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Účast zastupitelů a radních 

Jednání Rady města Šluknov
Za volební období 2010 – 2014 (do srpna 2014) se uskutečnilo celkem 112 
jednání Rady města Šluknov. 
Radními města Šluknov, které si zvolilo Zastupitelstvo města Šluknov na 
svém ustavujícím zasedání, jsou: Mgr. Eva Džumanová (starostka), Jiří 
Beneš (místostarosta), radní: Mgr. Bc. Rudolf Sochor, Bc. Marek Kopec-
ký, Ladislav Čurgali. V následující tabulce je přehled účasti jednotlivých 
členů Rady města Šluknov. 

Pokračování na str. 2

V tomto vydání naleznete

listiny stran a sdružení 

Základní škola Šluknov má pro 66 prvňáčků připravené a krásně vyzdo-
bené tři třídy, ve kterých děti celý školní rok budou vyučovat, vést a vy-
chovávat paní učitelky - Mgr. Kateřina Zahejská, Hana Syrochmanová 
a Mgr. Doris Halamková. Přejeme žáčkům krásný školní rok.



Jednou z priorit a závazků České republiky je postupné snižování a násled-
né ukončení skládkování komunálního odpadu na skládkách v ČR. Pro-
středkem k dosažení tohoto cíle je zákaz povolování vzniku nových skládek 
odpadů a výrazné zvyšování poplatku za skládkování. Tímto způsobem 
jsou obce nuceny přijímat opatření na snižování  množství komunálních 
odpadů, např. snižováním počtu nádob na komunální odpad a podporou 
třídění odpadů.
Na základě těchto opatření vydalo Město Šluknov novou obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/2014, ve které se mimo jiné uvádí, že za dostatečný objem ná-
doby se považuje objem 25 litrů na osobu a týden. Na základě této vyhlášky 
byla provedena optimalizace nádob, kontrola jejich počtu, inventarizace,  
následná regulace a označení nálepkami města Šluknov.
V průběhu optimalizace bylo odebráno více než 120 kusů nádob, které byly 
užívány „nad rámec“ vyhlášky. Úspora nákladů bude téměř 250 000 Kč 
ročně. 
Občanům je umožněno komunální odpad kvalitně třídit do kontejnerů, 
kterých je ve městě rozmístěno 117 na 24 stanovištích, nebo do barevných 
pytlů, které se v pravidelných intervalech svážejí. 
Pozitivním průvodním jevem se také stala včasná platba poplatku za ko-
munální odpad.
Děkujeme všem občanům za pochopení a spolupráci.

Za ORŽP Božena Naňáková

Městský úřad ve Šluknově ve spolupráci s

______akreditovanou laboratoří________
zajišťuje za zvýhodněnou cenu

v pondělí dne 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 
studny, školy apod. 
krácený rozbor a odběr vzorku

 cena bez DPH 1 186 Kč + 315 Kč zvýhodněné dopravné

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

 
objednávky do 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

Ještě jednou Vám chceme vyjádřit srdečné poděkování za překrásný zá-
žitek z obřadu na zámku ve Šluknově konaného u příležitosti naší „zlaté 
svatby“ dne 12. 7. 2014.
Zvlášť chceme vyzvednout vkusné aranžmá, dobové kostýmy a organizaci 
paní Galbavé, dojemný a procítěně zpracovaný proslov k manželům od paní 
starostky Džumanové, vřelé přijetí, obdarování „staromanželů“a v nepo-
slední řadě slavnostní atmosféru.
Za nezapomenutelný zážitek ještě jednou upřímně děkují manželé Barto-
šovi.

PODĚKOVÁNÍ všem hasičům ze Šluknova, jak profesionálnímu tak 
i dobrovolnému sboru, za pomoc při likvidaci začínajícího požáru na sení-
ku v Novém Hraběcí v červenci 2014.

Děkuji za firmu Houdek Petr, 
soukromý zemědělec 

Účast zastupitelů a radních 

Pokračování ze str. 1

Jednání Zastupitelstva města Šluknov
Za volební období 2010 – 2014 (do srpna 2014) se uskutečnilo celkem 
23 jednání Zastupitelstva města Šluknov. Zastupiteli města Šluknov, kte-
ří byli zvoleni občany Šluknova v říjnu 2010, jsou: Mgr. Eva Džumanová, 
Jiří Beneš, Mgr. Bc. Rudolf Sochor, Bc. Marek Kopecký, Ladislav Čurgali, 
Jaroslav Fráňa, Ing. Václav Víšek, Karel Malaník, Zdeněk Krichner, Josef 
Halada, Ing. Daniela Petroušková, Mgr. Lenka Líbalová, Ing. Josef Sivák, 
Emilie Procházková (zánik mandátu v ZM po 4. zasedání), Václav Žďán-
ský (vznik mandátu po pí Emilii Procházkové), Pavel Kout (zánik mandátu 
v ZM po 14. zasedání) a Mgr. Petra Gallová (vznik mandátu po p. Pavlu 
Koutovi). V následující tabulce je přehled účasti jednotlivých členů Zastu-
pitelstva města Šluknov na zasedáních. 

Mgr. Eva Džumanová

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



Vážení a milí spoluobčané, 
volební období vámi volených zastupitelů se pomalu, ale jistě, chýlí ke své-
mu konci. Pokud bych měla zrekapitulovat předešlé čtyři roky, domnívám 
se, především z ohlasů veřejnosti, že občany velmi trápily a trápí problémy, 
které vznikly v souvislosti se sestěhováním sociálně slabých rodin do měs-
ta. Další důležitá změna, která se dotkla všech občanů, je změna svozové 
firmy na komunální odpad. S tím souvisí i problematika jednání s firmou, 
která provozuje skládku v Rožanech. Tomu se zastupitelé opakovaně a in-
tenzivně věnovali. Vás, občany, jsem pravidelně informovala o těchto té-
matech i o důvodech rozhodování zastupitelů v této věci. Přesto si dovolím 
podstatné informace připomenout.

Sociální situace

V tomto volením období jsme se zcela poprvé setkali s novým fenoménem 
v naší společnosti a tím je stěhování sociálně slabých rodin do nejrůz-
nějších částí republiky, včetně našeho města, které tohoto trendu nebylo 
ušetřeno. Důvodem je způsob podnikání v této oblasti, který je legální 
a také volný pohyb lidí v EU. To se v tomto případě týká i migrace Romů 
ze Slovenska. Věnovali jsme se těmto problémům opravdu intenzivně, 
kriticky, za účasti vysoce postavených politiků. Jak všichni víme, bohužel 
k žádným zásadním změnám v řešení této problematiky v naší legislativě 
nedošlo. Toto není v kompetenci radnic a zastupitelů, ale zákonodárců, 
kteří by právě změnami zákonů mohli zásadním způsobem ovlivnit vývoj 
tohoto trendu. Již před třemi lety jsme my, starostové, navrhovali určité 
kroky, které by této situaci byly nápomocny. Až na aktivní přístup a pomoc 
ze strany Policie ČR jsme se ničeho nedočkali. Pravdou je, že je v jednání 
zavedení rejstříku přestupků, který by měl začít fungovat od roku 2016. 
V řešení je i problematika vyplácení sociálních dávek na úhradu nákladů 
spojených s bydlením, ovšem časový horizont stanovení nových pravidel 
mi není znám. Často od některých občanů slýchám kritiku směřující k rad-
nici, že nemáme problematické občany přihlašovat k trvalému pobytu. 
Znovu opakuji, pokud jakýkoliv občan předloží na úřadě platnou nájem-
ní smlouvu, je úředník ze zákona povinen ho k trvalému pobytu přihlásit. 
Jiná možnost není. Mohu potvrdit, že tento stav trápí i ostatní města a obce 
nejen v našem výběžku. A věřte, kdyby měli starostové jediný způsob, jak 
radikálně tomuto trendu zabránit, neváhali by ho použít. 

Skládka Rožany

Od roku 2012 probíhala jednání mezi městem Šluknov a firmou Marius Pe-
dersen, která má v pronájmu pozemky na skládce v Rožanech. Firma měla 
v plánu pokračovat ve skládkování, mimo jiné i na pozemku, na kterém se 
nachází stará skládka, na kterou se ukládal blíže neurčený odpad od 70. let 
minulého století. Pamětníci jistě pamatují, že se tam navážel všemožný 
odpad i z okolních továren. Firma měla zájem vybudovat novou kazetu na 
pozemku bývalé staré skládky. Firma ovšem v návrhu nové nájemní smlou-
vy trvala na převzetí zodpovědnosti města Šluknov za případné ekologické 
škody, které by vlivem skládkování na staré zátěži mohly vzniknout, ve výši 
15 milionů Kč. Jednání probíhala jak se zástupci firmy, s právními zástup-
ci, tak s vedením Odboru životního prostředí na Krajském úřadě v Ústí nad 
Labem a též s odborníkem na odpadové hospodářství a likvidaci starých 
skládek a ekologických havárií. Krajským úřadem, odborníkem na likvida-
ci odpadů ani právním zástupcem města nám nebylo doporučeno přistu-
povat na novou nájemní smlouvu s výše uvedenou spoluúčastí, neboť tím 
by město na sebe prakticky a se všemi důsledky převzalo odpovědnost za 
starou zátěž, kterou však dnes nenese. Tuto podmínku vidím jako naprosto 
nestandardní. Se všemi probíhajícími jednáními byli seznámeni zastupi-
telé, kteří o tomto jednali i na pracovní schůzce, a také starostové z celého 
výběžku. Dne 13. prosince 2012 na svém řádném zasedání zastupitelstvo 
města rozhodlo zachovat stávající nájemní smlouvu mezi městem Šluknov 
a firmou (ze 14 přítomných zastupitelů hlasovalo 11 pro zachování stáva-
jící smlouvy, proti nebyl nikdo, zdrželi se tři zastupitelé). Opakuji, město 
mělo zájem, aby se na skládce nadále skládkovalo, ale zastupitelé nepři-
stoupili na podmínky, které si kladla nadnárodní firma.
Dne 21. března 2013 proběhlo setkání starostů ze Sdružení pro rozvoj 
Šluknovska (SPRŠ) ve Velkém Šenově, kde jedním z hlavních bodů jedná-
ní byly informace o situaci týkající se skládky v Rožanech. Na toto jednání 
byli pozváni i zástupci firmy Marius Pedersen, EKO servis, AVE a vedoucí 
Odboru životního prostředí z Krajského úřadu Ústí nad Labem Ing. Bu-
rian. Firma EKO servis informovala písemně starosty SPRŠ o termínu 
uzavření provozu skládky v Rožanech do 31. července 2013, což vyvolalo 
u zástupců obcí a měst vážné obavy ze zvýšení ceny za svoz odpadu, pokud 
by se odvážel na jinou vzdálenou skládku. 

Při dalším jednání firma předložila 
zástupcům města další návrh s tím, 
že v nové nájemní smlouvě by byly 
pozemky pronajaty na dobu 10 – 15 
let za 1 Kč a město Šluknov by po-
skytlo firmě dar ve výši 10 mil. Kč, 
který by splatilo v průběhu následu-
jících třech let. Tímto návrhem jsme 
se zabývali dne 23. dubna 2013 na 
zastupitelstvu města, které rozhod-
lo nepřistoupit na návrhy firmy (ze 
13 přítomných hlasovalo proti ná-
vrhu firmy 9 zastupitelů, 3 byli pro 
návrh a 1 se zdržel). Rozhodnutí 
zastupitelů v tomto případě bylo 
opravdu nelehkým úkolem. Na jed-
né straně je pochopitelná potřeba získat finanční prostředky do rozpočtu 
města, ovšem na straně druhé je třeba zodpovědně zhodnotit i případná 
rizika a důsledky, které takové rozhodnutí mohlo městu a samotným zastu-
pitelům přinést. Pakliže by město převzalo takovou zodpovědnost, dopus-
tilo by se porušení zákona o obcích - město nemůže přebírat zodpovědnost 
za podnikání fyzických a právnických osob. A z toho by pak vyplývala osob-
ní trestně právní zodpovědnost představitelů města.
Ráda bych vás informovala o průběhu výběrového řízení na svoz komunál-
ního odpadu a jeho vývoji. Na přelomu roku 2012/2013 byl městu předlo-
žen firmou EKO servis dodatek ke stávající smlouvě s navýšenými cenami 
za svoz odpadu v důsledku inflace, což je pochopitelné, další navýšení cen 
bylo předloženo ve spojitosti s plánovaným ukončením skládkování na 
skládce v Rožanech. Firma však neuvedla konkrétní datum, od kterého by 
ke zvýšení cen v průběhu roku došlo, což jsme požadovali. Bez této konkre-
tizace město odmítlo dodatek podepsat a ke zvýšení přistoupit. V důsledku 
toho firma podala městu Šluknov výpověď ze stávající smlouvy na zajiš-
tění svozu komunálního odpadu. Město Šluknov muselo vyhlásit výběro-
vé řízení, do kterého se přihlásili tři uchazeči. Technické služby Šluknov 
s.r.o., EKO servis Varnsdorf a.s. a firma AVE. Kritériem byla nejnižší cena, 
kterou splnily Technické služby Šluknov s.r.o., druhý se umístil dosavadní 
dodavatel této služby pro naše město firma EKO servis Varnsdorf a.s. a na 
třetím místě firma AVE. Zajímavostí je fakt, že firma EKO servis ve výbě-
rovém řízení nabídla cenu o více než 20% nižší, než byla cena v původním 
návrhu dodatku ke stávající smlouvě, a to i se vzdálenějším koncovým zaří-
zením – skládkou Volfartice. Od 1. října 2013 tuto službu občanům našeho 
města zajišťují naše Technické služby. 
Na obhajobu rozhodnutí zastupitelstva města v této kauze musím říci, že si 
všichni velmi dobře uvědomovali, že pokud na podmínky firmy nepřistou-
pí, poklesne příjem ze skládkování do městské pokladny, což pochopitelně 
nikdo z nás nechtěl. Na druhou stranu bylo třeba zhodnotit, jakou váhu by 
tyto peníze měly a jaká rizika byla s podmínkami firmy pro město a zastu-
pitele závažná v době současné i budoucí. 
Dnes již tedy město nemá ze skládky v Rožanech prakticky žádný příjem, 
a přesto se mu daří sestavit rozpočet a v letošním roce, i přes vysoké zadlu-
žení z minulosti, také investovat.

Altán u pečovatelských bytů

V minulém čísle novin jste byli informováni o investici u nových pečova-
telských bytů v Nerudově ulici ve výši 360 tis. Kč. Pro upřesnění informace 
bych ráda uvedla, co uvedeno nebylo. Tato investice se netýkala pouze vy-
budování altánu, ale i terénních úprav – cestičky, lavičky, zeleň. Podstatné 
je, že je vytvořeno důstojné a příjemné prostředí pro obyvatele pečovatel-
ských bytů a alespoň malou částí se zlepšil vzhled našeho města.
Čas prázdnin a dovolených je u konce. To příjemné vždy uteče velmi rych-
le. Přeji všem školákům úspěšné zahájení nového školního roku, rodičům 
a pedagogům hodně trpělivosti a radosti z dětí.

Dne 24. září 2014 od 16:30 hodin se uskuteční další veřejné
 setkání s občany ve 2. patře Šluknovského zámku. 

Bude to poslední veřejné setkání v tomto volebním období 
a opět srdečně zvu všechny občany, kteří mají zájem se zúčastnit.

Mgr. Eva Džumanová



Při toulkách naším nádherným 
krajem jsem narazil na zvláštní, 
lidskou rukou vytvořené kamenné 
útvary ve tvaru kříže. Pídil jsem se, 
oč vlastně běží. A Google mi napo-
věděl, že se jedná o tzv. smírčí kří-
že. Smírčí význam těchto objektů 
souvisí se středověkým trestním 
právem – byla-li spáchána vražda 
či jiný násilný trestný čin, mohlo 
za jistých okolností dojít k uzavření 
„smírčí smlouvy“ mezi pachatelem 

a příbuznými oběti – obě strany se 
dohodly na odškodnění (pachatel 
se obvykle zavázal zaplatit určitou 
sumu). Musel svoji vinu přiznat, 
poprosit za odpuštění a zhotovení 
smírčího kříže bylo projevem jeho 
lítosti. 
Kamenné kříže mohou být pokryty 
různými ornamenty, ale vyskytují 
se i kříže bez nich.
A kde je v nejbližším okolí najde-
me? Ve Starých Křečanech, v Krás-

né Lípě, Mikulášovicích či Brtní-
kách, několik v oblasti Růžové.
Jen na okraj – existují i smírčí ob-
jekty ve tvaru „kamene“. Je třeba 
však dávat pozor a nezaměnit smír-
čí objekty např. s hraničním zna-
mením (hraničníky).
A závěrem? Turistika je fajn. Možná 
se u nějakého smírčího kříže potká-
me. Jen tak mimochodem – tento 
krásný smírčí kříž jsem fotil v Brt-
níkách.

Nechci sedět doma, je sobota 2. 8. 2014 - ráno již 18 stupňů. Takže nějaký 
nenáročný výlet . Slyšel jsem o Krásné Lípě, chci se přesvědčit o tom, že je 
to pravda. A fakt - nádhera. V Domě Českého Švýcarska (současně turistic-
ké íčko) jsou velmi příjemná děvčata a úžasná expozice. Najdete zde vlast-
ně národní park v několika místnostech. Můžete se proletět v balónech, 
aniž byste se odlepili od země. Podíváte se na opravdové ledové rampou-
chy, dále dalekohledem do vesmíru, seznámíte se s faunou, podíváte se, 
jak cestují lososi, či jak pracovali vědci v dřívějších dobách. Můžete třeba 
manželku nebo děti ohromit (nebo děti vás) tím, že je přesvědčíte o tom, že 

jste chvilku geologem, archeologem, přírodovědcem. Nakonec se usadíte 
do pohodlných židlí v kinosále, kde shlédnete dokument s unikátními zá-
běry Českého Švýcarska. Vstupné je příznivé - dospělí 60 Kč a děti 30 Kč. 
Po příjemném posezení v kinosálu doporučuji krátký a nenáročný výlet (též 
cyklotrasa), v délce cca 4 km k pramenům řeky Křinice. Trasa je vhodná 
i pro rodinu s „toulavým“ kočárkem. Po návratu doporučuji občerstvení 
v hotelu Beseda, kde pořídíte menu za 90 Kč a opravdu dobré Krušovice 
za 20 Kč s velmi příjemnou obsluhou.

Foto a texty: Jiří Mikisch

Více info a foto na www.mikisch.rajce.idnes.cz

Na rozhraní Českého středohoří 
a Kokořínska, na březích Bobřího 
potoka, leží starobylé městečko 
Kravaře. Obec i se svými polnost-
mi patřila od 12. století klášteru 
v Doksanech. Ve 14. století získali 
panství Berkové z Dubé a o dvě sto-
letí později Vartemberkové. Roku 
1647 Kravaře mezitím spojené se 
stvolíneckým panstvím, zakoupil 
kardinál Arnošt Harrach pro lito-
měřické biskupství. V 18. století 
městečko zažilo tažení a šarvátky 
pruských a císařských vojsk za slez-
ských válek, poddanské povstání 
i mor. Přestože v 19. století díky 
obchodu s chmelem ožilo, velkou 
ránu mu zasadil požár roku 1860, 
po kterém obec ztratila svůj starobylý vzhled. Krajinu dokreslovaly roube-
né patrové domy s pavlačemi, vysokými půdami, kde se sušil chmel, a vyře-
závanými podstávkami. Ojedinělou stavbu z vrcholného období zdejší rou-
bené architektury najdeme na levém břehu Bobřího potoka. Je to usedlost 
č. 3, jež bývala veseckou rychtou a nejspíš hostincem. Tuto usedlost koupil 

roku 1509 Adam Kern a od té doby patřila až do druhé poloviny 19. století 
rodu Kernů. Přízemí domu nás zavede do bohatého selského hospodářství 
na počátku 19. století. Na obytnou část domu pak navazují hospodářské 
prostory. Expozice v bývalé konírně zase ukazuje, jak praly a žehlily naše 
babičky. Horní patro je věnováno vývoji severočeského domu. V komorách 
jsou představeny tradiční způsoby obživy. Za prohlídku stojí i venkovská 
památková zóna v Křavařích. Pozoruhodné trojúhelníkové náměstí - podo-
týkám, že jsou jen dvě v republice. Rovněž blízké okolí nabízí řadu historic-
kých památek: Bobří soutěska - přírodní památka v údolí Bobřího potoka 
s až 15 metrů vysokými vodopády a vzácnou chladnomilnou i teplomilnou 
květenou, Muzeum lidové architektury v Zubrnicích a přírodní rezervace 
v údolí Robečského potoka v NPP Peklo a další.



Michaelou Tomkovou, okatou 
mladou maminkou, Šluknovačkou, 
které se podařilo ze svého koníčka 
udělat fungující „byznys“. 
Původně je vyučená dámská krej-
čová, ale tuto profesi nikdy nepro-
vozovala a mimo jiné ji dnes živí 
i práce obchodního zástupce jisté 
úvěrové společnosti. Přesto, ruční 
práce vždy byly, a jsou i nyní, její 
zálibou, a proto tímto směrem také 
orientovala svoje podnikání.  V sou-
časné době má doma malou dílnič-
ku na výrobu bytových dekorací, 
které úspěšně prodává prostřed-
nictvím internetu ve svém e-shopu.  
V krátkosti je možné ji charakteri-
zovat jako šikovnou a podnikavou 
ženu, která se překážek ani práce 
nebojí a nečeká s rukama v klíně, že 
ji někdo zaměstná, nebo jí pomůže 
„přežít“. Jeden „kamenný“ krámek 
zavřela a jiný, internetový, rozjela. 
A ten frčí!
Jaké byly začátky Vašeho pod-

nikání, jak jste přišla zrovna na 

výrobu bytových dekorací ze skla, 

drátků a korálků? Začalo to ve 

volných chvílích na mateřské?

Na mateřské na tohle nebyl vůbec 
čas! (smích) Spíš jsem přemýšlela, 
co dál po ní. Předtím jsem praco-
vala ve firmě u táty, která skončila 
a neměla jsem se tedy po mateřské 
kam vrátit. S nápadem podnikat 
v tomto oboru vlastně přišla mam-
ka, byl to její nápad.  Začínaly jsme 
tak, že jsme měly malý krámek s vý-
tvarnými potřebami na pěší zóně. 
Ale v našem městě v tomto oboru 
prostě není kupní síla a je tu také 
velká konkurence vietnamských 
prodejců, takže se z toho nakonec 
stalo spíše jakési papírnictví a moc 

to zkrátka nešlo. Vydržely jsme to 
čtyři roky a byl to boj. Jak nejste 
ve svém, máte obchod v proná-
jmu, tak to vůbec nemá smysl. Tak  
jsme nakonec minulý rok zavřely 
krám a udělaly s mamkou e-shop. 
Mamka už předtím dělala bižuterii 
– náramky, náhrdelníky, náušnice, 
a mělo to velký úspěch, byl o to zá-
jem i mezi kolegyněmi v práci. Pro-
to jsme v e-shopu začínaly s tímhle 
sortimentem. Ani nevím, jak jsme 
se dostaly k drátování. Opět s tím 
přišla mamka, chvilku jí to trvalo, 
než se s tím rozjela, ale mě to také 
chytlo a začaly jsme dělat tzv. štěs-
tíčka (drátkované kruhy k zavěšení 
s barevnými korálky), ozdobné ba-
revně sladěné zápichy do květináčů 
a nakonec jsme zkusily lustry. A o ty 
byl zájem! Napoprvé jsme jich 
udělaly pět, okamžitě se prodaly. 
Všechny je koupila najednou jed-
na zákaznice. Pak jsme k nim ještě 
udělaly stojací lampy na zakázku. 
Teď jsou bytové dekorace naším 
hlavním sortimentem.
Kde berete inspiraci? Návrhy 

jsou Vaše, nebo jde o výrobky na 

zakázku, podle přání zákazníků?

První lampy jsme „vymyslely“ my, 
to byl náš nápad, který jsme po-
stupně rozvíjely o prvky a tvary, kte-
ré jsme viděly např. na internetu. 
Zákazníci si většinou vyberou tvar 
a styl v našem e-shopu a pak mají 
třeba konkrétní požadavky na ba-
revné ladění lustru nebo lampy, aby 
se jim hodily do interiéru.
Jaké vlastnosti, kromě manuální 

zručnosti, musí člověk mít k tako-

vé tvorbě?

Je to práce namáhavá pro záda 
a oči, z vlastností je určitě potřeba 

mít trpělivost. Tu ale já právě ne-
mám (smích). Nerada dělám něco 
dlouho. Musím si to dopředu po-
řádně rozmyslet a pak se do toho 
pustit a rychle to udělat. Horší je, 
když během práce přijde nějaký 
problém, někde se to sekne. To 
bych pak nejradši všechno vyházela 
oknem. Musím to mít prostě „na-
lajnované“, neumím si odpočinout 
a pak se k tomu vrátit. Ale většinou 
se mi daří, že jak to vymyslím, tak 
to nakonec je. A taky je nutná  peč-
livost – to je hlavní vlastnost mojí 
mamky.
Jak dlouho Vám trvá výroba jedné 

lampy?

To je různé podle druhu. Nejkratší 
doba je tak 24 hodin, tu poslední, 
nejnovější, jsem ale dělala týden. Po 
jejím dokončení jsem si říkala, že 
TUHLE už dělat nebudu!(smích) 
Záleží to na náročnosti vzoru – tře-
ba jednoduchá z koleček je hotová 

celkem rychle, ale když ji skládáte 
z kytiček, to už je horší. Než vy-
pletete každou tu kytičku… Právě 
příprava jednotlivých dílků je nej-
náročnější. Vybrat tvary korálků, 
velikosti, barvy, vyplést z nich jed-
notlivé vzory.  Dát to dohromady už 
je pohoda. 
Z čeho převážně tvoříte a kde ma-

teriály získáváte? 
Různé vázací drátky nakupujeme 
v železářských e-shopech, už máme 
své dodavatele. Na korálky máme 
několik dodavatelů, hlavně z Jablo-
necka, ale i z Chřibské.
Na závěr se tedy dá říct, že Vás 

tato práce nejen baví, ale i živí a 

mezi zákazníky je zájem?

No je to tzv. nahoru-dolů. Ale jde to 
a nakonec mám přece dvě „práce“, 
takže si nestěžuji. Jde to.
Děkujeme za příjemný rozhovor 

a přejeme hodně dobrých nápadů 

a spoustu spokojených zákazníků.

Zveme všechny přátele turistiky 
na okružní výlet do naší části obce 
Ebersbach v Sasku. 
Místo srazu: „Spreequell-Eck“
Bahnhofstraße, Ebersbach 
Start: ve 14:00 hodin 
Z výchozího místa srazu se vydá-
me kolem historických selských 
statků směrem na Gutberg. Zde 
se pokocháme výhledem na naše 
město a dozvíme se mnohé o his-
torii strážní věže na Gutbergu a ka-
menolomu, tj. o našem „Klunstu“. 
Podél železniční tratě se dostaneme 
kolem rybářských rybníků a Čer-
ného rybníka přes louky ke „Grün-
steinhofu“, kde čeká na účastníky 

kolem 16:00 hodiny občerstvení. 
Majitelé, rodina Kipke, stejně tak 
i spolek pro cizinecký ruch, se těší 
na vaši návštěvu a vaše dotazy. 
Kdo bude mít zájem, může pak 
ještě navštívit nedaleké „Kaffee-
museum“ (muzeum kávy) nebo 
podzimní trh u „Schützenhaus“ 
(Střelnice). 
Těšíme se na zajímavé a zábavné 
odpoledne v Německo-české spo-
lečnosti!  

Verena Hergenröder, starostka města 

Ebersbach-Neugersdorf 



O víkendu 20. a 21. září 2014 se v areálu Šluknovského zámku uskuteční 
druhý ročník Festivalu lokální ekonomiky. Hlavním programem je druhá 
národní konference lokální ekonomiky, na které vystoupí dvanáct odbor-
níků s tématy zaměřenými na regionálního rozvoj, lokální měny, sociální 
podnikání, cestovní ruch a další. Jmenovitě budou přednášet Particie An-
zari, Milan Smrž, Kateřina Čadilová, Tomáš Tožička, Martin Zíka, Ilona 
Švihlíková, Frank Janski, Michal Jarolímek, Michaela Dopitová, Pavel 
Hlaváč, Klára Mágrová a Eva Hamplová. V sobotu je festivalový program 
uzpůsoben pro širokou veřejnost, a proto bude v zámecké zahradě probíhat 
trh regionální produkce s různými dílnami (farmářská ZOO, práce s mo-
torovou pilou, ukázka sokolnictví, atd.). Lidé si také budou moci zakou-
pit potraviny od místních farmářů a výrobky řemeslníků ze Šluknovského 
výběžku a okolí. O dobrou zábavu se postará přehlídka místní kultury, na 
které vystoupí různé soubory a spolky. Vstup na celý sobotní program na 
zámku je volný. Od 20 hodin se ve šluknovském divadle bude konat lokálně 

ekonomická hudební zábava (vstupné 50 Kč).
V neděli se v prostorách Šluknovského zámku uskuteční druhá část konfe-
rence lokální ekonomiky, zaměřená zejména na rozvoj cestovního ruchu. 
Bude velmi zajímavá nejen pro pracovníky místních samospráv a posky-
tovatele služeb, ale také pro kandidáty do blížících se komunálních voleb, 
protože právě turismus je často zmiňován jako jedna z perspektivních 
možností pro zlepšení nedobré hospodářské situace regionu. Konference 
vyvrcholí lokálně ekonomickou dílnou, na které by letos měl vzniknout ná-
vrh regionální strategie cestovního ruchu pro Šluknovsko. 
Program obou dní začíná v 9 hodin dopoledne. Podrobnosti o Festivalu 
lokální ekonomiky lze najít na webové stránce www.lokalni-ekonomika.
cz. Akci pořádá Místní akční skupina Šluknovsko ve spolupráci s městem 
Šluknov, portálem Vylep info, Ústeckým krajem, Ministerstvem zeměděl-
ství ČR, Okresní hospodářskou komorou Děčín a řadou dalších partnerů.

 Martin Zíka, pořadatel - kontakt mob. č. 775 855 303

Hugo je 127 cm velký plyšový medvěd, který se narodil v Brně. Občas pod-
nikne nějaké to dobrodružství, ale především je patronem a hlavní posta-
vou projektu „HUGO NA CESTÁCH“, který vznikl ve druhé polovině roku 
2012 a naplno se rozjel vloni v lednu. Jde o unikátní vzdělávací projekt, 
volně navazující na „Hugova dobrodružství“. 
Hugo si klade za cíl:

1) navštívit různá místa v České republice a ukázat je rodinám s dětmi či se-
niorům s vnoučaty, jako tipy na výlety.
2) přiblížit zajímavá místa nemocným a postiženým dětem,  které se na 
tato místa samy nepodívají.                     

3) Huga rovněž uvítali i pedagogové - plyšový medvěd je pro děti zajímavý 
a lépe jim přibližuje neznámé pojmy a předměty.

Hugo se svou rodinou navštívil Šluknov již potřetí. Naposledy zavítal do 
Šluknovského zámku v červenci, a to aby si pohrál s legendární stavebnicí 
Merkur. Také zavítal do mravenčího ráje na zámeckou půdu. Na zámku se 
mu moc líbilo a slíbil nám, že zase brzy společně se svou rodinou dorazí 
a zkontroluje, co máme na zámku nového. Více: www.hugonacestach.info

Bc. Andrea Přidalová a kolektiv RIC

Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v září ote-
vírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů 
a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. 
Šluknovský zámek se do této akce každoročně zapojuje. Tentokrát jsme na-
plánovali tyto dny na pátek 5. září, sobotu 6. září 
a neděli 7. září. V těchto dnech bude kostýmová 
prohlídka zámku pro návštěvníky ZDARMA. Ti, 
kdo náš zámek ještě nenavštívili, tak mají jedineč-
nou možnost nápravy.
Jelikož se na zámku pravidelně konají svatební ob-
řady a ani tento víkend není výjimkou, tak budou 
prohlídky probíhat v následující časy:
Pátek 5. 9. : 10:00, 11:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hodin
Sobota 6. 9. : 15:00, 16:00 hodin
Neděle 7. 9. : 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hodin.
Dorazte do Šluknovského zámku, zažijete jedinečnou prohlídku všech his-
torických interiérů, a to v zámeckém ošacení a zdarma. 

Bc. Andrea Přidalová a kolektiv RIC

V Regionálním informačním cen-
tru ve Šluknově proběhlo 26. čer-
vence telefonické měření kvality 
služeb (Mystery Calling). Toto 
měření je součástí projektu, jehož 
cílem je zhodnotit kvalitu poskyto-
vaných služeb podle jednotné me-
todiky a jednotného scénáře. Měře-
ní kvality služeb je součástí procesu 
certifikace Turistických informač-
ních center (TIC). 
V praxi tato ,,zkouška“ probíhá 
následovně. Do našeho RIC za-
volal pracovník z agentury, který 
vystupoval jako budoucí návštěv-
ník Šluknova. Chtěl vědět, zda se 
dá bezpečně vyrážet na kolech do 

okolí. Jeho telefonát doprovázela 
spousta dotazů. Naše pracovnice 
RIC všechny jeho dotazy zodpově-
děla, dále mu nabídla propagační 
materiály a také ho seznámila s kul-
turními akcemi na zámku. I díky 
tomu jsme v konečném hodnocení 
neztratili ani jediný bod a získali 
jsme tak maximum možného, a to 
100%. 
Utajený telefonát tedy dopadl na 
výbornou a pracovnici RIC tímto 
moc děkujeme za skvěle odvedenou 
práci.

Bc. Andrea Přidalová a kolektiv RIC



Regionální informační centrum ve 
Šluknovském zámku má za sebou 
další z úspěšných kroků, které zvy-
šují kvalitu jeho služeb.  
Podařilo se nám získat certifikát 
Českého systému kvality služeb 
prvního stupně. Filozofií tohoto 
programu je poznání potřeb zákaz-
níka, na jehož základě dochází ke 
zvyšování kvality poskytovaných 
služeb. Cesta k jeho získání byla 
strastiplná, nicméně výsledek se 
brzy dostaví. Pro RIC ve Šluknově 

Milí Šluknováci,
staňte se tvůrci výstav a kulturních 
akcí ve Šluknovském zámku. Při-
nášejte, či zasílejte své nápady na 
jakékoliv změny ve svém zámku. 
Přivítáme jakékoli reakce, ať klad-
né či záporné, na pořádané výstavy 
a akce a budeme jen rádi, když nám 
sami řeknete, co byste na zámku 
rádi viděli, popřípadě zažili. 
Šluknovský zámek je náš – Šluk-
nováků, a je tu pro vás, proto se ne-
zdráhejte. Budeme rádi za jakékoli 
tipy a ty nejlepší zveřejníme zde, ve 
Šluknovských novinách, a násled-
ně zrealizujeme.
Adresa: Šluknovský zámek, Zá-
mecká 642, 407 77 Šluknov
E-mail: ic@mesto-sluknov.cz

to bude znamenat mnoho drobných 
změn, které by měli návštěvníci při 

první návštěvě ihned zaregistrovat. 
Do informačního centra jsme po-
řídili aquamat na pitnou vodu, ná-

vštěvníkům při odchodu dáváme 
dotazník, který nám pomáhá při 
zpětné vazbě, a zaměstnankyně 
RIC aktivně navštěvují kurz němec-
kého jazyka. 
Certifikát má omezenou platnost, 
z toho důvodu je třeba na kvalitě 
služeb stále pracovat, abychom si 
jej udrželi. Proto věříme, že přijdete 
navštívit zámek a vaše zpětná vaz-
ba nás posune dál a udělá z nás in-
formační centrum, které vyhovuje 
právě vám.

Když se ocitnete na naší zámecké 
půdě, která má úctyhodných 600 
m2 a rozhlédnete se kolem sebe, tak 
uvidíte strop z palubek, které by po 
sundání dosáhly vzdálenosti jako 
od nás do Jiříkova?

Bc. Andrea Přidalová a kolektiv

Umělecká skupina PAMPEKLEC 
s různým výtvarným zaměřením, 
ale myšlenkově na stejné vlně, 
vznikla v roce 2012. Jejich první 
společná výstava měla posloužit 
k záchraně zámku v Chodově Pla-
né. Příznivé ohlasy podpořily vý-
tvarníky v chuti s výstavami pokra-
čovat, a tak výstava doputovala až 
k nám – do Šluknovského zámku. 
Uměleckou skupinu PAMPEKLEC 
tvoří: Karin Doudová, Iva Tůmová, 

Jája Eschlero-
vá, Ivana Ku-
bíčková, Petr 
Eschler a Jaro-
slav Koděra. Ve 
stejné sestavě 
navštívili zámek 
v loňském roce, 
ale jelikož se 
značně rozrostla 
jejich umělecká 
sbírka, tak se 

rozhodli, že výstavu u nás uskuteční ještě jednou. 
Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží v sobotu 27. září 2014 v 16:00 
hodin, potrvá do 9. listopadu 2014. 
Otevřena bude denně, včetně víkendů od 09:00 do 11:30, od 12:30 do 
17:00 hodin. Vstupné: 20 Kč 
Těšíme se, že se s vámi sejdeme na vernisáži, kde bude připraveno také 
drobné občerstvení a kulturní program.

Bc. Andrea Přidalová a kolektiv 

Mezinárodní hudební festival Lípa 
Musica se za 12 let své existence 
stal jednou z nejvýznamnějších 
kulturních akcí v oblasti našeho 
regionu. 13. ročník nabídne setkání 
s klasickou hudbou, folkem, alter-
nativní hudbou, či operou a chybět 
nebude ani hudební soutěž pro děti. 
Leitmotivem dramaturgie 13. roč-
níku bude s ohledem na výroční rok 
česká hudba, a to v dialogu s ně-
meckými sousedy v duchu prohlu-
bující se festivalové česko-němec-
ké spolupráce. Opět se uskuteční 
tři koncerty v sousedním Sasku, 
na kterých se představí především 
čeští umělci, doma se budou pre-
zentovat renomovaní tuzemští 

i zahraniční hudebníci v čele se 
Štefanem Margitou, Jiřím Pavlicou 
a Hradišťanem, Collegiem 1704, či 
jedním z předních světových klaví-
ristů Gerhardem Oppitzem. 
Šluknovská premiéra
Novým místem na festivalové mapě 
bude v letošním roce mimo jiné 
i Šluknov a zdejší zámek, kde se ve 
čtvrtek 2. října uskuteční klavírní 
recitál Ivana a Lukáše Klánských. 
Koncerty otce a syna Klánských 
jsou pro svou ukázkovou souhru, 
radostnou atmosférou a úhozovou 
kultivovanost zcela unikátním zá-
žitkem. Ivan Klánský patří léta ke 
světové pianistické špičce – ať už 
jako sólista či jako komorní hráč. 

Dlouhodobě náleží také k vyhledá-
vaným klavírním pedagogům. Je 
laureátem řady nejprestižnějších 
zahraničních soutěží. Jako sólista 
i komorní hráč absolvoval více než 
čtyři tisíce koncertů na pódiích čtyř 
světadílů. Ivan Klánský je už více 
než čtvrt století rovněž členem pr-
votřídního komorního ansámblu 
Guarneri Trio Prague a významně 
se angažuje i v oblasti organizová-
ní hudebního života coby předseda 
Chopinovy společnosti, prezident 
Chopinova festivalu v Mariánských 
lázních a předseda poroty tamní 
Mezinárodní klavírní soutěže aj. 
Jeho syn Lukáš Klánský je laure-
átem mnoha národních i meziná-

rodních soutěží. V patnácti letech 
debutoval v pražském Rudolfinu 
s Pražským komorním orchestrem. 
V současnosti studuje na HAMU ve 
třídě svého otce, vystupuje s přední-
mi českými orchestry a s dirigenty 
po celé Evropě. Pro svůj výjimečný 
talent, hudební inteligenci a ukáz-
kovou zvukovou kultivovanost je 
nejen ceněným sólistou, ale také 
vyhledávaným komorním hráčem.
Předprodej vstupenek na festival 
probíhá ve festivalové kanceláři 
a v síti Ticketportal (tuto možnost 
nabízí i naše RIC).
Více na www.lipamusica.cz.

Ing. Lucie Johanovská
manažerka marketingu a PR



V červnu 2014 byla zahájena a již v červenci 2014 dokončena kompletní 
oprava fasády na bytovém domě čp. 915 ve Fügnerově ulici. 
Oprava spočívala v celkovém zateplení objektu polystyrenem s natažením 
nové omítky a výměnou klempířských prvků, byly provedeny izolace bal-
kónů včetně položení nové dlažby a odvodnění, vyměněny byly vchodové 

dveře a zvonky a spousta dalších drobných úprav. Stav objektu větší opravy 
již vyžadoval, neboť do něj, až na nová okna, nebylo v minulosti výrazněji 
investováno. Uvedené stavební práce provedla ve vynikající kvalitě firma 
SIOPS, spol. s r.o. z Vilémova.

Foto a texty:  Ing. Dagmar Mertlová

Účelová dotace na

Všimli jste si usychající rostliny, která se pne 
po soklu kříže proti Kamenoprůmyslu? 
Možná jste viděli v koruně vedle stojící lípy 
i stromolezce. To proto, že místní skupina 
Kulturního sdružení občanů německé ná-

rodnosti obdržela přes Ústeckou komunitní 
nadaci z peněz Centropolu finanční příspěvek 
na opravu této památky. 
Odborník pan Ing. Miloslav Wach se na ošet-
ření stromu těšil. Nestává se mu prý často, že 

V první polovině července proběh-
lo soustředění dětí z rybářského 
kroužku MO Šluknov na řece Luž-
nici v Příběnicích. Mladí rybáři se 
pod dozorem vedoucích kroužku 
a rybářů z řad MO zdokonalovali 
v rybolovných technikách a pozná-
vání přírody. Byli jsme ubytováni 
v penzionu Příběnice, kde o nás 
bylo dokonale postaráno. Počasí 
nám přálo, děti si pěkně zarybařily 
při denním i nočním lovu. 
Pořádali jsme různé výlety, jedním 
z nejúspěšnějších bylo navštívení 
informačního centra jaderné elek-
trárny TEMELÍN. Tam jsme viděli 
program, který dětem hravou for-
mou přiblížil činnost této elektrár-
ny. Prohlédli jsme si též překrásnou 
zoologickou zahradu Obora u Hlu-
boké nad Vltavou. Velkou radost 
měly děti také z návštěvy Muzea 

čokolády v Táboře. Rybařili jsme 
nejen na Lužnici, ale i na Hněvko-
vické přehradě a v pískovnách ve 
Veselí nad Lužnicí. Pokud děti nery-
bařily, využívaly možnosti koupání 
v bazénu, který se nachází v areálu 
penzionu, nebo hrály různé míčové 
hry na přilehlém hřišti. Dopravu 
jsme zajistili osobními automobily 
našich rybářů.
Děti se těší, že se příští rok v Příbě-
nicích opět sejdeme.
Děkujeme MÚ ve Šluknově (vět-
šina nákladů vynaložených na 
toto soustředění byla z dotace po-
skytnuté MÚ), dále také firmám 
Topos a Haback, samoobsluze 
Doležal+Schneider, p. Žebrovi 
a Teen Challenge za sponzorské 
dary.

I. Ganišinová
vedoucí ryb. kroužku

je volán ke stromu, který rostl celé roky bez zásahu lidské ruky. Navíc nás 
potěšil zprávou, že jeřáb, který z lípy vyrůstá, nemusí být odstraněn. Vyklí-
čil totiž u její paty a musel vynaložit mnoho síly, aby ve tmě v dutině stromu 
vyrostl až ke světlu. Nyní nese krásné červené plody, které v zimě poslouží 
ptactvu jako potrava.
Aby se kříž mohl zaskvět ve své původní kráse, čekají na něj ještě další 
zásahy. Veškeré práce však musí být dokončeny již do poloviny prosince 
letošního roku.

Foto: Ing. Chroust, text: Helga Hošková



Název projektu: 
Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluk-
nov, ak. č. 14167423
Celkové náklady projektu: 3 457 337,90 Kč
Dotace (zdroj, výše): Operační program životního prostředí 
Dotace FS (Fond soudržnosti) 2 325 625,41 Kč, 
dotace SFŽP 136 801,49 Kč

Název projektu:
Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově, ak. č. 14168296
Celkové náklady projektu: 1 667 628 Kč
Dotace (zdroj, výše): Operační program životního prostředí 
Dotace FS (Fond soudržnosti)1 167 339,60 Kč, 
dotace SFŽP 83 381,40 Kč
Vlastní finanční prostředky: 416 907 Kč
Obsah projektu:
Křížový vrch je největší ucelenou plochou zeleně ve Šluknově, která je však 
dlouhodobou absencí údržby značně zanedbána. Před 2. světovou válkou 
byl Křížový vrch parkovou úpravou, kam šluknovští občané chodili na ví-
kendové vycházky. Vlivem nevhodných opatření za doby socialismu a ná-
sledném zanedbání péče se rozpadla původní kompozice, vyskytuje se zde 
řada poškozených dřevin a velká část plochy je zarostlá náletovými dřevi-
nami.
V rámci koncepční práce o veřejnou zeleň požádalo město Šluknov o dota-
ci, v níž uspělo. Projekt, jehož realizace začala v prvních srpnových dnech, 
počítá se skácením neperspektivních dřevin, ošetřením více než stovky 
stromů, odstraněním náletů z plochy přes 6 000 m2 a s výsadbou 200 ks 
nových dřevin. Po dokončení projektu by se měl Křížový vrch znovu stát 
reprezentativní plochou zeleně, která by vytvořila protiváhu zámeckému 

Vlastní finanční prostředky: 994 811 Kč
Obsah projektu:
Tělocvična ZŠ J. Vohradského vzhledem ke své konstrukci vykazuje tepel-
né ztráty. V rámci úspory energie projekt obsahuje stavební opatření na 
zlepšení tepelně technických vlastností, a to zateplení fasády v celém ob-
jemu pláště, včetně spojovacího krčku o celkové ploše 2 067 m2, zateplení 

střechy a výměnu výplní otvorů (okna, dveře). Tato tři kompletní opatření 
povedou k úspoře energie dle energetického auditu.
Tělocvična je využívána v rámci výuky základní školy, ale také různými zá-
jmovými organizacemi ve městě Šluknov. Je vytápěna centrálním zdrojem 
tepla (plynovou kotelnou). Vzhledem ke konstrukčnímu složení budovy 
postavené v období cca 70. let minulého století, dochází k únikům tepla. 
Projekt má za cíl dosáhnout komplexním opatřením (zateplení všech částí 
budovy a výměna výplní otvorů) zlepšení tepelně technických vlastností 
celé konstrukce budovy a tím realizovat značnou úsporu energie. Zároveň 
dojde ke snížení znečištění ovzduší, celkové snížení ukazatele vypuštěného 
znečištění CO2 o 13,122 t/rok.
Tato veřejná zakázka je realizována v rámci Operačního programu Život-
ního prostředí a spolufinancována ze zdrojů ERDF/FS, SFŽP a státního 
rozpočtu ČR - projekt:  115D222004020, CZ.1.02/3.2.00/13.19378.

parku, jehož revitalizace byla dokončena v roce 2011.
Tato veřejná zakázka je realizována v rámci Operačního programu Život-
ního prostředí a spolufinancována ze zdrojů ERDF/FS, SFŽP a státního 
rozpočtu ČR - projekt:  115D122003669, CZ.1.02/6.5.00/13.19949.

Foto a texty:  Ing. Dagmar Mertlová 

Zatepluje tělocvičnu

OZNÁMENÍ PACIENTŮM
MUDr. Lubica Straková ukončila profesní dráhu z důvodu odchodu do důchodu ke dni 31. 8. 2014. Od 1. 9. 2014 převzal ordinaci v plném 

rozsahu MUDr. Vratislav Prejsek. Místo ordinace a ordinační hodiny zůstávají stejné, není nutné se předem přeregistrovávat.
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Mistrovství ČR ve výkonu kníračů 30. - 31. 8.

Rozloucení s prázdninami 29. 8. v Zámeckém parku s Míšou Dolinovouˇ



Píchavka obecná

Hřib smrkovýFoto veteránů: Josef Halada

Foto hub: M. Traxler

viz článek na str. 12
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Rozloucení s prázdninami 29. 8. v Zámeckém parku s Míšou Dolinovou



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 září: 

V září 1973 zemřel britský spisova-

tel, lingvista a autor známé knihy 

Pán prstenů, která se stala předlo-

hou pro stejnojmenný film. Znáte 

jeho jméno?
Vylosovaný výherce za měsíc sr-

pen: Richard Wiessner ze Šluknova.
Správná odpověď zněla: Jméno 
amerického kosmonauta, velitele 
kosmické lodi Apollo 11, který jako 
první člověk stanul na Měsíci, je Neil 

Armstrong.

Výherci blahopřejeme!

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

Zachyceno 

Fotografie jsou průběžně aktuali-
zovány po každé zajímavé kulturní 
události. 
V současné době jsou tu například 
zachyceny okamžiky z Dětského 
dne v Zámeckém parku, ze Zámec-
kých slavností, z výstavy legendár-
ní stavebnice Merkur a fotografie 
z akcí pořádaných v průběhu uply-
nulých měsíců.

Přes veškerou osvětu umírá každý 
rok 10 až 12 osob na otravu houba-
mi. Podceňovat jedovatost hub se 
opravdu nevyplácí. Jedna plodnice 
muchomůrky zelené (já jsem ji na 
Šluknovsku ještě nenašel) stačí na 
těžkou, mnohdy smrtelnou otravu 
tří dospělých osob. Takže třikrát 
měř a jednou jez.
Traduje se, že houby okousané od 
slimáků jsou všechny jedlé. Jedná 
se o omyl! Zrovna tak červivost 
hub není důkazem jedlosti. Palči-
vost hub při určování jedlosti platí 
pouze u holubinek – na jazyku pálí 
nejedlá, nepálí jedlá.
Další pověra: 
Stříbrná lžička zčerná, sůl a petrže-
lová nať zežloutne, je-li v jídle jedo-
vatá houba – opět omyl!
Houby modrající či černající na 
řezu také nejsou jedovaté, ale je lep-

ší tyto houby tepelně zpracovávat 
delší dobu. Já osobně tyto houby 
(hřib kovář, koloděj či modračka) 
vařím nebo dusím cca 20 minut. 
Pověrou je i to, že se houbová jídla 
nesmí ohřívat. 
Pravdou naopak je, že se můžete 
přiotrávit i jedlými houbami. Stačí 
je nechat zapařit při cestě z lesa, 
např. v igelitové tašce, a je vystará-
no. Prostě můžeme závidět vever-
kám a kozám, které mohou sníst 
houbu sebevíce jedovatou, a nic se 
jim nestane. Naopak kachny a psi 
mají většinou při konzumaci hub 
velké těžkosti. 
Houbový mozeček (z pýchavek):

Pýchavky oloupeme (musí být 
bílé), nasekáme na drobné kos-
tičky a dusíme na zesklovatělé ci-
bulce, osolíme, opepříme a asi po 
pěti minutách přimícháme vajíčka. 

Podáváme s bramborem máslem 
omaštěným.
Lečo s hříbky:

300g hříbků, 300g rajčat, 300g 
zelených paprik, 40g cibule, 40g 
tuku, pepř a sůl.
Na tuku zpěníme cibulku a nakráje-
nou papriku. Po chvíli přidáme na-
krájené předem podušené hříbky. 
Nakonec nakrájená rajčata. Oso-
líme, opepříme a podusíme, poté 
podáváme s bramborem.
Dobrou chuť!
Ilustrační foto na str. 11.

Harry (M. Traxler)

http://spolek-mykologu-sluknov.webnode.cz/

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. 
Rozhodli jsme se s vámi podělit 
o tyhle „osvědčené“ a zaruče-
ně úspěšné návody na stránkách 
Šluknovských novin v pravidelné 
rubrice. Budeme rádi, pokud nám 

do městské knihovny "svůj" recept 
na moučník, či jídlo přinesete nebo 
pošlete mailem (knihovna@mesto-
- s l u k n o v. c z ) 
i vy. 
Takže násle-
dují další dva 
z oblíbených 
a vyzkoušených 
receptů našich 
čtenářek:

Výborný salát 
(od paní Hoke-
šové)
Suroviny:

Celer Bonduel-
le ve sklenici, kukuřice Bonduelle 
ve sklenici, pórek krájený na tenká 
kolečka, kompot ananas kousky, 
šunka pokrájená na nudličky, vej-
ce vařená natvrdo - nakrájená na 
kolečka, jablka krájená na plátky, 
kysaná smetana a majolka (nebo 

bílý jogurt), sýr cihla najemno na-
strouhaný.
Postup:

Použijeme misku s víčkem, do které 
suroviny postupně vrstvíme a ne-
cháme rozležet v chladu do dru-
hého dne. Před podáváním dobře 
promícháme.

Slaný jihočeský štrůdlík 
(od Vlaďky Prokůpkové)
Suroviny:

Listové těsto, koření na pizzu, an-
glická slanina, cibule nebo pórek, 
kysané zelí nebo špenát, tvrdý sýr 
nebo Niva.
Postup:

Listové těsto rozválíme, potřeme 
kečupem, posypeme kořením na 
pizzu, poklademe nakrájenou an-
glickou slaninou, posypeme cibulí 

nebo pórkem, dá se i povařeným 
špenátem nebo kysaným zelím. 
Nato nastrouháme goudu, či nivu. 
Zabalíme, pomažeme kečupem 
s kořením a pečeme jako klasický 
štrůdl.
Dobrou chuť!



Práce na zahradě:

Přihnojujeme okrasné dřeviny, 
které jsou citlivější na mrazy, aby 
nenamrzly.

Je třeba vydatně zalévat jehlič-
nany, aby v pořádku přečkaly zimu.

Dělíme a přesazujeme skoro 
všechny trvalky, vynecháme pouze 
na podzim kvetoucí druhy.

Ošetřujeme volnou půdu, aby 
byla připravena na jarní výsadbu. 

Sbíráme semena odkvetlých 
letniček, abychom je mohli vysít 
v příštím roce. Sbíráme je suchá, 
nebo je později dosušíme. 

Sklízíme ozdobné druhy tykví, 
které nyní dozrávají. 

Naposledy upravíme stříhané 
živé ploty. 

Prořežeme neremontující pnou-
cí růže. Odkvetlé výhony uřízneme 
u země. Prořežeme i převislé strom-
kové růže. Odkvetlé výhony seříz-
neme až u hlavního stonku. 

Odebereme dřevité řízky ze 
stálezelených i opadavých keřů 
a necháme zakořenit na chráněném 
místě anebo ve studeném pařeništi 
či skleníku. 

Odebereme řízky i z fuchsií 
a pelargonií. 

Můžeme ještě stihnout založit 
trávník, osít poničená místa, pří-
padně položit drny. 

Letněné pokojové květiny vrací-
me zpět domů. 
OVOCNÁ ZAHRADA 
V září sklízíme plody naší prá-
ce v sadech - očesáváme jabloně 
a hrušně, švestky a ořechy. Při 

sklizni jablek a hrušek dáváme po-
zor, aby pád jednoho plodu nepo-
škodil jiný, protože by  to později 
při skladování způsobilo hnilobu. 
Proto postupujeme v koruně smě-
rem do středu a nahoru. Česané 
ovoce ukládáme do lísek v jedné 
vrstvě stopkou dolů. Češeme velmi 
opatrně a nesmíme stopku vytrh-
nout. Rybíz a angrešt prosvětlu-
jeme odřezáváním starých větví. 
Vysazujeme nové jahodníky, které 
musejí být dobře zakořeněné, aby-
chom se mohli příští rok těšit na 
bohatou sklizeň.  
ZELENINOVÁ ZAHRADA
Září je rovněž měsícem sklizně 
a zpracovávání zeleniny. Po sklizni 
je třeba připravit záhony na její dal-
ší pěstování -  okopeme je, zryjeme, 
odstraníme plevel a pohnojíme je. 
To, že je září měsícem sklizně, ale 
neznamená, že ještě nemůžeme 
něco zasadit. Vysejeme ředkvičky, 
česnek, zimní salát, špenát, kopr 
a ozimý květák. V případě velmi 
nepříznivého počasí, můžeme 
rostliny chránit fólií. Česnek, který 
můžeme vysazovat až do poloviny 
října, by se neměl sázet do půdy po 
cibuli, póru, rajčatech, brambo-
rách a po česneku samém. Mrkev 
a pór chráníme netkanou textilií 
proti škůdcům. Ničíme vajíčka 
a housenky na košťálové zelenině. 
Nestačíme-li už je ničit sami, pou-
žijeme postřik. Rajčata chráníme 
za vlhkého počasí přípravky proti 
plísni bramborové. Pod plody tykví 
dáváme prkna nebo dlaždice, aby 

od země neuhnívaly. Vytrvalou ze-
leninu a léčivé rostliny přesazuje-
me do čerstvé půdy s dostatečným 
množstvím živin. 
OKRASNÁ ZAHRADA
Zatímco na ovocné a zeleninové za-
hradě je září měsícem úrody a skliz-
ně, pro okrasnou zahradu je to spíš 
období výsadby. Sázíme jehličnany 
a stálezelené dřeviny, které dává-
me do země nejlépe s kořenovým 
balem, dále pak dvouletky, lilie, 
kosatce a na jaře kvetoucí cibulovi-
ny, jako jsou například tulipány, la-
doňky a talovíny. Nesázíme ale ještě 
narcisy, s těmi počkáme až na začá-
tek října. Balkonové rostliny, které 
chceme přezimovat, již zaléváme 
střídměji a nepřihnojujeme. Jen tak 
jejich pletivo dobře vyzraje. Vánoč-
ní kaktus můžeme nechat ještě pár 
dní venku a trochu jej potrápíme 
suchem, dokud nenasadí na květ. 
Teprve pak jej přeneseme domů.
Výsadba cibulovin 
Začátkem podzimu můžeme vysa-
dit i některé cibuloviny. Vysazují 
se takové, které vykvétají zjara, 
tedy tulipány, narcisy, hyacinty, li-
lie, malé odrůdy kosatců, řebčíky 
a další drobné cibuloviny - sněžen-
ky atd. Pro dobrý vývoj musí cibule 
projít obdobím chladu. Jen ztěží 
se dá jednoznačně určit hloubka 
jejich výsadby, neboť každý druh 
vyžaduje jinou. Obecně se však do-
poručuje cibule sázet do hloubky, 
která se rovná dvojnásobku výšky 
cibule. Výjimka potvrzuje pravidlo 
a v tomto případě tvoří výjimku 

lilie, neboť většina se jich sází do 
hloubky 3 - 4 násobku velikosti ci-
bule. Hustěji a do skupin se pak sází 
drobné cibuloviny, které ve volných 
skupinách lépe vyniknou. Výsadbu 
je dobré si označit, abychom věděli, 
kde je co zasazené.
Rada: Cibule před výsadbou se 
vyplatí dát do perforovaných plas-
tových košíčků či provizorních 
košíčků vytvořených z králičího 
pletiva. Košíček nám totiž usnadní 
lepší manipulaci s cibulí po jejím 
odkvětu. 
Výsadba trvalek

Začátek podzimu je stejně vhodný 
pro výsadbu trvalek jako časné jaro. 
A právě září je ideální čas k posled-
nímu sázení,  jen v teplejších ob-
lastech je možné výsadbu provádět 
i začátkem října. Rostliny musejí 
mít před zimou čas zakořenit. Po-
kud se tedy chystáme vysadit na 
zahradě ještě nějakou trvalku, je 
třeba si k tomu připravit půdu. Pří-
pravě půdy musíme věnovat velkou 
pozornost. Je třeba ji hluboko zrýt, 
odstranit podzemní části vytrva-
lých plevelů a důkladně prohnojit 
hnojem či kvalitním kompostem 
a pak teprve sázet. Nejprve odříz-
neme poškozené kořeny sazenic 
a dáváme si pozor, abychom je ne-
vysadili moc hluboko, nebo naopak 
moc mělko, než původně rostly. Po 
výsadbě rostlinám dodáme dosta-
tečnou vláhu - důkladně je zalije-
me. Rostliny je třeba chránit před 
zimním holomrazem, dobře k tomu 
poslouží přikrývka z chvoje či listí. 

S projekty realizovanými z dotace 
ROP Severozápad se na konci srp-
na seznámili na Šluknovsku ředitel-
ka Úřadu Regionální rady Jana Ha-
vlicová, předseda Regionální rady 
a náměstek Karlovarského hejtma-
na Petr Navrátil, starostka Šlukno-
va Mgr. Eva Džumanová a starosta 
Jiřetína pod Jedlovou a člen výboru 
Regionální rady Josef Zoser. 
„Realizované projekty v nejseverněj-
ší části našeho regionu svědčí 
o tom, že na peníze z evropských 
fondů mohou dosáhnout i v relativně 
malých městech a obcích a lze je vy-
užít opravdu účelně. Projekty, které 
jsme viděli, jsou funkční, slouží nebo 
v případě Jiřetína pod Jedlovou, bu-
dou sloužit místním občanům i ná-
vštěvníkům z jiných regionů a dopl-
ňují chybějící infrastrukturu,“ uvedl 
Petr Navrátil. 
V rámci akce byly prezentovány 

tyto projekty: Revitalizace centra 
obce v památkové zóně Jiřetín pod 
Jedlovou, Rekonstrukce silnice 

II/263 Česká Kamenice - Rumburk 
– Jiříkov, Rozšíření nabídky služeb 
RIC ve Šluknově, Domov důchod-
ců Šluknov, p.o., rekonstrukce uby-
tovacího pavilonu. Celková výše 
dotace se blíží 400 milionům korun. 
Ve Šluknově pomohla dotace 

z ROP Severozápad k rozšíření 
Regionálního informačního centra 
v místním zámku: „Mohli jsme tak 

doplnit a zkvalitnit služby, 
které infocentrum poskytu-
je. Při rekonstrukci zámku 
jsme využili i další dotace 
a postupně jsme každý rok 
rekonstruovali jedno pa-
tro. Vznikl cenný objekt pro 
pořádání výstav a dalších 
kulturních a společenských 
akcí. Ročně ho navštíví 
na 60 000 lidí,“ řekla sta-
rostka Šluknova Mgr. Eva 
Džumanová. Město má 

zájem o využití evropských peněz 
v rámci příštího programovacího 
období: „Potřebovali bychom je pro 
vybudování centra záchranných 
služeb, na financování II. etapy re-
konstrukce náměstí, opravu budovy 
radnice a rekonstrukci školní jídel-

Evropské dotace z ROP Severozápad slouží i ve Šluknově
ny,“ uvedla starostka.
V Domově pro seniory byl v rámci 
projektu dotovaného ROP Seve-
rozápad rekonstruován ubytovací 
pavilon a z bývalé kotelny vznikla 
kulturní a společenská místnost. 
„Řešili jsme, zda kotelnu zbouráme, 
nebo rekonstruujeme, zvolili jsme 
druhou variantu a nelitujeme, jsou 
to velmi využívané prostory,“ sdělila 
ředitelka příspěvkové organizace 
Dagmar Hluchá. Také ona projevila 
zájem o informace o možnostech 
čerpání prostředků v rámci progra-
mového období 2014.
„Bližší podrobnosti mohou všichni 
zájemci získat na Výroční konfe-
renci ROP Severozápad, která se 
uskuteční 18. září v Červené aule 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem,“ informoval Petr Navrátil.

PhDr. Karel Rouč

tiskový mluvčí

Petr Navrátil a Mgr. Eva Džumanová



Dne 10. srpna 2014 
oslavila paní 

Stanislava Melicharová 
své 70. narozeniny.

Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti, dobré nálady 

a krásných dnů přejí do dalších let 
a za vše děkují 

manžel Miroslav a dcery Mirka, 

Dana a Pavla s rodinami.

Dne 22. sprna 
letošního roku 
by se dožila 89 
let naše ma-
minka, babič-
ka, tchýně 

paní Růžena Sovová. 
Děkujeme všem, kteří jí spolu 
s námi věnují tichou vzpomínku. 
Za nejbližší rodinu Libuše Chvoj-
ková.

Rok za rokem utíká, čas prý rány 

hojí. Vzpomínka na tebe však stále 

bolí.

Dne 25. srpna 
2014 to už bylo 
5 let, co nás 
navždy opustil 
náš milovaný 
manžel, otec 
a dědeček

pan Milan Pilař.
Nikdy nezapomeneme - manžel-
ka Dana a děti Dana, Ivana, Lucie 
s rodinami.

Zuzaně Štěrbové 
ze Šluknova 

se 10. srpna ve 12.20 hodin
v rumburské porodnici

narodil syn 

Lukáš Bíllý. 
Měřil 48 cm a vážil 3,21 kg.

Kateřině Krejčí 
z Království 

se 24. srpna v 18.15 hodin
v rumburské porodnici 

narodil syn 

Matyáš Krejčí. 
Měřil 51 cm a vážil 4,05 kg.

Janě Lukešové 
ze Šluknova 

se 21. srpna ve 20.39 hodin
v rumburské porodnici 

narodila dcera 

Kate Svatková. 
Měřila 49 cm a vážila 3,38 kg.

Přejeme rodičům, ať jim děti přinesou hodně lásky, smíchu a něhy, ať prozáří každý den štěstím a radostí.

Přivítali jsme nové občánky
Viktorii Svobodovou
Manželství uzavřeli
Jan Přidal a Andrea Barcalová
Petr Zdeněk a Radka Zemanová
David Löw a Michaela Lebedová
Libor Matěják a Ivana Mocová
Vladimír Šavr a Sandra Pawilowská

60 let

pp. Labo Miroslav

Matysová Lenka

Hodboďová Hana

Pohanka Ladislav

Szöllösi František

Hanková Edita

Nehasilová Alena 

65 let   

pp. Nevrla Miroslav

Koldan Jan

Čurgaliová Jitka

Košin Milan

70 let

pp. Štruplová Božena

Nehasil Aleš

Melicharová Stanislava

Staňková Vlasta

75 let 

pp. Koukolová Věra

Hošková Helga

80 let 

pan Karala Jozef

81 let

pp. Kroupová Anna

Henzlová Františka

82 let 
pp. Koukol Josef
Meistner Jan
Jakubičková Hedvika
84 let 
paní Krnáčová Katarina
88 let
paní Houštecká Anna
89 let
paní Nováková Ella
98 let
paní Pavlíčková Růžena
99 let
paní Heřmanová Josefa

Rozloučili jsme se s
paní Marií Pochovou

Srdečné blahopřání 
k narozeninám

Vážené Šluknovské noviny, právě 
jsem dočetla článek o nově vybudo-
vané trase Děčín-Bad Schandau-
-Dolní Poustevna-Rumburk. Je to 
skutečně významná událost a mno-
ha lidem přinesla radost ze zásluž-
ného počinu.
Je to pár dní, co jsem si tuto tra-
su nadšeně projela také (návštěva 
Drážďan stála opravdu za to). Moji 
euforii však vystřídal smutek a po-

cit studu. Proč?
Sotva překročíte v Poustevně hra-
nici, jako když mávne kouzelným 
proutkem. Až sem byla nádražíčka 
upravená, pěkná. A u nás? Poloroz-
padlé budovy, oprýskané, otlučené, 
kolem dokola zarostlé vysokým ple-
velem. Působí to jako kulisy k váleč-
nému filmu!
To opravdu nemáme prostředky na 
úpravy a opravy, to je skutečně vše 

jen „o penězích“, jak se v dnešní 
době s oblibou říká? Proč musíme 
vypadat jako chudí příbuzní? Ra-
ději nechci vědět, co si myslí občané 
Německa, když po trase projíždějí.
Chvályhodný počin, na který se če-
kalo 70 let, by měl přinášet pocit ra-
dosti a hrdosti i při pohledu z oken 
vlaku na českém území.

Lenka Loužilová, 

Království

Letos to bude podruhé, kdy se v zámeckém parku odehraje Lesnický 
den, organizovaný šluknovskou lesnickou a sociální školou. Stejně jako 
loni bude připraven pestrý program pro celou rodinu. Od ukázek lesnic-
ké a zemědělské techniky, přes ukázku sokolnictví, trubačství, kynologie, 
vábení, až třeba po dětské soutěže nebo ukázku lukostřelby, dřevosochání 
nebo soutěžní řezání motorovou pilou. 
Přijďte se na nás podívat 13. září od 10 hodin.
Každý si najde to své a věřím, že nikdo nebude odcházet zklamaný. 

David Hlinka

Jako každý rok vás zveme na 
Den otevřených dveří v arboretu 
v Kunraticích.
Prohlídky s průvodcem se uskuteč-
ní 4. října od 12:00, 13:30 a 15:00 
hodin. Dalším doprovodným pro-
gramem budou trubači, sokolníci 
a soutěže pro děti.
Vstupné dobrovolné.



V průběhu července se na šluknovském Sídlišti za účasti terénní pracov-
nice MÚ Šluknov a asistentů prevence kriminality konal dětský fotbalový 
turnaj. Děti se zapojovaly velice aktivně a sestavené týmy odehrály série 
skvělých zápasů. Turnaj byl napínavý a na jeho konci si tři nejlepší týmy 
odnesly diplom a zajímavé ceny, které udělaly umístěným velkou radost. 
Spolu s fotbalem se na louce u Sídliště hrály různé hry pro menší děti. Ak-
tivitám přálo většinou pěkné počasí, a tak si všichni zúčastnění užívali letní 
pohody.                                                                                               Bc. Marcela Postlerová,

sociální pracovnice MÚ Šluknov

Okolo nádraží bylo v sobotu 16. 8. 
dopoledne pěkně rušno. Leckterý 
soused z blízkého okolí se přišel 
podívat, co se tam děje, neboť se ne-
stává, aby odtud hrála hip hopová 
hudba. Cestující měli takto zpestře-
nou dobu čekání na vlak.
Na nádraží se dopoledne konala 
první část street dance workshopu 
s Klárou a Rafaelem, kteří přijeli na 
pozvání klubu Ambrela (Oblastní 
charita Šluknov). Workshop uspo-
řádali pro mládež ve věku 8 – 15 let. 
Dorazilo přibližně 15 nadšených 
dětí, které se chtěly naučit nové 
styly tance, nové pohyby, nebo zdo-
konalit to, co už znaly a předvést 
improvizaci jim vlastní. Prostředí 
nádraží dodávalo „tanci ulice“ tu 
správnou atmosféru. Našlo se mno-
ho úžasných tanečníků a vedoucí 
workshopu byli mile překvapeni, 
jak jsou děti šikovné, ačkoli o jejich 
talentech nepochybovali.

Dětem se nejvíce zalíbil styl elekro-
dance, v jejich slangu známý jako 
„robotika“. Proto v tomto duchu 
pokračovala druhá část worksho-
pu konaná odpoledne v Clubu na 
náměstí. Tam přišlo přes 30 mla-

Sbor dobrovolných hasičů Šluknov o prázdninách opět uspořádal pro děti 
táboření v přírodě „Doubek 2014“. Letošní náplní táboru, po loňském 
úspěchu, byla opět hasičská tématika. Hasičského výcviku se zúčastnilo 
s vedoucími a organizačním týmem 33 dětí. Po absolvování základního 
kurzu si děti, tedy již hasiči, dále zvyšovaly svou kvalifikaci na strojníka 
a velitele. Během svého pobytu absolvovaly několik „výjezdů“ k hašení po-
žárů, k vyhledávání a záchraně osob či likvidaci úniku neznámé látky na 

vodní hladinu, ale i požární útok s překážkami na čas. I když nám jeden 
večer nepřálo počasí a nemohli jsme uspořádat tradiční stezku odvahy, 
svou nebojácnost si účastníci vyzkoušeli při přespání v lese ve vlastnoruč-
ně vyrobených přírodních příbytcích. Dále absolvovali pochod po okolí, 
při kterém si ověřili práci s buzolou a určování azimutů. Doplňkovými 
soutěžemi byly již obvyklé - běh do vrchu, střelba ze vzduchovky, branný 
závod.  Program byl opět plně nabitý, mezi další činnosti patřilo i vaření 
oběda v přírodě. Tábor na závěr vyvrcholil celodenním výletem, kdy jsme 
navštívili malé ZOO v areálu pivovaru Kocour ve Varnsdorfu a poté krytý 
bazén v Rumburku. Všem zaměstnancům těchto zařízení náleží náš dík za 
jejich vstřícnost.
Naše poděkování za pomoc při uspořádání této akce patří všem, kteří se 
jakoukoli formou, nejen peněžní, podíleli na jejím hladkém průběhu. Pře-
devším to bylo Město Šluknov, dále Technické služby Šluknov, Plaston CR 
Šluknov, pan Pecka - Restaurace Club, výroba knedlíků NABO Šluknov, 
výroba knedlíků pan Džbánek, Železářství Šroubek Šluknov, Pekárna Ha-
back, Potraviny D+S, Rudolf Svoboda – služby a řemesla Vilémov, Lékárna 
BONA D. Poustevna, Lékárna Herba Šluknov, Kovovýroba Peřina Hrádek 
nad Nisou a pánové Martin Novák a Petr Benda a pár dalších, kteří si ani 
nepřáli být jmenováni. V neposlední řadě opět nesmíme zapomenout po-
děkovat vlastníkům louky, Skautům z Varnsdorfu, za propůjčení tohoto 
hezkého koutku v našem okolí, kteří nám opět zapůjčili i kompletně posta-
vený tábor. Ještě jednou všem děkujeme za přízeň, kterou nám věnujete. 

J.Müller, velitel SDH Šluknov

dých.Přišli se podívat i někteří ro-
diče, kteří se vlnili v rytmu společně 
s dětmi.
Vlna v pažích byl základní pohyb, 
od kterého se odvíjelo vše. Vlna vel-
ká, která zaplaví pohybem všechny, 

nebo jen malá, na kterou se musí 
všichni soustředit, aby ji v pohy-
bech dětí našli. V tom bylo kouzlo. 
Pohyb se postupně přeléval do ce-
lého těla a každý si našel vlnu sobě 
vlastní. Z vln, dalších pohybů a kro-
ků vznikla krátká choreografie, kte-
rou uměl po mnoha opakováních 
každý tanečník.
Na rozloučenou udělali všichni 
tanečníci kruh, přidali se dokonce 
někteří rodiče, a každý v něm mohl 
předvést své taneční umění. Upro-
střed kruhu zatančili i Klára s Rafa-
elem, na nichž mohli všichni oči ne-
chat. Děti svou vděčnost nemohly 
vyjádřit lépe než úsměvem na tváři, 
opakováním pohybů, nesčetnými 
dotazy na Kláru a Rafaela. Všem 
na srdci však ležela nejdůležitější 
vyslovená otázka, vlastně otázky: 
Přijedou zase? Kdy přijedou? Co se 

nového naučíme?

Foto a text: Marie Palánová

V rámci programu terénní a so-
ciální práce MÚ Šluknov se kon-
cem června konala akce Zaparkuj 
v parku. Na realizaci akce se po-
dílely organizace Vaše Harmonie 
o.p.s., Teen Challenge, Oblastní 
charita Šluknov, Střední lesnická 
škola a Střední odborná škola so-
ciální. Všem uvedeným bychom 
rádi poděkovali za účast a pomoc 
při přípravách. Pod vedením pana 
Mgr. Anděla v zámeckém parku vy-

stoupili žáci SLŠ a SOŠS s blokem 
písní. Dále zatančily děti z před-
školního klubu Ambrela.
Návštěvníci se mohli občerstvit 
a popovídat si se sociálními pra-
covníky v čajovně. Děti za odměny 
plnily různé úkoly, které si pro ně 
zástupci jednotlivých organizací 
připravili. 
Na konci celého dne byly vylosová-
ny odměny pro soutěžící děti.

Bc. Marcela Postlerová



PLASTON GROUP je mezinárodní společnost s výrob-
ními a distribučními společnostmi ve Švýcarsku, České 
republice, Číně a USA. 
Pro naši pobočku v České republice hledáme spolehlivé 
a technicky zdatné pracovníky.

Kvalifikační požadavky

SOU, SO ve strojírenském oboru
Praxe v oboru nástrojař
Znalost výkresové dokumentace
Znalost problematiky montáže a údržby forem na lisování 

plastů
Řidičský průkaz – skupiny B
Jeřábnický a vazačský průkaz výhodou

Předpoklady uchazeče

Vysoké pracovní nasazení
Velká míra odpovědnosti
Týmový přístup – spolupráce při řešení problémů
Komunikativnost
Časová flexibilita
Důslednost a spolehlivost
Všeobecný technický přehled
manuální zručnost

Pracovní náplň

Opravy, montáž a údržba vstřikovacích forem na plasty
Broušení, soustružení, frézování, leštění a dolícování
3-směnný provoz

Nabízíme

Zajímavou práci v rostoucí mezinárodní společnosti, pří-
jemné pracovní prostředí

Možnost osobního a profesního rozvoje
Dotované závodní stravování
Firemní vzdělávání
Firemní bonusový systém

Další informace

Přihlášky k výběrovému řízení včetně profesního životopisu 
a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte na perso-
nální oddělení k rukám paní Ing. Zuzaně Dinhové.
PLASTON CR, s.r.o.
Královská 1972, 407 77 Šluknov
Ing. Zuzana Dinhová, e-mail: zuzana.dinhova@plaston.com, 
tel.: 412 314 411, www.plaston.com

PLASTON GROUP je mezinárodní společnost s výrob-
ními a distribučními společnostmi ve Švýcarsku, České 
republice, Číně a USA. 
Pro naši pobočku v České republice hledáme spolehlivé 
a technicky zdatné pracovníky.

Kvalifikační požadavky

Středoškolské vzdělání technického směru
Praxe v oboru zpracování plastických hmot vstřikováním 

výhodou
Znalost procesu vstřikování plastů
Znalost práce na PC
Řidičský průkaz – skupiny B
Znalost NJ/AJ výhodou

Předpoklady uchazeče

Vysoké pracovní nasazení
Velká míra odpovědnosti
Dobré komunikační schopnosti
Časová flexibilita
Důslednost a spolehlivost
Technické myšlení

Pracovní náplň

Příprava technologických postupů
Zavádění nových produktů do výroby
Optimalizace technologických procesů
3-směnný provoz

Nabízíme

Zajímavou práci v rostoucí mezinárodní společnosti, pří-
jemné pracovní prostředí

Možnost osobního a profesního rozvoje
Dotované závodní stravování
Firemní vzdělávání
Firemní bonusový systém

Další informace

Přihlášky k výběrovému řízení včetně profesního životopisu 
a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte na perso-
nální oddělení k rukám paní Ing. Zuzaně Dinhové.
PLASTON CR, s.r.o.
Královská 1972, 407 77 Šluknov
Ing. Zuzana Dinhová, e-mail: zuzana.dinhova@plaston.com, 
tel.: 412 314 411, www.plaston.com

PLASTON GROUP je mezinárodní společnost s výrob-
ními a distribučními společnostmi ve Švýcarsku, České 
republice, Číně a USA. 
Pro naši pobočku v České republice hledáme spolehlivé 
a technicky zdatné pracovníky.

Kvalifikační požadavky

SOU zaměření elektro (platné dle vyhlášky 50/78 Sb.)
Praxe v oboru 3 roky
Zkušenost s opravami a údržbou strojního zařízení ve vý-

robě
Znalost a orientace ve výkresové dokumentaci
Znalost hydraulických a pneumatických systémů
Řidičský průkaz – skupiny B
Průkaz na VZV výhodou

Předpoklady uchazeče

Vysoké pracovní nasazení
Velká míra odpovědnosti
Týmový přístup – spolupráce při řešení problémů
Komunikativnost

Pracovní náplň

Oprava a údržba hydraulických vstřikovacích strojů na 
plasty

3-směnný provoz
Nabízíme

Zajímavou práci v rostoucí mezinárodní společnosti, pří-
jemné pracovní prostředí

Možnost osobního a profesního rozvoje
Dotované závodní stravování
Firemní vzdělávání
Firemní bonusový systém

Další informace

Přihlášky k výběrovému řízení včetně profesního životopisu 
a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte na perso-
nální oddělení k rukám paní Ing. Zuzaně Dinhové.
PLASTON CR, s.r.o.
Královská 1972, 407 77 Šluknov
Ing. Zuzana Dinhová, e-mail: zuzana.dinhova@plaston.com, 
tel.: 412 314 411, www.plaston.com

AKCE ZÁŘÍ
AROMAMASÁŽ záda + šíje - 155 Kč

AROMAMASÁŽ celková - 275 Kč
PEDIKÚRA - 175 Kč

+ masáž nohou ZDARMA
50% SLEVA

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ
s masáží obličeje, krku a dekoltu

lávovými kameny - 330 Kč
(dříve 660 Kč)

Salon MAX - Královská 827, Šluknov 407 77
Jana Drábková - 731 812 671

Jana Pokorná 725 176 684
www.salonmax.cz

Nabízím k prodeji novostavbu v lokalitě Království

Cena za hrubou stavbu je 880 000 Kč vč. - střecha, fasáda, okna a dveře.
Cena domu na klíč - 1 600 000 Kč. Více informací na č. 777 007 667.

Vážení přátelé divadla,
od pondělí 18. srpna jsme již zahájili předprodej těchto představení:
Byt na inzerát - 8. října v 19 hodin 
- ztřeštěná komedie, ve které hrají Adéla Gondíková nebo Jana Zenáhlí-
ková, Ivana Andrlová nebo Veronika Jeníková, Marcela Nohýnková nebo 
Vlasta Žehrová, Lucie Svobodová nebo Olga Želenská, Martin Zounar, 
Marcel Vašinka, Zbyšek Pantůček, Filip Tomsa nebo Martin Sobotka 
(předplatitelská sk. "C")
Vstupné: 240, 230 a 210 Kč
Hráči - 9. října v 19 hodin
- zajímavá tragikomedie z prostředí falešných karetních hráčů.
Hrají: Michal Dlouhý, Martin Písařík, Vasil Fridrich, Lukáš Jurek a další 

(předplatitelská skupina „A“)
Vstupné: 230, 220 a 200 Kč
DAN BÁRTA & ROBERT BALZAR TRIO - 11. října ve 20:30 hodin
Dan Bárta je považován za jednoho z nejtalentovanějších a nejvšestraněj-
ších zpěváků. Od roku 2000 vystupuje společně s jazzovým souborem Ro-
bert Balzar Trio, jehož repertoár tvoří převážně vlastní skladby a originálně 
upravené jazzové standardy.
Vstupné: 200 Kč
Rezervace vstupenek: http://vstupenky.divadlo.varnsdorf.cz/

Městské divadlo Varnsdorf, tel. 412 372 568, 
e-mail: divadlo@varnsdorf.cz



Na perfektně připraveném travna-
tém hřišti ve Starých Křečanech se 
v sobotu 26. července 2014 usku-
tečnil historicky 1. ročník Multi-
turnaje v malé kopané pod záštitou 
spolku SEVER V POHYBU. Pod 
názvem Multiturnaj se ukrývají tři 
různé dílčí turnaje, které se budou 
konat opakovaně. Jako první se 
tento rok uskutečnilo Mistrovství 
světa, bude následovat Liga Mistrů 
a jako poslední proběhne Český po-
hár SEVERu V POHYBU.
První díl Multiturnaje se tedy nesl 
v duchu právě skončeného Mis-
trovství světa 2014 v Brazílii a jed-
notlivé týmy mohly zaregistrovat li-
bovolný národní tým z celého světa. 
Prvního ročníku se nakonec zúčast-
nilo úctyhodných 16 zemí z růz-
ných koutů světa, takže byly k vi-
dění výkony fotbalových velmocí 
i trpaslíků a samozřejmě nechyběli 
ani úřadující mistři světa z nedávno 
skončeného šampionátu.
Týmy se při prezentaci rozlosovaly 
do čtyř skupin po čtyřech, a jelikož 
i počasí vyšlo nádherně, tak nic ne-

bránilo tomu, začít boje o umístění ve skupinách. Do osmifinále postupo-
valy všechny týmy, a tak bylo podstatné umístění ve skupinách. Pořadí ve 
skupinách určilo, kdo s kým si právě vyřazovací boje zahraje, a tak se v os-
mifinále setkaly tyto dvojice: Vietnam - SSSR, Mexiko - Brazílie, Argentina 
- Kokosové Ostrovy, Katar - Francie, Nizozemí - Ghana, Německo - ČR, 
Vatikán - Bahamy, Kolumbie - Kamerun.
Mistrovství nakonec ovládl zcela jednoznačně tým Kataru, který si ve finále 
hravě poradil s Ghanou, a tak jim byl zaslouženě předán pohár pro vítěze 
turnaje, dárkový koš, zlatavý mok a putovní pohár.
V boji o 3. místo si to rozdaly Mexiko a Bahamy, které byly nakonec v pe-

Foto a text: Pavel Dinh 
za SEVER V POHYBU

První poločas utkání byl vyrovnaný, i když jsme přeci jen měli více ze hry 
my. Soupeř tvrdě fauloval již při převzetí míče. Domácí se dostali do vedení 
po penaltě. Naštěstí jsme neznervózněli a brzy Holešovský hlavou vyrov-
nal.
V druhé půli jsme po deseti minutách rozhodli, když dva nádherné góly dali 
Dobeš, po pěkném individuálním průniku, a Očipka, přesnou střelou na 
zadní tyč.
Celé mužstvo zaslouží velkou pochvalu za perfektní výkon v celém utkání 
a jsem pevně přesvědčen, že si všichni zápas dostatečně užili. I náhradníci 

naltovém rozstřelu úspěšnější a ra-
dovaly se tak z umístění na bedně.
Došlo také na vyhlášení nejlepších 
jednotlivců: nejlepším hráčem byl 
vyhlášen Jakub Knitl z Mexika, 
nejlepším brankářem J. Marunič 
z Vietnamu a nejlepším střelcem 
Patrik Havel z Kataru, který zazna-
menal 12 zásahů.
Naši reprezentovali tým Argentiny 
a Kolumbie, oba týmy vypadly v os-
mifinále, Kolumbie po dlouhém pe-
naltovém rozstřelu. 
Tímto bychom chtěli poděkovat 
všem zúčastněným týmům za jejich 
výkony a hru v rámci fair play. Velké 
díky patří také sponzorům: Ratio 
Rumburk, EXE Rumburk, Klášter-
ní vinárna U Belgičana, Restaurace 
Střelnice, Caffé-Music-Bar Pepino, 
Masáže Petra Spěváková, www.
sportovni-pomucky.cz a Tiskárna 
Šedivý.
Děkujeme za vaši důvěru a sdílení. 
A ať nikomu neuteče žádná super 
akce pořádaná naším spolkem. 

Chtěla bych se vrátit k zajímavému 
článku Ing. Ivy Jaburkové o vzniku 
kamenné kašny a nabídnout vám 
pověst, týkající se rybníku na ná-
městí. 
Pranýř

Až do roku 1838 byl na šluknov-
ském náměstí rybník zvaný „Plüm-
pe“, na který byli dřívější obyvatelé 
Šluknova velice pyšní, protože to 
považovali oproti jiným obcím za 
přednost. Místní často říkávali: 
„Šluknov je na vodu tak bohatý, má 

se dobře zapojili. 
Prostě, kéž by to takto pokračovalo. Tento den nám vycházelo téměř vše. 
Nesmíme usnout na vavřínech, je to jen první zápas.
Branky: Holešovský, Dobeš, Očipka

Rozhodčí: Zvonař
Střely na bránu: 2-7, vedle 3-8, fauly 23-18, rohy 7-3, 
Sestava: Janda - Knížek, Holešovský, Lukáč, Koukol, Zounar, Kirchner, 
Dobeš, Hajduk (Jiřinský), Očipka (Šeliga), Horák (Mráz). 

Ladislav Čurgali 

rybník uprostřed náměstí“.
Ve starých dobách rostly kolem 
stromy, ale ze dvou stran vedly 
k rybníku schody, aby se lidem 
dobře nabírala voda. Naproti fontá-
ně stál vysoký sloup, který lidé na-
zývali „Staupsäle - trestající sloup“ 
a na kterém byl úplně nahoře při-
pevněn koš. V tomto koši musely 
sedět děti za trest, když se špatně 
chovaly ke svým rodičům. K němu 
pak přicházeli školáci, aby si při 
pohledu na trestaného uvědomili, 

jak se mají k rodičům chovat a že 
nemají porušovat čtvrté Boží při-
kázání: Cti otce svého i matku svou.
Ke konci existence tohoto sloupu si 
zde muž jménem Pavel ze šluknov-
ského předměstí musel odpykávat 
svůj trest, protože pozdvihl ruku 
proti své matce.
Mnoho let poté si musela nějaká 
žena odpykávat trest v místním 
vězení za jakýsi přestupek a navíc 
ještě zamést celé veliké náměstí 
a odpad odvézt na káře. Tu ji potka-

la jedna z dcer tehdy potrestaného 
Pavla. Byla to žena velice hodná 
a pracovitá, která se těšila všeobec-
né vážnosti. Když míjela trestanky-
ni, soucitně k ní promluvila: „Ale 
řekni mi, kam musíš ten odpad od-
vézt?“. Na to se jí dostalo pohotové 
odpovědi: „Do koše, ve kterém seděl 
tvůj otec.“
Co myslíte, pomohlo by, kdyby si 
lidé v dnešní době takto museli od-
pykávat své přestupky?

Helga Hošková

Další z pověstí, která by vás mohla 
zajímat, se týká Království a bude 
součástí brožurky, ze které vám bu-
deme dávat „ochutnávat“.
Před dávnými časy na Jitrovníku 
pobývali drsní a suroví obři, kteří 

vedli nezřízený život a lidé je pova-
žovali za lidožrouty. Pro obveselení 
si na Jitrovníku postavili kuželkář-
skou dráhu, na které hráli s devíti 
zlatými kuželkami a šesti zlatými 
koulemi. Při hře hodovali a kleli, 

až se vše kolem otřásalo a Bohu i li-
dem se posmívali.
Jednoho dne, právě na svátek 
Všech svatých, prováděli svá alotria 
v mnohem větší míře než kdyko-
liv jindy. Tu se náhle otevřel Měsíc 

a na zem začala padat ohnivá koule, 
která kuželky, koule i samotné obry 
zarazila do země. Ještě dnes leží 
pod kopcem Jitrovník zlatý balvan 
a čeká, až jej někdo objeví.

Helga Hošková





Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že 
opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý,Tetra hně-

dá a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: 15-20 
týdnů. Cena 149 -180 Kč/ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale 

téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční: 

V sobotu 20. září a 18. října 2014
Šluknov – na náměstí u lékárny - 16.20 hodin

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

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

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

Restaurace Club Šluknov
přijme

kuchaře/kuchařku 
Praxe nutná.

Bližší informace 
na tel. č. 777 199 451

Vydává: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688 v nákladu 1500ks, e- mail: sluknovak@mesto-sluknov.cz nebo sluknovak@seznam.cz. Uzávěrka 
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pod r. č. E 12233. Tisk: Tiskárna Jiří Mänzel. Názory redakce se nemusejí shodovat s názory dopisovatelů a vydavatel nezodpovídá za obsah placené inzerce. Nevyžádané 
rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo externí materiály upravovat a krátit. 



Kandidátní listina MO ČSSD Šluknov
pro komunální volby 10. - 11. října 2014

Město jsme my všichni.
Rozhodněme správně, 

kdo nás bude v příštím období vést!

Naši kandidáti chtějí všem naslouchat,
se všemi diskutovat a s rozumnými spolupracovat proto, 

abychom město lépe vedli.

Tomáš Varga
37 let,  řidič autobusu
ČSSD

Ladislav Čurgali
42 let, ředitel bankovní 
pobočky, bezpartijní

Ing. Milan Kořínek
68 let, důchodce, bývalý 
starosta města, ČSSD

Mgr. Eva Haladová
71 let, důchodkyně
ČSSD

Ing. František Štefáček BBA 
37 let, voják z povolání, 
soudní znalec, bezpartijní

Blanka Vargová
36 let, kulturní referentka MÚ 
ČSSD

Josef Halada
67 let, důchodce, současný 
zastupitel města, bezpartijní

Josef Krejčík
72 let, důchodce
ČSSD

Stanislav Ločárek
78 let, důchodce
ČSSD

Ilona Levandovská
35 let, RD
ČSSD

Pavol Beníček
45 let, strážník MP
ČSSD

Vilma Augustinová
64 let, důchodkyně
ČSSD

Miloš Riemer
41 let, řidič z povolání
ČSSD

Mgr. Jitka Slaninová
53 let, ředitelka MŠ
bezpartijní

Ludmila Krausová
56 let, pracovnice MÚ
ČSSD
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