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Starší a střední generace má v živé 
paměti dnes již legendární staveb-
nici Merkur, jejíž největší světovou 
sbírku ve vlastnictví pana Jiřího 
Mládka je možné až do 28. září 
2014 vidět ve druhém patře Šluk-
novském zámku. 
Na výstavě se návštěvníci sezná-
mí s historií a vývojem této kovové 
stavebnice, prohlédnou si cenné 
historické modely a mají možnost 
"pohrát si" v herně pro malé i velké 
kutily, kde mohou sestavit model 
podle vlastních představ s využitím 

Merkuru. 
Slavnostní vernisáží byla výstava 
zahájena již 3. června, přesto není 
pochyb, že hojně navštěvovaná 
bude až do jejího úplného konce 
nejen dětmi, ale i tatínky,dědečky 
a technicky založenými holčičkami.
Jak jsme se během vernisáže na 
vlastní oči přesvědčili, Merkur za-
ujal i současnou"počítačovou" ge-
neraci. I hyperaktivní kluci se bez 
problémů  na půl hodiny přenesou 
do úplně jiného světa her. 
Aneb kdo šroubuje, nezlobí...

Zámecké slavnosti

Další slavnosti jsou již za námi, byly úspěšné nejen díky počasí ale hlavně 
díky skvěle sestavenému dvoudennímu programu, v němž nechybělo velké lá-
kadlo - pohádky hrané na koních a koňské rytířské turnaje.

Fotogalerie na str. 10 a 11

Rozhovor s frontmanem skupiny Chinaski

 Jedním z hlavních "taháků" le-
tošních Zámeckých slavností byla 
určitě hudební poprocková skupina 
Chinaski. Po náročném večerním 
vystoupení a dlouhé předlouhé 
autogramiádě našel její zpěvák Mi-
chal Malátný čas i sílu odpovědět 
nám na pár otázek:
Pane Malátný, koncertovali jste 
v rámci Zámeckých slavností, 
připravovali jste si dopředu něco 

speciálního pro Šluknov nebo 
máte svůj zajetý repertoár?
Máme tři standardní playlisty 
a vždycky řešíme, kterej zahraje-
me, no a nakonec jsme jeden z nich 
vybrali. Nic tak speciálního jsme 
si nepřipravovali, dali jsme takový 
průřez naší tvorbou. Hodinu písni-
ček, který lidi znají z rádia, protože 
vlastně nic jiného ani nechtějí. To 
už jsem dávno pochopil.

Je pro vás náročnější koncertovat 
venku nebo v halách?
Já mám radši koncerty v klubech 
pro sto, dvěstě lidí. Samozřejmě, 
je hezký udělat jednou za dva za tři 
roky nějaký sportovní haly, má to 
svoje a můžete tam použít jiný výra-
zový prostředky. Je to super a baví 
mě to oboje. Ale kdybych si měl vy-
brat, radši bych hrál v klubech pro 
míň lidí.

Máte nějaké osobní rituály či zvy-
ky před vystoupením?
No nemáme no. Párkrát jsme něja-
ký rituály zkusili, ale nakonec je na 
každým, aby se do tý správný nála-
dy dostal sám. Takže můj rituál je, 
že se třeba sám rozezpívám před 
koncertem. Pokud někde najdu ně-
jakou volnou místnost, tak si tam 
aspoň deset minut zpívám.

pokračování na str. 4



Česko-německé přátelství nezná hranic

Na začátku června ožil jako každý rok  za posledních třináct let kopec Jitrovník nad Královstvím hudbou, zpěvem, tancem a posezením u občerstvení 

Výjezdní zasedání Rady pro vědu, 
výzkum, vývoj a inovace Ústec-
kého kraje proběhlo 17. června 
v prostorách Šluknovského zámku.  
Starostka města Eva Džumanová 
představila radním naše město a se-
známila všechny přítomné s míst-
ními problémy průmyslu a zaměst-
nanosti. 
Posléze se jednání přesunulo do 
firmy Plaston, kde proběhla zají-
mavá diskuse na téma kvalifikace 

zaměstnanců.  
Po prohlídce města a návštěvě ar-
boreta lesnické a sociální školy 
v Kunraticích ukončila rada své za-
sedání prohlídkou zámku. Celý den 
doprovázel členy rady ředitel šluk-
novské střední školy Rudolf Sochor 
a na závěr také tlumočil všem orga-
nizátorům výjezdního zasedání po-
děkování za bezchybnou přípravu 
celého dne. 

David Hlinka

 V současné době finišují práce na 
dokončení úpravy bývalého hřbito-
va na Fukově. Projekt, na který při-
spěl Česko-německý fond budouc-
nosti dotací ve výši 200.000 Kč 
(celkové náklady dosáhly necelých 
462.000 Kč), byl realizován mezi 
březnem a červnem letošního roku. 
Zhotovitelem byla společnost Tech-
nické služby Šluknov, spol. s r. o., 
která zároveň spolufinancovala 

celý projekt bezplatným poskyt-
nutím týmu pracovníků a ručních 
nástrojů.
V rámci akce došlo k pokácení po-
škozených stromů původní úpravy, 
odstranění náletových dřevin, od-
klizení suti, srovnání terénu, doz-
dění rozbořené ohradní zdi, výsad-
bě nových dřevin, zřízení okružní 
cesty s pískovým povrchem, zalo-
žení parkového trávníku a pietní 
obnově původní křížové cesty.
Realizací projektu, který je nejvý-
znamnější událostí, jež se na Fu-
kově od jeho zničení v roce 1960 
odehrála, vzniklo důstojné místo 
pro zdejší tradiční česko-němec-
ká setkání a zároveň byla do světa 
vyslána další zpráva, že na Fukov 

šluknovští nezapomněli. Pevně 
věříme, že další projekty budou 
v následujících letech následovat, 
přičemž jako první v řadě se nabízí 

úprava prostranství po odstřele-
ném kostele sv. Václava, v těsné 
blízkosti hřbitova.

ORŽP MěÚ Šluknov



V pátek 20. června 2014 vyhlásil prezident republiky ve sbírce zákonů společný termín voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí na pátek 
10. a sobotu 11. října 2014.
Podle harmonogramu voleb do zastupitelstev obcí mohou politické strany, politická hnutí, sdružení nezávislých kandidátů (a jejich koalice) a nezávislí 
kandidáti, kteří budou kandidovat do zastupitelstva našeho města, podávat kandidátní listiny na šluknovský městský úřad nejpozději do úterý 5. srpna 
2014 do 16:00 hodin.
Veškeré informace k volbám do zastupitelstev obcí, včetně vzorů všech druhů kandidátních listin, čestných prohlášení kandidátů a petic (pro nezá-
vislé kandidáty či sdružení nezávislých kandidátů) jsou k dispozici na webových stránkách našeho města:   

http://www.mesto-sluknov.cz/cz/1064-volby-volby-do-zastupitelstev-obci-2014.html.
Informovat se lze rovněž u pracovnic, pověřených na úseku voleb:
Ing. Bc. Ivana Lukešová tel. 412 315 332 e-mail: lukesova@mesto-sluknov.cz
Bc. Eva Baboráková tel. 412 315 336 e-mail: baborakova@mesto-sluknov.cz
Jana Galbavá  tel. 412 315 333 e-mail: galbava@mesto-sluknov.cz

Ing. Bc. Ivana Lukešová
tajemnice  

Vážení a milí spoluobčané,
dnešní příspěvek nemohu začít 
jiným tématem, než právě proběh-
lými Zámeckými slavnostmi, které 
se letos konaly již podeváté. Letošní 
Zámecké slavnosti byly pohádko-
vé, proto jste mohli v Zámeckém 
parku potkat víly, princezny, čerty, 
Červenou Karkulku, Sněhurku, Še-
herezádu a mnohé další pohádkové 
bytosti. Opět byl připraven bohatý 
kulturní program a poprvé v parku 
vystupovala živá zvířata – nádherní 
koně. I počasí nám skutečně přálo 
a až na menší sobotní přeháňku 
jsme si mohli užívat zábavy pod 
širým nebem bez úhony. Vystou-
pení skupiny Chinaski přilákalo 
skutečně velké množství poslu-
chačů a krásný ohňostroj byl zážit-
kem pro všechny, kteří se slavností 
zúčastnili až do konce. V loňském 
roce navštívilo Zámecké slavnosti 
v průběhu pátečního a sobotního 
programu podle počtu prodaných 
vstupenek 7.200 lidí. V letošním 
roce byl příjem ze vstupného ještě 
vyšší a vyšší byl tedy i počet ná-
vštěvníků slavností. Zájem občanů 
místních i přespolních a pozitivní 
hodnocení této největší kulturní 
akce ve Šluknově je pro nás oprav-
du potěšující. Zámecké slavnosti si 
za dobu své existence získaly velmi 
dobré jméno a mnoho věřných pří-
znivců a věřím, že tomu tak bude i v 
dalších letech.

 Investiční akce
Město Šluknov bylo úspěšné v 
žádosti o dotaci na výstavbu kom-
postárny. Celková výše dotace pře-
sahuje částku 20 milionů Kč. Již 
proběhlo výběrové řízení na dodáv-
ku svozového vozidla a nádob na 
bioodpad. V současné době je vy-
hlášeno výběrové řízení na dodáv-
ku technologií a stavební část – do-
dávku stavebních prací.  Po splnění 
všech administrativních úkonů se 
s výstavbou započne ještě v tomto 
roce. Zastupitelstvo města Šluknov 

dále na svém zasedání 19. června 
2014 odsouhlasilo podání žádosti o 
dotaci do EHP (tzv. Norské fondy) 
na rekonstrukci Domu kultury na 
náměstí. Předpokládané náklady 
na rekonstrukci jsou vyčísleny ve 
výši cca 40 mil. Kč. Z toho finanč-
ní spoluúčast města se pohybuje ve 
výši cca 9,5 mil. Kč. Výsledky hod-
nocení žádostí bychom měli znát 
nejdříve v září. Dům kultury patří 
bezesporu mezi reprezentativní bu-
dovy ve městě a jeho obnova je více 
než potřebná. 
Kompletní rekonstrukci by si za-
sloužily i další významné budovy 
v majetku města, musíme však vy-
cházet jak z vyhlášených dotačních 
výzev, do kterých se lze přihlásit, 
tak z možností rozpočtu města. 
Proběhlo též výběrové řízení na 
další úspěšný projekt Revitalizace 
zeleně na Křížovém vrchu, vítězná 
firma započne s pracemi na zele-
ni na podzim tohoto roku a práce 
dokončí v průběhu roku následu-
jícího. Dokončeny jsou také práce 
na úpravě bývalého hřbitova na 
Fukově. Dotace byla ve výši 200 tis. 
Kč a dále se finančně či materiálně 
podíleli další sponzoři, včetně Tech-
nických služeb Šluknov, spol. s.r.o. 
Již v minulém příspěvku jsem Vás 
informovala o získané dotaci na re-
konstrukci tělocvičny. Výběrové ří-
zení již proběhlo a vítězná stavební 
firma již práce na budově tělocvičny 
zahájila. 

 Informace ze zasedání zastu-
pitelstva města
Zastupitelstvo města rozhodlo o 
počtu členů zastupitelstva města v 
nadcházejícím volebním období. 
I nadále zůstane počet členů za-
stupitelstva ve stejné výši, tedy 15 
členů. Zastupitelstvo města neod-
souhlasilo prodej bytových domů z 
majetku města. Jednalo se o domy 
č.p. 310 v Císařském, č.p. 582 ul. 
Rumburská, č.p. 625 ul. T. G. Ma-
saryka, č.p. 746 ul. Budišínská. 

O případném dalším nakládání s 
bytovými domy v majetku města 
bude rozhodovat až další nové za-
stupitelstvo. 

 Pětiměstí
Již 13 let existuje a velmi dobře fun-
guje volné sdružení dnes již šesti 
českých a německých obcí a měst, 
pod názvem Pětiměstí. Tento volný 
svazek tvoří na české straně města 
Šluknov a Jiříkov, na německé stra-
ně Sohland, Oppach, Neusalza-
-Spremberg a spojené obce Seife-
nersdorf a Neugersdorf. Starostky 
a starostové se několikrát za rok 
scházejí ke společným schůzkám, 
pořádají již tradiční akce – Hudba 
spojuje sousedy, Den lidové turisti-
ky. K 10. výročí vzniku tohoto vol-
ného svazku byla v rámci projektu 
vydána též kronika Pětiměstí a vy-
tvořeno logo Pětiměstí. Předmětem 

jednání starostek a starostů je pře-
devším vzájemná spolupráce, pod-
pora přeshraniční turistiky, předá-
vání zkušeností a řešení problémů 
v našem regionu. Na posledním 
setkání, které proběhlo v červnu, 
jsme se zabývali možností přeshra-
niční spolupráce při poskytování 
pomoci a spolupráci v protipožár-
ních opatřeních. Překladatelkou je 
od počátku vzniku Pětiměstí paní 
Ingrid Pajerová. Představitelé obcí 
a měst mají zájem, aby takto nasta-
vená spolupráce trvala i nadále. 
Dovolím si Vám všem v závěru 
popřát příjemné prožití letních 
měsíců. Je čas prázdnin a dlouho 
očekávaných dovolených, na které 
se většina z Vás těší celý rok. Přeji 
všem hodně sluníčka, odpočinku, 
relaxace a pohody.

Eva Džumanová



Rozhovor s frontmanem skupiny Chinaski
Ale pro nás je hraní taková vzácná 
věc, nebo ne vzácná, jako že by jich 
bylo málo, ale vzácná v tom, že jsme 
v jednu chvíli spolu na pódiu, a kaž-
dý se na to připraví sám a jinak.
Jak relaxujete? Podle songu po-
hoda, klídek, tabáček? 
Ne ne. Já jsem propadl sportu na 
starý kolena. Ono mně už ve třice-
ti došlo, že se sebou musím něco 
dělat, jinak shniju zaživa. No a do-
teďka mě to drží. Takže pokud mám 
nějakou volnou chvíli, tak ležím 
doma na gauči a čtu nějakou tlus-
tou knihu, anebo běhám někde po 
lese.
Jak strávíte volné dny, prázdni-
ny? Jaké je vaše ideální léto? 
No buďto ležím na gauči a čtu něja-
kou tlustou knihu, nebo běhám po 
lese (smích). To je prostě pro mě 
ideální relax a představa ideální do-
volené a ideálního léta. Takže takhle 
bych ho chtěl strávit. Ale myslím, že 
se mi to asi moc nepodaří.
Vystupujete tu v rámci dvouden-
ních slavností, vzali jste při té pří-
ležitosti s sebou i rodinné přísluš-
níky nebo přátele? 
Ne. Tenhle týden je to náš čtvrtej 
koncert, zítra máme pátej. Takže 
rodinní příslušníci s námi nejezdí, 

protože to prostě nejde při tomhle 
kvantu koncertů. Samozřejmě, 
když máme jednou za čas nějaký 
opravdu velký, nebo třeba naroze-
ninový koncert, tak tam rodiny jsou 
s námi, ale dneska ne. Ale musím 
říct, že máte krásné město a že sem 
určitě někdy pojedu s rodinou na 
výlet.
Kdo je váš hudební vzor a proč? 
Hudebních vzorů mám spousty, 
není jeden. Strašně se mi líbí - tak 
celkově - Sting nebo Bowie, a když 
konkrétně, tak Jack White nebo 
Black Keys.
Co byste chtěl popřát či vzkázat 
našim čtenářům?
Popřál bych jim léto plný sluníč-
ka a prázdniny takové, aby to bylo 
opravdu krásný a lehký léto. A taky 
bych jim popřál, ať jsou rádi, že žijí 
v tomhle krásným kraji - no to není 
přání. Ale opravdu, když jsme sem 
jeli, jakmile člověk zajede mezi ty 
kopce, po těch úzkejch silnicích 
a najednou je kolem jiná architek-
tura, tak prostě je to nádherný a já 
jsem tomu úplně propadl. A řekl 
jsem si, že jestli si někdy koupím 
chalupu, tak tady. Takže bych chtěl 
vzkázat čtenářům, že jsem nadše-
nej z jejich kraje.
Jak se Vám u nás hrálo a jaké bylo 

šluknovské publikum?
Hrálo se nám skvěle, atmosféra 
byla výborná. Takže my jsme spo-

kojený a doufám, že šluknovské 
publikum bylo také.
Děkuji za rozhovor.

Pokračování ze str. 1

 Na projekt Evropa, který pro-
bíhal na rumburském gymnáziu, 
jsme už čtenáře v minulosti zvali. 
Velký den Gymnázia Rumburk se 
nakonec opravdu podařil a mnoho 
návštěvníků jak z řad veřejnosti, 
tak ze samotné školy, mohlo poznat 
pestrou kulturu devíti evropských 
zemí. 
Den Evropy se na Gymnáziu Rum-
burk konal již po několikáté a opět 
zaznamenal kladné ohlasy. Úkolem 
studentů bylo představit Estonsko, 

Portugalsko, Francii, Nizozemsko, 
Rumunsko, Švédsko, Polsko, Irsko 
a Řecko takovým způsobem, aby na 
to příchozí ještě dlouho poté vzpo-
mínali. 
V pondělí 12. května od devíti ho-
din se tedy celé přízemí a část prv-
ního patra budovy školy proměnilo 
v jeden velký multikulturní prostor. 
Míchaly se tu nejrůznější vůně tra-
dičních kuchyní a mnoho návštěv-
níků se orientovalo hlavně po čichu. 
Ale nejen na typické pochoutky 

lákali pořádající studenti. Každou 
třídu, která představovala jednotli-
vou zemi, vyzdobili takovým způso-
bem, aby co nejvíce navodili atmo-
sféru dané země. Navštívit bohatou 
prezentaci přišlo mimo místních 
i osm tříd z rumburských základ-
ních i středních škol, všichni si 
celou akci velmi pochvalovali a jen 
litovali, že na kompletní prohlídku 
nemají dostatek času. 
Studenti gymnázia příchozí sezná-
mili s mnoha fakty, na které se po-

tom vyptávali. Jediná výtka padla 
na organizaci přesouvání jednotli-
vých skupin po budově gymnázia, 
jenže tento problém byl způsoben 
nedostatečnou kapacitou projek-
tového dne, tudíž se dal jen velmi 
obtížně řešit. 

 Každopádně děkujeme všem, 
kdo se do projektu zapojili, a také 
všem, kteří neváhali a přišli okouk-
nout, jak kreativní na gymnáziu do-
kážeme být.

Ondřej Obergruber, 7.A

Na koneci června jsme s místními 
dětmi vymysleli zajímavé plány na 
prázdniny. 
Konec školního roku jsme oslavili 
v zámecké cukrárně a již tam jsme 
učení a starosti pustili z hlavy, zato 

Prázdniny s Ambrelou
do pořádného kusu dortu jsme se 
pustili hned. Však si ho děti, které 
chodily do NZDM Ambrela dělat 
domácí úkoly, za svou celoroční 
práci opravdu zasloužily.
Přes prázdniny čeká charitní dům 
rekonstrukce střechy, budeme mít 
zázemí v jiných prostorách (víc 
aktuálně tabulka umístěná na dve-
řích).
Hlavně budeme trávit čas v přírodě. 
Chystáme se poznávat blízké oko-
lí, kde žijeme a plánujeme výlety 
i do vzdálenějších míst. Třeba do 
blízkého Liberce nebo do Českého 
Švýcarska. 
Také jsme letos pro děti připravili 
týdenní prázdninový pobyt ve Slou-
pu v Čechách. Letošním tématem je 
postava Františka z Assisi a součas-
ného papeže Františka. 
Doufáme, že nám o prázdninách 
bude přát slunečné počasí a kdyby 
ne, užijeme si i tak.

Mgr. Dana Sádovská
Oblastní charita Šluknov



Ve velkém sále Šluknovského zámku byly 17. června 2014 vyhlášeny vý-
sledky 10. ročníku soutěže města Šluknova a Základní školy J. Vohradské-
ho ve Šluknově ve sběru PET lahví. Slavnostního vyhlášení se zúčastnili 
kromě žáků a učitelů školy také zástupci města a spolupracující firmy – 
Technických služeb Šluknov spol. s r.o. 

Soutěž,  již tradičně, probíhala ve dvou kategoriích. V kategorii tříd a v ka-
tegorii žáků. Nejvíce PET lahví přinesli do školy žáci třídy 3B. Za své pr-
venství získali zajímavý finanční obnos. Na dalších místech se umístily tří-
dy: 2. místo – 3.A, 3. místo – 5.A, 4. místo – 1.B, 5. místo – 5.B. Finanční 
výhry jsou nejčastěji používány jako příspěvek na hezký školní výlet. 

V kategorii žáků se nejlepším sběračem stal Tomáš Zeman, žák třídy 
3.B.V průběhu školního roku 2013-2014 přinesl do školy 28.357 ks PET 
lahví. Na druhém místě se umístil Jan Varga ze 3.A, třetím nejlepším sbě-
račem byla Klára Seidlová ze 3.A, čtvrtou pozici obsadil Vít Nespěšný ze  
3.B a na pátém místě se umístila Simona Špirochová ze 4.B. Žáci za své 
roční snažení získali hodnotné ceny. 
Svozová firma dodala do soutěže 6 krásných dortů - vždy pro první tři 
umístěné v každé kategorii. 
Děti v průběhu 10. ročníku soutěže přinesly do školy přes 172.000 kusů 
PET lahví.
Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným. 

 Město Šluknov ve spolupráci se Základní školou J. Vohradského vyhla-
šuje 11. ročník soutěže ve sběru PET lahví. O prázdninách a v měsíci září 
mohou děti nosit pytle s PET lahvemi každé pondělí na Městský úřad ve 
Šluknově. Do kartičky, kterou si přinesou s sebou, jim bude zapsán počet 
lahví. Získané body jim budou započítány za měsíc září. 

ORŽP

Na devátém srazu historických vozidel a motocyklů, pořádaném Klubem 
vojenské historie VICTORIA NORD, si v sobotu 14. června ve Šluknově 
na náměstí přišli na své milovníci plechových vojenských veteránů a vůně 
benzínu. Pár otázek jsme při té příležitosti položili předsedovi Klubu, Jo-
sefu Turkovi.
Profesí jste strojník, proto máte určitě vztah ke všem možným strojům, 
přístrojům a pohyblivým mechanismům. Kdy jste se ale zaměřil speci-
álně  na vojenské veterány a který byl ten váš první, jak jste ho získal?
„První motorku - veterána jsem dostal od svého otce a byl to typ BMW-R71 
z roku 1942.“  
Kolik veteránů parkuje ve vaší garáži?
„Mám ještě jednoho stejného typu BMW-12 z roku 1939 a motocykl 
z r. 1927 tzv. indiánskou verzi a ještě FORD MUTT z r. 1960.“
Čím je, kromě věku, zajímavý nebo raritní typ  BMW-R71 z roku 1942, 
se kterým jste dorazil na dnešní sraz?
„Každý veterán má své kouzlo a zaměření, je těžké říct, co je nej.“
Vaše záliba je určitě časově i finančně náročná. Co tomu říká nejbližší 
rodina, resp. manželka?
„ S manželkou máme naštěstí tohoto koníčka společného...“
Klub vojenské historie VICTORIA NORD-Šluknov má čtrnáct stálých 
členů, zaměřují se na vojenskou techniku z období od 1. světové války 
až po konflikt ve Vietnamu.

Mateřské školy ve Šluknově děkují panu Barcalovi za sponzorování a orga-
nizaci školního výletu na Konírně v Království. Děti soutěžily, skákaly na 
nafukovacím hradu, jezdily na čtyřkolkách, hledaly sladký poklad, tanco-
valy a pochutnávaly si na opečených buřtíkách. Všichni jsme si výlet pěkně 
užili i počasí se vydařilo.

Zaměstnanci MŠ Svojsíkova a MŠ Žižkova



 Loni občané odevzdali k recyklaci 337 televizí, 137 monitorů 
a 3 563,01 kg drobného elektra
Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní 
můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primár-
ních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. 
Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo ne-
bezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společ-
nosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných 
elektrozařízení. Naše obec získala certifikát vypovídající nejen o příno-
sech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru 
drobných spotřebičů.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačo-
vých monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu 
a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřaze-
ných spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny do-
pady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba 
energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bi-
lance vyzněla pro zpětný odběr elektro zařízení jednoznačně pozitivně, a to 
ve všech aspektech.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, 
i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostře-
dí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik 
energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku 
provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby 
ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde 
k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno 
při 30 cyklech myčky nádobí.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplý-
vá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 337 televizí, 137 monitorů 
a 3 563,01 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 158,24 MWh elek-
třiny, 7 529,77 litrů ropy, 701,22 m3 vody a 6,33 tun primárních surovin. 
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 35,13 tun CO2 ekv., a pro-
dukci nebezpečných odpadů o 138,71 tun. Když si uvědomíme, že napří-
klad osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových 
plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh 
elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpo-
vědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží od nás 
obrovský dík.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Božena Naňáková

 Svoz tříděného odpadu – svoz 
pytlů s tříděným odpadem se usku-
teční dne 14. 7. 2014. 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 
odpadem připravte na obvyklou 
trasu den předem, tj. v neděli 13. 7. 

 
Mapa svozové trasy je k nahlédnutí 
na stránkách města Šluknova – 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. Císař-
ský 378, Šluknov. 

ORŽP

Městský úřad ve Šluknově ve spolupráci s

______akreditovanou laboratoří________
zajišťuje za zvýhodněnou cenu

domovní studny
určeno pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden rozbor, 
studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové zdroje pro indivi-
duální zásobování

 cena včetně DPH 998,- Kč (platba hotově při odběru)

 cena včetně DPH 439,- Kč (platba hotově při odběru)

určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, veřejné 

 cena bez DPH 1186,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné

 cena bez DPH 9294,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné
(platba fakturou na základě závazné objednávky)

 
objednávky do 
Městský úřad ve Šluknově
Odbor rozvoje a životního pro-
středí

odborné dotazy zodpoví:

Úsek zkušebních laboratoří
Geologická 4, 152 00 Praha

 Den bezpečnosti proběhl v so-

město Šluknov a  Střední lesnická 
škola a Střední odborná škola so-

Akce nepřímo navazuje na před-
chozí Dny bezpečnosti, které 
probíhaly na motokrosovém zá-

zásah psovodů, pořádkové 
jednotky, kriminalistických techni-
ků, dopravních policistů PČR, zá-
chranné služby Royal Rangers, zá-

chranné služby Falck a Hasičského 
záchranného sboru Šluknov. Mohli 

osobního automobilu, zásah proti 
demonstrantům, využití policejní-
ho psa v praxi, záchranu zraněné 
osoby ze střechy školy a mnoho 

-
řilá a věříme, že v příštím roce, kdy 
bychom chtěli Den bezpečnosti 
opakovat, se přijde podívat mno-

Text a foto Radim Váňa

Děkujeme firmám: Kamenoprůmysl Šluknov - Bartoš, TS Šluknov, Stavby 
a rekonstrukce Karel Novák, Ladislav Krupa restaurace Stadion, Platon 
s.r.o, Milan Černý pila Šluknov, WGW  Rožany čerpací stanice, Ventos, 
Jaroslav Pšenička, David Löw potraviny Šluknov, za poskytnutí finančních 
prostředků na soustředění, které se konalo ve dnech 20. 6. až 22. 6. 2014 ve 
Starých Splavech u příležitosti celkového vítězství v 1. A třídě.  Za finanční 
prostředky děkuje vedení fotbalového družstva starších žáků.

Bc. Miloslav Šulc





 Když jsme se v loňském školním roce rozhodli, že se pokusíme na-

výsledek předčil očekávání, všechny vystupující děti byly úžasné a pře-

-

druhé, smích střídaly slzy dojetí, sál bývalého kina byl plný nádherných 

O čem se dřív zmínit? Roztomilí přípravkáři předvádějící, jak zvládají svá 
první písmenka? Prvňáčci, kteří svou svižnou sestavou s míči, či svěží 
písničkou, rozpohybovali celý sál? Vlak druháků, vezoucí nevšední abe-
cedu? Třeťáčci, kteří nás svou pohádkou zavedli „Hluboko do hor“? Ale 

řepě předvedené třeťáky nebo písničce zazpívané nefalšovanými loupež-
-

-

veselého, roztančeného „Bobíka“?
-

minout, protože teprve všechno dohromady tvořilo strhující a nádherný 

-

-
rý věnovali přípravě akademie a všem statečným vystupujícím za jejich 

-
-

Za organizační výbor akademie
Mgr. Alena Müllerová



 Na rybníku „Pazderák“ proběhl 
v pátek 30. 5. 2014 závod mladých 
rybářů v rybolovné technice.
Nezastavilo je ani nepříliš teplé 
počasí. Malí závodníci se opravdu 
snažili a výsledkem bylo celkem 47 
metrů ryb. Všichni rybáři byli oce-
něni hodnotnými cenami. 
Na závěr byl táborák a sladké dor-
tíky. Celé odpoledne probíhalo ve 
velmi příjemné atmosféře, kde se 
bavili nejen členové kroužku, ale i 

jejich rodiče.
V neděli 1. 6. 2014 se dvě družstva 
dětí z rybářského kroužku zúčast-
nila oblastního kola Zlaté udice v 
Jiříkově. I přes velkou účast se naši 
rybaříčci umístili na pěkném sed-
mém a devátém místě. 
Všem blahopřejeme a přejeme 
mnoho rybářských úspěchů o 
prázdninách.  

Ivana Ganišinová 
(vedoucí rybářského kroužku)

Ke svátku dětem popřálo i slunce
 Doslova kouzelný a sluncem 

prozářený den - svůj svátek, prožily 
šluknovské děti v zámeckém parku 
hned první červnovou neděli. 
Bezpočet stanovišť s pohádkovými 
postavičkami, nenáročnými sou-
těžemi a zábavnými úkoly, jejichž 
splnění bylo ohodnoceno drobnou 
sladkostí a razítkem na prezenčním 
lístku, na ně čekalo podél hlavní 
cesty parkem. U zámeckého ryb-
níku je na člunu povozili členové 
hasičského sboru. 
Hlavnímu travnatému prostranství 
parku vévodilo pódium, na kterém 
se vystřídali se svou námořnickou 
pohádkou divadelníci a televizní 
hvězda Richard Nedvěd s ukázka-
mi "trapnomagie". Ten ochotně po 
svém vystoupení rozdával úsměvy 
i autogramy.
Nechyběly dětmi oblíbené "atrak-

ce" jako skákací hrad a malování na 
obličej, pořadatelé nezapomněli ani 
na pestré občerstvení z restaurace 
Club Jana Pecky, zmrzlinu a cukro-
vou vatu.
Na závěr pohádkového odpoledne 
pracovnice odboru kultury pí. Park-
manová vylosovala zhruba desítku 
majitelů orazítkovaných prezenč-
ních lístků. První tři z nich získali 
hlavní cenu - dort od lobendavské 
cukrářky Olgy Grohmannové, dal-
ší řádka vylosovaných si odnášela 
dárky v podobě sportovního náčiní, 
výtvarných pomůcek apod.
Jak se nám pořadatelé svěřili, ná-
vštěvnost této již tradiční oslavy 
Dne dětí rok od roku stoupá. Le-
tos za pohádkovým programem do 
šluknovského zámeckého parku 
přišlo 398 dětí a 394 dospělých.

 Tato časově a na přípravu ná-

ročná akce se samozřejmě nedá 
zajistit bez pomoci dobrovolníků 
(Teen Challenge, hasičů, skautů, 
členek KČT a DS Rolnička, paní 
Martincové, slečny Hubené, Edy 

Žďánského, paní Procházkové, 
paní Vackové s kolektivem, paní uč. 
Šimonkové a jejích pomocnic, p. 
Procházky) a sponzorů (restaurace 
Club, HABACK). Děkujeme!

Odbor kultury MěÚ Šluknov

 Začátkem června jsme navštívili 
hasičskou stanici ve Šluknově. Ve 
službě bylo zrovna pět profesionál-
ních hasičů, kteří se nám po celou 
dobu plně věnovali. Viděli jsme sta-
nici uvnitř, kde nás zaujalo veškeré 
zázemí, které hasiči potřebují, když 

jsou ve službě. 
Dětem se nejvíce líbila posilovna, 
paní učitelky zase nadchl dokona-
lý pořádek. Děti také obdivovaly 
poháry a fotografie z hasičských 
zásahů. 
Velké překvapení pak na ně če-
kalo venku a to hasičská auta, do 
kterých si mohly nejen vlézt, ale 
vyzkoušet i jejich vybavení, jako 
je vysílačka nebo hasičská helma. 
Aktivně se zapojily i naše dvě nej-
mladší paní učitelky a oblékly si 
hasičskou výstroj. Oběma to neu-
věřitelně slušelo. 
Velký úspěch mezi dětmi mělo 
i zajištění na lehátku pro zraněné. 
Nakonec si děti vyzkoušely uhasit 
oheň a rozloučili jsme se za zvuku 
hasičských sirén.

 Tímto bychom chtěli šluknov-
ským hasičům velmi poděkovat za 
krásný zážitek.

Děti a paní učitelky z MŠ

 Byl poslední květnový den a les se nad „Pazderákem“ mávnutím prout-
ku změnil v  pohádkový. Už půl hodiny před začátkem této akce praskal 
start ve švech. Pro děti byla připravena procházka lesem, kde se mohly po-
tkat s kouzelnými bytostmi, jako byli např. Asterix a Obelix, Sněhurka s tr-
paslíky, Šmoulové, vodník s vodnicí, upíři, čerti, piráti, čarodějnice a další. 
Na každé zastávce si děti zasoutěžily a za odměnu dostaly nějakou tu dob-
rotu a razítko do své pohádkové kartičky. V cíli už byl připravený ohýnek 
na buřty a pro rodiče stánek s oroseným nápojem. Na rybníku čekali hasiči 
s lodí, na které se mohl každý povozit. Děti si mohly také zastřílet z kulič-
kových pistolí, samozřejmě pod řádným dohledem. 

 OS Radost dětem chce poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podíleli na vytvoření pohádkové atmosféry, a také chce poděkovat sponzo-
rům, bez kterých by to samozřejmě nešlo.
Sponzoři akce: Město Šluknov, p.p. Jan Pecka, Boháčová, Petr Barcal, Plch 
– Praha, Zdeněk Kirchner, Petr Houdek, Jana Bršlicová, Marián Burda, 
Martin a Karel Novákovi, Blanka Zelinková, Marie Bradová, Pavel a Eva 
Novotní, Fanda Průša, T. Krzák, Patrik Galbavý. Také firmy: Topos Šluk-
nov, Plaston Šluknov, Kamenoprůmyslové závody Šluknov, Restaurace 
Mlýn Rožany, Pizzérie Šluknov, Květinářství Vyšohlíd, Česká spořitelna 
a. s., GE Money Bank a. s. Dík patří také rybářům, hasičům a vojákům 
a všem pohádkovým bytostem veliké DÍK.

OS Radost dětem

Foto a text M. Hemerka



Zámecké slavnosti „Z pohádky do pohádky“



Foto Petr Zápotocký

“



„Zachyceno objektivem“ - je název 
seriálu fotografií z kulturních akcí 
ve Šluknově, který je k vidění v hale 
městské knihovny.  

Fotografie jsou průběžně aktuali-
zovány po každé zajímavé kulturní 
události. 
V současné době jsou tu například 
zachyceny okamžiky ze Zámeckých 
slavností, ze Dne dětí, z finále a vy-
hlášení vítězů soutěže „Šluknov hle-
dá talent 2014“ a  fotografie z akcí 
pořádaných v průběhu uplynulého 
měsíce.

Houbařské okénko bych uvedl pozměněným citátem klasika: “Tento způ-
sob jara, zdá se mi býti poněkud podivným“. Protože zima žádná nebyla, 
docházelo v houbařském světě k událostem velice zajímavým. 

Čirůvka fialová, která roste pravidelně pozdě na podzim a sbírá se i po prv-
ních mrazících, se letos vyskytla na jaře. Hřib kovář, který sbírám na stej-
ných místech kolem 10. května, se tamtéž vyskytl již 28. dubna.
Rovněž chorošovité jedlé houby (sírovec žlutooranžový a choroš šupinatý) 
začaly růst o dost dříve.V květnu jsem našel hlívu ústřičnou, která za nor-
málního počasí roste v období od října do února. Minimálně o měsíc dříve 
jsem nalezl i kozáka březového i habrového, muchomůrku načervenalou 
(masáka), pýchavku dlabanou a pýchavku stlačenou, holubinku mandlo-
vou, lišku obecnou a klouzka sličného. Prostě zmatek ve světě hub! 
Komu nevadí nachozené kilometry, myslím, že na smaženici něco najde. 
Poničené a vyrabované lesy pořád ještě nějakou houbu skrývají. 

Hřib kovář

Sírovec žlutooranžový

Pro úspěšné houbaře přidávám jeden houbový recept:
Široké těstovinové nudle s houbami po italsku
Suroviny: 
60 g másla, 100 g anglické slaniny, 250 g očištěných čerstvých hub (žampio-
ny, pravé hřiby, světlé houby hřibovité, klouzky), 400 g širokých těstovinových 
nudlí, sůl, mletý pepř, 100 g nastrouhaného parmezánu nebo ementálu
Na pánvi rozehřejeme polovinu dávky másla, přidáme na kostičky nakráje-
nou slaninu, osmažíme. Přidáme na plátky nakrájené houby a asi 10 minut 
osmažíme. Dále přidáme ve slané vodě uvařené a dobře okapané nudle se 
zbytkem másla. Osolíme, opepříme a promícháme s nastrouhaným sýrem. 
Podáváme na teplé míse. Dobrou chuť! 

Foto a text Harry (M. Traxler) 

Suroviny:
TĚSTO:
1 balíček prášku do pečiva
100 g cukru krupice
100 ml vody
200 ml oleje
2 lžíce kakaa
3 vejce
150 g hladké mouky
KRÉM:
cukr
rum
2 kelímky zakysané smetany, 
2 kelímky pomazánkového másla
1 - 2 kelímky smetany ke šlehání
NA OZDOBU:
2 balíčky hořké čokolády

POSTUP PŘÍPRAVY:
Vejce rozklepneme a oddělíme 
žloutky od bílků.
Cukr, mouku, kakao, prášek do pe-
čiva, olej, vodu a žloutky důkladně 
zamícháme. Z bílků ušleháme tuhý 
sníh, který lehce zapracujeme do 
základu těsta. 
Těsto nalijeme na plech vyložený 
pečícím papírem a pečeme ve střed-
ně vyhřáté troubě. Upečený korpus 
necháme vychladit.
Zakysanou krémovitou smetanu 
s pomazánkovým máslem lehce za-
šleháme. Podle chuti přidáme cukr, 
rum. Jednu až dvě smetany ušlehá-
me s vanilkovým cukrem a opatrně 

Zákusek se zakysanou smetanou

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 zámecké kinokavárně, v kulturním domě nebo ve Šluknov-
ském zámku. Volná vstupenka platí do konce roku 2014.
Otázka na červenec:  
 6. července 1907 se narodil v Praze český spisovatel literatury pro mládež, významná osobnost českého skautské-
ho hnutí, redaktor několika dětských časopisů a zážitkový pedagog. Pod svou skautskou přezdívkou Jestřáb vedl po 
značnou část svého života chlapecký skautský oddíl. Jako autor je nejvíce znám příběhy chlapeckého klubu Rychlé 
šípy. Znáte jeho jméno?
Vylosovaný výherce za měsíc červen: Iva Jabůrková ze Šluknova.
Správná odpověď zněla: Kašna  je datována dvěma různými letopočty, někde 1794, v jiných materiálech 1798. 
Na kartuši kašny je letopočet 1799. Autor je neznámý.

vmícháme do krému.
Krém natřeme na vychladlý korpus 
a posypeme hustě strouhanou hoř-
kou čokoládou. Zákusek ze zaky-
sanou smetanou dáme do ledničky 
vychladit.
Pokud se vám zákusek podařil, při-
jďte se pochlubit k nám do knihov-
ny. 



 V okamžiku, kdy prezident České republiky stanovil termín konání se-
nátních a komunálních voleb na 10. a 11. října, začala jejich oficiální pří-
prava. Nejinak tomu je i v naší šluknovské organizaci.  

 Máme za sebou volby do Evropského parlamentu a účast voličů nejen 
ve Šluknově, ale prakticky v celé republice, ukázala, že tato instituce je 
většině lidí hodně vzdálená a příliš je nezajímá. U komunálních voleb je 
to ale přesně naopak. V nich volíme zastupitele, kteří budou příští čtyři 
roky spravovat naše město, a jejich rozhodnutí se více nebo méně dotknou 
každého z nás. Navíc vybíráme z lidí, které známe, víme, co mohou městu 
a jeho obyvatelům přinést, víme, jak se na ně můžeme spolehnout a umíme 
odhadnout, jak jsou ochotni spolupracovat s ostatními a nakolik dají v prá-
ci zastupitelstva přednost zájmům dobrého fungování města před zájmy 
svými. Proto jsou vybírané osobnosti uvedené na kandidátkách volebních 
uskupení středem pozornosti.

 Sestavování samotné kandidátky ČSSD je poněkud složitější – pokud 
hovoříme o formální a administrativní stránce. Jde o politickou stranu 
a tak všechny kroky jsou usměrňovány stanovami, pokyny a různými stup-
ni schvalování, ale to všechno je dáno snahou předejít problémům, které by 
mohly přijít během volební kampaně a volebního boje jednotlivých kandi-

dujících uskupení těsně před volbami. Členové místní organizace tyto for-
málnosti berou jen jako „nutné zlo“ a zabývají se tím pro nás podstatným 
– výběrem kandidátů a volebním programem, který chtějí Šluknovákům 
předložit. Složení patnáctičlenné kandidátky je v hrubých rysech připra-
veno. Chceme na ní mít nejen své členy, ale i ty, se kterými spolupracujeme 
už dlouhou dobu, kterým věříme a na které jsme se mohli vždy spolehnout. 
O jednotlivých bodech volebního programu na léta 2014 až 2018 budeme 
ještě nějaký čas diskutovat. Jejich princip by měl být jasný – pokračovat 
v tom přínosném, co končící období přineslo, zkusit opravit to, co se ne 
zcela povedlo a navrhnout kroky a akce, které by byly ve složité ekonomic-
ké situaci reálné a hlavně prospěšné. 

 To, co teď bylo řečeno, jsou zatím jen obecné formulace, ale s každou 
naší schůzkou se stávají stále konkrétnějšími, některé nápady se odkládají 
a nahrazují se jinými a to všechno proto, abychom po prázdninách mohli 
seznámit město s tím, co by MO ČSSD Šluknov v příštích čtyřech letech 
chtěla uskutečnit.

Za MO ČSSD Šluknov 
Tomáš Varga, předseda

Ing. Milan Kořínek, místopředseda

 Troubení z věže šluknovského 
kostela sv. Václava v neděli 22. 6. 
zahájilo slavnost patronů města 
Jana a Pavla, jejichž sochy jsou 
umístěny nad vchodem do chrámu. 
Slavnost doprovodili členové po-

Foto a text Josef Halada

zounového orchestru z Gros-
spostwitz a varhanice paní Marti-
na Pavlasová.
Slavnostní mši, která následovala, 
vedl Mgr. Jiří Čunát, jáhen a za-
městnanec farní charity.

 V sobotu 21. června dobrovol-
níci z Budyšína při akci „48 ho-
din“ pomáhali s úklidem kostela, 
pracovali v Oblastní charitě, pro 
děti na sídlišti připravili odpoledne 
her, tvoření a sportu. Setkat jste se 
s nimi mohli i v pátek, kdy jsme je 
přivítali a v neděli když se zúčastnili 
slavnostní Bohoslužby ke cti pat-
ronů města, Svatých Jana a Pavla, 
mučedníků římských. Před zaháje-
ním obřadů zněla hudba z věže kos-
tela v podání pozounového sboru z 
Grosspostwitz. Mši sloužil P. Pavel 
Procházka, který pak všechny zú-
častněné pozval na vynikající po-

hoštění na faře. 
A jak se může běžné pondělí pro-
měnit v den nevšední? To díky akci 
„Zaparkuj v parku“ kterou pro děti 
uspořádalo město Šluknov, úsek te-
rénní a sociální práce. Pro početnou 
dětskou návštěvu připravili soutěže 
a výtvarné dílny Teen Challenge, 
Střední lesnická škola a střední 
odborná škola sociální, Oblastní 
charita, Vaše Harmonie a Odbor 
kultury. Tři povedené dny, které vo-
něly prázdninami, tři dny, které si 
zaslouží velké poděkování.

Mgr. Jiří Čunát
Oblastní charita Šluknov



o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitost

tuto obecně závaznou vyhlášku:

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni 

místostarosta starostka

V červnu probíhaly na Střední lesnické škole a Střední 
odborné škole sociální závěrečné zkoušky dvouletého 
učebního oboru Práce ve stravování a tříletého učební-

ho oboru Pekař.
Při praktické zkoušce oboru Práce ve stravování si žáci připravili slavnost-
ní tabuli a přípravu menu, které se skládalo z předkrmu (šunkový koktejl), 
polévky (květáková), hlavního jídla (moravský vrabec, bramborový kned-
lík, zelí) a moučníku (kecaný koláč s drobenkou).
U oboru Pekař měli žáci za úkol výrobu kmínového chleba, z jemného pe-
čiva kynutý závin, vánočku, koblihy a u běžného pečiva výrobu anglických 
rohlíků, pletýnky a dalamánků.
Díky učitelkám odborné výchovy a pedagogům byli všichni žáci připraveni 
na závěrečné zkoušky velice dobře.
K závěrečným zkouškám se dostali také třeťáci oboru Lesní mechanizátor 
a druháci oboru Lesnické práce. Jak už název napovídá, jde o obory, které 
mají hlavní pracovní nápln pěstební a těžební činnost v lesích. Své znalosti 
prokazovali učni, jak v lese při praktické zkoušce, tak u tabule při ústním 
prověřování. Také tito žáci byli připraveni svými mistry a učiteli velmi 
dobře, takže drtivá většina u zkoušek uspěla a odnesla si výuční list.   

Jana Ducháčová, David Hlinka

Koncem června využily třídy 2. A, 
2.B a 2.C nabídky od DK Střelnice 
Rumburk, podívat se zdarma na 
pohádku v jejich 3D kině.  K dětské 
radosti pak nemalou měrou přispěl 
i pan Milan Černý, který nám zajis-
til bezplatnou autobusovou dopra-
vu tam i zpět.  
Cestou do kina jsme se ještě zasta-
vili na výborné zmrzlině a čekání 
jsme si zkrátili na dětském hřišti 
u kulturního domu. V kině nás při-
vítaly velice příjemné dámy, které 
dětem rozdaly speciální brýle 
a ochotně jim je pomáhaly čistit 
tak, aby byl obraz dokonalý. Pohádka Khumba byla opravdu nádherná. Pro 
mnohé děti to byl první zážitek z kina 3D. 
Za tento krásný den na konci školního roku moc děkujeme DK Střelnice 
Rumburk za pozvání a panu Černému za zajištění dopravy.

Iveta Viktorinová, Lucie Bielíková, Eva Žďánská a žáci 2. ročníku ZŠ

Ve dnech 12. 6. – 15. 6. 2014 jsme se společně s našimi kolegy z okolních 
sborů (D. Poustevna, Vilémov, Šluknov, Mikulášovice) zúčastnili hasičské 
olympiády Na čtverci, kterou pořádal Sbor dobrovolných hasičů Dolní  
Poustevna.

Hasičská olympiáda

Tentokrát jsme spali ve stanech, ale počasí nám přálo, tak nám to nijak ob-
zvlášť nevadilo. Navštívili jsme Deutsches Rotes Kreuz v Sebnitz, kde nám 
byla představena nová sanitka a její vybavení, které jsme si mohli tzv. osa-
hat. Dále nám hasiči ze Sebnitz ukázali záchranu člověka z okna pomocí 
nové plošiny. Jako figuranti byly vybrány děti z našich řad. Další den jsme 
pomocí hry stopované dorazili do Horní Poustevny na Kozí farmu, kde 
jsme měli možnost shlédnout práci na farmě a dojení koz s ochutnávkou 
mléka. Vedoucí si zakoupili domácí kozí sýr. 
Odpoledne nás pak čekalo vystoupení tančících psů a loutková pohádka 
v místním divadle. Večer následovala stezka odvahy, kterou jsme všichni 
statečně přežili. 
Olympiádu jsme zakončili v neděli již tradičními útoky. Výsledky v mladší 
kategorii – 1. místo Království , 2. místo Šluknov , 3. místo Vilémov a ve 
starší kategorii 1. místo Šluknov, 2. místo D. Poustevna a 3. místo Králov-
ství. Myslím si, že se nám všem  olympiáda líbila a už se těšíme na příští, 
která se uskuteční u nás v Království.

Michaela Holakovská
SDH Království



Poslední letošní projektový den s názvem „Náš region“ proběhl 3. června  
na 2. stupni. Žáky sedmých ročníků čekalo téma Šluknov.

Tentokrát jsme se na projektový den připravovali již několik dní dopředu. 
Žáci vytvořili pracovní skupiny, ve kterých jsme si vylosovali jedno z jede-
nácti témat týkajících se Šluknova. Poté obdrželi pracovní list, který měli 
za úkol ve skupině vypracovat. V den projektu jsme se všichni sešli v 7.B, 
kde jsme shlédli spoustu zajímavých fotografií ze starého Šluknova a vy-
slechli si poutavý komentář paní Hoškové. 

Ve druhé části dne jsme se všichni přesunuli do prostor Šluknovského 
zámku, kde jsme se setkali s představiteli našeho města, kterým jsme moh-
li položit řadu zvídavých otázek. Beseda byla zajímavá a dozvěděli jsme se 
spoustu nových informací. Vyzkoušeli jsme si tak, jak se můžeme jako bu-
doucí občané zapojovat do dění v našem městě. 
Celý den jsme pak završili prací ve skupinách, neboť jsme na základě získa-
ných informací vytvářeli informační brožurku o našem městě.

 Mgr. Alena Müllerová

 Dne 7. 6. 2014 jsme se zúčastnili 
krajského kola soutěže Mladý zdra-
votník Ústeckého a Libereckého 
kraje v Liberci. 
Náš soutěžní tým tvořili velitel - 
David Dostál, Matěj Holakovský, 
Andreas Krajhanzl, Roman Pod-
hora a Adam Žďánský. 
V naší kategorii starších žáků bylo 
celkem devět družstev. V kategorii 
mladších žáků startovalo celkem 
osm týmů. 
Na trati nás čekalo celkem pět sta-
novišť. Zranění na jednotlivých 
stanovištích byla opět různorodá 
- dvě osoby sražené autem, pora-
nění hrudníku, zapíchnutý nůž 
v zádech, zlomené prsty na ruce, 
uzavřený pneumotorax, amputace 
ruky atd. Na diagnostiku a ošetře-
ní měl každý tým 8 minut. Náš tým 
pracoval výborně. Kluci byli velice 
sehraní, dokázali, že opravdu něco 
umí a znají. Pracovali jako tým, na 
každém stanovišti vždy vyhodnotili 
situaci, dokonale si rozdělili úkoly, 
diagnostikovali zranění, komuni-
kovali nejen mezi sebou, ale i se 
zraněnými a po telefonu i s dispeče-

ry na lince 155 a samozřejmě ošet-
řili diagnostikovaná zranění. Asi 
nejvíce nás potrápil uzavřený pne-
umotorax, kde jsme ztratili několik 
cenných bodů. 
Nakonec se tým ČČK  Děčín MS 
Šluknov umístil na krásném dru-
hém místě, kdy nám prvenství utek-
lo o pouhých 6 bodů. Co více k tomu 
dodat? Kluci byli prostě výborní. 

 Touto cestou bychom také chtěli 
poděkovat organizátorům celé sou-
těže. Vše bylo dokonale připravené 
a vymyšlené. Hlavně rozhodčí na 
jednotlivých stanovištích byli na-
prosto úžasní. Působili naprosto 
klidně a profesionálně, což pomá-
halo i soutěžícím. Jejich hodnoce-
ní jednotlivých výkonů bylo jasné 
a srozumitelné a velice přínosné 
bylo také jejich vysvětlení chyb, 
kterých se zasahující družstva do-
pouštěla. Opravdu jsme byli mile 
překvapeni, takže děkujeme. 
Této soutěže se náš tým zúčastnil za 
podpory Schrödingerova institu-
tu - děkujeme. 

Za MS ČČK Šluknov 
Hana Holakovská 

 Duha je název pro ojedinělou sérii soutěžně poznávacích setkání zá-
kladních škol, letos proběhl již XVII ročník. Tuto tradici drží při životě par-
ta šikovných a tvořivých pedagogů ze škol v Rumburku, Šluknově, Dolní 
Poustevně, Jiříkově, Chřibské, Velkém Šenově a koordinátorem je Odbor 
kultury MěÚ Šluknov. Sedmáci těchto základních škol mezi sebou soupeří 
v různých disciplínách, např.  atletika, plavání, poznávání bylin, stromů, 
savců, hudebních nástrojů, počítačových komponentů, dopravních a topo-
grafických značek, hledání v jízdním řádu apod.

V tomto ročníku získala 1. místo ZŠ Velký Šenov a 2. místo vybojovala ZŠ 
Rumburk, U nemocnice. 
Šluknovský tým letos posunul svou školu na „prkna vítězů“, získal 3. mís-
to a to díky rychlosti soutěžících v atletice, šikovnosti v Pevnosti Boyard 
a ve znalosti fauny a flory v posledním kole v arboretu v Kunraticích, které 
pro nás připravila SLŠ a SOŠS Šluknov – p. Hlinka, Ing. Hluchý a jejich 
studenti. Děkujeme.

Naše město má krásnou novou 
v kůži ručně vázanou kroniku. 
Na titulní straně ji ozdobil pero-
kresbou s motivem Domu kultury 

pan Jiří Kulštejn. O ruční vazbu se 
postarali manželé Valentovi z Čes-
ké Kamenice, ručně vyřezávaným 
koženým erbem ji ozdobil pan Jaro-
slav Ryšavý z Chřibské.
Město Šluknov všem uvedeným dě-
kuje za jejich umělecký výtvor. 



 Odhalení obnoveného pomníku 
občanům Rožan, Harachova a  Krá-
lovky, kteří padli během první svě-
tové války, proběhlo v sobotu 21. 6. 
2014 v Rožanech.
Pomník byl obnoven Svazem c.k. 
vojenských vysloužilců v místech, 
kde stával původní pomník vysta-
věný v roce 1922 a který byl zbořen 
po druhé světové válce. 
Akce proběhla za hojné účasti ve-
řejnosti a jednotek v historických 
uniformách jak z Čech, tak soused-
ního Německa.
Slavnostní odhalení pomníku pro-

vedli ing. Jaroslav Sykáček a Mgr. 
Bc. Rudolf Sochor. 
Svaz vysloužilců by rád poděkoval 
všem, kteří přispěli a bez jejichž 
pomoci by nemohl být pomník vy-
budován. 
Významně finančně přispěla Ús-
tecká komunitní nadace, poděko-
vání patří rovněž městu Šluknov, 
které darovalo žulové schody, stej-
ně tak pan Svoboda z Rožan posky-
tl žulové schody. Zemědělská firma 
pana Houdka zajistila přepravu zá-
kladního kamene, Technické služby 
Šluknov poskytly nezbytný štěrk do 
základů a kačírek na úpravu okolí. 
Na výstavbu přispěl i technikou pan 
Stelmasčuk z Království. 
Finančně přispěli i Rožanští: paní 
Jarmila Günter a zákazníci z kadeř-
nictví Jája, Restaurace u Pšeničků, 
Restaurace Štibingrovi, Penzion 
Starý mlýn a paní Matysová. 
Díky všem zmiňovaným mohl být 
navrácen do Rožan kus jejich his-
torie.  
Tato pietní akce vzbudila velký zá-
jem i u německé regionální televize, 
škoda jen, že naše média zůstávají 
k takovýmto akcím vlažná a zajíma-
jí se jen o prezentaci všudepřítom-
ných nešvarů a kriminality zde na 
severu.

Svaz c.k. vojenských vysloužilců
Milan Vašíček

Foto Ivo Šafus

 Ani se tomu nechce věřit, že už 
je to 60 let, kdy se za námi zavřely 
dveře měšťanské školy ve Šlukno-
vě. Psal se tehdy rok 1954, bylo rok 
po měnové reformě a my byli mla-
dí. Co to je, čtrnáct, či patnáct let? 
Budoucnost ležela před námi. Co 
na tom, že jsme nesměli cestovat po 
světě? Vždyť na to nebyly ani pení-
ze. Rozešli jsme se, ale nezapomně-
li na sebe. A tak jsme se v sobotu 
7. 6. 2014 po čtyřech letech opět se-
šli před naší školou. Organizátorky 
pro nás měly jako vždy připravený 
program.
Tentokrát pro nás přijel autobus, 
aby s námi objel všechny okolní 
vesnice, ze kterých k nám od 6.  tří-
dy přešli kluci a holky. To bylo vzpo-
mínání. V Císařském jsme se vyfo-
tili na místě, kde kdysi stála škola. 
Naše spolužačka Anička zde něko-
lik let učila, a tak vzpomínky pro ni 
byly hodně smutné. Také jsme zajeli 
k Čítkovu mlýnu. Vypadá teď moc 
hezky, ale už to není mlýn, který 

jsme znali. Nejhorší pro nás byl po-
hled na Karlovo údolí. Jen málokdo 
z nás znal jeho nynější stav. Prostě 
hrůza!
V Rožanech jsme se nestačili divit. 
Továrna zmizela a místo ní stojí 
veliký obchod. Kolem silnic vlálo 
oblečení, všude stánky s květinami 
a trpaslíky. Škola k nepoznání a jed-
na benzínová pumpa vedle druhé. 
To už nebyla vesnice, kterou jsme si 
pamatovali a kam jsme často vypro-
vázeli své spolužáky. 
Jen kostel sv. Vavřince v Království 
se nezměnil. Zde na nás dýchly sta-
ré časy. Sedli jsme si do lavic a Han-
ka nám přečetla dlouhý seznam 
našich mrtvých kantorů a spolužá-
ků. Minutou ticha jsme uctili jejich 
památku.
Pak už nás pan Tomáš Varga od-
vezl k domu kultury, kde jsme měli 
zajištěný sál. U stolků se hned roz-
proudila živá zábava a samozřej-
mě se prohlížela třídní kronika. Po 
dobrém guláši s chlebem se dosta-

vil harmonikář pan Mirek Novotný 
a my jsme si s chutí zazpívali písnič-
ky z doby našeho mládí.
Celou tu krásnou atmosféru pro nás 
zachytil fotoaparátem pan Gerd 
Ritschel, který už po těch dlouhých 
letech patří také prakticky do naší 
třídy.

Než jsme se rozešli, domluvili jsme 
si další sraz na září 2016, kdy spo-
lečně oslavíme 70 let od vstupu do 
školy. Ale i když nás bylo jen dvacet 
jedna, nálada byla výborná a setká-
ní se opět vydařilo.

Za absolventy měšťanky
Helga Hošková



Až do 13. července je přístupná na Šluknovském zámku výstava s názvem Pojďte s námi do pravěku, na které si návštěvníci mohou osahat a vyzkoušet 
originály i repliky exponátů starých několik tisíc let.

 Zklamáním pro pracovníky Odboru kultury MěÚ byl počet návštěvníků 
"Horrorové párty" na konci května. 
Po několika veřejností hojně navštěvovaných a tematicky zaměřených ak-
cích typu "retropárty" s živým doprovodem skupiny Mane se ta poslední, 
tematicky  zaměřená na horrorové  a thrillerové postavy, s velkým zájmem 
veřejnosti, bohužel,  nesetkala. 

 Nelze říci, zda na vině bylo pošmourné deštivé počasí, nebo snad termín 
kolidující s volbami do Evropského parlamentu, či se snad  návštěvníkům 
už okoukala hudební skupina Mane. Jisté je, že návštěvnost na podobných 
akcích i v okolních místech má klesající tendenci. Podobně to totiž vypadá 
i na tanečních zábavách, koncertech vážné hudby, nebo na vernisážích nej-
různějších výstav.
Nicméně i ta "hrstka" návštěvníků Horrorové párty se bavila při soutěžích 
a tanci, jak je vidět na snímcích B. Vargové.

 Rok se s rokem sešel a konal se 
další šachový turnaj „Šluknovský 
pěšák 2014“ pro děti a mládež. Při-
hlásit se mohl každý, kdo si chtěl 
změřit síly v šachovém klání, ten-
tokrát v mnohem těžší konkurenci 
než v loňském roce. 
Odvahu dostalo 16 šachistů ze 
Šluknova, Varnsdorfu, Rumburku 
a Krásné Lípy. Před vyhlášením 
výsledků turnaje využili čas někteří 
šachisté k získání cenných zkuše-
ností a utkali se KM Jiřím Průdkem. 
Turnaj měl hladký průběh prováze-

ný nadšením vyhrávajících. Zkla-
mání z prohry dobře vyvážila pří-
jemná atmosféra prostředí Domu 
kultury. Poděkování patří přede-
vším městu Šluknovu za finanční 
podporu a jmenovitě pí Parkma-
nové za pomoc při organizaci a pří-
pravě občerstvení pro účastníky 
turnaje.
Celkovým vítězem turnaje bez 
ztráty bodu se stal Paulus Václav 
z Varnsdorfu.Tímto všem soutěží-
cím gratulujeme. 

Ladislav Menšík



AutoMoto Čalounictví
Jana Čáchová mob. 603 274 208

č. p.   123, 407 78 Velký Šenov
Provádíme opravy 

a výměny poškozených sedaček
Šití nových potahů podle originálu

Ceny od 1.500 Kč za sedačku
www.calounictvi.7x.cz

Již je tomu pět let, co nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatí-
nek a dědeček pan Antonín Me-
líšek. Vzpomínáme dnes a denně 
a tímto bychom mu chtěli vzdát čest 
a poděkování. Byl to skvělý člověk, 
manžel i otec. 
Nikdy nezapomeneme.
Nestůjte u mého hrobu a nerońte slzy.
Nejsem tam.Nespím, to zjistíte brzy.
Jsem tisíc větrů a všechno jejich vlání.
Jsem jiskření stříbřitých sněžných plání.
Jsem sluneční svit na zralém obilí.
Jsem pozdní déšť, všechno zaliji.
Když se probudíte do ranního ticha,
já jsem ten čilý šum, co na vás svěže 
dýchá,
zpěv ptáků, co v kruhu víří ve výškách
jsem hvězdy, co v noci září jako zlatý 
prach.
Nestůjte u mého hrobu a neroňte slzy.

Nejsem tam. Nespím, to zjistíte brzy.

Stále vzpomínají manželka Zdeň-
ka, dcery Zdena a Jana, vnoučata a 
pravnoučata.Díky, tati...

V obřadní síni Šluknovského zámku proběhlo v sobotu 21. června slavnostní vítání občánků, na kterém jsme při-
vítali Robertka Billého, Josífka Ondřeje Říhu, Kateřinku Tokárovou, Emmičku Zdráhalovou, Emičku Hatle, Da-

Foto Petr Zápotocký

nielku Kanalošovou, Sebastianka 
Demetera,  Adélku Gažovou, Ládíč-
ka Siváka, Viktorku Demeterovou, 
Martínka Grofa, Honzíka Marka 
Patkaně, Verunku Faltejskovou, 
Ládíčka Matěje, Jindřicha Zahrad-
níka, Jakoubka Štíchu a Šimonka 
Goldberga.
Městský úřad jim při této příleži-
tosti věnoval věcné dary a děti ze 
Základní umělecké školy Šluknov 
pod vedením p. Patrika Englera si 
pro ně připravily malé vystoupení.
Všem šluknovským občánkům i je-
jich rodičům přejeme hodně zdraví, 
lásku, pohodu a klid v jejich domo-
vech.  

Jana Galbavá

Naši čtenáři, dnes poprvé čtete 
Šluknovské noviny zpracované 
Odborem kultury MěÚ Šluknov 
- šéfredaktor Mgr. Petr Tomanec, 
grafik Renáta Parkmanová, fotodo-
kumentace Blanka Vargová a texty 
a korektura Daniela Štindlová. 
Barevnost některých stran zacho-
váme pro všechna následující čísla 
novin a doufáme, že pro vás nejen 
tím bude každý výtisk zajímavější, 
a proto si jej nikdy nezapomenete 
koupit. 

Přivítali jsme nové občánky
Péťu Procházku

Manželství uzavřeli
Michal Bušek a Anna Rychecká
Václav Kovář a Jitka Jenšovská
Miroslav Štefan a Martina Pilařová

Rozloučili jsme se s
paní Vlastou Bartákovou
panem Josefem Strnadem
panem Karlem Burešem
panem Miroslavem Bílkem
paní Hanou Neuvirtovou
panem Josefem Marochnicsem

Blahopřejeme občanům, kteří 
se v červnu letošního roku dožili 
životních jubileí

60 let
pp. Chmelíková Anna
Morkusová Anita
Kůla Jan
Navrátil Zdeněk
Čičák Jan
Gabriško Štěpán
Sýkora František
65 let

pp. Bohuňková Věra
Víšková Anna
Valentová Jaroslava
Krupičková Anna
Janů Marie
Janková Hana
Čechotovský Ladislav

70 let
pp. Tydlitátová Eva
Baláž Dušan

75 let 
paní Mikovcová Eliška

80 let 
pp. Halamka Bohuslav
Kučerová Drahuška
Gamberská Jana
Kadlček Miroslav

82 let
pp. Špátová Irena
Skřivánková Slávka

83 let 
pp. Kroupa Miloslav
Plchová Anna

84 let 
pp. Dvořák Vlastimil
Diviš Stanislav

85 let
pp. Doležalová Jarmila
Šicová Marie

87 let
paní Sedláková Marie

89 let
pan Říha Renatus

92 let
pp. Hlavsová Ludmila
Vacková Polana

93 let
paní Sajdlová Anna

95 let
paní Veselá Marie

Všem oslavencům přejeme hodně 
štěstí, spokojenosti a pevného zdra-
ví.

SLEVA - ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ 
 3.8. – 10.8. za relikviářem sv. Maura.

Nenáročné výlety s poznáváním západních Čech. Cheb, Mariánské 
Lázně, Františkovy Lázně, Vildštejn, exkurze do výroby houslí, Karlo-
vy Vary, Bečov nad Teplou, přírodní rezervace SOOS- bahenní sopky...

Cena po slevě : 5 600,-Kč

doprava z Rumburku, hotely s polopenzí, průvodce, bohatý program

CK Mgr.Jana Hušáková, Pražská 2952, 407 47 VARNSDORF
tel. 412 372 428, 607 109 402,

 mgr.janahusakova@seznam.cz, www.janahusakova.cz



 Sestava: Janda-Horák (Kou-
kol), Holešovský, Moravec, Jägr 
– Hajduk (Šembera), Kirchner, 
Svoboda, Kasal (Altman) - Očipka 
(Mráz), Záruba (Šach)
Branky: Očipka 3, Záruba, vlastní 
- Gaube 2
Na utkání o přežití jsme přivítali 
první mužstvo tabulky Hrobce, kte-
ré mělo ve svých rukou postup do 
krajského přeboru. My jsme chtěli 
soupeře překvapit a doma hlavně 
vyhrát.
Fantastický zápas před skvělou di-
váckou kulisou byl velikým zážit-
kem. Kdo to viděl na vlastní oči, tak 
to musí potvrdit. Soupeře se nám 
podařilo zaskočit nadšeným bojov-
ným výkonem a měli jsme i potřeb-

né štěstí v zakončení. Hned v první 
šanci střelu Očipky tečoval obránce 
do protipohybu brankáře a bylo to 
1-0. Brzy přišla další branka, když 
znovu Očipka tvrdou střelou pro-
střelil brankáře 2-0. Skvělou dvace-
timinutovku dokonal Záruba, když 
přeskočil brankáře a hlavou zvýšil 
na 3-0. V ochozech panovala neu-
věřitelná euforie. To hráče pohá-
nělo k totálnímu nasazení. Hrobce 
dokazovaly, že jsou na čele tabulky 
oprávněně, ale v brance zářil skvě-
lý Janda a obětavě pomáhalo celé 
mužstvo. Nepříznivý stav neunesl 
hráč hostů a po druhé žluté mu-
sel do sprch. Další navýšení přišlo 
ještě do poločasu, když po závaru 
si dal vlastní gól nešťastný obránce 

hostů.
Druhý poločas nebyl jen formali-
tou, hosté i za nepříznivého stavu 
bojovali a útočili, ale Plaston byl 
soustředěný po celé utkání a ne-
chtěl dát hostům šanci. Svůj hat-
trick dokonal Očipka, když v nájez-
du na brankáře obstřelil brankáře 
5-0! Po té byl vystřídán a u užil si 
zasloužený ,,standing ovation“. 
Hostům se v závěru podařilo ale-
spoň snížit střídajícím Gaubem na 
konečných 5-2. Po konci utkání od-
měnili diváci mohutným potleskem 
i ostatní hráče, protože toto utkání 
nebylo zápasem jednoho muže. 
Bylo to utkání celého týmu, který 
dohromady působil vlastně jako 
jeden muž. 
Nepříjemné informace přišly po 

utkání. V divizi ze tří sestupujících 
nakonec byli všichni tři z Ústecké-
ho kraje a tím padaly z naší skupiny 
dokonce tři týmy přímo. Vzhledem 
k tomu, že Křešice vyhrály na pe-
nalty v Mojžíři, tak nám záchrana 
unikla o jeden bodík a skončili jsme 
třetí od konce. 
Během jara jsme měli mnoho smol-
ných okamžiků, inkasovaných gólů 
v poslední chvíli, těsných proher, 
a když si konečně vše sedne, tak 
okolnosti, které nemůžeme ovliv-
nit, nás poslaly dolů. Čtvrtý a pátý 
tým od konce jde z naší skupiny do 
baráže o udržení. 
Věřím, že nám diváci udrží přízeň 
a popřejí nám rychlý návrat do A-
-třídy.

 Ladislav Čurgali

Plaston deklasoval první Hrobce

 Letos 17. května uplynul právě 
rok od chvíle, kdy nás opustil vý-
borný sportovec, milovník volejba-
lu a skvělý kamarád Jirka Ducháč. 
Vzpomínkou na něho byl turnaj, 
který se konal ve dvou dnech.
Nejprve 30. května o prvenství bo-
jovala mládež. Sešla se opravdu 
v hojném počtu. Ze Šluknova na-
stoupila dvě družstva, z Varnsdorfu 
přijela také dvě družstva a nakonec 
i z Velkého Šenova a Rumburka 
přijeli začínající volejbalisté. Celý 
mládežnický turnaj se vyvedl, poča-
sí nám přálo.
Další týden, 7. června, se konala 
druhá část memoriálu - losovaný 
turnaj dospěláků. I zde se nakonec 
sešlo šest družstev. Jedno družstvo 
sestavila rodina Ducháčů v čele 
s nejmladší členkou Amálkou. Ta, 
ač jsou jí teprve čtyři měsíce, také 
oblékla dres s fotkou svého dědy 

Jirky. Myslíme si, že není nutné 
vypisovat celkové umístění jednot-
livých družstev. A určitě ani není 
důležité, kdo vyhrál.

 Pro nás, pro všechny volejbalisty 
byly tyto dny svátkem a doufáme, že 

se i Jirkovi celý turnaj líbil. Však byl 
také dárkem k jeho letošním nedo-
žitým šedesátinám. 
Stále na Tebe vzpomínáme, Jirko, 
a v našich řadách chybíš.

Volejbalisté Šluknov

Foto: Dušan Blanár



Řádková inzerce: Hledám spolehlivou paní na občasné (cca 2x týdně) hlídání dvou dětí (1 a 6 let). Nabízím 70 Kč/hod. Č. mob. 606 327 270
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Ceny řádkové inzerce: první řádek 20 Kč, druhý a všechny další – á 10 Kč.
Ceny plošné inzerce:

  A4 A5 A6 Vizitka
Černobílá  1.920,- 960,- 480,- 240,-
Barevná  2.390,- 1.115,- 580,- 290,-

Sleva na černobílou/barevnou inzerci 
Inzerce otištěná dvakrát: (černobílá/barevná) sleva 10%

  A4 A5 A6 Vizitka
Černobílá  1.728,-    864,- 432,- 216,-
Celobarevná  2.151,- 1.035,- 522,- 261,-

Inzerce otištěna třikrát a více (černobílá/barevná) sleva 17%
  A4 A5 A6 Vizitka
Černobílá  1.594,- 798,- 399,- 199,-
Celobarevná  1.984,- 955,- 482,- 241,-

Všechny uvedené ceny jsou vč. DPH a schválila rada města Šluknova.


