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Pokračování na str. 10

Ve dnech 16. – 18. 6. se uskutečnilo 
výjezdní zasedání senátního Vý-
boru pro územní rozvoj, veřejnou 
správu a životní prostředí na Dě-
čínsku. Členy Výboru doprovázel 
místopředseda Senátu Jan Horník. 
V rámci služební cesty po Děčín-
sku navštívili senátoři i naše město. 
Sešli jsme se na zámku, prošli jsme 
se náměstím, pěší zónou a zasta-
vili se i na sídlišti, které je největší 
vyloučenou lokalitou ve výběžku. 
V rámci diskuze jsme se věnovali 
historii, současnosti, úspěchům 
i problémům našeho města i celého 
regionu. Senátoři navštívili i další 
města – Děčín, Hřensko, Jetřicho-
vice, Mikulášovice, Vilémov, Li-
povou, Rumburk, Krásnou Lípu, 
Jiřetín pod Jedlovou. A pochopi-
telně i zajímavá turistická místa 
a některé podniky. Při společném 
setkání starostů ze Sdružení pro 
rozvoj Šluknovska a senátorů jsme 
se věnovali problematice struktu-
rálně postiženého regionu, kam 
Děčínsko spadá, dále regionálnímu 
rozvoji, průmyslu, službám, fungo-
vání národních parků, přeshraniční 
spolupráci, apod. Výjezd senátního 
Výboru na Děčínsku organizoval 
senátor Zbyněk Linhart. 

Text a foto: Eva Džumanová

...v areálu Šluknovského zámku opět 
natáčela Česká televize (letos již po-
třetí)? Tentokráte se jednalo o krát-
ký reportážní klip s paní starostkou 
v zámeckém parku (foto na str. 3) 
s pozvánkou do Šluknova do pořadu 
„Všechno co mám ráda“, vysílaného 
na ČT1 z Ústeckého kraje. Filmo-
vý štáb natáčel ve Šluknově také 
u pana Jana Frydrycha ve vile Art, 
ale i v Lipové, Krásné Lípě apod. 
Termín vysílání tohoto dílu pořadu 
zatím není, bohužel, znám – zájem-
ci najdou datum konkrétního vysílá-
ní na webu města.

Ing. Bc. Ivana Lukešová

Senátní výbor pro územní rozvoj navštívil Šluknov

rekonstrukce chodníku do Císařského
pomůže k bezpečí chodců
Jak již informovala paní starostka 
v minulém vydání novin, městu 
Šluknov se podařilo v letošním 
roce získat cca 20 mil. Kč dotač-
ních prostředků z Integrovaného 
regionálního operačního progra-
mu (IROP). Jedním z podpoře-
ných projektů je i dlouho připra-
vovaná rekonstrukce chodníku 
v ulici Dr. E. Beneše v úseku od 
nám. Republiky až ke stávajícímu 
chodníku do Císařského. V sou-
časné době vzhledem k rychlému 

postupu prací ze strany realizační 
firmy je rekonstrukce již před do-
končením – zbývá pouze dodláždit 
část chodníku z kamenné mozaiky. 
Nejfrekventovanější a zejména ná-
kladní dopravou poznamenaná uli-
ce je tak konečně po mnoha letech 
pro chodce bezpečná. Přikládáme 
několik fotografií z realizované 
stavby. O průběhu dalších podpoře-
ných akcích z IROP, díky kterým se 
i v době fatálního propadu příjmů 

Víte, že...
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Paní Lukešová, 
na 8. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 14. května 2020 ve 
velkém sále Šluknovského zámku, bylo v rámci bodu diskuse zastupitelů 
přijato usnesení, kterým městské zastupitelstvo zamítlo žádost vlastníka 
a provozovatele letního kina Království o úpravu provozní doby tohoto za-
řízení.
Na jednání zastupitelstva města jste zdůraznila, že k věci vystupujete vý-
hradně jako občanka žijící v Království a dokonce v zastoupení a jménem 
tamnějších občanů. Své slovní expozé k uvedené žádosti jste prezentovala 
jménem jiných spoluobčanů Království. Četné ohlasy spoluobčanů v Krá-
lovství však svědčí o tom, že se naopak tito cítí být dotčeni a rozhořčeni 
tím, kdo se je bez jejich vědomí snaží zastupovat, anebo co Vám dává prá-
vo jejich jménem hovořit. Jejich vyjádření k Vašemu vystoupení k uvedené 
věci není možné ani publikovat, jak je peprné. Využívám tohoto otevřeného 
dopisu, abych všem těm desítkám spoluobčanů z Království poděkoval za 
jejich bezprostřední reakce jak osobní, tak na sociálních sítích, za projevy 
podpory a nabídnutou pomoc. Děkuji Vám všem!
Zařízení letního kina v Království bylo zprovozněno v uplynulém roce, se-
tkalo se s širokým ohlasem a podporou veřejnosti nejen v Království sa-
motném, ale i v rámci celého regionu. Tím víc, že je to jediné provozované 
letní kino v rámci regionu. V oblasti kultury, cestovního ruchu a obohacení 
života našich spoluobčanů se jedná o mimořádný a ojedinělý počin, pří-
spěvek soukromého sektoru k osvětě a obohacení kulturní nabídky, o to 
více, když samotné kino ve městě Šluknov je dnes svým stavem ostudným 

Otevřený dopis Ing.  Bc.  Ivaně Lukešové, vedoucí 
odboru kultury Městského úřadu Šluknov

zanedbaným skanzenem. Většina měst se o zařízení tohoto typu ve svém 
městě starají a dávno svá kina a zařízení zmodernizovala a rekonstruovala. 
Přesto, že jsme 30 let od změny režimu, tak ve městě Šluknov dosud nikdo 
nebyl za celou tuto dobu schopen, pokud se týká kina ve městě, žádné ná-
pravy a nečiní tak ani ten nejpovolanější orgán města, jeho zastupitelstvo. 
Zřejmě proto, že příslušný odbor kultury, jehož jste vedoucí, mu k dané 
věci k řešení nic nepředkládá. Místo toho, aby se pečovalo o to, co máme, 
aby to bylo zachováno, tak se investuje do věcí, které lidi až tak nepotře-
bují. Očekával bych od toho, kdo je vedoucím odboru kultury Městského 
úřadu Šluknov, že žádost k uvedenému letnímu alternativnímu zařízení 
věcně projedná a než ji předloží k posouzení zastupitelstvu města, že za-
stupitelům předloží věcnou argumentaci a také to, že věc s provozovatelem 
letního kina případně projedná. Očekával jsem případné připomínky a byl 
jsem a stále jsem připraven k jejich věcnému řešení. Čekal bych, že bude-
me spoluvytvářet podmínky k možnému vyřešení věci tak, aby byly zohled-
něny všechny možnosti řešení. Říká se tomu spolupráce! Místo toho jste 
dala přednost konfrontaci a jak jinak, dobrý skutek po zásluze potrestat. 
Upřednostňujete svou osobní personální nenávist nad zájmy spoluobčanů 
a proti dobré věci a bez ohledu na zájmy potřeb kultury a v rozporu s poslá-
ním funkce, kterou zastáváte.
Zjevně tak jednáte i proto, že z oficiálního sdělení orgánu MV ČR a hlavní-
ho ředitelství IBP uvedenou funkci - vedoucí odboru kultury zastáváte díky 
nezákonnému postupu Vašeho jmenování do funkce, kdy je skutkový stav 
nezákonného jmenování do funkce vedoucí odboru kultury před zastupi-
teli města Šluknov zatajován. Ve snaze krýt nezákonnost se šlo dokonce 
tak daleko, že kontrolním orgánům bylo argumentováno, že ve své funkci 
nejste úředníkem Městského úřadu Šluknov. Člověk, který sám není scho-
pen podrobit se férovému otevřenému výběrovému řízení na uvedený post 
vedoucího kultury v našem městě, nemá právo kritizovat a poškozovat sna-
hu jiných o zlepšení a obohacení kulturní nabídky a jejich činnost a snahu 
jakkoli poškozovat.  
Jistě Vás snad nepobouří to, že tímto dopisem také oslovuji všechny zvo-
lené zastupitele města Šluknov. Jim chci vyjádřit především to, že vznik 
letního kina v Království byl počinem a určitou reakcí na to, že uvedená na-
bídka této kulturní služby v našem městě prostě chyběla a chybí. Můj počin 
je jen doplňkovou alternativou. Zkušenost z provozu, zájem občanů o let-
ní kino je mimořádný a tuto službu občané přivítali a přirozeně si jí žádají 
zachovat a pro mimořádný zájem, dobu promítání rozšířit, aby produkce 
mohla být opakována a zájem občanů kapacitně více uspokojen. Jsem rád, 
že jsem mohl trochu v této věci přispět, o nic jsem nikoho nežádal, prostě 
jsem to pro své spoluobčany, nejen v Království, v dobré víře, velmi rád uči-
nil. Jsem připraven k rozumné vzájemné spolupráci. Zastávám postoj, že 
pomáhat městu by měl každý, kdo takovou možnost má a může. Každý má 
možnost a prostor. Tím se řídím a rád tak budu činit dál. Vedoucí úřední-
ci města by měli spojovat, podporovat vše, co je obohacením a přínosem, 
nikoli svého postavení zneužívat proti dobré věci. Pokud se jen hledají roz-
pory a překážky, jsou to špatní úředníci! Poškozovat za každou cenu dobré 
věci nemá u rozumných lidí žádný smysl, zejména u těch, kteří ve svých 
funkcích nejsou za sebe, ale za občany svého města. Žijeme tu spolu, žijme 
dobře a spolupracujme. 
Přes výše vyjádřený postoj, Vám, paní Lukešová, přeji vše dobré. Všem 
spoluobčanům děkuji a přeji totéž.                              Mgr. Bc. Petr Barcal, MBA

Vážení spoluobčané,
na sociálních sítích byl zveřejněn a následně doručen na Městský úřad Šluknov „otevřený dopis“, 
jehož autorem je Mgr. Bc. Petr Barcal, MBA. Obsah dopisu je zaměřen na problematiku provozu 
letního kina v Království a údajného protizákonného jmenování Ing. Bc. Ivany Lukešové do funkce 
vedoucí odboru. Považujeme za důležité veřejně reagovat na otevřený dopis otevřenou odpovědí. 

Eva Džumanová

Tento nástroj, který označujeme jako „virtuální zastávkové tabule“, najde-
te na našem webu www.dopravauk.cz nebo přímo na odkazu tabule.dopra-
vauk.cz.
 Cílem systému je zobrazit cestujícím přesné odjezdy z jejich zastávky, 
i když to může být málo frekventovaná zastávka a instalace fyzické odjez-
dové tabule by zde byla technicky náročná a drahá.
 Naše virtuální zastávky fungují prakticky na jakémkoli počítači či 
mobilním zařízení s připojením k internetu a jsou napojeny na dispečink 
DÚK, takže zobrazené časy jsou včetně aktuálního zpoždění spoje, pokud 
příslušné vozidlo dodává správně podkladová data. Použití tabulí je klidně 
možné například na nějakém starším počítači a monitoru, který lze umístit 
za okno úřadu, obchodu či restaurace u zastávky ve Vaší obci či městě. 
 Budeme rádi za zpětnou vazbu k fungování systému, neboť vzhledem 
k počtu zastávek není možné jednoduše provést jejich kontrolu. Protože 
všechno nemůže být dokonalé, tak stávající omezení systému je v zobra-
zení jen spojů DÚK (autobusy a vlaky), chybí většina spojů MHD a ko-
merčních autobusových linek. Data těchto spojů nejsou zatím v krajském 
dispečerském systému k dispozici, nicméně uvažujeme o jejich načítání 
z jiných zdrojů. 
Věřím, že s naším nástrojem pro občany Vašich měst a obcí budete spoko-
jeni, a v případě využití přispěje k lepší informovanosti cestujících.

Ing. Jindřich Franěk, Odbor dopravy a silničního hospodářství

Představujeme Vám nástroj 
„virtuální zastávkové tabule“



Vážený pane magistře, 
reaguji na Váš Otevřený dopis Ing. Bc. Ivaně Lukešové, vedoucí Od-
boru kultury Městského úřadu ve Šluknově, který byl na městský úřad 
doručen datovou schránkou.
Zastupitelstvo města Šluknov na svém zasedání dne 14. 5. 2020 mělo 
v programu jednání žádost Společnosti K+M+K Barci, s. r. o., o zkrá-
cení doby nočního klidu, nikoliv o úpravu provozní doby, jak uvádíte. 
Zastupitelstvo nemá právo rozhodovat o úpravě provozní doby soukro-
mého subjektu. Žádost byla adresována Zastupitelstvu města Šluknov, 
kterému výhradně přísluší se žádostí zabývat. Vedoucí odboru kultury 
Ing. Bc. Lukešová neměla oprávnění se žádostí věcně zabývat, projed-
nat ji a předložit zastupitelstvu. 
Žádost společnosti K+M+K Barci, s. r. o. byla projednána na veřejném 
zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaném dne 14. 5. 2020. Kaž-
dý měl možnost se debaty na jednání zastupitelstva zúčastnit a vyjádřit 
svůj názor, čehož mnozí využili a nelze jim to v žádném ohledu zazlívat. 
V rámci diskuze vystoupila Ing. Bc. Lukešová jako občanka města žijící 
v Království, sdělila svůj osobní názor, nikoli názor tamějších obyvatel. 
Vystoupit na zastupitelstvu a sdělit svůj názor je právo každého občana. 
I Vy jste měl zákonné právo se k tomuto bodu osobně vyjádřit, jehož jste 
nevyužil. 
K omezování doby nočního klidu pak uvádím, že samotná existence 
ochrany nočního klidu nevylučuje pořádání společenských akcí v ob-
dobí od 22. do 6. hodiny. Tyto akce se nicméně v době nočního klidu 
musejí konat tak, aby nenarušovaly noční klid natolik intenzivně, že by 
již došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku. Úprava doby noční-
ho klidu obecně závaznou vyhláškou slouží k tomu, aby ve výjimečných 
případech nebyl potrestán ten, kdo noční klid intenzivně porušuje. 
Na ochraně nočního klidu je nepopiratelný veřejný zájem, který nelze 
jednoduše odsunout ve prospěch kulturního vyžití. Lze se domnívat, že 
požadovaná úprava doby nočního klidu by již postrádala prvek výjimeč-
nosti, neboť navrhováno bylo zkrácení doby nočního klidu pro všechny 
pátky a soboty v období od května do září, tj. 44 nocí v roce.
Pro udělení výjimky o zkrácení doby nočního klidu musí být splněny 
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podmínky výjimečnosti akce, 
předvídatelnosti, rozumnosti 
a přiměřenosti, protože do práva 
obyvatel města na nerušený odpo-
činek v noční době by mělo být za-
sahováno jen v nejméně omezují-
cím rozsahu a jen tehdy, pokud je 
to skutečně nezbytné. 
Zastupitelé města Šluknov byli 
v dostatečném předstihu před 
samotným rozhodováním o žá-
dosti Společnosti K+M+K Barci, s. r. o. informováni o tom, jak se na 
problematiku omezování doby nočního klidu dívá Ústavní soud a jaká 
pravidla vytyčuje Ministerstvo vnitra. Měli tedy k dispozici relevantní 
materiály týkající se této problematiky a na základě těchto skutečností 
a dle svého uvážení se zastupitelé rozhodli žádosti Společnosti K+M+K 
Barci, s. r. o. nevyhovět. Pro vyhovění žádosti nehlasoval nikdo ze 14ti 
přítomných zastupitelů. Každý zastupitel je za své rozhodnutí osobně 
zodpovědný.
Na závěr pak doplňuji, že ve věci okolností a zákonnosti procesu jme-
nování Ing. Bc. Ivany Lukešové vedoucí odboru se mýlíte. Jmenování 
paní vedoucí bylo v měsíci listopadu loňského roku předmětem kont-
roly Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj 
a výsledkem kontroly bylo, že nebyly zjištěny žádné nedostatky a jme-
nování proběhlo bez dalšího v souladu se zákonem. 
O výsledku kontroly byli zastupitelé města informováni e-mailovou 
zprávou od starostky města ze dne 20. 11. 2019, takže i tvrzení ohledně 
zamlčování informací před zastupiteli je nepravdivé. 
Naším zájmem není v žádném případě omezování pořádání kulturních 
akcí. Naopak vnímáme možnost kulturního vyžití pro občany jako vel-
mi přínosné. Je nicméně vždy nutné zohlednit všechny relevantní okol-
nosti a vážit všechny dotčené zájmy – soukromé i veřejné.        

Eva Džumanová, starostka

reakce města na otevřený dopis

V areálu Šluknovského zámku opět natáčela česká televize

Foto: Ing. Bc. Ivana Lukešová
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Osvědčení o úspoře emisí
V roce 2019 bylo díky recyklaci a využití papíru, plas-
tů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit 
v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému 
EKO-KOM uspořeno 21,6 mil. GJ energie, tedy zhru-
ba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 
332 tisíc domácností. V případě tolik diskutované-
ho globálního oteplování přispěl systém tříděného 
sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí 
o 922.540 tun CO

2
 ekvivalentu.

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru 
a recyklace využitelných složek komunálních odpa-
dů včetně obalových, město Šluknov ve spolupráci 
se společností EKO-KOM, a. s. přispělo ke zlepšení 
životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Úspo-
ra, které město Šluknov dosáhlo, představuje: Emise 
CO2 ekv.: 752.659 tun; Úspora energie: 12,711.808 
MJ.  

Božena Naňáková, ORŽP

LNaP, a. s. Rumburk oznamuje 
úpravu provozů v období červenec – srpen 2020 

z důvodů čerpání řádné dovolené

Pavilon chirurgie (u bazénu)
Dětské oddělení včetně všech ambulancí, dětské pohotovosti 
a dětských obvodů Dolní Poustevna, Vilémov a Rybniště od 3. 7. 
od 15:00 hodin – 20. 7. do 7:00 hodin - ZAVŘENO
Chirurgické oddělení včetně všech ambulancí od 3. 7. od 15:00 
hodin – do 20. 7. do 7:00 hodin - ZAVŘENO
Gynekologická stanice a ambulance v pavilonu areálu chirurgie 
od 3. 7. od 15:00 hodin – do 20. 7. do 7:00 hodin – ZAVŘENO
ARO - od 3. 7. od 15:00 hodin – do 20. 7. do 7:00 hodin – ZA-
VŘENO
OKBH, OTS (laboratoře) – pouze denní režim od 6:00 do 22:00 
hodin, od 3. 7. – do 20. 7. do 7:00 hodin
RDG (CT, RTG, Sono) – ranní provoz bez omezení, služby dle 
rozpisu s výpomocí ZZ Varnsdorf
Oční ambulance – Rumburk bez omezení, Šluknov a Varnsdorf 
v měsících červenec a srpen – ZAVŘENO
Interní ambulance – od 22. 6. – 26. 6. a od 27. 7. – 31. 7. 
ZAVŘENO, jinak bez omezení
Ošetřovatelská lůžka – provoz bez omezení

Pavilon Podhájí
RHB – od 10. 8. – 21. 8. - ZAVŘENO 
GIT – od 20. 7. – 31. 7. - ZAVŘENO

Poliklinika 
Gynekologická ambulance – od 30. 6. - 3. 7. a od 27. 7. – 7.8. - 
ZAVŘENO
Neurologická ambulance – od 27. 7. – 14. 8. - ZAVŘENO

  Omlouváme se a děkujeme za spolupráci a za pochopení.
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Jste radním města Šluknov, jak dlouho v této funkci působíte?
Působím ve funkci radního města Šluknov již druhé volební období. Mu-
sím přiznat, že první rok minulého volebního období ve funkci radního 
města pro mě byl velmi náročný a nebyl vůbec jednoduchý. Pro člověka, 
který chce tuto funkci vykonávat svědomitě, se jedná skutečně o druhé za-
městnaní.
Vím, že radní města se zpravidla schází 1x za 14 dní, kolik ale skuteč-
ného soukromého času zabere výkon funkce radního? Nejde přeci jen 
o schůze rady města a zasedání zastupitelstva. Na tato zasedání je po-
třeba se připravit z podkladových materiálů, dále se účastníte různých 
pracovních porad, setkání, výběrových řízení, akcí, apod.
Máte pravdu, že RM se schází 1x za 14 dní, ale ve funkci zastupitele, resp. 
radního, jste po celou dobu volebního období. Každý den zastupujete ob-
čany, kteří Vám svými hlasy dali důvěru, kteří Vám věří, že město zase o 
kus posunete dopředu. Výkon radního, i když neuvolněného, je v zásadě, 
jak jsem již výše zmínil, druhým zaměstnáním. Materiálů, které nám zpra-
covávají jednotliví úředníci MěÚ, je nepřeberné množství a přípravy jsou 
mnohdy velmi náročné.
S jakými očekáváními nebo prioritami jste přijal funkci radního a co 
se Vám za dobu Vašeho působení z těchto očekávání a priorit podařilo 
prosadit a zrealizovat?
Člověk jde do voleb, aby pracoval pro lidi, kteří zde žijí. Prosazoval nejen 
názory sebe sama, ale i názory voličů, kteří mu dali důvěru ve volbách. 
V minulém volebním období jsme byli velmi úspěšní a volební program 
jsme z větší části naplnili. V uplynulých 2 letech jsme navázali na skvěle 
rozdělanou práci z předešlých let. Nelze zcela vypíchnout, co se povedlo 
prosadit či zrealizovat. Vše, co se udělalo, je pro nás všechny a je jedno, 
jestli jsem ze Šluknova, Rožan, Království, Císařského, Kunratic či Nové-
ho Hraběcí. 
Nejen že jste radním města, jste především jeho občanem. Chtěla jsem 
se Vás zeptat, žijete zde rád a nic Vám tu nechybí nebo naopak je něco, 
co byste rád změnil nebo zde vybudoval, ale není to ve Vašich silách? 
Ve schváleném strategickém plánu rozvoje města je spousta krásných pro-
jektů, které by si naše město určitě zasloužilo. Musíme být však realisté 
a proto se zaměřuje na projekty, které slouží a jsou určeny pro co největší 
portfolio obyvatel. Nikdy se však zastupitel nemůže ani v dobré víře zavdě-
čit všem. Financí není tolik, abychom uspokojili všechny najednou. Bo-
hužel, spousta rozhodnutí minulých zastupitelů bylo hodně nešťastných 
a s  jejich pozůstatky, které brzdí rozvoj města, bojujeme dodnes. Věřím, že 
až se na konci roku 2022 za sebou ohlédnu, tak uvidím kus práce a to nejen 
mojí, ale i všech ostatních zastupitelů města a v neposlední řadě všech 
úředníků MěÚ.

členové rady města pro volební období 2018 - 2022

Mgr. Eva Džumanová, starostka - dzumanova@mesto-sluknov.cz, +420 412 315 301, +420 731 411 500
Ing. Marek Kopecký, místostarosta - kopecky@mesto-sluknov.cz, +420 725 062 602

Ing. Tomáš Kolonečný, člen rady města - kolonecny@mesto-sluknov.cz
Petr Kocián , DiS., člen rady města - kocian@mesto-sluknov.cz

Jiří Beneš, člen rady města - benes@mesto-sluknov.cz
 pro volební období 2018- 2022 má 5 členů

 výkonný orgán obce, který se schází zpravidla 1x za 14 dní (zpravidla ve středu od 15:00 hodin)
 jednání rady se uskutečňují v kanceláři starostky

 jednání rady jsou neveřejné
 jednání rady města se řídí Jednacím řádem

 rada města si vytváří své poradní a iniciativní orgány - zřizuje komise

Na slovíčko s...
...s Ing. Tomášem Kolonečným

Ovlivnila Vás nějakým způsobem pandemie?
Samozřejmě ovlivnila. Jsem nesmírně rád, že se v lidech objevila mnohdy 
ztracená a zapomenutá solidarita. S některými zásahy vlády sice nesouhla-
sím, ale musím podotknout, že jsme pandemii zvládli na státní i komunální 
úrovni velmi dobře. Je však nutné podotknout, že už nic nebude jako dříve 
a musíme se tomu přizpůsobit. I když se naplánovaná práce v tomto roce 
značně omezila, musíme doufat v lepší zítřky.
Nyní něco ze soukromého života. Jak budete trávit letošní letní dovo-
lenou?
Letošní dovolenou budeme trávit v Čechách a to nejen proto, abychom 
podpořili naše hospodářství, ale proto, že je v naší zemi spousta krásných 
míst, která stojí za to navštívit. Jedním z těchto krásných míst je pro mnohé 
turisty i naše nejsevernější město Šluknov, kam určitě stojí za to přijet.
Děkuji za rozhovor. Jitka Schneiderová, šéfredaktorka
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první ročník v parku

Stejně jako poslední čtyři měsíce, tak i závěrečné rozloučení se žáky a pře-
dávání vysvědčení probíhalo jinak, než jsme zvyklí.

Netradiční závěr školního roku

Protože předpověď počasí nevypadala příliš dobře, tak jsme měli na velké 
škole připravené třídy k předávání vysvědčení včetně časového rozpisu, 
aby se vzájemně nepotkávaly velké skupiny žáků.

Naštěstí nad Šluknovem se pouze zatáhlo, ale nepršelo, takže někteří vy-
učující využili k předávání venkovní prostory, například krásné prostředí 
zámeckého parku nebo upravenou zahradu na velké škole.

pátý ročník v parku

devátý ročník na zahradě

první ročník v parku

první ročník v altánu

první ročník v altánu
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2.B v parku

Pro vysvědčení si žáci přicházeli 
pouze dobrovolně, přesto jich dora-
zila většina.
Vyučující i žáci si užili společně 
strávené chvíle a všichni se těší na 
začátek nového školního roku.
Ráda bych poděkovala všem 
pedagogům, že si s nelehkou si-
tuací posledních měsíců dovedli 
poradit. Chtěla bych pochválit 
žáky, kteří ukázali, že se umí učit 
i v náročných podmínkách. A ze-
jména bych chtěla poděkovat ro-
dičům za spolupráci a velký podíl 
na vzdělávání svých dětí, naprostá 
většina z Vás si za distanční výuku 
zaslouží na vysvědčení jedničku 
s hvězdičkou.

Mgr. Renata Sochorová

třídní učitelé se loučí s 9. ročníkem deváťáci ve školní zahradě čtvrtý ročník ve třídě

pátý ročník v parku
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V letošním roce uplynulo již 20 let od vyhlášení Národního parku České 
Švýcarsko. U příležitosti tohoto významného výročí jsme připravili řadu 
akcí i dalších aktivit pro veřejnost. Kulatiny slaví v tomto roce i náš „starší 
bratr“ Národní park Saské Švýcarsko (v jeho případě se jedná již o 30. na-
rozeniny) a proto je řada aktivit připravována společně. 
Co jsme tedy v rámci narozeninových oslav pro návštěvníky přichystali?
První akcí je výstava „Písky známé i neznámé“, kterou jsme připravili ve 
spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem, kde bude do 16. srpna 2020 
k vidění. Ve spolupráci s ústeckým muzeem a za významné finanční pod-
pory Ústeckého kraje vznikla dlouho očekávaná výpravná publikace „Ge-
ologie Českosaského Švýcarska“. Čtenáři se mají opravdu na co těšit. Na 
více než 500 stránkách je čeká poutavé čtení o geologické minulosti i sou-
časnosti krajiny Labských pískovců doplněné řadou špičkových fotografií. 
V duchu oslav se ponesou i tradiční Dny řemesel, které chystáme na konec 
srpna. Již tak pestrou škálu předváděných řemesel letos mimořádně obo-
hatí i ukázky výroby foukaného skla. V letošním roce bychom také velice 
rádi zprovoznili nový vyhlídkový altán na Mariině skále. Ten by měl nahra-
dit již dožilou stavbu, kterou jsme museli z důvodu havarijního stavu uza-
vřít. Máme již zpracovanou projektovou dokumentaci nové stavby a pokud 
se podaří sehnat peníze, mohl by se nový altán objevit na vyhlídce během 
podzimu letošního roku. 
V rámci oslav proběhlo 20. června 2020 slavnostní otevření naučné 
stezky „Česká silnice“. Název stezky je zároveň vymezením trasy, sledu-
jící prastarou obchodní komunikaci z Čech do Saska, co byla od Vysoké 
Lípy k Zadním Jetřichovicím zvána Českou silnicí (Böhmer Strasse) již 
v 15. století. Trasa netvoří uzavřený okruh a je tedy vhodným zpestřením 
především pro cyklisty. Výletníky čeká šestikilometrové putování časem 
přes nejdůležitější historické milníky této cesty od pravěku až do dvacátého 
století. Dvanáct zastavení umožní nahlédnout do života pravěkých lovců-
-sběračů ze střední doby kamenné i lesních řemeslníků (konkrétně dehtá-
řů) a připomene existenci osady Zadní Jetřichovice, zaniklé po 2. světové 
válce. Mimo to se návštěvníkům otevře i pohled na krajinu očima zvěře, 
která od pradávna využívala tohoto pohodlného prostupu divokou skalna-
tou krajinou ke svým tahům nebo se spolupodílela na dotváření přírodního 
prostředí. Dospělé i děti jistě potěší filmová kulisa uhlířského přístřešku 
z proslulé pohádky Pyšná princezna, která prošla citlivou rekonstrukcí Iva 
Švejnohy i nový odpočinkový přístřešek v Zadních Jetřichovicích. Někte-
rá zastavení doplňují instalované dřevěné sochy z dílny Václava Lemona, 
které ilustrují zachycené příběhy nebo pověsti. Vnímat krajinu z různých 
úhlů pohledů, bohužel, napomáhá i skutečnost, že lesy národního parku 
neunikly osudu všem podobným v Čechách, které postihla kůrovcová ka-
lamita. Doufejme, že exkurze do minulosti pomůže návštěvníkům vnímat 
stávající obraz jako jednu z jepičích kapitol dlouhé historie krajiny a jejich 
lesů. Vznik této naučné stezky byl podpořen Státním fondem životního 
prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

NP české Švýcarsko je překrásným výletním místem 

Pro rodiče s dětmi je v rámci naučné stezky připravena také dobrodružná 
kvízová hra, která hráče navede na stopu mezolitického pokladu ukryté-
ho na konci trasy v Zadních Jetřichovicích. Trasa začíná na křižovatce pod 
skalním hradem Šaunštejn u Vysoké Lípy, kde naleznete schránky se za-
dáním a tužkou. Questing Vás provede historií České silnice a jejího okolí. 
Na konci naleznete truhlu s pokladem. Do truhly se ale nedostane kaž-
dý – její tajemství se otevře pouze úspěšným hráčům, kteří vyluští správně 
tajenku. 
Trasa: Vysoká Lípa, křižovatka pod Šaunštejnem - zaniklá osada Zadní 
Jetřichovice u hranic s Německem (stezka netvoří okruh).
Délka trasy: 6 km, cca 3 hodiny pěšky, cca 1,5 h na kole, trasu je možné 
projít s kočárkem, vozíčkáři projedou trasu s pomocí druhé osoby.
Obtížnost hledačky: fyzicky lehká, na orientaci jednoduchá.
Kdy je vhodné hledačku procházet: hledačka je přístupná celoročně, ale 
nejvhodnější čas k návštěvě je od jara do podzimu. V zimě si hledačku také 

Slavíme dvacáté narozeniny

Dobrodružstvím za pokladem

můžete projít, ale závěrečný poklad nenaleznete. Kvůli pravidelné údržbě 
je přes zimu nedostupný (od 1. 11. do 31. 3.).

Za návštěvu jistě stojí i Köglerova naučná stezka Krásnolipskem, kde v le-
tošním roce došlo k opravení úseku. 
Nová zábradlí v hostorickém stylu, opravené lávky, vyhlídky, schodiště, la-
vičky a turistická sezení. A k tomu dřevěné sochy typických obyvatel národ-
ního parku, výhledy do geologické minulosti kraje díky naučným prvkům 
instalovaným podél stezky. To vše je pro návštěvníky připraveno v oprave-
ném úseku Köglerovy naučné stezky Krásnolipskem přes Kyjovský hrádek. 
Opravený úsek se nachází mezi rozcestím u Sýrového potoka, odkud vede 
přes vyhlídku Skalní bratři skrze Lví jeskyni okolo útvaru Obří hlava na 
Kyjovský hrádek a dále schodištěm ve skalní puklině kolem tzv. Praporku 
na rozcestí Pod Praporkem v Kyjovském údolí. Správa Národního parku 
České Švýcarsko na rekonstrukci úseku vynaložila téměř 3,5 mil. Kč bez 
DPH.
Práce byly realizovány v rámci projektu Opatření k usměrnění návštěvnos-
ti v Kyjovském údolí, podpořeného Evropskou unií prostřednictvím Ope-
račního programu Životní prostředí.
Obě naučné stezky jsou skvělým tipem na letní výlet do přírody. 

Filmová rekvizita z natáčení Pyšné princezny - Uhlířova chaloupka na Nauč-
né stezce Česká silnice.                                                                         Foto: Tomáš Salov

Köglerova naučná stezka 

Naučnou stezku nově zdobí sochy typických obyvatel národního parku. 
Foto: Richard Nagel
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KNIHA 
GeOLOGIe 

čeSKOSASKÉHO 
ŠVÝCArSKA

Výtvarná soutěž na téma
české Švýcarsko - království mechů,

lišejníků i kapradin

Správa Národního parku České Švýcarsko 
vyhlašuje pro rok 2020 při příležitosti oslav 20. výročí 

vyhlášení Národního parku České Švýcarsko výtvarnou soutěž na téma: 

České Švýcarsko – království mechů, lišejníků i kapradin 
pro děti z mateřských a základních škol.

České Švýcarsko – krajina pískovcových skal, hlubokých a stinných roklí, 
drobných potůčků i říček je ideálním prostředím pro nenápadné a často opomíjené, 

ale přitom zajímavé organismy: mechy, kapradiny a lišejníky.
Vydejte se do lesa na výpravu za jejich poznáním a podívejte se do větví, 
na kameny, do štěrbin ve skále i na zem kolem sebe jinak, než jste zvyklí, 

prostě víc zblízka, třeba i s lupou. 
Objevíte úplně nový svět podivných tvarů a barev. 

Při hledání v atlasech pak narazíte na baňatku, bezvlásku, kostrbatec, 
provazovku, mokřenku a další skoro až pohádkové názvy těchto organismů, 

které vás mohou při vašem tvoření také inspirovat.
Své postřehy z výprav ztvárněte do svých obrázků, 

nebo výtvorů a zašlete nám je do soutěže.
Soutěží se ve 3 věkových kategoriích libovolnou technikou 

(mateřské školy, I. stupeň a II. stupeň ZŠ) a dále v kategorii kolektivní díla.
Pro vítěze máme připraveny zajímavé ceny: 

výtvarné pomůcky a publikace Správy NP České Švýcarsko.
Uzávěrka soutěže je 15. 10. 2020

Kontakt: Jarmila Judová, 775 552 790, j.judova@npcs.cz
Podepsaná díla zasílejte na adresu: 

Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa. 
Nezapomeňte uvést: jméno, věk, vaši adresu!

Správa národního parku České Švýcarsko
Mgr. Richard Nagel, Mgr. Natalie Belisová, Tomáš Salov

Zábradlí z různorodých kovových 
profilů byla nahrazena elegantněj-
šími v historickém stylu. 

Foto: Richard Nagel
Podél rekonstruované trasy na návštěvníky čeká mnoho detailů, které mohou 
objevovat.                                                                                                Foto: Richard Nagel

Jedná se o jedinečnou publikaci, 
která shrnuje řadu let bádání a vý-
zkumů o této jedinečné krajině. 
Je členěna na sedm hlavních kapitol 
a je zde zahrnuto celé území Česko-
saského Švýcarska (oblasti zhruba 
odpovídající hranicím chráněných 
území na české i německé straně). 
Jsou zde kapitoly popisující histo-
rii poznání území, geologii, pestré 
tvary pískovcového reliéfu a nechy-
bí ani obsáhlé kapitoly o těžbě ne-
rostných surovin. 
Významnou součástí publikace je 
popis 26 geologicky zajímavých 
lokalit z české i saské strany území.
Knihu zakončuje doslov o ochraně 
přírody. 
Součástí publikace jsou obsáhlé 
rejstříky (věcný rejstřík, místopisný 
rejstřík a personální rejstřík) i se-
znam použité a doporučené litera-
tury. 
Odborné texty jsou doplněny ob-
rázkovými schématy, mapami či 
digitálními modely terénu a hlavně 
spoustou krásných fotografií od 
V. Sojky, Z. Patzelta, P. J. Juračky 
a dalších autorů. 
Kniha je psána v českém jazyce 
s angl./něm. resumé.
Knihu je možné zakoupit přímo 
v Muzeu města Ústí nad Labem 
nebo prostřednictvím jeho webu 
http://www.muzeumusti.cz/mu-
zejni-shop.aspx.

Hlavní editorka a spoluautorka kni-
hy RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D. 
prezentuje nově vydanou knihu Geo-
logie Českosaského Švýcarska. 

Foto: Muzeum města 
Ústí nad Labem
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příprava na pokládku dlažby

návaznost na chodník do Císařského

města zcela nezastavila investiční činnost, Vás budeme informovat v ná-
sledujících číslech ŠN. 

rekonstrukce chodníku do Císařského pomůže 
k bezpečí chodců
Pokračování ze str. 1

Za ORŽP MěÚ Šluknov 
Mgr. Martin Chroust

podkladní vrstvy chodníku
nový chodník ze zámkové dlažby

pokládání dlažebních kostek

pokládání dlažebních kostek
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Krásy kolem nás očima fotografa Julia Puflera

rOŽANY

CÍSAŘSKÝ
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Karl Kindermann, se narodil 23. prosince 
1930 v Království v domě čp. 292, kde vyrůstal 
se svými rodiči a dvěma mladšími sestrami. 
Navštěvoval nejdříve školu ve svém rodišti, 
pak ve Šluknově, a to až do doby, kdy byla 
rodina nucena po druhé světové válce svůj 
domov opustit. Nejdříve se usadili ve Waren-
-Müritz, od roku 1950 žili v Heidelbergu, pak 
v Benscheimau v ulici Bergstrasse. Po ma-
turitě v Hessenu studoval Karl filozofii a te-
ologii v Königsteinu (Taunusu a Limburgu) 
Lahn., kde byl 8. prosince 1958 v místním 
dómu vysvěcen na kněze. Poté sloužil jako 
kaplan v Möllingenu ve Westerwaldu a ve 
Frankfurtu nad Mohanem. Od roku 1966 byl 
knězem v Taunussteinu/Wehen. V Bad Sch-
walbachu se angažoval jako farář pro mládež 

Albert Eyting se narodil 7. července 1880 ve městě 
Rees na Dolním Rýnu a prožil zde i své dětství. Stu-
doval ve Steylu a St. Gabrielu ve Švýcarsku. Poté vy-
užil výzvy Litoměřického kněžského semináře, který 
vyzýval k výpomoci německému kněžskému dorostu 
pro sudetoněmecké území. Albert Eyting tedy začal 
studovat v Litoměřicích, kde byl 12. července 1908 vy-
svěcen na kněze. Poté sloužil jako duchovní v Ústí nad 
Labem. Byl velice zběhlý v německé literatuře a v ně-
meckých písemnostech církevních otců. Sám zveřejnil 
několik svazků postních kázání, jakož i mnoho článků 
v odborných časopisech. V Království, kam v roce 1917 
nastoupil a které zůstalo jeho jediným působištěm, na 
něj jako na duchovního otce čekalo mnoho práce. Bě-
hem války a po odsunu měl jako farář těžkou pozici. 
Po výslechu gestapem mu byl zakázán vstup do školy 
a kvůli svým postním kázáním nesměl vyučovat ani ná-
boženství. Děkan Eyting žádal několikrát o vysídlení 

Město Šluknov a šluknovská katolická farnost
vás srdečně zvou na

SeTKÁNÍ rODÁKů Z KrÁLOVSTVÍ
v sobotu 8. srpna 2020

*Bohoslužba v kostele sv. Vavřince v Království od 10:30 hodin 
s prelátem J. M. can. Mgr. Karlem Havelkou z Litoměřic 
a se šluknovským arciděkanem P. Pavlem Procházkou.

*Vzpomínka u kněžských hrobů Wenzela Karla, Alberta Eytinga a Karla Kindermanna.
*Svěcení kaple Božího hrobu na Křížovém vrchu

Albert eyting – 45 let farářem v Království
do Německa, což mu však bez udání důvodu bylo vždy 
zamítnuto. Kněžskou službu v Království vykonával 
i po dovršení nároku na starobní důchod. Po odsunu 
německých obyvatel se jeho duchovní péče rozšířila 
i na nové obyvatele. Odsunutým Královanům skládal 
přání k narozeninám, sňatkům a pamětním dnům, 
k nimž přidával fotografie kostela nebo pohled na ves-
nici. Zprostředkovával tak adresy a posiloval tím spo-
jení s domovem.
14. února 1962 si Pán svého věrného služebníka ve 
věku 82 let povolal k sobě na věčnost. Poslední odpo-
činek našel na hřbitově v Království, kde je jeho hrob 
stále opečováván.
Farář Eyting by měl zcela určitě velikou radost z pozi-
tivních změn v posledních letech, které na farní budo-
vě, na kostele a na hřbitově provedl pan Jan Frydrych 
a teď také město Šluknov.

Bärbel Henß, přeložila Helga Hošková

Jeho zásluhou se konaly sbírky 
na opravu kostela

a v okrese Unternaunus byl činný jako duchovní v nemocnicích a na klinikách, kde se staral o nemocné 
pacienty, aby jim poskytoval duchovní útěchu. Pak se stal farářem ve Wiesbadenu. Od roku 1983 se jako 
duchovní věnoval navíc svým vysídleným krajanům v biskupství Limburg. Od roku 1984 do roku 1995 
řídil Otcovský dům vysídlenců spolku Alberstus-Magnaus-Kolegium v Königsteinu v Taunusu. V an-
gažovanosti pro vysídlence, zvláště pro své krajany z Českého Nizozemí, pokračoval i po odchodu do 
důchodu v roce 1995. 
Jeho zásluhou se konaly sbírky na opravu kostela sv. Vavřince v Království a tento úkol byl v roce 1995 
dokončen. Také rekonstrukce XII. zastavení křížové cesty, kterou osobně domlouval s tehdejším staros-

tou panem Ing. Milanem Kořínkem, proběh-
la na jeho přání. Jeho bohoslužby a kázání 
v kostelích jeho bývalé vlasti a kázání během 
setkání rodáků, a to od roku 1966, zůstanou 
lidem navždy v paměti, a náleží mu za to velké 
poděkování. 
13. ledna 1991 celebroval v milosrdné kapli 
poutní obce Filipov, kde se před více než 150 
lety zjevila na smrt nemocné Magdaleně Kade 
Panna Maria a uzdravila ji, první bohoslužbu 
v německém jazyce od vysídlení původních 
obyvatel. Za své mimořádné zásluhy, které 
překračují česko-německé hranice, jej bis-
kupství v Litoměřicích jmenovalo čestným 
kanovníkem dómu sv. Štěpána. Byl též dlou-
holetým opatrovníkem bývalého okresu Šluk-
nov, byl činný i v dalších krajanských organi-
zacích a spolcích a za tuto činnost byl vícekrát 
oceněn a vyznamenán. 
Dokud mu to zdraví dovolovalo, velmi rád na-
vštěvoval svoji bývalou vlast a pro svoji milou 
a otevřenou povahu byl všude vítán s otevře-
nou náručí. 

Čerpáno z knihy Helgy Hoškové
Království, Obec v proměnách času
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NAPSALI JSTe NÁM

Šluknovské noviny přinesly začát-
kem dubna zprávu a obrázky o do-
končování obnovy další kaple kří-
žové cesty v Království. Tu založil 
roku 1859 P. Wenzel Karl, tehdejší 
farář v této obci (od konce roku 
1858 decanus personalis).
Karlovi ctitelé si připomenuli 
10. června 150. výročí Karlovy smr-
ti. Datum 10. června jako den úmrtí 
tohoto muže čteme také na náhrob-
ní desce na místě jeho odpočinku 
uprostřed hřbitova v Království pod 
ústředním křížem, který Karl dal 
zbudovat r. 1867.
Karlově smrti předcházela smutná 
událost z 22. února 1868, o které 
Karl sám napsal sotva čitelným pís-
mem (jinak měl krásný rukopis) do 
pamětní knihy fary Království:
„22. únor byl pro mne hrozný den. 
Při procházce v ½ 6. večer jsem byl 
nenadále sražen do příkopu opilým 
rekrutem jménem Anton Neumann 
a pak také napaden a tlučen tyčí, 
kterou měl u sebe. Následek toho 
byl, že jsem skoro úplně ztratil pa-
měť a sluch a také na palci pravé 
ruky jsem byl tak poškozen, že nyní 
můžu jen špatně psát. Byl ovšem 
odsouzen na 6 roků žaláře s jed-
ním dnem půstu každý měsíc a sedí 
v Kartouzích, ale co je mi to platné!“
Po této události Karl chřadnul. 
O dva roky později čteme ve farní 
kronice následující zápis, psaný 
už jinou rukou: „Na svatodušní 
den 5. června 1870 po odpoledních 
nešporách byl důstojný pán děkan 
Wenzel Karl raněn mrtvicí, nemohl 
se už zvednout a zemřel 10. června, 
načež byl 13. června podle svého 
přání pochován hned za velkým kří-
žem u cesty. Protože láska k němu 
byla všeobecná, zůstane také jeho 
památka v obci nezapomenutelná.“
Zůstala. Připomíná jej i pamětní 
deska na průčelí kostela v Králov-
ství, odhalená při setkání rodáků 
11. června 2005. O jedenáct let 
později byl posvěcen jeho opravený 
hrob.

Profesor Emil Tuma, Rumburk

Wenzel Karl – farář a botanik

Narodil se v Žatci v čp. 183 2. dub-
na 1802. Po absolvování gymná-
zia ve svém rodišti následovalo 
studium filozofie v Praze, poté 
studoval teologii v Litoměřicích, 
kde 4. září 1826 obdržel kněžské 
svěcení. Jako kaplan a katecheta 
působil v letech 1832 až 1845 ve 
Šluknově. 
Pak se splnilo jeho veliké přání 
moci navštívit Itálii a Řím, cent-
rum katolického světa. Vybaven 
doporučeními od litoměřického 
biskupa se vydal společně s ka-
techetou z Jiřetína Josefem Pi-
etschem 1. října 1845 na cestu. 
Wenzel Karl vzpomíná: „Přes 
burácející moře jsem hleděl vzhůru 
k severu, kde leží mé milované Če-
chy. Poprvé jsem poznal, co zname-
ná touha po domově.“ Celou tuto 
cestu popisuje ve farní kronice 
Fukova, která obsahuje velice za-
jímavé kapitoly a je uložena v ar-
chívu v Děčíně. V jedné kapitole 
píše, že jej i jeho přítele pozval 
k sobě na Zelený čtvrtek r. 1846 
papež Řehoř XVI. a jako Kristus 
při Poslední večeři svým apošto-
lům i jim myl nohy. 
Navštívili také Neapol. V Monte 
Cassinu vyhledali benediktinský 
klášter. Pak si prohlédli Pompeje 
a vystoupili na Vesuv. Tento výstup 
Karl komentoval slovy: „Mám vy-
právět o půlnoční exkurzi do vnitra 
kráteru? Kdo to sám nezažil, nemá 
představu o přírodním divadle.“
Už ve Šluknově se zajímal o bota-
niku a po návratu z Itálie prohlá-
sil: „Nikde jsem neviděl tak doko-
nalou a uspořádanou botanickou 
zahradu jako tu v Praze.“ Z cesty 
si přiváží spoustu rostlin, které 
uspořádává do herbářů. 
Po návratu je přidělen jako ku-
rátor do Fukova, kde se po zří-
zení farnosti v roce 1853 stává 
prvním farářem. Přiváží si sem 
svého starého milovaného otce. 
Ten se vedle svého jediného syna 
cítí dobře. Umírá zde ve svých 95 

letech a je pochován na místním 
hřbitově. 
Každičkou volnou chvilku věnuje 
milované botanice. Jím zhotovený 
herbář je v té době nejdokona-
lejším seznamem rostlin celého 
Šluknovského výběžku. V roce 
1854 v Rakouském botanickém 
týdeníku vychází jeho článek 
„Také jedna exkurze“, ve kterém 
přemýšlí o tom, zda má studium 
botaniky vůbec nějaký smysl. Karl 
si vylisované usušené rostliny 
vyměňoval s jinými institucemi. 
Např. Botanickému výměnnému 
spolku ve Vídni v roce 1851 zaslal 
2411 exemplářů rostlin, v roce 
následujícím 1660, 400 v roce 
1853 a 239 v roce 1854. Gymná-
ziu v Žatci, kde se narodil a studo-
val, zaslal herbář se 4000 rostlina-
mi. Bývalý profesor rumburského 
gymnázia pan Emil Tuma v roce 
1962 tento vzácný herbář našel 
a zjistil, že se v něm nacházejí 
hlavně nálezy ze Severních Čech. 
V současnosti je opatrován v mu-
zeu v Litoměřicích. 
Wenzel Karl vzpomíná dále: 
„Když jsem se začal intenzivně 
zajímat o botaniku, řekl mi jeden 
starý znalec z našeho okolí, že na 
Číhané, asi v polovině kopce, se 
na severní straně vyskytuje áron. 
Dva roky jsem jej hledal zbytečně, 
až třetí rok jsem jej objevil v plném 
květu. Jako dítě jsem tehdy vyhodil 
svůj klobouk do vzduchu a vykřikl: 
Mám ho, našel jsem ho!“
Ještě mnoho by se dalo napsat 
o jeho životě a bádání. Na jaře 
roku 1855 opustil Wenzel Karl na 
vlastní žádost Fukov a nastoupil 
jako kněz do vedlejší obce Králov-
ství, kde byl jmenován děkanem 
a čestným kanovníkem dómu v Li-
toměřicích. Během jeho působení 
byla v roce 1859 vybudována kří-
žová cesta a stejně jako ve Fukově 
i zde založil betlémářský spolek, 
aby farnost získala peníze na po-
řízení jesliček do kostela.
Avšak stejně jako miloval a pečo-
val o rostliny, měl rád své kněžské 
povolání, a vykonával je s plným 
nasazením. A přece jeho život 
končí tragicky. V roce 1868 jej na 
osamělé silnici napadl opilý rekrut 
Neumann z jeho farnosti. Šlapal 
po něm a tloukl jej tyčí od plotu do 
hlavy. Byla to pomsta za to, že jeho 
jméno ještě s jinými vypsal z mat-
riky kvůli výběru na vojnu. Od této 
příhody si stěžoval na bolest hlavy 
a ztrácel pomalu paměť. Přesto 
u porotního soudu prosil o milost 
pro svého trýznitele.

Tento ušlechtilý, laskavý a všemi 
milovaný člověk a kněz zemřel 
v Království 10. června 1870 
oplakáván mladými i starými. Je 
pohřben na místním hřbitově za 
hlavním křížem, který nechal sám 
zhotovit. Jeho náhrobní deska 
nese nápis: Zde v Pánu odpočívá 
P. Wenzel Karl, děkan v Králov-
ství, nar. v Žatci 8. dubna 1802, 
zemř. 10. června 1870.
135 let po jeho smrti dne 11.  červ-
na 2005 mu byla za přičinění pro-
fesora Emila Tumy z Rumburku 
a šluknovského starosty pana 
Ing. Milana Kořínka na zeď koste-
la umístěna pamětní deska s tímto 
nápisem: 

V tomto chrámu Páně 
působil 

v letech 1855 až 1870 
P. Wenzel Karl, 

osobní děkan a kanovník. 
Jako botanik se zasloužil 

o poznání květeny Šluknovska.

Samotnému odhalení pamětní 
desky předcházela vzpomínková 
mše, kterou celebroval šluknovský 
farář Pavel Procházka a šluknov-
ský rodák monsignor Karel Havel-
ka z Litoměřic. Mnoho návštěvní-
ků z Čech a Německa se zde sešlo, 
aby vzpomněli na jistě největšího 
znalce rostlin Severních Čech 19. 
století a vynikajícího kněze.
Další pocta byla tomuto knězi 
a botanikovi vzdána dne 16. čer-
vence 2016, když mu po slav-
nostní mši u příležitosti setkání 
rodáků byl celebranty požehnán 
jeho opravený hrob. Práci prove-
dl kameník p. Pavel Jiřena a firma 
Topos. Finanční náklady neslo 
ústředí Spolku Němců a přátel 
německé kultury v Praze. Hrob se 
tak stal opět důstojným místem 
posledního odpočinku této vý-
znamné osobnosti.

Čerpáno z knihy Helgy Hoškové
Království, Obec v proměnách času
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n KOUPÍM stará auta a motocykly 
do roku 1989 nebo jen náhrad-
ní díly. Dále veškeré dobové věci 
jako hračky Ites a další vše spoje-
né s touto dobou. Rychlé a solidní 
jednání. Č. tel. 725 828 534

ŘÁDKOVÁ
INZerCe

SPOLečeNSKÁ KrONIKA

n rozloučili jsme se s:
panem Karlem Heřmánkem
paní Věrou Švandovou
panem Josefem Kolářem
panem Jiřím Černouškem
paní Jarmilou Pištěkovou
panem Josefem Hankou
paní Marií Burešovou
paní Stanislavou Lahučkou
n Přivítali jsme nové občánky:
Tomáše Svobodu
Matyáše Beláka
Dominiku Marini
Jiřího Morkuse
Štěpána Nováčka
Adriana Šidelku
n Manželství uzavřeli:
Michal Štikar a Nicola Seid-
lová

Dodatečně blahopřejeme 
občanům, kteří se v březnu 
letošního roku dožili 
životních jubileí:
n 70 let
pp. Svoboda Miroslav
Rybařík Václav
Štroblová Maria
Boháčová Jana
Šmíd Pavel
n 75 let
pp. Zabelová Věra
Zrůst Jaroslav
Neuwirt Miloš
Krejčíková Helena
Laštůvková Helena
Barcalová Elza
Uhmannová Božena
Habadová Růžena
Fedáková Jana
Němcová Jitka
n 80 let
pp. Zima Vladimír
Vránová Anna
n 86 let
paní Tůmová Miroslava
n 87 let
pp. Petroušková Irena
Synovcová Miroslava
Král Jiří
n 89 let
paní Bučková Ludmila
n 92 let
paní Navrátilová Gizela

VZPOMÍNKY

n Dne 6. 7. 2019 zemřela paní 
Jana Radová. 
Vzpomínají - manžel a synové Zde-
něk a Aleš.

Kuchařčino okénko pro děti

PODĚKOVÁNÍ

n Děkuji touto cestou Radě měs-
ta Šluknov a starostce Mgr. Evě 
Džumanové za krásné blahopřání 
k životnímu jubileu. Moc mě to po-
těšilo. 

Ing. Jan Janošek

OZNÁMeNÍ

Rada města Šluknov rozhodla o zru-
šení všech kulturních akcí z důvodu 
omezení vydaných v souvislosti 
s pandemií koronaviru pořádaných 
městem Šluknov do 30. září 2020.

Dodatečně blahopřejeme 
občanům, kteří se v červnu 
letošního roku dožili 
životních jubileí:
n 70 let 
pp. Víšková Marie
Březovská Drahoslava
Fadrhonc Vladislav
Müller Viktor
Chajdur Josef
Zach Rudolf
Goldmann Jan
n 75let 
pp. Frolíková Jitka
Malaník Karel
n 80 let 
pp. Pecka Miloslav
Nedvědová Emilie
Suková Marie
n 85 let 
pp. Veverka Karel
Turek Josef
n 89 let 
paní Plchová Anna

n Dne 5. července uplyne smutný 
rok od chvíle, kdy nás nečekaně 
a navždy opustil milovaný a hod-
ný tatínek a dědeček pan Miloslav 
Hlávka. 
S láskou a úctou vzpomínají dcera 
Ilona a syn Radek s rodinami. 
PS: Tatínku, chybíš nám.

Dodatečně blahopřejeme 
občanům, kteří se v dubnu 
letošního roku dožili 
životních jubileí:
n 70 let
pp. Prokůpková Marcela
Svárovská Hana
Kasal Jan
n 75 let
pp. Allermannová Karin
ing. Jan Janošek
n 80 let
pp. Pajerová Ingrid
Štěpková Jana
Štechová Hana
n 87 let
paní Šimůnková Zdenka
n 89 let
paní Mrázová Jaroslava
n 92 let
paní Skopalová Anežka
n 94 let
paní Rumlová Marie

Dodatečně blahopřejeme 
občanům, kteří se v květnu 
letošního roku dožili 
životních jubileí:
n70 let
pp. Altmanová Hana
Bilka Ladislav
Jiřinský Zdeněk
Soukupová Jitka
Mišechová Jarmila
Nettelová Věra
Skotnicová Zdenka
n75 let
pp. Raichartová Květa
Trávníčková Hana
Francová Helga
Petřík Petr
Kováčová Helena
n 80 let
paní Trantinová Drahoslava
n 85 let
pp. Mikovec Evžen
Marušák Josef
n 86 let
paní Meistnerová Marie
n 88 let
paní Pokorná Irena
n 95 let
paní Pošustová Marta

Ing. Bc. Ivana Lukešová

Tentokrát jsme připravili snadné recepty, které zvládnou i děti o prázdni-
nách jako příjemné překvapení pro rodiče po návratu ze zaměstnání.

NEPEČENÝ JABLEČNÝ DORT
Ingredience:
750 g jablek
200 g moučkového cukru
2 sáčky vanilkového pudinkového 
prášku
rozinky podle chuti
ořechy podle chuti 
400 g piškotů
šlehačka
drobné ovoce na ozdobení - maliny, 
borůvky, jahody
Postup:
Jablka rozvařte s cukrem a se 400 
ml vody doměkka. Pudinkové práš-
ky rozmíchejte ve 200 ml vody, při-
lijte k jablkům a přidejte rozinky 
a ořechy podle chuti. Směs vlijte 
do dortové formy vyložené piškoty. 

Další piškoty můžete položit na-
vrch nebo zapíchat do směsi po na-
lití. Nechte vychladnout, nakonec 
potřete šlehačkou, posypte ovocem 
a dejte na několik hodin zatuhnout 
do lednice. 

JAHODOVá LIMONáDA
Ingredience:
450 g jahod Albert Quality
6 lžiček třtinového cukru
4 lžíce citronové šťávy
sodovka nebo jemně perlivá voda
2 plátky melounu
Postup:
Jahody (dvě nechte na ozdobu) 
a 2 lžíce cukru rozmixujte do pyré. 
Připravte si dvě skleničky a na dno 
každé dejte 3 lžíce pyré, po 2 lžič-
kách cukru a 2 lžících citronové 
šťávy. Promíchejte, zasypte ledem 
a dolijte sodovkou či vodou. Podá-

vejte ozdobené jahodami a melou-
nem.                                                         (net)
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Je po slunovratu. Slunce se nám přehouplo přes poledne roku a začalo léto. 
Je to velká změna. Celý biorytmus přírody se obrátil a začíná fungovat jinak. 
Dny se zas zkracují a energie slunce, které do teď přibývalo a kterou příroda 
plnými doušky nasávala a pečlivě zpracovávala, se od teď opět začne vracet 
zpět, odkud přišla, a po cestě vydávat své plody. 
Celý cyklus tak trochu mění směr. Místo zezhora dolů teď vše pozvolna začíná 
proudit více zezdola nahoru. Pro člověka tak nastává čas, kdy se jeho pozor-
nost přirozeně obrací více k tělu a k fyzickému prostoru kolem sebe. Méně jí, 
přitom proudí do myšlenek a k vnitřním mentálním světům. Ale je na každém, 
rozhodne-li se jít s tímhle přirozeným cyklem nebo půjde-li proti proudu.
Mně osobně se po letním slunovratu výrazně mění způsob mého každoden-
ního fungování. Dlouhé roky stráve-né v přírodě a v divočině, podpořené 
každodenní zenovou a jógovou praxí, vyladily mé tělo a mysl na přírodní bi-
orytmus a energetické cykly této planety, a já se nimi snažím žít v harmonii. 
Někdy to ale není snadné. Člověk musí být stále ve střehu. Rovnodennosti, 
slunovraty, úplňky a novolunní, ale i náhlé změny počasí a atmosférické ko-
lotoče, dokáží s tělesným i psychickým nastavením člověka občas pořádně 
zamávat. A on tak musí být neustále bdělý, aby s tím vším držel krok a přitom 
si zachovával své vědomí stálé a srdce v klidu. 
S příchodem léta pozvolna přestávám filozofovat, méně čtu, méně píši 
a mluvím, a spíše pozoruji, zpívám, hraji a tančím. Začínám prožívat svět 
více tělesně. A s místy, která navštívím, si více povídám. Ovšem, ne slovy...
Nedávno jsem potkal v okolí Šluknovska tři místa, která mi utkvěla v paměti 
a s nimiž jsem zabředl ve velmi zajímavý rozhovor. Tím prvním jsou Horní 
skály u Hrádku nad Nisou, jimž se v horolezeckém slangu říká také “Obrvé-
gry”. Je to krásné, jemné, ale zároveň velmi silné místo. Takový miniaturní 
Český ráj v Lužických horách. 
Uprostřed lesa náhle a zničehonic, z rovného podkladu, vyrůstá dvacetimetro-
vá skalní věž těch nejbizarnějších tvarů a struktur. A ne jedna. Je jich tam ně-

Očima ticha aneb Určitě se vrátím!

kolik. Stojí si tam pevně mezi stromy, jako 
impozantní sochy v nějaké umělecké galerii 
lesa, a člověk si jen s údivem říká: “No, kde 
se tady takovéhle věci vzaly?”
Pro odpověď člověk nemusí chodit daleko. 
Taková věda, třebas geologie, by mi na to 
jistě dala nějaké exaktní a intelektuálně 
velmi uspokojivé vysvětlení. Ale s ním by 
mi na oplátku vzala mé ohromení a údiv. 
A s těmi by pak odešlo i ono kouzlo místa, 
genius loci, které má tu vzácnou schopnost 
oslovit nejen hlavu, ale i srdce a tělo - sma-
zat člověka. 
Kdyby byli Češi ještě přírodním národem, 
jistě by se k těmto skalám pojil nějaký 
příběh mluvící o starých bozích a lesních 
skřítcích nebo o jiných tajemných a mocných bytostech. Mluvily by o posta-
vách, které přírodní člověk dobře zná z vyprávění svých milovaných babiček 
a dědečků a z učení stařešinů a šamanů svého kmene. A byly by to příběhy 
a postavy, které by mu dovolily návázat s daným místem přímý a osobní 
vztah. Vztah, jenž vyvolává bázeň, pokoru a jistou míru pověrčivosti, ale zá-
roveň přináší respekt a lásku a dovoluje přírodnímu člověku citlivě vnímat 
prostor kolem sebe. Vnímat a také si ho patřičně vážit.
Naše strohé vědecké příběhy tohle přiliš neumějí. Spíše vytvářejí odstup. Rá-
doby objektivní a často povýšený odstup, který člověka od skutečné přírody 
vzdaluje. Chybí v něm pokora a respekt. A nemá-li člověk tyhle dvě vlastnosti 
přirozeně v sobě, duch místa a jazyk přírody mu lehce uniknou. Postaví se pak 
doprostřed lesa a nevidí před sebou než velké kusy neživého kamene, které 
jsou, v lepším případě, zajímavou turistickou atrakcí a skálou k vylezení, nebo, 
v horším případě, nerostem k rozdrcení a k průmyslovému vytěžení.
Bolí mě se takhle dívat na svět. Není mi to vůbec blízké. Já se snažím nosit 
si s sebou všude oči, které jsou nepolíbené vědeckým viděním světa. Dětské 
oči, oči otevřené a vědomé. Nosím s sebou oči zenové. 
Netíhnu ke strohým a odlidštěným vědeckým příběhům. Přál bych si jiné, 
ale nemám je. A tak mi nezbývá než se vracet ke svým dětským očím. Zen 
a příroda sama mě přitom naučily, jak se dívat více tělesně a více “zevnitř”. 
Takto pak vidím věci jinak a svět je mi blíž. A začínám mu opravdu rozumět 
a můžu si s ním povídat. 

Teď jsem se těmahle očima podíval 
i na Horní skály. A když se mi dosta-
la do zorného pole Liberecká věž, 
oněměl jsem. Jen jsem poslouchal 
a v odpověď jsem nemohl jinak, než 
tančit. Tančit, hýbat se, protahovat 
a meditovat. To, co mi tahle skála 
řekla, se opravdu nedá popsat slovy...
(video z tohoto tichého rozhovu lze 
shlédnout na facebooku nebo youtu-
be autora).
Opravdu vzácné místo, tyhle Obrvé-
gry. A proto jsem se i rozhodl u nich 
zahájit jeden ze svých Tichých workshopů. Tiché workshopy jsou týden 
dlouhé, praktické a intenzivní semináře, při nichž se účastníci učí, jak se 
vrátit ke svému tělu a k přírodě. Jak utišit svoji mysl a být tak schopný sly-
šet opravdové genius loci prostoru, jakož i hlas svých nejniternějších přání 
a vnitřních volání. Procházíme při těchto workshopech tiše krajinou nebo 
provádíme nejrůznější cvičení a drobné fyzické práce, a dny jsou protkány 
praxí jógy a zenové meditace. Až večer u ohně přichází čas na verbální sdíle-
ní. Ale jinak jen málo slov, žádné mobily a internety, a žádné povrchní rozho-
vory. Jen tělesné smysly, příroda a vnitřní klid.
Jedna část takového workshopu proběhne na dalším místě, které bych dnes 
rád zmínil. V lesích poblíž Lobendavy. Na místě, které je opravdu na kon-
ci světa. Na konci českého světa. Je to samotný cíp Šluknovského výběžku 
a nejsevernější kout Čech.
Tenhle prostor prostě dýchá jinak. Už když se člověk na chvíli zastaví na Anen-
ském vrchu nad Lobendavou a vnímá atmosféru místního parčíku s křížovou 
cestou, přijde si krásným způsobem sám. Ne osamělý, ale prostě sám. Kou-

pe se ve svém klidném vnitřním moři ticha 
a bezpečí, bez větru a bouří, a jen se usmívá 
nad jemnými vlnkami, které mu zavítají do 
duše v podobě cvrkání hmyzu a posledních 
paprsků večerního slunce.
A pak ty lesy. Na každém kroku borůvčí 
nebo polehavá tráva a v malých údolích za-
mokřené dolíky s rákosem. A nebo rovnou 
celý rybník. Malé překvapení. Má to přece 
jen zvlášní poetiku, takový rybník schova-
ný uprostřed lesa. Roztomilá křižovatka ži-
vota. A tady, v lobendavských lesích, jsem 
našel hned dva takové. Přitom jeden přímo 
u táborové základny, kde proběhne Tichý 
workshop. Moc se sem v srpnu znovu tě-
ším...

Ono poslední místo pak, o němž bych chtěl psát, bude už jen taková sladká, 
i  když trošku otevřená tečka za mým dnešním vyprávěním. Vyrazil jsem před 
pár dny s partou svých lezeckých kamarádů do saské části národního parku 
Česko-Saské Švýcarsko. Tam, poblíž místa jménem Lichtenhainer Wasser-
fall, jen malý kousek od hranic, jsme si vylezli pár skalních věží a poseděli na 
jejich vrcholcích. 
Rozhlédl jsem se. Protřel jsem si zrak a pořádně si prohlédl scenérii kolem 
sebe. A musím se přiznat, ten zážitek do nynější chvíle zpracovávám. Dost 
možná se mi přitom ještě nějaký čas nepodaří ho opravdu uchopit. 
Znáte ten pocit, když máte před sebou vysoce kvalitní a vznešené umělecké 
dílo, citíte jeho sílu a vnímáte jeho estetickou dokonalost, ale chybí vám při-
tom kapacita tuhle kvalitu opravdu obsáhnout? Cítíte, jak vás to dílo oslovu-
je a dráždí, ale vy mu přitom, kvůli svému vlastnímu omezení, nejste sto zcela 
porozumět? Jako když poprvé ochutnáváte opravdu kvalitní víno, olivy nebo 
lanýže. Víte, že máte před sebou naprostý luxus, ovšem vaše vlastní mysl na 
to prostě v tu chvíli nestačí...
Tak něco podobného jsem prožíval, když jsem se z pískovcových skalních věží 
rozhlédl po krajině Saského Švýcarska. Estetika a vyzařování toho místa na mě 
prostě byly v tu chvíli moc. Nezvládl jsem se takové kráse zcela otevřít. A vím, 
že se tam budu muset ještě mockrát vrátit, abych opravdu porozuměl. 
Ochutnal jsem tě, Saské Švýcarsko. Zaslechl jsem tě, ucítil tě a dotkl se tě. 
A chci tě poznat hloubš. Určitě se vrátím...                                                 Ondřej Landa
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24. února 1963 na konferenci 
MěV KSČ, která se konala v jídelně 
závodu Technolen v Leninově ul. 
(bývalý Cepol v dnešní Svojsíkově 
ulici), zvolen předsedou s. Šprdlík.
V souvislosti s požárem stodoly 
J. Vomočila dne 12. 12. 1962 bylo 
zjištěno, že 18tiletý žhář, člen po-
žárního sboru, chtěl být u likvidace 
požáru mezi prvními.
V závodní ordinaci n. p. Topos 
byla otevřena zubní ordinace. 
Při velkých zimních mrazech 
popraskalo v městském divadle 
ústřední topení.
Kapacita městských jeslí byla 
rozšířena na 32 míst.
V dubnu započaly Pozemní stav-
by s generální opravou hrází poto-

Události z kroniky Jiřího Vlčka: rok 1963 Vážení čtenáři, 
pokud máte fotografie k ná-
sledujícím rokům ze Šluk-
nova a okolí, prosíme, rádi 
bychom je v novinách zveřej-
nili. Děkujeme.
Pozn. redakce: Předešlé 
řádky jsou výpisem z kroni-
ky města a zápisy z kroniky 
školy. Můžete se proto setkat 
s pojmy, názvy a výrazy, kte-
ré jsou poplatné době, kdy 
zápisy vznikaly.

Sepsala: Helga Hošková

ka, protékajícího městem.
14. června byla Sovětským sva-
zem socialistických republik vypuš-
těna družice Vostok s kosmonau-
tem Bykovem a brzy poté družice 
s první ženou Valentinou Těreško-
vovou.
18. června byla dána do provo-
zu firmou Tesla a za přispění n. 
p. Topos vyrovnávací a posilovací 
televizní stanice na vrchu Pytláku 
(Jitrovník) v Království.
Rok byl velice suchý, takže nebyl 
dostatek čerstvého zeleného krmi-
va a muselo být zkrmováno i letoš-
ní seno. Úroda lnu však byla velmi 
příznivá. Na místech, kam nemohly 
kombajny, byl len brigádníky trhán 
ručně. Závod Benar vysílal denně 

90 mladých zaměstnanců, kteří 
sklidili len z výměry 10 ha.
Začátkem září prasknul v měst-
ských lázních (ul. Na Příkopě čp. 
859) následkem výpadku elektric-
kého proudu kotel, přičemž naštěstí 
nebyl nikdo zraněn. Oprava trvala 
až do jara 1964, náklady na opravu 
se vyšplhaly na téměř 38 000 Kč.
V okresní soutěži Českosloven-
ské požární ochrany (ČSPO) zís-
kalo družstvo dospělých a družstvo 
žákyň 1. místo. Již po několika málo 
dnech zdolávali požárníci požár 
stodoly v Císařském, který založi-
ly malé děti a při kterém shořelo 
všechno letošní seno.
Ve školním roce 1962/63 byla na 
základní devítileté škole, kde byl ře-
ditelem s. František Michek, velká 
nemocnost vyučujících i žáků. Vel-
ké potíže měli žáci i s chováním. Ze 
782 žáků obdrželo sníženou znám-
ku z chování 124 žáků. Byli žáci, 
kteří pro delikty byli vyšetřováni 
příslušníky Veřejné bezpečnosti 
(VB). Došlo i na prokurátorské po-
hovory. 
Pionýrské organizaci stále chybí 
místnosti ke schůzkám. V zimě jim 
bylo povoleno používat místnosti 
na zámku. Brzy však byly staršími 
žáky zničeny, takže je nebylo mož-
no používat.
Byla rozšířena služba ve školní jí-
delně, kde se v současné době stravu-
je 360 dětí, v jídelně v Císařském 50.

V polovině roku byla k závodu 
Topos přičleněna provozovna ČKD 
Krásná Lípa a zavedena výroba 
chladících kompresorů. V závodě 
jsou vyráběny mechanizované linky 
pro velkopekárny, což znamená od 
vypracování těsta po vytvarování 
pečiva. Vyváží se i do lidově demo-
kratických států i do kapitalistic-
kých zemí. Byla zvýšena výroba 
chladičů na mléko.
V měsíci srpnu složila s. R. Saza-
mová mistrovské zkoušky a byla 
tak první ženou v historii závodu 
Benar, která se stala mistrovou na 
dopřádání.
V listopadu byla rozhodnutím rady 
ONV zastavena činnost družstva 
truhlářů, které vyrábělo nábytek. 
O budovy projevil zájem n. p. Be-
nar, který je chtěl využít jako inter-
nát.

Až do nedávna jsem nevěděla, kdo vymyslel 
číslování domů. Byla to Marie Terezie, která 
v roce 1770 nařídila ve všech dědičných ze-
mích habsburských sčítání lidu a pořízení 
seznamu tažného dobytka. Potřebovala vě-
dět, kolik mužů v jí spravovaných zemích je 
schopných obrany a zároveň kolik tažného 
dobytka přichází v úvahu pro vojenské úče-
ly. Vojenští důstojníci a komisaři z okresních 
úřadů se tehdy museli vydat na cestu. Jet od 
místa k místu, od domu k domu a na vstupní 
dveře každého z nich napsat zvenku i zevnitř 
číslo. Většinou se začalo na náměstí, kde stál 
Amsthaus – řečnický dům (dnešní radnice). 
Tak se pokračovalo od domu k domu, od uli-
ce k ulici až komise došla zpět k Amtshausu. 
Číslo dostaly všechny budovy, ve kterých ně-

vedení závodu TOPOS s řed. Aloisem Keberlem a ved. závodu Krásná Lípa

Zavedla povinnou školní docházku a také číslování domů

kdo bydlel. Bez čísel zůstaly např. kostely či kaple. Byla-li však věž kostela 
obydlená, obdržela též číslo. Kostel samotný však očíslován nebyl.
Stejným způsobem byly očíslovány i domy ve Šluknově. Proto má naše 
radnice čp. 1. Ještě dobře si pamatuji, jak jsem při posledním sčítání lidí 
hledala určitý dům, protože neměl číslo. Podle čísla domů se dá najít také 
mnoho zajímavostí z historie.
Řekněme si ještě několik zajímavostí o Marii Terezii, jejíž jméno slyšel 
snad každý. Narodila se roku 1717 ve Vídni rodičům Karlu VI. a Alžbětě 
Kristýně. Když už její prozíravý otec přestal doufat v mužského potomka, 

nechal ve vídeňském Hofburku vyhlásit 
tzv. pragmatickou sankci, která zaručovala 
dědické právo i po ženské linii. A tak jeho 
nejstarší dcera Marie Terezie ve svých 26ti 
letech usedla jako první žena na český trůn. 
Nezkušená a nevzdělaná to neměla vůbec 
lehké. Od svého manžela Františka Štěpá-
na Lotrinského pomoc očekávat nemohla, 
protože byl neschopným vojevůdcem.
Po počátečních nezdarech, kdy si mezitím 
osvojila diplomatické vyjednávání a naučila 
se panovnické prozíravosti, začali o ní její 
protivníci smýšlet jako o rovnocenném sou-
peři. Její pozice se ještě zlepšila, když se její 
manžel 13. 9. 1745 stal římským císařem. 
Také si velice brzy uvědomila, jak důležité je 
vzdělání a proto v roce 1774 zavedla povin-

nou školní docházku pro všechny děti. O šest let dříve, v roce 1768, vydala 
nový trestní řád, který vymezoval nejen dobu ale i způsob mučení. O osm 
let později pak mučení (torturu) zcela zrušila.
Svému manželovi byla po celý svůj život věrná. Povila mu 16 dětí, 11 dcer 
a 5 synů, z nichž nejznámější je pravděpodobně syn Josef II., který po smrti 
svého otce v roce 1765 vládl spolu se svojí matkou.
Tato výjimečná přísná i spravedlivá žena zemřela ve věku 63 let ve Vídni.

čerpáno z časopisu Tajemství české minulosti č. 2, rok 2010
Helga Hošková
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V pradávných časech žil v Horno-
lužické pahorkatině velmi vysoký 
a silný muž. Říkalo se mu „Obr 
Sprejník“. Měl takovou sílu, že 
když popadl i ten nejsilnější strom 
za korunu, vytrhl ho ze země. Ka-
meny, velké jako oblaka na nebi, 
popadl a řadil vedle sebe, nebo je 
rozhazoval po okolí. Nebál se niko-

Pověst o vzniku řeky Sprévy
ho, nenosil žádnou zbraň, ani štít či 
kopí, ani luk se šípy.
Jeho poddaní jej uctívali kvůli jeho 
moci a dobrotě a následovali jej 
jako včelí roj svoji královnu. Jedno-
ho dne se shromáždili a řekli své-
mu veliteli: „Obře Sprejníku, chtěli 
bychom navždy zůstat v této zemi. 
Víme, že nás budeš ochraňovat, pro-
tože jsi silný a nemáme se tedy čeho 
bát. Ale když ležíš v údolí nebo se-
díš v nějaké sluji, nemůžeš vidět, co 
se v tvé zemi děje. A tehdy jsme bez 
ochrany. Proto tě prosíme: Postav 
nám pevná útočiště a zhotov si střel-
nou zbraň, abys nás i zdálky mohl 
ochraňovat a naše nepřátele zabít!“
Obr Sprejník poté postavil po obou 
stranách údolí, ve kterém bydlel, 
město. Nazval ho „Budissin“. Pak 
si vyrobil luk a šípy a taky kopí. Aby 
zjistil, jak daleko jeho šípy doletí, 
vystřelil jich několik směrem k jihu. 
Jeho poddaní se pustili do jejich 
hledání a našli je daleko v hornatině 

v jednom z údolí. Nikdo je však ne-
dokázal vytáhnout ze země, tak hlu-
boko se zabodly. Musely být vyhra-
bány. Pojednou z děr začala prýštit 
voda – a na světě byly tři prameny 
Sprévy: na Kottmaru, v Neuger-
sdorfu a v Ebersbachu. Tak vznikla 
řeka, která ještě dnes protéká Luži-
cí. Na počest obra ji pojmenovali 
„Spree – Spréva“.
Připomeňme si, že od Kottmaru 
tvoří Spréva jen maličký vodní tok 
ve městě Ebersbach-Neugersdorf 
a tvoří hranici k Jiříkovu. Pak se ob-

jevuje ve městě Neusalza-Sprem-
berg. Fukovem, který leží mezi 
městy Neusalza-Spremberg a Tau-
benheimem, protéká podél želez-
niční trati pouze v délce 0,7 km. 
V Sohlandu tvoří přehradu, která 
slouží lidem k odpočinku a vodním 
radovánkám. Pak už se stáčí na se-
ver a po 400 km se v Berlíně vlévá 
do Havoly a u Rostocku pak do Bal-
tického moře.
Přeložila Helga Hošková z měsíční-

ku „Unser Niederland“, 
foto: Gerhard Ritschel

O víkendu 27. 6. a 28. 6. 2020 se v okolí Šluknova pod patronací ČMMJ, 
ČMKU a OMS Děčín uskutečnil II. ročník dvoudenní soutěže pro ohaře se 
zadáváním titulu CACT a Res. CACT, skládající se ze zkoušek vloh a spe-
ciální vodní práce. Soutěž byla určena pro všechny lovecké ohaře, kterých 
se sjelo se svými majiteli a příznivci lovecké kynologie celkem 24, což je 
nejvyšší možný počet na soutěžích tohoto typu. Plemena byla rozmanitá, 
od maďarských ohařů, výmarských, německých krátkosrstých i drátosrs-
tých až po anglického setra a italského spinona. V sobotu, po slavnostním 
zahájení a přivítání účastníků soutěže vrchním rozhodčím i zástupcem 
města, představením rozhodčích a losování do skupin, rozjeli se psi se svý-
mi páníčky na jednotlivá stanoviště zkoušek ze speciální vodní práce. Tato 
zkouška se skládá z přinášení kachny z hluboké vody, přinášení kachny 
z rákosí, nahánění – slídění v rákosí, ochoty na hluboké vodě a klidů na 
stanovišti. Zkouška je koncipována tak, aby napodobovala reálný lov a po-
kud pes všechny disciplíny zvládne, obstojí ve zkoušce a získá tak loveckou 
upotřebitelnost. Sobotní soutěžní den byl zakončen posezením u dobrého 
moku a jídla, nechyběl ani tanec a zpěv za doprovodu houslí, basy a kytar. 
Druhý den pokračovalo soutěžní klání zkouškou vloh, na které se posuzují 
vrozené lovecké vlastnosti psa při práci v terénu – polní a luční honitby. 
Úkolem psa je prohledat soustavně určený úsek honitby a najít pomocí vy-
vinutého čichu zvěř – bažanta, zajíce. Při navětření zvěře pes musí takzva-
ně „vystavit“ – tzn. zastavit svůj pohyb a počkat na svého vůdce a potom 
společně postoupit k nalezené zvěři, která při přiblížení psa a vůdce odbíhá 
nebo odlétá. V okamžiku odběhnutí či ulétnutí zvěře nesmí pes zvěř prohá-
nět a musí zůstat v klidu.
Soutěž probíhala v honitbách Královka a Špičák, z 24 psů pohár dokon-

Ve Šluknově se konala soutěž loveckých ohařů

čilo 21, tři psi odstoupili. Díky štědré podpoře sponzorů si nakonec každý 
soutěžící odnesl cenu a věříme, že i dobré zážitky a vzpomínky na krásnou 
krajinu Šluknovska, pohostinné domorodce a také navázání nových přá-
telských vztahů s ostatními myslivci a kynology.
Celkovým vítězem poháru se stal Německý krátkosrstý ohař Barack 
Verva s vůdkyní Terezou Smetanovou, druhý byl anglický setr Faron od 
Mlázovické tvrze s vůdkyní Janou Votrubovou a třetí se umístila fena 
výmarského krátkosrstého ohaře B´Aussuie D´Argento Suerte s vůd-
cem Vojtou Schwagerlem. 
Za organizátory chci ještě jednou poděkovat všem sponzorům, přátelům 
a kamarádům, kteří nám pomohli soutěž upořádat, bez nichž by bylo ne-
myslitelné podobnou akci naplánovat a zorganizovat.                   Pavel Mareš 
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První polovina tohoto roku byla 
samozřejmě složitá. Soutěž okres-
ního přeboru žen měl šluknovský 
tým výborně rozehraný úvodními 

Uplynulo již 8 let, byla to dlouhá 
cesta, která nebyla vždy růžová, ale 
člověk je tady na světě, aby překo-
nal veškeré překážky, které život 
přináší. Před námi je ještě spousta 
prací, které na nás čekají, ale víme, 
že sport a zdraví je naše krédo a náš 
sport děláme srdcem. Od začátku 
byl cíl jasný, nabídnout ve Šluknově 
sport, který tu doposud nebyl a zá-

Osm let Salta Fitness i díky dotaci od města Šluknov
roveň kompletní nabídku cvičení 
pro každý věk. 
Za těch 8 let jsme se zaškolili a ne-
ustále se zdokonalujeme tím, že 
chodíme na kurzy a workshopy, 
abychom mohli nabídnout našim 
zákazníkům vždy bezpečné cviče-
ní. Snažíme se rozumět tělu, jak 
funguje, jaká cvičení jsou nejlepší 
a  méně škodlivá. Letos např. na-

bízíme „zdravá záda  – silný core 
(střed těla)“, zaměříme se na pro-
blematické partie těla, aby se zabrá-
nilo bolesti zád, kterou trpí široká 
populace díky málo pohybu a seda-
vému životu. 
Dál máme v nabídce cvičení Taba-
ta, Jumping, Jumping s posilová-
ním, Kruhový trénink s Renatou, 
Fitball, soukromé hodiny s Perso-
nal Trainer, poradenství ve výživě, 
která má úzkou souvislost se spor-
tem a zdravím.
Ale toto všechno jsme nezvládli 
sami a před 5ti lety naše instruk-
torka Renata P. nám poslala doku-

Šluknovský volejbal v době pandemie
zápasy bez porážky. Nakonec ale 
soutěž dohrána nebyla a kvůli roz-
dílenému počtu odehraných zápasů 
u jednotlivých týmů nebyla ani ni-
jak vyhodnocena. Takovou situaci 
nikdo z nás nepamatuje. 
Po několikaměsíční pauze jsme 
opět začali trénovat a to na antu-
kových dvorcích šluknovského sta-
dionu, kde nás ale občas potrápilo 
letošní dosti nevyzpytatelné počasí. 
Kvůli koronavirovým omezením už 
jsme ani nedoufali, že se letos usku-
teční náš již tradiční turnaj „Memo-
riál Jiřího Ducháče“. Nakonec se 
termín jeho konání jen o dva týdny 
posunul. Letos, bohužel, nedorazil 
tým rodiny Ducháčových, ale i tak 
se sestavilo 5 smíšených týmů hrá-
čů nejen ze Šluknova ale i kama-
rádů z Krásné Lípy, Mikulášovic 
atd. A i navzdory velmi nepříznivé 
předpovědi počasí se podařilo ode-
hrát všechny zápasy systém každý 
s každým na dva sety. Občas dost 
foukalo a bylo chladněji, ale nene-
chali jsme se tím rozhodit a hru si 
užili. Stejně tak i následné posezení 
do pozdních nočních hodin bylo ve 

velice příjemné atmosféře. 
Tímto děkujeme zejména Marice 
Žďánské za přípravu akce a per-
fektní obsluhu občerstvovacího 
okénka, dále také Jardovi Fráňovi, 
Frantovi Koňákovi a rodině Šteflo-
vých za organizaci a přípravu. Díky 
patří i městu Šluknov, firmě Travel 
Free Shop a dalším sponzorům.
Doufáme, že nás covid už nezasta-
ví, že i počasí bude příznivé našim 
venkovním tréninkům a budeme 
se těšit na nově zrekonstruovanou 
tělocvičnu.

Anna Bušková

menty, ve kterých město Šluknov 
nabízí neinvestiční účelovou dota-
ci, o které jsme do té doby nevěděli. 
Dotace nám pomohly a pomůžou 
ke zlepšování našich cílů a proto 
tímto chceme srdečně poděkovat 
městu Šluknov a těm, kteří na rad-
nici v  nás věří. Díky této dotaci se 
posouváme každý rok o krok dále. 
Více na www.salta-fitness.com.
Motto pro všechny: „Sport je zdra-
vý a výmluvy jsou škodlivé!“

Za TEAM SALTA FITNESS 
Ivano Gatta
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POZVÁNKA

Výročí 75 let fotbalu nelze jen tak přejít. 
Proto zveme všechny naše příznivce na sportovní odpoledne, 

kde si v sobotu 18. července od 13ti hodin 
toto výročí připomeneme. 

Chtěli bychom představit všechna družstva od těch nejmenších 
až po ty nejzralejší. 

Odpoledne pak v 17 hodin uzavře přátelský zápas A-mužstva 
s fotbalisty Skalice u České Lípy. 

Podrobnosti se připravují, přesné informace najdete 
na webu a na vývěskách na náměstí nebo na stadionu.

Ing. Milan Kořínek

Víte, že šluknovský fotbal
slaví již 75 let
Těsně po skončení války se rychle obnovoval život Šluknova ve všech sfé-
rách. Prvořadá byla pochopitelně obnova města a průmyslová výroba. Vše-
obecné nadšení ale oživilo i společenské, kulturní a sportovní dění. Proto 
můžeme otevřít i kroniku oddílu kopané a prohlédnout si její první strán-
ku. Píše se na ní (doslovný přepis):

Přišel….
Červenec – L. P. 1945.
Město „Šluknov“ opět 
začíná ,sportovně‘ žít!

Mladý, všestranný sportovec, jménem
František KOŘÍNEK z Dobrovice

dal základ k založení zde
prvého SPORTOVNÍHO klubu,

zakoupil a daroval dvě
soupravy dresů pro mužstva.
Barva dresů „červeno – bílá“

stala se ,KLUBOVNÍ‘ barvou.
Tehdy čtyřiadvacetiletý muž dal dohromady partu šikovných fotbalistů, 
společně vytvořili první šluknovskou jedenáctku a hráli pod názvem SK 
Šluknov. Protože ve městě v té době nebylo odpovídající hřiště, hrály se 
první zápasy na louce vedle kostela v tenkrát samostatné obci Království. 
Až v následujícím roce bylo upraveno hřiště za budovou ONV Šluknov, ve 
které dnes sídlí Střední lesnická škola. V roce 1946 byla za podpory závodu 

Topos ustavena nová tělovýchovná jednota TJ Spartak a oddíl kopané tvo-
řil její základ. František Kořínek pak byl prvním předsedou oddílu kopané 
při TJ Spartak. V roce 1947 za podpory textiláků a bavlnářů vznikl druhý 
fotbalový klub ve městě – TJ Jiskra, a aby toho nebylo dost, třetí fotbalový 
klub byl v Království. Pochopitelně to byla velká konkurence, proti sobě ve 
sportovním duchu stáli nejen hráči, ale i funkcionáři a především fanouš-

kové. Všichni ale měli zájem na tom, aby šluknovský fotbal měl dobré jmé-
no po celém výběžku.
Činnost všech oddílů pak dovršilo jejich spojení do nového uskupení – Tě-
lovýchovné jednoty Spojené závody – TJ SPOZA Šluknov. Pod tímto ná-
zvem fotbalisté, ale i reprezentanti ostatních oddílů, vystupovali až do roku 
2001, kdy se název změnil na SK Plaston Šluknov a od letošní sezóny se 
vrací úplně první název a najdete nás jako SK Šluknov.
S postupem času se měnila i městská sportoviště. Z havarijních důvodů 
byla uzavřena sokolovna, začalo se s přestavbou areálu stadionu a fotbal se 
na několik let přenesl na provizorní hřiště za Benarem. Zpět se vrátil v roce 
1983 a ve stejném roce byla dokončena i nová tělocvična. V roce 1999 bylo 
zatravněno hlavní hřiště, v roce 2005 pak i hřiště tréninkové. Je nutno říci, 
že ať byl ve vedení města kdokoliv, sport byl vždy podporován.
Během pětasedmdesáti let fotbalového života Šluknova se do jeho dějin 
zapsalo několik desítek a možná i stovek sportovních osobností. Nelze je 
všechny vyjmenovat, protože není možné na někoho zapomenout. Na ob-
rázcích z různých období (na webových stránkách SK) se objevují – zpo-
čátku jako mladí a hezcí, později už jen jako hezcí. Všem bez rozdílu ale 
patří naše dnešní uznání a dík!
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Zednické práce
- podřezávání domů
- stavby a rekonstrukce komínů
- fasády a zateplování domů
- obklady a dlažby
- malířské práce
- kamenické práce
- sádrokartonářské práce
- JáDROVÉ VRTáNÍ
(10mm-500mm)

Adrian Ucrainschi, tel. 774 186 101, a.ukrajinsky@seznam.cz
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       ODDLUŽeNÍ
Zpracování a podání
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ZDARMA!

 Ing. Aleš Klaudy 
insolvenční správce 
 Tel. +420602345300 
muzik@klaudy.com


