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Vážení spoluobčané,
ráda bych Vám oznámila, že spo-
lečnost Plaston CR, s.r.o. předala 
Městu Šluknov hodnotný dar, a to 
ve formě přístroje na záchranu 
lidských životů – defib-
rilátor. Pokud jste byli 
přítomni oficiálnímu za-
hájení letošních Zámec-
kých slavností, tak již 
víte, že tímto dnem byl 
přístroj oficiálně předán 
veliteli MP ve Šluknově. 
Vezměme to ale hezky 
od začátku.
V březnu letošního roku 
zorganizovalo vede-
ní společnosti Plaston 
CR, s.r.o. pro své za-
městnance pravidelné 
školení první pomoci, 
a to ve spolupráci se 
vzdělávacím centrem 
Střední lesnické školy 
a střední odborné školy 
sociální Šluknov. Ško-
lení prováděli ti nejlepší 
– záchranáři Ústeckého 
záchranného systému.

V průběhu semináře došlo i na téma 
používání defibrilátoru v praxi 
a diskutovalo se také o možnostech 
jeho využití. Vedení společnosti 
bylo zástupci ZS doporučeno za-

koupení jednoho přístroje vzhle-
dem k náročnosti práce v letních 
měsících a náročnosti nepřetržité-
ho provozu. Z diskuse vyplynulo, že 
pro širokou veřejnost je k dispozici 

jeden přístroj nejblíže u Městské 
policie ve Varnsdorfu. Právě díky 
němu se ve Varnsdorfu podařilo za-
chránit nejeden lidský život. 
A co je pro nás všechny nejdůleži-
tější? Pro nás „Plastoňáky“ je to 
právě lidský život. Zde tedy vznikla 
myšlenka zakoupení nejen přístroje 
pro firemní použití, ale i zakoupení 
dalšího přístroje pro širokou veřej-
nost jako dar Městu Šluknov a jeho 
obyvatelům.
Ráda bych tedy využila této příle-
žitosti a oficiálně mnohokrát po-
děkovala naší milé kolegyni paní 
Janě Votočkové, která je „matkou 
myšlenky“ a která zároveň celý pro-
ces nákupu řídila a koordinovala se 
zástupci Ústeckého záchranného 
systému. S její pomocí se podaři-
lo pro Město Šluknov získat jeden 
z nejlepších přístrojů, který se v ČR 
používá.
Jsme přesvědčeni, že pokud by pří-
stroj pomohl zachránit byť jeden 
lidský život, tyto peníze byly dobrou 
investicí.

Za společnost Plaston CR, s.r.o. 
Ing. Daniela Petroušková



V průběhu června a července le-
tošního roku byli ve Šluknově opět 
k vidění stromolezci. Díky finanční 
podpoře z Ministerstva životního 
prostředí v rámci „Programu péče 
o krajinu“ certifikovaní arboristé 
ošetřili šestici památných stromů, 
z nichž čtyři jsou v soukromých 
rukou (Lípa srdčitá u č. e. 24 v Krá-
lovství, Lípa srdčitá u Starého mlý-
na v Rožanech, Lípa srdčitá u č. e. 
101 v Nové Vsi a Lípa srdčitá u č. p. 
339 pod vlakovou zastávkou v Cí-
sařském). Současně byla ošetřena 
dvojice památných stromů rostou-
cích na veřejných prostranstvích 
– Lípa ve Svojsíkově ulici vedle 
Domova důchodců a Javorová 
brána v Rožanech. Dotace, kterou 
pro vlastníky památných stromů 
administroval ORŽP, umožňuje 
čerpat 100 % finanční dotaci na 
ošetření památného stromu. Ná-
kladné opatření, jehož výše se často 
pohybuje okolo 10.000 Kč, tak bez 
finanční spoluúčasti vlastníka za-

jistí stromu delší a především pro 
okolí bezpečné setrvání na svém 
stanovišti. V žádném případě tak 
není pravdou, že mít na zahradě 
památný strom je obtíž, jak se často 
můžeme dočíst takřka v každém in-
ternetovém článku týkajícím se dře-
vin rostoucích v zahradách. Právě 
naopak – kdy jindy vám stát hradí 
údržbu vašeho vlastního majetku?

ORŽP MěÚ Šluknov

Městský úřad ve Šluknově ve spolupráci s

______akreditovanou laboratoří________
zajišťuje za zvýhodněnou cenu

v pondělí 29. 9. 2014
ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY

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

veřejné zásobování pitnou vodou – vyhl. č. 252/2004 Sb.
určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, veřejné stud-
ny, školy apod. 
krácený rozbor a odběr vzorku
 cena bez DPH 1186,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné

úplný rozbor a odběr vzorku
 cena bez DPH 9294,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné
(platba fakturou na základě závazné objednávky)

 
objednávky do 24. 9. 2014:
Městský úřad ve Šluknově
Odbor rozvoje a životního pro-
středí
nám. Míru 1, 407 77  Šluknov
tel. č. 412 315 315
e-mail: nanakova@ mesto-sluknov.cz

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

Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů s tříděným odpadem se uskuteční 
8. září 2014. Sváženy budou žluté pytle s drobným plastem a PET lahvemi, 
oranžové pytle s nápojovými kartony a nově také zelené pytle s drobnými 
kovy, např. plechovkami od potravin, od krmení pro domácí zvířata, ple-
chovky od piva apod. Pytle s vytříděným odpadem připravte na obvyklou 
trasu den předem, tj. v neděli 7. září 2014. Mapa svozové trasy je k nahléd-
nutí na stránkách města Šluknov – vše o odpadech. 

Upozorňujeme na to, že žluté, oranžové a zelené pytle s jiným odpadem 
nebudou sváženy. Pytle na tříděný odpad obdržíte na MěÚ ve Šluknově, 
odbor rozvoje a životního prostředí, anebo v Technických službách Šluk-
nov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov. 
Podrobnější informace o třídění odpadů a svozu pytlů obdržíte tamtéž.

ORŽP

Když jste se rozhodli vybavit domácnost novými spotřebiči a zbavit se sta-
rých, určitě jste se už se sběrnými prostředky společnosti ELEKTROWIN 
setkali.
Různé typy vyřazeného elektra potřebují na své cestě k ekologické recykla-
ci různé zacházení. Jinak vypadá manipulace s lednicemi a pračkami, jinak 
s rychlovarnými konvicemi nebo fény. 
Jiné podmínky má navíc ke své práci obsluha sběrného dvora, jiné zase 
zaměstnanci svozové firmy, kteří přijedou vyprázdnit kontejner na drobné 
elektro umístěný na ulici. 
Tomu jsou přizpůsobeny různé typy sběrných prostředků, které postupně 
vyvinul kolektivní systém ELEKTROWIN.
WINTEJNER
Na sběrných dvorech obcí a měst se stále častěji setkáte s velkoobjemovým 
kontejnerem, kterému se říká WINTEJNER. Je zastřešený a uzamykatel-
ný, takže odolá i případnému nájezdu nenechavců, kteří by překonali oplo-
cení sběrného dvora. Velké spotřebiče, jako jsou lednice, se v něm ukládají 
odděleně od ostatních. Jeho kapacita je zhruba 40 m3.
Malý kontejner
Ve městech a obcích rozmísťuje ELEKTROWIN malé kontejnery červe-
né barvy na malé spotřebiče. Právě ty lidé zatím ještě občas vyhazovali do 
obyčejných popelnic. Kontejnery jsou navrženy a vyrobeny tak, aby se do 
nich vešly právě jen spotřebiče velikosti rychlovarné konvice a podobných 
domácích pomocníků. Také jejich kapacita je podstatně menší – vejde se 
do nich zhruba 0,25m3. To představuje kolem 30 fénů, kávovarů nebo žeh-
liček, případně 6-8 vysavačů či mikrovlnek.
Sběrné nádoby
U prodejců elektra nebo při různých akcích ELEKTROWINu jste se v mi-
nulosti mohli setkávat, a stále ještě možná setkáváte, se sběrnými nádoba-
mi obsahujícími vyměnitelný bag. Pokud do nich odložíte svůj spotřebič, 
máte rovněž záruku, že se dostane k ekologické recyklaci v odborném zpra-
covatelském závodě.
„Prodejny postupně vybavujeme sběrnými prostředky, abychom s předsti-
hem zajistili plnění povinnosti sběru drobných spotřebičů na prodejnách 
bez ohledu na nákup nových. Od února 2014 totiž musejí všichni obchodní-
ci s prodejní plochou vyhrazenou pro prodej elektra 400m2 a větší, zdarma 
odebírat malé spotřebiče, jejichž žádný rozměr nepřesahuje 25 cm, aniž to 
podmiňují nákupem nových.“

Za ORŽP MěÚ Šluknov Božena Naňáková

Řada z nás se stala, nebo se může 
stát, obětí trestné činnosti. Ne 
každý však je obeznámen se svými 
právy a dovede je jako poškozený 
uplatnit v trestním řízení a předejít 
tak např. dalším krokům při vymá-
hání škody. Ve spolupráci s Asocia-
cí občanských poraden a Probační 
a mediační službou v rámci projek-
tu „Proč zrovna já“ je v „Poradně 
v kostce“ otevřena bezplatná porad-

na pro oběti trestných činů. Služby 
poradce lze využít v provozní době 
poradny bez předchozího objedná-
ní vždy v pondělí od 15:00 do 17:30 
hodin a ve středu v době od 13:00 
do 15:00 h. Mimo uvedenou dobu 
je třeba se telefonicky objednat na 
č. 412 354 839 či 777 925 302, dále 
osobně v kanceláři poradny.

JUDr. Miloš Hanzlíček, 
Kostka Krásná Lípa

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



Vážení a milí spoluobčané,
léto vrcholí, je krásný čas dovole-
ných a prázdnin, ale věřím, že si 
mnozí z Vás najdou čas na prolisto-
vání a čtení v našich novinách. Do-
volím si Vás informovat o tom, co se 
událo v předchozím měsíci.

 Defibrilátor
Na Zámeckých slavnostech byl fir-
mou Plaston CR, s.r.o. slavnostně 
předán k užívání Městské policii 
defibrilátor pro potřeby poskytová-
ní včasné první pomoci. V polovině 
července proběhlo na městském 
úřadě proškolení všech strážní-
ků kvalifikovaným záchranářem. 
Všichni přítomní byli seznámeni se 
zásadami poskytování první pomo-
ci a s manipulací s defibrilátorem – 
zařízení k obnově srdeční činnosti. 
Typ defibrilátoru, který nám byl da-
rován, patří mezi nejlepší přístroje 
v současné době. Tento přístroj 
bude také evidován v Integrovaném 
záchranném systému s tím, že když 
bude třeba, budou strážníci vyrozu-
měni a defibrilátor bude poskytnut 
dle potřeby. V případě srdeční zá-
stavy jde skutečně o minuty a včas-
né poskytnutí správné první pomo-
ci může zachránit lidský život. 

 Mše na fukovském hřbitově
Bývalý fukovský hřbitov prošel od 
doby zániku obce Fukov největšími 
terénními úpravami. A každé dva 
roky na tomto místě probíhá mše 
za účasti české a německé strany. 
Připomínáme si tak zaniklou obec 
a potomci fukovských rodáků mají 
možnost zavzpomínat. Úpravou 
hřbitova byli všichni přítomní 
opravdu nadšeni. Mnozí přizna-
li, že ani nedoufali, že by někdy 
k takové akci došlo. Přítomen byl 

i p. Engel, jehož dědeček hřbitov 
kdysi zakládal, a na hřbitovní zdi 
se zachoval, jako jediný, náhrobek 
jeho rodiny. Považuji za velmi dů-
ležité, že nezapomínáme na minu-
lost a snažíme se alespoň částečně 
zachovat toto dědictví pro generace 
budoucí. 

 Svatby
Šluknovský zámek se stal krás-
ným, důstojným a romantickým 
místem pro svatební obřady. A tak 
není divu, že od jara do podzimu 
se na zámku týden co týden konají 
průměrně dva až čtyři obřady. Tyto 
prostory jsou zajímavými a lákavý-
mi nejen pro šluknovské snouben-
ce, ale i pro snoubence z okolních 
měst a obcí, i z měst vzdálených, 
např. z Prahy, Mělníka. Snoubenci 
mohou být oddáni na hlavním sále 
nebo v zámeckém parku. Výjim-
kou nejsou ani obřady na jiných 
místech, která mají pro budoucí 
novomanžele specifický význam. 
Matrikářky nabízí snoubencům 
služby, které mohou být během ob-
řadu poskytnuty. Svatební obřady 
jsou velmi příjemnými událostmi. 
A je velmi potěšující, že právě měs-
to Šluknov je zapsáno v mnohých 
oddacích listech jako místo uzavře-
ní sňatku. Jakou lepší reklamu pro 
naše město si přát? 

 Kronika města za rok 2013
Významné události a důležité infor-
mace, včetně statistických údajů, 
jsou za předešlý rok důsledně za-
znamenávány do městské kroniky. 
Rada města schválila kompletní 
zápis do kroniky města za rok 2013. 
Kronikářou je paní Ing. Anna Buš-
ková. Elektronická podoba městské 
kroniky je zveřejněna na webových 

stránkách města a je tedy veřej-
ně přístupná všem návštěvníkům 
webových stránek. Informace jsou 
ale zaznamenány také v psané for-
mě v nové, krásné kronice. O té byla 
veřejnost informována již v pře-
dešlém čísle Šluknovských novin. 
Záznamy do této kroniky provádí 
také paní Ing. Bušková, nádherné 
obrázky jsou dílem pana Kulštejna. 
Oběma patří poděkování za jejich 
mravenčí a důslednou práci. Kroni-
ky plní stejnou funkci jako v historii 
– jsou nositeli významných událostí 
města pro naši a další generace. 

 „Zaručené zprávy“
Ráda bych spoluobčany upozor-
nila na skutečnost, že se městem 
šíří tzv. „zaručené zprávy“ – město 
má údajně vybudovat na prostoru 

za sídlištěm novou ubytovnu a prý 
zakoupilo panelový dům (poslední 
z pěti domů za sebou) na sídlišti. 
Musím jednoznačně tyto fámy vy-
vrátit a předpokládám, že se jejich 
šiřitel dobře baví. O plánovaných 
investičních akcích podávám pra-
videlně informace ve Šluknovských 
novinách, občané si je mohou najít 
a ověřit v usneseních z rady města 
a zastupitelstva na webových strán-
kách města. A zcela nejjednodušší 
cestou, jak si informace ověřit, je 
zeptat se přímo na radnici. 
Přeji Vám všem, a především dě-
tem, abyste v klidu a v letní pohodě 
prožili měsíc srpen. Užijte si sluníč-
ka, lenošení, grilování a především 
odpočinku.

Mgr. Eva Džumanová

Zámecká půda ožila mravenci a pohádkovými obrázky. 25. července jsme 
výstavu zahájili slavnostní vernisáží. Dorazila spousta lidí, která obdivo-
vala ruční práci pana Vítězslava Fischera, který se dal na dlouhou cestu 
a rozhodl se, že si doma vytvoří mravenčí ráj. Na půdě se nachází více jak 
stovka krásných dřevěných mravenců, které doplňují létající stroje. Malá 
ochutnávka se nachází ve vstupním sále Šluknovského zámku.
Výstavu také doplňují pohádkové obrázky, pexesa, omalovánky, knihy, 
pohledy a spousta dalších výrobků od paní Lenky Procházkové. Výstava 
Pohádkový ostrov je také prodejní.
Přijďte se podívat na tuto jedinečnou výstavu, která bude k vidění na Šluk-
novském zámku až do konce roku. Vstupné pro děti i dospělé činí 30 Kč.
Budeme se na Vás těšit.

Text a foto: Bc. Andrea Přidalová a kolektiv RIC

Dne 1. 7. 2014 vstoupily v platnost 
nové Zásady prodeje pozemků ve 
vlastnictví města Šluknov, které 
byly schváleny na červnovém zase-
dání zastupitelstva města Šluknov. 

Tento nový dokument reaguje jed-
nak na legislativní změny, zejména 
na nový občanský zákoník, tak na 
zájmy a potřeby města ve vztahu 
k zákonu o obcích. Podrobně je 

MěÚ Šluknov
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov

www.mesto-sluknov.cz
412 315 331

možné se s novými zásadami sezná-
mit na webových stránkách města 
nebo přímo na Městském úřadě, 
odboru správy majetku.

Ing. Petr Masopust



V sobotu 5. července poprvé vy-
jel vlak spojující Dolní Poustev-
nu s Děčínem přes Sebnitz a Bad 
Schandau. Již v pátek 4. 7. před po-
lednem slavnostně zahájil provoz 

na této nové trati hejtman Oldřich 
Bubeníček, starosta Poustevny Mi-
roslav Jemelka a zástupci Českých 
drah.  Trasa linky přes Německo 
přinese lidem ze Šluknovského vý-

běžku časovou úsporu při cestová-
ní do Děčína. Nejvýhodnější bude 
linka pro cestující ze Šluknova, 
Velkého Šenova, Dolní Poustevny 
a okolních obcí, kterým se tak doba 

cestování zkrátí až o polovinu - do-
sud vlaky s touto cílovou stanicí 
mířily přes Rumburk vnitroze-
mím  a cesta jim do Děčína trvala 
dvě a čtvrt hodiny. Přes Německo 
se dostanou lidé ze západní části 
Šluknovského výběžku do Děčína 
za polovinu času. Denně projede 
mezi Děčínem, Dolní Poustevnou 
a Rumburkem v obou směrech osm 
párů vlaků. 
Na znovupropojení Dolní Pous-
tevny a Sebnitz čekali lidé téměř 
70 let. Poslední vlaky s cestujícími 
tudy projely krátce po konci 2. svě-
tové války. Dlouhé roky mezi Dol-
ní Poustevnou a Sebnitz chyběly 
koleje. České dráhy společně s DB 
Regio tak konečně nabízejí  zdej-
ším obyvatelům  i návštěvníkům 
pravidelné železniční spojení, po 
kterém tak dlouho volali. Cestující 
budou vozit německé vozy Desiro, 
vlakový personál i strojvedoucí jsou 
zaměstnanci Českých drah.

Vzhledem ke zpoždění prací na 
rekonstrukci MŠ (výměna oken), 
bude od září omezený provoz v ma-
teřské škole ve Svojsíkově ulici. Žá-
dám rodiče, aby se dostavili v úterý 
26. 8. 2014 od 8:00 hodin do 11:00 
hodin  nebo ve středu 27. 8. 2014 od 
10:00 hodin do 15:30 hodin do ře-
ditelny MŠ (Svojsíkova ul. čp. 352) 
k podání bližších informací.
Dále žádám rodiče všech nově při-
jatých dětí, aby se také v tomto ter-
mínu dostavili k podepsání Dohody 
o docházce dítěte do MŠ a k podání 
dalších informací.

Eva Heinzová, MŠ Šluknov

MUDr. Lubica Straková 
ukončí profesní dráhu z důvo-
du odchodu do důchodu ke dni 
31. 8. 2014. Od 1. 9. 2014 pře-
vezme ordinaci v plném rozsahu 
MUDr. Vratislav Prejsek. Místo or-
dinace a ordinační hodiny zůstávají 
stejné, není nutné se předem přere-
gistrovávat.

Vyzýváme politická hnutí, strany, 
sdružení nezávislých kandidátů 
a jejich koalice, aby své volební pro-
gramy pro volby do zastupitelstev 
obcí odevzdali v max. rozsahu A4 
redakci ŠN do 25. 8. 2014. Volební 
programy budou zveřejněny ve vo-
lební příloze ŠN v září 2014.

Šluknov máme rádi. Rádi v tom-
to městě žijeme, ale už tak docela 
nejsme spokojeni s atmosférou, 
jaká ve městě vládne. Nejsme ani 
spokojeni s tím, jakým způsobem 
pracují někteří naši zastupitelé, 
radní, úředníci. Ne vždy máme 
pocit, že „město“ prosazuje jen ty 
zájmy, které jsou ku prospěchu vět-
šiny obyvatel a skutečně se zajímá 
o naše názory, nápady a myšlenky 
a že je máme prostor dále rozvíjet 
a uskutečňovat.
Proto jsme se rozhodli nestát již 
opodál, ale aktivně se pokusit na-
pomoci současný stav změnit. 
Vytvořili jsme seskupení lidí, kteří 
chtějí do Šluknova vrátit něco, co 
tu poslední dobou chybí. Něco, co 
se odtud nějak vytrácí. Město pouze 
přežívá jakoby smířené s tím, jaké 
je a co se o něm říká. Chybí tu ra-
dost a chuť v něm naplno žít, tvořit, 
sdružovat se, kreativně se rozvíjet, 

něco pro své město udělat.
Chceme se pokusit vrátit do Šluk-
nova právě tohle. Pospolitost, zá-
jem, vztah občanů ke svému městu. 
To je a bude cílem veškerého na-
šeho snažení. Chceme napomoci 
tomu, aby Šluknov přestal přežívat 
a začal skutečně žít. Budeme po-
stupně uveřejňovat naše představy, 
jak toho dosáhnout. Jsme připrave-
ni je tvořit s vámi, s těmi, které naše 
výzva osloví. 
Jsme sdruženi pod hnutím NEZÁ-
VISLÍ, neboť nezávislost je naší 
podstatou. Nejsme v žádné politic-
ké straně, neboť nám zcela nevy-
hovuje program žádné z nich. Ne-
patříme k žádné velké šluknovské 
zájmové skupině, nemáme žádné 
mocenské ambice, ani nepotřebuje-
me získat vliv kvůli svému podniká-
ní. Prostě nám jen záleží na našem 
městě.
Všichni seskupení v našem sdru-

žení se už teď snaží dělat něco pro 
naše město, většina z nás se ve svém 
volném čase věnuje dětem, veřejně 
prospěšné činnosti, podporuje kul-
turní či sportovní aktivity v našem 
městě. Ale chceme pro tohle město 
udělat víc. Proto jsme se rozhodli 
kandidovat v těchto komunálních 
volbách.
Nezahrneme Vás teď spoustou 
předvolebních slibů. Chceme, aby 
za nás mluvila naše dosavadní 
práce. Jen jedno bychom Vám slí-
bili rádi. Pokusíme se, abychom 
nerozšiřovali řady těch zastupitelů, 
o nichž člověk vlastně ani neví, proč 
v zastupitelstvu jsou. Pokud nám 
dáte svou důvěru, budeme se snažit 
nebýt jen ti „do počtu!“ 
Více o nás na: 
www.facebook.com/nezavislipro-
sluknov

Mgr. Filip Kadeřábek, 
lídr hnutí NEZÁVISLÍ

Ačkoliv bylo Království rozlohou 
velikou obcí, několik staletí ne-
mělo vlastní kostel. V roce 1346 
patřilo k biskupství Míšeň, resp. 
kněžské stolici Bischofswerda. Na 
bohoslužby a za církevními záleži-
tostmi chodili věřící z horní části 
Království do Jiříkova, z dolní části 
do Šluknova a obyvatelé ze středu 
obce navštěvovali kostel v Neu-

salza-Sprembergu, kde se jejich 
přidělená místa na emporech nazý-
vala "Královské košíky". Cestičku 
z Království do Neusalzy, kterou si 
vyšlapali, aby si cestu zkrátili, po-
jmenovali "Kostelní pěšinka". Ten-
to název se používal i po dostavbě 
kostela. Po reformaci bylo Králov-
ství přičleněno ke Šluknovu.
Už v roce 1790 se věřící za podpo-

ry svého rodáka F. Kindermanna, 
kněze a pozdějšího biskupa, snažili 
získat povolení ke stavbě vlastního 
svatostánku. Pro nejednotu mezi 
představiteli obce však žádost byla 
zamítnuta. I další žádosti byly bez-
úspěšné. Teprve začátkem let 1840 
obnovili věřící svoji žádost a záro-
veň započali se sbírkou. 

Helga Hošková



Jitkou Košťálovou, učitelkou po-
pového zpěvu na Základní umělec-
ké škole ve Šluknově.
Je vždy upravená, krásná, moderní 
žena, samý úsměv. A energie a elán  
z ní přímo srší. S trochou nadsázky 
by se dala označit za jakousi "ener-
getickou bombu".
Vystudovala pedagogiku, byla jed-
nou ze šéfek v MŠ Srdíčko v Liberci 
a zpěv studovala u Lídy Nopové. Žije 
v Království a zpěv je její celožitvotní 
láskou i povoláním. 
Jaká byla Vaše cesta ke zpěvu, 
kdy a jak jste začínala?
Samozřejmě jsem chodila od pěti 
let do hudebky (tenkrát tzv. Liduš-
ka) na piáno, pak na flétnu, na ky-
taru jsem si hrála sama, psala jsem 
si písničky. Ale už ve školce jsem 
všem okolo neustále zpívala, všech-
ny zpěvěm "obtěžovala". Milovala 
jsem Vondráčkovou, Urbánkovou, 
Kubišovou - ale nejvíc Václava Nec-
káře. A ve školní jídelně už tenkrát 
paní Limberská v kuchyni říkala: 
Jituška tak hezky zpívá. Postavíme ji 
tu na hrnec, ona nám zazpívá a my jí 
dáme o knedlík víc. No a já jim tam 
opravdu zpívala. Už nevím, jestli 
zrovna za ten knedlík, ale určitě mi 
něco dobrého vždycky dali. Zpívala 
jsem jim tehdy populární písně jako 
Snad se Fanfáne, ještě setkáme,  
nebo Neckářovu Tu kytaru jsem 
koupil  kvůli tobě. Už tehdy jsem 
prostě vystupovala na pódiu - tím 
byl ten hrnec. (smích)
Vzpomínáte, jaký byl Váš první 
"hit", první písnička, se kterou 
jste jako dítě slavila úspěch?
No to byla právě ta píseň Nadi Ur-
bánkové - Fanfán.
V současnosti předáváte své zku-
šenosti dětem a mládeži ve šluk-

novské pobočce ZUŠ. Co Vám 
tato práce dává, co bere?
Spíš mi jen dává - radost. Mám ra-
dost, že po těch letech, kdy popu-
lární zpěv nebyl vůbec vyučovaný, 
se s tím po revoluci začalo. Vždycky 
jsem toužila takhle učit děti, proto-
že jsem původem pedagog a mám 
obrovskou radost, když u těch dětí 
vidím, slyším a cítím ten talent, tře-
ba zatím skrytý. Když ke mně přijde 
šestileté, ale třeba už i odrostlejší 
šestnácti-sedmnáctileté dítě, které 
nikdy předtím na veřejnosti nezpí-
valo, zkoušelo si zpívat snad jen 
doma v koupelně a já hned poprvé 
cítím - nebo si myslím, že to po-
znám - že TO tam je. Mám radost, 
že hned po první hodině práce s ta-
kovým talentem jsou vidět (nebo 
spíš slyšet) nějaké výsledky. Nejen 
ty děti potřebují cítit nějaký posun, 
pokrok po každé hodině, potřebují 
motivaci. To se nám společně daří 
a z toho mám opravdu obrovskou 
radost.
Hned dvě Vaše žákyně, Viktorka 
Kirchnerová a Bára Procházková, 
slavily úspěch na finále soutěže 
"Šluknov hledá talent" v průběhu 
letošních Zámeckých slavností. 
Je jejich ocenění (1. místo Viktor-
ka a 3. místo Bára) také oceně-
ním a zadostiučiněním pro Vás?
Hrozně velikým! To určitě, samo-
zřejmě! Já jsem se tam cítila jako 
jejich máma, jsem taková citlivka, 
tohle mě prostě vždycky dostane. 
V průběhu té akce jsem v duchu 
spekulovala, když už bylo vyhláše-
no páté, pak čtvrté místo, jaká je to 
bomba, že moje holky už mají jisté 
třetí a druhé místo. Byly tam krásné 
ceny, i to by určitě byla pro ně jistá 
motivace. A nakonec získaly třetí 

a první místo a já jsem byla hrozně 
dojatá a i pyšná na ně. A to jsem jim 
to nijak neusnadnila, protože jsem 
na finálové vystoupení vzala pro-
fesionální nástroj, se kterým nor-
málně jezdím na svá vystoupení. 
Je kvalitnější, na tom velkém pódiu 
lépe vyzní, ale holčičky to s ním ne-
měly nazkoušené. Říkala jsem jim: 
Nebojte, berušky, bude čas si to na 
místě zkusit. No ale nebyl, takže 
jsem jim jen řekla, že to bude na 
poslech úplně jiné, ale jinak stejné 
- budeme se na sebe koukat a já je 
povedu. Obě řekly: nebojte se, my to 
dáme. A daly parádně!
Jakou hudbu, hudební styl a in-
terprety posloucháte, když odpo-
číváte?
Neodpočívám! (smích) Od pat-
nácti stojím na pódiu, ve škole, při 
práci, u dvou prací - prostě pořád 
je tam to pódium, muzika. A mu-
zikant, pokud odpočívá, si muziku 

většinou nepouští, i když ji milu-
je. Odpočívám v tichu. Ale mám 
strašně ráda jazz a soul,  ráda si po-
slechnu Erica Claptona. Mám ráda 
taneční popík, z našich stále ctím 
Věru Špinarovou, tu nejvíc. Gotta 
si velmi vážím, ale moje zlatíčko je 
Václav Neckář. No a z cizích to je 
určitě Michael Jackson, to je jednič-
ka, král. I teď, po jeho smrti vydaná 
hudba, je to prostě krása.
A co si ráda sama zazpíváte?
No pěvecky si dám ráda určitě 
Whitney Houston, když nejsem 
ochraptělá tak i Céline Dion, blue-
sovou muziku, třeba Mišíka. A pak 
mě baví takové ty mejdany s muzi-
kantama, takové jam session, kdy si 
řekneme: Tak co si dáme... A hraje-
me, zpíváme.
 A ve sprše?
Né, ne! (smích) Doma mám ráda 
ticho!

Děkujeme za rozhovor.

Viktorku Kirchnerovou, absolutní 
vítězku soutěže "Šluknov hledá ta-
lent 2014".
Drobná, na první pohled křehká 
a jemná dívka, která ovšem svojí 
temperamentní interpretací písně 
Ilony Czakové La Isla Bonita ve fi-
nále uvedené soutěže na Zámeckých 
slavnostech 2014 nenechala nikoho 
na pochybách, kdo bude stát na po-
myslném stupni vítězů nejvýše. Je 
žákyní 4. třídy ZŠ J. Vohradského ve 
Šluknově a žačkou p. Jitky Košťálové 
ve třídě popového zpěvu při šluknov-
ské ZUŠ.  
Vzpomínáš si na svoji úplně první 
písničku z dětství? Kdo Tě ji nau-

čil? Zpíváte si doma?
Byla to písnička "Kočka leze dírou" 
a naučila mě ji mamča. Občas si 
zpíváme se sestrou, s mamčou, ně-
kdy si zpívám sama pro sebe. ("Vik-
torka si zpívá pořád a pořád. Slyším 
ji z pokoje, z koupelny...", prozrazuje 
její maminka.)
Chceš se zpěvu věnovat i v do-
spělosti, třeba být profesionální 
(a samozřejmě známou) zpěvač-
kou? Čím chceš být?
O tom jsem ještě moc nepřemýšle-
la. Bavilo by mě dělat koktejly.
Co říkali Tvému úspěchu v Ta-
lentu kamarádi, známí a příbuz-
ní? Chválili Tvůj výkon, přáli Ti 

úspěch?
Ano, přáli mi to, chválili mě. Já 

jsem byla šťastná.
Vyhrála jsi krásnou kameru. Už 
s ní umíš zacházet? Co jsi jako 
první natočila?
Měla jsem velkou radost. Už s ní 
zacházet umím a poprvé jsem natá-
čela doma oslavu mých narozenin, 
tedy spíš to natáčel taťka.
Kdo je Tvůj oblíbený zpěvák - zpě-
vačka, co doma nejčastěji poslou-
cháš, jaký hudební styl?
Posloucháme doma úplně všechno. 
To co zrovna hrají v rádiu. Já mám 
nejraději to, co zpívám. Popovou 
hudbu, písničky.

Děkujeme za rozhovor
a přejeme plno dalších úspěchů.



Máme za sebou další, v pořadí již 
deváté Zámecké slavnosti, které se 
pro tentokrát nesly v duchu pohá-
dek. Po celém parku i zámku jste 
mohli potkávat rozličné pohádko-
vé postavy: princezny, Křemílka 
a Vochomůrku, aladinky, Červenou 
Karkulku, čertíky a spoustu dalších 
zástupců z říše pohádek. 
Zámecké slavnosti trvaly dva dny. 
V pátek 27. června byly stylově za-
hájeny starostkou města Mgr. Evou 
Džumanovou a návštěvníkům byla 
nabídnuta ochutnávka programu 
na oba dva dny. Hlavními taháky 
pátečního večera byly dva koncer-
ty, a to koncert dua,,Verona“ a také 
koncert skupiny ,,Semeno“ – Kabát 
revival. Páteční počasí se vyvedlo, 
proto se lidé trousili domů až do 
pozdní noci. 
Sobota 28. června byla nabitá pro-
gramem. Celý den probíhala na 
velkém a malém pódiu divadelní 
a taneční představení, ze šluknov-
ských vystupujících např. divadelní 
představení souboru Rolnička, ta-
neční soubor Adámek, mažoretka 
Romana Wiessnerová a vietnam-
ský taneční soubor.

Obrovský aplaus sklidila vystoupe-
ní s koňmi korunovaná rytířským 
turnajem. Během dne proběhlo 
také finále soutěže ,,Šluknov hledá 
talent“ a byla vyhlášena vítězka této 
soutěže - Viktorka Kirchnerová.
Podvečer se rychle blížil a přícho-
zích návštěvníků přibývalo. Spous-
ta z nich přišla na sobotní koncert 
skupiny Chinaski. Paní Jana ze 
Šluknova svůj názor na hlavní kon-
cert sdělila i nám: ,,V zámeckém 
parku jsem již od odpoledne, ale 
nejvíce se těším na Chinaski. Byla 
jsem na jejich koncertě už několikrát 
a vždy to dokáží parádně rozjet!“ 
Koncert skupiny jen potvrdil slo-

va paní Jany. Stovky posluchačů, 
zpívajících známé hity kapely jsou 
toho důkazem. Po tomto koncertu 
následovala opět dokonalá ohnivá 
show, pro tentokrát s upíří téma-
tikou. Celé Zámecké slavnosti pak 
byly slavnostně ukončeny originál-
ním ohňostrojem.
Po celou sobotu mohli také návštěv-
níci navštívit Šluknovský zámek. 

Od půdy až po přízemí zámku – 
všude pro ně bylo něco  připraveno. 
Na půdě byla interaktivní výstava 
Pravěk, ve druhém patře výstava 
velice oblíbené stavebnice Merkur 
a také lesnická a vojenská expozice. 
V prvním patře mohli návštěvníci 
nahlédnout do dobových místností 
a také si prohlédnout výstavu Fu-
kov. V přízemí pak spousta lidí na-
vštívila Regionální informační cen-
trum, kde kupovala suvenýry, nebo 
si zašla na dort a kávu do cukrárny 
Café Dlask.
Celý den zpříjemňovaly v parku 
dobové trhy s rozmanitým sorti-
mentem věcí ke koupi, návštěvníci 
se mohli občerstvit v Toulavé krčmě 
nebo u dalších stánků s výborným 
občerstvením.
Počasí se až na pár krátkých přehá-
něk vydařilo a tepla bylo často nad-
míru. Také návštěvnost byla skvělá, 
letos jsme překročili opět hranici 
7 000 návštěvníků. Velké množství 
lidí, kteří navštíví Zámecké slav-
nosti, je vždy největší odměnou 
pro organizátory akce a i pro celé 
město. 
Dovolte nám, abychom na tomto 
místě také poděkovali především 
spolupořádajícím agenturám – 
Sdružení Festive a Řádu černých 
rytířů z České Kamenice, za-
stoupených panem Janem Šul-
cem, a také paní Marii Kucerové 
z agentury MAJA z Jiřetína pod Text: Bc. Andrea Přidalová a kolektiv RIC, foto: Petr Zápotocký

Jedlovou.
Poděkování patří také všem orga-
nizátorům, kteří letos opět výborně 
zvládli svou práci, vč. týmu z Tech-
nických služeb a také těm, kteří 
všem účastníkům zajistili výborné 
občerstvení – Sboru dobrovolných 
hasičů Šluknov a panu Janu Pec-
kovi z restaurace Club ve Šlukno-
vě. 

V dnešní době se žádná akce těch-
to regionálních rozměrů neobejde 
bez sponzorů, chtěli bychom pro-
to velmi poděkovat firmě PLAS-
TON CR, s. r. o. Šluknov, která 
byla hlavním sponzorem slavností, 
a také Technickým službám Šluk-
nov, spol. s. r. o. za jejich sponzor-
ství.
Na závěr bychom rádi poděko-
vali také všem místním drobným 
sponzorům, kteří přispěli věcný-
mi dary do dětské soutěže (Travel 
Free, Rožany; Lékárna Na Náměs-
tí, Ing. Brada Ladislav, Šluknov; 
Hotel Lužan, Rumburk; HABACK, 
Šluknov; Elektro Navrátilovi, Šluk-
nov; Lékárna HERBA, Šluknov; 

p. Pavel Kout, Rožany; Ráj droge-
rie p. Vilhelm František, Šluknov; 
Oční optika paní Hrdličková Jana, 
Šluknov; Květinářství Vyšohlídovi, 
Šluknov; Papírnictví Formánková 
Jitka, Šluknov; Papírnictví Novot-
ná, Šluknov; Café Dlask, Varn-
sdorf; Železářství a domácí potřeby 
Šroubek, Šluknov; Potraviny Dole-
žal + Schneider s.r.o., Šluknov; Ob-
chodní dům, Šluknov – Thi Dung 
Loungová; Obchodní dům, Šluk-
nov – Hai Nguyen Xuan; Obchodní 
dům, Šluknov – Hoang Thi Thu, 
Chieu Trong Nguyen; Infinity Fa-
shion, Šluknov; Benzínová pumpa 
PapOil, Šluknov; Zlatnictví a hodi-
nářství Gall, Šluknov; Ing. Bc. Ivana 
Lukešová, Šluknov).
A také děkujeme Vám, návštěvní-
kům, protože bez Vás by Zámecké 
slavnosti nebyly těmi slavnostmi, 
které známe. Velice si vážíme Va-
šich názorů, proto jsme se rozhodli 
vytvořit krátkou anketu. Zajímá 
nás Váš názor, proto budeme rádi, 
kdyby se Vás co nejvíce zapojilo. 
Blíží se nám totiž kulaté 10. výročí 
Zámeckých slavností, postarejte 
se o to, aby bylo co nejvíce podle 
Vašeho přání. Odpovídejte tedy na 
následující otázky a pište nám své 
připomínky na e-mail: ic@mesto-
-sluknov, nebo je doneste osobně 
do RIC ve Šluknovském zámku. 
Dotazník bude také k dispozici on-
line na webu města: www.mesto-
-sluknov.cz. Za všechny tipy, ná-
vrhy a reakce předem děkujeme.
Anketa:
1) Chcete, aby se pokračovalo v tra-
dici Zámeckých slavností?
2) Uvítali byste nějakou změnu? 
Pokud ano, tak jakou?
3) Jaké by mělo být téma 10. Zá-
meckých slavností?
4) Kvůli čemu navštěvujete slav-
nosti? Na co se nejvíce těšíte?



Po dlouhé době se naše informační 
centrum dočkalo velice praktic-
ké přeměny. Každý z návštěvníků 
tuto změnu jistě hned zaregistruje. 

Nové prostředí je velice přehledné, 
útulné a sympatické. Díky drobným 
úpravám interiéru nyní sedí pra-
covnice RIC k návštěvníkům čelem 

a dochází tak k daleko lepší komu-
nikaci. Do informačního centra při-
byly nové police na propagační ma-
teriály, ve kterých se dá daleko lépe 
orientovat, a také spousta úložného 
prostoru na nové zboží.
Zakoupit můžete nově:

 barevné nožíky ,,Rybička“ z fir-
my Mikov

 dřevěné magnetky a záložky 
s motivem Šluknovského zámku

 skleněné výrobky a hrnečky 
s motivem Šluknovského zámku

 nový kalendář na rok 2015 
z Českého Švýcarska

 nové publikace: Toulavá kame-
ra 17, Toulky po Provence, Česko-
saské Švýcarsko, Zkamenělá po-
hádka a mnoho dalších.
Navštivte informační centrum ve 
Šluknovském zámku a nakupte su-
venýry pro své nejbližší.

Pro příznivce mobilních aplikací 
se Šluknovský zámek a Regionální 
informační centrum stalo součástí 
zájmových bodů v cykloturistické 
aplikaci ,,Na kole i pěšky“. 
Tato jednoduchá aplikace Vám 
pomůže zjistit, jaké cyklostezky 
a stezky se nacházejí ve zvolené ob-
lasti. Ať už si dovolenou plánujete 
nebo se nacházíte přímo na místě, 
nabídne Vám v dané lokalitě něko-
lik tras. Na nich pak mapuje různé 
body zájmu – místa, která stojí za 
to navštívit, různé atrakce, památ-
ky - ale také kde se můžete najíst, 
přenocovat, nebo ,,okoštovat" dob-
ré vínečko. To vše včetně kontaktů 
a popisu daných míst.
S touto aplikací již nezabloudíte - 
ukáže Vám, kde se nacházíte a pro-
vede Vás stezkou nebo navede na 
Vámi vybraný bod zájmu.
Aplikace je pro uživatele samozřej-
mě zdarma a stačí ji pouze stáhnout 
do mobilního telefonu a využívat 
jejích služeb.

S létem přichází naše první fotogra-
fická soutěž o nejvtipnější a nejori-
ginálnější fotografii vyfocenou na 
Šluknovském zámku nebo v zámec-
kém parku v období léta. 

Vaše fotografie posílejte do zpráv 
na Facebook: Město Šluknov a Šluk-
novský zámek, a nebo na e-mail: 
ic@mesto-sluknov.cz. Kdo nehol-
duje moderní technice, může nosit 
fotografie osobně do RIC ve Šluk-
novském zámku.
S prvním listopadovým dnem se 
dozvíme vítěze. Těšíme se na Vaše 
úlovky a Vy se těšte na prima ceny!

Šluknovský zámek bude oslavovat 
slavnosti vinobraní. Na zámecké 
půdě vystoupí Cimbálová 
muzika Bohuslava Eliáše, 
která hraje nepřetržitě od 
roku 1986. Její produkce 
se opírá o tradiční sestavu 
housle, cimbál, klarinet, basa  
a zpěv. Můžete se těšit na li-
dové písně z Jižní Moravy a to 
jak k poslechu, tak i k tanci.
Příjemnou atmosféru na 
zámecké půdě naladí také 
degustace vín z portfolia 
Vinařství Baloun z Velkých 
Pavlovic. Čeká vás na 20 od-

růd červeného, bílého a růžového 
vína určených k degustaci. 

Přijďte v pátek 26. září v 18:00 ho-
din na zámeckou půdu ve Šluknov-

ském zámku a užijte si 
s námi klidný moravský 
večer. Vstupné bude 70 
Kč na osobu.
Počet vstupenek je ome-
zen kapacitou zámec-
ké půdy. Vstupenky lze 
proto zakoupit již nyní 
v předprodeji v RIC ve 
Šluknovském zámku. 
Případné neprodané 
vstupenky budou k dis-
pozici v den akce v zám-
ku. 

Milé děti, milí rodiče,
přijďte se s námi rozloučit v pátek 29. srpna 2014 od 15 hodin s prázdni-
nami, a to poněkud stylově.
Těšit se můžete na vystoupení pro děti „letní SNĚHÁNKY Michaely Do-
linové“ od 15:00 hodin.  V tomto dětském pořadu se dozvíte, jak se dá po-
znat z oblohy zítřejší počasí, zjistíte, že předpovídat ho můžete i z provázku 
anebo zkoumáním lesa. Máme pro Vás připravenou i malou meteorologic-
kou „nalejvárnu“.
Od 16:30 hodin všechny přítomné roztančí kapela ,,TRIO GEORGE 
BAND“.
Repertoár kapely oslovuje publikum napříč věkovými kategoriemi, nabízí 
nejznámější taneční skladby od českých i zahraničních skupin a interpretů. 
V podání kapely uslyšíte známé písně Karla Gotta, Waldemara Matušky, 
Marty Kubišové, Heleny Vondráčkové, Phila Collinse, Elvise Presleyho, 
Beatles a dalších.
Po celé odpoledne budete mít možnost se v zámeckém parku občerstvit.
Vstupné: 20 Kč/dítě, 40 Kč/dospělí.
Těšíme se na vás.  

Bc. Andrea Přidalová a kolektiv RIC



Hrad Bezděz je dominanta Mácho-
va kraje, zdaleka viditelná.
Letos je to již 750 let od podepsání 
zakládací listiny hradu českým krá-
lem Přemyslem Otakarem II.
A proto, kdy jindy ho navštívit, než 
letos.
Otevírací doba:     úterý - neděle  
    9:00 - 19:00 h
Vstupné dospělí 70 a děti 40 Kč
S Bezdězem je spojen náš největší 
romantický básník Karel Hynek 
Mácha a Svatopluk Čech napsal 
báseň Vězeň na Bezdězi o uvěznění 
syna Přemysla Otakara II.
Cestu na Bezděz lemují kapličky 
křížové cesty, dřevořezby z nich 
jsou umístěny v Bibrově síni v čes-
kolipském muzeu, letos nález další 
vzácné dřevořezby - bude mimo-
řádně vystavena při oslavách 750 
let hradu.
Za návštěvu stojí také vedlejší Malý 

Bezděz – cesta je neznačena, ale 
vede k němu.
Čeká vás nenáročná procházka po 
rovině, přesto s překrásnými výhle-
dy do širokého kraje kolem obou 
Bezdězů.

A jak se tam vlastně dostat? Třeba 
vlakem do stanice Bezděz, odtud 
pěšky asi 4 km do obce Bezděz 
a dále se dáte po červené turistické 
značce.

Text a foto: Jiří Mikisch

13. 9. od 10 hodin

LESNICKÝ DEN
v zámeckém parku Šluknov.

Letos to bude podruhé, kdy se v zá-
meckém parku odehraje Lesnický 
den organizovaný šluknovskou 
lesnickou a sociální školou. Stej-
ně jako loni bude připraven pestrý 
program pro celou rodinu. Od uká-
zek lesnické a zemědělské techniky, 
přes ukázku sokolnictví, trubačství, 
kynologie, vábení až třeba po dět-
ské soutěže nebo ukázku lukostřel-
by, dřevosochání nebo soutěžní 
řezání motorovou pilou. Každý si 
najde to své a věřím, že nikdo nebu-
de odcházet zklamaný. 
Lesnický den, který je letos zařazen 
do oslav 60. výročí naší školy, bude 
obohacen o velký sraz absolventů 
z celého období existence školy, a to 
nejen lesnické, ale také v minulosti 
zemědělské a praktické. Slavnostní 
den určený pro širokou veřejnost 
vypukne 13. září od 10 hod. v zá-
meckém parku. Přijďte se podívat 
a pobavit, rádi vás uvítáme. 

David Hlinka

9. 9. od 19 hodin
VARHANNÍ KONCERT

v kostele sv. Václava Šluknov
Účinkující:

Svěcená Julie - housle
Drahomíra Matznerová 

- varhany

19. 9. od 20:30 hodin

Ein Lukesle Buntes
Dům kultury Šluknov

Velký revuální diskotékový pořad 
– nebude chybět legrace, humor 
i sranda a všechny zásadní hity va-
šeho života.

Naučná stezka „Okolím Pravčické 
brány“ vede územím Národního 
parku České Švýcarsko, nedale-
ko obce Hřensko, od níž je stezka 
vzdálená jen několik kilometrů. Lze 
se na ní napojit ze dvou výchozích 
bodů:
1. u Tří pramenů

2. z osady Mezní louka.
K oběma výchozím bodům se mů-
žeme dostat např. „turistickým“ 
autobusem z Děčína z autobusové-
ho či vlakového nádraží.
Délka naučné stezky je 6 km, bě-
hem cesty vás čeká 12 zastavení 
(uvítací panel se základními infor-

macemi, povídání o fau-
ně a flóře a především 
klenot Českého Švýcar-
ska – Pravčická brána).
Pravčická brána je nej-
větší přírodní pískovco-
vou branou v Evropě, 
úctyhodné rozměry 
oblouku jsou 26 m na 
šířku a 16 m na výšku. 
Ročně tuto národní pří-
rodní památku navštíví 

více než sto tisíc návštěvníků nejen 
z naší republiky, ale i ze zahraničí.
V areálu naleznete několik vyhlí-
dek na Saské Švýcarsko, Děčínsko 
a také do nitra národního parku. 
Kochat se můžete pohledem např. 
na nejvyšší horu Růžový vrch, Vy-
soký Sněžník či impozantní stolové 
hory v sousedním Německu. 
A samozřejmě i velmi pěknou re-
stauraci s příjemnou obsluhou, 
která však má jednu poměrně zá-
važnou chybu - nejlevnější jídlo za 
zhruba 125 Kč a vodu v plastu za 
40 Kč. Sice jsem si na knedlu-vepřu-
-zelu pochutnal, ale pro početnou 
rodinku...
Cestou necestou, doprava doleva, 
dětičkám se to bude určitě líbit!

Text a foto: Jiří Mikisch

Přestože jsou na lesnické a sociální škole ve Šlukno-
vě prázdniny, škola žije aktivním životem i v tomto 
dětmi a učiteli milovaném období. Intenzivně se pra-
cuje na budovách školy, ale v běhu je také spousta 
zajímavých a užitečných projektů. Jedním z nich, na 
kterém se škola podílela, bylo přispění na „Sociální 
automobil“ pro Sociální služby města Nový Bor.  Za 
školu byl na slavnostním předání automobilu Lukáš 
Janata, který jeho novým majitelům popřál mnoho 
bezproblémových kilometrů. „Jsme rádi, že jsme 
mohli přispět na dobrou věc. Třeba tento automobil 
přiveze krásné zážitky lidem, kterým je primárně 
určen,“ komentoval projekt ředitel školy Rudolf So-
chor a na závěr dodal, že přeje všem čtenářům krás-
né a pohodové léto. 

Text a foto: David Hlinka

30. - 31. 8.

Mistrovství ČR 
ve výkonu kníračů 

a Speciální závod kníračů
Městský stadion Šluknov

Sobota 30. 8. 2014
6:00 - 7:00 h - trénink a prezentace
7:00 - 7:15 - zkušební pes
7:30 - 8:15 - slavnostní zahajovací 
nástup a rozlosování start. čísel
8:30 - 17:00 - provádění jednotli-
vých disciplín dle harmonogramu

Neděle 31. 8. 
8:00 - 12:00 - provádění  jednotli-
vých disciplín dle harmonogramu
14:00 - 15:00 - slavnostní nástup 
s vyhlášením výsledků a předávání 
cen



Po mnoho let se podobné akce v Království nekonaly. A protože je Králov-
ství plné dětí, rozhodli jsme se zaniklé tradice po více než 20 letech obnovit. 
Nad místem konání jsme měli jasno od samého počátku. Kde jinde, než na 
hřišti za kostelem? Střed vesnice je přeci nejpříhodnější místo pro nefor-
mální setkání sousedů.

Na pálení čarodějnic se sešlo odhadem 100 Králováků a jejich přátel. Byla 
to komorní akce, která byla plánována jen s týdenním předstihem. Přesto 
tu nechyběla velká vatra, májka vysoká 24 m a nezbytné občerstvení v po-
době grilovaných klobás, točeného piva nebo limonády.
Dětský den byl svým rozsahem mnohem větší akce. Rozhodli jsme se ji 
pojmout netradičně, jako oslavu vesnice. Nejen na děti tu čekala ukázka 
moderní zemědělské techniky (2 traktory, 2 čelní nakladače, obraceč sena, 
balíkovač a podvalník), v průběhu akce se mohly děti vozit v traktorech 
nebo na terénních čtyřkolkách, pohladit si malá prasátka a telátko, viděli 
jsme výcvik policejních psů (zadržení útočníka se střelnou zbraní), k dis-
pozici byla paintballová střelnice s možností střelby na živý terč, mobilní 
věštírna – výklad osudu z karet, improvizované dětské hřiště s trampolínou 
a hradem se skluzavkou pro nejmenší, apod. Během celého odpoledne pro-
bíhaly soutěže pro děti i dospělé, včetně neoficiální dětské pěvecké soutě-

že. Dle poukazů na občerstvení zdarma pro mladší 15 let, navštívilo dětský 
den více než 100 dětí.
Na konec našeho příspěvku se sluší poděkovat všem organizátorům obou 
akcí, a že jich nebylo málo, za vynaložené úsilí a věnovaný volný čas, spon-

zorům za peněžité dary (Matulovi st., Žebrovi ml., Kratochvílovi, Sivákovi 
ml., Zimmerovi) nebo věcné ceny do soutěží (p. Bolík - servis Husqvarna, 
f. Gastro Plch, Kooperativa pojišťovna – zastoupení Rumburk, Plaston CR 
s.r.o., zemědělství Jiří Růžička, Český textil a.s. - šicí dílna Šluknov); far-
mářům z Království (Jiří Růžička, Josef Stelmaščuk a Petr Houdek), kteří 
nám půjčili svou techniku k prezentaci, přepravě i zábavě; Jindrovi Havr-
dovi s Tomášem Richtaríkem za svezení na čtyřkolkách, Jirkovi Skotnicovi 
za ukázku výcviku policejních psů, Mílovi Rendlovi za hudební podbarvení 
akce, p. Sklenářovi za postavení paintballové střelnice a střelivo pro děti 
zdarma, p. Sokolovi za tisk propagačních materiálů a také Technickým služ-
bám Šluknov za posekání louky. Z organizátorů akce jmenuji pouze jediné-
ho, ostatní, ať prominou, a to Rosťu Svobodu, na jehož popud jsme vůbec 
o pořádání podobných akcí začali přemýšlet.
Na další akci na shledanou!

Za Králováky Josef Sivák

V pátek 18. července 2014 ožilo 
naše město rodáky, kteří se ve své 
bývalé vlasti scházejí každý druhý 
rok. Svoji návštěvu začali mší sva-
tou v kostele sv. Václava, kterou 
celebroval se šluknovským farářem 
panem Pavlem Procházkou kněz 
Helmut Goy, který se zde narodil.
Po bohoslužbě se lidé vydali na 
hřbitov, kde u pamětní tabule umís-
těné na zdi hřbitovní kaple, vzpo-
mněli obětí 2. světové války.
Pak už pokračovali ke hrobům bet-
lémářů, které před několika lety 
obnovili členové místní organizace 
Kulturního sdružení občanů ně-
mecké národnosti. Nyní dřevěné 
kříže znovu natřeli a pan Jiří Nyko-
dým, místní řezbář, k nim zhotovil 
tabulky se jmény. Ke hrobu Franze 
Rosche zhotovil pak Pavel Jiřena 
chybějící kamenný kříž s ukřižova-
ným Kristem.
Pan Alfred Koch, rodák z Brtníků 
a největší znalec betlémářského 
umění, pronesl u jednotlivých hro-

bů krátkou řeč a farář Goy hroby 
požehnal. Po skončení vzpomínky 
na hřbitově se všichni posilnili dob-
rým obědem v restauraci Club a pak 
ve velkém sále Domu kultury Šluk-
nov následovala přednáška s pro-
mítáním, při které se přítomní do-
zvěděli více o jednotlivých umělcích 
– betlémářích – a uviděli na plátně 
jejich práce. Připomněli si, že v roce 
1913 založil učitel pan Anton Pius 
Ulbrich, narozený ve Fukově, bet-
lémářský spolek, jehož členové 
rozvíjeli betlémářství na Šluknov-
sku. Před druhou světovou válkou 
nebylo ve Šluknově domácnosti, ve 
které by se nenacházel větší či men-
ší betlém. Jeden z nejkrásnějších 
byl pohyblivý betlém Josefa Wau-
rische z Budišínské ulice čp. 213. 
I pan Karl Metzner, kterému vdě-
číme za nádherný kostelní betlém, 
měl své vlastní jesličky s pozadím 
malovaným Franzem Kümpfelem 
z Rumburku. Plni dojmů opouštěli 
posluchači sál.

Kolem 17. hodiny odpoledne se 
začali rodáci a zájemci scházet 
v bývalé obci Fukov, která byla roku 
1960 srovnána se zemí, ale lidé na 
„zlatý Fukov“ nezapomněli. A jak 
řekla paní starostka Mgr. Eva Džu-
manová ve svém projevu, osud této 
vesničky není lidem lhostejný.
A tak byl v roce 2000 vztyčen vedle 
ruin kostela dřevěný kříž s letopoč-
ty 1788 a 1960, připomínající vy-
svěcení a odstřel kostela. Dále byl 
opraven kříž u cesty do Neusalzy-
-Sprembergu, zhotovena pamětní 
deska významným Fukovanům, 
opravena vodárna a její okolí, opra-
ven kříž na hřbitově. A tentokrát se 
návštěvníci těšili na zrekonstruo-
vaný hřbitov. Za tuto opravdu ve-
likou akci náleží poděkování panu 
Martinu Chroustovi, kterému se 
podařilo získat peníze z Česko-ně-
meckého fondu budoucnosti. Dále 
paní Ing. Ivě Jaburkové, která 
návrh rekonstrukce vypracovala 
a s panem Chroustem dohlížela na 

práce. Poděkování patří též panu 
Zdeňku Černému z Technických 
služeb Šluknov a jeho pracovní-
kům, kteří vysekali prostranství 
před hřbitovem a přivezli lavice 
a stoly, dále učňům lesnické školy 
a všem ostatním, kteří se na usku-
tečnění akce podíleli.
Pan Jan Pecka se i tentokrát se svo-
jí partnerkou postarali o naše žíz-
nivá hrdla a hladové žaludky. I jim 
patří naše poděkování. 
Následující den se konala v kos-
tele sv. Vavřince v Království bo-
hoslužba, které se zúčastnilo 90 
lidí. Program pokračoval jako vždy 
v Oberlandhalle v Sohlandu, kde se 
bývalí obyvatelé shromažďují, zpí-
vají a přednášejí básně pro potěšení 
ostatních. A hlavně vzpomínají na 
dobu, kdy tady žili. Po oba dny vlád-
la mezi účastníky srdečná atmosfé-
ra a radost z toho, že je jim umož-
něno podívat se do své staré vlasti.

Helga Hošková
Foto na str. 10



Foto: Ivo Šafus, Eva Habel, Blanka Vargová



U konírny v Království se již tra-
dičně sešli příznivci westernového 
ježdění. Konalo se tu totiž již 31. ro-
deo. Ačkoliv počasí zpočátku příliš 
nepřálo, pořadatelé i jezdci se však 

nenechali odradit a dobře učinili, 
neboť oblačné počasí se nakonec 
zcela protrhalo a nakonec si všich-
ni užili krásný den plný westerno-
vých disciplín, které měly prověřit 

schopnosti jezdců i jejich koní. Cel-
kem přijelo na start 25 jezdců + 1 
mimo soutěž (v rámci tréninku). Ti 
se utkali v rozmanitých westerno-
vých disciplínách jako barely, tyče, 
klíčová dírka, klobouky či trail. 
Některé disciplíny se jely pouze 
jednokolově, jiné vícekolově, tak-
že účastníci měli možnost vylepšit 

provedení jízdy i výsledný čas. Pro 
diváky byl rovněž připraven bohatý 
doprovodný program, který tvořila 
westernová superstar Jimmy Ma-
gura, který se svým koněm před-
váděl pověstné jezdecké zázraky. 
Kromě něj se na scéně objevila také 
vyhlášená dámská taneční skupi-
na, která předvedla tanec ve stylu 
country. 
A samozřejmě bylo postaráno nejen 
o kvalitní občerstvení, ale také 
o westernové zboží, které si mohli 
zájemci zakoupit např. u stánku 
s koňskými potřebami Hidalgo 
Shop, dovozce pravé americké 
kvality, výrobků Buckaroo Leather 
(www.hidalgo-shop.cz). 
Celkovým vítězem 31. rodea v Krá-
lovství se stali německý účastník 
Sasha Körner a kůň Mary, kteří 
o pár bodů předstihli královny le-
tošní rodeové sezony - Lucii Divác-
kou s klisnou Heraldika, na třetím 
místě dojela „růžová lady“ Petra 
Nová s klisnou Gazelou. Večer se 
tradičně v restauraci „Na konírně“ 
konal country bál, kde o zábavu 
rozhodně nebyla nouze. Děkujeme 
pořadatelům i jezdcům za krásnou 
podívanou a již nyní doufáme, že se 
příští rok opět sejdeme na dalším 
vyvedeném rodeu.

Inéz Chehaibiová, 
fotografka a publicistka 



Červen byl měsícem první úrodné 
vlny. Ve velkém zrají jahody, třeš-
ně, višně, rybíz, angrešt, maliny, 
ostružiny i borůvky. To se týká také 
hub, především nejčastějších dru-
hů. Z hřibů je to především hřib 
smrkový, dubový, hnědý, žlutoma-
sý, červený a kovář. Z holubinek 
dnes nalézáme především mand-
lovou, nazelenalou, trávozelenou, 
odbarvenou a nafialovělou. Častěji 
můžeme nalézt klouzka  sličného, 
kravského a hlavně díky čistějšímu 
ovzduší i lišku obecnou. Sporadic-
ky narazíme na vatovec obrovský 
(pýchavku obrovskou), pýchavku 
obecnou, pečárku ovčí, penízov-
ku dubovou či štítovku jelení. Je-li 
dobré počasí najde šťastlivec, který 
zná místečko, křemenáče osikové 

a kozáky březové. V půli červen-
ce nalezl pan Krejčík o měsíc déle 
rostoucího hřiba nachovýtrusného. 
Rád bych upozornil na neprávem 
opomíjenou houbu, kterou může-

te nalézt od dubna do října. Roste 
na pařezech listnáčů a jmenuje se 
Opeňka Měnlivá. Je to jedna z nej-
chutnějších hub. Lidově se nazývá 
Vonice nebo Lipska a v kuchyni 
lze využít na všechny způsoby. Ne-
budete-li si jisti, zda je to ta pravá, 
navštivte houbařskou poradnu, 
která je opět otevřena pod Českou 
spořitelnou každou sobotu a ne-
děli od 11:00-13:00 hodin. Přeji 
všem čtenářům bohaté úlovky a pro 
úspěšné ještě recept na závěr:
Míchaná vejce s drůbežím masem 
a houbami(4-6 porcí)
Suroviny:
300g očištěných čerstvých hub 
(směs), 150g masa z pečeného ku-
řete, 150g sterilovaného zeleného 
hrášku,  80g másla, 6 ks vajec, 3 lží-
ce mléka, sůl a pažitka.
Postup:
V kastrole na rozehřátém más-
le podusíme houby nakrájené na 
tenké plátky. Po vysmahnutí šťávy 
přidáme na kostičky nakrájené drů-
beží maso, okapaný hrášek a dobře 
prohřejeme. Vejce rozklepneme do 
hrnečku, přilijeme mléko, osolíme, 
rozšleháme, nalijeme na připrave-
nou směs a na mírném ohni míchá-
me tak dlouho, až směs zhoustne. 
Hotový pokrm upravíme na talíře 
a jednotlivé porce posypeme rozse-
kanou pažitkou. Jako přílohu pou-
žijeme chléb nebo vařené brambory 
a salát ze syrové zeleniny.

Foto a text: Harry (M. Traxler)

V městské knihovně se často stává, 
že se tu potkají kamarádky, přítel-
kyně a známé, které si kromě dopo-
ručení oblíbené knihy, vymění i tipy 
na dobrou koupi (ve slevě mají... 

atd.), nebo nenáročný recept. Roz-
hodli jsme se s vámi podělit o tyhle 
„osvědčené“ a zaručeně úspěšné 
návody na stránkách ŠN v nové 
pravidelné rubrice. Budeme rádi, 

pokud nám do městské knihovny 
svůj „rodinný“ recept na moučník, 
či jídlo přinesete (pošlete mailem - 
knihovna@mesto-sluknov.cz) i vy. 
Takže následuje další z oblíbených 
receptů:
Suroviny:
1 středně velká cuketa, 1 menší 
cibule, 1 lžíce másla, 1 lžíce hlad-
ké mouky, 1/2 lžičky kari koření, 
1 lžička vegety (kdo ji nepoužívá, 
použije pouze sůl podle chuti), 
2 větší trojúhelníčky taveného sýra. 
Postup přípravy:
Na 1 lžíci másla orestujeme cibuli. 
Přidáme na kostičky nakrájenou 
cuketu i se slupkou a restujeme cca 
5 minut. Přidáme hladkou mouku 
a chvíli vše dohromady promíchá-
váme a pak zalijeme vodou - zhruba 
1/2 litrem. Ochutíme kari kořením, 
vegetou a přidáme trojúhelníčky 
sýra. Vše společně provaříme, aby 
se sýr rozpustil a podáváme. 
Dobrou chuť!

V městské knihovně probíhá dlou-
hodobá soutěž, při které se lze něco 
dozvědět a ještě získat volný lístek 
pro jednu osobu na jednu kulturní 
akci dle vlastního výběru – v zámec-
ké kinokavárně, v kulturním domě 
nebo ve Šluknovském zámku. Vol-
ná vstupenka platí do konce roku 
2014.
Otázka na srpen: 
V roce 1930 se 5. srpna narodil ame-
rický kosmonaut, velitel kosmické 
lodi Apollo 11, který jako první člo-
věk vstoupil 21. 7. 1969 na Měsíc.  
Znáte jeho jméno?  
Vylosovaný výherce za měsíc čer-
venec: Richard Wiesner ze Šluk-
nova.
Správná odpověď zněla: Jaroslav 
Foglar, český spisovatel literatury 
pro mládež, významná osobnost 
českého skautského hnutí, který se 
narodil 6. července 1907 v Praze. 
Pod skautskou přezdívkou Jestřáb 
vedl po značnou část svého života 
chlapecký skautský oddíl. Jako au-
tor je nejvíce znám příběhy chla-
peckého klubu Rychlé šípy.

„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 Zámec-
kých slavností, z výstavy legendární 
stavebnice Merkur ve Šluknovském 
zámku, z  finále a vyhlášení vítě-
zů soutěže „Šluknov hledá talent 
2014“ a  fotografie z akcí pořáda-
ných v průběhu uplynulého měsíce.



Co na srpen říkají lidové pranos-
tiky?

 Když v srpnu hřímá, bude na 
sníh bohatá zima. 

 Mnoho hřibů v srpnu, málo 
chleba v zimě. 

 Jaký srpen, takový únor.  
I když je srpen pravý letní měsíc 
a přes den sluníčko pořádně hřeje, 
poránu a večer již bývá o dost chlad-
něji a den se už zkrátil. Střídání tep-
lot ale pomáhá vybarvovat dozrá-
vající ovoce, hlavně jablka. Srpen 
je především měsícem sklizně, ale 
ještě je možné i leccos vysadit. Je 
také čas řezu a roubování ovocných 
stromů i jehličnanů, stříhání živých 
plotů, kontrolování stavu škůdců. 
Nezapomeňte si vysadit cibuloviny, 
které vás potěší příští jaro. Prodlou-
žit kvetení rostlin a zvýšit úrodu 
rajčat můžete jednoduchými srp-
novými triky.
Srpen často bývá suchý a rostliny 
náročné na vláhu, je potřeba zalé-
vat. Mnohé ovocné stromy a keře 
již odplodily a potřebují péči, ať již 
prořezávku či ochranu před škůdci 
a chorobami. Právě nyní toho mů-
žete hodně udělat pro příští bezpro-
blémovou sklizeň. A i když je léto 
pomalu za vrcholem, stále můžete 
vysévat novou zeleninu, vysazovat 
některé okrasné cibuloviny,  kte-
ré vás potěší na jaře příštího roku 
a řízkovat jehličnany…
V sadu sklízíme letní peckoviny 
a jádroviny. Příliš obtěžkané větve 
je třeba podepřít, aby se pod tíhou 
ovoce nerozlámaly. 
Příprava trávníku na zimu
Ačkoli je zima ještě daleko, trávník 
by se na ni měl již pomalu nachys-
tat. V suchých a horkých srpnových 
dnech jej vydatně zavlažujte, ale 
s hnojením postupně přestávejte. 
V polovině měsíce trávník pohnojte 
naposledy, další dávky dusíku by 
totiž zhoršily podmínky pro přezi-
mování trav.
Okrasná zahrada
Již nyní je třeba myslet na rozkvet-
lé jaro příštího roku, a také ozdoby 
podzimu. Vysazují se cibulky sně-
ženek a bledulek a také na podzim 
kvetoucí šafrány a křehké ocúny. 
Sázet je můžete na záhony, ale také 
po skupinkách do trávníku, který 
krásně probarví. 
Z jarních druhů jsou do něj vhodné 
jen časně kvetoucí, protože trávník 
by se neměl sekat dříve, než listy 
cibulovin zežloutnou a „zatáhnou 
se“ zpět do cibule. Ideální jsou tro-
chu volněji udržované trávníky, na-
příklad v sadu. Ostatně cibuloviny 

jsou krásným podrostem stromů, 
časné jarní kvetou dříve, než se 
stromy olistí a mají proto dostatek 
místa. 
Je čas mečíků
Nezapomínáme zabezpečit opo-
ru mečíkům (Gladiolus), jejichž 
květenství jsou těžká. Mečíky jsou 
nejen pestrobarevnou ozdobou 
zahrad, ale jsou také velmi vhodné 
k řezu a můžeme je kombinovat 
v kyticích s trvalkami či letničkami. 
Aby jejich květy ve váze dlouho vy-
držely, řežeme je už v době rozkvé-
tání prvního poupěte. Na rostlině 
ponecháme co nejvíce listů, které 
vyživují hlízu. 

 Trvalky, které odkvetly, můžeme 
dělit a přesazovat od konce srpna. 

 V polovině měsíce na záhony vy-
sadíme sazenice dvouletek (maceš-
ky, sedmikrásky, pomněnky). 

 Je nejvhodnější doba k řízkování 
muškátů, i když rostliny ještě boha-
tě kvetou. Řízky ihned sázíme do 
květináčů nebo truhlíčků. Substrát 
použijeme vylehčený aspoň čtvrti-
nou písku. 
Nastává období přesazování a vý-
sadby kosatců. Kosatce přesazu-
jeme přibližně po čtyřech letech. 
Rostliny opatrně vyjímáme z půdy, 
rozdělíme a odstraníme staré části 

hlíz. Ponecháme vždy listy s jedinou 
zdravou hlízou. Listy zkrátíme asi 
na třetinu. Takto upravenou rostli-
nu vysadíme tak, že kořeny rozdě-
líme do stran a hlízu posadíme na 
povrch půdy, na který jsme ještě 
dali hrstku písku. Kořeny pak při-
hrneme po stranách půdou. Horní 
část hlízy musí samozřejmě zůstat 
nad zemí.
V této době je vhodné sestříhat živé 
ploty z jehličnanů. Zastřiháváme 
také sloupovité jalovce, cypřišky 
i túje, aby se hustě rozvětvily. Polé-
havé odrůdy jalovce můžeme rov-
něž zkrátit, ale tak, aby řez nebyl na 
rostlině příliš patrný. 
Prořezáváním jalovců pomozte 
hrušním i u souseda
Houbové onemocnění rez hrušňo-
vá se projevuje oranžovohnědými, 
okrouhlými skvrnami na listech. 
Tato choroba potřebuje k životu dva 

hostitele – hrušně a jalovce, na kte-
ré se stěhuje na zimu. V srpnu proto 
staré jalovce prořezejte a ošetřete 
fungicidem, ochráníte tak hrušně 
v celém okolí. 
Množení okrasných dřevin
Konec léta je vhodná doba k roz-
množování okrasných jehličnanů, 
právě v srpnu se řízky nejlépe ují-
mají. Namnožit si můžete vlastní 
smrky, thuje, jalovce, tisy a další 
druhy. 

 Jako řízky se ostrým nožem ode-
bírají koncové větvičky i s patkou. 

 Do 2 cm nad ní se odstraní jeh-
ličí. 

 Řeznou plochu můžete ošetřit 
práškem ze dřevěného uhlí, nebo 
speciálním stimulátorem, jež pod-
poruje zakořenění. 

 Řízek opatrně vpíchněte do 
substrátu ze směsi rašeliny a písku, 
vylehčené případně ještě polystyré-
novou drtí. 

 Substrát je třeba udržovat stále 
mírně vlhký. 

 Prospěšné je i vlhké mikrokli-
ma – nádobu s řízky překryjte fólií, 
nebo perforovaným průsvitným ke-
límkem. 
Od konce srpna už nepřihnojuje-
me trvalky, abychom omezili růst 
nových výhonů a rostliny do zimy 
stačily vyzrát. Letničkám v přenos-
ných nádobách výživu dopřáváme 
až do konce jejich vegetačního ob-
dobí.
Užitková zahrada
Zelenina vysetá v srpnu, čerstvé 
vitamíny na podzim
Ačkoli se zdá, že sezóna pomalu 
končí, stále můžete na uvolněné 
záhony vysít mnoho druhů zeleni-
ny. Např. je ještě dost času na sa-
lát, především polníček, který dává 
sklizeň až do prvních mrazíků. Vy-
sévají se ředkve a ředkvičky, ozimá 
cibule a kapusta pro sklizeň v příš-
tím roce. Pro podzimní sklizeň 
můžete sít i špenát. Čerstvé, mladé 
lístky špenátu jsou kulinářským 
pokladem a také superzdravou 
zeleninou. Mladý špenát se hodí 
k lehkému podušení, zapékání, ale 
i za syrova do různých salátů. Když 
ho zasijete nyní, v říjnu již sklidíte 
mladé listy. 
Pro pěkně vyzrálá rajčata
V první dekádě srpna odřízneme 
rostlinám rajčat vrcholky. Další 
plody by již nedozrály. Také hlídá-
me zdravotní stav rajčat, jakmile na 
listech objevíme známky napadení 
chorobami, ihned je odstraníme. 
Rajčata mají poměrně dlouhou ve-
getační dobu. Někde již zrají, ale 

na mnoha zahrádkách se teprve 
počínají vybarvovat. Může se snad-
no stát, že první mrazíky zastihnou 
ještě poslední, nevyzrálá rajčata. 
Ani včasná sklizeň nepomůže, 
doma nedozrají a používat zelená 
rajčata je vzhledem k obsahu sola-
ninu nebezpečné. Proto je lepší již 
v srpnu seříznout vrcholky rostlin, 
které často ještě kvetou, a donutit je 
tak, aby svou energii investovaly do 
již dozrávajících plodů. Použitelná 
úroda tak bude větší. 
Zdravé angrešty příštího léta
Vrcholí sezóna angreštů, mnohdy 
však úrodu zcela zničí padlí ame-
rické. Pokud tato nemoc postihla 
i vaše keře, zachraňte alespoň úro-
du příští. Angrešt po sklizni ošetře-
te některým z chemických příprav-
ků, ale pomáhají i biologické, zcela 
neškodné přípravky. 
Prořezávka ovocných dřevin po 
sklizni
Výhodou včasného řezu je, že se 
strom lépe regeneruje a neplýtvá 
výživou na větve, které by byly na 
jaře nakonec stejně odstraněny. 
Ihned po sklizni můžete řezem 
upravit ovocné stromy i keře. Pro-
světlení koruny prospěje třešním 
i višním, meruňkám i  broskvoním, 
angreštům a rybízům.

 Přednostně odstraňte všechny 
poškozené větvě, a poté ty, které 
vytvářejí příliš hustou spleť, jdou 
napříč ostatními. 

 Rozhodně odstranit potřebují ty 
větve, které jeví známky napadení 
chorobami – v případě moniliové 
spály, jsou to obvykle všechny kon-
ce větviček až na zdravé dřevo. 

 U maliníku je vhodné odstranit 
slabé i odplozené výhony.
Ochrana ovocných stromů
Pokud úrodu jabloní a slivoní letos 
ohrožovalo přemnožení obaleče 
jabloňového, je vhodné provést po-
střik proti němu i po sklizni. Často 
sušší srpnové počasí také svědčí 
savým škůdcům, jako jsou svilušky. 
Pokud na rostlinách objevíte jejich 
jemné pavučinky, je třeba včas za-
kročit. Kromě chemických insek-
ticidů můžete použít i zdravotně 
zcela nezávadné přípravky na bázi 
lecitinu a řepkového oleje.



Výstavba nového chodníku v areálu mateřské školky na sídlišti v celkovém nákladu cca 110 tis. Kč bez DPH, termín realizace: 06 – 07/2013

Výstavba nového altánu v prostorách 24 pečovatelských bytů, celk. 
náklad cca 260 tis. Kč bez DPH, termín realizace: 04 – 08/2013

Zřízení nového LED veřejného osvětlení v ul. Žižkova u  základní školy v celkovém nákladu 255 tis. Kč bez DPH, termín realizace:  07- 09/2013

Oprava zákrytových desek a hlavic zámecké zdi, dokončení 07/2014, celkový náklad 
363 tis. Kč bez DPH.



Střed města – ul. Potoční 

Lokalita Království – za hasičárnou podél potoka

Lokalita Císařský – celkem na 4 mostech

Foto: Pavla Skopalová

Rekonstrukce a nátěry zábradlí v lokalitách – střed města, Císařský a Království - v celk. nákladu cca 100 tis. Kč bez DPH, termín realizace 2013/2014

Ještě před rokem byl bývalý hřbitov 
na Fukově sice zajímavě tajemným, 
ale především ponurým a smutným 
místem. Hřbitov, který je spolu 
s nedalekou vodárnou jediným po-
zůstatkem po bývalé obci, se ztrácel 
v džungli náletových dřevin a při-
pomínaly ho jen trosky obvodové 
zdi, ústřední kříž zarostlý plevelem 
a dva náhrobky, které jako poslední 
přežily poválečné řádění vandalů.
V druhé polovině roku 2013 se 
však začalo blýskat na lepší časy. 
Zahradní architektka Ing. Iva 
Jaburková, která pro město Šluk-
nov již řadu let zpracovává návrhy 
na úpravu veřejných prostranství 
a výsadeb zeleně, předložila ORŽP 
návrh nové úpravy hřbitova, který 
vycházel z jeho původní kompozi-

ce. Pracovníkům ORŽP se posléze 
v podobě Česko-německého fondu 
budoucnosti podařilo najít vhodný 
dotační titul, na který by bylo mož-
né úpravu hřbitova „napasovat“. 
Spolupartnerem tohoto projektu 
bylo německé město Sohland. Re-
alizace pouze z finančních zdrojů 
města byla totiž vzhledem k celko-
vým nákladům blížícím se půl mili-
onu korun poměrně nereálná. 
Žádost na fondu uspěla a město 
Šluknov tak mohlo začít v břez-
nu 2014 s realizací. Firmou, která 
kompletní úpravu prováděla, byly 
Technické služby Šluknov, spol. 
s r. o., které se zároveň díky vý-
znamné finanční pomoci (více než 
130.000 Kč formou bezplatného 
poskytnutí pracovní síly a některé 

techniky), staly hlavním partne-
rem projektu. Dotace fondu činila 
rovných 200.000 Kč, finanční spo-
luúčast města lehce přes 80.000 Kč 
a menšími částkami se na realizaci 
podílela i partnerská německá obec 
Sohland a Střední lesnická škola 
a střední odborná škola sociální 
Šluknov. 
Jak již tomu bývá, vzhledem k roz-
marům počasí (časté přeháňky či 
přívalové deště) neprobíhala reali-
zace zcela hladce, ale vše se poda-
řilo stihnout do termínu tradičního 
setkání na Fukově, které probíhá 
jednou za dva roky, a na které bylo 
naplánováno vysvěcení nově konci-
povaného areálu hřbitova.
V rámci projektu, který byl reali-
zován mezi březnem až červencem 

2014, došlo k odstranění původ-
ních poškozených lip, plocha hřbi-
tova byla kompletně vyčištěna od 
náletových dřevin, odklizena suť, 
srovnán terén, zřízena okružní 
cesta s pískovým povrchem, plo-
cha hřbitova zatravněna, vysazeno 
28 ks nových lip dle původní kom-
pozice, pietně připomenuta křížová 
cesta a vyspravena ohradní zeď.
Při mši 18. července 2014 si tak 
mohli nejen fukovští rodáci, jejich 
potomci, ale i občané z obou částí 
hranic prohlédnout místo, které 
se ze zapomenuté džungle promě-
nilo v důstojný a reprezentativní 
prostor pro česko-německá setkání 
a do světa byl vyslán jednoznačný 
signál, že Fukov není zapomenut. 

Za ORŽP Mgr. Martin Chroust

06/2013 – hřbitov pohlcený džunglí, 
z ohradní zdi pouze trosky

05/ 2014 – Terén hřbitova srovnán 07/2014 – plocha připravena k předání veřejnosti, za-
setý trávník se již začíná zelenat



Otázka městské knihovny na měsíc červen mě inspirovala k napsání násle-
dujícího článku.
Kašna na šluknovském náměstí nestávala odjakživa. V pověsti o šluknov-
ském dětském pranýři se dočteme, že „ ...až do roku 1838 byl na náměs-
tí ve Šluknově rybník, kterým protékal potok, takže rybník měl stále čistou 
vodu. Lidé mu říkali „Žabinec“ (v originále Plümpe) a na jeho přednosti byli 
tehdy měšťané velmi hrdí – poskytoval pitnou i užitkovou vodu a sloužil též 
jako požární nádrž. Existuje o něm i tato říkanka, kterou uvádíme v origi-
nále i v překladu: „Schluckenau ist Wasserreich, es hat auf dem mittelstem 
Markt einen Teich. Šluknov je vodou bohatý, má uprostřed náměstí rybník.“ 
Za starých časů rostly kolem rybníka stromy a na dvou stranách rybniční 
hráze byly schody až k hladině, aby se lidé k vodě snáze dostali. Blízko pak 
byla kašna s pitnou vodou ...“

Že se tato pověst zakládá na prav-
dě, ukazuje mapa 1. vojenského 
mapování z let 1764-1768 (viz. obr. 
č.1), na které je zakreslen potok 
protékající náměstím a malý rybník 
v SV rohu náměstí. 
Rok 1838 je rokem posledního 
z velkých požárů města, při kterém 
lehlo popelem 162 domů a 19 sto-
dol. Velmi pravděpodobně byl ryb-

ník na náměstí zasypán při obnově města poničeného požárem. Dodnes 
ale náměstím protéká pod zemí potok. Dříve (t.j. od onoho roku 1838 do 
asi 60. - 70. let 20. století, než byly chodníky vyasfaltovány; hlavní prů-
jezdní ulice městem byla vyasfaltována v roce 1965, náměstí v roce 1974) 
všechny čtyři strany náměstí lemoval chodník z velkých obdélníkových žu-
lových desek (ještě ho můžete na některých místech ve Šluknově spatřit – 
např. před dolní budovou MŠ Svojsíkova). Pod chodníkem bylo umělé ko-
ryto napájené vodou z potoka a některé desky se daly vyndat a mohlo jimi 
být koryto přehraženo, takže v případě požáru bylo možné vytvořit zdroj 
vody pro hašení v kterémkoliv místě náměstí.
Ona kašna s pitnou vodou, o které se pověst zmiňuje, je už ta naše, kterou 
na náměstí najdeme i dnes.
Spodní část kašny je vytesána z jediného kusu žulového kamene a vrchní 
pískovcová část je tvořena čtyřbokým k vrcholu 
se zužujícím sloupem – obeliskem, u jehož paty 
sedí dva hošíci - andílci (tzv. putti) držící na klí-
ně chrlič v podobě ryby. Vrchní část obelisku je 
ozdobena kamennou vázou a dvěma oválnými 
kartušemi, „přivázanými“ stuhou. Kartuše 
obrácená směrem k horní straně náměstí (viz 
obr. č.2) nese latinský nápis: „AqVae DVC.tVM 
beneVoLVs WaVrIsCh ere.XIt.“ Velká písmena 
v nápise tvoří tzv. chronogram – představují 
římské číslice a jejich součet udává letopočet, 
ve kterém dílo vzniklo. V našem případě dosta-
neme rok 1792. Nápis přeložený do jazyka čes-
kého pak říká, že: „Vodovod (akvadukt = tedy kašnu) laskavý/dobromyslný 
(benevolus) Waurisch postavil (erexit).“

Fanny Zekel ve své knížečce „1000 let Šluknova“ 
z roku 1893 píše, že kašnu městu věnoval měšťan 
Anton Waurisch, který ve Šluknově žil a zemřel. 
Jméno štědrého dárce nám potvrdí druhá kartuše 
na obelisku v horní části kašny (viz obr. č.3), která 
nese ozdobně vytesané iniciály AW. 
Fanny Zekel dokoce uvádí, že kašna je spolu 
s kazatelnou ve šluknovském kostele sv. Václava 
a sloupem Nejsvětější Trojice na náměstí dílem 
sochaře Josefa Kleina. Tento rodák z České Kame-
nice spatřil světlo světa v roce 1693 a zemřel v roce 
1787. Protože ale latinský nápis s chronogramem 

svým provedením (neumělé tvary písmen a téměř žádné rozvržení textu 
na plochu kartuše – nápis je namačkán do horní části a jsou rozdělována 
slova, která by klidně mohla být na samostatném řádku) ostře kontrastuje 
s celkovým uměleckým provedením celé kašny (včetně monogramu doná-

tora), bylo by docela dobře možné, že kašna byla vytesána o několik let dří-
ve (v době, kdy sochař Josef Klein ještě žil)  a věnovací nápis pak dodatečně 
v roce 1792 vytesal nějaký místní kameník.
Ve farní kronice nalézáme zmínku, že kaš-
na byla na náměstí instalována v roce 1801. 
Stávala původně o něco blíže ke středu 
náměstí než dnes, přibližně naproti ulici 
vedoucí z náměstí ke kostelu. Její umístění 
můžete vidět jednak na mapě stabilního ka-
tastru z roku 1843 (viz obr. č. 4) a jednak na 
staré fotografii (viz obr. č. 5).

V souvislosti s kašnou je třeba zmínit ještě jednu šluknovskou pověst – 
„O Divém muži“. Tato pověst byla zdramatizována a předváděna venku pod 
širým nebem za účasti téměř celého města a to po několik desetiletí (existu-
jí staré pohlednice upomínající na tuto událost v roce 1899, ale také v roce 
1928!). Někdy okolo roku 1910 byl založen spolek nazvaný „Wildemann-
brunnen Komitee“ 
(„Výbor pro kašnu 
Divého muže“), kte-
rý si vytkl za cíl zve-
lebení šluknovského 
náměstí – měla být 
zhotovena nová kaš-
na se sochou Divého 
muže. Členy výboru 
zachycuje dobová 
fotografie (viz obr. 
č.6) – model kašny 
je na stolečku upro-
střed; jediná žena na 

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 5

Obr. č. 6

Obr. č. 7

fotografii je Fanny Zekel. 
Na základě těchto smělých plánů (které ale zcela zhatila 1. světová válka) 
byla v roce 1913 kašna věnovaná městu Antonem Waurischem přemístěna 
na Malé náměstí, kde stála až do roku 1999 (viz obr. č.7). 
V letech 1997-1998 bylo provedeno restaurování celé kašny, a v červnu 

1999 pak byla přemístě-
na do středu jednoho ze 
dvou parčíků na náměs-
tí Míru. Dnes tedy stojí 
vlastně jen kousek od 
místa, kde stávala kdysi 
dávno na samém počátku 
19. století.
Dalo by se říci, že pomy-
slný kruh se uzavřel, a ne-
zbývá, než popřát kašně, 
aby ještě dlouho stála na 
šluknovském náměstí 
a promlouvala ke ko-

lemjdoucím o nezištné dobrotivosti Antona Waurische a o důležitosti čisté 
tekoucí vody v každém čase...

Ing. Iva Jaburková



Protože jsem zaznamenal kladnou odezvu na minulý článek o účincích 
marihuany, předkládám nyní rodičovské veřejnosti pokračování této té-
matiky. V tomto článku se zaměřím na postřehy, které by měly rodičům 
pomáhat při odhalování závislostního chování jejich dětí na nejběžnější 
šluknovské návykové látce - marihuaně.
Závislosti na návykových látkách jsou pro člověka rizikem vážných zdra-
votních, psychických i sociálních dopadů. U dětí a dospívajících se zá-
vislost vytváří mnohem rychleji, než u dospělých. Nezralý metabolismus 
dítěte a mladistvého navíc droga ještě více poškozuje a mladému tělu dá 
vyplavování drogy z organismu více práce. Tím hrozí poškození a otravy už 
při malém množství drogy. Přitom zrovna dospívající mají touhy zkoušet 
různé hranice a riskovat, experimentovat se zakázanými věcmi.
Nejběžnějším znakem uživatele trávy jsou zarudlé oči a jejich neobvyklé 
zmenšení, objevují se velké „pytle“ pod očima. Charakteristický je konop-
ný zápach z oblečení, vlasů či dechu. Mladý člověk často podivně kašle, má 
sucho v ústech a rychlý tep. Zhoršuje se koncentrace a soustředění, mohou 
se objevovat úzkosti, špatná orientace v čase a prostoru. Při dlouhodoběj-
ším užívání se připojují poruchy paměti, rychlé změny nálad, zpomalení 
tělesné činnosti a životního rytmu, zpomalené reakce, až nepravidelný 
menstruační cyklus u žen. Jedinci se může celkově měnit osobnost a po-
vaha, ztrácí zájmy, své dřívější hodnoty a zvyšuje riziko různých duševních 
nemocí.
Při užívání marihuany nevzniká tolik závislost fyzická jako u alkoholu 
nebo pervitinu. Vyšší je ale závislost psychická. Ta se projevuje touhou 
a bažením po marihuaně, člověk má potíže přestat látku užívat, naopak 
chce s ní vše prožívat.
Mezi projevy užívání halucinogenů (sem patří marihuana) patří rozšířené 
zornice, menší sebeovládání, lehčí ovlivnitelnost, neschopnost rozhodová-
ní – vše je jim jedno. Pod vlivem změny vědomí až halucinací jsou uživatelé 
nebezpeční sobě či druhým. Mylně vytvořené představy mohou při dlou-
hodobějším užívání zůstávat a člověku hrozí ztráta kontaktu s realitou, po-
city pronásledování, apod. U mužů uživatelů navíc lékaři prokázali potíže 

s erekcí, zmenšování počtu spermií až neplodnost.
Marihuana a v ní obsažená aktivní látka THC se vylučuje z těla velice po-
malu. Obsah THC lze v těle odhalit testováním i po několika dnech, u něko-
ho i po pár měsících. THC se celkem pevně ukládá v tucích a může tak v těle 
působit velice dlouhou dobu.
Jak poznáte, že vaše dítě užilo marihuanu?
- charakteristický pach oblečení a potu (připomínající spálenou trávu)
- při nižších dávkách pocit pohody, vnitřního klidu, při vyšších dávkách se 
dostavuje euforie
- změny při vnímání všech smyslů (zrak, čich, sluch, chuť a hmat), objekty 
se uživateli zdají plastičtější, fantazijní
- řeč, vyjadřování a myšlení může být narušeno. Pro pozorovatele se řeč jeví 
nesouvislá, nedává smysl, protože vnitřní tok myšlenek uživatele zachycu-
je pouze jedinec sám.
- dále zarudlé oči, sucho v ústech, hlad, zrychlený pulz, příp. bolest na hru-
di, zhoršené soustředění, koncentrace, výrazné může být prožívání úzkos-
ti, kolísání nálad, únava
Pokud máte podezření, že vaše dítě užívá návykové látky, je důležité to co 
nejdříve rozpoznat. Teprve potom mu jde pomoci. Pokud bude rodič závis-
lost přehlížet a neřešit ji, pro dítě znamená takové chování zelenou pro dal-
ší užívání. Rodič ho svým nezájmem vlastně v závislosti podporuje. Pomoc 
dítěti, které užívá návykové látky, není jednoduchá, ale je velice potřebná. 
Samo si totiž neporadí, ani často nechce. 
Bohužel tresty a zákaz scházení se s podle rodičů špatnými kamarády pro-
blém vyřeší jen naoko. Nutná je v těchto případech celková změna a pří-
stup rodiny, vztahů v rodině a rodinného zázemí. Zde totiž často bývá něco 
špatně, což je většinou příčinou hledání berliček v drogách a pochybných 
přátelstvích.
Teprve po nelehkém přiznání si potřeby komplexní rodinné změny svítá 
velká naděje na spokojený život dítěte i rodičů bez závislosti a jejích fatál-
ních dopadů.

Mgr. Filip Kadeřábek, školní metodik prevence na ZŠ Šluknov

Již dva roky působí ve Šluknově 
oddíl basketbalu Schrödingerova 
institutu (střediska volného času 
mládeže - https://www.facebook.
com/schrodingeruvinstitut, 
www.sinstitut.cz) 
Dne 12. 6. 2014 byl v ateliéru Domu 
kultury ve Šluknově zahájen pro-
voz další volnočasové aktivity a to 
oboru výtvarného umění. Tomuto 
datu předcházely dva měsíce pří-
prav - vyhledání vhodného objektu, 
jednání s majitelem o podmínkách 
pronájmu a užívání objektu, úprava 
místnosti ateliéru a jeho vybavení 
a nábor členů z řad žáků místní zá-
kladní školy. Od září bude činnost 
oboru výtvarného umění pokračo-
vat a nabídne svým členům rozma-
nitý program, jehož rámcový obsah 
je pro příští školní rok uvedený na 

stránkách http://svapet.webnode.
cz/vytvarna-vychova/schrodinge-
ruv-institut-/.
Náplní oboru je rozvoj estetického 
vnímání, fantazie a kreativity pro-
střednictvím malby, kresby, mode-
lování, prostorové tvorby, grafiky 
a dalších méně známých a použí-
vaných technik. Na programu jsou 
také exkurze, výlety a zájezdy.
V případě velkého zájmu ze strany 
žáků základních i středních škol se 
budeme snažit naši činnost rozšířit.
Naší prioritou je využít v maximální 
míře prostory ateliéru a rozšířit náš 
program tak, aby co nejvíce pokrý-
val zájmy členů oboru a vyhovoval 
i různým věkovým skupinám.  

Mgr. Petr Švarc

 

Od října bude hrát náš loutkový 
soubor v nových prostorách DK. To 
zaměstnalo loutkáře a pracovníky 
TS na několik měsíců.  Bylo třeba 
probourat stěnu na sále v 1. patře, 
vyrobit stabilní vodění, osvětlení 
scény, upravit zázemí pro loutkáře 
a také vymalovat a vše uklidit. To 
vše stálo loutkaře mnoho hodin 
práce a také nemalé peníze.  
Výdaje spojené se stěhováním:
1) Náš podíl na vodění 19 000 Kč 
(zbytek platí město)
2) Roleta 11 395 Kč
3) Koberce 6 762 Kč 
(nutné z důvodu odhlučnění) 
4) Barvy 3 610 Kč
(nutné bylo vymalovat, natřít vodě-
ní)
Ještě bude nutné zaplatit zcela nové 
osvětlení (odhad zatím 12 000 Kč, 
ale to bude jen to základní), novou 
oponu, také reproduktory, (cena 
kolem 30 000 Kč) a vyřešit prostor 
pro hraní souboru Kvítko.
Nájem platíme 21 120 Kč, dotace 
pro letošní rok je 41 000 Kč.
Při vší práci s přestěhováním jsme 
odehráli v červnu pohádku v krás-
ném prostředí kina ve Velkém Še-

nově a také pohádku na slavnostech 
našeho města.  Všichni se scházíme 
ve svém volném čase, hrajeme pro 
děti bez finančních nároků, a tak 
nás trochu mrzí, že v novinách měs-

ta nebyla o představení zmínka, ani 
jediná fotografie. V současné době 
připravujeme seznam pohádek pro 
naše děti, který bude zveřejněn na 
počátku září. Všichni se těšíme na 
dětské diváky i dospěláky, při první 
pohádce v říjnu.

LS Rolnička



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

Dne 21. 6. 2014 
to bylo 15 let, co 
nás navždy opus-
tila naše milo-
vaná maminka, 
babička a praba-
bička 

Zdeňka Jonášová.
S láskou vzpomínají dcera Ilona, 
synové Zdeněk a Mirek s rodinami

8. červenec je pro 
nás smutným 
dnem. Před 10 
lety v tento den 
tragicky zemřel 
manžel, tatínek 

a dědeček pan Václav Kubík.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpo-
mínají manželka, dcera Dana a syn 
Václav s rodinami.
Děkujeme všem, kteří s námi věnují 
tichou vzpomínku.

Redakce Šluknovských novin se ve-
lice omlouvá všem pozůstalým výše 
uvedených vzpomínek, které měly 
být uveřejněny v minulém vydání 
novin.

30. srpna uplyne 
rok od chvíle, kdy 
nás po dlouhé 
nemoci ve věku 
nedožitých 70 let 
opustil manžel, 
otec a dědeček 

pan Jaroslav Dostál. Děku-
jeme všem, kteří jste ho znali, za 
tichou vzpomínku. S láskou vzpo-
mínají manželka Marie, dcery Mar-
tina a Iveta, vnoučata Barbora, Pa-
trik, Viola, Erik a Natálie.

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,-
Barevná  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,-
Barevná  1.984,- 955,- 482,- 241,-

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

Přivítali jsme nové občánky
Sáru Láníkovou
Lilien Xenii Bendovou
Květu Buchcarovou
Miriam Žáčkovou

Manželství uzavřeli
Milan Michalik a Jitka Zitová
Jiří Hapl a Petra Moravcová
Karel Jansa a Gabriela Valtová
Filip Míka a Věra Záborská

Rozloučili jsme se s
paní Vlastou Šmídovou
panem Renatusem Říhou
panem Jaroslavem Lahučkým
panem Františkem Levem
paní Pavlínou Štíchovou
panem Václavem Štěpinou
paní Márií Hejlovou
panem Vladimírem Mrkusem
paní Růženou Sovovou
paní Ludmilou Janákovou
paní Blaženou Uchytilovou
paní Ludmilou Hákovou

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

60 let
pp. Fišer Zdeněk
Křemenák František
Barloková Drahomíra

Strnad Václav
Halamka Miroslav
Vojáčková Magdalena
Chvojka Antonín
Dunková Anna
Salač Miroslav 

65 let                       
pp. Brožová Marie
Kubera Bohumil
Hemerková Anna
Klímová Anna
Zeman Vladimír
Mikušová Jana
Vlková Hana

70 let
pp. Pšeničková Vladimíra
Kostelková Marta

75 let 
pp. Čubová Božena
Letková Věra

80 let 
pp. Kašparová Ludmila
Neuvirt Stanislav
Dvořáková Miloslava
Zvěřinová Věra

81 let
paní Novotná Božena

83 let 
pp. Rafeld Willibald
Vroubek František

84 let 
pp. Gampeová Krista
Němec Jan

85 let
pp. Strejčková Evelina
Lukešová Vlasta

87 let
paní Rybaříková Jarmila

88 let
pp. Kočová Jiřina
Bošinová Libuše

90 let
pp. Kukla Rudolf
Menčíková Dorota

91 let
paní Slavíková Růžena

93 let
pp. Krejčová Milada
Röslerová Kristina
Kastlová Růžena

Všem oslavencům přejeme hodně 
štěstí, spokojenosti a pevného 
zdraví.

Denise Englerové 
ze Šluknova 

se 30. června v 9:30 h
v rumburské porodnici 

narodil syn Petr Břeň. 
Měřil 49 cm a vážil 3,15 kg.

Přejeme rodičům, ať jim synek přinese 
hodně lásky, smíchu a něhy,

ať prozáří každý den štěstím a radostí.

Své příspěvky můžete zaslat 
na e-mailové adresy, vložit 
do schránky na MěÚ Šluk-
nov (vzpomínky, poděkování 
a články jsou uveřejněny zdar-
ma, inzerce je placená). 



V sobotu 28. 6. krátce po deváté do cca 14:30 hodiny (pak se rozpršelo, 
tzn. počásko vyšlo akorát) se odehrál turnaj v malé kopané a to 8. ročník 
Memoriálu S. Novotného ve Šluknově. Minimálně podruhé krásný putov-

ní pohár získal tým Bílé Vdovy z Varnsdorfu a hned prvním turnajovým 
triumfem tohoto roku oslavili 10. výročí jejich vzniku. Tradičně pohodový 
turnaj se stal součástí Zámeckých slavností ve Šluknově. Již osmým rokem 
se celky z našeho výběžku scházejí na městském stadionu S. Novotného, 
kde se utkávají o velký putovní pohár na počest tohoto sportovce, fotbalo-
vého činovníka, funkcionáře. Sláva Novotný se velice podílel na výstavbě 
a podobě zdejšího městského stadionu. Na férovou hru po celý den do-

hlížela čtveřice rozhodčích: Šefčík 
L., Šefčík J., Jirsák J. a Sejkora P. 
Turnaje se zúčastnilo 20 celků. Do 
oběda se hrála utkání ve skupinách 
a po dobrém jídle a pití přišla na 
řadu vyřazovací část turnaje. Nebu-
du zde vypisovat veškeré výsledky, 
kdo s kým hrál. Zmíním tu jen, že 
v semifinále vyhrála Bílá Vdova nad 
Repre a dále TJ Chvojkovice Brod 
nad FC Hapťák. Vítězem 8. ročníku 
memoriálu S. Novotného se stalo 
mužstvo Bílá Vdova, 2. místo TJ 
Chvojkovice Brod, 3. místo Repre 
a 4. místo získal nestárnoucí Hap-
ťák. Nejvíc branek vstřelil Peter 
Očipka a pro svou fotbalovou zku-
šenost byl oceněn David Žemla. 
Obrovský dík patří především 
firmě Travel FREE v Rožanech 
a další poděkování Městu Šluknov 
a Technickým službám Šluknov, 
všem organizátorům (nebudu jed-
notlivě jmenovat), rozhodčím, hrá-
čům, obsluze restaurace na stadio-
nu za pivo, limo, klobásu, flákotu 
atd. a také divákům, kterých nebylo 
málo. 

Věřím, že se všichni těší na příští 
ročník. 

www.sluknov.cz/fotbal

Foto a text: Dušan Blanár

Jediný zástupce Šluknova se objevil 
za podpory firmy TEAMWELDER 
na tradičním turnaji v malé kopa-
né ve Vilémově a ostudu rozhodně 
neudělal. Ve složení J. Pazderka, 
D. Žemla, R. Král, A. Gall, M. Bílý 
odehráli téměř bez střídání pět 
utkání a ve velké konkurenci obsa-
dili krásné druhé místo. O stříbrné 
medaili rozhodl vypjatý duel (4:3) 
s favoritem turnaje gardou FK 
Teplice, kde především exceloval 
matador Aleš Gall. V prvním zápa-
se naše garda deklasovala domácí 
celek Vilémova 6:0. Poté smolně 

remizovali 4:4 s Pláckáři Děčín, 
když inkasovali branku od bývalé-
ho trenéra šluknovského áčka Jana 
Reina v posledních vteřinách zápa-
su. V následném vyhecovaném der-
by s gardou Lipové otočili z 0:1 na 
4:1 brankami Žemla 2x, Gall, Bílý, 
a i díky výbornému výkonu našeho 
brankáře. Slabší chvilka přišla s ví-
tězem turnaje Rafany Děčín, když 
unavení šluknovští hráči prohráli 
1:4. 
Všem zúčastněným děkujeme a tě-
šíme se na další výborné zápasy.

Text: Josef Pazderka Foto: Nikola Švormová

Oddíl kopané má aktuálně 130 ak-
tivních členů. Naše A-mužstvo se 
nakonec šťastně zachránilo, když 
v posledním kole porazilo adepta 
na postup a skončilo na 12. místě 
v krajské 1. A třídě. B-mužstvo, 
které hraje v Lipové, si proti minu-
lé sezóně polepšilo a skončilo na 
pěkném 6. místě v okresním pře-
boru. Největší radost nám udělal 
dorost, když skončil na bronzové 
pozici v krajské A-třídě a postou-
pil do krajského přeboru, kde je 
již povinný i mladší dorost. Nej-
větší úspěch dosáhli naši starší 
žáci, kteří vyhráli krajskou A-třídu 

a budou hrát v nové sezóně kraj-
ský přebor v podobě mladšího do-
rostu. U mladších kategorií nejde 
tolik o výsledek, jsme spokojeni, 
jak se hráči postupně zdokonalují. 
Mladší žáci skončili na 8. místě v 
okrese, starší přípravka na 5. místě 
v okrese a mladší přípravka zatím 
soutěž nehraje.  Přijďte se podívat 
na naše talenty, nebo podpořit naše 
týmy dospělých v nové sezóně. A-
-mužstvo začíná první utkání doma 
v neděli 31. 8. 2014 v 17 h proti 
České Kamenici. Zde můžete zdar-
ma dostat rozpis všech mužstev na 
celou sezónu. Aktuální informace 

včetně fotek a videa vždy najdete 
na našich internetových stránkách 
www.sluknov.cz/fotbal  nebo ve 
skříňkách na náměstí, v pěší zóně 
a areálu Slávy Novotného. Chci po-
děkovat všem lidem, kteří pomáha-
jí, aby kopaná žila ve Šluknově jako 
dosud,  hráčům přeji hodně výher, 
gólů a hodně chuti do tvrdé pří-
pravy. Úplně nakonec děkuji všem 
našim sponzorům, bez kterých by 
kopanou v tomto měřítku rozhodně 
nešlo dělat. Hlavními sponzory jsou 
Město Šluknov, Technické služby 
Šluknov, s.r.o. a firma Plaston 
CR, s.r.o. Stejně důležité je ovšem 

i mnoho menších sponzorů, kteří 
nás podporují různými částkami 
a materiálním zabezpečením. Ak-
tuálně to jsou:  Potraviny D+S s.r.o., 
Kamenoprůmyslové závody s.r.o., 
Ventos, s.r.o., MWD, s.r.o.,  Zdeněk 
Navrátil, Jan Pecka, Uniqa, a.s., 
Petr Houdek, Karel Novák,  Vla-
dimír Džbánek, Jiří Brynda, Petr 
Tichý, Dušan Blánár a další nejme-
novaní sponzoři. Děkujeme všem 
za přízeň a prosíme i další firmy 
a podnikatele, aby pomohli rozvíjet 
hlavně mládežnickou kopanou.

Ladislav Čurgali
sekretář oddílu kopané
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Prodám dům se zahradou ve Šluknově. 
Cena dohodou. Tel. č. 702 448 499


