášovice                 So  26. 9. od 10.00 - Pořadatel Krásná Lípa
Ne  4. 10. od 9.00 - Pořadatel Krásná Lípa                              So  3. 10. od 9.00 - Pořadatel FAŠV
So  10. 10. od 10.00 - Pořadatel Dolní Poustevna                   Ne  11. 10. od 10.00 - Pořadatel Velký Šenov   
Sponzoři: COLAS, Město Šluknov, Plaston CZ, Kamenoprůmyslové závody Šluknov, s. r. o., VENTOS, Potravi-
ny D+S, Jan Pecka, Zdeněk Navrátil, MWD s.r.o.                                                                                                                    Ladislav Čurgali

...na městském stadionu je nové 
hřiště?
Úvod k článku je poněkud chao-
tický, ale opravdu v prostoru nad 
fotbalovým hřištěm, u vchodu od 
sídla Policie ČR, byla vybudována 
nová venkovní posilovna. Je určena 
nejen sportovcům, ale všem obyva-
telům města. Nemusíte mít obavy, 
že je hřiště určeno pro kulturisty, 
zařízení slouží pro rekreační a kon-
diční cvičení. Doufám, že si na nové 
hřiště najdete cestu a odreagujete 
se od každodenních starostí. 
Realizátory tohoto projektu jsou 
Technické služby Šluknov, Plas-
ton Šluknov a lesnická škola 
Šluknov. Věřím, že to není posled-
ní společný projekt pro naše město. 

Mgr. Bc. Rudolf Sochor 

Jak nám řekl David Žemla (na snímku): „Ještě možná, že s osobního hle-
diska jsem měl cíl dostat se do nedělního finále, což se mi podařilo. 
A kdybych nepokazil druhé kolo, které umím, tak bych měl i na první pade-
sátku.“

Do Rumburku se letos jelo 296 
hráčů a hráček ze 17 zemí Evro-
py. Přihlášení Brazilci se nako-
nec neprezentovali. Přesto ještě 
nikdy nehrálo tolik fotbalgolfistů 
z tolika zemí na jednom turnaji.
Hrálo se v těchto kategoriích 
(v závorce počet účastníků - 
hráčů, dvojic): muži jednotlivci 
(209), ženy jednotlivci (38), 
muži double (99), ženy double 
(15), mix double (52).
V mužích obhájil titul Martin 
Schmücker z Dánska a opět se 
vrátí na první místo světových 
tabulek, na stupně vítězů ho do-
provodil krajan Steffen Bjørn 
Andersen a třetí místo vybojoval 
fantastickým finišem Alex Ko-
ber, když zahrál 4. kolo na PRO-
FI 65 (-7). Až na 15. místě byl 
v tomto turnaji vedoucí hráč svě-
tového žebříčku Tobias Mathäß 
z Německa, který v květnu 2015 
vyhrál Czech Open.
Kategorii žen ovládly hráčky ze 
Švédska. Suverénně zvítězila 
třetí hráčka světového žebříčku 
Emelie Höök před svou krajan-
kou Elin Djursvik, bronzová byla 
překvapivě Tanja Kristiansen. Až 
čtvrtá byla Pernilla Nordgren, 
vedoucí hráčka světového žeb-
říčku.

Vedlo se i našim  
Lukáš Jurajda, který po několika-
měsíčním tréninku na Dymníku 
přímo proháněl světovou špičku. 
Nebyl mezi favority, přesto ve fi-
nále turnaje hrál v jednom flightu 
s Alexem Kobrem a ve třetím kole 
s Tobiasem Mathäßem. Konečné 
sedmé místo je takový malý spor-
tovní zázrak, u kterého Lukášovi 
zdárně sekundoval Tomáš Ne-
umann, který děleným sedmým 
místem v letošním turnaji potvrdil 
pozici nejlepšího českého hráče fot-
balgolfu! 

V ženách jsme měli také své za-
stoupení. Do první světové třicít-
ky v žebříčku se po tomto turnaji 
posunou obě reprezentantky Fot-
balparku Dymník Jana Bernaso-
vá - 12. místem, Michala Reinová 
15. místem a 20. místo obsadila 
Gabriela Rejhová. Zde je třeba říci, 
že nadvláda seveřanek je přímo 
brutální, v turnaji bylo do 20. místa 
osm hráček ze Švédska, tři z Dán-
ska, jedna Norka a pět hráček z Ně-
mecka, které doplnila trojice našich 
reprezentantek.              Text: Jan Rein

Foto: Josef Holan
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Prodám chalupu 
v Rožanech u Šluknova 

s pozemkem o velikosti 4 600 m² (Královka). 

Cena 400.000 Kč
informace 

na telefonním čísle 774 186 101


