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Již 16. ročník soutěže ve třídění 
odpadů „SKLENĚNÁ POPEL-
NICE“, kterou vyhlašuje Ústecký 
kraj společně s autorizovanou oba-
lovou společností EKO-KOM a. s., 
má své vítěze. Soutěž byla, stejně 
jako v minulých letech, rozdělena 
do čtyř kategorií, a to na obce do 
500 obyvatel, obce nad 501 obyva-
tel, v další kategorii se pak utkaly 
městysy do 3 500 obyvatel a v po-
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Město Šluknov podporuje zlepšení 
celkového vzhledu města a bude 
tak i nadále pokračovat v podpoře 
vlastníků na opravě fasád a střech 
v centru města (území městské pa-
mátkové zóny Šluknov).
Snahou vedení města je nejen zlep-
šení vzhledu centra Šluknova, ale 
též postupné rozšiřování a zkvalit-
ňování služeb v turistickém ruchu 
i oživení obchodu a služeb. Dů-

Tour de Zeleňák je silniční cyklis-
tický závod pro širokou veřejnost, 
který se koná vždy první sobotu 
v září. Závod je historicky svázaný 
s restaurací Zelený strom, kde po 
dlouhá léta bylo také zázemí závo-
du. Trasa jednoho okruhu měří 54 
km a vede celým Šluknovským vý-
běžkem. Letošní 36. ročník silnič-
ního závodu - foto z vyhlašování ví-
tězů z kategorie 60+. Na 2. místě se 
umístil Zdeněk Žebro st. ze Šluk-
nova-Království za team Cyklisti 
Šluknov s průměrnou rychlostí 
35,8 km/h. 

Foto: Zdeněk Žebro, text: net

Výjezdní jednání Sdruže-
ní pro rozvoj Šluknovska 
se uskutečnilo v pátek 
v Liberci. Na programu 
byla návštěva zařízení pro 
termické zpracování odpa-
du – spalovna TERMIZO 
Liberec, a. s. S provozem 
a možnostmi zařízení sta-
rosty seznámil předseda 
představenstva Ing. Pavel 
Bernát. Ve vzájemné dis-
kuzi došlo i na problema-

tiku nových odpadových 
zákonů, které prochází 
v tomto čase Parlamentem 
ČR, a které jsou pro obce 
velmi nepříznivé, celou 
agendu odpadového hos-
podářství výrazně prodra-
ží jak obcím, tak následně 
i občanům. Akcentují to-
tiž zvýšení podílu třídění 
(separace) oddělitelných 
složek ze směsného komu-

sledkem by měla být širší nabídka 
služeb ve městě i delší pobyt ná-
vštěvníků ve městě, a tím i zlepšení 
a zvýšení kupní síly pro místní pod-
nikatele a prodejce.
Velice vítáme zájem vlastníků ob-
jektů o zlepšení technického stavu 
jejich objektů i jejich vzhledu, čímž 
přispívají k celkové vizualizaci a ob-
líbenosti našeho města. 
Na 52. zasedání Rady města Šluk-

nov byl odsouhlasen další, 4. roč-
ník, tohoto dotačního titulu, a je tak 
možné si na příští rok akci připravit 
a požádat o příspěvek. S ohledem 
na skutečnost, že prováděné opravy 
vlastníků jsou ve velmi vysoké kva-
litě, budou příspěvky navýšeny, a to 
následovně:
Dotace na opravu fasády (ne pou-
hý nátěr či zateplení) fasády činí 
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400 Kč/m2 na čelní stěnu a 200 
Kč/m2 na stěny ostatní. Maximální 
výše dotace činí 80.000 Kč na jeden 
obytný dům.
Dotace na výměnu krytiny (ne pou-
hý nátěr nebo částečná oprava stře-
chy nebo částečná oprava střechy 
nebo přeložení krytiny vyjma břid-
lice) činí 400 Kč/m2 na čelní část 
střechy, 200 Kč/m2 na části ostatní. 
Maximální výše dotace činí 50.000 
Kč na jeden obytný dům. 
Termín podání žádostí je do 27. 
11. 2020.
A co je k tomuto potřeba? Zejmé-
na projednání záměru se zástupci 
Státní památkové péče MěÚ Rum-
burk, který vydá závazné stanovis-
ko, jenž je nutnou součástí Žádosti 
o neinvestiční účelovou dotaci na 
obnovu fasády či výměnu střešní 
krytiny. Dále je nutné vyplnit žá-
dost včetně stanovení čisté plochy 
fasády či střechy pro stanovení 
oprávněné výše dotace a také je 
velmi vhodné mít předjednány re-
alizace prací s dohodnutou firmou, 
neboť se pak vyhnete problémům 
s časovou tísní při realizaci a mož-
ným vracením dotací kvůli nezho-
tovení prací z důvodu vytíženosti 
firem.
Veškeré informace naleznete v pří-
lohách, které jsou ke stažení na 

slední kategorii měřila své třídičské 
výsledky města nad 3 500 obyvatel. 
Také město Šluknov dosáhlo na 
stupně vítězů. Umístili jsme se na 
krásném 3. místě v kategorii obcí 
nad 3 501 obyvatel. Diplom a šek 
v hodnotě 15.000 Kč předala pra-
covníkům odboru rozvoje a životní-
ho prostředí regionální manažerka 
EKO-KOMu a. s. Alice Karlíková 
osobně. Takto získané finanční pro-
středky poputují zpět do oblasti tří-
dění odpadů.         Božena Naňáková

Organizace White Light, která sídlí 
v Rumburku, organizuje akci Tes-
tování na infekční nemoci. 
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nálního odpadu, aniž by výrazně 
tlačily na jejich další zpracování 
a využití. Je smutnou realitou, že 
draze vytříděný odpad, především 
plast, končí ze 60-70 % zakopán 
do země na skládkách! Spalovna, 
ač je umístěna v samotném cent-
ru stotisícového krajského města, 
funguje bez problémů a dodávkami 
tepla do přilehlé teplárny významně 
přispívá do centrálního zásobování 
teplem v Liberci. Není bez zajíma-
vosti, že spalovna byla původně 
komunálním projektem. V součas-
né době obce Šluknovska zvažují 
vytvoření vlastní společnosti na 
svoz a likvidaci odpadů, po vzoru 
Šluknova či některých obcí v Libe-
reckém kraji.
Další část jednání proběhla v Evrop-
ském domě, kde sídlí Euroregion 
NISA. Starosty přivítal předseda 
ERN, zároveň liberecký hejtman 
pan Martin Půta. Ze strany starostů 
zaznělo mj. poděkování za nezišt-
nou výpomoc v době nouzového sta-
vu, kdy Liberecký kraj poskytl obcím 

na Šluknovsku dezinfekci a osobní 
ochranné prostředky. Proběhla i krát-
ká diskuze o připojení Šluknovska 
k Libereckému kraji, ke kterému do 
šedesátých let již patřilo. V součas-
né době vyjádřilo zájem o připojení 
i Mnichovo Hradiště a okolí. 
Činnost ERN představil jednatel 
pan Ondřej Havlíček. Euroregion 
Neisse - Nisa - Nysa je organizace 
působící v prostoru Trojzemí, tj. 
hraniční oblasti mezi Spolkovou 
republikou Německo, Českou re-
publikou a Polskou republikou, 

které vzniklo na základě iniciační 
konference „Dreiländereck“ v Zit-
tau v květnu 1991. Sdružení usiluje 
na svém území o vytvoření společ-
ného rozmanitého prostoru pro 
přeshraniční spolupráci. Sdružení 
usiluje o zlepšení výměny infor-
mací, přeshraniční komunikace, 
zpracování a stanovení priorit roz-
voje euroregionálního prostoru. Ze 
Šluknovska jsou členy tyto obce: 
Dolní Podluží, Dolní Poustevna, 
Doubice, Horní Podluží, Chřibská, 
Jiřetín p. Jedlovou, Krásná Lípa, Li-
pová u Šluknova, Rumburk, Staré 
Křečany, Šluknov, Varnsdorf, Velký 
Šenov, Vilémov. Prostřednictvím 
ERN plynou do regionu významné 
prostředky z fondů EU na přeshra-
niční spolupráci.

Jan Kolář, předseda SPRŠ

webu města - Text dotačního pro-
gramu 2021, Žádost o dotaci - fa-
sáda 2021, Žádost o dotaci - střecha 
2021, Vzor smlouvy 2021, Kritéria 
2021 a mapa MPZ Šluknov, ve for-
mátu jpg. Pokud budete mít zájem 
o další informace, obraťte se na 

pracovníka Odboru rozvoje a ŽP 
MěÚ Šluknov p. Michala Buška – 
tel.: 412 315 332, e-mail: busek@
mesto-sluknov.cz 
Pojďme společně udělat Šluknov 
hezčím…

Text a foto: Bc. Michal Bušek

podpořená oprava fasády nám. Míru č.p. 348 - DĚKUJEME

Testy budou prováděny anonymně 
a zcela zdarma v přistavené sanitě. 
Informace o výsledcích vyšetření 
budou sděleny na místě v sanitě. 
Sanitní vůz bude k dispozici ve 
Šluknově na náměstí Míru ve 
středu 14. října od 14 – 16 hod., 
na sídlišti od 16 – 18 hodin.
Prevence je důležitá... 

...a jistota také.



Vážení a milí spoluobčané,
podzimní měsíce přinesly zhoršení epidemiologické situace v Česku tak, jak 
se předvídalo. I v této době nezmizely problémy všedních dnů a povinnosti, 
které je třeba řešit. V úvodu se věnuji tématu, se kterým se potýkám denně, 
stejně jako mnozí z Vás.

Proč se sociálně slabé rodiny stěhují do Šluknova?
V posledních několika měsících se po městě šíří „zaručená informace“, že 
jsem jako starostka vyslovila údajný souhlas, aby se do Šluknova mohlo na-
stěhovat 60 romských rodin. Několik občanů se mě na to zeptalo přímo, za 
což jsem byla velmi ráda, protože jsem jim na místě vysvětlila, že se jedná 
o naprostý nesmysl. Jako starostka skutečně nemám oprávnění vydávat ja-
kékoli podobné souhlasy a nic podobného bych nikdy neudělala. Mohu se 
jen domnívat, že tato „zaručená informace“ byla mezi lidi vypuštěna úmysl-
ně. Problematiku migrace sociálně slabých rodin vnímám jako velmi závaž-
nou. To, že se některá města a obce radují z toho, že se od nich tyto rodiny 
odstěhovaly, ještě neznamená, že se problém vyřešil. Naopak se pouze pře-
sunul do jiného města a obce. A migrace sociálně slabých rodin, převážně 
romských, je v rámci našeho výběžku, kraje, celé republiky trvalým dlouho-
dobým jevem. Nejhorší situace je v krajích Ústeckém, Karlovarském a Mo-
ravskoslezském. To je všeobecně známé. Na druhou stranu je třeba uvést, že 
30 let od revoluce si náš systém tyto problémové rodiny vychoval a rozmaz-
lil, a ony jen nastaveného systému využívají. Povinnost pracovat neexistuje, 
všichni znají velmi dobře svá práva, povinnosti ovšem nikoli, sociální dávky 
u početných rodin zaručí slušné živobytí, chybí zde vůbec základní motivace 
pracovat. A proč taky? Chodit do práce představuje stres – ráno vstávat, mít 
zodpovědnost, výdělek by navíc znamenal ponížení sociálních dávek. A tak 
již třetí generace dětí z těchto rodin neviděla své rodiče chodit do práce. Pro 
peníze si rodiče chodí na poštu. Soužití s těmito lidmi netřeba popisovat, to 
znají naši občané, zejména z lokality sídliště, velmi dobře. Nerespektování 
základních pravidel slušného soužití, nepořádek, hlučnost, vandalismus, ne-
uvěřitelná vulgarita dospělých i dětí, to slušné občany obtěžuje nejvíce. Tento 
vývoj složení obyvatel města přináší mnoho problémů i ředitelkám základní 
a mateřské školy. A značně zaměstnává městský úřad, policisty, strážníky 
a zatěžuje městský rozpočet. Mnoho občanů se zlobí na město, na mě, že 
s touto situací nic neděláme, nejsme schopni zabránit stěhování romských 
rodin do Šluknova. Je třeba si připomenout a uvědomit, že žádná radnice ani 
starosta v naší zemi nemá ze zákona právo rozhodovat o tom, kdo se do měs-
ta přistěhuje, odstěhuje, koho přihlásíme k trvalému pobytu a koho ne. To 
nelze. Ovšem i tato problematika, kterou migrace problémových rodin je, si 
našla cestu v podnikatelském sektoru. Ubytování těchto rodin je ekonomic-
ky velmi zajímavé, proto je po republice mnoho vlastníků nemovitostí, pro 
které se podnikání „s chudobou“ stalo velmi lukrativní. A to i ve Šluknově. 
Sociálně slabé rodiny, které takto migrují, řeší zejména své problémy s byd-
lením a stěhují se tam, kde mají „otevřené dveře“. Tím místem je i Šluknov, 
kam se stěhují i na základě nabídky volných bytů. Takovou rodinu, když ob-
drží nájemní smlouvu a přijde na úřad, úředníci jsou ze zákona povinni při-
hlásit k trvalému pobytu. Ať se to někomu líbí nebo nelíbí. Zákony porušovat 
nemůžeme. Ubezpečuji občany, že v žádném případě neexistuje žádný zájem 
ze strany města, aby se k nám sociálně slabé rodiny ve velkém stěhovaly. Tyto 
rodiny se stěhují do bytových domů soukromých vlastníků nemovitostí, kteří 
jim to umožní. A to je podstata celé problematiky. Současně musím uvést, 

že obdobné problémy řeší v mno-
ha městech a obcích, kde je situace 
i horší než u nás. Proto o těchto pro-
blémech hovoříme my, starostové, 
hodně nahlas, aby nás bylo slyšet 
i v Praze. Ostatně to děláme dlou-
hodobě. Jedině tam je možné změnit 
legislativu, která by nám alespoň 
nějakým způsobem pomohla řešit 
problémy, které trápí naše občany 
a radnice. Bohužel nám současná le-
gislativa a zákony neumožňují řešit 
tuto problematiku rázně a efektivně 
tak, jak bychom si přáli.

Eva Džumanová

Vodní nádrž Vlčí za Čítkovým mlýnem
V posledních letech nás sužovala opravdu horká a suchá léta a dlouhodobý 
nedostatek srážek. Všichni jsme začali vnímat skutečnost, že vody je nedosta-
tek a bez ní se neobejde ani příroda, ani lidé. Velmi to pocítili lidé, kteří mají 
vlastní studny a zaznamenali velký pokles hladiny vody. Více než kdy jindy si 
lidé uvědomili, že je potřeba s vodou dobře a úsporně hospodařit. To se týká 
i vody v krajině, kdy je velmi potřebné snažit se přijmout taková opatření, 

aby byla voda zadržena na 
území co nejdéle a kra-
jinou pouze neprotekla. 
V lokalitě za Čítkovým 
mlýnem se buduje nová 
vodní nádrž Vlčí, která je 
investiční akcí firmy Lesy 
ČR. Její hlavní funkce 
spočívá v zadržování vody 
v krajině. Dále pak bude 
sloužit i jako zdroj vody 
pro hasiče. V současné 
době je nádrž staveniš-
těm. Velkým vybagro-
vaným korytem protéká 
Lesní potok a hráz je z vel-
ké části hotová. Po hrázi 
povede zpevněná štěrková 
komunikace v  délce 145 
metrů. Výška hráze bude 
5,8 metrů, hloubka vody 

v dokončené nádrži bude u hráze 4 metry. Nádrž bude mít rozlohu 1 hektar 
a objem 26 m3 vody. Zajímavostí je, že veškerý materiál, který se vybagro-
val – zemina, kameny, dále pařezy, které tu zůstaly po kácení, byly a budou 
zpětně zpracovány při zpevňování hráze, břehů i okolí nádrže. Nádrž bude 
napájena vodou z Lesního potoka. Po okraji nádrže se buduje i bezpečnostní 
přeliv, který bude fungovat při velké vodě tak, aby voda nepřetékala a nepo-
škodila hráz. Dílo má být dokončeno v květnu 2021. Pro zajímavost uvádím, 
že na hranici katastru města Šluknov a Jiříkov (před Černým rybníkem) 
vzniká nová detenční nádrž Vojenská. Jejím hlavním účelem je opět zadržo-
vání vody v krajině. Investorem je taktéž firma Lesy ČR.

Ve Fukově natáčela TV NOVA
Dne 8. září natáčela TV Nova reportáž o zničené obci Fukov. Letos je tomu 
již 60 let, kdy byl odstřelen kostel ve Fukově, a tím byla obec srovnána se 
zemí definitivně. Osudným byl pro obec poválečný odsun sudetských Něm-
ců. Do té doby tam žili pospolu Češi a Němci ve vzájemné shodě, respektu, 
pracovali, věnovali se spolkovému životu. Po odsunu zůstalo ve Fukově jen 
minimum českých obyvatel, kteří se později z Fukova odstěhovali. A postup-
ně docházelo k bourání domů, školy, obchodů, nakonec i kostela. Osud této 
obce a dodnes nepochopitelné důvody jejího zániku byly zajímavou inspirací 
pro TV Nova, která zde natočila reportáž. Rozhovory jsou natočeny s rodá-
ky z Fukova – p. Štěpkovou ze Šluknova, p. Englem z Taubenheimu, dále 
s p. Hoškovou a Mgr. Martinem Chroustem. Reportáž byla odvysílána v po-
řadu Víkend (foto z natáčení na str. 13).

Milí spoluobčané, všichni vnímáme problémy kolem pandemie Covidu-19, 
které značně ovlivnily život nejen u nás, ale i na celém světě. I přes to je dobré 
si uvědomit, že se situace dříve či později zlepší, jen je třeba trpělivosti a re-
spektování ohleduplnosti vůči sobě navzájem. Přeji Vám pevné zdraví.



Profil firmy
VÝVOJ - sériové i zakázkové stroje nebo kompletní linky s využitím 
nejmodernějších projektových nástrojů a postupů
VÝROBNÍ PROGRAM - zařízení pro pekárny na přípravu, dopra-
vu a tvarování těst (dávkovače, dopravníky, hnětače, překlápěče, 
stroje na výrobu rohlíků a housek), linky na přípravu těsta, frito-
vání arašídů a bramborových lupínků, aplikace hnětačů pro sta-
vebnictví, chemický a plastikářský průmysl, kooperace obrábění 
kovových součástí, svařování včetně nerezového materiálu
PRODEJ - na zahraniční trhy i v České republice
SERVIS - profesionální servis u zákazníka (v ČR do 24 hodin), 
běžné a generální opravy, dodávky originálních náhradních dílů

http://www.topos.eu/

Vyrábíme stroje a zařízení na pří-
pravu, dopravu a tvarování těst. 
Dodáváme jak jednotlivé stroje, tak 
i celé technologické linky s různým 
stupněm automatizace včetně pro-
jekce, výroby, montáže a s násled-
ným servisem. Specifičností našich 
výrobků je využívání a zpracování 
nerezových a zdravotně nezávad-
ných materiálů, aby byla zaručená 
možnost dokonalé sanitace v průbě-
hu celého potravinářského výrobní-
ho procesu. Této hlavní podmínce je 
podřízena celá práce techniků. Další  
podmínkou je, že celkové technické 
řešení zejména technologických li-
nek musí zaručovat kompatibilitu 
řízení se všemi navazujícími zaříze-

ními, což musí být zohledněno při konstrukční přípravě. Cílem vývoje pro-
duktů je také eliminovat možnost přímého styku obsluhy se zpracovávaným 
produktem a garantovat pružnou variantnost zpracovávaných výrobků 
s možností využívat různé receptury v reakci na potřeby trhu.

Výrobky společnosti 
nacházejí uplatnění jak 
na tuzemském trhu, tak 
v zahraničí. Produkty 
společnosti jsou vyvá-
ženy téměř do celého 
světa.
Výrobky pracují v 28 ze-
mích. Export činí 90 % 
objemu celé produkce.
V posledních letech pře-
važuje export do USA, 
Kanady a do zemí býva-
lého SSSR. Nejsou ale 
výjimkou destinace jako 
Austrálie, Filipíny, Tan-
zanie, Tunis, Alžír, Mon-
golsko aj. 

Vážení čtenáři,

u příležitosti 70. výročí založení firmy bych chtěl připomenout významnější 
skutečnosti z historie podniku a současně Vás pozvat na připravovanou vý-
stavu k tomuto výročí.

Společnost Topos a. s. je firma 
s dlouhou tradicí, která vyvíjí, vy-
rábí, prodává stroje a zařízení pro 
potravinářský průmysl – zejména 
pro pekárny všech velikostí, tzn. od 
malých řemeslných pekáren až po 
velkokapacitní průmyslové. Stávají-
cí strojírenský podnik se do dnešní 
podoby vytvořil postupným přebu-
dováním textilní továrny. Přestavba byla realizována ve třech hlavních eta-
pách a to v letech 1970, 1985 a 1989. Postupně byly zaváděny různé výrobní 
obory, například –výroba chladících nádrží na mléko, výroba vzduchojemů 
pro brzdové systémy nákladních automobilů, výroba zásobníků pro ohřev 
vody a další méně významné programy.



Z dnešního pohledu a stavu lze hodno-

tit, že se podařilo stabilizovat výrobní 

program, který je rozvíjen v současných 

trendech moderního průmyslu. Rozvoj 

výrobního programu se může opírat 

i o odpovídající a rozvíjející se výrobní 

technologie a moderní technickou pří-

pravu. 

Dlouhodobě a v současné době pracuje 

ve společnosti více než 100 zaměstnanců 

s nejrůznějším druhem a stupněm kvali-

fikace. Na jejich schopnostech a kreativi-

tě samozřejmě závisí, jaká bude budouc-

nost celé společnosti. Přejme si, aby byl 

dostatek pracovníků s odpovídající kva-

lifikací, kteří budou přínosem pro další 

úspěšný rozvoj firmy a celého regionu.

Ing .Vladimír Kinský
předseda představenstva

Srdečně Vás zveme na výstavu sedmdesátého výročí společnosti TOPOS a. s. s názvem NA VRCHOL, 
kterou můžete navštívit od čtvrtka 15. října do neděle 20. prosince 2020 ve Šluknovském zámku. 

Otevřeno denně 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin. Vstupné: ZDARMA



Instalace nového centrálního směrovníku na naměstí

Léto skončilo a přichází podzim – právě to pravé počasí k příjemným vy-
cházkám přírodou – a právě tam bychom Vás chtěli pozvat. Naše město 
má totiž po mnoha letech více než 23 km nových značených turistických 
tras, které doplnily původní turistické trasy tak, aby byly logicky propojené 
a aby bylo možné realizovat okružní výlety.
Je velmi symbolické, že se tak událo právě v době, kdy na Šluknovském 
zámku oslavíme smutné třicetileté výročí smrti bratrů Bienertových – za-
kladatelů turistiky nejen v našem městě. Jejich památce tak můžeme ote-
vření nových tras věnovat.
Práce na výběru tras, jejich trasování a výsledném značení byla dlouhodobá 
a vlastně pro nás ještě nekončí. A jak to všechno začalo? Prvotním nadše-
ním a nápadem manažerky zámku Andrey Kadlecové – ten se velmi rychle 
„ujal“ i u nás a tak od nápadu k zahájení realizace nebylo daleko. Požádali 
jsme o spolupráci Obecně prospěšnou společnost České Švýcarsko a jejího 
tehdy zastupujícího ředitele Ing. Jiřího Raka – ten nám nejen předal prak-
tické informace, jak vůbec nové turistické trasy vznikají, ale také s kolegyní 
Kadlecovou navrhli nové trasy a všechny je prošli. Do práce se pak zapojili 
i kolegové z Odboru rozvoje a ŽP, především kolegyně Božena Naňáková, 
která odvedla prvotřídní mravenčí práci při prověřování vlastnictví pozem-
ků, přes které měly nové trasy vést, a při jednání se všemi vlastníky všech 
těchto dotčených pozemků. Tak-
to připravené podklady jsme pak 
jako konkrétní návrh předložili 
Klubu českých turistů a na spo-
lečném jednání se zástupci místní 
organizace i Ústecké oblasti KČT 
v zámku jsme prvotní návrh tras 
ještě mírně upravili – podle ná-
vrhů a zkušeností KČT. Došlo tak 
např. v některých úsecích k mírné 
změně trasování, ale také např. 
ke zrušení plánované turistické 
trasy, která měla propojit mod-
rou značku u městské ubytov-
ny v Království a žlutou značku 
v Karlově údolí. Trasa měla vést 
přes frekventovanou Rumbur-
skou ulici, kterou nebylo možné 
obejít, a to nebylo ze strany KČT 
akceptováno. Stejně tak nebyla, 
prozatím, naznačena nová pláno-
vaná trasa v Rožanech – od stáva-
jící modré značky přes Javorovou 
bránu až na hranice se SRN, a to kvůli vnitřním předpisům KČT, kdy je 
třeba, aby takové značení mělo za státními hranicemi návaznost na zna-
čení na německé straně. S německou stranou však již probíhají jednání, 
víme, kudy nová trasa povede, a věříme, že do zahájení turistické sezóny 
na jaře 2021 se podaří naznačit i tuto trasu. Všechny ostatní čtyři turistic-
ké trasy se však setkaly s ohlasem KČT a postupně došlo k jejich realizaci. 
Dnes tedy naším městem prochází turistické trasy všech barevných značek 
a všechny prochází náměstím, odkud lze vycházet, ale i se sem vracet, na-
jdete zde rovněž zcela nový turistický rozcestník.
Pojďte s námi do přírody a projděte se některou z nových turistických tras:

Nová turistická trasa na Knížecí
Nově žlutě značená trasa vede ve směru Knížecí po tzv. Knížecí cestě kolem 
místa zvaného U Kamenné lavičky s nádhernými výhledy směrem k Hraze-
nému, ale i zpět ke Šluknovu. V obci Knížecí se setká se stávající zelenou 
a pokračuje po severní straně Hrazeného Na Číhanou. Dále obchází vrch 
Hrazený z východní strany a setká se se zelenou u rozcestníku Pod Hraze-
ným. 

Novinka na nejvyšším vrchu Šluknovska 
Přes Hrazený s vyhlídkou Volský kámen je nově vedena červená pásová 
značka, která nahradila výstupové tvarové značení. Od kříže Ing. Františ-
ka Bienerta z vyhlídky Volský kámen je úchvatný výhled směrem na Lužici 
a přes Lužické hory k Ještědu. Do Šluknova se lze vrátit po červené značce 
přes Kunratice, Čítkův mlýn a Karlovo údolí.

Po stopách zaniklé osady Försterei alejí přátelství

Další nová trasa, značená žlutou pásovou značkou, směřuje k severu, ze 
šluknovského náměstí, kolem zámku, Pivovarského rybníka do míst za-
niklé osady Fösterei. Odtud dále k severu na Fukovskou bránu a zde se 
stáčí k jihu, kde se setká se stávající modrou v místě Aleje Přátelství. Jsou 
to aleje, které se v tomto místě setkávají. Přátelství proto, že jedna je lipová 
a druhá dubová, národní stromy Čechů a Němců. Odsud je možné se vrátit 
přes křížovou cestu a Království zpět do Šluknova.

K vyhlídce na Židovském vrchu
Třetí nová trasa je značena zelenou pásovou značkou. Vede z náměstí ko-
lem kostela. Pod kostelem je od rozcestníku tvarová odbočka k vyhlídce na 
Židovském vrchu. Nová vyhlídka byla otevřena v roce 2019 a je z ní pohled 
na město. Pásové značení pokračuje uličkami kolem Šluknovského potoka 
k železniční zastávce Císařský a dále stoupá mezi pastvinami k Zeckelovu 
kříži. Pastvinami pokračuje do Nového Hraběcí, kde projde kolem malého 
symbolického památníčku na I. světovou válku, kapličky a bývalé budovy 
školy. Za Novým Hraběcím na TIM (turistickém informačním místě se 
směrovkami) se setká se stávající modrou. Po ní je možno pokračovat přes 
Rožany zpět do Šluknova.

Zelená spojka umožňuje kombinaci tras
Poslední, čtvrtá trasa, je zelená a propojuje červenou z Královky, kolem pa-

mátné lípy v místech zaniklé osa-
dy Fösterei, s novou žlutou. Z TIM 
Fösterei je možné se vrátit po žlu-
té do Šluknova nebo pokračovat 
dále přes Fukovskou bránu, Aleje 
Přátelství a odsud shodně jako 
bylo popsáno u druhé trasy.
Na vlastní realizaci a značení tras 
mají zásluhu především pan Vác-
lav Nič, předseda krajské komise 
značení KČT za Ústeckou ob-
last, a Šluknovák pan Miroslav 
Vyčítal, značkař značkařského 
obvodu KČT Děčín. Byla s nimi 
skvělá spolupráce, za kterou vel-
mi děkujeme.
Dnes tak prozatím můžete využít 
zanesení nových tras na mapách.
cz, podle nichž je již možné se 
orientovat.
A jak již bylo řečeno, práce na no-
vých trasách ještě nekončí. Čeká 
nás dokončení realizace rožan-

ské trasy, ale především propagace nových tras a jejich zanesení do map 
a turistických a propagačních materiálů – na tom právě pracujeme. 
Kolegům z Odboru rozvoje a ŽP se totiž podařilo získat dotaci z Minister-
stva pro místní rozvoj na realizaci nového městského informačního sys-
tému v našem městě a realizace tohoto velkého projektu v současné době 
právě začala. Hotovo by mělo být do zahájení nové turistické sezóny a nové 
turistické trasy tak budou čerstvě promítnuty nejen do velkoformátových 
map, které budou umístěny po celém městě, ale také do tištěných map 
a plánů města. Na turistické cíle i cíle občanské vybavenosti budou občany, 
turisty i návštěvníky navádět nové rozcestníky a každý zajímavý turistický 
cíl dostane nový zajímavý popis. O realizaci tohoto projektu – jakmile za-
čnou být jeho výsledky ve městě vidět – Vás bude informovat autor a reali-
zátor projektu Mgr. Martin Chroust, vedoucí Odboru rozvoje a ŽP.
Je skvělé, když se podaří projekty takto hezky vzájemně propojit a dílo se 
podaří.  
Právě tento měsíc je to již 30 let, kdy byli zavraždění bratři Ing. František 
a Eduard Bienertovi, zakladatelé turistiky nejen v našem městě. Zavzpo-
mínali jsme na ně v neděli 20. září 2020 v zámku i na vycházkových okru-
zích naším městem a do Vánoc je v zámku také otevřena výstava k uctění 
jejich památky. Symbolicky právě jim tak realizaci a otevření nových turis-
tických tras věnujeme.

Ing. Bc. Ivana Lukešová, vedoucí Odboru kultury
Václav Nič, předseda krajské komise značení KČT za Ústeckou oblast 

(popis tras)  



Pohled od Kamenné lavičky na Hrazený, foto: Václav Nič

Šluknov, centrální směrovník na náměstí, foto: Václav Nič

Z iniciativy města Šluknov a odboru KČT Šluknov vyznačili značkaři nové 
trasy v okolí Šluknova, které spolu s těmi stávajícími umožňují okružní vý-
lety s návratem zpět do Šluknova. Celkem bylo vyznačeno a změněno 23 
km turistických tras. Jednotlivé trasy Vám postupně představíme.

První z nich je nově vyznačená trasa žlutou pásovou značkou. Začíná na 
šluknovském náměstí a jedná se o část žluté trasy, která směřuje k jihu ve 
směru Knížecí a Hrazený. Od nově instalovaného turistického centrálního 
směrovníku odchází z náměstí Smetanovou ulicí a pokračuje ulicí Dr. Ed-
varda Beneše na odbočení tzv. „Knížecí cesty“. Knížecí cesta je bývalá vý-
znamná cesta, což je dodnes vidět na jejím pevném kamenném povrchu.  
Vede 3 km téměř rovně jihozápadním směrem. Nejprve pozvolna stoupá až 
k místu zvanému „U Kamenné lavičky“. Je to vyvýšené místo s nádherný-
mi výhledy směrem k Hrazenému, ale i zpět ke Šluknovu. Torzo kamenné 
lavičky zde dodnes naleznete. 
Odsud trasa pozvolna klesá k obci Knížecí. Z Knížecího jsou krásné 
výhledy na Tanečnici a Weifberg s rozhlednami. Z Knížecího žlutá tra-
sa pokračuje po severní straně Hrazeného „Na Číhanou“. Při cestě je 
dřevěný kříž, který zde byl postaven údajně na paměť tragické události, 
kdy zde byl před válkou zastřelen pošťák. Když dojdeme „Na Číhanou“, 
zjistíme, že je to nádherné místo se starou hájovnou. Bývaly tu dětské 

U Kamenné lavičky, foto: Václav Nič

Pohled z Knížecí cesty na Šluknov, foto: Václav Nič

letní tábory v chatkách. Škoda, 
že je dnes toto místo zapomenuté 
a neudržované. Je zde křižovatka 
s nově přeloženou červenou turis-
tickou trasou, která Vás dovede 
na vrch Hrazený, vyhlídku Volský 
kámen a ke kříži Ing. Bienerta. 
Odsud je úchvatný výhled smě-
rem na Lužici a přes Lužické hory 
k Ještědu. 
Po červené značce dále sestoupí-
te k rozcestníku „Pod Hrazeným“ 
a zde se setkáte opět se žlutou 
značkou, která obešla vrch Hraze-
ný z východní strany. Vrátíte se po 
ní na rozcestí „Na Číhané“, z cesty 
jsou výhledy ke Šluknovu a Králov-
ství. 
Do Šluknova se lze vrátit po červe-
né značce přes Kunratice (arbore-
tum), Čítkův mlýn a Karlovo údolí. 
Karlovo údolí se pozvolna vrací ke 

své dávné, slavné minulosti, kdy 
bylo význačným odpočinkovým 
a výletním místem na Šluknovsku. 
Trochu paradoxní je proti těmto 
snahám zrušení železniční zastáv-
ky. Ještě před třemi roky bychom 
se mohli do Šluknova vrátit vlakem 
z půvabné lesní zastávky. Dnes zde, 
bohužel, vlak již jen projíždí a tak 
musíme do Šluknova pěšky dále 
po červené značce kolem rybníka 
a ještě než sejdeme k náměstí, je 
možnost odbočení na Křížový vrch 
s křížovou cestou. Celý okružní vý-
let ukončíme opět na šluknovském 
náměstí.
Celá trasa, včetně výstupu na Hra-
zený a zpět do Šluknova, měří 14,5 
km.
Václav Nič, předseda krajské komi-

se značení, KČT Ústecká oblast
Miroslav Vyčítal, vedoucí značkař 

značkařského obvodu Děčín



Letošní školní rok začal ve znamení omezujících opatření v důsledku ko-
ronaviru. 
Škola měla, má a bude mít na prvním místě 
žáka, jeho vzdělání, ale i výchovu. K výcho-
vě patří i tradice školy. Jednou takovou tra-
dicí je úvodní soustředění pro budoucí první 
ročníky. Letos se uskutečnilo v rekreačním 
středisku na Valdeku. Krásné prostředí, 
pestrý program, stezka odvahy umožnily žá-
kům adaptovat se na začátek školního roku. 
Nikdo neonemocněl, nikdo si nestěžoval 
a tak bez problémů mohli žáci zasednout do 
školních lavic a pevně věříme, že tam zůsta-
nou celých deset měsíců.
Druhá tradiční akce je zahájení školního 
roku. Zde jsme raději přijali některá omeze-
ní, takže poprvé v historii školy nebyla pří-
tomna celá škola, ale jen první ročníky a je-
jich zákonní zástupci. Nepozvali jsme hosty 
z řad reprezentace partnerských organizací 
a představitelů města. Přesto všechno tru-
bači vytvořili báječnou atmosféru a školní 
rok jsme zahájili úspěšně. Je možná dobré 

Většina z Vás chodí okolo budovy školy v Karlově ulici a málokdo ví, že to 
byla původní základní škola. Pro mě osobně naopak, když jsem přišel po-
prvé do Šluknova, to byla jediná budova školy, která byla opravená, díky 
tehdejšímu řediteli školy Ing. Zahrádkovi. Na fotografiích vidíte změny 
v průběhu jejího dlouhého času.
My jsme se snažili vdechnout jí alespoň trochu její původní podobu. Úče-
lem stavby bylo původně jen vybudovat novou ubytovací kapacitu pro naše 
žáky, ale nakonec se nám podařilo opravit celou budovu, vyměnit kotle 

k vytápění a ohřevu vody, zateplit 
fasádu, opravit hřiště, zmoderni-
zovat WIFI síť a zabezpečení bu-
dovy. Ale to nejdůležitější je, že za 
provozu školy a také za dodržení 
rozpočtu. Je asi správné poděko-
vat Ing. Coblovi a jeho týmu, že 
zapracoval všechny naše požadav-
ky a změny do projektu, že dodržel 
slovo na všech jednáních a také, že 
nevznikly žádné vícenáklady. Ně-
kterým zaměstnancům patří velký 
dík za stěhování, úklid, montáž no-
vého vybavení a to v jejich volném 
čase prázdnin. Za zřizovatele – Ús-
tecký kraj, přijel slavnostně zahájit 
provoz hejtman O. Bubeníček, náměstek hejtmana Mgr. P. Šmíd a radní 
Ing. L. Drlý. Je jen škoda, že se nemohli této akce účastnit žáci z důvodu 
koronavirových opatření, protože tato budova je určena hlavně jim.
Tak ať si ji užijí a v nových prostorech získají nové poznatky, zkušenosti 
a zážitky, které zůstávají nejen v hlavě, ale i v srdci.

Texty: Mgr. et Bc. Rudolf Sochor, ředitel SLŠ a SOŠ Šluknov,
foto: Filip Holič

zmínit se i o konci minulého školního roku. Je na místě poděkovat učitelům 
i žákům, že jsme společně zvládli distanční výuku, zaměstnancům, jako 
třeba kuchařkám a ostatnímu provoznímu personálu, že pracovali v lese 
a svým výkonem trumfli i některé žáky lesnických oborů.
A za výsledek se nemusíme stydět ani u bezpečnostně právního oboru – 
98 % úspěšnost u maturitních zkoušek a 100 % úspěšnost u závěrečných 
zkoušek u učebních oborů. Převis přihlášených žáků je více než dvojnásob-
ný, než jsme schopni přijmout. Za to vše Vám patří velký dík, bez spoluprá-
ce žáků a zaměstnanců školy by toto nikdy nebylo možné.
Třetí tradiční akcí je Lesnický den. Dlouho jsme váhali, zda ho nezrušit, ale 
odvážnosti štěstí přeje. 
A mnozí z Vás zde byli, takže můžete hodnotit sami. Za nás, co tuto akci po-
řádáme, snad jen velký dík Vám všem, kteří jste přišli, je krásné dívat se do 
Vašich šťastných očí, když si přivedete své děti nebo jen klábosíte u pivka 
a koukáte se na ukázky výcviku psů, dravců či jiné atrakce.
Školní rok jsme začali v nově opravené budově v Karlově ulici, ale o tom 
zase někdy jindy, to nepatří mezi naše tradice.
Přeji všem klidnou a pozitivní náladu v této neklidné době.



... v našem Regionálním informač-
ním centru ve Šluknovském zámku 
máme opět nové zboží?

Text a foto: Jitka Schneiderová

Podzim pomalu zaklepal nejen na 
naše zámecké dveře. Listí začíná 
žloutnout a pro nás to znamená, že 
je na čase vyrazit do přírody a na-
fotit co nejvíce fotek v babím létě, 
kterými Vás budeme zásobovat po 
zbytek roku. Podzim je totiž nej-

Od 2. října do 20. prosince můžete 
na zámku shlédnout výstavu omáč-
níků a terin. Krásné porcelánové 
mísy a omáčníky sbírají manželé 
Kostkovi z Brna šest let. V současné 
době vlastní 192 exponátů a jejich 
sbírka se neustále rozrůstá. Zájem-
ci o výstavu budou moci obdivovat 
charakteristické vlastnosti porcelá-
nu. Bělost, hladkost a lesklost po-
vrchu glazur, výzdobu, barevnost 

Ve středu 4. listopadu od 19:00 hodin otevřeme na zámku další fotogra-
fickou výstavu, tentokrát bude autorem herec ústeckého činoherního stu-
dia Jaroslav Achab Haidler. Jeho dlouhodobý zájem o židovskou tématiku 
bude tématem nejen výstavy samotné, taky nás zavede na židovské hřbito-
vy, ale také doprovodného programu, neboť zahraje divadelní představení 
podle novely Ladislava Fukse Pan Theodor Mundstock. Jste srdečně zváni.

Text: Marek Douša

krásnějším okamžikem na focení 
a kdy jindy toho využít než teď, kdy 
otevíráme nové turistické trasy. 
Po velice opatrném červnu, který 
byl z hlediska návštěvnosti velkým 
propadem, přišly červenec a srpen, 
měsíce, které vše dohnaly. Vyjma 
roku 2015 byla letošní letní turis-
tická sezóna tou nejsilnější, kterou 
jsme od roku 2006, kdy byl zámek 
otevřen veřejnosti, absolvovali. Od 
června do srpna zámek navštívilo 
celkem 8 008 návštěvníků. 
I přesto, že nám situace, bohužel, 
neumožnila zrealizovat žádnou 
kulturní akci, ani plánované letní 
výstavy, byly letní měsíce z hlediska 
návštěvnosti zámku velice úspěš-

né. Spousta rodin s dětmi využila 
možnost navštívit prodlouženou 
výstavu „Fenomén Igráček“. Ta se 
tak rázem stala nejúspěšnější vý-
stavou letošního roku. Celkem ji 
navštívilo 1 204 dospělých a 1 166 
dětí. „Léto s Nepraktou“ si nene-
chalo ujít téměř 300 příznivců to-
hoto úspěšného autora a výstavu 
„Čím platily naše babičky“ pak 420 
návštěvníků. 
Během letní sezóny jsme také 
úspěšně absolvovali průběžnou 
kontrolu od Asociace turistických 
a informačních center, certifikát tak 
může dále zdobit zdi našeho Íčka. 
24 párů si na zámku od června do 
srpna řeklo své ANO. Jsme velice 

rádi, že přes všechna vládní naříze-
ní zámek neztratil na své atraktivitě 
a novomanželé si vybrali právě toto 
místo pro svůj velký den. 
Hlavní turistická sezóna na zámku 
skončila, pro nás to však nezname-
ná usnout na vavřínech. Našim cí-
lem je přilákat turisty a návštěvníky 
i mimo tyto exponované měsíce. 
Zámek je otevřen celoročně a vítá 
každého zájemce, který ho navštíví. 
Připravujeme nové turistické pro-
dukty a také naskladňujeme úplně 
nové zboží. Kdo jste ho ještě nevi-
děli, tak neváhejte navštívit infor-
mační centrum, budete určitě mile 
překvapeni.

Mgr. Andrea Kadlecová

Mgr. Andrea Kadlecová

a soulad tvaru s dekorem od tako-
vých výrobců jako jsou například 
Thun 1794, Porcelán Moritz Zde-
kauer 1810, HaC Czechoslovakia, 
Epiag porcelán Czechoslovakia 
a Porcelán Leander, Loučky. Výsta-
va mapuje vývoj a výrobu českoslo-
venského porcelánu od roku 1900 
do roku 1989. Navštívit ji můžete 
7 dní v týdnu od 9:00 od 12:00 a od 
12:30 do 17:00 hodin. Vstupné je 

40 Kč pro dospělé a 20 Kč pro děti. 

K dřevěným upomínko-
vým předmětům přibyly 
dvě krásné magnetky 
a originální stojánek na 
mobil z motivem Šluk-
novského zámku. K tu-
ristickým publikacím 
můžeme dále nabídnout 
poučné kreslené publi-
kace pro děti o zvířát-
kách a přírodě - skvělý 
tip na vánoční dárek. 
Máte již kalendář na rok 
2021? Pokud ne, u nás 
můžete zakoupit ná-
stěnný kalendář s histo-
rickými fotografiemi ze 
Šluknovského výběžku.



původní stav komunikace v Království pokládka asfaltu finišerem

rozšíření komunikace v Hradební ulici u vstupu 

do pěší zóny

fréza v akci

nový povrch v ulici Hradební

V minulých číslech ŠN jsme Vám 
představili nový plán oprav komu-
nikací ve městě, ze kterého již byly 
vyjmuty komunikace, které byly 
připraveny k opravě letošní rok. 
I přes velký otazník v podobě propa-
du příjmů města se se nakonec tyto 
opravy podařilo uskutečnit a tak 
máme ve Šluknově více než 1,2 km 
nových asfaltových povrchů, kon-
krétně v ulici Hradební, Knížecí, 
komunikace do Nového Hraběcí 
a v Království. Práce, které byly rea-
lizovány v srpnu a září, provedla na 
základě zadávacího řízení vybraná 
firma Silnice Žáček z České Lípy. 
Částka, která byla na tyto opravy 

vynaložena, přesahuje 3,5 mil. Kč, což představovalo maximum, které bylo 
ve finančních možnostech města možné na tyto opravy alokovat. Pro příš-
tí rok se pokusíme prostředky minimálně zachovat. Komunikace určené 
k opravě budou vycházet již ze schváleného plánu, přičemž budou potvr-

zeny rozhodnutím zastupitelů města na konci letošního roku při schvalo-
vání rozpočtu města. O schváleném seznamu Vás budeme na počátku roku 
informovat.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

nový povrch v ulici Knížecí



...a sešli jsme se nejen pod jabloní, ale i pod hrušní, pod švestkou a také 

mezi řádky zeleniny. Míchali jsme, krájeli jsme, třídili jsme, dělili jsme, 

vozili jsme pytle brambor, uvařili jsme si jablíčkovou přesnídávku a za spl-

nění všech úkolů jsme si vysloužili „řád zlaté brambory“. Celé zahrádkové 

povídání a hraní jsme zahájili již tradiční návštěvou zahrádky p. uč. Jarky 

Jabůrkové, která nás poutavě seznámila s plodinami i s prací, kterou péče 

o záhonky vyžaduje. Ani tentokrát jsme neodešli s prázdnou. Do školky 

jsme si donesli vzorky zeleniny a ovoce, které jsme pak společně zpracovali 

a ochutnali.

Především jsme se však sešli se svými kamarády. Některé z nich jsme ne-

viděli skoro půl roku 

a setkání to byla 

opravdu velmi ra-

dostná. Samozřejmě 

jsme nezapomněli 

přivítat také nové 

kamarády. A i když 

sem tam ještě ukáp-

ne nějaká ta slzička, 

naše třídy naplňuje 

spíše radost a smích. 

Tak si moc přejme, 

abychom se v plném 

počtu mohli scházet 

i nadále, abychom 

společně mohli po-

znávat svět kolem 

nás a aby ten svět byl 

hezký a veselý...

Text a foto:

Hana Princová



V letošním roce 23. září tomu bylo 
60 let, kdy byl Fukov posledním od-
střelem školy a kostela definitivně 
zničen a vymazán z mapy tehdej-
šího Československa. I když byl ži-
vot ve Fukově v roce 1960 nadobro 
ukončen, ve vzpomínkách spousty 
lidí nadále zůstává. 
Vzpomínáme s paní Hanou Štěpko-
vou, rozenou Michalíčkovou, která 
se ve Fukově v roce 1940 narodila. 
Nejsevernější vesnička Fukov, 

nyní městská část Šluknova, byla nazývána „Sonnenfrische Fugau“ 
v překladu „slunný – čerstvý Fukov“. Proč se tak nazýval?
Je to území obklopené ze tří stran německými hranicemi, jímž protéká řeka 
Spréva, pramenící v německém Neugersdorfu. Ovzduší zde bylo tak svěží, 
čisté a podmínky, díky vláze protékající řeky, pro pěstování naprosto ideál-
ní. Vzpomínám si, že úroda ve Fukově byla o 3-4 týdny dříve než v nedale-
kém Šluknově. Možná právě proto byl Fukov takto pojmenován. 

Jaké zde žilo obyvatelstvo? 
Ve Fukově žilo, domnívám se, 65 % Němců a zbytek Čechů. Všichni zde ale 
byli velice přátelští. Lidé si mezi sebou pomáhali. Nedocházelo k žádným 
střetům, byť k tomu situace válečná i poválečná vyzývala. Titulovali jsme se 
mezi sebou tetičkou a strýčkem. Byli jsme tu taková jedna velká fukovská 
rodina. A to je to, na co ráda vzpomínám. Po 2. světové válce však došlo 
k odsunu Němců, kteří ve Fukově žili, později i obyvatel Fukova, kteří měli 
německou národnost. Domy začaly pustošit a chátrat, postupně docházelo 
k demolicím - od té doby byl již Fukov velice smutný… V roce 1956 měl 
Fukov ¾ neobydlených domů, nepřinášel státu žádný zisk, naopak začal 
být na obtíž. Na základě vládních nařízení („Akce Fukov“) došlo k vystě-
hování zbylých obyvatel do domů a bytů v přilehlém Království a Šluknově. 
Rozpadající se zbylé domy byly rozprodávány jako levný stavební materiál. 
Přišel pátek 23. září 1960 a došlo k odstřelu školy a kostela – dílo zkázy bylo 
dokonáno a Fukov zmizel z mapy tehdejšího Československa!
Čím se tu lidé živili? 
Dříve tu téměř každá domácnost vlastnila tkalcovský stav a kousek pole, 

kde se pěstovalo, později v okolí, 
ať už na české či německé straně, 
vznikaly továrny. Lidé také dojíždě-
li do textilních továren ve Šluknově. 
Místní zde nabízeli své služby a ře-
mesla, jelikož ve Fukově žili truh-
láři, malíři, kadeřníci, pokrývači, 
zámečníci, švadleny a krejčí, obuv-
níci, pekaři, řezník a další. Samo-
zřejmě zde byly i obchody s potravi-
nami a drogérií. Nemůžu vynechat 
kamenickou firmu mého dědečka 
pana Františka Michalíčka, která 
zaměstnávala 20 až 25 kameníků. 
Náš předchůdce pan Karel Michalí-
ček, mistr kamenický, byl tím, který 
dal již v roce 1842 základ naší rodi-
ně kameníků. Kamenické řemeslo 
v naší rodině putovalo z generace 
na generaci, a když došlo 30. listopadu 1948 ke znárodnění podniku, byla 
to pro nás velice bolestivá ztráta. 
Obraťme list a přejděme k něčemu veselejšímu. Povězte nám, jaká byla 
ve Fukově škola?
My jsme se z Fukova do Šluknova odstěhovali v únoru 1946, to mě bylo 
5 let, takže povinnou školní docházku jsem nastoupila až tady ve Šluknově. 
Pamatuji si ale, že fukovská škola měla tělocvičnu nejen uvnitř budovy, ale 
i venku vedle školy. Cesta dětí, po skončení vyučování, nikdy tedy nesměřo-
vala domů, nýbrž k venkovní tělocvičně, kde jsme si všichni společně hrá-
li. Vím také, že můj dědeček, František Michalíček, se zasloužil o to, že ve 
fukovské škole, po příchodu pana učitele Vltavského, byla založena česká 
třída. 

Na co si ještě vzpomínáte? 
Každou neděli jsme se oblékli do krásných svátečních šatů a společně jsme 
odcházeli do fukovského kostela na mši. Během mše nás v kostele bylo 
méně a méně. Pro vysvětlenou… Naproti kostelu byla zahradní restaurace 
s hřištěm pro děti a během mše do těchto míst postupně odcházely všechny 
děti včetně mě a v kostele zůstali jen rodiče a prarodiče. 
Dále si vzpomínám, že do místní hospůdky neodcházeli jen naši tatínkové 
a dědečkové, ale i naše maminky a babičky. Chodívaly na tzv. „Věneček“. 
V zimě se setkávaly 2x týdně, v létě 1x týdně. A aby se necítily tak provinile, 
že marní čas vysedáváním v hospůdce, nosily si s sebou práci, při které spo-
lečně klábosily. Ať už to bylo pletení, vyšívání, či další ruční práce. 
Na závěr bych se s Vámi přeci jen ještě podělila o jednu, pro mě smutnou, 
vzpomínku. Pamatuji si, že jednoho dne, po skončení války, jsem si jako 
malá holčička hrála na ulici, kde mě oslovil ruský voják, který Fukovem 
procházel. Samozřejmě jsem z tohoto pána v uniformě měla strach, také 
jsem mu nerozuměla. Odešel, po chvíli se vrátil a dal mi krásnou panenku. 
Měla jsem z panenky obrovskou radost do té doby, než jsem ji musela vrátit 
holčičkám z nedalekého Oppachu, kterým ta panenka patřila. Na to, že by 
mohla patřit právě těmto dětem, mě upozornil můj dědeček. A nemýlil se. 
I když já byla velice smutná, že jsem o panenku přišla, tak malé dívenky 
měly velikou radost. 
Děkuji paní Haně Štěpkové ze Šluknova za to, že mě vtáhla do svých vzpo-
mínek na své dětství ve Fukově. Bylo to pro mně velice příjemné vyprávění. 

Text: Jitka Schneiderová, foto:  archiv města Šluknov



První setkání od likvidace Fukova proběhlo po 40 letech, tedy 23. září 
2000. Ten den se sešli ve Fukově bývalí obyvatelé a další zájemci z české 
i německé strany ke vzpomínkové mši. Na tomto prvním poválečném se-
tkání vládla mezi přítomnými srdečná atmosféra a radost, že se po letech 
mohli sejít v místech, kde dříve žili. V tento slavnostní den byl poblíž fukov-
ského hřbitova vztyčen dřevěný kříž s letopočty 1788 – 1960 (rok vysvěce-

ní kostela – rok likvidace obce). Od té doby se vždy po dvou letech na ploše 
bývalého hřbitova koná setkání místních rodáků. V posledních letech se 
z iniciativy města Šluknova, Odboru rozvoje a životního prostředí, daří re-
alizovat projekty, které připomínají historii Fukova. V roce 2011 byl opra-
ven vodojem (poslední dochovaná stavba), v roce 2014 byl vyčištěn hřbitov 
a o rok později byla rekonstruována Boží muka u cesty na Taubenheim. Na 
podzim 2015 byla realizována výsadba ovocných alejí podél stávajících 
i bývalých fukovských cest. A tou doposud poslední bylo v letech 2017 - 
2019, ve spolupráci s Akademií výtvarných umění v Praze, obnovení sochy 
sv. Jana Nepomuckého blízko železničního viaduktu.

Text: Jitka Schneiderová
Na snímku: paní Hošková a Štěpková a s nimi pan Engel z Taubenheimu, 
rodák z Fukova.                                                                foto: Eva Džumanová



 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

paní Janou Voborovou

Lukáš Belák 
a Michaela Schreitterová
Jakub Smržík a Eva Krečová

 Přivítali jsme nové občánky:
Kevina Lakatose
Davida Thieme
Amálii Škvárovou
Damiána Štíchu
Sabinu Bortníkovou
Lukáše Tichého
Lucii Císařovou
Petra Čmugra

70 let 
pp. Poláková Alena
Svobodová Věra
Hanušová Miluše
Traxler Miroslav
75 let
pp. Kraušner Josef
Bilková Marie
Mottl Josef
80 let
pp. Sokol František
Živná Věra
Ptáčková Marie
85 let
pp. Soukup Miroslav
Kellerová Marie
Kadlčková Anna
86 let
paní Šebková Marta
89 let
pan Gampe Alfréd
91 let
pan Hrabě Václav

Nejsi s námi, ale 
v naších srdcích zu-
staneš navždy.
Dne 5. 10. 2020 
vzpomeneme 4. vý-
ročí úmrtí našeho 

milovaného tatínka, bratra, dědeč-
ka, pradědečka a švagra pana Jána 
Mištíka.
S láskou vzpomínájí dcera a sy-
nové s rodinami, sestra, švagrová 
a ostatní příbuzní.

Dne 1. 10. 2020 je to 6 let, kdy nás 
navždy opustil můj bratr pan Vác-
lav Čapek. Vzpomínám a nikdy ne-
zapomenu, sestra Eva Formáčková.

Koncert 
mladé sopranistky 

Terezy Hořejšové, který se měl 
uskutečnit 21. října 2020
ve Šluknovském zámku,

 se z důvodu Usnesení vlády 
České republiky č. 957 

o vyhlášení nouzového stavu 
konat nebude. 

O náhradním termínu Vás 
budeme včas informovat. 
Děkujeme za pochopení.

Božena Bortníková, KPVH

Dne 1. 10. 2020 
jsme vzpomněli 
90 let od narození 
pana Jana Hršela. 
Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

Dcery Věra a Hana s rodinami.

Dne 19. 10. 2020 by 
se náš tatínek, dě-
deček, pradědeček, 
soudruh, kamarád, 
pan Jaroslav Kůla 
dožil 100 let. Kdo 

jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Synové s rodinami

Pro rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou 
tu máme velkou změnu! 

Od školního roku 2020/2021 je uzákoněna povinnost 
pro zákonné zástupce dětí, 

pro něž je poslední rok v MŠ již povinným. 
Tato povinnost je zavazuje zákonné zástupce 

(rodiče, pěstouny, aj.) k plnění péče o předškolní vzdělávání 
mj. i formou tzv. distančního vzdělávání, 

je-li v mateřské škole spuštěno. 
O podmínkách distančního vzdělávání, jeho případném 

zahájení a ukončení najdete podrobné informace v příloze 
školního řádu č. 2, na webu MŠ, případně osobně 

nebo telefonicky přímo v mateřské škole. 
Všichni však doufáme, že se situace k distančnímu vzdělávání 
nezvrtne a my se budeme i nadále společně osobně potkávat 

v naší mateřské škole.
Bc. Jana Korečková, ředitelka MŠ Šluknov

Rada města Šluknov 9. září 2020 schválila usnesením č. 11/52R/2020 
Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu 
města Šluknov na rok 2021 včetně příloh (Žádost o neinvestiční úče-
lovou dotaci, Kritéria hodnocení žádostí o poskytnutí neinvestiční 
dotace). Program, zveřejněný na webových stránkách města, je určen 
na podporu neziskových činností a akcí zaměřených na děti, mládež 
a pro širokou veřejnost, za účelem zlepšení kvality života nebo pre-
vence kriminality.
V případě zájmu o poskytnutí neinvestiční dotace je potřeba, v soula-
du s tímto programem, doručit formulář žádosti a přiložit kopie po-
vinných dokladů v termínu do 31. prosince 2020 v podatelně MěÚ 
Šluknov nebo zaslat na adresu úřadu (Městský úřad, nám. Míru 1, 
407 77 Šluknov, ID: 8jkbbf3). Uvedený formulář je k dispozici u ve-
doucí Odboru ekonomického a na webových stránkách (www.mes-
tosluknov.cz). Termín odevzdání je pro všechny žadatele závazný. 
Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel. Poskytnutí 
dotace bude podmíněno uzavřením „Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2021“, vzor byl schválen 
Radou města usnesením č. 12/52R/2020. Smlouva bude vázána na 
konkrétní účel, její dodržení podléhá kontrole (vyúčtování, čerpání 
a dodržení účelovosti dotace - faktury, paragony, atd.).
Žádost musí podat všichni žadatelé, kteří mají o podporu z rozpočtu 
města zájem.
V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů, rozhoduje o poskytnutí dotace z rozpočtu měs-
ta v jednotlivých případech do výše 50 000 Kč Rada města Šluknov 
a o dotaci nad 50 000 Kč Zastupitelstvo města Šluknov.

Marcela Čurgaliová, DiS, pověřena zastupováním vedoucího OE

Pokračujeme s užitečnými rada-

mi…

Do jakého kontejneru patří pro-
středky na hubení hmyzu?
U těchto přípravků se vždy řiďte po-
kyny na obalu. Ve většině případů 
patří do nebezpečného odpadu, od-
vezte je proto na sběrný dvůr nebo 
do mobilní sběrny nebezpečného 
odpadu. O nebezpečné vlastnosti 

výrobku informuje oranžová vý-
stražná značka na obalu.
Do jakého odpadu patří řasenka?
Řasenka je sice z plastu, ale je zne-
čištěna zbytky barvy, proto ji vha-
zujte do směsného odpadu. 
Do které nádoby mám třídit kra-
bice od džusů a mléka?
Papírové krabice například od džu-
sů nebo mléka nazýváme nápojo-

vými kartony. Organizovaný sběr 
těchto obalů probíhá již v mnoha 
městech a obcích v celé ČR. Ve 
Šluknově lze nápojové kartony od-
ložit do oranžových pytlů a ty ve 
stanoveném dni přistavit na sběr-
nou trasu odkud je technické služby 
odvezou. Pytle lze také předat do 
sběrného dvora. 

www.jaktridit.cz



Policie ČR Šluknov
č. tel.: 412 386 333, 
974 432 751, 158, 

Městská policie Šluknov 
 č. tel.: 412 315 310, 

602 881 677, 156 Svoz pytlů s tříděným odpadem se uskuteční 2. listopadu 2020. 
Sváženy budou žluté pytle s drobným plastem a PET lahvemi, 
oranžové pytle s nápojovými kartony a zelené pytle s drobnými 
kovy např. plechovkami od potravin, od krmení pro domácí zvířa-
ta, plechovky od piva apod. Pytle s vytříděným odpadem připrav-
te na obvyklou trasu den předem, tj. v neděli 1. listopdu 2020. 
Mapa svozové trasy je k nahlédnutí na stránkách města Šluknova 
– Vše o odpadech. 
Upozorňujeme na to, že žluté, oranžové a zelené pytle s jiným 
odpadem nebudou sváženy. Pytle na tříděný odpad obdržíte na 
MěÚ ve Šluknově, odbor rozvoje a životního prostředí, nám. 
Míru 1 nebo v Technických službách Šluknov spol. s r. o., Císař-
ský 378, Šluknov. 
Kalendář s vyznačením svozů pro rok 2020 si  můžete vyzvednout 
v recepci, pokladně, sekretariátu a odboru rozvoje a životního 
prostředí MěÚ ve Šluknově a také v Technických službách spol. 
s r. o. v Císařském. 

Za ORŽP Božena Naňáková

2+1+k - II. kategorie ve Šluknově 
(elektrické topení i krbovky na dřevo). 

Zákl. vybavení = kuch. linka + sporák. 

Nájemné 4.400 Kč + 1.410 Kč služby pro 2 osoby. 

Volný od listopadu. 

Kontakt: 

728 722 782 nebo 606 204 668

O víkendu v září jsme se zúčastnili 
prvního ročníku akce Záchranáři 
na vodě v Zárybech na Labi.
Celá akce byla rozdělena do dvou 
etap, kde na noční části nás čekala 
plavba na výzvu k pacientovi, který 
potřeboval pomoc. Bylo to pro nás 
náročné, jelikož orientaci zhoršo-
vala tma a mlha nad hladinou.
Denní etapa byla již příjemnější, 
vyzkoušeli jsme si průplav plaveb-
ní komorou s možností nahlédnutí 
do dispečinku, poté probíhal výcvik 
ovládání člunu a záchrana tonoucí-
ho. Během celé soutěže jsme přijí-
mali výzvy od operačního střediska, 
které jsme vyráželi řešit na našem 
motorovém člunu. I když naše po-

Vážení,

níže uveřejňujeme rozpis fungo-
vání RDG pracovišť ve službě od 
15:00 -07:00 hodin na měsíc září ve 
spolupráci ZZ - LNaP, a.  s. Rum-
burk a nemocnice Varnsdorf z pro-
vozních důvodů.
Když je v provozu RDG Rumburk, 
jsou v Rumburku (pavilon chirur-
gie) prováděna vyšetření RTG, CT 
a SONO. Ve dnech, kdy provoz 
zajišťuje RDG Varnsdorf, jsou ve 
Varnsdorfu prováděna pouze RTG 
vyšetření, v Rumburku je praco-
viště RDG zavřené, tudíž není ve 
výběžku ve službě dostupné CT.

sádka byla nejmladší, tak jsme se poprali se sou-
těží statečně.                                                Rudolf Seidl, 

Český červený kříž MS Šluknov





V neděli 20. září 2020 pořádal Spolek Němců a přátel německé kultury ve 
spolupráci s městem Šluknov a za podpory Klubu českých turistů, Okresní-
ho archivu v Děčíně a dalších dobrovolníků vzpomínkový den se sourozenci 
Bienertovými, ke 30. výročí tragického úmrtí bratrů Františka a Eduarda.
Přálo nám nejen překrásné počasí, ale přišlo také mnoho návštěvníků. 
Neformální vzpomínku s vyprávěním a promítáním v ranních hodinách ve 
Šluknovském zámku doplnili svými osobními vzpomínkami také někteří 
z nich, kteří sourozence osobně znali. Jako bychom se přenesli o několik 
desítek let zpět k milovníkům zdejšího kraje a zakladatelům turistiky u nás, 

k jejich životu, k tomu, jak učili lásce k přírodě, k našemu městu i jeho okolí 
mnoho dalších generací. Kromě výstavy „Šluknov očima Bienertů“, vytvo-
řené z posledních fotografií Františka Bienerta, nalezených v jeho fotoapa-
rátu, a výstavy „O životě sourozenců Bienertových…“ s mnoha dobovými 
dokumenty, jsme mohli po mnoha letech vidět např. i „železné srdce“ resp. 
krokoměr Františka Bienerta, který jej doprovázel na každém výšlapu a na 
němž poctivě měřil absolvované kilometry.
Malý a velký vycházkový okruh, na které se účastníci vydali, směřovaly 
přirozeně nejen k hrobu a rodnému domu sourozenců, ale také k dalším 
zajímavým místům ve městě i k výhledům do přírody, např. od Zeckelova 
kříže či vyhlídky na Židovském vrchu. Poutavé vyprávění průvodkyň obou 
okruhů, paní Helgy Hoškové a Andrey Kadlecové, hezký pocit z procházky 
jen završilo. A co teprve návrat do zámku na tzv. Bienertovu svačinu – ně-
kolik druhů bylinných čajů a chlebů s výbornými tvarohovými pomazánka-

mi, připravenými členkami spolku!
Prožili jsme krásnou a příjemnou neděli s důstojnou vzpomínkou na milé 
a významné, a přece tolik skromné Šluknováky. Děkujeme všem, kteří s or-
ganizací tohoto dne pomáhali, zejména pak paní Helze Hoškové, předsed-
kyni spolku a hlavní organizátorce akce.
Obě výstavy jsou zdarma k vidění ve Šluknovském zámku až do 20. pro-
since 2020.   

                                 Ing. Bc. Ivana Lukešová, vedoucí Odboru kultury



V sobotu 5. 9. 2020 jsme se probudili do krásného mlhavého rána končící-
ho léta. Po vykouknutí sluníčka do válející se mlhy nad hladinou rybníka se 
všem naskytla užasná podívaná. Tento den byl pro naši rybářskou droboti-
nu už dlouho a netrpělivě očekávaný, protože se konaly v tomto podivném 
roce první rybářské závody mládeže.
Závody, jako už tradičně každý rok, pořádala na Pazderáku MO Šluknov 
společně s MO Velký Šenov. Účast byla hojná, hlavně z řad rybářů z Velké-
ho Šenova. Většina dětí si s sebou vzala jako podporu člena rodiny, takže 
u rybníka bylo rušno. Držet 
palce přišli rodiče, prarodiče, 
strejčkové i tetičky. 
Celkem se sešlo 22 rybářů 
a rybářek ve věkové kategorii 
od 6 do 15 let se svými vedou-
cími z rybářského kroužku. 
Po vylosování stanoviště se 
mladí rybáři přesunuli k ryb-
níku a netrpělivě očekávali 
první úlovky. Děti měly ra-
dost z každé plotičky, proto-
že každý centimetr se počítá. 
Klasifikuje se množství na-
chytaných ryb v centimetrech 
- nalovené ryby se přeměří 
a sečtou se centimetry všech 
ryb. Vítězem se stal ten, kdo 
měl nejvíce centimetrů. Zá-
vodí se ve dvou kolech, dvou 

věkových kategoriích na stanovištích, které si rybáři předem vylosovali. 
Po ukončení závodu se všichni sešli u rybářské chaty a netrpělivě vyčkávali 
sečtení výsledků a vyhlášení vítezů. Čekání si rybáři zkrátili připraveným 
občerstvením.
Nejlepší tři v každé kategorii dostali pohár, medaily a diplom a mohli si 
vybrat z velké nabídky cen. Ale nakonec vyhráli všichni, protože za snahu 
a trpělivost u vody dostal každý zúčastněný pěknou cenu.
I počasí se vyvedlo až na poslední půlhodinu, kdy přišel menší deštík. Akce 

se povedla a doufáme, že děti 
prožily fajn sobotní dopoled-
ne, na které budou vzpomínat.
Závěrem bych chtěl poděko-
vat všem zúčastněným rybá-
řům a jejich rodičům. Dále 
patří velký dík všem, kteří se 
podíleli na pořádání závodu 
a v neposlední řadě městu 
Šluknov za finanční příspě-
vek naší mládeži.

Výsledky: mladší žáci  

1. Prokop David
2. Kolonečná Barbora
3. Doležalová Zuzana

Výsledky: starší žáci

1. Nepovím Ondřej
2. Klášterka Jakub
3. Baborák Lukáš

Ing. Tomáš Kolonečný

Ústecký kraj realizoval 1. 9. 2020 
vzdělávací semináře pro seniory 
na téma „Dluhová problematika 

a s tím spojená trestná činnost 

páchaná na seniorech“. Seminář 
se konal ve Šluknovském zámku za 
přítomnosti paní starostky města 
Šluknova Mgr. Evy Džumanové.
Realizovaným tématem jsme se 
snažili zaměřit na problematiku 
zadlužování seniorů z různých dů-
vodů (nevýhodný nákup zboží nebo 
služby, zneužití ze strany jiných 
osob na základě předstírání těžké 
životní situace nebo jako pomoc ro-
dině). Zadlužení je obrovskou psy-
chosociální zátěží pro povinného, 

kdy dopady jsou nejen ekonomické 
a sociální, ale mnohdy se podepisu-
jí negativně i na zdravotním stavu 
člověka.
Seminář měl dvě části. První část 
byla vedena kapitánem Bc. Přemys-
lem Zahálkou, kriminalistou Od-
boru obecné kriminality KŘ Policie 
ÚK, který přítomným posluchačům 
přednesl, se kterými trestnými činy 
– „legendami“ se policisté setká-
vají ve své praxi, jejichž oběťmi se 
stávají většinou senioři. Seznámil 
přítomné, jak mohou předcházet 
těmto činům, čeho se mají vyvaro-
vat, na co si dát pozor.
Druhá část byla vedena Mgr. Deni-

sou Rohanovou, LL.M., ředitelkou 
České asociace povinných, která 
úvodní část doplnila a srozumitelně 
účastníky semináře provedla nej-
častějšími nástrahami, které mo-
hou starší generaci „uvrhnout“ do 
svízelné situace dluhů. Vysvětlila 
smlouvy uzavírané v rozporu s dob-
rými mravy, exekuční titul, oprav-
né prostředky v exekučním řízení 
a možnosti obrany v exekuci.
Účastníci se současně seznámili 
s organizacemi, které se zaobírají 
dluhovou problematikou a mohou 
být velmi nápomocni při řešení 
v případě zadlužení. Službu Ob-
čanské poradny Charita Rumburk 

představila Bc. Pavla Brodinová, 
DiS. a službu Odborné sociální 
poradenství, Kostka Krásná Lípa 
Mgr. Romana Cupalová.
Velice děkuji všem, kteří se před-
nášky zúčastnili, dále Mgr. Janě 
Kubecové z KÚ Ústí nad Labem, 
Odboru kultury města Šluknov 
a vedení města Šluknov.
Vám, kteří se potýkáte se zadluže-
ním a nepříjemnými důsledky toho-
to zadlužení, rádi na našem Odboru 
sociálních věcí ve Šluknově poskyt-
neme nejen informace, ale i může-
me připravit s Vámi podklady pro 
odborné poradny v našem regionu.

Za OSV Bc. Marcela Tomčalová



Koronavirová opatření se uvolnila 
a soutěže mohou pokračovat - ale-
spoň zatím. Našemu A-mužstvu se 
první zápasy příliš nevydařily, ale 
v dalších už postupně přišly výsled-
ky, na které jsme byli v loňské nedo-
končené soutěži zvyklí. V domácím 

utkání se zatím nejlepším týmem 
loňské i letošní soutěže – Dobro-
měřicemi, se potvrdilo, že dlouhá 
přestávka je stále ještě znát. Naši 
prohráli 2:4 a branky padaly větši-
nou po zbytečných chybách. Velké 
zlepšení přišlo už za týden v zápa-
se v Proboštově, kde šluknovští po 
obětavém výkonu uhájili vítězství 
2:1. Hodně se proto očekávalo do-
mácí utkání se Střekovem, i když 
ještě před začátkem se nám zranilo 
několik spolehlivých hráčů, ovšem 
trochu pozměněná sestava dokázala 
po boji zvítězit 3:2 a přinesla důleži-
té body do tabulky. Týden na to hrál 
A-tým v Bílině, která je v tabulce 
před Šluknovem, a přivezl velmi 
cenné vítězství 4:2. Příjemné je to, že 

se na hřišti objevili mladí hráči, kteří 
se vůbec neztratili a svou bojovností 
pomohli k dobrému výsledku. V ak-
tuální tabulce 1.A třídy je Šluknov 
na sedmém místě a jeho ztráta na 
čelo není nepřekonatelná.
Výsledky B – týmu v Lipové jsou 
také kolísavé, ale i tady je náznak 
zlepšení a stabilizace mužstva. Po 
vysokém vítězství v Boleticích přišel 
zisk tří bodů v domácím utkání s Ver-
neřicemi, ale v následujícím zápase 
v Březinách nás uzemnila porážka 
1:9, ovšem vítězství v derby v Miku-
lášovicích 3:4 a doma s Těchlovice-
mi náladu zase povznesla. V tabulce 
okresního přeboru je B-mužstvo 
na 5. místě, když na vedoucí Horní 
Podluží má ztrátu tří bodů.
Složené mužstvo dorostenců Šluk-
nov/Jiříkov hrálo své další utkání 
na Unionu Děčín a podlehlo těsně 
5:4. V České Kamenici utkání skon-
čilo 1:1, na penalty naši zvítězili 6:5 

a přivezli si další dva body. O týden 
později doma porazili Benešov nad 
Ploučnicí 7:2 a zatím poslední dva 
body přivezli ze Rtyně nad Bílinou, 
kde po remíze 2:2 v penaltovém roz-
střelu vyhráli 5:3.
A co naši nejmladší? Starší žáci 
v okresním přeboru sehráli zatím 
čtyři utkání s výsledky:
Boletice – Šluknov                        1:17,
Šluknov – Česká Kamenice   3:2,
Union Děčín – Šluknov   4:1,
Šluknov – Malšovice  10:2.
Neskutečné jsou výsledky starší pří-
pravky, protože ve dvou zatím ode-
hraných zápasech porazila Mikulá-
šovice 8:3 a Jiříkov 27:3.
Obě mládežnická družstva jsou v ta-
bulkách na prvním místě!
Soutěže jsou dobře rozehrány a mů-
žeme si jen přát, aby je koronavirus 
a s ním související omezující opatře-
ní znovu nezastavil.

Ing. Milan Kořínek



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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Drůbež Červený Hrádek prodává 

slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všech barev 

a slepičky Green Shell-typu Arakauna

a Dark Shell-typu Maranska.

Stáří 15 – 19 týdnů. Cena 169 - 219 Kč/ks. 

Prodej se uskuteční: 25.10. a 15.11. 2020
Šluknov – náměstí u lékárny - 14:45 hodin

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

Info: Po-Pá 9.00 - 16.00 hodin, tel. 601 576 270, 728 605 840  

www.drubezcervenyhradek.cz


