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Město je na vánoční čas vyzdobeno

27. 11. - 16.00 hodin, 
náměstí Míru
Staročeské Vánoce a rozsvícení 
vánočního stromu
Součástí bude slavnostní přestři-
žení pásky k ukončení I. etapy 
rekonstrukce náměstí a hudeb-
ní vystoupení Bohuše Matuše. 
Koledy a zpěvy vánoční uslyšíte 
nejen od dětí ze školky, ale také od 
žáků místních škol a dětské cent-
rum Klokan uvede hru „Vánoční 
příběh tak trochu jinak“.
29. 11. – 14.00 hodin, 
vstupní sál, Šluknovský zámek
1. Adventní neděle 
Výroba vánoční výzdoby
První adventní neděle bude zasvě-
cena výrobě vánočních věnců a oz-
dob, které zkrášlí Vaše domovy. 
Přijďte si vyrobit vánoční dekoraci, 
materiály jsou pro Vás připraveny.
Vánoční atmosféru na místě vytvo-
ří i živá hudba, teplý čaj a zámecký 
svařák. 
6. 12. - 15.00 hodin, 
sál, Dům kultury Šluknov 
2. Adventní neděle 
Mikulášská nadílka
Setkání s Mikulášem, čerty a anděly 
by si určitě neměli nechat ujít rodi-
če s malými dětmi, kteří zde dosta-
nou příležitost jim prostřednictvím 
kouzelných bytostí předat své dár-
ky. Kromě toho je připravena i dis-
kotéka se soutěžemi.
13.12. – 18.00 hodin, 
půda, Šluknovský zámek
3. Adventní neděle
Bubenický koncert a vánoční zvyky
Třetí adventní neděle, opět v režii 
Šluknovského zámku - vánočně 
Vás naladí koncert bubenické sku-
piny Wild Sticks, kterou doprovodí 
kvarteto Jihočeské komorní filhar-
monie. Jejich společný koncert 
je plný emocí, vánoční atmosféry 
a pohody. Vše je umocněno zpěvem 

sólových zpěváků. Zazní písně jako 
Tichá noc, Jingle Bells, a další. Ne-
budou chybět ani tradiční vánoční 
zvyky, obohacené o zdobení perníč-
ků a věštírnu. Pro zahřátí a příjem-

nou náladu bude pro Vás k dispozi-
ci opět zámecká čajovna a svařák. 
20. 12. - 15.00 hodin, 
sál, Dům kultury Šluknov 
4. Adventní neděle 

Loutková pohádka
Divadelní soubor Rolnička při-
chystal loutkovou pohádku „Pe-
kelná nuda“, při které se jistě nikdo 
nudit nebude.

První, a možná nejdůležitější, krok k vytvoření té pravé předvánoční atmosféry udělali pracovníci Technických služeb 
Šluknov v pátek 30. října, když na náměstí Míru vztyčili „městský vánoční strom“ a nainstalovali světelnou výzdo-
bu. Pokud Vás zajímá životopis a místo původu tohoto smrku ztepilého a další podrobnosti k nové městské vánoční 
výzdobě, čtěte na sedmé straně.                                                                                                                                         Foto: Petr Tomanec

Vás svátečně naladí
připravený program:
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Občanům města je od konce října 
k dispozici zcela nový chodník na 
Rumburské ulici, který propojil 
ulici 17. listopadu s kruhovou kři-
žovatkou u Penny Marketu. Oce-
ní jej nejen obyvatelé sídliště, ale 
díky nově zřízenému přechodu pro 
chodce u restaurace Bohemia i oby-
vatelé panelových domů z propojky 
na ulici T. G. Masaryka. 
Součástí investice je nejen nový 
přechod, ale i veřejné osvětlení 
a kompletní odvodnění chodní-
ku do dešťové kanalizace. Podél 
chodníku je rovněž připraven ši-
roký pás pro výsadbu zeleně, kte-
rá bude sloužit nejen ke zkrášení 
lokality, ale i jako izolační bariéra 
mezi parčíkem u panelových domů 
Průkopníku a frekventovanou ulicí. 
V návaznosti na tuto investici byla 
realizována i rekonstrukce chod-
níčku u malometrážních bytů, kde 
byl stávající nezpevněný povrch na-
hrazen zámkovou dlažbou.
Práce na chodníku byly realizovány 
v průběhu dvou měsíců Technický-
mi službami Šluknov za celkovou 
částku 1,5 mil. Kč a jsou dalším 
krokem k zajištění bezpečného 
pohybu chodců podél hlavních ko-
munikací ve Šluknově. Pokud vše 
půjde dobře, příští rok by hlavní 
investicí v této oblasti měla být vý-
stavba chodníku do Císařského.

Mgr. Martin Chroust
Odbor rozvoje a životního prostředí

Práce na chodníku jsou dalším krokem k zajištění 
bezpečného pohybu chodců

Investor:  
Město Šluknov za finanční podpory 
Ústeckého kraje.
Zhotovitel:
2015 – Ing. Vojtěch Král z Mladé 
Boleslavi
Údržba kapličky a jejího okolí: 
Město Šluknov a Šluknovské Krá-
lovství, z. s.
Kaplička Panny Marie Bolestné se 
nalézá u hlavní silnice za kostelem 
sv. Vavřince v Království. Byla po-
stavena na pozemku č. 1943 v ka-
tastru obce Království, který byl 
součástí bývalého statku č. p. 60 
patřící rodině Eduarda Jüngnikela. 
Objekt kapličky prošel opravou 
zřejmě ve 30. letech 20. století a od 
této doby postupně chátrala. Kap-
lička dotváří charakter centrální 
části Království, kdy s objektem 
kostela sv. Vavřince, hřbitovem 
s márnicí z cihlového zdiva a farou 

Obnova kapličky Panny Marie Bolestné v Království

tvoří ucelený a hodnotný celek. 
Za finanční podpory Ústeckého 
kraje realizovalo město Šluknov 
v roce 2015 opravu kapličky v tom-

to rozsahu: oprava základů a pod-
chycení soklového zdiva, oprava 
svislých stěn, obnova krovu a střeš-
ní krytiny, doplnění vnitřních i vněj-
ších omítek, osazení mříží do oken 
a dveří, nová podlahová krytina 
a výsadba 2 ks lip velkolistých, včet-
ně úpravy okolí kaple.
Stavební práce provedl Ing. Vojtěch 
Král z Mladé Boleslavi.
O údržbu stavby, zeleně i okolí se 
bude, s našimi velkými díky, starat 
Město Šluknov a Šluknovské Krá-
lovství, z. s.
Celkový rozpočet akce: 
200 381,10 Kč  
Dotace Ústeckého kraje: 
50 000 Kč
Požehnání kapličce se plánuje na 

termín 17. 11. 2015 od 15.00 hodin, 
se zahájením v kostele sv. Vavřince 
v Království.                                                      

Bc. Michal Bušek
Odbor rozvoje a životního prostředí
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Vážení a milí spoluobčané,
jako každý měsíc, tak i měsíc říjen přinesl mnohé nové události a o ně-
kterých z nich si Vás dovolím informovat.
Opravy komunikací II. třídy dokončeny
V říjnu byly dokončeny opravy komunikací II. třídy v různých čás-
tech Šluknovského výběžku. Pro nás je významná oprava komunika-
ce z Rumburku do Šluknova a ze Šluknova do Rožan až k hraničnímu 
přechodu. Ústecký kraj tuto rozsáhlou opravu komunikací zaplatil za 
přispění z fondu ROP Severozápad ve výši téměř 100 milionů korun. 
Stav některých úseků komunikací byl opravdu velmi špatný a jistě jsme 
všichni ocenili zájem a snahu Ústeckého kraje o zlepšení infrastruktu-
ry právě v našem výběžku. Spolu s opravou komunikací byly opraveny 
i mostky, propustky a opěrné zdi. I přes omezení v dopravě v několika 
předešlých měsících, která byla nutná, řidiči jistě ocenili a oceňují pří-
jemnou jízdu po nově opravených komunikacích.
Topení na sídlišti 
Jsou to již dva roky, kdy došlo ve většině panelových domů na sídlišti ke 
změně způsobu vytápění. Do jednotlivých objektů byly instalovány kot-
le na tuhá paliva, které zajišťují vytápění a ohřev teplé vody. Tuto změnu 
provázely problémy, na které si jistě mnozí z vás pamatují. Ke změně 
způsobu vytápění a instalaci kotlů došlo bez řádného povolení, proto 
tuto záležitost řešil Stavební úřad ve Šluknově. Posléze byla tato kauza 
předána k řešení Stavebnímu úřadu v Rumburku a nakonec skončila u 
Stavebního úřadu Magistrátu města Děčína. A tam také rozhodli o do-
datečném povolení nového způsobu vytápění. V současné době je tedy 
vytápění na sídlišti legální.
Nový chodník v Rumburské ulici
V říjnu byla dokončena stavba nového chodníku a přechodu pro chodce 
v ulici Rumburská. Především se tím zvýšila bezpečnost chodců podél 
této komunikace a přechod pro chodce u křižovatky byl též velmi žá-
doucí. Nový chodník plynule navazuje na chodník směrem k sídlišti. 
Spolu s touto stavbou byla položena i nová zámková dlažba na chodní-
ku u malometrážních bytů, což jistě ocení především nájemníci. Este-
ticky tato stavba přispěla i ke zlepšení celkového vzhledu města. Cena 
za nový chodník a přechod pro chodce činila cca 1,5 milionu korun.
Dokončené a rozpracované akce
Mezi další dokončené akce patří výměna oken na přední části budovy 
bývalé sokolovny. V současné době jsou tam dva městské byty a kan-
celáře Úřadu práce Rumburk. Cena za nová okna byla ve výši 800 tis. 
korun. Dále je hotova rekonstrukce střechy na budově knihovny za 
cenu 1,2 mil. korun. Dokončena je také rekonstrukce kapličky v Krá-
lovství (v zatáčce před hasičárnou). Zahájena byla obnova další zelené 
plochy – parku v Rožanech. Dle projektu zde bude provedena obnova 

zeleně, místní úprava (ces-
tičky a lavičky) a parku bude 
mít po dokončení komplet-
ně nový vzhled. V letošním 
roce proběhne první etapa 
obnovy v ceně 200 tis. ko-
run, druhá etapa za stejnou 
finanční částku proběhne 
v příštím roce. Byly již také 
zahájeny přípravné práce 
na komplexní obnově par-
číku v Království. V součas-
né době jsou již dokončeny 
práce na zateplení mateřské 
školy v ul. Svojsíkova. Dále 
je zahájena částečná rekon-
strukce komunikace v No-
vém Hraběcí, rekonstrukce 
mostů a lávky u Plastonu. 
Lávka je již vyrobena, čeká-

me jen na dokončení prací na opravě mostu. Dokončují se také práce 
na projektových dokumentacích, které řeší např. rekonstrukci interiéru 
sálu tělocvičny. Cena na tuto akci je odhadována ve výši 12 mil. korun. 
Dále pak II. etapu rekonstrukce náměstí, sídliště (komunikace, chod-
níky, zelené plochy), školní jídelnu, zateplení budovy základní školy 
ul. Žižkova, vybudování dvou rozhleden (Jitrovník, Grohmanova výši-
na) apod.
Výsadba nových alejí
30. října proběhla výsadba nové aleje směrem od křížové cesty v Krá-
lovství na Rybničnou, kterou zainvestovalo sdružení Arnika. Bylo vy-
sázeno 104 nových stromů, dubů a lip. Město pak získalo dotaci ve výši 
100% na výsadbu ovocné aleje na Fukově. Vysázeno bude 207 ovocných 
stromů podél stávajících i zaniklých komunikací, tedy tam, kde se his-
toricky tyto aleje nacházely. Výsadba nových stromů v našem městě 
a v jeho katastru je bezesporu velmi záslužnou a pozitivní činností. 
Nejen že se zlepšuje celkový vzhled našeho města a jeho okolí, ale každý 
nový vysazený strom přispívá ke zlepšení životního prostředí. Velké po-
děkování za získávání dotací a práce na projektových dokumentacích 
patří Odboru rozvoje a životního prostředí.          
Milí spoluobčané, čas běží mnohem rychleji, než bychom si přáli a spo-
lu s dušičkovým obdobím se pomalu blíží i čas vánoční. Přeji Vám, abys-
te tento čas prožili ve zdraví, v pohodě a v očekávání krásných vánoč-
ních svátků.                                                                                       Eva Džumanová

 POZVÁNKA NA SETKÁNÍ SE STAROSTKOU

Prosíme rodiče školáků a předškoláků o vyplnění krátkého dotazníku 
v rámci sociologického průzkumu „důvěryhodnosti, dobré pověsti a presti-
že školy“, který bude k dispozici na webových stránkách města (www.
mesto-sluknov.cz) v týdnu od 23. 11. – 27. 11. 2015. Pro rodiče předškolá-
ků bude ve stejném termínu k dispozici krátký dotazník ve školkách. Jedná 
se o zpětnou informaci pro zřizovatele. 
Děkujeme za spolupráci.                                                                      Eva Džumanová

 DŮLEŽITÁ INFORMACE

Dovoluji si Vás srdečně pozvat na veřejné setkání starostky s občany, které 
proběhne v pondělí 23. listopadu 2015 od 16:30 hodin ve 2. patře Šluk-
novského zámku. 
Přítomni budou i vedoucí jednotlivých odborů. Budete mít příležitost 
nejen získat informace o plánovaných i již uskutečněných investicích, 
o dění ve městě, ale zeptat se na všechno, co Vás zajímá.
Těším se na setkání s Vámi.                                                                  Eva Džumanová

 
Pozor! 

Změna posledního svozu bio popelnic

Vzhledem k letošnímu teplému počasí se poslední svoz 
popelnic na bio odpad prodlouží a uskuteční se ve dnech 

24. 11. 2015 - úterní svoz 
a 27. 11. 2015 – páteční svoz.

Nádoby zůstávají v držení nájemců 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 životního 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 Šluknova 

www.mesto-sluknov.cz. 
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Výlety na tajemná místa
Konečně ustoupila vedra a my jsme 
se mohli vydat na dlouho plánova-
né výlety. Prvním z nich byla zří-
cenina hradu a kláštera Oybin. Po 
několika přesednutích jsme dora-
zili do Žitavy, odkud jsme úzkoko-
lejkou jeli do lázeňského městečka 
Oybin. Místní „Gebirgsexpress“ 
nás vyvezl až nahoru k ruině. V po-
lovině 14. století zde Karel IV. ne-
chal postavit císařský dům a pro 
Řád celestýnů klášter a impozantní 
kostel, který je částečně vytesán do 
skály a na jehož stavbě se podílel 
známý stavitel Petr Parléř. O dvě stě 
let později život v klášteře ukončila 
reformace. V roce 1577 byl klášter 
i kostel poškozen bleskem a na to se 
opuštěných budov zmocnily přírod-
ní živly. Teprve v 18. a 19. století ob-
jevili krásu zříceniny ovládané pří-
rodou malíři romantismu Caspar 
David Friedrich, Carl Gustav Carus 
a další, a jejich obrazy přilákaly do 
těchto míst návštěvníky. Celý areál 
je přístupný veřejnosti. Vyšlapete-li 
120 schodů do věže kostela, bude-
te odměněni nádherným výhledem 
do krajiny. Za návštěvu stojí i baš-
ta se štěrbinovými střílnami, sklep 
s krásnými klenbami, hřbitov se 
starými náhrobky, na kterém se 
i dnes pohřbívá. Za povšimnutí 
stojí i pomník místnímu historiku 
Christianu Adolphu Peschkemu, 
který žil v letech 1787-1859. Zlá-
ká Vás i Camera obscura, kterou 
postavil místní hodinář Weber. V 
restauraci na skále se můžete ob-

Zajímavá exkurze 
po Šluknovském výběžku
V rámci poznávání našeho regio-
nu jsme se vydali s mým kolegou 
p. uč. Mgr. Pokorákem a našimi 
dětmi  z pátého a osmého ročníku 
do Království a Šluknova. První 
zastávka byl kostel v Království, 
kde na nás již v časných ranních 
hodinách čekal usměvavý pan 
arciděkan Procházka ze Šlukno-
va a ukázal nám skvosty tohoto 
kostela zasvěcené sv. Vavřinci. 
Jeho vyprávění bylo velice zajíma-
vé a poučné. Poté jsme se vydali 
pěšky do Šluknova. Tam nás již 
pan arciděkan čekal na faře, kde 
měl připravené pro všechny děti 

Už znám místo, kde žiji

čerstvit. A než se vydáte zpět dolů, 
můžete pohodlně obejít celou ská-
lu. Všechny cesty a vstupy jsou pro 
bezpečnost návštěvníků opatřeny 
zábradlím. V obci Oybin jsme na-
vštívili ještě evangelicko-luterán-

ský kostelík zvaný „svatební“, po-
stavený v letech 1732-1734, jehož 
dřevěné malované zařízení a podla-

ha z „kočičích hlav“ Vás zavede 
do dávné minulosti. Po prohlídce 
městečka nás úzkokolejka odvezla 
zpět do Žitavy. O čtrnáct dní poz-
ději jsme se vydali na hrad Stolpen. 
Cesta z nádraží sice byla dlouhá, 

ale při povídání a upozorňování na 
různé zajímavosti jsme brzy stáli 
u mohutné čedičové skály, na kte-

ré byl hrad vybudován. Bylo to na 
křižovatce solné cesty z Hale do 
Čech a obchodní cesty z Pirny do 
Budyšína. Hrad náležel biskupům 
z Míšně, od r. 1559 patřil saským 
kurfiřtům. V r. 1675 byl přebudo-
ván na pevnost, v 18. stol. sloužil 
jako státní věznice. 1813 zde pobý-
valo napoleonské vojsko. Podívali 
jsme se do 84 m hluboké čedičové 
studny, nejhlubší na světě, zdolali 
jsme nepočítaně schodů, vedoucích 
do různých věží, vězeňských kobek, 
tajemných sklepení. Nahlédli jsme 
do hladomorny, viděli mučírnu 
s mučícími nástroji, kde nám bylo 
nepříjemně, aniž bychom věděli, 
kolik lidí zde zahynulo. Prohlédli 
jsme si věž, ve které byla po 49 let 
uvězněna hraběnka Anna Con-
stantia Coselová, milenka saského 
kurfiřta a polského krále Augusta 
Silného. Dočetli jsme se, že byla 
panovačná a mezi lidmi neoblíbe-
ná. Pro své tři děti však vybojovala 
mnoho výhod. Na jejím hrobě leže-
ly čerstvé květiny. V hradních zdech 
žije duch Basaltus, kterého jsme 
si i my vhozením mince do otvoru 
v zámku na brance přivolali. Místní 
kamenosochař nám ve svém ate-
liéru ukázal své výrobky. Nechtěli 
jsme věřit, že vyleštěný čedič má 
krásnou černou barvu. Z čedičo-
vých sloupků bylo ve městě ještě 
několik památníků. Čedičový vrch 
je prohlášen za přírodní památku 
Saska. 
I z tohoto výletu jsme se vrátili spo-
kojení.                             Helga Hošková 

pohoštění a teplý výborný čaj. Což 
pro všechny bylo moc milé a děti  
mohly při čaji pokládat všetečné 
dotazy. Po občerstvení nás vzal do 
nádherně vyzdobeného šluknov-
ského kostela, kde nám vyprávěl 
o historii, a jelikož bylo po svátku 
sv. Václava, zazpívali jsme si i část 
svatováclavského chorálu. Mys-
lím, že to bylo krásně strávené do-
poledne a hlavně pro všechny moc 
přínosné. Děkujeme panu arcidě-
kanovi za to, jak mile se nás ujal, 
za jeho čas a poutavé vyprávění. 
Myslím, že jsme si toho hodně 
odnesli.

Mgr. Renáta Hegnerová
 ZŠ Jiříkov

Sobota 14. listopadu 2015 
České Švýcarsko o.p.s. a magazín Koktejl již po sedmé pořádají 

v Krásné Lípě v Domě Českého Švýcarska 
Festival s cestovatelskou tématikou: Sedm divů. 

Posláním festivalu je seznámit veřejnost nejen s cestovateli a dalekými 
zeměmi, ale hlavně poukázat také na globální problémy, jako je mizení 

živočišných druhů, velké sociální rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, 
ničení životního prostředí a přírodních zdrojů apod. 

11.00 Kateřina Horáčková - Cesta do Ladakhu 
12.30 Václav Chaloupek – Putování s medvědy po českých zemích 

13.45 Marek Holeček – Horoucí Antarktida 
15.00 Marek Štys - Humanitární programy organizace Člověk v tísni 

16.15 Martin Mykiska - Bolívie 100krát jinak 
17.30 Ivan Brezina - Po zemi do Indie s Pepkem Námořníkem 

18.45 Pavel Suchý - Jawa kolem světa 
20.00 Jarmila Štuková – Irák - život ve válce 

Občerstvení po celou dobu zajišťuje: Potulná Kuchařka, 
Kavárna U koček a Křinický pivovar. 

Během festivalu proběhne: 
- soutěž o kalendář Českosaské Švýcarsko 2016 - Duše krajiny 

- soutěž o předplatné časopisu Koktejl, dárky od spol. Switzerland Tourism 
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti do 15 let zdarma 

Bližší informace k festivalu na webu: www.sedm-divu.cz

POZVÁNKA

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

Vydali jsme se za poznáním tajemných míst
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Dva příběhy ze života
Před mnoha lety u nás ve měs-
tě Krásná Lípa byla delegace 
několika „odborníků“ z Prahy, 
která se byla podívat na naši 
práci se sociálně vyloučený-
mi. Šli jsme společně po měs-
tě a v tom k nám přijíždí Ruda 
Puža na kole a křičí na mě: 
„Ahoj Zbyňo! Neviděls´ ty dva 
cikány, co tady kopou ty díry na 
lavičky?“. Než jsem mu stačil 
říci, že jsou asi na svačině, už 
se do něj pustila jedna z těch 
expertek se slovy: “Pane, neříká 
se cikán, ale Rom!“. A on na to 
neangažovaně: „Paní, podívejte 
se na mě, no, jaký já jsem Rom, 
já jsem cikán…“. Sedl na kolo 
a jel na Technické služby. Do té 
doby nerušená návštěva nabra-
la trochu jiný spád a debatu na 
hodně teoretická témata. Na-
štěstí brzy odjeli. 
Druhý příběh se mi stal vloni. 
To tady byla nějaká asistentka 
a „zkoumala“ (asi aby mohla 
nám i jinde poradit) uplatňová-
ní žen a mužů v zaměstnávání… 
No, v Krásné Lípě i bez radilů 
a kvót máme místostarostku 
města, tajemnici městského 

Více než rok po založení Ná-
rodního parku České Švýcarsko 
jsme založili obecně prospěšnou 
společnost České Švýcarsko. 
Zakladateli byly město Krásná 
Lípa, Správa NP a ZO ČSOP 
Krásná Lípa. Během několika let 
se z naší „opéesky“ stala jedna 
z největších v republice. Bylo to 
především zásluhou akceschop-
nosti orgánů společnosti (malý 
počet lidí), velmi dobrým ředite-
lem s vizí Markem Mrázem a díky 
mnohým zaměstnancům a lidem, 
kteří nám pomohli. Získali jsme 
významného podporovatele An-

České Švýcarsko, o.p.s. má nového ředitele
tonína Koláčka a začali jsme zís-
kávat velké dotace na regionální 
rozvoj, životní prostředí a ces-
tovní ruch. V roce 2007 jsme již 
byli na vrcholu našeho počínání, 
roční rozpočet se začal pohy-
bovat kolem 20 a více milionů 
korun. Začali jsme provozovat 
Dům Českého Švýcarska, někte-
rá další regionální infocentra, vč. 
toho v Děčíně, vydávali mnoho 
tiskovin, kalendáře, zpracovávali 
dokumenty, nové webové strán-
ky, výstavy, atp. V té době jsme 
již zaměstnávali až 20 lidí. V roce 
2005 jsme také započali význam-
nou spolupráci se svazem ces-
tovního ruchu Saské Švýcarsko 
z Pirny, která trvá dodnes. Za-
ložili jsme tzv. Destinační fond, 
v rámci kterého se snažíme dělat 
některé aktivity pro širší region, 
v zásadě v celém bývalém okrese 
Děčín. 
Bohužel, to také vedlo až k tomu, 
že jsme se stali mj. i předmětem 
zájmu lidí, kteří si angažovaností 
v OPS hledali své různé osobní 
zájmy. OPS měla být větší a vět-
ší, asi aby bylo více zakázek atp. 
A tak jsme v roce 2009 přijali 

dotace na projekty za cca 80 mil. 
Kč, realizovaných v následují-
cích třech letech, aniž bychom 
dopředu zodpovědně řešili spo-
lufinancování a především nutné 
a podmiňující předfinancování 
projektů. To znamenalo i první 
rozkoly mezi některými zakla-
dateli a tehdejším předsedou 
Správní rady společnosti. V roce 
2011 se OPS tímto dostala do ne-
řešitelné finanční situace, a tak 
jsme museli přijmout půjčku od 
organizace Ústeckého kraje za 
podmínky, že Kraj se stane čtvr-
tým zakladatelem. 
Po odchodu Marka Mráze z po-
zice ředitele na konci roku 2010 
a následném období dočasných 
ředitelů jsme následně měli 
po dobu necelých 4 let ředitele 
F. Brodského z Velkého Března, 
který byl na začátku letošního 
června odvolán. S důsledky, ne 
vždy zodpovědného rozhodování 
z období roku 2009 i následně, 
se OPS vypořádávala několik let. 
Za poslední měsíce pak provedl 
dočasný ředitel Radim Burkoň 
základní konsolidaci společnos-
ti, započal nutné změny, prove-

dl základní analýzu společnosti 
a načrtl i další aktivity nejen 
v provozních záležitostech. Po 
výběrovém řízení byl pak k 1. 10. 
2015 správní radou jmenován 
nový ředitel OPS ČŠ a to Ing. Jiří 
Tutter. Zkušený manažer, zna-
lý oboru a činností neziskových 
organizací, jazykově vybavený. 
Doufám, že nám chvilku vydr-
ží. V současné době má OPS po 
dlouhé době relativně málo, tj. 
jen 11 zaměstnanců. Je ale po-
dáno několik žádostí o dotace na 
projekty a v případě úspěšnosti 
je předpoklad, že se po jistém 
zeštíhlení opět mírně rozroste-
me. Před OPS je období nadále 
náročné, především z hlediska fi-
nancování a vypořádání závazků. 
Ale snad i vhodnější pro syste-
matičtější práci, kdy musí více jít 
o smysl a kvalitu, než o finanční 
objemy a kvantitu. Je před námi 
období širší spolupráce a větší 
komunikace v regionu i s partne-
ry jak na české, tak i saské straně. 
http://www.ceskesvycarsko.cz/

Kancelář senátora 
Ing. Zbyňka Linharta  

je pro veřejnost otevřena 
každé 2., 3. a 4. pondělí v měsíci, 

vždy od 14.00 do 16.30 hodin
Adresa: 

Generála Svobody 1905, 
Varnsdorf

https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

úřadu, dvě vedoucí odborů úřa-
du (ze čtyř), dvě ředitelky pří-
spěvkových organizací (máme 
dvě organizace), atp. Dlouho-
době. A také se zajímala o uplat-

ňování hendikepovaných a jinak 
postižených lidí ve městě a za-
městnání. O to se také snažíme, 
např. ve spolupráci s různými 
organizacemi. Byla to opět plo-
chá debata o ničem. Po obědě 
jsme se ještě chvilku potkali a ta 

paní mi měla potřebu ještě vy-
světlit svou zkušenost z našeho 
města s poskytováním služeb. 
No, že jsme v ekonomicky sla-
bém regionu a ne v Praze jí asi 

nedocházelo… A tak mi říkala, 
jak byla na obědě v jednom re-
stauračním zařízení a jak tam 
byla špatná obsluha. Pomalá, 
trochu popletená a úplně jí tam 
prý nechutnalo, atp. Neodpus-
tila si poznámky toho typu, 

že jako starosta bych snad na 
to mohl dohlédnout a alespoň 
tedy, když už pochopila, že je 
to soukromý podnik, tak mi vy-
světlila, že bych jim měl dávat 
nějakou zpětnou vazbu… To do 
doby, než jsem jí stihl vysvětlit, 
že se jedná o tzv. sociální pod-
nik, zaměstnávající právě ty 
různě hendikepované lidi! A že 
to tedy tudíž holt má i nějaké 
důsledky. A že když je někdo 
po obrně anebo má ochrnutou 
ruku, tak to prostě někdy nejde 
normálně… No, ještě mi poradi-
la (protože jí to asi i došlo), že 
by tedy - aby hosté měli pocho-
pení - měla mít takováto obslu-
ha na sobě nějakou cedulku, či 
že by to mělo být nějak zřetelně 
napsáno alespoň v té restauraci 
… a pak odjela.
Přesně to vystihuje jak tito, tak 
či tak z našich daní placení te-
oretici, jsou úplně, ale oprav-
du úplně mimo a jak i zadarmo 
jsou drazí… Bohužel, takovéto 
návštěvy nejsou úplně ojedině-
lé. A bohužel pro ně, ale i pro 
nás, si z takovýchto příběhů ne-
odnáší vůbec nic! 

Zbyněk Linhart, senátor

Teorie z velkoměsta versus naše praxe u nás na severu
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Opět po roce jsme měli u nás mož-
nost oslavit svátky vína – vinobra-
ní. V pátek 23. října se už od půl 
šesté pomalu začali trousit první 
návštěvníci. Věděli jsme, že účast 
bude vysoká, nicméně krásná ná-
vštěvnost předčila naše očekávání. 
Přes 70 z Vás se rozhodlo strávit 
páteční večer s námi a my jsme za 
to opravdu moc rádi.
Pan Richter z Varnsdorfu přivezl 
vínečka z portfolia vinařství Vajbar 

Tak to máme za sebou - v pátek 2. října 2015 jsme vystoupili z anonymního 
prostoru webové jistoty a poprvé se prezentovali naší vlastní vernisáží na 
šluknovském zámku.
Jak jsme se snažili dopředu naznačit a přilákat Vás, rozhodli jsme se vyu-
žít naší stále více se rozrůstající sbírky fotografií ze života Výběžku a vý-
běžku + přilehlého vesmíru. S přispěním Nadace ČEZ, která se rozhodla 
podpořit náš projekt Tady bydlím, zaměřený na propagaci kulturního dění 
v regionu i prostřednictvím fotovýstav, jsme tak poprvé představili výběr 
obrázků nejen z hostitelského Šluknova, ale i okolních měst a míst.
Zámecké dámy pro příchozí přichystaly výborné občerstvení, my domlu-

Vystoupili jsme z anonymního prostoru webové jistoty
vili hudební produkci Michala Müllera, která k překvapení všech přerost-
la v jam-session s jednou nečekaně přítomnou pěvkyní. Dorazila docela 
slušná kohorta zájemců - přišli i ti, které jsme nečekali, stejně jako nepřišli 
ti, které jsme čekali. A daří se nám domluvit další termíny a další výstavy, 
o nichž Vám včas dáme vědět. Na zámku ve Šluknově můžete čekat po ak-
cích něco málo o krajině a pak vám představíme Drážďany, v příštím roce 
se protlačíme i do rumburské Lorety.
PS: Protože značná část našich kolegů úspěšně odmaturovala a nabrala 
směr vysokých škol, byli bychom hodně rádi, kdyby se našly duše ochotné 
převzít uvolněná místa.                                                                                 Marek Douša

Když jsme s kolegyní jely do Kláš-
terce nad Ohří podívat se na výsta-
vu Petra Šimra Svět kostiček, tak 
jsme ani nedoufaly, že by to mohlo 
vyjít a mít ji u nás.
Jenže slovo dalo slovo a povedlo se! 
Nikdo si nedokázal představit, co 
za tím bude práce. Začalo to výzvou 
na sběr palet, potřebovali jsme totiž 
výstavu na něco dát. Přes sto palet 
se nám sešlo a místní pila nám za-
půjčila i desky. Realizace tak mohla 
začít. Petr stavěl výstavu přes týden 
a byla to radost se na něj dívat. Je vi-
dět, že hrát si člověk může opravdu 
v jakémkoli věku. 
Osmého června bylo slavnostní ote-

Kdo si hraje, nezlobí, aneb Jak se Vám líbila výstava
vření, které dopadlo přesně tak, jak 
jsme očekávali. Výstavu hned první 
den navštívilo v rámci vernisáže 
přes sto lidí. V tu chvíli jsme věděli, 
že se rozhodně v sezóně nudit nebu-
deme. 
Kostičky se na půdě zabydlely do 
30. září a za tu dobu je navštívilo 
3250 lidí! 1495 dospělých a 1755 
dětí. Na výstavu přijížděly školy, 
školky z celého výběžku. A návštěv-
níci z celé České republiky. Hodně 
se jich také vracelo.
V rámci výstavy jsme také vyhlá-
sili soutěž. Otázka byla zapeklitá: 
,,Z kolika kostiček se skládá celá 
výstava?“ Odpovědí se sešly stov-

ky, vyhrát však mohli jen ti, kteří se 
nejvíce přiblížili číslu 975 478.
A kdo že jsou tedy výherci? Terezka 
Čápová z České Lípy (974 867), 
Vojtěch Roztočil z Prahy (977 333) 
a Ondřej Kolonečný z Mikulášovic 
(973 000). Všechny výherce jsme 
kontaktovali a výhry předali. Ještě 
jednou jim moc gratulujeme.
Výstava měla obrovský úspěch, 
a proto jsme se rozhodli, že tu ne-
bude rozhodně naposledy. V létě 
v roce 2018 Svět kostiček znovu 
zabydlí zámeckou půdu. Výstava 
bude ale úplně jiná než letos a abys-
te zjistili v čem, asi budete muset 
zase přijít.       Bc. Andrea Přidalová

Cimbálka roztančila 
zámeckou půdu

– Rakvice. K ochutnání bylo více 
jak 16 druhů bílých i červených vín 
a také jeden mladý speciál – před-
chůdce svatomartinského vína.
Nechyběla ani cimbálka. Opět 
k nám zavítala Cimbálová muzi-
ka Bohuslava Eliáše, která v loň-
ském roce sklidila veliký úspěch. 
A troufám si říci, že letos byli ještě 
opěvovanější. Po necelých třech ho-
dinách nám dokonce roztancovali 
zámeckou půdu, a to se moc často 

nestává.
Věřím, že jste si akci všichni užili 
a že se zase brzy společně uvidíme, 

třeba 20. listopadu na Akordeo-
nech.

Bc. Andrea Přidalová

Foto: Ivo Šafus
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Bc. Andrea Přidalová

Víte, že...

… město Šluknov má krásné nové 
letecké snímky z dronu? Některé 
z nich jsou součástí tohoto vydání 
Šluknovských novin a další jsou 
pak na webu města.

Akordeony poprvé na zámku
Konečně nám začalo to správné ,,půdní období“. Miluji tento čas, kdy pro 
Vás připravujeme akce na zámecké půdě. Vůně dřeva, čaje a k tomu kon-
cert nebo divadlo. To je ta správná podzimní a vánoční atmosféra.
Hrozně nás těší vzrůstající množství návštěvníků – třeba jako na cimbálce 
- a také jsme hrozně rádi, že už i mladší generace zavítá mezi nás. Protože 
akce na půdě jsou pro nás vším a Váš úsměv na tváři je tou nejlepší odmě-
nou. 
A kdy bude další? 20. listopadu od 19:00 hodin zámeckou půdu rozezní 
zvuk akordeonů. Ještě u nás nic podobného nebylo, a proto se moc těšíme. 
Plzeňské akordeonové trio se skládá jak jinak než ze tří akordeonistů - Mi-
chala Karbana, Marie Čejnové a Jana Marhoula. Toto těleso vzniklo na 
podzim roku 2013. Připravili si pro Vás jak barokní, klasicistní, neogotic-

kou, tak i soudobou hudbu, hudební experimenty a moderní hudbu pro 
akordeon.
Takže nezapomeňte Akordeon napříč žánry, 20. listopadu od 19:00 hodin
Vstupenky lze již nyní zakoupit za 70 Kč v předprodeji v Regionálním in-
formačním centru v přízemí Šluknovského zámku a nově jsme také zařídili 
možnost rezervace míst, tak ji využijte.                            Bc. Andrea Přidalová

Srdečně Vás zveme na krásné kulturní akce:
Na koncert akordeonů

Každé roční období je vhodné pro 
konání svatebních obřadů, a proto 
si Vám opět dovolujeme nabídnout 
slavnostní okamžik Vašeho sňatku 
ve zrekonstruovaných prostorách 
zámku. 
Nabízíme: Svatební obřady na 

A co takhle svatba na zámku? 
hlavním sále zámku a na půdě, 
venkovní svatby v zasněžené zahra-
dě, altánku nebo ve vyzdobeném 
party stanu, možnost pronájmu 
dobových zámeckých expozic pro 
svatební fotografování, renesanční 
svatbu (oddávající jsou v dobových 

kostýmech), dále hudbu dle vlastní-
ho přání, možnost parkování přímo 
před zámkem a zdarma.
Váš svatební den si zaslouží být vý-
jimečný! Svatební obřad na Šluk-
novském zámku takový je!
Více na www.mesto-sluknov.cz/.

Na další předsváteční 
pořady pro děti i dospělé

Již nějaký čas pozorujeme pří-
pravu na nejkrásnější svátky 
v roce – Vánoce. Supermarkety 
nabízejí ozdoby, sladkosti na 
stromeček i na stůl, některé vý-
lohy obchůdků jsou vyzdobené 
vánočně a nabízejí své zboží 
coby dárky.
I naše mysl je připravena na ten 
každoroční kolotoč – gruntová-
ní, pečení, shánění dárků pro 
své nejbližší a právě v tomto 
čase bychom se měli zastavit, 
užít si kouzlo Vánoc, navštívit 
a popovídat si se svými nejbliž-
šími, naslouchat. My z kultury 
Vám v tom „zastavení se“ po-
můžeme. Připravili jsme pro Vás 
tradiční program, ve kterém si 
snad každý najde akci, která ho 
potěší.
Jejich přehled jste určitě nepře-

hlédli na první straně.
Dovolte, abychom Vás upozor-
nili ještě na další již né tak tra-
diční, například:
Vánoční jarmarky 4. a 18. pro-
since od 10 do 17 hodin v domě 
kultury, kde si jistě vyberete 
a zakoupíte to, co Vás bude 
doma celý vánoční čas těšit.
Žáci Základní umělecké školy 
Šluknov pro Vás připravili kon-
cert na 9. prosince od 17 hodin 
opět v domě kultury, na kterém 
uslyšíte koledy a vánoční známé 
i méně známé skladby.
Nezapomněli jsme ani na milov-
níky dechovky a 13. prosince 
je zveme na taneček „Šramlík“ 
s oblíbenou skupinou Peleton.
A poslední sobota před Vánoci 
19. prosince od 18 hodin bude 
patřit ,,Zpěvům betlémským“, tj. 
koncertu na zámku, na kterém 
zazní vánoční písně a koledy 
v podání zpěvačky Veroniky Ma-
tysové, kterou doprovodí žáci ze 
ZUŠ  Rumburk a vokální soubor 
Kvíltet. 
Věříme, že si z pestré nabídky 
vánočních programů vybere 
každý. 

(park)

Mohlo by Vás zajímat...

Městský vánoční strom dorostl 
do výše 15 m v našem městě, pří-
mo před panelovým domem v uli-
ci Bratří Čapků. Díky stavebním 
úpravám by byl tak jako tak po-
kácen, v závěru svého života ještě 
poslouží jako dominanta vánočně 
vyzdobeného města. Na snímcích 
je zachycena jeho pouť z původního 
místa na náměstí.

Nová světelná výzdoba, kterou 
technické služby již také nainstalo-
valy, přišla městskou pokladnu na 
226 834 Kč. Tvoří ji 612 m světel-
ných řetězů, 120 koulí, 11 dekorů 
na sloupy a jedna hvězda.

Začátek pouti smrku ztepilého z místa rodiště...

Jak jen ho naložíme...? Vánoční strom v plné kráse



STRANA 8 ŠLUKNOVSKÉ NOVINYZ HISTORIE

Od smrti konstruktéra a výrobce 
motocyklů Čechie-Böhmerland 
Albina Huga Liebische uplynulo 
9. listopadu 2015 již 50 let.
Narodil se 26. července 1888 
v Rumburku manželům Emilovi 
a Emílii, roz. Petelkové. Později 
se rodina přestěhovala do Krásné 
Lípy, kde si zřídili zahradnictví. 
Zde Albin Hugo navštěvoval obec-
nou a měšťanskou školu. Po jejím 
ukončení nastoupil jako učeň do 
dílny Reinholda Maie ve Varnsdor-
fu, kde se kompletovala jízdní kola 
a motocykly. Zároveň se v Pokra-
čovací škole vzdělával v účetnictví, 
technickém kreslení, obchodní 
korespondenci a počtech. Ve svých 
18ti letech složil řidičské zkoušky. 
Protože jej to táhlo do světa, vydal 
se v roce 1907 do Wiesbadenu, 
kde se u advokáta Haintzmanna 
stal šoférem. O čtyři roky později 
dělal osobního řidiče baronu Po-
schingerovi na zámku v Buchenau 
v Bavorském lese. Tato doba byla 
pro mladého Liebische velmi pří-
nosná, jelikož k jeho povinnostem 
patřila údržba a opravy vozů. V 
této době se seznámil s Herminou 
Mittingerovou, dcerou lesníka, se 
kterou se 13. května 1913 oženil. 

Na významného konstruktéra stále vzpomínáme
Záhy po svatbě získal místo v au-
tomobilové opravně Jeana Fuchse 
v Beyreuthu, kam se novomanželé 
přestěhovali. Po vypuknutí 1. svě-
tové války musel na frontu, ze kte-
ré se v roce 1915 vrátil zraněný. Po 

uzdravení se v letech 1916-1919 
stal dílovedoucím v závodě Tatra 
Kopřivnice, kde se seznámil s vy-
nikajícím konstruktérem Hansem 

Ledwinkou. Toto setkání urychlilo 
jeho rozhodnutí uskutečnit vlast-
ní konstruktérské nápady. V roce 
1920 našel příznivce v Alfredu 
Hiellem z Krásné Lípy, který byl 
iniciátorem a spoluzakladatelem 

Severočeského automobilového 
svazu. Získal u něj zaměstnání a 
v jeho dílnách mu bylo umožněno 
zkonstruovat a vyrobit první dlou-
hý motocykl.
V roce 1925 si v Krásné Lípě zřídil 
motocyklový závod Böhmerland 
a o šest let později získal v Kunra-
ticích u Šluknova budovy s č. p. 53 
a 78, kam svůj podnik přestěhoval. 
To již měl syna Albina Richarda, 
který se narodil 20. prosince 1914. 
Na motocyklech, zhotovených ve 
svých dílnách, vykonával osobně 
zkušební jízdy a jezdil na nich po 
celé Evropě. Po vypuknutí 2. svě-
tové války byl nucen přejít na vá-
lečnou výrobu. Po jejím ukončení 
zasílá Okresní správní komisi ve 
Šluknově zdvořilou žádost o po-
volení k dalšímu provozu svého 
podniku, kde zaměstnává deset až 
patnáct lidí. Místo odpovědi vtrhla 
28. července 1945 ve čtyři hodiny 
ráno do jeho domu v Kunraticích 
skupina partyzánů, která jej a jeho 
syna surově zbila a po měsíčním 
pobytu ve věznici v České Kameni-
ci se ocitli v koncentračním táboře 
Rabštejn u České Kamenice.

„Díky našim schopnostem,“ píše 
Albin Liebisch ve svých vzpomín-
kách v knize W. Pfeifera Weis-
sbuch Niederland, „jsem mohl 
se svým synem později opravovat 
Čechům motorky a auta a dostat 
tak navíc kousek chleba nebo bram-
boru, protože strava v lágru vedla 
ke smrti vyhladověním. Přes tyto 
práce jsme se seznámili s jedním 
českým kapitánem, který viděl, že 
od jeho soukmenovců je nám činěno 
bezpráví a pomohl mně i mému sy-
novi do transportu, kterým jsme se 
dostali do Pasova (Passau).“
Okresní správní komise vydává 
29. června 1945 dekret Františku 
Pokornému z Prahy, ve kterém jej 
jmenuje národním správcem Lie-
bischova závodu v Kunraticích 
u Šluknova.
V Pasově nalezli otec a syn nový 
domov. Nedaleko si otevřeli dílnu, 
kde vyráběli ruční vozíky, kuchyň-
ské nástroje a přívěsy k malým mo-
tocyklům. V roce 1952 zde Albin 
Hugo Liebisch postavil svůj po-
slední motocykl. V Pasově jej na-
vštěvovali jeho bývalí zaměstnanci 
a učni a mnohým z nich potvrdil, 
že u něj byli zaměstnáni.
Život tohoto významného kon-
struktéra, jehož „motocykloví 
jezevčíci“ se svými majiteli se 
scházejí pravidelně v Krásné Lípě 
a zajíždějí přes Kunratice do Šluk-
nova a všude je vítají davy fanouš-
ků, se uzavřel navždy 9. listopadu 
1965. Odpočívá na pasovském 
hřbitově v hrobě spolu se svým 
starším bratrem Ernstem Adolfem 
a svým synem Albinem Richar-
dem, zvaným „Aly“, který zemřel 
bezdětný 13. prosince 1987.
V Kunraticích, na domě postave-
ném na místě bývalé Liebischovy 
továrny, visí pamětní deska, která 
dokazuje, že na tohoto významné-
ho konstruktéra a nezlomeného 
člověka je stále s hrdostí vzpomí-
náno.
Pozn.: Všem zájemcům doporu-
čujeme skvěle napsanou knížku 
Jana Němce „Albin Hugo Liebisch 
a jeho motocykly Čechie-Böhmer-
land“, kterou si lze zapůjčit v míst-
ní knihovně.

Helga Hošková

Oprava

V minulém vydání ŠN jsem v člán-
ku „Jak posluchače zaujalo vyprá-
vění Šluknováka Jindřicha Marka“ 
mylně uvedla, že v případě Josefa 
Šindeláře se jedná o dceru stavite-

le Josefa Maschkeho. Stavitelova 
rodina nikdy nebydlela v č. p. 820 
a tudíž se nejedná o jeho dceru. 
Všem se velice omlouvám. Šlo 
o shodu jmen.           Helga Hošková
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Vodní potenciál ve Šluknově 
a jeho okolí byl využíván k pohonu 
mlýnů již od 2. poloviny 18. stole-
tí. K těmto vodním zařízením byly 
budovány i nádrže a náhony pro 

70. výročí vzniku 1. Českého rybářského 
spolku ve Šluknově

zadržení vody v období sucha. 
Ryby byly pěstovány jako vedlej-
ší produkt na přilepšení domácí-
ho jídelníčku. Teprve v průběhu 
19. století začíná intenzivní chov 
ryb budováním odchovných zaří-
zení jako samostatných děl. Bylo 
to například 7 rybníků s líhní 
v Rožanech pod lomem, 9 rybní-
ků bylo vybudováno v Hraběcím. 
Soustava rybníčků byla také na 
Královce a největší soustava 12 
rybníků s líhní na Rybničné v Krá-
lovství. Veškeré rybářství na Šluk-
novsku bylo do konce 2. světové 
války v soukromých rukách.
Na podzim roku 1945 vznikl pří-
pravný výbor pro založení 1. Čes-
kého rybářského spolku ve Šluk-
nově. Vlastní rybolov byl zahájen 
na Bobřím rybníce v roce 1946. 
Mezi zakládající členy patřil pan 
Žofka, Haničák, Kreibych, Fišer 
a Olexa. Působnost této organi-
zace byla na území tehdejšího 
okresu Šluknov. Po vzniku Stát-
ního rybářství byla většina lep-
ších rybníků na Šluknovsku zná-
rodněna a rybářům začal sloužit 
k rybolovu rybník Křížový vrch. 
Ryby byly chovány na rybníku 
v zámeckém parku, Harrachově, 
za Deltou a v Rožanech. V této 
době již organizaci vedli pánové 
Fránik, Pazderka, Strnad, Petrla 
a Beneš. V roce 1960 vznikl Čes-
koslovenský svaz rybářů (ČSSR), 
který musel být druhým rokem 
přejmenován na Československý 
rybářský svaz (ČSRS). Hospoda-

ření zůstávalo přibližně na stejné 
úrovni jako v letech padesátých. 
Šluknovská organizace se zača-
la více věnovat mládeži a rybář-
ským závodům. První mládežníci 

pod vedením pana Fischera byli 
Hemerka, Janda a Píša. Tehdejší 
organizační složky byly organi-
zovány po oblastech a šluknovská 
patřila pod Oblastní výbor v Čes-
ké Lípě. Jak mládežníci, tak i do-
spělí pravidelně vyhrávali různé 
závody v rybolovné technice. V té 
době se výbor scházel v budově na 
náměstí (dnešní lékárna). Hospo-
dářskou budovu měla organizace 
v zadním traktu bývalé restaurace 
Rosana. Schůzovalo se v Berán-
ku a Besedě, ale také na MěNV. 
Zlom v hospodaření nastal po 
roce 1967, kdy byly odstraněny 
hraniční dráty a rybáři si u hranic 
v Rožanech mohli vybudovat no-
vou sportovní vodu. Na památku 
prvního hospodáře byl rybník 
později nazván „Olexův rybník“, 
dnes více znám pod jménem Bala-
ton. Tento rybník byl pro sportov-
ní účely využíván do roku 1975. 
V této době organizace sdružovala 
na 40 členů. V letech 1971 - 1973 
byl v akci „Z“ vybudován rekre-
ační Šluknovský rybník později 
přezdíván „Pazderák“. Na tom-
to rybníce byl zahájen sportovní 
rybolov v roce 1976. V této době 
organizaci vedli pan Rýdl, Dolejš, 
Pazderka, Hába, Strnad a Kezer. 
Současně byla u tohoto rybníka 
postavena rybářská chata, která 
začala sloužit ke schůzím výboru 
organizace. 
V roce 1983 byl organizaci předán 
Městským národním výborem 
objekt konírny po zaniklém pivo-

Objekt konírny po zaniklém pivovaru v zámeckém parku

varu v zámeckém parku. Budova 
byla ve velmi špatném technic-
kém stavu. Na rekonstrukci bylo 
zapotřebí vynaložit obrovského 
pracovního úsilí a nemalé finanč-
ní prostředky. Oprava rybářské 
chalupy byla zdárně dokončena 
a slavnostně otevřena výroční 
členskou schůzí v březnu 1986. 
V této době organizaci řídili páni 
Pazderka, Píša, Hába, Zika, Efler, 
Vaněk a Šebesta. 
V roce 1985 byla organizace vy-
hlášena a oceněna jako nejlepší 
v republice s finanční odměnou.
Na dobrou práci svých předchůd-
ců ve výchově rybářské mládeže 
navázali pan Vaněk a Šebesta. Do 
rybářského kroužku v té době do-
cházelo 30 nadšených a do ryba-

ření zapálených mládežníků. Pra-
videlně se zúčastňovali okresních 
kol v rybolovné technice a lovu ryb 
udicí, kde se velmi často umístili 
na prvních místech. Největšími 
tahouny této doby byli mládežníci 
Luft, Vyskočil, Furmaník, Šebes-
tová, Rychecký a bratři Koloneční 
a Karlovi.
Největší zlom v životě rybářů na-
stal po revoluci v roce 1989, kdy 
se rozpadlo Státní rybářství a vět-
šina rybníků připadla rybářům. 
Město Šluknov dostalo zpět ryb-
níky Bobří, Luční a Křížový vrch, 
které si rybáři pronajali a nakou-
pili i další pro zlepšení chovu ryb 
(na Rybničné v Království a na 
Harrachově). Organizace přišla 
o rybníky u Čítkova a Kostního 
mlýna a o Olexův rybník.
V roce 2010 došlo ke generač-
ní obměně vedení, kdy ukončili 
svou dlouholetou činnost předse-
da I. Píša i jednatel J. Petroušek. 
V současné době organizaci řídí 
T. Kolonečný, P. Novák, M. Bielik, 

M. Závěta a manželé Ganišinovi. 
ČRS MO Šluknov sdružuje na 180 
členů a mládežníků. 

Výchově rybářské mládeže se vě-
nují I. a P. Ganišinovi společně 
s p. Bielikem. Prostory pro koná-
ní rybářského kroužku poskytuje 
ZŠ J. Vohradského. Na činnost 
kroužku finančně přispívá velkou 
měrou MěÚ Šluknov. 
V posledních letech naše organi-
zace spolupracuje s panem Kar-
lem z Rožan, který dodává do 
sportovní pstruhové vody pstruhy 
a siveny. Mimopstruhové rybníky 
zarybňujeme kaprem, línem, can-
dátem a štikou převážně z našich 
chovných rybníků. Aby šluknov-
ská organizace v chovu ryb zů-
stala soběstačná, čeká organizaci 
mnoho práce na údržbě rybníků 
a rybníčků v katastru města. 
V současné době probíhá částeč-
ná rekonstrukce vnitřních prostor 
v rybářské chalupě. Slavnostní 
znovuotevření se plánuje výroční 
členskou schůzí v březnu 2016.

Ing.Tomáš Kolonečný 
(předseda ČRS MO Šluknov)

Ivan Píša 
(býv. předseda ČRS MO Šluknov)

Rybářská chalupa – zrekonstruovaný objekt bývalé konírny



STRANA 10 ŠLUKNOVSKÉ NOVINYZACHYCENO OBJEKTIVEM

11. 10.
Drakiáda

I z pohledu dronu je Šluknov opravdu krásné město

Tradiční výstava šluknovských mykologů v DK

Foto: Ladislav Bilka
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Více foto na: http://sluknovskeakce.rajce.idnes.cz/

Sál plný dětských úsměvů - to bylo divadlo od Rolničky 

30. 10.
Sázení aleje
v Království

Halloweenská stezka odvahy
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Kuchařčino okénko z městské knihovny

V městské knihovně probíhá dlou-
hodobá soutěž, při které se lze něco 
dozvědět a ještě získat volný lístek 
pro jednu osobu na kulturní akci 
dle vlastního výběru – v zámecké 
kinokavárně, 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 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 

Tentokrát Vás zveme na svatomar-
tinskou husičku. A proč husa?
Podle legendy: Byly husy potrestány 
pekáčem, protože svým kejháním 
rušily bohoslužby, anebo proto, že 
se sv. Martin před zvolením bisku-
pem ze skromnosti ukryl v husníku 
a husy ho kejháním prozradily.
Podle skutečnosti: Tradice souvisí 
s ročním obdobím a zkušenostmi; 
okolo 11. listopadu bývaly husy nej-
lépe vykrmené a měly nejkvalitnější 
prachové peří.

Pečená husa 
V původním receptu z kuchařky 
vydané kolem roku 1905 se píše: 
„Očištěná a vykuchaná husa nasolí 
se řádně zevně i uvnitř, kam lze také 
trochu majoránky přidati. Pak se 
husa ze všech stran rovněž důkladně 
nakmínuje. Husa peče se na rožni 
a polívá se sádlem, jež vypryšťuje; 
za hodinu jest husa upečena, mla-
dá husa ještě dříve. Peče-li se husa 
v troubě na pekáči, polije se vodou 
a dá se do trouby, pak se také častěji 
musí polívati. Lze také do ní vstrčiti 
žemličku.“ 
Na 8 porcí potřebujete: čtyřkilo-
vou husu, sůl, majoránku, kmín, 
1 housku a asi 2 dl vody. 
Husu nasolte vně i uvnitř, nakmí-
nujte a zevnitř potřete majoránkou, 
a nakonec můžete vložit housku. 
Husu vložte do pekáče a dokořeňte 
ji z druhé strany, podlejte trochou 
vody a vložte do předehřáté trouby 
na 160 stupňů Celsia. Je dobré ji 
každých zhruba 15 minut přelít vý-
pekem, aby se maso nevysušilo. Po 
80 minutách zrůžoví, otočte ji prsy 

nástěnce v hale knihovny.
Otázka na listopad:
V listopadu se narodil (7. 11. 1811) 
a později také zemřel (21. 11. 
1870) český historik, právník, pře-
kladatel, ale především spisovatel 
a básník, který byl také sběratelem 
českých lidových písní a pohádek.
Po svých studiích na gymnáziu 
v Hradci Králové a v Praze byl za-
městnancem Královské české spo-
lečnosti nauk a sekretářem České-
ho muzea. Od roku 1851 působil 
jako archivář města Prahy a od 
roku 1864 se stal ředitelem pomoc-
ných úřadů pražských. Ve svých 
studijních letech se stýkal s Karlem 
Hynkem Máchou a později se také 
seznámil s Františkem Palackým, 
s nímž spolupracoval (mj. na pří-
pravě českého diplomatáře).
Je znám především jako sběratel 

lidové poezie. V ústní lidové slo-
vesnosti hledal odraz starých slo-
vanských mýtů, jež lidové podání 
a tradice během věků přetvořily. 
Výsledkem jeho sběratelské činnos-
ti byly tři svazky Písní národních 
v Čechách (1842–1845), jejich pře-
pracované a rozšířené vydání vyšlo 
roku 1864 s titulem Prostonárodní 
české písně a říkadla.
Nejvíce však proslul sbírkou Kytice 
z pověstí národních (1853), zkráce-
ně jen Kytice, a klasickými českými 
pohádkami pro nejmenší čtenáře.
Zajímavost: U Lázní Bělohrad ros-
te památný strom - dub, který je 
pojmenován po tomto spisovateli. 
Na hřbitově nedaleko dubu totiž 
údajně došlo k událostem, které ho 
inspirovaly při psaní sbírky Kytice. 
Znáte jméno tohoto spisovatele?
Správná odpověď na otázku ze září 

a října zněla: Kryštof Kolumbus.
12. října 1492 tento janovský moře-
plavec a kolonizátor přistál na Ba-
hamských ostrovech a objevil tak 
Ameriku. 
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. 
Vylosována byla správná odpověď 
p. I. Krulisové, která svoji odpověď 
zaslala mailem, a ta si může v měst-
ské knihovně nebo v domě kultury 
u pí. Parkmanové vyzvednout vol-
nou vstupenku.

(šti)

Soutěžte s námi o volné vstupenky

nahoru a za občasného polévání 
pečte dalších zhruba 80–90 mi-
nut. Když je husa i na prsou růžo-
vá, roztopte troubu na 180 stupňů 
a pečte ji ještě asi 15–20 minut, aby 
se udělala krásně křupavá kůrčička. 
Po upečení ji nechte chvíli zchlad-
nout, vyndejte z ní housku (nevy-
hazovat, to bude jeden z nejlepších 
kousků!) a naporcujte.

Tip č. 2 - Husa s trojí vůní
Do vnitřku husi vložíte jablko a ½ 
kg bůčku. Husa pustí šťávu a bůček 
také, jablko se rozpeče a rozvoní – 
takže budeme mít husu trojí vůně 
(husa se samozřejmě klasicky na-
solí a okmínuje).

Tip č. 3 - Štrasburská husa 
Potřebujeme husu s drůbky, jablka, 
žemli, mléko, sůl, pepř, cibuli a pe-
trželovou nať.
Oloupejte a odjádrujte jablka, na-
krájejte je a pečte na mírném ohni 
na zpěněné cibulce. Pokrájejte na-
jemno játra s petrželkou, přidejte 
pečená jablka a žemli máčenou 
v mléce. Osolte, opepřete, pro-
míchejte a nadívejte břišní otvor 
husičky, až je kůže napjatá jako bu-
ben. Otvor zašijte, svažte huse nohy 
a pečte v troubě asi dvě hodiny.

Zelí dušené
V původním receptu ze stejné beze-
jmenné kuchařky se píše: „Rozpal 
máslo, dej doň kousek cukru, pak 
zelí sladké neb kyselé a dus je na-
hnědo, posyp moukou, polij hovězí 
polévkou a posol, přidej též kousek 
cukru a nech to dusiti. Je-li zelí již 
staré a kyselé příliš, vyper je řádně; 
také k máslu dává se též slanina 

a cibule a kousek cukru usmažit 
a s tím zelí dusit.“
Na 8 porcí potřebujete: 1,5 kg čer-
veného sterilovaného zelí, 300 g 
anglické slaniny vcelku, 3 lžíce 
másla, 3 větší cibule, podle chuti asi 
4–6 lžic cukru, 3 lžíce hladké mou-
ky a 700 ml hovězího vývaru. 
Slaninu nakrájíte na kostičky a ci-
buli nasekáte nahrubo. V hrnci si 
rozpustíte máslo, přidáte slaninu 
a cibuli a vše promícháte. Když ci-
bule zesklovatí, přisypete asi polo-
vinu cukru, který necháte zkarame-
lizovat. Poté přidáte červené zelí. 
Nakonec zelí zalijete hovězím výva-
rem, přikryjete poklicí a necháte asi 
20 minut dusit do měkka. Když je 
zelí hotové, přidejte ještě lžíci cuk-
ru a posypte hladkou moukou, aby 
bylo krásně mazlavé, a je hotovo!
Bramborové knedlíky 
Na 4 porce potřebujete: 1 kg bram-
bor, 350 g polohrubé nebo hrubé 
mouky, 2 vejce, sůl, kypřicí prášek 
do pečiva a 1 lžíci octa. 
Uvařené brambory slijte, zasypte 
asi polovinou mouky a rozmělněte 
je šťouchadlem na brambory. Pak 
je vyklopte na pracovní desku nebo 
kuchyňský vál. Nechte je zchlad-
nout tak, abyste je mohli zpracová-
vat rukama. Pak uprostřed vytvořte 
důlek, do toho rozklepněte dvě 
vajíčka, přidejte lžíci octa a zbytek 
mouky prosáté se lžičkou kypřicího 
prášku do pečiva. Mouka nemusí 
být nutně polohrubá – použít mů-
žete i hrubou mouku nebo ji z polo-
viny nahradit krupicí, každý má rád 
trochu jinou konzistenci hotových 

knedlíků. Z uvedených surovin vy-
pracujte tuhé hladké těsto, které 
drží pohromadě. V případě potřeby 
můžete trochu mouky přidat – zále-
ží na kvalitě (vodnatosti) brambor 
i velikosti vajec. Těsto každopádně 
musí držet pohromadě a nemělo by 
se příliš lepit na ruce. Z těsta vytva-
rujte 3–4 pravidelné válečky, které 
se pak budou dobře krájet. Ty pak 
vložte do vroucí osolené vody a vař-
te asi 20 minut. Pro mnohé jedno-
dušší příprava možná bude v páře 
– knedlíky opatrně položte na na-
pařovací vložku do hrnce s trochou 
vody, zakryjte poklicí a „vařte“ také 
asi 15–20 minut. Hotový knedlík je 
uvnitř krásně kyprý a suchý. Uva-
řený knedlík nakrájejte nití nebo 
ostrým nožem na plátky a můžete 
servírovat! 
Slaninové knedlíky (tzv. blbouny)
Potřebujeme 100 g slaniny, 4 hous-
ky, 2 vejce, 250 ml mléka, 150 g 
hrubé mouky, sůl a špetka mušká-
tového oříšku.
Slaninu nakrájejte na kostičky, na 
suché pánvi ji rozškvařte, poté při-
dejte na kostičky pokrájené housky 
a zhruba 3 min. je opékejte. Nech-
te vychladnout. Vejce rozmíchejte 
v mléce. Mouku,  sůl a muškátový 
oříšek promíchejte v míse, přilijte 
mléko s vejcem a vypracujte těsto. 
Vmíchejte do něj slaninu s opeče-
nou houskou a nechte ¼ hodiny 
stát. Poté z těsta vytvarujte 10 ku-
latých knedlíků  a vložte zhruba na 
10 minut do vroucí osolené vody. 
Knedlíky slijte, propíchejte špejlí 
a můžete podávat.                    (net, šti)
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Podzim je v plném proudu a my si ho užíváme plnými doušky. A to nejen 
venku, kdy si můžeme hrát se spadaným listím, nebo si pouštět draky 

Užíváme si krásného podzimu plnými doušky

a soutěžit, komu se nejdéle udrží ve vzduchu, ale podzim jsme si „donesli“ 
i do školky. Na „vlastní kůži“ jsme si vyzkoušeli jak fouká vítr, zda je teplý 
nebo studený, jestli i my tak umíme foukat, vyzkoušeli jsme si, jestli umíme 

veverce donést pouze jedlé houby a ty nejedlé jsme nechávali v lese. Uvě-
domili jsme si, že v každém ročním období hřeje sluníčko jinou silou, jinak 
„se tváří“, má rozdílně dlouhé paprsky a že i vodu v rybnících a potocích 

ohřívá na jinou teplotu. Osahali a očichali jsme si kůru z různých druhů 
stromů a zkoušeli jsme určit, ze kterého stromu asi je, vyrobili jsme si pa-
náčka Podzimníčka... Velkou radost nám také udělala pohádka „O vrabčá-

kovi Čimčarárovi a drakovi Juliánovi“, kterou zahrály pp. učitelky. A už nyní 
se těšíme na dýňové hrátky, o kterých vám napíšeme příště...

Foto a text: Hana Princová
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Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, spokojenosti a pevného zdraví.

VZPOMÍNKY

Blahopřejeme k životnímu jubileu

Blahopřejeme naší mamince, ba-
bičce a prababičce 
paní Jarmile Stelmaščukové 
k významnému životnímu jubileu, 
které bude mít 22. listopadu 2015 
a oslaví s námi své 85. narozeniny.
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 
přeje celá rodina.

Dne 14. 11. by náš tatínek, děde-
ček, manžel, kamarád a kolega 
pan Jiří Lančarič 
oslavil 69. narozeniny. Zemřel však 
19. 11. 2013 a navždy zarmoutil 
naše srdce.
S láskou a vděčností všichni vzpo-
mínáme.

V jednom z říjnových víkendů se naši trubači v doprovodu ředitele Rudolfa 
Sochora a hlavního učitele troubení Martina Karbana zúčastnili meziná-
rodního semináře trubačů na Slovensku v Banské Štiavnici. 
Naše početná účast byla druhou nejvyšší, což je pro naši školu výborná vi-
zitka. 
Rudolf Sochor děkuje všem trubačům, kteří se semináře zúčastnili a skvěle 
reprezentovali nejen školu, ale celé město Šluknov.

David Hlinka

Naše účast na mezinárodním 
semináři trubačů na Slovensku

Dne 11. 11. uplyne 36 let, kdy ode-
šel náš milovaný tatínek, dědeček a 
pradědeček 

pan František Holický.
S láskou stále vzpomínají - dcera 
Dana s rodinou, dcera Věra s rodi-
nou a dcera Míla s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s 
námi.

Natálku Karalovou
Adámka Pazderku
Štěpánka Valentu
Elišku Čepelovou
Emmičku Posovou

Př iv íta l i  j sme nové 
občánky

panem Zdeňkem Šolcem

paní Brigitou Štrbovou

panem Ivanem Strachem

paní Vladimírou Kosteleckou

paní Miloslavou Paříkovou

panem Bedřichem Čechem

panem Ladislavem Chajdurem

panem Jaroslavem Deněm

Rozloučili jsme se s

60 let
pp. Ločárek Zdislav
Rigová Drahuše
Pátek Karel
Kořínek Vladimír
65 let                       
pp. Šmíd Václav
Koňáková Hana
Jandová Hana
Štibinger Vladimír
Žáková Hana
Schinágl Milan
Hentschel Rudolf
Juppa Emil
Zborníková Alžběta

70 let
pp. Ruda Vasiľ
Čambál Jozef
Zíma Jiří
75 let
paní Tvrzníková Drahoslava
80 let
pp. Hnízdilová Olinka
Meistner Arnošt
Eder František
81 let 
pan Kindermann František
82 let
pan Zajac Ladislav
83 let
pp. Buriánek Josef

Křemenáková Jiřina
Hofrichter Oldřich
84 let
paní Flodrmanová Hedvika
85 let
paní Horáková Jiřina
86 let
pp. Němcová Olga
Nováková Marie
87 let
paní Grečmalová Zuzana
89 let
paní Poťavová Zdeňka
90 let
paní Hyková Věroslava

Mezinárodní seminář 
trubačů na Slovensku

Srdečné blahopřání
k  narozeninám

Vážení jubilanti,
pokud nechcete být zve-
řejněni v této rubrice, 
kontaktujte pí Slavíko-
vou (MěÚ Šluknov, č. tel. 
412 315 317) nebo naši 
redakci (Dům kultury 
Šluknov, č. tel. 412 386 
219).

V článku „Děti z Království si užily 
slunečný den“ bylo uvedeno krom 
jiných i poděkování panu Pechovi. 
Omlouváme se tímto za chybné 
uvedení příjmení, správné je podě-
kování panu Plchovi.

Oprava
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Jak to vlastně s tím otužováním 
popravdě je, co se skrývá za touto 
náročnou a současně velmi okrajo-
vou disciplínou, zdali otužující se 
lidé mají předpoklady k pevnější-
mu zdraví a zdali je případně něco 
pravdy na tom, že ti, kteří namísto 
v létě chodí plavat v zimě, jsou du-
ševně spolehlivě v pořádku atp. 
Osmělil jsem se a obrátil se s ně-
kolika dotazy na člověka, dle 
mého soudu z nejpovolanějších. 
Tím člověkem je dáma, dlouholetá 
otužilkyně a lékařka v jedné osobě 
MUDr. Radka Jančová.
Paní doktorko, vím o Vás, že již 
jako malá jste se koupala nedaleko 
někdejšího svého bydliště, ve velmi 
studené tůni Hamerského potoka, 
pod přehradou Nadějí. To je přeci 
voda, o níž se traduje, že se neohřeje 
ani v létě. Domnívám se, že kdyby 
byla tehdy na blízku plovárna s vo-
dou teplejší, nepochybně by dostala 
přednost. Byl to pro Vás právě ten 
začátek vztahu ke studené vodě? 
Studený odchov to byl, díky němu 
mi zřejmě začít s otužováním ne-
přišlo tak těžké. S otužováním jsem 
ale začala spontánně ranní stude-
nou sprchou v dospívajícím věku, 
protože moje ráno neprobuditelné 
tělo si o to samo říkalo, a protože 
blahodárný profit, který mi to při-
nášelo, byl významný. Tento zvyk 
mi vydržel až doposud.
Dokáže být otužování opravdu pří-
jemné? Co je těmi důvody, když se 
většina lidí začíná halit do teplého 
oblečení, krátí se den a lidé spíše, 
než co jiného, vyhledávají teplo 

Na slovíčko s...
roztopenému krbu, tak Vy naopak, 
vybavena ručníkem a plavkami, si 
jdete zaplavat do rybníka.
Pokud člověk začne postupně a ne-
rozmazluje se tepelnými podmín-
kami během jiných aktivit, je to 
příjemné již od začátku. Jinak to 
chce trochu přemlouvání a odvahy, 
ale o to je pak výsledek radostnější. 
Cítíte se skvěle, bolesti odcházejí, 
únava mizí, endorfiny zaplavují 
mysl.
To zní opravdu skvěle, existují jiné, 
řekněme mírnější a stejně účinné 
metody, jak posilovat imunitu? 
Předpokládám, že imunitní systém 
člověka není jediný, který se otužo-
váním posiluje. Můžete laikům při-
blížit, o jaké procesy se v těle jedná? 
Otužování je tím nejefektivnějším 
a nejpřirozenějším způsobem posi-
lování imunity a celkové odolnosti 
organismu, je to trénink našeho 
těla na extrémní podmínky, na kte-
ré musí reagovat (trénovat) naše 
adrenalinová soustava. Takový tré-
nink většině lidí v pohodlném kom-
fortním životě chybí a přijde-li pak 
zvýšená zátěž na organismus, je ne-
trénovaná adrenalinová soustava 
nedostatečně připravena reagovat 
a člověk zpravidla onemocní.
Kdy nejlépe s plaváním ve studené 
vodě začít, existuje nějaká věková 
hranice, kterou je potřeba ctít? 
Věková hranice není, začít se může 
od kojeneckého do pozdně senior-
ského věku.
Je nutné, aby prvnímu plavání 
v chladné vodě předcházela nějaká 
individuální příprava, jaká a jak by 

měla být v průměru dlouhá? 
Záleží na kondici, celkovém zdra-
votním stavu a psychickém pří-
stupu. Všeobecně je lepší začít 
s mírnějšími metodami otužování 
vzduchem, tj. především nepře-
tápěním domácnosti, spánkem 
v chladné místnosti, skvělá je závě-
rečná chladná sprcha po koupeli, 
vycházkami v chladném počasí atp. 
Postupně pak přejít na otužování 
v chladné venkovní vodě.
Troufla byste si otužování a třeba 
i dálkové zimní plavání doporučit 
některému ze svých blízkých a co by 
případný zájemce o otužování měl 
udělat, aby se otužilým mohl oprav-
du stát?
Otužování doporučuji každému, 
kdo je unavený, často nemocný, má 
problém s krevním tlakem, bolest-
mi zad a kloubů, pracuje ve zvýšené 
psychické zátěží a každému, koho 
mám ráda. Důležité je to jít zkusit 
nejlépe s partou pozitivně myslí-
cích lidiček, kteří už o otužování 
vědí své a je důležité mít dobrého 
náhončího.
Odpusťte, po těchto Vašich upřím-
ných doporučeních a radách, ne-
mohu si odpustit otázku stran zdra-
votních rizik, jistě nějaká existují.
Rizika jsou minimální, pozor by si 
měli dávat lidé s kardiálními potí-
žemi, ženy s akutními gynekologic-
kými potížemi, lidé s počínajícím 

MUDr. Radka Jančová
Praktický lékař pro děti a dorost
Místo výkonu povolání: Jiříkov, Rumburk
Odbornost: pediatrie

nachlazením a je třeba dávat pozor 
i na případné prochladnutí, nebo 
na rychlé zahřívání bezprostředně 
po otužovacím rituálu. Všeobecně 
je doporučováno svůj záměr kon-
zultovat se svým lékařem, případ-
ně podstoupit zátěžový test, ze své 
praxe ale vím, že se tak ve většině 
případů neděje…
Paní doktorko, vzpomenete si a po-
dělíte se se čtenáři o nějaký svůj zá-
žitek, mám na mysli takový zážitek, 
z těch pro Vás, z nejzajímavějších?
Při každém skupinovém otužo-
vání je vždy spousta nových a pří-
jemných zážitků, ať již tělesných, 
euforických či společenských. Pro 
mě osobně byl nejpřekvapivější zá-
žitek, když na otužování přijela na 
kole 80-ti letá paní, vlezla v plav-
kách do vody, zaplavala si bez jedi-
ného zasténání a po osušení řekla: 
„To mi bude zase táta doma nadá-
vat, jaký jsem blázen“.
No a konečně jsme u dotazu z nejcit-
livějších, prosím, jsou lidé navště-
vující přírodní vodní zdroje v zimě, 
v podmínkách mnohdy pravda 
nuzných, mentálně opravdu v po-
řádku?
Hm. Po otužování jsou již vždy, 
všichni zcela mentálně v pořádku.
Děkuji za Vaše odpovědi a neodpus-
tím si dodat přání - méně nachlaze-
ných v ordinacích!

Milan Hulán

 

Upozornění ÚP ČR:
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod 

možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity 

a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají. 

Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Tento typ průkazu je odolný 

proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou platné 

už jen do 31. 12. 2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že výměna 

se týká přibližně 300 tisíc klientů, je ještě stále řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli bychom 

tímto apelovat na klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku.

Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na ob-

čanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při každých úředních jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou 

totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. 

Stačí, aby pouze doložili fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů mi-

mořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP 

ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz 

OZP“. Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat. 
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Kondiční víkend plný překvapení 
zažily děti ve dnech 10. – 11. 10. 
2015 v Sokolovně ve Filipově. Tuto 
akci pravidelně pořádá SK Vikto-
rie Jiříkov. Každé prázdniny usilují 
děti o zlepšení své fyzičky celý tý-
den v tělocvičně, ale letos poprvé, 
s ohledem na celoroční intenzivní 
program, jsme museli udělat vý-
jimku a „kondičák“ přesunout až 
na podzim. I když akce netrvala celý  
týden, děti nebyly vůbec o nic ochu-
zené. Program byl velice pestrý. 
V sobotu dopoledne proběhlo cvi-

Prožili jsme krásný víkend s Viktorií
čení se školenými trenérkami. Po 
obědě následoval přesun do plavec-
kého bazénu ve Varnsdorfu, odkud 
se kompletně všichni vrátili zpět do 
Sokolovny, aby po vydatné večeři 
absolvovali bojovou hru v terénu 
„Hledání pokladu“, při které byli 

samozřejmě úspěšní. Na dobrou 
noc bylo nachystáno překvapení 

v podobě promítání na ohromné 
plátno, film dle vlastního výběru, 
samozřejmě s ohledem na věk pří-
tomných diváků. Následující den 
po snídani, proběhlo opět cvičeníč-
ko, ale jen ve zkrácené verzi, neboť 
na oběd jsme se přesouvali do rum-

burské restaurace Lužan, kde pro 
nás měli již nachystané pizzy. Po 

výborném obědě jsme si šli zahrát 
bowling, kde jsme zjistili, že naše 
děti jsou nadané úplně na jakýkoli 
sport. Po malé procházce za dopro-
vodu podzimního sluníčka, jsme 
dorazili do Sokolovny a po vzor-
ném úklidu celé tělocvičny, jsme 
odjížděli, plní zážitků, všichni na-
prosto spokojení a někteří i unave-
ní, domů. Už teď se všichni těšíme 
na Inspirační víkend v Jiřetíně pod 
Jedlovou (27. 11. - 29. 11. 2015), 
který proběhne v duchu Adventu 
a Vánoc.

Text a foto: Daniela Petroušková

 

Boutique Michaela Moravcová
 Podzimní kolekce 2015 již na obchodě!

 (trika, bundy, spodní prádlo, 

šátky, svetry 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

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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V letošním školním roce bylo mot-
tem tohoto celostátního projektu: 
„Zasaď strom třeba se starostou 
…“. 

Školní moštování se vydařilo
Nevím jak vy, ale já mám moc ráda 
podzim. Jistě, jaro i léto je nádher-
né, ale podzim, to je teprve něco. 
Jako by sebral malířovi z palety 
všechny barvy. Nevíte co obdivovat 
– barevné listí, stromy sklánějící se 
pod tíhou zralých plodů, listopadky 
svítící v zahradách, červeň šípků. 
A ty vůně! Člověk neví, co si užívat 
dřív. Procházku podzimním lesem, 
z které se navíc, když máte štěs-
tí, můžete vracet s košíkem hub? 
Nebo podzimní ohníček s pečený-
mi brambory? Čerstvé ořechy? Dý-
ňový koláč nebo závin z čerstvých 

Pečujeme o stromy s místostarostou

My, žáci z 8. A, jsme si pro tuto dob-
rovolnickou akci vybrali pana mís-
tostarostu a zároveň ředitele SLŠ 

a SOŠ Šluknov pana Mgr. Bc. Ru-
dolfa Sochora. Ten si vzal na „po-
moc“ pana Davida Hlinku. Celá 
akce tedy proběhla v úzké spolu-
práci právě se zmiňovanou školou. 
Odpoledne probíhalo na různých 
místech v lese v okolí Šluknova. 
Nejprve jsme si vyslechli zajímavé 
informace o práci v lese, pro většinu 
z nás to byly zcela nové poznatky. 
Poté jsme se vrhli na samotnou péči 
o stromy. Ta spočívala v tom, že 
jsme ovčí vlnu omotávali kolem špi-
ček mladých stromků, aby je neoží-
rala zvěř a stromek správně vyrostl. 
Pach z vlny totiž zvěř odpuzuje. Ně-
které stromky se ale při sázení neu-
jaly a bylo třeba je nahradit novými. 
Zde byl prostor na již zmiňované 
heslo letošního roku, protože prá-
vě pan místostarosta přiložil ruku 
k dílu a spolu s našimi žáky strom-
ky zasadil. Akci jsme dělali zcela 
dobrovolně, a tak nás velmi mile 
překvapilo, že jsme na konci dostali 
odměnu – výplatu. Musíme říci, že 

výplata byla velmi velkorysá, pro-
tože ve skutečnosti jsme si vydělali 
jen desetinu toho, co jsme obdrže-
li. Tuto částku jsme se jednohlasně 
rozhodli věnovat opět Terezce, pro 
kterou již sbíráme víčka. 
A jak celá akce, která proběhla ve 
čtvrtek 8. 10. po odpoledním vyu-
čování, dopadla a jaké jsou ohlasy 
účastníků?
Mně se v lese líbilo, byla to nová 
zkušenost. Neměla jsem tušení, že 
se to dělá. Byla velká legrace, jak na 
pasece, tak i v autě. (Natka Vajso-
vá)
Čtvrteční odpoledne se mi moc líbi-
lo. Byla to docela legrace, až na tu 
zimu. Na jaře bychom mohli zase 
pomoct. Přednáška mě bavila, pro-
tože jsem z toho skoro nic nevěděla. 
(Eliška Perská)
Byla to docela zábava, až na to po-
časí. (Kuba Vlk)
Budu ráda, když budeme moci ještě 
pomoci. (Natka Krajhanzlová)
Bylo to moc fajn, moc se mi to líbi-

lo. (Klárka Kotěšovcová)
Já velmi děkuji oběma pánům za 
příjemné odpoledne a za spous-
tu informací. I když nám počasí 
opravdu nepřálo, celé odpoledne 
jsme si všichni užili. Děkuji panu 
Hlinkovi za pořízení fotografií.

Petra Gallová

Na školní zahradě vypuklo velké moštování

jablek.
My jsme se na ZŠ Šluknov rozhodli 
pro moštování. V rámci projektu 
72 hodin jsme nejen jako každý rok 
uklízeli naše město a pomáhali tak 
vytvořit v našem městě pěkné pro-
středí, ale zároveň jsme pilně sbírali 
padaná jablka.
V neděli jsme se pak sešli na školní 
zahradě a vypuklo velké moštování. 
Jablka jsme omývali, drtili a nako-
nec ručně lisovali. Čerstvý a voňavý 
mošt jsme pak hned na místě mohli 
ochutnat. A věřte, že to, co jste si 
sami vlastoručně vyrobili, chutná 
dvojnásob. Pracovali jsme osto-
šest, a tak jsme mohli výborný mošt 
donést i domů na ochutnání.
A komu za tuhle vskutku podaře-
nou akci vděčíme? V první řadě 
panu učiteli Kadeřábkovi, který 

to vše vymyslel a zařídil vypůjčení 
lisu. No a samozřejmě také panu 
učiteli Matějkovi, který spolu s ním 
vše organizoval a zajišťoval.  A taky 
paní učitelce Steklé, která neúnav-
ně plnila lis a ještě nám stihla celou 

akci nafotit. A taky našim fajn žá-
kům z 6. A, 7. A, 8. A i B a 9. B, kteří 
pomáhali vytvořit nejen mošt, ale 
hlavně úžasnou atmosféru celého 
dne.
A s poděkováním nesmíme zapo-
menout ani na pana Pavla Brabce 
z Rumburku, který nám ochotně 
zapůjčil drtičku i lis, na paní Lenku 
Štolzovou, která nabídla jablka z je-
jich zahrady a celou akci podpořila 
svou účastí a pomocí, na manžele 
Poláčkovy, kteří nám darovali další 
jablka a na pana Hanuše, který za-
půjčil potřebné nádoby. 
Byl to nádherný podzimní den, 
pro všechny z nás úžasný zážitek 
a nezbývá než si přát, aby se tato 
podařená akce třeba stala jednou 
z tradičních.
Za všechny organizátory a účastní-
ky sepsala Alena Müllerová
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Co to tady je? www.zalepsisluknovsko.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

O víkendu 23. - 25. 10. proběh-
la další víkendovka. Tentokrát se 
nás sešlo celkem 50, z toho bylo 
35 dětí. Přivítali jsme návštěvu 
z Prahy z Asociace dobrovolných 
záchranářů. Jejich návštěva pro 
nás byla velkým přínosem, neboť  
se v průběhu celého víkendu ná-
ruživě věnovali předávání svých 

zkušeností dětem. Nejednalo se 
samozřejmě pouze o teorii, ale 
i o praktický nácvik, např. vyproš-
tění osoby z havarovaného vozidla.
Pro děti bylo připraveno mnoho 
zásahů, které započaly už páteč-
ním večerem. Bylo simulováno 
zranění při opravě auta na ram-
pě. Toto bylo ztíženo agresivním 
a opilým kolegou opraváře. Dále 
děti prováděly transport zraněné 
osoby z náměstí až na skautskou 
základnu. Pro nejmladší děti byl 
připraven zásah, kdy našly osobu 
v bezvědomí a po telefonátu na lin-
ku 155 je operátorka naváděla, jak 

přesně mají postupovat. Další pří-
pad seznámil děti se situací, kdy se 

hledá pohřešovaná osoba formou 
rojnice.
Vzhledem k tomu, že se nám sešly 
děti z Liberce, Děčína a Varnsdor-
fu, uvítali jsme možnost prohlídky 

Šluknovského zámku. Příjemný 
odpočinek na sobotní odpoledne. 

A ten byl opravdu potřeba, protože 
na sobotní podvečer byl připraven 
zásah v objektu bývalého Cepolu. 
Mladší děti měly ošetřit zranění 
čtyř osob. Jednalo se o poranění 

hlavy, odřeniny, zlomeniny. Pro 
zásah starších jsme v tomto areálu 
připravili 12 figurantů. Jednalo se 
o bezdomovce, kteří se, posilněni 
alkoholem, poprali. Poranění byla 
velice rozmanitá - od odřenin, přes 
otřes mozku, otevřenou zlome-
ninu, až po vážné poranění hlavy 
a bezvědomí. Nutno podotknout, 
že celá situace byla velice auten-
tická právě prostředím, ve kterém 
probíhala.
Celý víkend jsme si naprosto úžas-
ně užili, získali jsme mnoho no-
vých poznatků a zkušeností.
Závěrem bychom chtěli poděkovat 
městu za zajištění prohlídky zám-
ku, firmě Haback za sponzorský 
dar, lidem z OS Radost a dětem 
za to, že sehráli bezdomovce a pak 
také členům Asociace dobrovol-
ných záchranářů z Prahy.

 Za MS ČČK Šluknov 
      text Hana Holakovská

Foto: Dušan Blanár

Mladí záchranáři zasahovali v autentických situacích

Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák
Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84

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

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě

 
Zednické práce

- podřezávání domů

- stavby a rekonstrukce komínů

- obklady a dlažby

- fasády a zateplování domů

- malířské práce

- kamenické práce

- sádrokartonářské práce......

Adrian Ucrainschi, č. tel. 774 186 101
a.ukrajinsky@seznam.cz
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Nabídka zaměstnání ve Věznici Stráž pod Ralskem

příslušník Vězeňské služby ČR
        

Požadujeme
 bezúhonnost
 střední vzdělání s maturitní zkouškou
 fyzickou, osobnostní a zdravotní způsobilost
 způsobilost k právním úkonům

Nabízíme
 nástupní služební příjem 19 400 Kč
 30 dnů dovolené v kalendářním roce
 zajištění lékařské péče
 možnost čerpání bezúročných půjček z FKSP
 rodinnou a dětskou rekreaci v rekreačních zaříze-
ních VS ČR
 stravování, kulturní a sportovní vyžití (posilovna, 
sauna)
Kontakt
 Bc. Hana Černá, tel. 487 878 212
 e-mail: hcerna@vez.spr.justice.cz 

V utkání (24. 10.) jsme udělali 
několik výrazných změn v rozesta-
vení hráčů a to nám hodně pomoh-
lo. Dařilo se nám narušovat akce 
soupeře. Na čem je ještě potřeba 
zapracovat, je množství standard-
ních situací pro soupeře. Hlavně 
před poločasem měl soupeř dlou-
hou sérii rohových kopů. Z těch 
Rumburk hodně hrozil a třikrát 
nás v utkání zachránil bravurně 
brankář Uchytil. 
Celé mužstvo zaslouží pochvalu, 
jak k zápasu přistoupilo. Branku 
jsme vstřelili také po standardní 
situaci, když Svoboda centroval 
na zadní tyč, Horák hlavou přenesl 
zpět na první tyč a tam pohotově 
dorazil kapitán Lukáč.

V dalším utkání hostíme poslední 
Hostovice a doufám, že vítězství 
potvrdíme doma a získáme další 
důležité tři body. Děkujeme fa-
nouškům za podporu v Rumbur-
ku, kde jsme se cítili jako doma.
Branka: Lukáč
Rozhodčí: Novotný - Klimpl, Do-
ležal
ŽK: Stankovič, Havel, Pilko - Jírův, 
Kirchner, Horák
Návštěva: 100 diváků
Sestava domácích: Hadar - Trégr, 
Pokorný, Zima, Stankovič, Nehon-
ský (46' Matějka), Havel, Pilko, 
Hejl, Šebora (69' Michalina), Šott 
(81' Chlada)
Sestava hostů: Uchytil - Hajduk, 
Lukáč (89' Holešovský), Koukol, 

Chlan, Svoboda, Horák, Zounar, Jí-
rův (77' Altman), Knížek, Kirchner

Text: Ladislav Čurgali 
Foto: Jiří Laštůvka

Jedinou branku pohotově střelil kapitán Lukáč
Rumburk - SK Plaston Šluknov 0:1 (0:1)

Rumburský půlmaraton: 
Mnoho osobních rekordů...
Jaký byl?
Vše vyšlo, počasí, výborná atmo-
sféra, povzbuzování a především 
opravdu výborné výkony! Prvních 
pět mužů pod hodinu třicet!
Jirka Podrazil při prvním půlma-
ratonu potvrdil, že je výborným 
běžcem, Veronika Svobodová si 
zaběhla výborný osobák, Michal 
Šandera ukázal, jak velký vytrvalec 
je! Tereza Masopustová zaběhla 
skvělý rekord AC a při svém prvním 
startu zaběhla super výkon! Martin 
Nedvídek s Milanem Roudnickým 
potvrdili, že jsou výborní vytrvalci.
Žaneta Veselková dodržela vše 
a zaběhla super čas, stejně jako 

Pavla Nedvídková, holky paráda! 
Jarda Hofman, poprvé pod 1:30, 
super! Dana Divišová a Šárka Va-
lachová se skvěle popraly s únavou 
i časem a obě to stihly pod dvě ho-
diny! Honza Koštejn a Jakub Conk 
běželi také skvěle. Dalších šest bor-
ců běželo od 1:45 do 1:50... Skvěle 
vyrovnaně! Petr Dragoun nádher-
ně oslavil narození dcery! Ludvík 
Otradovský stihl také metu pod dvě 
hodiny a poslení nebyl nikdo! Ob-
rovský potlesk nás všech patřil De-
nise Starcové a Jardovi Klinskému, 
oba měli za cíl doběhnout a to se jim 
povedlo! Gratulujeme!

Jan Rein

 

Další běžecká akce
11. listopadu od 17 hodin
18. listopadu od 17 hodin

za Zámečkem
Dotazy, informace 

a názory pište 
na honzarein@seznam.cz
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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 nechtěly čtyři “tvrdé Y“, co stály nehybně na podiu a neuměly 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 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/


