Pohádkový
les

PO – PÁ 9.00 – 17.00
9.00 – 1 .00 1 .30 – 17.00

Zprávy ze
zastupitelstva
ČERVEN 2008 • ČÍSLO 6 • CENA 5,-

REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO ŠLUKNOV

Většina obyvatel našeho města a zřejmě i mnoho návštěvníků Šluknova, si povšimli, že podstavec před budovou
lesnické školy již nezeje prázdnotou, ale je na něm umístěna busta Tomáše G. Masaryka. Tato, již na první pohled, velmi
příjemná změna se odehrála sedmého května po poledni. Slavnostního odhalení se zhostil Jaroslav Foldyna, krajský
zastupitel a starosta Šluknova Milan Kořínek. Na odhalení busty T. G. M. dorazili také další pozvaní hosté, například
zástupci Lesů ČR nebo členové spolku T. G. M. Na tuto, pro naše město jistě významnou událost, přišla i řada občanů, jak je
patrné z dolní fotografie a můžeme prozradit, že z jejich reakcí a později také podle slov dalších lidí, kteří si přišli bustu
prohlédnout, se nápad osadit podstavec právě bustou Tomáše G. Masaryka a samotné dílo sochaře Alberta Králíčka, velice
líbí. Přejme tedy bustě T. G. M. hodně dlouhý “život” v našem městě.
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Informace z městského zastupitelstva, aneb
akce současné a plány do budoucna
Lidé si občas postěžují na malou informovanost o dění ve městě. Ne každý má možnost číst zápisy z rady či zastupitelstva
na internetu. Je asi neoddiskutovatelné, že jednou z největších akcí od roku 1945 je ve Šluknově rekonstrukce zámku a
autobusový terminál. Zastupitelstvo přijalo další prioritní projekty města včetně pořadí důležitosti. (Výběr byl proveden z
mnoha návrhů, někdy velmi kuriózních):
1.Sokolovna jako víceúčelový sál (jako byl kdysi). 2. Rekonstrukce náměstí Míru. 3.Revitalizace zámeckého parku, z
něhož se večer stává "šervůd". 4. Centrum zásahových služeb (sloučení všech záchranných složek do jednoho centra). 5.
Rekonstrukce veřejného osvětlení. 6.Projekt městská kulturní zařízení - kino, klub,knihovna. Přednostně snad fasáda
klubu. 7. Nová radnice - rekonstrukce (bezbariérové přístupy, sloučení kanceláří do jedné budovy ap.). 8.Rekonstrukce
objektu části býv. zdravotnického střediska na bytové jednotky. Zatím se budou připravovat projekty a hledat finanční
zdroje.
Další akce: 1) Nákladná rekonstrukce základní školy: Ta probíhá, dodavatelem stavby je místní firma. Jisté problémy se
objevují při rozpočtech a financování. 2) Urnový háj. Kolumbárium na hřbitově bylo totálně zničeno vandaly. Podle
příslibu starosty by celková rekonstrukce měla být provedena ještě v tomto roce. Za nešťastný je třeba považovat někdejší
prodej domku správce hřbitova u hlavní brány na soukromou garáž. 3) Další market (markety) ve městě by měl vyrůst na
Rumburské silnici. Buď na místě bývalého Bytexu (údržba) nebo na louce mezi pekárnou a sídlištěm. Zatím však žádné
závazné jednání s investory neproběhlo. 3) Technické služby. Po reorganizaci ředitel Ing. Novák na vlastní žádost odchází.
Novým vedoucím jmenoval starosta města bývalého městského strážníka Zdeňka Černého. Na MP jej zřejmě nahradí
Daniel Žebro. Úvahy o snížení stavu MP kvůli milionovým nákladům z městského rozpočtu zatím nejsou reálné, Šluknov je
totiž PO ČERTECH veselé město! Snad se občané dočkají alespoň větší aktivity městské policie. 4) Neschůdný chodník v
Sokolské ulici (příchod k policejní stanici, poměrně silný automobilový provoz a cesty dětí do školy) se bude řešit až v 2.
polovině roku. 5) Prodeje domů z majetku města probíhají poměrně čile díky hypotékám. Bohužel, poměrně levně za
částky podle starších odhadů. Převody nemovitostí mezi soukromými vlastníky dosahují cen 2 - 3x vyšších. Navíc nejsou
záruky, že osoba, která levně koupí zanedbaný městský dům, jej opraví a pořídí fasádu, takže existuje riziko zhoršování
vzhledu města.
Významné akce ve městě, organizované jinými vlastníky: 1) Rekonstrukce Střední lesnické školy . Nákladná akce,
financovaná vlastníkem - krajským úřadem. Bude snad mít i krásnou fasádu podle památkářů. Vedení školy prosadilo sochu
T. G. M. před objektem, částečně přispělo i město Šluknov. Původní socha z téhož místa, Josef II., odstraněná po vzniku
ČSR, má důstojné místo na zahradě vily Art. 2) Bývalá měst. sladovna s domem (u spořitelny) bude novým vlastníkem
opravena, má s ní velké plány. Ruina zámecké sladovny je stále v rukou původního vlastníka, který nedodržel sliby o
zbudování malého pivovaru s restaurací a pivnicí. 3) Nejkrásnější vily ve městě jsou postupně zušlechťovány - vila Art
(býv. Weberova ) a funkcionalistická v Císařském (býv. Pietschmannova) soukromými vlastníky. Ještě zbývá Kreibichova
(knihovna), ta ale patří městu. 4) I domy na náměstí jsou z velké většiny v pořádku díky péči soukromých majitelů.
Revitalizace náměstí přispěje i k úpravě a redukci zeleně.
Další informace: 1) Větrné elektrárny: objevili se noví zájemci o investování v Království. O jejich realizaci budou někdy
rozhodovat zastupitelé a hlavně občané. 2) Věčným “evrgrínem” (nejen) ve Šluknově jsou hnusné skládky. Není jednoduší
odvézt odpady, které se nevejdou do popelnice, ZDARMAdo sběrného dvora technických služeb v Císařském, než se s tím
tahat až na Hartu? Daleko blíž je příšerná skládka ve městě v Tovární ulici (mezi Bekonem a Výkupem). Není úplně jisté,
zda o ní MP a obec ví, asi ano. Běžte se tam podívat, stojí to za to. Městská vyhláška by to mohla řešit udělováním tvrdých
TĚLESNÝCH trestů.
Přes všechno úsilí je naděje o malebném Šluknově zřejmě poměrně malá. Jistě by bylo vhodné více se obracet na
Šluknovské noviny. Budou zajímavější a přinesou více informací. Neobávejte se, že Vás někdo veřejně zostudí za pravopis
nebo za kritiku. S tím bylo sice možno se v minulosti setkat, ale ty doby už jsou snad díkybohu pryč.
Pavel Kout st.

Sběrný dvůr ve Šluknově - zdarma
provozovatel: Technické služby Šluknov spol. s r. o., adresa: Císařský 378, Šluknov, telefonní číslo: 412 386 202;
736 633 590
do sběrného dvora lze odkládat:
- objemný odpad (starý nábytek, koberce, zahradní nábytek apod.) - elektro odpad a elektrozařízení (lednice, pračky,
vysavače, počítače, hračky, toastery - televizory, ost. hudební nosiče aj.) - svítidla (zářivky, žárovky) - odpad ze zeleně
(tráva, větve a jiný biologicky rozložitelný odpad), dřevo - baterie, akumulátory, galvanické články - použité rostlinné oleje,
tuky, technické oleje, olejové filtry - jiné motorové, převodové a mazací oleje - zbytky barev a ředidel, lepidla, tiskařské
barvy vč. jejich obalů, rozpouštědla a jejich směsi - fotochemikálie, odmašťovací přípravky a detergenty - textilie a dílenské
odpady znečištěné ropnými produkty - směsný komunální odpad - stavební suť (do 1m 3 - zdarma) - plast, papír, sklo,
pneumatiky (omezené množství)
POUZE PRO FYZICKÉ OSOBY S TRVALÝM BYDLIŠTĚM VE ŠLUKNOVĚ (NUTNÝ OP) A PRO
REKREANTY UŽÍVAJÍCÍ REKREAČNÍ OBJEKT VE ŠLUKNOVĚ
Po - pá: 7:00 - 14:00; so: 8:00 - 11:00
provozní doba červen:
provozní doba od července: Po - 8:00 - 13:00,
Út - 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
St - 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00,
Čt - 8:00 - 13:00
Pá - 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
So - 8.00 - 14:00
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Slovo starosty: Prázdniny nebudou pro městský
úřad odpočinkem, ale dobou mnohých akcí
Jsme na začátku léta, prázdniny a dovolené nám klepou na dveře, ale pro město a
jeho složky tato doba znamená nejpříhodnější dobu
pro stavební práce a práce na
komunikacích. Pro letní sezónu připravil odbor výstavby především dvě záležitosti. Nejprve pokračování
oprav místních komunikací
v Království, které byly
započaty už v loňském roce,
a podle záměru, schváleného
v zastupitelstvu, se bude
postupovat dál. Bude použita technologie „štětování“
stejně jako v první fázi a
bude se pokračovat spodní
cestou proti proudu potoka
až pod hasičskou zbrojnici a
přejde se na spojku mezi
Královstvím a Rumburskou
silnicí, dokud se nevyčerpají
prostředky na akci vyčleněné, tedy částka 1,7 milionu
korun. Ta by měla orientačně
2
stačit na 8 až 10 tis. m podle
stavu podkladu. Podle uzavřené smlouvy nastoupí firma Korekt koncem června.
Druhou skupinou jsou
opravy frekventovanějších
místních komunikací, jejichž povrch se bude upravovat souvislou vrstvou obalované směsi. Tady se
pokusíme využít stejného
systému, jako v minulém

volebním období, kdy jsme
našli velkého dodavatele,
který byl ochoten provést
práce a vytvořit nám splátkový kalendář, díky němuž
jsme mohli vynaložené náklady hradit po zbytek volebního období. Bylo proto
vypsáno výběrové řízení na
dodavatele stavby a rada města koncem května schválila
výběrovou komisi, která do
konce června posoudí došlé
přihlášky (první zájemci o
zakázku se již ozvali) a
vybere dodavatele.
Seznam ulic, které budou
takto opraveny, schválilo
zastupitelstvo již loni a po
skončení výběrového řízení
ho znovu aktualizovaný uveřejníme. Záleží totiž na nabídce, kterou uchazeči předloží, a kolik bude skutečných peněz potřeba. Zastupitelstvo určilo, že částka
pro tyto účely bude do 10
milionů korun, čímž je rozsah zakázky limitovaný, a
na něj se bude seznam komunikací „napasovávat“.
Do oblasti stavebních
prací, které se musí udělat
přes léto, patří i opravy
komínů na našich obytných
domech, které jsou mnohdy
v havarijním stavu a další
zimu by bez nebezpečí pro
nájemníky nemusely přeč-

kat, a hlavně pak nová fasáda
na spořitelně. Tuto záležitost
máme v programovém prohlášení a při sestavování rozpočtu na rok 2008 jsme ji
zařadili jako prioritní. Protože se jedná o jednu z významných staveb ve městě,
musí se její venkovní úpravy
letos kompletně dokončit.
Doufám jen, že nedojde k
nečekaným průtahům kvůli
památkové zóně, ale zatím
platí, že stavba je i po této
stránce připravená a bude
probíhat hladce.
Trochu dál do budoucnosti
se dívá spolupráce s městy v
Německu, konkrétně se
Sohlandem a Oppachem. V
tomto období je možné podávat žádosti o dotace na
s po l e č né př e s hr a ni č n í
projekty do programu Cíl 3
Ziel 3, a pro nás je velice
aktuální a příhodné zažádat
o dotaci na zřízení společného lesnického muzea. Jeho česká část by měla být v
posledním poschodí zámku
a měla by navazovat na už
hotovou expozici na německé straně, v bývalé škole v
Sohlandu.
Protože program Cíl ale
má stanoveny nejen maximální, ale i minimální částky, o které se může žádat,
bude naše muzeum spojeno

se sohlandským několika naučnými stezkami, které budou mít počátek na zámku a
konec u zmíněné školy. Celkové náklady na projekt se
zatím odhadují na 80 tis.
EUR za muzea a 100 tis.
EUR na stezky. V těchto
chvílích se jedná o technice
podání žádosti, protože v ní
bude muset být uveden hlavní nositel buď město Sohland nebo Šluknov, způsob
předfinancování celé akce,
protože prostředky se budou
vracet až po dokončení, a administrátor, tedy subjekt,
který povede účetnictví, evidenci, bude zpracovávat
průběžné zprávy a v závěru
provede konečné vyúčtování.
Kromě hlavních partnerů
budou účastníky projektu i
Střední lesnická a Střední
odborná škola sociální ve
Šluknově a Myslivecký spolek v Sohlandu. Ty ovšem
nemají síly na administraci a
účtování záležitosti a budou
mít na starosti odbornou
stránku projektu.
Jen z namátkou vybraných
příkladů je vidět, že prázdniny nebudou pro městský
úřad a jeho pracovníky
žádnou dobou odpočinku.
ing. Milan Kořínek

Víte, že ... víte, že ... víte, že ... víte, že ...
…. Dětský domov v Lipové
pořádal 17. května Míčové
hry pro děti z Ústeckého, Libereckého a Středočeského
kraje, během nichž naši
hasiči představili dva plně
vybavené hasičské vozy? Ty
mezi dětmi vzbudily opravdovou senzaci i proto, že se
na vlastní oči mohly přesvědčit, na co které zařízení
je a co všechno s technikou
hasiči umí.
…. Vietnamská komunita
v Rožanech nabídla městu
pomoc při zlepšování jeho
vzhledu? Od začátku června
se Vietnamci budou starat o
bývalé hřiště u školy v Rožanech. Chtěli by ho uvést do

takového stavu, aby zde bylo
možno buď sportovat, nebo
jen tak v klidu posedět v příjemném prostředí. Všechny
náklady na úpravu by nesla
komunita sama bez příspěvku města.
.... Vlastivěda Šluknovského výběžku byla úspěšně a
slavnostně pokřtěna a je k
volně k prodeji v informačním centru na zámku? Kniha
je vytištěna na křídovém papíře a v mnoha kapitolách
podává ucelený obraz našeho regionu. Ve srovnání s jinými knihami je vzhledem
ke kvalitnímu obsahu i zpracování její cena 270,- Kč
velice nízká a přístupná té-

měř každému.
…. rada Ústeckého kraje
zrušila své dřívější rozhodnutí o prodeji bývalého
zdravotního střediska v Sokolské ulici městu Šluknov a
rozhodla o jeho prodeji formou veřejné dražby? Termín
dražby ani vyvolávací cena
zatím nebyly stanoveny. Toto rozhodnutí může znamenat dvě věci, buď středisko
přijde do rukou zatím neznámého subjektu, nebo je to
příležitost k možnému snížení ceny zákonnou cestou pro
město. Rada a příslušné odbory MěÚ budou proto další
kroky kraje bedlivě sledovat
a zvažovat.

…. ještě letos bude provedena oprava vstupní
brány od terminálu do areálu zámku? Původně byla
oprava zařazena do programu revitalizace zámeckého
parku na rok 2009, ale aby
nedocházelo k jejímu dalšímu chátrání kvůli rozbité
krytině a aby byla dodržena
stejná barva omítky jako na
budově zámku, provede se
oprava už nyní. Částka cca
66 tis. korun na předepsanou
střešní krytinu a omítku bude poskytnuta z rezervy v
rozpočtu města.
mk
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V sobotu čtyřiadvacátého května proběhl v kunratickém arboretu lesnické a sociální školy den otevřených dveří pro
veřejnost. Příchozí návštěvníci se mohli seznámit s různými druhy stromů a keřů, které se zde pěstují za účelem vzdělávání
studentů. Kromě výkladu o dřevinách se mohli návštěvníci seznámit s některými dravými ptáky a sovami a shlédli ukázku
letu těchto zajímavých ptáků. Pro děti bylo připraveno několik stanovišť s různými soutěžemi, jako například hod granátem,
či střelba ze vzduchovky. Počasí se též vydařilo, takže si tento den mohli všichni náležitě užít. Další příležitost k prohlídce
arboreta bude mít veřejnost v podzimních měsících.

Policisté připravují ještě před prázdninami
přednášky pro děti ze základní školy
Stalo si již skoro tradicí, že
na stránkách Šluknovských
novin hodnotí svou práci i
Obvodní oddělení Policie
ČR Šluknov. Od začátku
letošního roku šetřilo zdejší
oddělení celkem š edesát
devět trestných činů a z toho
bylo jedenadvacet majetkového charakteru.
Policisté objasnili třicet
čtyři trestných činů. Celková
objasněnost v tomto úseku je
v našem městě tedy těsně
pod padesát procent. Dále je
třeba konstatovat, že dalších
třináct případů se zpracovávalo v tzv. zkráceném pří-

pravném řízení. Dle našeho
trestního řádu se toto řízení
koná v případech trestných
činů, na které zákon stanoví
trest odnětí svobody do tří
let, tedy tzv. banálních, navíc
musí být splněna podmínka,
že podezřelý byl přistižen při
č inu nebo bezprostředně
poté.
Policisté také zpracovali za
stejné období sedmdesát dva
přestupkových spisů, z tohoto počtu se jim podařilo objasnit čtyřicet tři případů,
což pro statistiku znamená
téměř šedesát procent.
Určitě si občané města také

všimli, že se zdejší oddělení
v současné době omlazuje,
nastoupili k nám mladí policisté, především z RCCP. Jejich příchod na zdejší oddělení bude zcela jistě přínosem pro město.
Mám-li vyhodnotit protiprávní jednání občanů ve
Šluknově, pak musím konstatovat, že se ho velmi často
dopouštějí i nezletilci, tedy
osoby mladší patnácti let.
Toto by nás všechny mělo
znepokojovat. Není výjimkou, že mezi dětmi dochází k
násilné trestné č innosti,
například k vydírání, ale i k

znásilnění. Toto je alarmující zvláště proto, že se blíží
prázdniny a děti budou mít
velmi mnoho volného času.
Policie proto připravuje ve
spolupráci se základními
školami, a to ještě na závěr
školního roku, besedy a
přednášky. Během nich by se
děti měly dozvědět, co je to
protiprávní jednání, jak vidíme očima policie šikanu, jaké může mít následky, jak
nebezpečné jsou drogy a o
mnoha dalších tématech.
npor. Mgr. Dagmar Žáková,
zástupce vedoucího
OOP Šluknov

Napsali jste nám ...

Sedmnáctý ročník loutkařské přehlídky byl
moc pěkný, dojem kazilo pouze prostředí
V sobotu a v neděli 5. a 6.
dubna jsem se svým dvou a
půlletým synem navštívil již
17. ročník loutkařské přehlídky ve Šluknově, pořádané místním souborem Rolnička. Bylo příjemné zjistit, že
i v dnešní době existují lidé,
kteří jsou ochotni věnovat
svůj čas a energii činnosti,
která potěší děti i dospělé, a
to bez nároku na honorář.
Vystoupení několika sou-

borů ochotníků se mi velmi
líbilo, navíc dokázalo zaujmout a pobavit i mého potomka, což rodiče vždy ocení. Škoda jen, že celá akce (a
jak jsem se dozvěděl, tak i
pravidelná činnost souboru),
probíhala v prostředí takové
akce pro děti poněkud nedůstojném. Stav budovy v ulici
Na hrázi by už přece jen vyžadoval trochu větší zájem
majitele, dům připomíná

spíše ruinu než divadelní stánek místních nadšenců.¨
Naprosto tristní je pak stav
toalet, hned mi napadlo srovnání s restauracemi 4. cenové skupiny, které ještě za dob
mých studií byly běžným
koloritem větších i menších
měst. Jenže od té doby už
přece jenom uplynula řádka
let a je trochu ostuda, že se s
něčím podobným dnes
člověk setká na akci pořáda-

né především pro děti.
Hlavní však je poděkovat
všem organizátorům i účinkujícím za dvě příjemná odpoledne, i když si nemohu
od-pustit konstatování, že
17. ročník loutkařské přehlídky byl vizitkou nejen jejich, ale i majitele budovy. A
každý z návštěvníků už si
udělal sám obrázek, jaké to
byly vizitky.
L. Pokorný, Rumburk

INFORMACE

STRANA 5

ŠLUKNOVSKÉ

Den dětí se může slavit
různě, ale hlavně hravě a
šťastně. Tím jsme se řídili
také, a proto jsme pro děti ze
Šluknova a okolí připravili v
sobotu 31.května opět Pohádkový les v kouzelném
prostředí Karlova údolí.
Cestičky, stromy, tráva byly
ozdobeny, aby děti s rodiči
věděli kudy za soutěžemi. A
že jich přišlo požehnaně! Po
zvládnutí každé soutěže dostaly děti nejednu sladkost
od rozličných pohádkových
postav (Červená Karkulka,
Vodník, Čert a Káča, Kouzelníci, Draci, Pat a Mat,...).
Díky sponzorským darům
nebylo nutné vybírat vstupné, což jistě také přistělo k
velké návštěvnosti. Naše díky proto patří jmenovaným
firmám i soukromníkům:
Železářství u Šroubka,
Elektro Navrátil, Haback,
Zemědělství Houdek, Plas-

ton, Topos, Restaurace Club,
Kamenolom Colas, Severní
stavební, Ovoce a zelenina
Poláček, Marius Pedersen
Rožany, Kamenoprůmyslové závody Šluknov, Trigon
Z á bo rs k ý, St a ve b ni ny
Kirchner, Potraviny D+S,
Večerka Patkaň.
Další poděkování si zaslouží dobrovolní pomocníci z 9. tříd ZŠ J. Vohradského, děkujeme tedy Věře
Vackové s dětmi, Petře Brodinové s dětmi, Milce Procházkové, Jiřímu Procházkovi, Janě Martincové,
Stanislavu Skácelovi, Lence
Macháčkové s rodinou,
Technickým službám, panu
Benátčanovi a všem, kteří
nějakým způsobem přispěli
k nádherně strávenému dni.

Pohádkový les
na den dětí

rp
více fotografií najdete
uprostřed novin
• Městská policie ŠLUKNOV
412 315 310, 602 881 677
• POLICIE ČR ŠLUKNOV 412 386 333
• HASIČI ŠLUKNOV
412 386 150
• POHOTOVOST V. Šenov 412 391 444

Jaký byl malý indický festival ve Šluknově?

Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare/Hare Ráma Hare Ráma Ráma Ráma Hare Hare znělo sálem
kulturního domu Šluknov v pátek 23. května. Početné publikum se zaposlouchalo do této pozitivní mantry a někteří se
dokonce přidávali ke zpěvu. Zpívání a poslouchání výše zmíněné mantry má přirozeně očistný účinek na každého bez
rozdílu. Celý program vedli členové duchovní organizace z Centra pro védská studia z Prahy. Zpívání se střídalo s
přednáškami a povídáním a zlatým hřebem večera bylo předvedení chrámového tance Bharata Natjam. Tanečnice za
doprovodu indické výrazové hudby překvapila a snad i potěšila přítomné nezvyklostí a hloubkou svého projevu. Ukázka
chrámového tance možná inspirovala diváky, kteří se v závěru programu na pokyn přednášejícího postavili a spontánně
tančili. Nechyběla ani slíbená ochutnávka indických specialit. O tom, že lidem opravdu chutnalo, svědčilo i to, že si
přídavky odnášeli domů a někteří si zapisovali recepty.
Děkujeme všem účastníkům za pomoc při vytvoření příjemné atmosféry a naše poděkování patří též těm, kteří se na celé
akci sponzorsky podíleli. Jsou to: město Šluknov, firma Plaston, manželé Chvojkovi - Šluknov, Tomáš Neumann - Kolín,
Jiří Záborský - Šluknov, Zdeněk Kirchner - Šluknov, Simona Vedmochová - Kolín, manželé Foltýnovi - Praha.
Brigita a Jaroslav Trachtovi
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Mateøinka na výpravì za poznáním
Také naše mateřská škola
je členem celostátní sítě
mateřských škol se zájmem
o ekologickou / environmentální výchovu MRKVIČKA. V tomto duchu
jsme se celý týden věnovali
vodě, tentokrát tomu, odkud
vlastně přišla.
První den jsme si nad
obrázky a prostřednictvím
improvizace povídali o tom
„kde se vzala voda“. Po
tomto úvodu jsme se rozhodli, že se půjdeme podívat
„jak to chodí“ v přírodě. A
tak jsme si druhý den nasadili batohy se svačinou a
vydali jsme se na „výpravu“
za vodním pramenem k
Doubku, kde se na malém
prostoru u lesa nachází pramen, potok a také malý rybníček, což je vodní ráj nejen
pro zvířátka, ale také pro
nás.
Cestou jsme poslouchali a
pozorovali přírodu, zdolávali různé překážky (přeskakování potůčku, přecházení
nakloněné lávky, přelézání
či podlézání větví apod.) a
byli jsme zvědaví, co nás v
cíli čeká. Po necelé hodině
jsme dorazili na místo, kde
jsme si po dlouhé cestě
odpočinuli nad svačinou.
Poté dostaly děti první

úkol, donést ve sklenici vodu
z potoka. Druhým úkolem
bylo najít pramen, víme, že
voda vždy teče dolů, tak
musíme do kopce. Po chvilce jsme pramen našli, voda v
něm byla křišťálová a tak
nám nic nebránilo v tom,

vodu z rybníka. Pak jsme
všechny sklenice postavili
vedle sebe a proti sluníčku
jsme zjišťovali, která voda je
nejčistší, a která naopak nejšpinavější. Zvítězila voda z
pramene, nejhůř dopadla voda z rybníka. Voda z potoka

abychom ji ochutnali. (Některé děti si ji dokonce braly
do lahví domů pro své nejbližší, aby omládli.) Malý
potůček, který z pramene
utíkal, jsme důkladně vyčistili od spadaného listí a
větví, za což jsme se dočkali
poděkování od běžící vody.
Také zde jsme naplnili sklenici vodou.
Třetím úkolem bylo nabrat

se sice zdála čistá, ale po
bližším prozkoumání jsme
zjistili, že tomu tak není.
Po krátkém odpočinku
jsme šli probádat rybník a
jeho okolí. A dočkali jsme se
nejednoho překvapení. Našli
jsme vodní šneky, pulce
(důkladně jsme si je prohlédli ve sklenici a poté jsme je
vrátili do vody). Viděli jsme
letět kachnu nad rybníkem,

žábu, která se schovala do
roští, vážky poletující kolem
rybníka a dokonce jsme zahlédli ještěrku spěchající se
schovat do rákosí.
A protože čas běží jako
ta voda, museli jsme se s
kouzelným místem na kraji
lesa rozloučit a vrátit se do
školky. Důkladně jsme si po
sobě uklidili, nechali jsme na
místě pouze nedojedená jablíčka pro lesní zvířátka, a
vydali jsme se zpět. Předškoláci dostali poslední úkol
najít cestu, kterou jsme přišli
a vést nás. Jednou či dvakrát
z cesty sešli, ale nakonec
jsme unavení, ale plni nových dojmů, došli do školky.
V následujících dnech jsme
si zahráli na „putování pramínku do oceánu a zpět“,
kdy jsme celý příběh vyjádřili pohybem za hudebního
doprovodu a seznámili jsme
se tak s vodním koloběhem.
Vytvořili jsme krásné koláže
vodního pramene z naší
výpravy a seznámili jsme se
s písničkou „Teče voda, teče“.
Celý týden se nám vydařil,
jsme plni nových zážitků a
dojmů a už se těšíme na další
výpravy za pozáním.
učitelky z MŠ

Už sedmé setkání občanů Pětiměstí proběhlo 10. května v Království pod televizní věží na Jitrovníku a jako tradičně
mělo stejný průběh, krásné počasí, příjemnou náladu, několik stovek účastníků z obou stran hranice, dostatek dobrého jídla
a pití a výbornou kapelu Peleton, která letos úspěšně a kvalitně vystřídala klasickou dechovku. Kromě pěších se objevili i
jezdci na koních a několik „cyklistů Babetistů“ na malých téměř už historických mopedech. Letošní ročník přinesl
důležitou změnu místo obce Friedersdorf, která splynula po správní stránce s městem Neusalza Spremberg, se novým
pátým členem sdružení stalo město Sohland, jehož starosta Matthias Pilz s ostatními kolegy podepsal aktualizované
společné Vyjádření vůle vzájemně spolupracovat ve prospěch občanů svých obcí a měst. Potěšitelná může být i zpráva, že se
v návrhu nového územního plánu Šluknova objevil i záměr investorů v budoucnosti obnovit na kopci restauraci a setkávací
místo se sportovištěm tak, jak tomu bylo kdysi.
mk
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Velké Březno - SK Plaston Šluknov 6 : 1
Sestava Šluknova: Bednář Tomáš, Holešovský Antonín, Kulhavý Jaroslav, Kozák Milan, Beneš Jiří ml., Hlavsa Petr Kirchner Zdeněk,
Čurgali Ladislav, Hermann Dan, Stelmaščuk Radek, Navrátil Zdeněk, střídal: Beneš Jiří st.
Bohužel se na utkání venku znovu nesešla alespoň většina hráčů. Někteří se omluvili až na poslední chvíli a tak se na sraz dostavilo jen 9
hráčů. Naštěstí se mužstvu rozhodl pomoci dorost, který v té době hrál domácí mistrovský zápas. O poločasu vystřídali Beneš a Navrátil,
aby bylo alespoň jedenáct hráčů. Jako střídající hráč vyrazil na zápas i legenda Šluknovského fotbalu Jiří Beneš, který dlouhá léta bojoval
za A-mužstvo a nyní hraje za starou gardu. Utkání začalo v obrovském vedru velmi vyrovnaně. Domácí nejprve svou velkou šanci
nevyužili, ale ani Šluknov na druhé straně ve dvou slibných šancích neuspěl. Březno ještě nemělo stoprocentní jistotu záchrany a tak asi
rozhodla hlavně větší vůle po vítězství. Ve svých šancích byli důraznější a všechny své tři příležitosti do poločasu využili.
Druhý poločas se hosté snažili snížit, ovšem domácím se opět dařilo své šance využívat. Čestný úspěch vstřelil po rohu Kirchnera
hlavou Hlavsa. Za domácí gól vstřelil Šittler 2, Šonda, Franěk, Ptáček, Zabloudil a Pavlík. Vysoká prohra byla vzhledem k vývoji utkání
velmi krutá. Musíme poděkovat všem hráčům, kteří i za takovéto situace bojovali za čest Šluknova a hlavně dorostencům za výpomoc.
Ohlasy po utkání: Jak dlouho ještě vydržíš s mužstvem, když se tak nedaří?
Hrobár Jaroslav - Byl jsem jako vedoucí mužstva ve Velkém Březně podruhé. Dnes a před 8 lety. Obě utkání jsme prohráli 1-6. Doufám,
že do Velkého Března jako vedoucí už nikdy nepojedu. To myslím smrtelně vážně!! Čau.
Jak jsi se cítil po těch letech znovu vA mužstvu?
Beneš Jiří (Viali) - Po prvotním doslova šoku z nominace na utkání se dostavila spousta emočních pocitů od nostalgie, euforie až po
velkou obavu, zda jsem schopen ještě po tak dlouhé době odvést výkon, kterým bych naše mužstvo výrazně nepoškodil či jinak negativně
neovlivnil. Na druhou stranu mohu prohlásit, že opět zažít zápasovou atmosféru, která mne okamžitě pohltila byl veliký zážitek a
samozřejmě obrovské potěšení bylo si zahrát se svými bývalými spoluhráči Jardou Kulhavým, Láďou Čurgalim, Péťou Hlavsou,
Zdenkem Kirchnerem a Tondou Holešovským. Vrcholem všeho byl splněný sen snad všech fotbalových otců, zahrát si zápas v Amužstvu
po boku se svým synem, který měl premiéru. Snad jen, že k té pomyslné třešničce na dortu chyběl dobrý výsledek z utkání. K samotnému
zápasu jen to, že hledat omluvu či vysvětlení k výsledku 6:1 pro domácí je velmi těžké, ale mohu říci, že předvedená hra našeho mužstva
zdaleka nebyla tak katastrofální jak výsledek napovídá, ale soupeř, který byl hladový po bodech z tohoto utkání přímo mistrovsky využil
veškeré chyby našeho mužstva a jak se říká, do čeho kopl to skončilo v naší bráně. Na závěr přeji klukům, aby těch zápasů s vítězným
koncem pro naše barvy bylo co nejvíce a synovi přeji v jeho fotbalové kariéře, aby mu hra jménem kopaná přinesla mnoho přátel,
kamarádů a úžasných sportovních zážitků, tak jak tato hra přinesla za ty dlouhá léta i mně. Váš velký příznivec Viali.

Jílové - SK Plaston Šluknov 2 :0
Sestava Šluknova: Bednář Tomáš, Holešovský Antonín, Kulhavý Jaroslav, Baulovič Josef, Hermann Dan, Navrátil Martin, Kirchner
Zdeněk, Blažek Petr, Luft Tomáš, Čurgali Ladislav,Diviš Stanislav, střídal: Stelmaščuk Radek
Šluknov přijel na hřiště favorita v derby znovu oslaben a proto byla taktika udržet co nejdéle čisté konto a udeřit v druhé polovině utkání.
Taktika ovšem vzala za své už v 16. vteřině utkání. Opravdu to není překlep, ano v 16. vteřině padl první gól domácích. Po rozehrání míč
putoval po pravé straně třemi přihrávkami kvelkému vápnu a prudká přihrávka se dostala až před prázdnou branku a to již nebyl problém
pro hráče domácích skórovat 1- 0. Domácí byli při chuti a snažili se zaskočené hosty dorazit, ovšem akce končili buď postavením mimo
hru a nebo u brankáře Bednáře. Když už to vypadalo, že do poločasu Šluknov udrží jen jednogólovou prohru, tak ve 41. minutě domácí
zvýšili na 2 - 0. Přesný pas za obranu útočník v samostatném nájezdu na branku s přehledem využil. Jedinou větší šanci hostů v prvním
poločasu měl Navrátil, ale z úhlu trefil jen tyč.
Druhý poločas Šluknov začal aktivněji, ale gólové šance nepřicházely. Naopak domácí mohli po pěkných kombinacích zvýšit, ovšem
brankář hostů byl proti. V závěru se stupňovala aktivita Šluknova, ale na skóre se již nezměnilo. Domácí dokázali, že mají na to, bojovat o
postup, naopak hosté potvrdili, že na mužstva z čela tabulky v současné situaci nestačí.
Ohlasy po utkání:
Čurgali Ladislav - Bohužel jsme opět hráli venku bez útoku. Nedaří se nám nejenže střílet góly, ale ani se nedostáváme do vyložených
šancí. Myslím, že je to tím, že nemáme vyložené brejkové typy. Vyhovuje nám spíše nátlaková hra a tu se nám daří hrát pouze doma.

SK Plaston Šluknov - Přestanov 2 : 1
Sestava Šluknova: Pazderka Josef, Holešovský Antonín, Kulhavý Jaroslav, Kozák Milan, Hermann Dan, Navrátil Martin Kirchner
Zdeněk, Blažek Petr, Hlavsa Petr, Čurgali Ladislav, Diviš Stanislav, střídali: Stelmaščuk Radek, Luft Tomáš
V tomto utkání nešlo o postup, ani o sestup, ale hrálo se o přízeň domácích diváků, kteří opět přišli v hojném počtu.
Začátek byl nervózní, ve hře bylo hodně nepřesností. Přesto si domácí vytvořili územní převahu. Největší šanci měl po rohovém kopu
Blažek, ale jeho střelu z bezprostřední blízkosti brankář vyrazil. Ovšem Blažek si vše vynahradil o pár minut později. Z dvaceti metrů se
opřel do míče a střela skončila v šibenici branky 1-0. Hosté hrozili hlavně ze standardních situací, ale ty byly většinou špatně zahrané.
Druhý poločas začal Šluknov dobře a brzo to bylo již 2-0. Hlavsa dal přesný pas za obranu, Diviš dobře zpracoval míč a obhodil brankáře
do protipohybu 2-0. V posledních patnácti minutách Šluknov polevil a mohlo se to i vymstít. Nejprve brankář Pazderka zlikvidoval tváří v
tvář střelu z blízka, přesto nakonec inkasoval sedm minut před koncem, když Kvašina zblízka uklidil míč do prázdné branky po pěkné
přihrávce ve velkém vápně. Závěr byl nervózní, ale tři body již zůstaly ve Šluknově.
Trenér udělal v tomto utkání několik změn v rozestavení a ukázalo se, že to hráčům svědčilo. Svoji šanci v brance také velmi dobře
využil náhradní brankář Josef Pazderka. Působil jistě, několikrát mužstvo zachránil výborným zákrokem a proto je naším nominovaným
do soutěže Děčínského deníku o fotbalového borce víkendu.
Ohlasy po utkání se tentokrát podařilo získat jen od Slávistů, kteří v hojném počtu vládli oslavám a Šluknovské tři body šly trošku
stranou. Co říkáte titulu?
Morkus Jiří - 40 let fandím Slávii. Je to naše a nic víc nepotřebuji ke štěstí. Nedoma Jiří - Je to dobrý . Před naší, za naší, cesta má…….,
Horák Pavel - Je to doma a Chobot jen čumí!!!! Vlk Jaroslav - Je to zasloužené na 100%. Stelmaščuk Radek - No comment. Novák Roman
- Zaplať pánbůh, že to vyšlo. Tichý Michal - Já vím, že ten titul máme, vzkažte to i ostatním….. Kučera Miloslav - Paráda! Navrátil Martin
- My jsme Slávie, vy nejste nic! Čurgali Ladislav - Mistři, mistři, mistři!!! Luft Tomáš - Nejkrásnějšímu fotbalovému stánku titul patří
právem.
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Děti ze základní školy na Den země uklízely
Každý rok probíhá na naší škole v rámci environmentální výchovy projekt ke Dni Země. Ani ten letošní nebyl výjimkou.
Žáci 2.stupně měli tentokrát za úkol uklidit okolí školy a prostor garáží u Rumburské ulice. Řada z nich k úkolu přistoupila
skutečně velmi svědomitě a tak bychom je touto cestou chtěli znovu pochválit. Nezbývá než doufat, že ostatní občané
našeho města nebudou jejich úsilí zbytečně kazit, a my si tak ta pěkně uklizená místa alespoň nějaký čas užijeme.
Atady je ještě několik příspěvků na téma Den země, tentokrát očima 9.A:
Včera jsme byli uklízet u garáží. Myslím, že to bylo určitě pro něco dobré, ale dlouho tam ten pořádek nejspíš nevydrží,
protože někteří lidé jsou zřejmě moc líní, aby šli odpad vyhodit tam, kam patří, a tak ho vyhodí do nejbližšího křoví. Myslím,
že je nespravedlivé, že někdo musí potom po takových lidech uklízet.
Věci, které jsme nacházeli, byly dost zvláštní - židle, talíře, lino, lžičky, pneumatiky, lahve od alkoholu atd…..garáže
velmi prokoukly, ale myslím, že to stejně dlouho nevydrží. Lidé, kteří tam ten nepořádek nanosili, nepřestanou a budou v
tom nejspíš pokračovat.
Co jsme dělali? To je jednoduché, uklízeli nepořádek po lidech, kterým nezáleží na jejich okolí. Proč? Podle mě to stejně
nemá cenu. Časem to tam bude vypadat stejně. Alidem, co tam mají garáže, je asi jedno, jak to tam vypadá, jinak by to dávno
sami uklidili. Docela by mě zajímalo, jestli vůbec postřehli, jak jsme tam uklidili?
Sbírání různých lahví, mokrých pytlíků, gum a podobných věcí (a to ani nemluvím o exemplářích jako dveře od trabantu,
nárazníky, křeslo) mi přišlo docela nepříjemné a myslím, že za čas uvidíme, že i zbytečné. Vždycky se totiž najde někdo,
komu na životním prostředí v našem městě vůbec nezáleží a to co udělal předtím, udělá znovu.
Trochu smutné, že? Skutečně nám tak málo záleží na prostředí kolem nás? Je nám jedno, jak vypadá město, kde žijeme? A
skutečně po nás musí uklízet naše děti???
L. Steklá, A. Millerová

Město Šluknov, odbor výstavby a ŽP organizuje „Dny Země“ v našem městě od roku 2005. V letošním roce jsme
spolupracovali s místní ZŠ J. Vohradského a SLŠ a SOŠS Šluknov. Studenti a žáci provedli kompletní vyčištění prostranství
mezi garážemi na Rumburské ulici.
Bylo provedeno odklizení veškerého nepořádku (plechovky od barev a olejů, pneumatiky, autodíly, ostatní objemový a
drobný odpad. Dle jednotlivých druhů byl odpad rozseparován a následně zlikvidován. V okolí garáží bylo rovněž
provedeno vyřezání drobných dřeviny a keřů.
Děkujeme za spolupráci, odbor výstavby a ŽP

Napsali jste nám / Šluknov je dobrý pro život
Milá mamčo, milý taťko!
Ve Šluknově 12. června,
před třemi desítkami let, jste
si řekli ANO. Pak jsme se
narodili tří bratři a my Vám
děkujeme, že jste nám dali
život, že jste nás vychovali
svým příkladným životem,
že jste nám umožnili nejvyšší vzdělání. Že jste nás naučili žít. Sice jste občas nevěděli, do které školy chodíme,

ale známe celou naši zem
díky turistickým víkendům,
prázdninám na kole i autobusovým expedicím po celé
Evropě. Nepotřebovali jsme
televizi nebo video a český
chleba chutnal v cizině i po
14ti dnech.
Naučili jste nás na ten
chleba si vydělat. Teda i na tu
drahou zmrzlinu, kterou
jsme obětovali ve prospěch

vstupenky do muzea v Madridu, v Amsterdamu, v Dublinu, v Syrakusách, ve
Stokholmu, v Lisabonu, v
Moskvě …. Dnes se domluvíme v celém světě a
stále se moc rádi vracíme
domů, do té zelené oázy.
Prosíme Vás jen o jedno opatrujte svoje zdraví tak,
aby i naše děti jednou rády
jezdily k babičce a dědovi

do Šluknova, mohly běhat v
gumákách mezi zvířaty a třeba si nahrávat Vaše vyprávění, jako jsme to dělali my
ještě v loňském roce u babičky šluknovské a poslouchali její zajímavé životní
příběhy. Šluknov je dobrá
adresa pro život.
Vaši Marek,
Zbyněk a Ondřej
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V sobotu 17. května proběhl ve šluknovském zámku
slavnostní křest knihy - Vlastivěda Šluknovského výběžku.
Kniha vznikla za podpory Hospodářské a sociální rady
Děčín, Sdružení pro rozvoj Šluknovska, Klubu českých
turistů a dalších sponzorů z řad podnikatelů. Přejme knize
značnou prodejnost a čtenářům spokojenost.
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Krásné skladby a zpěv od jste mohli slyšet v zámku 4.
května v podání dětského pěveckého sboru ŠENOVÁČEK
při městě Velký Šenov (Millerová Ludvika - ved. sboru) a
dětského pěveckého sboru TYRŠOVSKÉ ZVONKY při ZŠ
Rumburk, Tyršova ul. (Mgr. Iveta Vondráčková - sbormistryně obou sborů)

Pohled do minulosti / Pár řádků z kroniky města
6.7.45. Ze Šluknova byl vypraven vojenský pohřeb a těla byla převezena do obce Chotětov u Mělníka odkud oba
pocházeli a zde byli pochováni. Poláci, kteří patřili k bandě Benderovců ujeli na západ kAmeričanům. Náhradním velitelem
RG byl stanoven por. A. Holub.
1.8.45. K zajišťování vlastního zásobování obyvatel města i okresu potravinami, především moukou na chléb, bylo nutné
obsadit zemědělské usedlosti, sklady obilí a pekařské živnosti, z nichž mnohé byly Němci opuštěné. První z osídlenců, kteří
sem přišli s partyzánskou jednotkou por. Šindeláře jsou J. Klofát, Fr. Vaňkát, Lad. Florian, j. Šebek a další zajišťovali
dodávky mléka, masa a vajec a připravovali se na sklizeň obilí a zarostlých luk na sena.
V srpnu, zde v podhorském kraji začínají žně. V tomto roce vytrvale, po celé léto pršelo. Obilí na polích přezrávalo, z části
posečené moklo a vzrůstalo, zrno se znehodnocovalo. Na včasnou sklizeň bylo málo lidí. Němci, kteří čekali na odsun
nepracovali, sabotovali a tak při žňových pracích pomáhalo vojsko. Z tohoto obilí se mlela mouka na chléb. Byla zatuchlá,
chléb nevzhledný, hořký a pečivo se nepeklo. Okres byl nucen stávající situací zásobiti se ze svých zdrojů a lepší mouka na
chléb sem byla dovážena až později, v roce 1946.
11.8.45. Místní vojenská jednotka RG byla vedena nově ustanoveným velitelem poručíkem J. Kučerou. Byl ubytován v
budově místní školy, kde mělo býti zahájeno vyučování školní mládeže. Školský pracovník s. Šeda jako nastupující ředitel k
tomu činil přípravu aby k zahájení školního roku 1945/46 byla budova školy od vojska uvolněná. Německy se vyučovat
nebude. Obecné školy budou též otevřeny v Kunesdorfu, v Kaiserswalde v Neu Grafenwalde v nejbližších obcích kolem
Šluknova.
Řádky z městské kroniky jsou přepisem, jsou uveřejněny přesně tak, jak byly kronikáři zaznamenány. Redakce je
uveřejňuje jako zajímavost z historie města, nikoli kvůli spekulacím o jejich pravdivosti.

Jaký byl měsíc červenec před dvaceti lety?
Ačkoli se na začátku I. třetiny měsíce vrací rtuť stále v odpoledních hodinách prvního dne nad dvacet stupňů Celsia - ten
den dosáhla dokonce hodnoty 24, 5 stupně - další dny se spíše podobají předcházejícímu měsíci. Přelom nastává v první
polovině první dekády, tedy pátého července odpoledne, kdy teploměr ukazuje 27°C, což je vůbec nejvyšší teplota dekády.
Změna se však týká jen odpoledního času, dopolední hodiny se nijak neliší, pokud jde o teploty, od červnových.
I druhá část července se podobá svými teplotami, ranními i odpoledními, červnu, kdy rtuť ráno stála u deseti stupňů, plus
minus, a odpoledne se točila kolem patnácti. Patrně tento teplotní výkyv způsobily časté deště, jež v této dekádě výběžek
často navštěvovaly a které asi překážely i svaté Markytě v tom, aby se její srp objevil v žitě.
V poslední třetině měsíce sice také pršelo a v některých dnech i dost, ale většina dní byla suchá, což se projevilo také na
teploměru: Ráno rtuť vystupovala nad patnáct stupňů, odpoledne nad dvacet. Svatá Anna se svými chladny z rána se také
příliš nevyznamenala. Ale co není, může ještě být. K převratu dochází totiž o den později, 27. července, kdy slunce sice ještě
ráno pozdravilo výběžek paprsky o síle sedmnácti stupňů Celsia, ale v odpoledních hodinách se už skrylo za mraky, a
ustoupilo tak dešti. Je samozřejmé, že srážky se projevily i na jeho síle, jež ztratila už odpoledne jeden stupeň. Od tohoto dne
se znovu vracíme k červnovým teplotám, tedy pod 20°C. Jakýmsi příslibem do budoucna však byla hodnota jedenadvaceti
stupňů, jež se objevila na teploměru v odpolední části posledního dne. Takže uvidíme …
Červenec sice, pokud jde o srážky, nebyl tak vydatný jako předcházející měsíc, avšak dekády se o těch 76 milimetrů
mnohem sesterštěji podělily, než tomu bylo v červnu. Jen na bouřky, ač suché, byla ta první bohatší, neboť hrom burácel
tehdy ve třech dnech. V ostatních dekádách navštívila bouřka, arciže suchá, krajinu vždy jen jednou.
Ani vítr nebyl příliš silný. Většinou přicházela od jihu jeho slabá varianta dosahující dvou stupňů Beaufortovy stupnice.
Někdy to byl vánek, někdy vítr ulehl docela. To však neznamená, že by na zdejší končiny úplně zapomněl. Dvakrát, 3. a 24.
června, zadul ze západu vítr silný, ale ten nedokázal pohnout ani kmeny stromu střední velikosti.
p. Kabeláč
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PRO DĚTI

Dětský KOUTEK
Ahoj milé děti,

Máme pro vás opět křížovku s tajenkou. Tak jako v minulém čísle, tak ani zde by pro vás neměl být problém
tajenku vyřešit a kdybyste přeci jen narazili na problém, tak požádejte o pomoc opět rodiče.
Jako vždy hrajeme o volné vstupenky do šluknovského kina, což bude za vyluštění tajenky jistě odpovídající
cena. Vyluštěnou tajenku nám prosím zašlete buď e-mailem na adresu novin nebo můžete lístek s vyluštěnou
tajenkou vhodit do schránky “Šluknováčku” na MÚ, dále je možné zanechat lístek v městské knihovně.
Nezapomeňte na lístku vždy uvést své jméno, bydliště a věk. Z došlých správných odpovědí vylosujeme výherce.
Pokud si myslíte, že byste mohli vymyslet pro své kamarády doplňovačku sami, tak nám ji zašlete jedním z výše
uvedených způsobů. Správná odpověď z minulého čísla zní: ... jedovaté ostruhy.
Výhru za správnou odpověď z minulého čísla si u paní Parkmanové v kulturním domě může vyzvednout Baruška
Těšíková z Jiříkova.

TAJENKA

Achilles byl podle pověsti těsně po narození vykoupán v podsvětní řece Styx, při čemž jej jeho matka
(tajenka). A právě tato část je prý jediným zranitelným místem na jeho těle a právě toto místo při
dobývání Tróje zasáhl šíp vystřelený princem Paridem, což zapříčinilo Achillovu smrt.

1
2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12

1. podvádějící člověk
2. bratr mé sestřenice
3. zážeh
4. známá hvězda showbussinesu
5. televizní přijímač
6. čarující žena
7. ranní protáhnutí těla
8. výtvarné umění
9. denní doba před polednem
10. modelka
11. rozhovor
12. hrách či čočka jsou …
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Oslavy sto dvaceti let Klubu českých turistů
Oslavy 120 let Klubu českých turistů probíhají po celý
letošní rok ve všech odborech v Čechách. Mezi nejhlavnější
se řadí celostátní aktivity v Praze od 11.6. do 15.6.
Klub českých turistů byl založen již v roce 1888 jako první
nezisková organizace neformálního vzdělávání u nás.
Organizovaná turistika je sport obohacený o znalosti pohybu
v přírodě a kulturně poznávací činnost s možností rozdělit se
o společné prožitky v přírodě s přáteli .
Pro turisty ze Šluknova, Varnsdorfu, Rumburka a Krásné
Lípy připravujeme autobusový zájezd do Prahy na 14.6.08.
Čeká nás bohatý program na Staroměstském náměstí, u
Petřínské rozhledny, volný vstup na 8 pražských věží, jízda
historickou tramvají Prahou i Pražská muzejní noc. Jako
vstupenka poslouží všude pouze průkaz KČT.
Ve Šluknově byl založen KČT již v roce 1957 a prvním
předsedou (až do roku 1990) byl ing. František Bienert.
Zásluhou Egona Wiesnera Klub v činnosti pokračoval 16 let.
Novým předsedou se stal Miroslav Vyčítal a činnost klubu je
zaměřena především na veřejné aktivity pro rodiny s dětmi a
mezinárodní činnost mládeže.
V plánovaném celoročním cyklu rodinné turistiky na
Šluknovsku je na červen připraven dětský triatlon dne
21.6.2008. Po plavecké disciplině v rumburském bazénu
přejedou děti na svých kolech do Krásné Lípy, kde zakončí
svůj první turistický závod během v parku. Odměna od
holandského sponzora a ředitele závodu (člena KČT
Šluknov) ing. Eduarda Smita čeká na každého závodníka.
Bližší informace podá a na turistické výlety srdečně zve
nové i staronové turisty.
Mirek Vyčítal, kctsluknov@seznam.cz, tel. 603 988749

Sekce rodinné turistiky Klubu českých turistů připravila
v Ústeckém kraji, v roce oslav 12O. výročí vzniku KČT
Leden: Kouzlo zimního lesa
Únor: Po neznámých stezkách
Březen: Otvírání studánek
Duben: Rodinná motorally
Květen: Májové batolení
Červen: Dětský triatlon
Červenec: Noční výsadek
Srpen: Můj první tábor
Září:
Putování se Světluškou
Říjen: Toulky zlatem podzimu
Listopad: Za posledním minipuchýřem
Prosinec : Děti lesu les dětem
Sekce mládeže Klubu českých turistů připravila v
Ústeckém kraji, v roce oslav 12O. výročí vzniku KČT
CELOROČNÍ CYKLUS OUTDOROVÝCH
TURISTICKÝCH AKCÍ
Leden: Zimní stanování (lyže )
Únor:
Po neznámých stezkách (fotosoutěž)
Březen: Youth Rally FICC (setkání mládeže)
Duben: Zatáčkami Šluknovska (cyklo)
Květen: Byl první máj (pěší)
Červen: Triatlon (plavání, cyklo, běh)
Červenec: Expedice Nizozemí
Srpen: Hipovíkend (koně)
Září:
Noční výsadek (azimut)
Říjen:
Ekoolympiáda (znalosti a dovednosti)
Listopad: Za posledním minipuchýřem (pochod)
Prosinec : Den běhu proti AIDS (běh)

Ohlédnutí za letošní SEVERNÍ STOPOU
V sobotu 17. 5. uspořádal Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna a
německými turisty ze Sebnitz již 32. ročník turistického pochodu SEVERNÍ STOPOU. Celý týden před pochodem bylo
velmi hezky a teplo. V pátek dopoledne již bylo oblačno a odpoledne zataženo s přeháňkami. Navečer se ale opět vyjasnilo.
V sobotu ráno byla krásně modrá obloha. Celý den bylo hezké letní počasí. Trochu zapršelo kolem čtvrté hodiny odpolední.
Start pochodu začal v půl osmé v areálu turistické chaty za hřištěm. Jako první se prezentovali němečtí turisté. Mnoho
účastníků přijelo posíleným vlakem v půl deváté. Do Dolní Poustevny přijely 2 vlakové soupravy (celkem 4 vagóny). V tuto
dobu bylo zaregistrováno asi 1200 účastníků. Další turisté přijeli historickým motoráčkem v deset hodin. Na Stopu přijely
též 2 autobusy (z Litvínova a z polské Lubaně). Velký počet účastníků se podařilo zaregistrovat na osmi startech v poměrně
krátké době.
Nabídka tras byla velmi široká. Od 3 km až do 26 km. Nejkratší 3 km trasa byla určena pro zdravotně postižené. Trasy 8,
10 a 12 km vedly pouze po české straně a byly určeny převážně pro děti a rodiče s dětmi. Ostatní trasy 15, 18 a 26 km vedly
přes Německo. Pěší i cykloturisté dvakrát překročili státní hranice v rámci rozšířeného schengenského prostoru. Trasa 15
km byla novinkou letošní STOPY. Touto trasou mohli turisté projít kolem tzv. Solného sloupu až do Rugiswalde a dále po
vrstevnici přes Novou Vísku, kopec Poustevník a kapličku na Markétě. Nejdelší 26 km pěší trasa zavedla účastníky až k
nejsevernějšímu tábořišti v ČR, na KLONDYK. Barevné vyobrazení rybníku na Klondyku se stalo námětem pro pamětní
list pochodu.
Pro letošní Stopu bylo využito celkem čtyř přechodů státních hranic. Zajímavou atrakcí na startu byla ukázka severské
chůze (nordic walking). Na kontrolách obdrželi účastníci zajímavá razítka (barevné kontrolní etikety). Na krátkých trasách
byly pro děti již tradičně připraveny soutěže o bonbóny. V cíli pochodu na ČTVERCI bylo opět velmi rušno! Účastníci
obdrželi barevný pamětní list a keramický suvenýr se sluníčkem.
K občerstvení byly připraveny párky z udírny, čepované pivo, limo a sladkosti. Hudební produkci zajistila již tradičně
country skupina Srdíčko z Ústí nad Labem. Účastníci si mohli prohlédnout výstavu o historii Severní stopy, zakoupit
turistické suvenýry, výrobky z keramické dílny Jana Krále z Dolní Poustevny a novou knihu „Vlastivěda Šluknovska“. V
cíli byl též stánek Oborové zdravotní pojišťovny (OZP), kde si účastníci mohli nechat změřit tlak a tělesné tuky. Pojištěnci
VZPobdrželi vitamíny.
Letošní Stopy se zúčastnilo z celkového počtu 1805 účastníků. 196 turistů z Německa a 31 z Polska. Cyklistů bylo
celkem 71. Dětí se zúčastnilo 506. O zdárný průběh pochodu se staralo přes 100 pořadatelů (30 dětí na kontrolách a hrách,
70 dospělých na startu, na trasách a v cíli). Účastníci mohli odcestovat ze Severní stopy opět historickým motoráčkem.
Zařazení jízdy historického vláčku mělo nesporně kladný přínos pro úspěšnost SEVERNÍ STOPY! Pochvalu za dobrou
akci si zaslouží všichni pořadatelé, kteří letošní SEVERNÍ STOPU zajišťovali. Poděkování patří Městskému úřadu v Dolní
Poustevně a všem spolupracujícím organizacím (turisté ze Sebnitz, základní škola, myslivci, hasiči) a všem sponzorům.
Informace a fotky z letošního a minulých ročníků naleznete na www.severnistopou.cz.
Ing. Jaroslav Leksa
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Známe své město?

Fotografie
z minulých
novin

Vážení čtenáři,
pokud máte zajímavou fotografii do soutěže, zašlete
nám ji e-mailem, určitě ji
použijeme. Pokud se chcete
se čtenáři podělit i o jiné
zajímavé fotografie, pošlete
nám je také.
Vážení čtenáři,
Volnou vstupenku do šluknovského kina vyhrává Marta Sodomková ze Šluknova. Paní Sodomková uhodla, že na
fotografii byl pohled na část šluknovské základní školy.
Máme pro vás další fotografii do soutěže. Poznáte, co je na fotografii zachyceno a jaká budova se skrývá v dáli? Pokud ano,
pošlete nám správnou odpověď. Přejeme hodně štěstí a těšíme se na vaše odpovědi. Své odpovědi můžete zaslat na adresu
městského úřadu nebo je můžete vhodit do schránky umístěné přímo na budově radnice. Pokud vládnete internetem, můžete
nám své odpovědi zaslat na e-mail: sluknovak@seznam.cz

Memoriál S. Novotného
Dne 28. 6. se uskuteční druhý ročník memoriálu Slávy
Novotného na stadiónu SK Plaston Šluknov ve
spolupráci s restaurací Na hřišti M. Číže. Turnaj se
uskuteční na travnaté ploše a utkání budou řídit
delegovaní rozhodčí. Po celý den je zajištěno
občerstvení a večer bude následovat zábava na terase.
Bohaté ceny pro vítěze i jednotlivce. Tímto jste všichni
zváni. Veškeré informace na www.sluknov.cz/fotbal
nebo na 775 760 736 Zdeněk Kirchner nebo 777 318
940 Petr Novotný
Děti ze šluknovské základní školy, ze třetích tříd, se
zúčastnili soutěže, jejímž úkolem bylo, po návštěvě
šluknovské městské knihovny, nakreslit svou oblíbenou
knihu. Slavnostní vyhodnocení proběhlo ve šluknovském
kulturním domě, kde na děti čekaly ceny a také drobné
občerstvení.

Poděkování
Ráda bych poděkovala vedení DD Šluknov, zdravotnímu
personálu a ostatním zaměstnancům, za skvělou péči během
mého pobytu před a po operaci. Děkuji, Bartáková Marta,
DPS Šluknov

Sraz spolužáků ze základní školy po padesáti letech
V půli května se uskutečnil sraz základní školy po padesáti letech ukončení školní docházky. Chtěla bych touto cestou
velmi poděkovat panu Martinu Bendovi, který nás ochotně provedl a seznámil nás s pracemi na šluknovském zámku. Byla
to velmi hezká prohlídka a vzpomínka na naše mladá léta, která jsme zde prožívali. Též bych chtěla poděkovat zástupkyni ze
základní školy paní Sochorové, která nás provedla školou. Podala nám výklad o změnách, jaké proběhly na škole za léta, co
jsme se rozprchli do života. Zavzpomínali jsme, kdo kde seděl v lavici, co jsme tropili za hlouposti a kdo nás učil. Na sraz
přišla paní učitelka Petroušková.
Poté jsme se přemístili do restaurace U Šimáčků, kde pokračovala zábava. Obsluha byla skvělá, děvčata kmitala jak jen
jim síly stačily. Pohoštění bylo výborné. Celý průběh našeho setkání od začátku do konce nafotil profesionálně pan Ritschel,
takže budeme mít krásnou vzpomínku.
Ač jsme již v letech, vydrželi jsme se bavit dlouho do noci. Slíbili jsme si, že se sejdeme hned příští rok. Vzpomněli jsme
též na mnoho spolužáků, kteří již nejsou mezi námi. Ještě jednou všem velký dík.
Bílá Olga
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Společenská KRONIKA
PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY:
Natálii Gendráčovou
Adama Koudelu
Věru Kačerovou
Františku Bolíkovou
Jaroslava Valentu

ROZLOUČILI JSME SE S:
paní Anežkou Folprechtovou
paní Bertou Hoffmanovou
panem Tomášem Škvrnou
panem Pavlem Grundzou
panem Jaroslavem Špátou
paní Aurelií Bačkádyovou
paní Annou Baliharovou

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI:
Lukáš Kuruc a Iva Faltová

BLAHOPŘEJEME OBČANŮM, KTEŘÍ SE V KVĚTNU LETOŠNÍHO ROKU DOŽILI ŽIVOTNÍCH JUBILEÍ:

60 let

83 let

pp. Radomír Kopecký
Monika Tritschelová
ing. Vladimíra Matějková
František Tauber
Marie Fialová
Olga Vašková

pp. Hana Píšová
Marta Pošustová

65 let

85let

pp. Jaroslav Kadlec
Helena Humlová

70 let
pp. Jiří Brom
Anna Kopčanová

84 let

pp. Milena Soukupová
Jiřina Skácelová
pp. Helena Profousová
Anežka Hejhalová

86 let

80 let

pp. Brunhilda Krupková
Emilie Svobodová
Jan Paulovič
Irena Bilková

pp. Herta Tyšerová
Anežka Prajsová

92 let

82let

p. Věra Kubíčková

p. Oldřich Červinka
Vladimíra Kostelecká
Blažena Vencláková

Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, spokojenosti a pevného zdraví. Prosíme občany, kteří nechtějí být jmenováni
v této rubrice, aby to sdělili osobně na MÚ nebo telefonicky na č. 412 315 317,
nejpozději do 25. dne v měsíci, děkujeme.

ŠLUKNOVSKÉ
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Městský úřad Šluknov
Odbor Správa majetku města
Nám. Míru 1, pošt. přihrádka 18, 407 77 Šluknov

Odprodeje neupotřebitelného majetku Města Šluknov:
- mobilní plošina /cena dohodou/

- digitální diář /cena 500,00 Kč/
- monitory 17“ 10 kusů / cena 600,00 Kč za kus/
Informace na tel. 412315321 p. Skotnicová
nebo na e-mail: skotnicova@mesto-sluknov..cz,
nebo osobně na MÚ Šluknov Budišínská 648, kancelář č.3

INZERCE

AŽ 5000 KČ
MĚSÍČNĚ BEZ PRÁCE!
UDĚLEJTE ZE SVÉHO
AUTA, DOMU ČI PLOTU
REKLAMNÍ PLOCHU!
TEL: 411 411 455

Tiskárna Jiří Mänzel
Nádražní 1263/2
Rumburk 408 01
E-mail: manzel@rbk.cz
Tel/fax.: 412 33 22 68

MÚ Šluknov, odbor Správa majetku
města nabízí k prodeji:

Digitalizace Jiří Komárek. Prodej, montáž, servis a pora-denství
satelitní techniky (GITAL LINK, TaT a DIGI). Servis od pondělí
do neděle. Tel.: 774 900 722.

- mobilní plošina /cena dohodou/

- digitální diář /cena 500,00 Kč/
- monitory 17“ 10 kusů / cena 600,00 Kč
za kus/
Informace na tel. 412315321
p. Skotnicová
nebo na e-mail: skotnicova@mestosluknov..cz,
nebo osobně na MÚ Šluknov Budišínská

Chcete poznat kouzelný ráj? Krásy z celého světa a domova Vás
určitě osloví, přineste si kousek krásy do svého bytu. Přijďte se
podívat do prodejny KOUZELNÝ RÁJ ve Šluknově, Smetanova
114. Jsme tu pro Vás od pondělí do pátku od 10,00 12,00 hod a od
14,00 do 17,00 hod. V případě zájmu i v sobotu od 9,00 do 11,00
hod. Tel.: 737 233 941
Česká pojišťovna budova Městského úřadu Šluknov pondělí od
09,00 16,00 hod., Hana Poláčková tel:. 723 709 861 Pojištění
majetku, životní pojištění, pojištění dětí (Sluníčko) první platba
zdarma, pojištění denní podpory ve výši regulačního poplatku při
pobytu v nemocnici, úrazové pojištění, penzijní připojištění.

• Koupím cenné starožitnosti, ale i jednoduché staré předměty. Celé sbírky a pozůstalosti. Přijedu zaplatím odvezu. Tel.: 606 388 495, 607 662 178.
• Esoterický obchod, poradenství zdraví a léčitelství - Jiráskova 96/6, Rumburk 408 01. Tel.: 721 973 877.
• Zprostředkujeme nejlevnější hypotéku! Poradenství zdarma. Kontakt: eva.hamplova@golemfinance.cz, Tel: 602 490 840.
• Dovolená - termální koupání, 7 bazénů, ubytování v penzionu včetně polopenze. Termín 21.6 - 28.6. Odjezdy: Šluknov a okolí. Přihlášky u paní Štěpkové
tel.: 412 386 844 (záznamník).
• Prodám pozemek na stavbu dvou rodinných domů nebo rekreačních chat. Pozemek má cca 2 800 m2. Cena dohodou. Tel.776330189

KULTURA
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ŠLUKNOV červen / červenec 08

B

Schůzka členů Kulturní

A

Závěrečný koncert žáků

a volnočasové komise

Základní umělecké školy Šluknov

A

Zadáno pro svatební hostinu

A

Slavnostní vyřazení studentů

A

Olympiáda

A

Maturitní večírek 9. třídy ZŠ

A

Zadáno pro abiturientský sraz

A

Střední lesnické školy a Střední školy sociální

Domov důchodců Šluknov

ŠRAMLÍK
taneční odpoledne se skupinou PELETON
vstupné: 50 Kč

DUKLA ŠLUKNOV červen 08

U MĚ DOBRÝ
česká komedie

úterý
10. 6.
18:30

Jako ve starých westernech berou přátelé zákon do vlastních rukou.
Na horkém území tržnice, které se hemží lehkými děvami, pašeráky, zloději,
podvodníky i úplatnými policajty se pokusí získat zp ět , co jim patří.
Herci: Bolek Polívka, Jiří Schmitzer, Petr Forman,
Miroslav Vladyka, Josef Somr .

102 minut
69+1KČ

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA

středa
11. 6.
18:30

česká komedie

90 minut
69+1KČ

Máte pocit, že je vaše rodina praštěná?
Seznamte se s Hanákovými!
Herci: Jiří Mádl, Eva Holubová, Marián Labuda, Vanda Hybnerová.

KRONIKA RODU SPIDERWICKů
čtvrtek
12. 6.
16:00

dobr. pohádka USA v ČES.ZNĚNÍ

Kniha, kterou nikdo nesmí číst popisuje magické bytosti, které žijí kolem lehce
strašidelného sídla. Mazaného plivníka, bandu nebezpeč ných goblinů ,
nádherné víly a tajemné skřítky ale může vidět jen ten, kdo se na ně dívá skrz
kouzelný „kámen ke koukání“ nebo komu uvízl v oku plivníkův plivanec.
Herci: Freddie Highmore, Sarah Bolgerová, Nick Nolte, Mary-Louise Parkerová.

107 minut

dos.: 64+1KČ
děti: 49+1KČ

KARAMAZOVI
úterý
17. 6.
18:30

čtvrtek

19. 6.
10:00
13:30

sobota
21. 6.
18:30

úterý
24. 6.
18:30

středa
25. 6.
16:00

české drama

Na pozadí divadelní zkoušky hry Bratři Karamazovi sledujeme osudy
hereckého souboru, komické příb ěhy herců a režiséra. Do děje zasahuje
i osobní tragédie jednoho z diváků, který projeví nezvyklé p řání.
Herci: Ivan Trojan, Martin Myšička, Michaela Badinková, Roman Luknár .

100 minut
69+1KČ

PASÁČEK VEPŘŮ

dos.: 9+1KČ
děti: 16+1KČ

Pásmo pohádek pro děti.

VENKOVSKÝ UČITEL
český film

mládeži nepřístupno

126 minut
69+1KČ

Dokážou v sobě hrdinové tohoto příběhu najít sílu k odpušt ění,
potkají nakonec lásku nebo přátelství?
Hrají: Pavel Liška, Zuzana Bydžovská, Ladislav Šedivý, Marek Daniel .

BOBULE
česká komedie

„falešného asistenta ministra zahraničí Jana Kavana Lukáše Kohouta“.
Herci: Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Tereza Voříšková,
Václav Postránecký.

LOVCI DRAKŮ
animovaná pohádka v ČES. ZNĚNÍ

.Připravte se na průzkum ostrovů, kde vš ude číhá nebezpečí, na seznámení
s nejstate čnějšími hrdiny a nejrychlejší běh svého života (ten budete nutn ě
potřebovat, až se na vás pohrnou draci z obou stran Velké západní zdi)!

90 minut
69+1KČ

80 minut

dos.: 54+1KČ
děti: 49+1KČ
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