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Členové sdružení „Šluknovské Království“ před nějakým časem svépomo-
cí a na vlastní náklady vylepšili autobusovou zastávku Kostel, když zajistili 
malbu této zastávky a vloni i zastávky U přádelny. Ve svém volném čase je 
namaloval Jan Kůla.
Tyto viditelné aktivity ocenili nejen všichni Králováci, ale denně potěší 
i mnohé cestující z autobusů.
Království má však u hlavní silnice krom dvou krásných zastávek také ně-
kolik rozpadlých domů, které chátrají již několik let a hyzdí tak tuto část 
města Šluknova.
Ptáme se za Vás vedoucího Stavebního odboru MěÚ Šluknov Ing. Sta-
nislava Maška: „Jak a kdy budou tyto ruiny odstraněny?“

Český svaz ochránců přírody 
(ČSOP) slavnostně zpřístupnil 
část území bývalé vojenské střel-
nice u Šluknova a vybudoval zde 
naučnou stezku. Návštěvníci se 
ode dneška (18. 9. 2015) dostanou 
od nedaleké chráněné nivní louky 
po haťovém chodníku a mostku až 
k třista let starému dubu.
Krásné místo na příjemné procház-
ky, především pro obyvatele Šluk-
nova, vzniklo v rámci programu 
NET4GAS Blíž přírodě. „Ten se 
snaží lidem poučnou i zábavnou 
formou přibližovat přírodu, kterou 
mají leckdy doslova za domem a o je-
jíž existenci třeba někteří neměli ani 
ponětí,“ řekla Zuzana Kučerová 
z NET4GAS.
Stezka představí malý Wenischův 

Nový turistický cíl – Stezka Střelnice u „Pazderáku“
rybníček, mokřady a nivní louky, 
nebo památný dub v prostoru býva-
lé střelnice, od které převzala i své 
pojmenování. Vyskytují se tu spíše 
běžné druhy rostlin a zvířat, ale 
pozorní návštěvníci mohou spatřit 
chráněné ledňáčky, ropuchy nebo 
čolky. Pozůstatky střeleckých pozic 
a dostřelišť jsou v terénu patrné ješ-
tě dnes. Malý i velký návštěvník si 
tak může na vlastní kůži vyzkoušet 
odhad vzdálenosti umístěných ter-
čů v terénu na interaktivním prvku 
stezky. 
„Jedním z hlavních důvodů, proč 
jsme vybrali do programu tuto lo-
kalitu, byl památný dub, který jsme 
chtěli ukázat veřejnosti a který je 
jakýmsi cílem a „odměnou“ pro ná-
vštěvníky, kteří na stezku zavítají,“ 

říká člen místního sdružení ČSOP 
Pavel Bolík. Navíc dodává, že: 
„Díky haťovému chodníčku a most-
ku se nyní lidé bezpečně dostanou 
přes zamokřené části území suchou 
nohou a zvládnou to jak rodiny s dět-
mi a kočárky, tak handicapované 
osoby s doprovodem. Na konci si lidé 
mohou odpočinout pod zastřešeným 
posezením.“
Trasa stezky měří asi 450 met-
rů a nachází se dva kilometry od 
rozcestníku turistických tras na 
hlavním šluknovském náměstí. 
Návštěvníci se tam z centra do-
stanou po modré turistické trase 
a dále po cyklotrase 3043. GPS  
51.0094981N, 14.4694756E.
Na vybudování nové naučné stez-
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Městský úřad Šluknov, odbor stavební úřad (dále jen „OSÚ“) řeší havarij-
ní stavby v celém územním obvodu, zahrnující Šluknovský výběžek, s je-
jich vlastníky, a musí přitom dodržovat všechny platné právní předpisy. Jen 
pro ilustraci se jedná kolem 35 staveb, které negativně ovlivňují své okolí 
a jsou podobné těm v Království. OSÚ má přehled o havarijních stavbách 
v Království a usiluje o to, aby jejich vlastníci naplnili své povinnosti, které 
jim ukládá především zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Jednou z hlavních povinností každého vlastníka stavby je udržovat stavbu 
po celou dobu její existence tak, aby byl zabezpečený její dobrý stavební 
stav, nedocházelo ke znehodnocení stavby, a co nejvíce se prodloužila její 
uživatelnost (ustanovení § 154). 
Až teprve poslední novela stavebního zákona připustila možnost ukládat 
sankce vlastníku stavby, když si neplní shora uvedenou povinnost (§ 154 
stavebního zákona), a to až do výše 200 000 Kč.
OSÚ je zmocněný § 132 stavebního zákona vykonávat soustavný dozor 
nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných 
zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vy-
plývajících ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho pro-
vedení.
OSÚ proto vychází z pravidelné kontrolní činnosti, kterou provádí na pod-
něty, stížnosti nebo oznámení a při zjištění neplnění povinností vlastníka 
stavby využívá možností, ke kterým je zmocněný stavebním zákonem.  
Poměrně značné úsilí je ze strany OSÚ věnováno předcházení takových 
stavů, jaký je nyní registrován v katastrálním území Království u domu 
č. p. 391, č. e. 5 nebo č. e. 2. Není žádným tajemstvím, že OSÚ ještě v době, 
kdy se tyto stavby užívaly, při zjištění zhoršujícího se stavebně technického 
stavu, vyzýval jejich vlastníky, aby zjednali nápravu. Např. u č. p. 391 evi-
duje první rozhodnutí, kterým upozornil na nezbytnost stavebních úprav 
rodinného domu a uložil opatření k nápravě, bylo vydané již v roce 1997. 
U rekreačního domu č. e. 5 pak OSÚ vyzýval vlastníky ke zjednání nápravy 
v říjnu 2011, tedy ještě než došlo k vyhoření. 
Příčin, proč se vlastníci o své nemovitosti nestarali, je mnoho. Každý, kdo 
vlastní stavbu, ví, jaké potíže s jejím udržováním jsou. Kromě nedostatku 
finančních prostředků k tomu ve většině opuštěných a neudržovaných 
domů je nutné připočítat např. neshody mezi spoluvlastníky, dlouho trva-
jící dědická řízení, exekuční řízení, insolvenční řízení, nepřebírání poštov-

ky se dále podíleli: Lesnická škola 
Šluknov, město Šluknov, Technic-
ké služby města Šluknova a Země-
dělství Houdek a jak dodal ředitel 
lesnické školy Rudolf Sochor, věří, 
že tento projekt nebyl ve spoluprá-
ci výše uvedených partnerů poči-
nem posledním. 
Samotné otevření stezky se neslo 
ve slavnostním duchu za přítom-
nosti vedení města, žáků šluk-
novské základní školy a lesnické 
školy a dalších přihlížejících z řad 
veřejnosti. Otevření stezky přišli 
podpořit také zástupci Lesů ČR 
a Národního parku České Švýcar-
sko. Pro děti byl na trase stezky 
připraven vědomostní kvíz a též 
nechybělo občerstvení pod mo-
hutným dubem. Věříme, že stezka 
bude činit radost mnoha návštěv-
níkům, kteří do těchto míst Šluk-
nova zavítají.           Lucie Matulová, 

David Hlinka

Nový turistický cíl – Stezka Střelnice u „Pazderáku“
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ních zásilek, zástavní práva atd. 
Jestliže se tedy vlastníci těchto staveb o svůj majetek zodpovědně nepo-
starali (např. půjčkami, odprodejem, žádostí o pomoc od obce apod.) 
a dopustili stav, který se označuje jako ruina, pak je názor na jejich 
odstranění z veřejných prostředků oprávněný. Přesto je zásah do sou-
kromého vlastnictví ze strany státního orgánu velice problematický 
a složitý.
Je proto na zvážení stavebního úřadu, zda přistoupí k zahájení řízení o ne-
odkladném odstranění stavby, nebo k nutným zabezpečovacím pracím. 
V případě, že řízení dospěje do stádia, kdy je pravomocně rozhodnuto, ješ-
tě neznamená, že vlastník na své náklady splní uložené povinnosti. Tato 
situace u jedné z uváděných staveb již v roce 2012 nastala. Jelikož nebylo 
rozhodnutí respektováno, bylo nezbytné pokračovat ve vymožení splnění 
povinností, a proto OSÚ přistoupil k náhradnímu plnění výkonu rozhod-
nutí. V takovém případě je možné, hrozí-li nebezpečí z prodlení, zabezpe-
čit neodkladné odstranění nebo nutné zabezpečovací práce prostřednic-
tvím stavebního podnikatele a náklady na ně hradí obec, jejíž obecní úřad 
je stavebním úřadem. V územním obvodu stavebního úřadu, tedy v celém 
Šluknovském výběžku by tak všechny „ruiny“ mělo finančně pokrýt město 
Šluknov. Pro představu je nutné uvést, že pro odstranění domu č. p. 391 
v Království je potřebné mít finanční částku přibližně ve výši 300 000 Kč.
Otázka jak odstranit stavby, které jsou v havarijním stavu je zodpovězena. 
Na druhou část otázky, dokdy, je odpověď obtížnější. Řeší se již několik let 
na úrovní nejvyšší MMR, MF, Veřejná ochránkyně práv.
Shora uvedené konstatování potvrzuje veřejná ochránkyně práv (ombud-
smanka):
Rozhodnutí stavebních úřadů nařizují vlastníkovi například provést ne-
zbytné úpravy, nutné zabezpečovací práce na stavbě či neodkladné od-
stranění stavby, která je v havarijním stavu a ohrožuje životy či zdraví lidí. 
V prvé řadě je na vlastníkovi, aby rozhodnutí splnil, ale ne vždy se tak sta-
ne. Pak musí výkon rozhodnutí zajistit obce, které to však odmítají, protože 
zajištění financování nákladů na výkon rozhodnutí stavebních úřadů jsou 
pro jejich rozpočty zatěžující. Důsledkem je, že se taková rozhodnutí té-
měř nevykonávají. Díky vytrvalosti Kanceláře veřejného ochránce práv se 
ale chystají změny. „Stát nemůže rezignovat na naplnění rozhodnutí, která 
vydal,“ okomentovala situaci ochránkyně Anna Šabatová.
Kdy však ke zmiňovaným změnám skutečně dojde, se dá těžko odhadovat.

Za OSÚ Ing. Stanislav Mašek
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Vážení a milí spoluobčané,
podzimní měsíce přinesly mnohé další události a dovolím si Vás o ně-
kterých z nich informovat. 
Dopravní nehoda na přejezdu
Během několika posledních měsíců se stalo, bohužel, několik doprav-
ních nehod, při kterých došlo ke srážce vozidla s projíždějícím vlakem. 
Poslední nehoda byla dramatická a při srážce nákladního vozu s vlakem 
bylo zraněno 12 lidí. Nejhůře zraněným je strojvůdce vlaku. Tato udá-
lost proběhla i v médiích a opakovaně byla kladena otázka, jak je možné, 
že v poslední době dochází často k nehodám na železničním přejezdu. 
Společným jmenovatelem je jistě nepozornost řidičů, spěch, nerespek-
tování základních pravidel silničního provozu. Ovšem lze se s největší 
pravděpodobností domnívat, že svůj podíl na těchto událostech měla 
i potřeba řidičů „stihnout zelenou“ na semaforu, kterým byla řízena do-
prava na komunikaci v době její rekonstrukce, byť byl semafor umístěn 
od přejezdu dostatečně daleko. A jak předcházet takovým tragédiím? 
Nyní je již rekonstrukce komunikace dokončena a semafor již není po-
třeba. Co je ovšem zásadní, aby řidiči věnovali svou pozornost opravdu 
řízení vozidla, nepodceňovali nebezpečí, aby byli ohleduplní a nesle-
dovali pouze čas, aby dojeli na místo určení co nejdříve. Podstatné je 
dojet, třeba i s několikaminutovým zpožděním, ale v pořádku.
Cvičení Integrovaného záchranného cvičení
V pátek 11. září 2015 proběhlo u vlakového nádraží v Dolní Poustev-
ně taktické cvičení Integrovaného záchranného systému – Policie ČR, 
profesionálních hasičů, dobrovolných hasičů a záchranné služby. Mno-
hé naše občany znepokojilo toho dne v dopoledních hodinách varovné 
houkání a projíždění hasičských vozidel a sanitek se zapnutými majáky. 
V Dolní Poustevně byl připravený reálný obraz dopravní nehody. Ha-
varovaný autobus byl plný zraněných žáků jedoucích do školy. Namas-
kovanými a zraněnými cestujícími byli žáci z Bezpečnostně – právního 
oboru SLŠ a SOŠ Šluknov. Ti vzali svou roli opravdu vážně a svými 
výstupy přispěli k opravdu reálné podobě celé situace. My, přítomní 
a přihlížející tomuto cvičení, jsme měli možnost na vlastní oči vidět, jak 
probíhá vyprošťování zraněných, jejich třídění, první pomoc, spoluprá-
ce zasahujících týmů. Všechny zasahující jednotky odvedly opravdu 
skvělou práci. Nejlépe by bylo, aby hasiči, zdravotníci a policisté mohli 
své dovednosti a znalosti prokázat vždy jen při taktických cvičeních. 
Ovšem skutečnost je jiná a jejich služeb je potřeba více než dost. Všem 
náleží za jejich práci poděkování.
Strategický plán rozvoje města Šluknov 2015 – 2025
Zastupitelstvo města na svém zasedání schválilo velmi důležitý doku-
ment, a tím je Strategický plán rozvoje města Šluknov 2015 – 2025. Na 
jeho tvorbě se v průběhu několika měsíců podílelo několik týmů pra-
covníků složených ze zaměstnanců města, vedení města, zastupitelů 
a zástupců organizací, jejichž zřizovatelem či zakladatelem je město 

Šluknov, spolků, zaměstna-
vatelů i široké veřejnosti. Na 
základě získaných informa-
cí, názorů a potřeb občanů, 
podnikatelů, zájmových or-
ganizací a dalších subjektů 
ve městě byly zformulovány 
představy o budoucnosti 
města. Strategický plán je 
ale „živým materiálem“, 
se kterým se dá v průběhu 
let pracovat, doplňovat jej, 
měnit podle potřeb občanů 
města a finančních mož-
ností. K nahlédnutí je k dis-
pozici na Odboru rozvoje 
a životního prostředí a je 
také zveřejněn na webových 
stránkách města.
Nový hydrant
V místě mezi ulicí Křečanskou a Kunratickou (naproti Domovu pro se-
niory) byl instalován nový nadzemní požární hydrant. Ten již delší dobu 
postrádali profesionální i dobrovolní hasiči. Zdroj vody je pro jejich 
práci naprosto nezbytný, o tom nelze pochybovat. Hydrant lze využít 
i pro potřebu zajištění pitné vody pro občany prostřednictvím cisterny, 
pokud by došlo k problémům nebo přerušení dodávky pitné vody.
Město má zájem koupit Pivovarský rybník 
Město Šluknov vstoupilo do jednání s místní organizací Českého rybář-
ského svazu ve věci odkoupení Pivovarského rybníka (pod zámeckým 
parkem) do majetku města. Tento rybník je ve špatném technickém 
stavu a je třeba opravit hráze i přilehlé pozemky tak, aby rybník tvo-
řil s přilehlým zámkem a parkem ucelený a upravený prostor. Rekon-
strukce vodní nádrže je nákladnou záležitostí a rybářský svaz takovým 
množstvím finančních prostředků nedisponuje. Město ale zase nemů-
že ze zákona investovat do nemovitostí, které nejsou v majetku města. 
Proto město činí kroky, aby se Pivovarský rybník stal jeho majetkem. 
Pochopitelně bychom využili možnosti požádat o dotaci. Spolu s opra-
vou hráze a blízkého okolí by se vybudoval i chodník podél zámecké zdi, 
v místě stávající pěšiny, která je hojně využívána. Věřím, že naše kroky 
povedou k zdárnému cíli, na jehož konci bude pěkně upravený další 
kousek našeho města. 
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem příjemné prožití krásných pod-
zimních měsíců, které lákají nejen k procházkám do přírody, ale také 
k práci na zahrádkách a k houbaření. 

Eva Džumanová

Skoro zapomenutá vlaková nehoda u České Kamenice
Vlaková nehoda u České Kameni-
ce - závěr
Strojvedoucí Brejlovec si po spatře-
ní řítících se vozů uvědomil, že sou-
prava ujíždí neřízeně, změnil proto 
směr jízdy a započal před nimi 
“ujíždět”. Po ujetí poměrně krátké 
dráhy začal s brzděním, záměrem 
bylo najetí soupravy vozů do jeho 
lokomotivy a tím i její “zbrzdění”. 
Náraz byl však velmi silný, zde-
formoval i hlavní rám lokomotivy 
- k vykolejení však nedošlo. Vzhle-
dem k hmotnosti “rozjeté” sou-
pravy však ani ke zbrzdění. Ba na-
opak - souprava postupně nabírala 

rychlost až ke 135 km/h (povolená 
byla 60!), za lomozu, jiskření kol 
a odlétávání ohromného množství 
prachu prolétla Českou Kamenicí 
i Veselým pod Rabštejnem, přičemž 
projela i dva velmi frekventované 
přejezdy.
Za přejezdem u obce Markvartice 
došlo k vykolejení posledních dvou 
vozů, souprava však stále “držela” 
pohromadě a likvidovala tak že-
lezniční svršek. Po ujetí několika 
stovek metrů se vozy odtrhly, pře-
vrátily na bok a náklad se vysypal 
ven. Rozdělením soupravy začala 
účinkovat tlaková brzda a odtrhlo 

se dalších 9 vozů, které se zastavily 
samovolně před železniční stanicí 
Markvartice. Sám Brejlovec se zby-
lými čtyřmi vozy dobrzdil až těsně 
před Benešovem nad Ploučnicí, cca 
18 km od místa “střetu”. Tyto vozy 
vůbec nebrzdily, neboť měly vypnu-
té brzdové rozvaděče (odtud i poz-
dější podezření na sabotáž).
Vzhledem k tomu, že se tato nehoda 
obešla bez zranění či úmrtí, upadla 
téměř v zapomnění. Na tehdejší po-
měry byla škoda poměrně značná 
- 625 tisíc korun. Vzhledem k po-
měrně silnému vytížení trati byla 
opravena v rekordním čase tří dnů!

Hlavními viníky nehody byli ozna-
čeni topič a strojvůdce z děčínského 
stroje, kteří nezajistili soupravu při 
odvěšování lokomotivy od soupra-
vy. Topič byl odsouzen na dva roky 
odnětí svobody, strojvedoucí na 18 
měsíců. Slečna výpravčí z Mlýnů 
odešla s podmíněným trestem, 
avšak nehoda ji poznamenala na 
celý další život, zpět na dráhu se 
vrátila po tříletém zákazu činnos-
ti, avšak již pouze nakrátko. A ve 
stanici Mlýny již slovo “nedbalost” 
nemělo nikdy místo.

             Jiří Mikisch
Z publikace Srpnová neděle
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Konečně vedra skončila - je pravý čas vyrazit na cesty. Odjíždím opět vla-
kem do Děčína, kde na mě čeká můj kamarád a spolu se přesunujeme do 
Hřenska, cílem by se měly stát soutěsky. Hřensko je překrásné, už když 
jsme přijížděli, krajina Českého Švýcarska mě okouzlila. Jaroslav vybral 
dobře.
Vydáváme se turistickou stezkou k soutěskám - je to příjemná trasa, pře-
vážně samá rovinka (až na závěr při stoupání na Mezní louku). Ani jsme 
chvílemi nevěděli, kam dříve koukat! Překrásné skalní útvary a po levé/
pravé straně říčka Kamenice. Cesta vede dokonce několika “tunely” ve 
skalách. Celá trasa je lemována tabulemi s popisy zajímavostí ze světa 
zvířat či rostlin. Ale to hlavní, co mého kamaráda Jardu do soutěsek táhlo, 
byla plavba na lodičkách. Bohužel, pro velký zájem jsme absolvovali pouze 
cestu po tzv. Edmundově soutěsce. Divoká soutěska byla plně “obsazena” 
německými kolegy turisty, čekání jsme odhadli tak na dvě hodiny.

Tajemnou cestou soutěsek v Hřensku s překrásnými skalními útvary

Pan převozník byl naprosto úžasný. Hovořil nejen česky, ale i německy. 
Vtipně, se zápalem. Dozvěděli jsme něco o pašování z Čech do Německa 
a naopak, něco málo o vzniku místních nádherných přírodních zajímavos-
tí. Dokonce nás v lodi pěkně pohoupal, což mi okamžitě připomnělo epizo-
du z filmu “Na samotě u lesa”: “Nehoupat” (ústy pana Lorence).  
Po plavbě na říčce Kamenici následoval cca patnáctiminutový výstup na 
Meznou, vynikající oběd v restauraci “U Marešů” tamtéž - s nádherným 
výhledem na Pravčickou bránu. Doporučuji vřele všem příznivcům turisti-
ky, milovníkům našeho přenádherného kraje.

Text a foto: Jiří Mikisch

Z Dolní Poustevny do Šluknova a „po svých“

Dnešní výlet jsem naplánoval jako 
spíše náročný, pro rodinu s dětmi je 
nevhodný.
Vyrážím oblíbeným vlakem do Dol-
ní Poustevny a odtud do městečka 
Sebnitz. Téměř u hranic mě zaujal 
Dinopark, vstupné je přijatelné 
a doporučuji, pravěk je opravdu ve-
lice zajímavý. Některé modely jsou 
vyvedeny tak, jako by mě snad chtě-
ly i kousnout.
Pokračuji dále po turistickém zna-
čení – modrá, lesem směrem na 
Tomášov, po levé straně míjím roz-
hlednu Tanečnici. Tomášov je ma-
lebné rekreační středisko, možno 
se občerstvit (opravdu dobrá káva).
Přicházím na tzv. Zlodějskou ces-
tu (existují dvě, č. 1 a 2). Jedná se 
o historický název, v dřívějších do-
bách se zde poměrně dosti olupo-
vali poutníci. Dnes již není třeba 
se bát, je to pouze lesní cesta. Na 
rozcestí U tří buků (dnes je tu jen 
jeden jediný) je příjemné turistické 
odpočívadlo.
Při křižovatce České silnice a Zlo-
dějské cesty stával hostinec Hančův 
vrch, zhruba proti němu v lese mů-
žeme vidět pamětní kámen Franze 
Schneidera z Mikulášovic, který 
zde byl v roce 1885 zabit bleskem.
Vydávám se po turistickém znače-
ní do Mikulášovic, kde mě zaujala 
kaple Nejsvětější Trojice. Je to je-
dinečná stavba z roku 1742. Tato 
stavba po druhé světové válce, jako 
spousta jiných církevních objektů, 

Reakce na článek ve Šluknovských novinách č. 9
Vážený pane Jiří Mikischi,
přečetl jsem si Váš článek o cestování a krasném dni, který se pro Vás změ-
nil skoro v horor a musím reagovat, protože jsem osobou zodpovědnou za 
chod restaurace na hradě Tolštejn. A proto mi Váš zážitek není lhostejný. 
Ve svém článku píšete, že jídlo nebylo jídlo, ale "žrádlo", musím napsat, že 
náš jídelní lístek obsahuje asi tak dvacet jídel, včetně jídel bezmasých, dět-
ských, sladkých a dále pak v cenových relacích od čtyřiceti po stočtyřicet 
Kč. Tím chci upozornit na to, že si může každý vybrat, na co má chuť a na co 
stačí jeho peněženka. Článek, který jste napsal, postrádá upřesnění toho, 
co jste jedl, zda guláš, svíčkovou nebo něco dalšího, postrádá, zda jste to 
reklamoval u personálu, zda jste to zapsal do knihy návštěv. Tato je veřejně 
přístupná a je pro zákazníky, v takovém případě bych mohl reagovat a udě-
lat opatření pro zamezení jakéhokoli šlendriánu v budoucnosti. Vážený, já 
jsem velkým příznivcem turistiky a rád se vydávám na cesty, vždy, když se 
mi stane něco podobného jako Vám, snažím se celou záležitost řešit přede-
vším okamžitě a na místě. Následně, když neuspěji, postupuji dále, není 
přeci mým úmyslem poškozovat, ale napravovat. Pane Mikischi, jak jste 
použil ve svém článku, cituji: "Sebral jsem se ,omluvil (prosím já obsluze) 
a odešel, tak i já se Vám tímto omlouvám. Nevím, za jaké jídlo, nevím vlastě 
za co, ale přesto se omlouvám a přeji Vám i sobě co možná nejvíce hezkých 
chvil na toulkách přírodou a přeji si, aby ty tisíce návštěvníků, které k nám 
ročně přijdou, se nenechaly odradit a zase přišly.

Josef Krejčí
S panem Krejčím jsem hovořil a bylo mi slíbeno, že bude zjednána nápra-
va. Věřím, že paní kuchařka měla indispozici a že to bylo ojedinělé.
Těším se, až pojedu příští rok s přáteli na Tolštejn, že bude můj článek plný 
chvály.                                                                                                                       Jiří Mikisch

Překrásné výhledy z hradu Tolštejn

zpustla. Je postavena v neobvyklém 
půdorysu s vykrojenými rohy, který 
symbolizuje trojjedinost Boha. Od 
roku 1958 je však (jak neobvyklé!) 
kaple památkově chráněna.
Jdu dále po modré a přicházím na 
Zelený vrch. Odtud lze jít po zelené 
směrem na Brtníky, prameny Man-
davy, nebo také na Hrazený. Já se 
ale vydávám po červené na Číhanou 
a Kunratice, domů. Kámoš Jarda 
je nějak „ušlý“. Celá trasa měří 28 
km.                 Text a foto: Jiří Mikisch

... členové Spolku Němců a přátel německé kultury upravují oplocené pro-
stranství kolem sochy Ecce homo v ulici Dr. E. Beneše?

Text: Helga Hošková, foto: Hana Janková 

Víte, že...
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V neděli 27. září proběhl další turistický pochod Pětiměstí. Tentokrát se 
účastníci této akce sešli na německé straně v obci Neusalza - Spremberg. 
Plánovaná trasa byla dlouhá 5 km a vedla okolo obce. Procházkou jsme 
došli až ke státní hranici, dále jsme prošli část trasy lesem, část mezi poli. 
Krásné a slunečné počasí nám dopřálo nádherný pohled na okolní krajinu. 
Příjemně unaveni jsme se na konci pochodu sešli ve Střeleckém domě, kde 
pro nás zástupci Střeleckého spolku připravili velmi příjemné občerstvení. 
Pochodu se zúčastnilo z české i německé strany odhadem 110 lidí, přítom-
ní byli i starostové a starostky obcí Pětiměstí. Je velmi potěšující, že si tato 
akce získala své stále příznivce a každoročně přibydou i noví. Příští rok je 
plánovaný turistický pochod v Oppachu a věřím, že se tam sejdeme v mini-
málně stejném počtu.

Eva Džumanová

Výlety Pětiměstí se už staly tak oblíbené, že řada Šluknovanů na ně už netr-
pělivě čeká. V neděli 27. září 2015 se konečně dočkali. Autobus nás tento-
krát vezl do Neusalzy-Sprembergu, kde nás milými slovy přivítal starosta 
pan Günther Paulig. Průvodcem nám byl pan Nocke, který nás vedl k čes-
ko-německé hranici u Černého rybníka. Tento přechod byl otevřen 1. dub-
na 1992 za účasti starostů města Neusalzy a Šluknova. Upozornil nás také 
na první kuriozitu. Rybník na německé straně se totiž také jmenuje Černý. 
Na rozdíl od toho našeho, který lidé využívají ke koupání, ten německý 
slouží k chovu a lovu ryb. 
Naše cesta pokračovala dále lesem do části Sonneberg. Jméno dostala 
podle 401 m vysokého kopce. Prvních sedm domů bylo postaveno kolem 
roku 1800. Ještě dnes tu stojí bývalá hospoda, která kdysi sloužila pašerá-
kům k prodeji či výměně zboží. Celý Sonneberg je v současné době chrá-
něný a nesmí se zde stavět nové domy. Cestou jsme viděli železniční trať, 
vedoucí z Drážďan do Žitavy. Byla zprovozněna 1. května 1875 a vede přes 
český Fukov. Z té doby pochází i nádražní budova. Pokračovali jsme dál 
silnicí Lindenstrasse kolem nového městského hřbitova, vybudovaného 
roku 1817. 
Po několika metrech jsme už z dálky viděli uměle vybudované koupaliště 
s třímetrovým skákacím můstkem, skluzavkami atd. Má rozlohu 30 000 
m2 a je z širokého okolí největší. Pan Hocke nám prozradil, že i přes vy-
sokou návštěvnost v letošním horkém létě nebyly pokryty náklady na jeho 
provoz. 
Naše cesta se blížila k cíli a my jsme se ještě jednou ocitli v části Sonneberg. 
Tentokrát jsme viděli zrekonstruovanou bývalou továrnu na zpracování 
lnu. Naproti přes ulici je ještě dnes rybník, ve kterém se len namáčel. Dnes 
jsou v jejích halách vyráběny plastové díly k automobilům.
A už jsme stáli opět u Střeleckého domu, který si členové Střeleckého spol-
ku přebudovali z bývalé sklářské školy, a kde nás čekalo pohoštění. Naše 
paní starostka poděkovala všem za perfektně připravenou trasu i bohaté 
občerstvení. I neusalzský starosta se s námi všemi rozloučil a poděkoval 
nám za hojnou účast. Také my děkujeme všem za krásné nedělní odpoled-
ne. I panu řidiči, který nás v pořádku přivezl zpět do Šluknova.

Za účastníky výletu Helga Hošková

Napsali jste nám: Výlety 
za poznáním v Německu

Tentokrát jsme zamířili do kraje 
Káji Maříka, Mníšku pod Brdy.
Cesta nás zavedla na pěkně zre-
konstruovaný státní zámek o 65 
pokojích, z nichž malá část je velmi 
pěkně dobově zařízena. Průvodky-
ně nás seznámila s historií zámku 
i s jeho majiteli. Poslední expozice 
byla věnována panenkám v dobo-
vém oblečení, od pravěku až po 
současnost.
Povinné foto… A již jsme spěchali 
do stylové restaurace U Káji Ma-
říka, kde jsme se dobře a za lidové 
ceny naobědvali. V sousedství jsme 
objevili cukrárnu, využili jsme chví-
li volna na posezení u kávy a zá-
kusku. Posilněni a v dobré náladě 

Šluknovští senioři opět na cestách za novými zážitky
jsme odjížděli k Dobříši na Strž. 
Po krátké procházce podél rybníka 
jsme se dostali k cíli našeho puto-
vání, k Památníku Karla Čapka. 
Ve dvoupatrové vile je skryt poklad 
v podobě fotodokumentace celého 
života Karla Čapka a jeho rodiny. 
Paní, která vilu spravuje, nám vy-
právěla o jeho životě, láskách, ko-
níčcích, díle, přátelích z oboru čes-
ké kultury a politiky, mezi nimiž byl 
i dnes tak diskutovaný F. Peroutka, 
i o jeho smutném konci o Vánocích 
r. 1938. Plni dojmů jsme se vydali 
na zpáteční cestu k domovu. Výlet 
se vydařil.

Věra Šnajdrová, 
Svaz důchodců Šluknov
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Nedávno jsme informovali o spolupráci města 
Šluknov s Nadací ČEZ, která vložila podporu 
na opravu tohoto křížku do mobilní aplikace 
Nadace ČEZ EPP Pomáhej Pohybem. V této 
aplikaci EPP jsme mohli podporovat obno-
vu křížku svojí vlastní aktivitou – pohybem, 
který Vás baví – chůze, běh, bruslení, jízda na 
kole, procházka s kočárkem, atd…
Cíl byl dosažen, a to ve velice krátké době. 
Příjemně nás to překvapilo a potěšil nás tak 
zájem široké veřejnosti o náš projekt.
A co nás vlastně ještě čeká? Původní žádost 
o dotaci byla ve výši 133 000 Kč, ale nebyli 
jsme úspěšní z důvodu nemožnosti napaso-
vání na dotační okruhy. Mobilní aplikací Na-
dace ČEZ EPP Pomáhej Pohybem dostaneme 
dotaci ve výši 80 000 Kč, ale město Šluknov 
finanční rozdíl doplatí a plánovaná obnova 
kříže a jeho okolí tak započne zřejmě již le-
tos. Celkové náklady jsou vyčísleny na částku 
177 396 Kč vč. DPH.
Děkujeme tímto za Váš aktivní zájem, a po-
kud Vás zajímá a baví tato forma podpory 
projektů, můžete pokračovat a své obdržené 
body věnovat i jiným projektům.

Za ORŽP foto a text Michal Bušek 

Obnova Zeckelova kříže nad zastávkou 
ČD Císařský ve Šluknově je nyní realitou

DŮLeŽITÁ
INFORMACe

Poslední svoz popelnic na bio od-
pad se uskuteční ve dnech 27. 10. 
2015 - úterní svoz a 30. 10. 2015 
– páteční svoz.
Nádoby zůstávají v držení nájem-
ců nádob. O svozovém plánu pro 
rok 2016 Vás budeme informovat 
počátkem roku 2016 v místním 
tisku, osobně i telefonicky na MěÚ 
ve Šluknově, odbor rozvoje a život-
ního prostředí, tel. č. 412 315 315, 
osobně i telefonicky v Technických 
službách spol. s r. o., Císařský 378, 
Šluknov, tel. č. 412 386 202 a na 
webových stránkách města Šluk-
nova www.mesto-sluknov.cz. 

Za ORŽP Božena Naňáková

Město Šluknov navazuje na loň-
skou akci výsadby ovocné aleje na 
Knížecí a opět nabízí široké veřej-
nosti možnost aktivní účasti na 
výsadbě aleje v krajině. V letošním 
roce se však nebude jednat o vý-
sadbu dřevin ovocných, nýbrž o vý-
sadbu tradičních listnatých stromů 
– lip a dubů. 
Město ve spolupráci se sdružením 
Arnika připravilo projekt výsadby 
zcela nové aleje podél polní cesty 
vedoucí od křížové cesty v Králov-
ství nad Rybničnou směrem k fu-
kovské bráně, v jejímž rámci bude 
vysazeno 59 dubů a 43 lip. 
Výsadba proběhne ve dnech 
30. a 31. října a rádi přivítáme 
každého dobrovolníka, který bude 
ochoten zasadit strom a oživit tak 
zapomenutou polní cestu s krás-
ným výhledem. Akce bude před 
konáním znovu inzerována na vý-
věskách, webu města i městském 
facebooku, nicméně zájemci se mo-
hou již nyní hlásit v kanceláři Od-
boru rozvoje a životního prostředí, 
kde obdrží další informace o akci.

Mgr. Martin Chroust

POZVÁNKA

Bude se vám líbit renovace parku v Rožanech?
Jednou z priorit loni zvoleného 
zastupitelstva je i obnova měst-
ské zeleně v místních částech, kde 
doposud, až na dílčí výjimky, ne-
byla realizována. Pravděpodobně 
nejvýznamnější plochou parkové 
zeleně mimo centrum města je par-
čík v Rožanech, kde byla částečná 
parková úprava založena přibližně 
v 70. letech minulého století. Úpra-
va však nebyla dotažena do konce 
a kromě zajímavého tújového stro-
mořadí podél cesty na Novou ves 

zahrnovala pouze výsadbu několi-
ka smrků pichlavých, keřů a založe-
ní dnes již částečně zaniklých cest. 
Velká travnatá plocha zůstávala bez 
využití, stejně tak již dnes absentují 
koše a lavičky.
ORŽP ve spolupráci se zahradní 
architektkou Ing. Jaburkovou při-
pravil projekt na komplexní obno-
vu parku rozdělenou na dvě etapy. 
V první etapě, která proběhne le-
tos na podzim, bude odstraněno 7 
jedinců smrků pichlavých a zane-

dbané keřové patro. Posléze bude 
obnovena centrální cesta od čer-
pací stanice k restauraci Rožanka 
a bude provedena výsadba centrál-
ní lipové aleje podél cesty o počtu 
celkem 37 ks malokorunných kulti-
varů lip. Současně bude instalová-
no 5 laviček a 1 odpadkový koš.
V druhé etapě, která by měla pro-
běhnout na jaře příštího roku, bude 
dokončena cestní síť a provedeny 
výsadby celkem 30 okrasných soli-
térních dřevin v doposud nevyužité 

zelené ploše (javory, jírov-
cem, buky, jedlovce, jilmy, 
habry, aj.). V případě zájmu 
místních by později mohly být 
na volných plochách instalo-
vány fitparkové prvky, které 
jsou dnes k vidění i užití v Tyr-
šově ulici pod sokolovnou.
Po dokončení obou etap by se 
rožanský park měl stát plno-
hodnotnou plochou zeleně, 
založenou v duchu tradičních 
parků ve městě a jeho okolí 
(zámecký park, původní to-
várnické zahrady) a věříme, 
že jeho proměnu ocení nejen 
obyvatelé Rožan. V příštím 
roce by podobnou obnovou 
měl projít i parčík v Králov-
ství.

Mgr. Martin Chroust

PODĚKOVÁNí

Velitel zásahu z Hasičského 
záchranného sboru Šluknov 
nprap. Marek Kopecký děkuje 
za pomoc všem zúčastněným při 
vážné nehodě na vlakovém pře-
jezdu ve Šluknově, jmenovitě pak 
příslušníkům Policie ČR místního 
obvodního oddělení pprap. Marii 
Dittrichové a pprap. Jiřímu Niko-
dýmovi a panu Miloslavu Bernar-
tovi ze ZZS. 
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Za RIC stránku připravila Bc. Andrea Přidalová

Víte, že...

… se Šluknovský zámek oděl do podzimního hávu? Halloweenskou výzdo-
bu si můžete prohlédnout každý den, stačí jen navštívit náš zámek.

Web Výběžek.eu funguje už více jak pět let a za tu dobu jeho fotografové 
pořídili tisíce snímků převážně z našeho nejbližšího okolí. Fotili sport, fo-
tili přírodu, fotili akce kulturní a právě poslednímu tématu bude věnovaná 
výstava, kterou otevřeme v pátek 2. 10. na zámku ve Šluknově. 
Na desítkách velkoformátových fotografií uvidíte, jak je kulturní život ve 

Léto se nachýlilo ke svému konci a mám zase po roce tu milou povinnost 
pochlubit se, jak se našemu Šluknovskému zámku během letní sezóny ved-
lo.
V měsíci červnu Šluknovský zámek navštívilo 10 649 návštěvníků. V této 
celkové sumě jsou zahrnuty i Zámecké slavnosti, které jsou největší akcí 
města v roce. Letos kvůli nepřízni počasí nedorazilo tolik lidí jako v minu-
lém roce a to samozřejmě ovlivnilo i celkový počet návštěvníků v měsíci 
červnu. Na Zámecké slavnosti vloni zavítalo 7 300 návštěvníků a v letoš-
ním roce to bylo 6 900, i z toho důvodu zámek navštívilo o 179 lidí méně 
než v roce minulém.
Hravě tento drobný pokles ale vyvážil měsíc červenec. V loňském roce do-
razilo 2 674 návštěvníků a v letošním už to bylo o 1 153 lidí více. Takovouto 
návštěvnost v měsíci červenci Šluknovský zámek nepamatuje.
Srpen se pak velice podobal roku loňskému, kdy si za svůj turistický cíl náš 
zámek vybralo 3 214 lidí. V roce letošním to bylo o 127 návštěvníků více.

Zhodnocení turistické sezóny ve Šluknovském zámku
Za touto krásnou návštěvností, která rok od roku vzrůstá, stojí velký kus 
práce. Je těžké docílit toho, aby se k nám lidé stále vraceli, ale i přesto si 
myslím, že se nám to daří. A to jen díky krásným výstavám, kdy v létě zámek 
patřil hlavně dětem – výstava Krysáků, Harryho Pottera, Lega a kočárků.
Když zhodnotíme celkovou návštěvnost za celý rok, už teď mohu říci, že 
loňský počet 30 896 návštěvníků letos hravě překonáme. 
Dovolte mi ještě, abych na tomto místě poděkovala v první řadě Vám, že 
nám zachováváte přízeň a také svým pracovitým kolegům, že ten letošní 
nápor turistů zvládli na výbornou i se všemi kontrolami, které jsou nezbyt-
né pro chod Informačního centra. 
A co teď? Nebojte, neusneme na vavřínech, máme připravenou celou příští 
sezónu a jen pár ochutnávek: v lednu - divadlo na půdě, v únoru - Zámec-
ký večer s reggae, krásné výstavy – turistických vizitek, panenek Bar-
bie, historických vysvědčení, kanónů a mnoho a mnoho dalších výstav 
a akcí. Šluknovský zámek žil, žije a bude žít vždycky naplno. 

V pondělí 28. září jsme společně oslavili svátek Svatého Václava. Akce to 
neměla být příliš veliká, nicméně návštěvníci, kteří dorazili do parku na 
v pořadí druhou Zámeckou zabijačku, nás přesvědčili o opaku.
Udělali jsme maximum pro to, abychom se poučili z minula a zvýšili jsme 
stav pochutin k prodeji o 100 %. A prodalo se opět všechno: 500 jitrnic a je-
lit, 40 kilo tlačenky, 100 litrů zabijačkové polévky a i všechen ovar. Na příští 
zabijačku, kterou připravujeme na únor a bude spojena i s masopustním 
průvodem, chystáme také guláš a něco sladkého.
Celou akci doprovázelo exkluzivní pivo z Křinického pivovaru a také 
folklorní soubor Dykyta, který svými třemi bloky příjemně dotvořil vzni-
klou atmosféru.
Jsme rádi, že nám držíte přízeň a my Vám tak můžeme slíbit, že cyklus 
Zámeckých zabijaček rozhodně nekončí a my budeme dále a dále pilovat 
množství a druhy zabijačkových dobrot, abyste byli co nejvíce spokojeni.
Na závěr mi dovolte poděkovat řezníkovi, který všechny tyto zabijačkové 
pochutiny připravil. Patří mu velký dík a těšíme se na další spolupráci.

Zámecký park provoněly 
zabijačkové dobroty

Vloni jsme poprvé oslavili ve Šluknově vinobraní. Akce na zámecké půdě 
měla velice pozitivní ohlasy, proto jsme se rozhodli ji zopakovat.

Nenechte si ujít Cimbálku

Stejně jako vloni jsme pozvali cimbálovou muziku Bohuslava Eliáše, která 
se této moravské hudbě věnuje téměř již třicet let. Můžete se tak opět těšit 
na písně z Jižní Moravy, a to jak k poslechu, tak i k tanci. 
Příjemnou atmosféru v pátek 23. října od 18.00 hodin na zámecké půdě 
naladí také degustace vín z portfolia Vinařství Baloun z Velkých Pavlovic. 
Čeká Vás na 20 odrůd červeného, bílého a růžového vína určených k de-
gustaci a na stolech nebude chybět ani něco malého k zakousnutí. 
Vinobraní na Moravě má již dlouholetou tradici, přijďte se tak v těchto 
pošmourných dnech také příjemně pozitivně naladit. Vždyť podzim umí 
být také krásný.

Šluknovském výběžku až neuvěřitelně pestrý a rozmanitý. Vernisáž se 
uskuteční v pět hodin odpoledne a zahraje na ni citerista Michal Müller. 
Tato výstava mohla vzniknout díky podpoře nadace ČEZ. (Mimochodem: 
fotografické výstavy na zámku budou pokračovat minimálně do konce 
letošního roku, k vidění tu bude re-
prezentativní výběr fotek z blízkých 
Drážďan a potom ještě znovu fotky 
z výběžku, tentokrát se bude ovšem 
jednat o fotografie přírodních úžas-
ností, kterých je tu také přehršel). 
Bude fajn, když se přijdete podívat, 
kde to vlastně bydlíte.

Marek Douša

Podívejte se, kde bydlíme
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Začátek měsíce září přinesl nejen 
nový školní rok, ale také již potřetí 
Lesnický den, který pořádá šluk-
novská lesnická škola. Letos opět 
ve spolupráci s městem Šluknov 
a nově také s firmou Uniles. Od 
deseti hodin dopoledne byl v zám-
ku a zámeckém parku připraven 
pestrý program pro děti i pro do-
spělé. Všichni návštěvníci si mohli 
podrobně prohlédnout lesnickou 
techniku, shlédnout vystoupení 
školních trubačů, nechat se ohro-
mit sokolníky a velikým lákadlem 
byli lukostřelečtí mistři z Teplic - 
bratři Kýzlové. Mnoho návštěvníků 
vyzkoušelo jejich mistrovské luky 
a někteří v lukostřelbě možná našli 
svého nového koníčka. Včelařské 
úly na ukázku, z toho jeden proskle-
ný, předvedl Lukáš Janata. Velice 

Pestrý program Lesnického dne přilákal mnoho
návštěvníků

zajímavou ukázku si připravili také 
kočí z firmy Uniles, kteří dovezli 
dva tažné koně a provedli ukázku 
přibližování dřeva a také povozili 
mnoho dětí. V parku bylo připra-
veno pro nejmladší návštěvníky 
několik soutěží, kde si děti moh-
ly vyzkoušet svoji zručnost. Své 

umění předvedl také dřevosochař 
z Lipové, pan Pavlík, který za celý 
den vytesal krásnou sochu. Uvnitř 
zámku předvedla firma Merimex 
simulátor harvestoru, což bylo na 
vyzkoušení také veliké lákadlo, stej-
ně jako laserová střelnice, kterou 
zase připravila ve sklepení zámku 

lesnická škola. V konferenčním sále 
proběhla odborná přednáška o hos-
podaření v lesích, kterou vedl pan 
Sedláček z Národního parku České 
Švýcarsko. Zde byla také instalová-
na výstava globálních ekologických 
problémů a několik desítek fotogra-
fií přírody a lidí od Romana Brože. 
Nesmíme opomenout, že o skvělou 
náladu po celý den se starala výbor-
ná dívčí hudební skupina Angelic 
Project a úžasné občerstvení ve 
spolupráci s pivovarem Konrád. 
Přestože byl třetí Lesnický den ná-
vštěvností menší, než ten loňský, 
kdy škola slavila 60 let, přišlo se 
podívat na tři sta návštěvníků. Co 
dodat na závěr? Děkujeme všem, 
kteří se na přípravě Lesnického dne 
podíleli, děkujeme všem návštěvní-
kům a za rok opět na viděnou, ten-
tokrát již počtvrté. 

Text: David Hlinka, 
Foto: Tomáš Kupec 

Paní Helga Hošková napsala:
„Ačkoliv tady už léta nebydlím, stále se považuji za Šluknovana a při každé 
příležitosti se ke svému rodišti hrdě hlásím. V rodném listě mám sice „naro-
zen v Rumburku“, ale tam jsem se v porodnici jen narodil. Můj dědeček Jin-
dřich Marek byl po 2. světové válce prvním řídícím zdejší obecné školy. Říkal 
mi, že tehdy v jedné půlce budovy bydleli ještě vojáci. Založil zde loutkářský 
spolek, který, jak jsem se právě dozvěděl, hraje dodnes. Učil též v Císařském. 
Na šluknovské škole učil také můj otec, také Jindřich.“ Takto se představil 
pan Jindřich Marek na besedě 10. září 2015 v domě kultury. Vyprávěl nám 
dále, že druhá část jeho rodiny pochází z Království. Zavzpomínal i na své 
dětství. Na přísného dědečka a laskavou babičku, která mu pofoukala kaž-
dou bolístku, každé rozbité kolínko. Na hry se svými vrstevníky a připo-
mněl i mnohá místa, kde si jako kluk hrál a vymýšlel lotroviny.
I z našeho vzácného hosta měl být učitel. Brzy však zjistil, že toto povolání 
není pro něj to pravé. Podařilo se mu ale rodinu přesvědčit, že spisovatel je 
vlastně také učitel, natož pak spisovatel, který se zabývá literaturou faktu. 
Proto bádá v různých archivech, vyptává se pamětníků, navštěvuje místa, 
kde se jeho příběhy odehrávají. Z jeho pera vyšla už celá řada knih. Např. 
Pod císařskou šibenicí, Vzdušní donkichoti, Případ Stalin, Krvavé mise 
OSN, Tobrucký deník a další. Pro nás Šluknovany bude asi nejzajímavěj-
ší příběh „Smrt v celním pásmu“, který popisuje dobu těsně po 2. světové 
válce.
Zmínil se i o činu pana Bušty z Království, který zabil tři lidi ze Svobodovy 
armády, a když byl pronásledován četníky, zastřelil se.
Čas při besedě běžel příliš rychle, a tak nám pan Marek ještě prozradil, že 
připravuje příběh nadporučíka Josefa Šindeláře, který má hrob pod kop-
cem Partyzán. Byl velitelem tehdejší Rudé gardy a jeho slabostí byly ženy. 
A právě kvůli jedné z nich, dceři místního stavitele Josefa Maschkeho 
z domu čp. 820, Margit, přišel o život.
Beseda pak ještě pokračovala v úzkém kruhu při večeři v restauraci Club, 
kde se hlavně vzpomínalo na spisovatelova dědečka a tatínka, které ještě 
všichni přítomní měli v dobré paměti.
Byl to krásný nápad pana Josefa Těšíka, jednoho z žáků pana řídícího, po-
zvat pana Jindřicha Marka do Šluknova. Všichni přítomní budou jistě ještě 
dlouho vzpomínat na toto výjimečné setkání.

Pan Josef Těšík napsal:
Tímto příspěvkem do „Šluknováčku“ chci seznámit čtenáře s průběhem 
besedy se spisovatelem a historikem PaeDr. Jindřichem Markem. Paní 
Hana Štěpková, rodačka z Fukova, přivítala na besedě přítomné i p. Marka 
a předala mu slovo.
Jindřich Marek je v rodině již 3. pedagogem. Jeho děda byl v poválečných 
letech řídícím na obecné škole ve Šluknově. Byl vášnivým loutkářem a za-
učoval do jeho tajů své žáky i dospělé. Tatínek učil v 50. letech na zdejší 
škole. Odchod na vojnu jeho žačky – ctitelky obrečely. 
Pan Marek uvedl, že se všude hrdě hlásí ke Šluknovu. Jako perličku uvedl, 
že ho ale mrzí, že v občanském průkazu má napsáno místo narození Rum-
burk, ačkoliv se narodil v roce 1952 v sanitce na přejezdu na Valdeku, který 
spadá katastrálně pod Šluknov. Mládí prožil ve Šluknově, později jezdil na 
chatu do Rožan. Po vystudování vysoké školy se věnoval kantořině. Později 
pracoval na úřadu vlády a nyní je zaměstnancem VHÚ Praha. Má přístup 
do archivů armády i vnitra, kde vyhledává důležité podklady pro svou lite-
rární činnost. Napsal již 20 knih faktů. Např. Smrt v celním pásmu, Hrani-
čářská kalvarie, Piloti měsíčních nocí.
Prezentace jeho knih i vyprávění přítomné na besedě zaujalo. Mluvil o cel-
nících a finanční stráži v Královstí a v Rožanech v letech 1938 - 1939. Zají-
mavé bylo také vyprávění o již neexistující obci Fukov. Upřesnil okolnosti 
ohledně smrti npr. Šindeláře a vojína Maliny. V této kauze byla zapletena 
německá žena, o kterou soupeřili Šindelář a velitel polských partyzánů.
Na jednotlivé dotazy odpovídal pan Marek vždy fundovaně a přesvědčivě. 
Bylo poznat, že se o historii zajímá a je jeho velkým koníčkem. V průběhu 
besedy jsem mu dal knížečku o Fukově, ze které měl radost. 
Chtěl bych poděkovat starostce p. Džumanové a tajemnici p. Lukešové, že 
reagovaly na naše pozvání a i přes pracovní vytížení na MěÚ si našly čas 
a na besedu přišly. Chtěl bych také poděkovat paní Haně a Helze, že vyjed-
naly s p. Markem účast na besedě ve Šluknově. Ještě se chci zmínit o fa-
nouškovi historie, který přijel na mé pozvání až z Pardubic a líbilo se mu 
mezi námi. Že se přítomným beseda líbila a byli spokojeni s přednášejícím, 
svědčil závěrečný dlouhotrvající potlesk. 
Po úspěšné besedě následovalo ještě neformální posezení v restauraci za 
účasti 10 lidí. Prohlížely se fotky a vzpomínalo se na mladá léta prožitá ve 
Šluknově.

jak posluchače zaujalo vyprávění Šluknováka
jindřicha Marka
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Rekonstrukce chodníku v ulici Svatopluka Čecha

Město Krásná Lípa je snad více než 
30 let městem, kde se nacházejí tzv. 
vyloučené lokality, jak se dnes mo-
derně říká... 
Bohužel, dlouholetou rádoby "so-
ciální" politikou státu se problém 
spíše prohlubuje, než že by se ře-
šil, jak předstírají nejrůznější stát-
ní instituce, komise, ministerstva 
atp. a utrácejí za to v celé republice 
ohromné peníze.
Prvním úkolem musí být zajistit li-
dem práci. Cesty mohou být různé.  
Město Krásná Lípa se o to snaží již 
od roku 1991. V té době jsem začí-
nal pracovat u města jako parťák 
prvních pracovníků zaměstnaných 
přes Úřad práce v rámci veřejně 
prospěšných prací. A od té doby na-
bízíme maximálnímu počtu, jinak 
špatně zaměstnatelných lidí, práci. 
Pokud nám stát pomáhá, pracuje 
jich u nás až 60 ročně. Bylo by dob-
ré, aby podobným způsobem za-
městnávaly nezaměstnané i státní, 
polostátní i krajské firmy. Povodí 
Ohře, Správy a údržby silnic, Lesy 
ČR – všude tam se najde spousta 
manuální a jednoduché práce. Je to 
otázka i jisté společenské odpověd-
nosti.
Druhým důležitým úkolem je do-

stat děti do školy, poskytnout jim 
vzdělání, pomoci jim po škole 
s úkoly, doučováním a výchovou, 
pokud to rodiče nezvládají. Děláme 
to ve městě dlouhá léta tak, jak nám 
to alespoň do nějaké míry systém 
umožňuje. Soustředí se na to dlou-
hodobě naše základní škola i pří-
spěvková organizace Kostka, která 
organizuje doprovodné činnosti.
Od začátku tohoto školního roku 
jsme však v centru pozornosti, pro-
tože problém (který nevím ani jak 
pojmenovat, jelikož se to v Čechách 
nějak nenosí...) řešíme tak, aby ale-
spoň do nějaké míry fungovala zá-
kladní škola.
V prvním ročníku ZŠ máme tři prv-
ní třídy. Jedna je s alternativními 
metodami výuky a dvě „normál-
ní“. Na základě výsledků ze zápisu 
je však v jedné třídě větší procento 
Romů, ovšem pedagogicky posíle-
ná asistenty a speciálním pedago-
gem. Tak snaha alespoň trochu ře-
šit problém školní úspěšnosti všech 
žáků, vyvolala u některých rodičů 
podporovaných místními „aktivis-
ty“ neúměrnou reakci směřující 
nejen do školy, ale i na média a nej-
různější státní úřady. Výsledek? Prý 
segregujeme Romy! 

Kdyby nám tak někdo poradil, co 
s tím, když romských dětí přibý-
vá a naopak ostatních dětí je spíše 
méně? Stále častěji se také stává, 
že rodiče těch „ostatních“ se roz-
hodnou dát své děti do jiné školy, 
v jiném městě. Teoretici státních 
i nestátních institucí zatím reálný 
recept nenašli.  
Opravdu smutný je fakt, že státní 
úřady a nejrůznější instituce - sa-
mozřejmě nezávislé, dají, zdaleka 
nejen v tomto případě, spíše na 
romského aktivistu, než na lidi zvo-
lené ve volbách a lidi z praxe. Orga-
nizace, kterou „aktivista“ vede, sbí-
rá miliony na dotacích a na varovná 
upozornění města nikdo absolutně 
nehledí.  
A navíc právě ten aktivista má pro-
blémy se zákonem, a to hned něko-
lik. Jednak byl opakovaně chycen, 
jak řídí auto pod vlivem návyko-
vých látek, bez řidičáku, který mu 
byl odebrán. Jednak čeká na soud 
v případu distribuce a prodeje drog. 
A také používá univerzitní diplom 
a titul, ačkoliv univerzitu nevystu-
doval. Tací jsou partnerem „státu“. 
Opakovaně jsme na vše upozorňo-
vali nejrůznější instituce.
Vše musím psát v tajenkách a ne jak 

Inkluzivní vzdělávání, ale jakým způsobem?  

by se slušelo. 
Vždyť by mě mohl dát ten stíhaný 
k soudu. A jiní mě napadat z rasi-
zmu. 
Mnohé základní školy daný pro-
blém teprve čeká, protože v rámci 
tzv. inkluzivního vzdělávání budou 
rušeny praktické školy, jak prosadil 
ministr Chládek v 36. novele škol-
ského zákona. Integrace za každou 
cenu! Učňovské školství už bylo 
v posledních dvaceti letech zničeno 
systémem financování a pod hes-
lem, že každý má mít maturitu. Tak 
teď další reforma pokračuje v zá-
kladním školství.

Zbyněk Linhart, senátor

V průběhu srpna a září se uskutečnila 
jedna z nejvýznamnějších investic letoš-
ního roku, a sice kompletní rekonstrukce 
chodníku v ulici Svatopluka Čecha, včet-
ně veřejného osvětlení. Stávající chodník 
skládající se z několika druhů materiálů 
byl již několik let zcela rozpadlý a chůze 
po něm byla téměř nebezpečnější než 
v samotné komunikaci. Lampy veřejného 
osvětlení byly rovněž již zastaralé, s velmi 
nízkou svítivostí.
V rámci akce, kterou za částku necelých 
570.000 Kč realizovaly Technické služby 
Šluknov, spol. s r. o., byl stávající chodník 
odstraněn a nahrazen novým chodníkem 
(včetně obrubníků) ze zámkové dlažby. 

Plynule tak navázal na v minulosti do-
končený chodník v Sokolské ulici a za-
jistil bezpečný příchod zejména k dět-
skému hřišti nad Policií ČR. Staré lampy 
veřejného osvětlení byly nahrazeny no-
vými lampami s LED svítidly, které se 
v minulosti již osvědčily v Žižkově ulici.
Město Šluknov touto akcí pokračuje ve 
zvyšování bezpečného pohybu ve městě, 
přičemž další akce jsou již dokončovány 
(nový chodník na Rumburské ulici) či 
připravovány (chodník do Císařského, 
opravy a zbudování nových chodníků 
na Sídlišti) s realizací v následujících 
letech.

Za ORŽP Mgr. Martin Chroust 



STRANA 10 ŠLUKNOVSKÉ NOVINYZACHYCeNO OBjeKTIVeM

Stojí za shlédnutí - viadukty

Nový turistický cíl – Stezka Střelnice u „Pazderáku“

Zeleňák Šluknovem

Druhá zabijačka v zámeckém parku byla plná skvělého jídla, pití, folkloru a dobré nálady

Foto: Josef HaladaFoto:  Helga Hošková

jindřich Marek vyprávěl při besedě zajímavosti nejen o Šluknovu
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Nejen děti měly zážitek z výlovu Bobřího rybníka

Den
úcty

ke stáří

Druhá zabijačka v zámeckém parku byla plná skvělého jídla, pití, folkloru a dobré nálady
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Kuchařčino okénko z městské knihovny
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. 
Tentokrát Vás zveme na vegetariánské dobroty z dýně, jejíž sklizeň na na-
šich zahrádkách v této době vrcholí.
Dýňová polévka

I přes trvalé sucho nám lesy roz-
kvetly množstvím různobarevných 
hub. Spousta klouzků, hřibů, ma-
sáků, babek, ale též bedel, kozáků, 
slizáků a holubinek nahnala národ 
do našich krásných lesů. Pro ty, 
kteří našli už i václavky, uvádím dva 
recepty:
Václavky na kmíně
500 g václavek
3 lžíce sádla
1 velká cibule
kmín, sůl
Na sádle osmahneme nakrájenou 
cibuli a přidáme rozkrájené klo-
boučky václavek promíchané se 
solí a kmínem. Houby dusíme asi 
30 minut pod pokličkou a podává-
me je s pečivem.

Ingredience: 
½ střední dýně, 1 cibule, 2 velké  
mrkve, 1 malý celer, 3/4 l zele-
ninového vývaru, špetka muš-
kátového oříšku, pepř. Trocha 
oleje, kořen petržele a mrkev na 
krutony.
Postup přípravy: 
Na podzim koupíte dýni téměř 
všude, pokud ji rovnou nemáte 
na Vaší zahradě. Jedním z nejví-
ce připravovaných pokrmů z ní je 
právě dýňová polévka.
Na oleji osmahnete nadrobno nakrájenou cibuli, přidáte na kostičky po-
krájenou dýni a zeleninu a chvilku restujete. Poté zalijete zeleninovým vý-
varem a vaříte, dokud zelenina není měkká. Nakonec do polévky přidáte 
trochu muškátového oříšku s pepřem a rozmixujete tyčovým mixérem.
Na talíři ozdobíte krutony z opečených proužků nebo tenkých plátků mrk-
ve a petržele.
Dýňové noky (gnocchi) s rukolou a vlašskými ořechy
Ingredience:
300 g dýně, 
150 g hladké 
mouky, 100 g 
p o l o h r u b é 
mouky, lžička 
soli, špetka 
muškátového 
oříšku, 2 hrsti 
rukoly, 2 lžíce 
olivového oleje, 
lžíce citronové 
šťávy, lžíce ja-
vorového siru-
pu nebo medu, 
špetka mletého pepře, 50 g opražených vlašských ořechů.
Postup přípravy: 
Dýni omyjte, popřípadě oloupejte a nakrájejte na kostičky. Podlijte men-
ším množstvím vody (asi 1 deci) a duste pod pokličkou do měkka, asi 15 
minut. V případě potřeby přilijte trochu vody. Až bude dýně zcela měkká, 
slijte přebytečnou vodu a uvařenou, ještě horkou dýni přendejte na talíř 
a pořádně rozmačkejte vidličkou. Můžete jí zkusit rozmixovat tyčovým 
mixérem, ale hmota je dost kompaktní a tuhá. Takto rozmačkanou dýni 
nechte vychladnout. 
Ve větší míse smíchejte hladkou a polohrubou mouku, sůl a muškátový 
oříšek. Přidejte vychladlou dýňovou hmotu a řádně propracujte rukama 
v tužší těsto. Těsto si rozdělte na dvě části a z každé rukama vyválejte vá-
leček. Váleček nakrájejte podle požadované velikosti noků a nakonec ještě 
podélně rozřízněte. Budete mít taková půlkolečka. Každé půlkolečko jem-
ně poválejte v rukách. Nakonec si vezměte vidličku a s ní každý připravený 
noček zlehka „vyválejte“. V hrnci přiveďte osolenou vodu k varu. Naházej-
te noky a vařte na mírném ohni, dokud nevyplavou na hladinu. Vyndejte 
pomocí perforované lžíce. Noků je celkem dost, takže je lepší neházet je do 
hrnce všechny najednou, ale ve dvou dávkách. 
Rukolu opláchněte a v míse smíchejte s olejem, citrónovou šťávou, siru-
pem a pepřem. Rukama pořádně promíchejte a nandejte na talíře. Přidejte 
uvařené nočky a ozdobte opraženými vlašskými ořechy. 

Dýňový perník
Ingredience: 
320 g polohrubé 
mouky, 300 g 
nahrubo na-
strouhané dýně, 
150 g nahrubo 
mletých ořechů, 
½ lžičky skořice, 
1 hrnek mléka, 
špetka soli, 2 
lžičky prášku do 
pečiva, 1 hrnek rozinek, 80 g cukru, 100 ml oleje, kokos či ořechy dle po-
třeby (na posypání), marmeláda dle potřeby 
Postup přípravy receptu:
Dýni nastrouháme na jemno. Mouku smícháme se solí, kypřidlem a koře-
ním. Troubu dáme na 180°C. Do druhé mísy dáme dýni a ostatní ingredi-
ence bez ořechů a rozinek a také bez marmelády (ta přijde až na povrch). 
Tekutou směs přidáme k mouce a utvoříme tekutější těsto, ke kterému 
přidáme ořechy a rozinky směs vlijeme do pekáče. Uhladíme a dáme do 
trouby péct tak na 35 minut. Těsně před koncem dáme do hrnce marmelá-
du, asi tak 6 lžic, rozředíme vodou, můžeme přidat koření či trochu rumu 
a horký koláč potřeme marmeládou a posypeme tím, co máme rádi. 
Hořčice z dýně 
Ingredience: 
1 kg oloupané dužiny z dýně, 250 g cibule, 200 g plnotučné hořčice, 2 bob-
kové listy,1/2 čaj. lžičky sl. ml. papriky, 1/4 čaj. lžičky ml. pepře, 1 - 2 fefe-
ronky kozí roh (záleží na velikosti a jak chceme mít hořčici pikantní), 2 čaj. 
lžičky soli, 1 dl oleje, 120 g cukru.
Postup přípravy receptu:
Dužinu pokrájíme na kostičky a rozmixujeme. Osolíme asi 2 čaj. lžičkami 
soli, aby pustila vodu. Nakrájíme nadrobno cibuli a asi 1/3 jí osmažíme 
na oleji dozlatova a po odstavení zasypeme paprikou. Odložíme stranou.
Z dýně odlijeme přebytečnou vodu a dáme ji dusit. Přidáme koření, po 1/2 
hod. vmícháme hořčici, osmaženou cibuli s paprikou a zbytek syrové cibu-
le, na drobné kroužky pokrájené kozí rohy, cukr a sůl (sůl jen kdyby směs 
byla málo slaná). Můžeme přidat ocet, kečup, záleží jen na vlastní chuti.
Vaříme, až směs zhoustne, odstavíme a plníme do malých skleniček. Steri-
lujeme 30 – 40 min. Výborná je zejména ke grilovaným masům.

šti/net

Konečně rostou, už vaříme
Houbový tatarák z václavek
400 g václavek
1 žloutek
1 cibule
1 lžička oleje
drcený kmín, sůl, mletý pepř, mletá 
sladká paprika, kečup, worcestrová 
omáčka, plnotučná hořčice, čes-
nek. Václavky se solí a kmínem po-
dusíme asi 20 minut na oleji. Poté, 
co se všechna voda vyvaří, je ještě 
trochu opečeme na lžíci oleje nebo 
sádla. Vychladlé václavky najem-
no umeleme a smícháme se všemi 
ostatními přísadami. Vše dobře 
promícháme a dochutíme. Ničím 
nešetříme. Vhodnou přílohou jsou 
samozřejmě topinky potřené čes-
nekem.      Harry (Miroslav Traxler)

http://spolek-mykologu-sluknov.webnode.cz/
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Vážení příznivci divadla,
od pondělí 17. srpna byl zahájen 
předprodej vstupenek na tato před-
stavení:

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

Přes knihovnu za kulturou
V městské knihovně probíhá 
dlouhodobá soutěž, při které se 
lze něco dozvědět a ještě získat 
volný lístek pro jednu osobu na 
jednu kulturní akci dle vlastního 
výběru – v kulturním 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 Šluk-
novských novinách otázka nebo 
úkol, odpověď je třeba odevzdat 
ve vstupní hale MK do připrave-
né krabice, nebo zaslat mailem 
na adresu MK knihovna@mesto-

-sluknov.cz. Na konci měsíce je 
vylosován výherce volné vstu-
penky, jehož  jméno je oznámeno 
v ŠN a zveřejněno i na nástěnce 
v hale knihovny.
Otázka na říjen:
12. října 1492 janovský mořepla-
vec a kolonizátor objevil Ameri-
ku. Ve službách Španělska usku-
tečnil čtyři plavby přes Atlantský 
oceán, které v Evropě probudily 
zájem o nový kontinent. Tyto 
jeho výpravy a snahy o založení 
trvalých sídel na nových územích 
zahájily španělskou kolonizaci, 
která vyústila v soutěž evrop-
ských mocností o kolonizaci Již-
ní a Severní Ameriky. Znáte jeho 
jméno?                                                  

(šti)

Je slunečná neděle a já odjíždím 
s přáteli zavzpomínat na sourozen-
ce Bienertovi do Kyjovského údo-
lí. Toto místo měli totiž nejraději, 
na jejich počest je zde i pomníček 
ve skále. Pamětní desku navrhla 
paní Nataša Štajnová a pan Václav 
Hike zhotovil fundament a pod-
klad a vlastnoručně ji připevnil. Na 
desce je nápis Eduard a František 
Bienert, který pokračuje: „Koho 
neosloví láska k domovu, kdo necí-
tí sepětí s Bohem, kdo pro ni nemá 
v srdci prostor, zdá se mi být Bohem 
opuštěn... Památce milovníků Čes-
kého Švýcarska“ a byla darována 
Lužicko-Labskou oblastí Ústecké-
ho kraje a odhalena v květnu 1991.
V tichosti chvilku postojíme, zapálí 
se svíčka a pan Dittmar Petters za-
čne vzpomínat:
Sešli jsme se zde, abychom uctili 
památku bratří Bienertů, kteří byli 
před 25 lety zavražděni zákeřnou 
rukou vraha.
Sourozenci Bienertovi byli laska-
ví a slušní lidé, žili velice skromně 
a byli ochotni každému poradit 
a pomoci. Byli to milovníci přírody 
a největší znalci zdejšího a širokého 
okolí, především však Českého Švý-
carska.
Sem, do skal, chodili nejčastěji a nej-
raději, proto je zde umístěna pamět-
ní deska, která působí, jako by tady 
už byla sto let. 
Když František studoval a ne-
měl čas, tak sem chodil Eduard 
se sestrou Alžbětou, která se pak 
o bratry celý život starala. František 
působil v odboru turistiky prvního 

Upozornění 
pro návštěvníky knihovny

a uživatele veřejného internetu
V době do 9. října 2015 byla knihovna pro veřejnost zavřena 

z důvodu kompletní revize knižního fondu. 
Tato podrobná „inventura“ knih je nutná před spuštěním on-line 
katalogu, který umožní našim čtenářům se kdykoli připojit a najít 

si knihu, která je zajímá, třeba z pohodlí domova. 
Protože registrovaní členové naší MK neměli možnost po dobu 

revize vracet nebo prodlužovat výpůjčky knih, nebudou samozřej-
mě v říjnu za toto období vybírány pokuty a zpozdné.

(šti)

stupně. Byl i držitelem stříbrné pla-
kety za město Šluknov. 
Pořádal výlety v létě i v zimě; věnoval 
se především dětem, jeho odborem 
prošlo několik generací – jeho nej-
větší odměnou mu byla účast mlá-
deže na těchto výletech. V této čino-
rodé práci mu pomáhal i jeho bratr 
Eduard.
V sobotu 15. září roku 1990 se vydal 
František na svůj poslední pochod 
na rozhlednu Tanečnice do Mikulá-
šovic, vrátil se navečer a připravoval 
se na výlet do Jiřetína. 
Dne 16. září časně ráno (ve 4 hodi-

ny) ukončila život jeho i bratra Edu-
arda ruka zákeřného vraha, který 
je doslova umlátil palicí. František 
zemřel okamžitě, Eduard o tři dny 
později. Přežila pouze Alžběta. 
František si předpověděl svoji smrt 
sám, ráno před svojí smrtí u snída-
ně se svěřil sestře Alžbětě, že se mu 
zdál hrozný sen, že ležel s rozbitou 
hlavou v kaluži krve. A to se mu také 

za 24 hodin vyplnilo. 
Bienertovi byli velice zbožní lidé, 
často chodili do kostela. Jestliže se 
teď na nás z „turistického nebe“ dí-
vají, mají jistě radost. 
Sestra Alžběta zemřela na Váno-
ce – na Štědrý den roku 1998. Celý 
zbytek svého života si nepřála nic 
jiného, než aby byl vrah potrestán, 
bohužel, se toho nedožila. Vrah byl 
usvědčen až po 13 letech a byl odsou-
zen na 20 let vězení.
Poklonu a úctu skládám paní Hoš-
kové, která za Alžbětou chodila kaž-
dý den. Od doby, kdy byli zavražděni 

její bratři, totiž Alžběta jedinou noc 
nespala. Stále se bála, že se vrah 
vrátí.
Vrah moc dobře věděl, že přežila, 
dokonce byly založeny tři požáry. 
A byla to hrůza, hrůza a hrůza. Jed-
nou jí neznámý člověk i polil kliku 
dveří kyselinou, takže byla ochrnutá 
na jednu ruku. 

Jiří Mikisch

Na počest sourozenců Bienertových

Chtěly bychom takto veřejně poděkovat našim dlouholetým a stálým čte-
nářům, studentům Veronice Parkmanové a Ríšovi Wiesnerovi, kteří 
nám naprosto nezištně a ochotně pomohli při nejnáročnější části revize 
knižního fondu naší knihovny – při „načítání“ každé jednotlivé knihy do 
počítače. Vážíme si jejich zájmu, ochoty pomoci a pečlivosti, s jakou k této 
práci přistupovali.
Děkujeme!                 Daniela Štindlová, Pavla Skotnicová

PODĚKOVÁNí
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Přivítali jsme nové občánky

VZPOMíNKY

Rozloučili jsme se

Životní jubilea

Manželství uzavřeli

3. 10. uplyne 25 
let , kdy odešel 
náš milovaný 
tatínek, dědeček 
a pradědeček, 
pan Josef Hykl.

V sobotu 19. září proběhlo v obřadní síni Šluknovského zámku vítání ob-
čánků, na kterém jsme přivítali Martínka Fojtíka, Ondráška Míku, Isabel-
ku Kiese, Míšu Petra, Jaromíra Krajčíra, Káťu Mikovou, Marečka Bilého, 
Emily Zvěřinovou a Johanku Vöröšovou.
Městský úřad jim při této příležitosti věnoval věcné dary a děti ze základní 
umělecké školy pod vedením p. Patrika Englera si pro ně připravily malé 
vystoupení.
Všem šluknovským občánkům i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, lás-
ku, pohodu a klid v jejich domovech.  

5. 11. uplyne 10 
let, kdy odešla 
naše milovaná 
maminka, babič-
ka, prababička, 
paní Libuše 
Hyklová.

Dne 2. října 
uplynuly dva 
roky od chvíle, 
kdy nás 
navždy opustil 
manžel,
tatínek, 
dědeček a 

Karlíka Ejema
Aničku Ilkovou
Vojtíška Krajbicha

Leontýnku Kopčanovou
Mirečka Kanaloše
Markétku Bouškovou

Josef Rauscher a Markéta Camfrlová
Josef Miksa a Aranka Miksová
Martin Hercik a Jitka Košťálová

60 let
pp. Havlíček Oldřich
Kůlová Zdeňka
Drápalíková Evelina
Břeň Bohuslav
Běhunčík Emil
Brožová Emilie
Škodová Petra
Machuldová Alena
Novotný Miroslav
Žebro Zdeněk
Kováčová Vlasta
Pokorný František
Čurgali Josef
Vilhelm František
Szöllösiová Jaroslava
65 let
pp. Bednarik Milan
Poláková Alena
Svobodová Věra
Hanušová Miluše
Traxler Miroslav
70 let
pp. Kraušner Josef
Bilková Marie
Mottl Josef
Zmrzlík Václav
75 let
pp. Sokol František
Živná Věra

Ptáčková Marie
80 let
pp. Kellerová Marie
Kadlčková Anna
81 let 
pp. Šetka Jan
Horáková Marie
Šebková Marta
82 let
pan Svoboda Richard
84 let
pan Gampe Alfréd
85 let
paní Karalová Mária
86 let
pan Hrabě Václav
89 let
pp. Štrbová Brigita
Papežová Olga
90 let
paní Grösserová Růžena
91 let
paní Šímová Hildegard
93 let
paní Paříková Miloslava
102 let
paní Zenknerová Marie - nejstarší 
občanka Šluknova zemřela v klidu 
a pokoji 29. 9. 2015.

panem Jindřichem Uhýrkem
panem Michalem Fedákem
paní Janou Koukolovou
panem Jozefem Gašparíkem

paní Marií Majtánovou
paní Marií Pekařovou
paní Marií Zenknerovou
paní Margitou Patkaňovou

Moc nám chybí Vaše moudrost, 
osobitý humor a Vaše láska.
Vzpomínají dcera Táňa, vnučka 
Míša a pravnuk Honzík.

pradědeček pan Oldřich Sedlák.
S láskou stále vzpomínají - manžel-
ka Marie a děti s rodinami.

1. 10. by se dožil náš tatínek Jan 
Hršel 85 let a 2. 11. vzpomeneme 
10 let od jeho úmrtí.
Tati, moc nám chybíš.
Dcery Věra a Hana s rodinami

Vítání občánků Šluknova
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První zářijovou sobotu proběhlo 
v Království za kostelem na hřiš-
ti od 15 hodin rozloučení s létem, 
které pro děti pořádal spolek „Šluk-
novské Království“ za pomoci krá-
lovských hasičů.
Pro děti byl připraven opravdu bo-
hatý program. Nejdříve královští 
hasiči předvedli útok s malými dět-
mi, dále děti shazovaly plechovky, 
chodily na chůdách, skákaly v pyt-
lích, závodily v běhu s kolečkem, 
jezdily na čtyřkolkách a dospěláci 
mohli využít služeb věštkyně. Děti 
u každého soutěžního stanoviště 
dostávaly sladkosti, měly zdarma 

Trochu „netradiční“ zahájení školního roku na gymnáziu
Prvního září 2015 byli v aule školy 
jako každoročně přivítáni na slav-
nostním zahájení školního roku 
všichni noví studenti – žáci primy 
i dvou tříd čtyřletého studia. Akci, 
jíž se zúčastnili i jejich rodinní pří-
slušníci, zahájil zástupce ředitelky 
školy a pak už se slova ujali noví 
třídní učitelé. Letos však celá akce 
proběhla hlavně v  pracovní at-
mosféře. Už přístup do školy nové 
studenty jistě překvapil. Přesto-
že zvenku budova školy vyhlížela 
„normálně“, uvnitř bylo vlastně 
staveniště. 
Během posledních zhruba 10 let 
byly v budově ve dvou po sobě jdou-
cích rekonstrukcích provedeny 
opravy elektrických rozvodů, kana-
lizace, topení, toalet, vodovodního 
řadu, oken atd. a škola se dočkala 

i nové fasády. Nyní došlo na všech-
ny dřevěné prvky v historickém 
interiéru budovy – hlavně dveře 
a dřevěné obložení stěn a vymalo-
vání hlavního schodiště a chodeb. 
Úpravy ve schodišťovém prostoru 
školy byly plánovány na období 
letních prázdnin. Když v pondělí 
24. srpna nastupovali 
do práce kantoři, ne-
stačili se divit, interiér 
školy připomínal tak 
trochu „hrubou stav-
bu“. Však taky kantoři 
strávili první dva dny 
jako „hosté“ na ZŠ U 
Nemocnice, kde absolvovali 16ti 
hodinový kurz věnovaný tematice 
třídnických hodin. Všechny další 
akce (např. opravné zkoušky, pora-
dy, výše zmíněné zahájení školního 

roku aj.) ale už proběhly ve více než 
bojových podmínkách v budově 
školy. O jejím stavu vypovídají foto-
grafie pořízené 1. září – všechny tří-
dy i kabinety bez dveří, s vyboura-
nými zárubněmi, všechny pomůcky 
nepřístupně zajištěné v několika 
málo uzamčených prostorách, vše 

zakryté igelitovými 
plachtami a přesto po-
kryté vrstvou prachu.
Vedení gymnázia bylo 
nucené z organizač-
ních důvodů požádat 
MŠTV o povolení za-
hájit výuku až 

1. září. Neznamená to ale, že všichni 
žáci a kantoři měli delší prázdniny. 
Už 31. srpna večer odjeli studenti 
4. ročníků na plánovaný turistický 
kurz do Slovinska, do Julských Alp. 

Ne odcestovavší spolužáky pak 
čekal turistický kurz v okolí Rum-
burku, hlavně v oblasti Českého 
Švýcarska. Všechny tři nově nastu-
pující ročníky během prvních dvou 
zářijových týdnů absolvovaly po-
stupně třídenní seznamovací kur-
zy, pro zájemce z řad žáků nižšího 
gymnázia byl připraven na každý 
den dopoledne zábavný a sportovní 
program.
V době zveřejnění tohoto textu by 
už mělo být všechno na svém mís-
tě (i když celková rekonstrukce má 
skončit až v listopadu). Přes všech-
ny problémy je celá popsaná akce 
více než opodstatněná, budova 
gymnázia si další rekonstrukci za-
sloužila, vždyť 1. září zde byl zahá-
jen, byť trochu netradičně, jubilejní 
– už 110. školní rok v historii školy.          

Mgr. Lenka Laubrová, ředitelka

Děti z Království si užily slunečný den
párek, limonádu a koláče, navíc 
soutěžily o dorty v přetahování 
lana.
Také si mohly prohlédnout stavební 
a zemědělský stroj a pohladit si živé 
ovečky. Na hřišti byl postaven ská-
kací hrad, kterého děti náležitě vyu-
žily a k dispozici na celé odpoledne 
byl i paintball.
Slunečný den provázela hudba 
pana Hrdličky, občerstvení nám 
zajistila restaurace „Konírna“. Ne-
chyběly grilované klobásky a báječ-
ná kýta.
Za to, že se vše podařilo, patří 
naše velké poděkování sponzorům 

– firma Plaston, pan Barcal, pan 
Stelmaščuk, pan Růžička, pan Laš-
tůvka, sourozenci Zdeněk a Dan 
Žebrovi a firma Volanty z Velkého 
Šenova (za propagaci), pan Petr-
noušek, pan Pech, pan Houdek. 
Děkujeme i všem, kteří vydatně po-
máhali tuto akci zabezpečit a uspo-
řádat.

Eva Koňáková

Boutique Michaela Moravcová

  Velké 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 škole si vyrobíme mošt
Stejně jako loni se naše základní 
škola zapojí do celostátního projek-
tu „72hodin“. Jde o již dobře známý 
projekt dobrovolnických aktivit, 
které trvají tři dny a během nichž se 
učitelé a žáci naší školy snaží vyko-
nat něco užitečného pro naše měs-
to, jeho obyvatele a pro přírodu. 
Samozřejmě ve svém volném čase 
a bez nároku na odměnu. 
K letošní akci nás inspirovala velká 
úroda jablek, a tak jsme se rozhod-
li vyzkoušet ruční výrobu moštu 
a zprostředkovat tak našim žákům 
i jejich rodičům nové, zajímavé zá-
žitky. A nezapomeneme ani na pří-
rodu, neboť sběr padaných jablek 
spojíme také s úklidem. Příroda nás 
podaruje jablky a my na oplátku 
snad alespoň trochu odlehčíme jí 
od nepořádku.
Akci vymyslel a spolu s panem uči-

telem R. Matějkou zorganizoval 
F. Kadeřábek. Zúčastní se jejich 
třídy 6.A a 7.A, ke kterým se připojí 
žáci p. učitelky L. Steklé. Zodpo-
vědnější práce pak budou svěřeny 
těm nejstarším, žákům 9. B ze třídy 
A. Müllerové. 
V pátek 9. října se sejdeme odpoled-
ne před školou a vyrazíme uklízet 
a sbírat padaná jablka.
V neděli 11. října od 9 hodin pak 
vypukne školní moštování ve dvoře 
a zahradě ZŠ Šluknov. Zveme i ro-
diče našich žáků, takže si všichni 
společně užijeme příjemný den.
Pokud tedy o druhém říjnovém ví-
kendu uvidíte žáky a učitele naší 
školy ve stejných tmavých tričkách, 
vězte, že jsme to my, dobrovolníci 
ze Základní školy J. Vohradského.

Na základě informací F. Kadeřáb-
ka sepsala A. Müllerová

Pozvánka

na divadelní představení
v neděli 8. listopadu 2015 

od 15 hodin 
v Domě kultury Šluknov

pohádka 
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

Vstupné 10 Kč
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A je tu opět září. Ač máme i letošní začátek roku ztížen rekonstrukcí naší 
školky, s plným nasazením jsme se pustili do práce. Těšili jsme se na ka-
marády, přivítali jsme nové a s nástupem podzimu jsme si začali rozšiřovat 
znalosti o změnách v přírodě, především na poli, v lese a na zahradě. 

jak s dětmi poznáváme krásy podzimní přírody

Společnou akcí byla výprava po rysích stopách, kdy se děti spolu s rysem 
seznamovaly s životem lesních zvířat, učily se rozlišovat a pojmenovávat 
některé listnaté a jehličnaté stromy, určovat co do lesa patří a co ne, jak by 

samy mohly přírodě pomáhat a chránit ji. Celou akci jsme zakončili skuteč-
nou výpravou za rysem do lesa. Cestou děti plnily úkoly - sbíraly odpadky 
v lese, čistily studánku, poslouchaly přírodu, určovaly stromy, stavěly mo-
hylu z kamenů, ... Rysa jsme nakonec našli. Sice spal, ale to nám nevadi-

lo, protože dobře víme, že ve dne spí a v noci loví. Dokonce si děti z lesa 
odnesly čepičky, které jim tam nechali lesní skřítci. Cesta to byla dlouhá 
a náročná, ale všechny děti ji statečně zvládly a za odměnu dostaly medaile 
a diplomy a jistě si odnesly i hezké zážitky.           Foto a text: Hana Princová
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V sobotu 29. 8. 2015 se uskuteč-
nil 8. ročník lipovského Dřeváku. 
Tentokrát se ho zúčastnili i mladí 
lidé z Oblastní charity Šluknov a to 
v rámci projektu „Zkuste to jako 
my“, který navazuje na filmový 
seriál „Vaříme a pečeme s Kami-
lem“. Tento projekt se nám daří 
uskutečňovat díky nadaci Open 
society fund Praha. Součástí tohoto 
projektu je vaření a pečení před ka-
merou, kdy jsou účastnící při vaření 
natáčeni a následně je z natočeného 
materiálu sestříhán film, který je 
poté ke shlédnutí na youtube. Díky 
obci Lipová, která je pořadatelem 
Dřeváku a která nám poskytla mís-
to i stánek, jsme se mohli této akce 
se svým kuchařským uměním zú-
častnit i my.
Vaření na Dřeváku bylo prvním po-
kusem o vaření na veřejné akci, spo-
jené s nabídkou ochutnávky tradič-
ního romského jídla. Tímto prvním 
jídlem byly zvoleny pišoty a to jak 
na slano, ty byly plněné brambora-
mi s cibulkou, tak na sladko, které 
byly plněny sladkým tvarohem. 
Protože účast na Dřeváku byla na-
ším prvním veřejným kuchařským 
počinem, byli všichni účastníci 
„kuchařské exhibice“ před jejím za-
čátkem značně nervózní. Nervozita 
ze všech ovšem opadla ihned po za-
hájení vaření. Díky velkému počtu 
zájemců o ochutnání pišotů, měli 
všichni mladí kuchaři a kuchařky 

Vaříme a pečeme s Kamilem na Dřeváku
plné ruce práce a na nervozitu jim 
tak nezbýval čas. Jediný, kdo zů-
stal nervózní, a není se čemu divit, 
byla naše mediální hvězda, podle 
které se celý pořad jmenuje, a to je 
Kamil. Jeho úkolem bylo oslovovat 
kolemjdoucí návštěvníky a nabízet 
jim ochutnávku pišotů, což je úkol 
hodný otrlého prodejce, a samo-
zřejmě také samotné vaření pišotů 
a jejich servírování zájemcům o po-
znání nového jídla, v čemž je Kamil 
již zkušeným matadorem. 
Pišoty připravovali a vařili 2 mladí 
kuchaři a 3 mladé kuchařky, nejen-
že šlo vaření všem skvěle od ruky, 
ale ani po vizuální stránce roz-
hodně neudělali NZDM Ambrela 
v Oblastní charitě Šluknov ostudu, 

protože jim jejich kuchařské oble-
ky nesmírně slušely a i díky tomu 
přitahovali pozornost případných 
zájemců.
S přípravou těsta na pišoty začali 
naši kuchaři v 9.30 a již před 10. 
hodinou začali přicházet první zá-
jemci o ochutnávku. Za celý den 
se nikdo z kuchařů ani nezastavil 
a poslední várka pišotů byla vydána 
v 17.30.
Celá sobota se tak nesla v duchu 
společné práce a pocitu z dobře vy-
konaného díla, neboť úspěch, jaký 
se svým kuchařským uměním zažili 
naši mladí kuchaři a kuchařky na 
Dřeváku, opravdu neočekávali. Jen 
pro zajímavost, pišoty byly navaře-
ny celkem z 15 kil mouky a bylo jich 

 Svoz tříděného odpadu – svoz 
pytlů s tříděným odpadem se usku-
teční 9. listopadu 2015. Sváženy 
budou žluté pytle s drobným plas-
tem a PET lahvemi, oranžové pytle 
s nápojovými kartony a nově také 
zelené pytle s drobnými kovy, např. 
plechovkami od potravin, od krme-
ní pro domácí zvířata, plechovky od 
piva apod. Pytle s vytříděným od-
padem připravte na obvyklou trasu 
den předem, tj. v neděli 8. listopadu 
2015. Mapa svozové trasy je k na-
hlédnutí na stránkách města Šluk-
nov – vše o odpadech. 
 Upozorňujeme na to, že žluté, 
oranžové a zelené pytle s jiným od-
padem nebudou sváženy. Pytle na 
tříděný odpad obdržíte na MěÚ ve 
Šluknově, odbor rozvoje a životní-
ho prostředí, anebo v Technických 
službách Šluknov spol. s r. o., Cí-
sařský 378, Šluknov. 
Podrobnější informace o třídění 
všech odpadů a svozu pytlů obdrží-
te tamtéž.

Za ORŽP Božena Naňáková

uvařeno asi 900 kusů, bylo vydáno 
asi 320 porcí pišotů, což bylo pro 
všechny zúčastněné opravdu pře-
kvapením. 
Dalším překvapením dne pak také 
bylo několik fanoušků a fanynek 
nejen Kamila, ale celého seriálu 
„Vaříme a pečeme s Kamilem“. 
8. Lipovský Dřevák se zajisté po-
vedl ve všech směrech, bylo krásné 
počasí, organizátoři zvolili pro akci 
krásné prostředí a v neposlední 
řadě veřejná kuchařská premiéra se 
našim mladým kuchařům a kuchař-
kám povedla a i oni sami byli spoko-
jeni. Touto cestou chtějí všichni ješ-
tě jednou poděkovat Nadaci Open 
society fund za poskytnutí finanč-
ních prostředků na uskutečnění 
takové akce. Dále chtějí poděkovat 
obci Lipová za nabídku možnosti se 
akce zúčastnit a poskytnutí zázemí. 
A samozřejmě také ještě jednou dě-
kují všem návštěvníkům Dřeváku, 
kteří se nebáli a ochutnali nový po-
krm od kuchařů amatérů a mnozí 
ještě neváhali a darovali dobrovol-
ný příspěvek. Všem jim patří velký 
dík. 
Film z celé akce „Vaření na Lipov-
ském Dřeváku“ i ostatní filmy o va-
ření budou ke shlédnutí na youtube 
a na veřejných projekcích, o kterých 
vás budeme předem informovat.

Simona Hoťová

Možná si někteří z vás vzpomenou, 
že v červenci roku 2014 u příležitos-
ti 300-letého výročí dokončení kos-
tela sv. Václava (vystavěn v letech 
1711-1714) bylo na šluknovském 
hřbitově požehnáno 6 opravených 
hrobů betlémářů. Letos v září byl ve 
spodní části hřbitova obnoven další 
náhrobek připomínající  nejúspěš-
nějšího a nejvýznamějšího řezbáře 
19. století ve Šluknovském výběž-
ku Josepha Maye (1828-1897), 
přezdívaného „Bittnerseffl“ („bed-
nářský Jozífek“), od jehož narození 
dne 12. října letos uplyne již 187 
let. Jeho hrob nelze nalézt, protože 
záznamy jednotlivých pohřbených 
osob existují až od roku 1923. Proto 
je jeho jméno připsáno na náhro-
bek Franze Maye (1865-1942), 
který se v roce 1934 uvádí jako ma-
jitel jediného úplného betlému od 
„Bittnerseffla“ a který patřil do této 
betlémářské rodiny. 
Příjmení May se ve starých knihách 
narození šluknovské farnosti hojně 

objevuje již v první polovině 17. sto-
lení. Není tedy divu, že se umělecké 
vlohy objevily současně v několika 
rodových větvích a v několika ge-
neracích.
V místech dnešního urnového háje 
je pohřben další významný šluk-
novský řezbář Emil May (1875-
1918). Jeho náhrobek se nedocho-
val, ale hrobové místo je známé. 
I on si jistě zaslouží, aby na něj 
nebylo zapomenuto, a to tím, že by 
na kamennou zídku nad hrobovým 
místem byla umístěna pamětní des-
ka s jeho jménem a připomínkou 
jeho otce Ignaze Maye, zvaného 
„Mainaz“ (1837-1905). Náklady 
na pořízení kamenné desky s vyry-
tým nápisem jsou vyčísleny na cca 
8 000 Kč. Pokud by někdo chtěl na 
její zhotovení přispět, může se ob-
rátit na paní Helgu Hoškovou.
Posledním známým řezbářem z ro-
diny Mayů byl Eduard May (1863-
1919), který je pohřben v místě, kde 
dnes mají rodinný hrob Kupcovi. 

Bylo by hezké, kdyby se podařilo 
vymyslet, jak a kam i tomuto auto-
rovi jemně řezaných betlémových 
figurek, zejména zvířátek, umístit 
pamětní desku, aby byla připomín-
ka šluknovských řezbářů komplet-
ní. 

Iva Jaburková a Helga Hošková

Vzpomínáme na šluknovské umělce 
SVOZ TříDĚNÉHO ODPADU
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AKCE ŘÍJEN - relaxujeme v Salonu MAX Šluknov

RELAX - Masáž zad a šíje aromatická +
Levandulový BIO zábal prohřívací - 299 Kč

INDIE - Indická masáž šíje a hlavy +
Masáž horních končetin 249 Kč

J. Drábková tel.: 731 712 671
 EXKLUZIVE - Kosmetické ošetření s masáží lávovými kameny

(Odlíčení, povrchové čištění, peeling, napářka, 
hloubkové čištění, čistící/liftingová maska, tonizace, 

hloubková relaxační masáž obličeje, 
krku a dekoltu lávovými kameny)

NYNÍ 390 Kč dříve 690 Kč
  J. Provazníková tel.: 725 176 684

MOŽNOST ZAKOUPENÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

Průběh osazování Slavnostní otevření proběhlo za vytrvalého deště Informační tabule

Pohled na dokončený fitpark

Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák
Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84

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

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě

Město nabízí rodinný dům k prodeji
Zastupitelstvo města Šluknov 

na svém 6. zasedání dne 17. 9. 2015 
opětovně 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. 

Nabídky je možné podávat 
do 30. 10. 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

Vážení čtenáři, 
své příspěvky nám můžete zaslat na e-mailovou adresu novin, 

vložit do schránky na MěÚ Šluknov 
(vzpomínky, poděkování a články jsou uveřejněny zdarma, inzerce je placená).
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Co to tady je? www.zalepsisluknovsko.cz

řÁDKOVÁ INZeRCe

MĚSTO ŠLUKNOV
zastoupené tajemnicí Městského úřadu Šluknov

v souladu se zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků 
a o změně některých zákonů, v platném znění 

vyhlašuje

V Ý B Ě R O V É  Ř Í Z E N Í
na funkci úředníka 

– sociálního pracovníka na dobu určitou – po dobu mateřské a rodičovské dovolené 
Předpokládaný nástup 1. 1. 2016

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

státní občan ČR, popř. cizí státní občan, který je na území ČR přihlášen k trvalému pobytu

dosažení věku 18 let

způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka
Požadavky:

kvalifikační předpoklady: vysokoškolské příp. vyšší odborné vzdělání dle 
§ 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění 
se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku

vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu

odpovědnost, samostatnost a spolehlivost

komunikativnost a organizační schopnosti

schopnost pracovat v týmu

znalost práce na PC

řidičské oprávnění skupiny „B“ - výhodou

praxe v oboru, místní znalost a znalost cizích jazyků - výhodou
Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

jméno, příjmení a titul 

datum a místo narození

státní příslušnost 

místo trvalého pobytu

číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

datum a podpis uchazeče
Zájemce k přihlášce připojí tyto doklady:

životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních 
činností 

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, 
vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
Platová třída odpovídající druhu práce:

9. platová třída podle platných znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog 
prací ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

zařazení do platového stupně dle započitatelné praxe
Způsob podání přihlášky: 
Uchazeč podá písemnou přihlášku i s požadovanými doklady v uzavřené obálce s označením „Sociální pracovník OVS“ nejpozději do 
22.10.2015 osobně do podatelny Městského úřadu Šluknov, nám. Míru 1, nebo doporučeně poštou na adresu: Městský úřad Šluknov, 
k rukám tajemnice, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov.
Ve Šluknově dne 14. 9. 2015

Ing. Bc. Ivana Lukešová, v. r.
tajemnice MěÚ Šluknov

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 
VEŘEJNÁ DRAŽBA rodinného domu č. p. 193 ve Velkém Šenově. Dražba se koná 5. 11. 2015. Info a dražební vyhláška u SKZ NORD s. r. o., www.
skzreality.cz, tel.: 603 536 548, skznord@skzreality.cz 
VEŘEJNÁ DRAŽBA pozemku (1561 m2) ve Velkém Šenově. CENA: 95 000 Kč. Info a dražební vyhláška u SKZ NORD s. r. o., www.skzreality.cz, 
tel.: 603 536 548
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Kapela Fency 
vznikla 28. října 1998. Byla to sobota v Image Baru. V tu dobu již Lu-
káš pravidelně asi dva měsíce hrával v černém divadle Image v Pařížské 
ulici s kapelou Lazy Bones. Byla to první Lukášova česká kapela, jejíž 
ostatní členové bohužel, nebyli příliš zvyklí na italské temperamentní 
chování. Nelíbilo se jim, že tehdy jejich sedmnáctiletý pianista a zpěvák 
během vystoupení skákal po pianu, lezl po něm a dělal striptýzy. Přesto, 
že tohle lákalo fanoušky a diváky mnohem více než tehdy ještě hrubě 
amatérská hudba, co z chlapců lezla, Lukáš byl tedy z kapely jednoduše 
vyhozen. 
Jenže podniky, ve kterých kapela v té době vystupovala, chtěly Lukáše 
a nechtěli čtyři “tvrdé Y“, co stáli nehybně na podiu a neuměli hrát... 
Lukáš měl tedy před sebou těžký úkol: Zůstaly mu sjednané termíny, 
asi 8-12 koncertů za měsíc, ale neměl kapelu, která by je odehrála. Tak 
narychlo sestavil kapelu Fancy. Název byl určen náhodným otevřením 
anglického slovníku... Tehdy začalo nesmírně dlouhé kamarádství s bu-
beníkem Martinem Švubem, který v kapele hraje dodnes. Kapela Fancy 
měnila často hráče a dokonce i název. Jelikož v Image Baru tehdy měli 
divadelní představení s názvem Fancy, kapela se přejmenovala na Fen-
cy, aby se to nepletlo. 
V kapele se vystřídalo mnoho hráčů. Někteří vydrželi pár let, někteří 
jen jeden večer - Petr Koranda, Jirka Pilař, “Hona“ (z kapely Classic 
Rock And Roll Band Pepy Pilaře), Dan Kozel, Adam Lešikar (z kapely 
And The End). V roce 2001 se náhle objevil Ondra Skoumal, se kterým 
Lukáš nahrál desku Chiodo Fisso. A protože v tomto tandemu byly na-
hrány všechny nástroje a zpěvy na desce, vznikl název TASK, složený ze 
jmen TAverna a SKoumal, aby se tímto odlišili od kapely Fency. Jenže 
postupně se kapela Fency přejmenovala na Task a dodnes vlastně není 

jisté :-), jak se kapela jmenuje 
a používají se oba názvy. 
V lednu 2001 Lukáš spolupra-
coval s Karlínským Spektrem. 
Jednoho dne tam měl mít před-
nášku o Beatles a poté koncert. 
Zde se náhodně potkal s kyta-
ristou Jirkou, který tu zkoušel 
se svou big-beatovou kapelou. 
Jirku nadchl Lukášův hlas, a tak 
ho vzal do kapely jako zpěváka. 
Postupem času se však ukázalo, 
že s kapelou to nikam moc neve-
de, a tak Lukáš nabídl basákovi 

Tomáši Hurychovi místo ve své kapele Task. Tomáš tedy v roce 2003 vy-
střídal basáka Jirku Pilaře, který z kapely odešel po dlouhých pěti letech. 
A o rok později se také kytarista Jirka se stal členem kapely Task. 
Tomáš s Jirkou dnes s Lukášem hrají již asi pět let. S Ondrou Skouma-
lem se Lukáš naposledy viděl v roce 2002, kdy se po záplavách šli podívat 
do Ondrova bytu v Karlíně na jejich nahrávací studio, které bylo totál-
ně vyplaveno a zničeno... Nyní již má kapela vlastní nahrávací studio, 
kde vznikají všechny jejich skladby, které se objevují i na koncertech... 
-->http://task.muzika.cz.
Sláva, kterou si Lukáš vždycky sliboval a přál, přichází velmi pomalu 
a postupně a možná nikdy nebude tak velká, jak by si ji kapela představo-
vala a zasloužila... Ale hlavní je dělat to, co člověka baví!

Více zde: http://www.lukastaverna.cz/


