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Pokračování na str. 8

Uzavření komunikace 
Čítkův Mlýn - Kunratice

Vážení spoluobčané, vím, že každá informace není pozitivní, ale i tak může 
mít dobrý konec. Jsem si vědom, že tuto cestu používáte jak na vycházky, 
tak na projížďky na kole, ale bohužel je již tak zdevastovaná, že zde není 
možné projet osobním vozem.

Pokračování na str. 12

Přijměte srdeční pozvání na již 4. Pivní slavnosti - Bierfest Šluknov - 
Sohland, které pořádá město Šluknov ve spolupráci s městem Sohland. 

Uskuteční se v sobotu 27. srpna 2022 od 14:00 hodin. Bližší informace
k programu se dočtete v rubrice na str. 5

Redakce ŠN

Uzavírka ulice Karlova z důvodu 
opravy místní komunikace

Práce se budou konat v termínu od 8.8.2022 do 8.9.2022.

Šluknovští hasiči zasahovali při obrovském 
požáru v Národním parku České Švýcarsko

Stovky profesionálních a dobrovolných hasičů z celé České republiky bojo-
valy s požárem, který vypukl v neděli 24. července 2022 na území Národní-
ho parku České Švýcarsko v oblasti Malinového dolu u Hřenska. 
Na kouř stoupající z lesa upozornili Správu Národního parku České Švý-
carsko strážci přírody ze Saska. Místo, odkud stoupá kouř, jeli ověřit čle-
nové SDH Hřensko, kteří následně požár potvrdili a zahájili hasební zásah.
A takto boj se stále se zvětšujícím požárem začal. Bohužel v důsledku zesí-
lení větru došlo, navzdory snaze hasičských sborů o tlumení ohně, k výraz-
nému zrychlení jeho postupu. 
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Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů
Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů s tříděným odpadem se uskuteční
v pondělí 5. září 2022. Sváženy budou žluté pytle s drobným plastem
a PET lahvemi, oranžové pytle s nápojovými kartony a zelené nebo šedé 
pytle s drobnými kovy např. plechovkami od potravin, od krmení pro do-
mácí zvířata, plechovky od piva apod. Pytle s vytříděným odpadem při-
pravte na obvyklou trasu den předem, tj. v neděli 4. září 2022. Mapa svozo-
vé trasy je k nahlédnutí na stránkách města Šluknova – „Vše o odpadech“. 
Upozorňujeme na to, že žluté, oranžové a zelené nebo šedé pytle s jiným 
odpadem než, pro který jsou určeny, nebudou sváženy. Pytle na tříděný 
odpad obdržíte na MěÚ ve Šluknově, odbor rozvoje a životního prostředí 
a recepce, nám. Míru 1 nebo v Technických službách Šluknov spol. s r.o. 
Císařský 378, Šluknov. 

Za ORŽP Bc. Tea Mansfeldová

Mýty v oblasti odpadů
1. Stejně se to sype na jednu hromadu
Nikoli, po roztřídění už se jednotlivé materiály nikdy nemíchají dohromady.

2. Kontejnery na tříděný odpad jsou málokde
Průměrná vzdálenost k místu na tříděný odpad se každoročně zkracuje. Ak-
tuální vzdálenost je 89 metrů

3. Je to jenom módní výstřelek, který pomine
Třídit odpady není nic módního – jedná se spíše o společenskou odpovědnost 
a třídit by tak měl opravdu každý. Odpady se vlastně třídí už odnepaměti.

4. Jsem na třídění už starý, to je pro mladý
Chyba, je to pro všechny a třídit může každý. Pravdou je, že pozitivní dopad 
třídění nejvíce pocítí mladší generace.

5. Třídí málokdo
Omyl, 73 % Čechů odpady aktivně třídí! Většina spoluobčanů tak považuje 
třídění odpadu za běžnou součást každodenního života.

6. Kdo třídí odpad, musí chodit častěji ke kontejnerům
Tím, že se rozhodnu začít třídit, se má produkce odpadu nezvýší a nemusíte 
tedy chodit s odpadem častěji – právě naopak.

7. Třídění zabere doma spoustu místa
Záleží na každém z nás a jeho zvyklostech, jak si doma třídění odpadů zaří-
dí. Nemusíme na to pořizovat speciální koše nebo nádoby.

www.jaktridit.cz

PROVOZNÍ DOBA 
KOMPOSTÁRNA 
A SBĚRNÝ DVŮR

Pondělí 8:00 - 12:00  12:30 - 14:00
Úterý 8:00 - 12:00  12:30 - 16:00
Středa 8:00 - 12:00  12:30 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00  12:30 - 14:00
Pátek 8:00 - 12:00  12:30 - 17:00
Sobota 8:00 - 12:00  12:30 - 14:00

Asociace turistických informačních center 
České republiky (A.T.I.C. ČR) vyhlašuje anketu
o nejoblíbenější turistické informační centrum 

roku 2022

Anketa proběhne v období od 21. 
června do 31. srpna 2022. Svůj 
hlas je možné poslat jednomu z více 
než 400 certifi kovaných informač-
ních center, tedy takovému, které 
mají hlasující v oblibě, které jim 
pomohlo, příjemně překvapilo na 
cestách atp.
Soutěž ve spolupráci s asociací 
zajišťuje společnost Kam po Čes-
ku, na jejichž webových stránkách 
www.kampocesku.cz hlasování 
probíhá.
Budeme rádi, pokud právě váš hlas 
věnujete našemu Turistickému 
informačnímu centru ve Šluknov-
ském zámku.
Děkujeme!

Regionální informační centrum 
Šluknov
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Vážení a milí spoluobčané,
léto je v plném proudu a doufám, že si většina z nás našla čas na odpočinek, 
který k letním měsícům patří. 
Lavičky na hřbitově
Na veřejném setkání s občany padl návrh ze strany přítomných, zda by bylo 
možné na hřbitově ve Šluknově instalovat lavičku. Hlavní hřbitovní cesta je 
dlouhá a lidé by měli možnost si tam odpočinout a posedět. Kolegové z Od-
boru rozvoje a životního prostředí zajistili výběr a objednání dvou laviček, 
které budou v průběhu měsíce srpna podél cesty na hřbitově instalovány. 
V současné době se pracuje i na obnově urnového háje, kde se také počítá 
s umístěním lavičky. Věříme, že tuto změnu návštěvníci hřbitova uvítají.
Opravené fasády kapliček
Na Křížové cestě ve Šluknově došlo před časem k poškození fasád u dvou 
kapliček. Bohužel se neznámí pachatelé výtvarně vyjádřili a sprejem zne-
hodnotili fasády těchto kulturních památek. Věc byla předána Policii ČR, 
nicméně pachatele se nepodařilo usvědčit. Nyní je již stav obou kapliček
v pořádku a doufejme, že nová fasáda vydrží dlouhou dobu bez poškození. 
Úprava křižovatky u Špice 
V letošním roce jsme podávali, mimo jiné, i žádost o dotaci na úpravu kři-
žovatky na Špici. Bohužel jsme obdrželi informaci, že žádost o dotaci neby-
la podpořena.  V rozpočtu města na letošní rok je připravena finanční spo-
luúčast, ale nikoli financování celé akce, proto tato investiční akce nemůže 
být v letošním roce realizována. Tato investice bude v plné výši zařazena 
do rozpočtu pro příští rok, protože považujeme úpravu křižovatky za velmi 
důležitou zejména s ohledem na zvýšení bezpečnosti chodců a silničního 
provozu. V získávání dotací na investice je naše město úspěšné, ovšem ob-
čas se stane, že některá akce zkrátka podpořena není. 
Kulturní akce v zámeckém parku
Na srpen jsou připraveny dvě akce v zámeckém parku. První je koncert 
skupiny Poutníci, který se uskuteční v pátek dne 12. srpna 2022 od
19 hod. Občerstvení bude zajištěno a vstup na koncert je zdarma. Doufej-
me, že nám bude přát počasí a všichni si letní koncert užijeme. Další velmi 
pěknou plánovanou akcí jsou Pivní slavnosti. Ty se budou konat již po-
čtvrté, a to v sobotu dne 27. srpna 2022 od 14 hodin v zámeckém parku. 

Tyto slavnosti jsou organizovány 
ve spolupráci s městem Sohland, 
se kterým spolupracujeme dlou-
hodobě v rámci svazku Pětiměstí. 
Návštěvníci budou mít možnost 
ochutnat různé druhy piv z regio-
nálních pivovarů, včetně pivovaru 
ze Sohlandu. Na místě bude zaji-
štěno také občerstvení. O zábavu 
se postará vystoupení pěti kapel
s různými žánry, budou připraveny 
i pivní soutěže. Vstupné na slavnos-
ti je jako doposud zdarma. Pivní 
slavnosti budou pomyslným zakon-
čením letní sezóny a doufáme, že 
se vydaří stejně jako ty předchozí. 
Přijměte mé srdečné pozvání na tyto kulturní akce.
Požár v Národním parku České Švýcarsko
Požár v oblasti Českého Švýcarska jsme sledovali jistě všichni. Je to skuteč-
ně tragická událost, která na dlouhou dobu poznamená životy lidí v dané 
oblasti, lidí, kteří přišli o svůj majetek, a krajinu jako takovou. Bude mít 
pochopitelně i negativní dopad na turistiku a podnikání. V posledních le-
tech si do tohoto regionu Ústeckého kraje našlo cestu veliké množství tu-
ristů z Čech i ze zahraničí. Až bude toto číslo novin vycházet, doufám, že 
již budeme moci o požáru hovořit v čase minulém. Na likvidaci požáru se 
podíleli i hasiči ze Šluknova, kterým patří veliké poděkování. Stejně jako 
všem ostatním. Víme, že příroda si dokáže poradit z různými živelnými ka-
tastrofami, jen to bude trvat mnoho let. Z předběžných informací víme, že 
příčinou požáru byl nejspíše lidský faktor. A to je velmi smutné. Lidé stále
a opakovaně nerespektují pravidla všeobecně. V národních parcích, v le-
sích, na silnicích za volanty svých aut, na veřejných prostranstvích, ve 
městech, vůči přírodě i sobě navzájem. Toto se nezmění, pokud lidstvo ne-
dozraje a nezačne se chovat skutečně zodpovědně a nesobecky. 
Milí spoluobčané, přeji Vám všem příjemné prožití druhé poloviny léta.

Eva Džumanová

Pojďme si užít léto za doprovodu 
hudby

Spolek radost dětem ze Šluknova pro vás připravil již tradiční „Gril-
fest“ , na který se můžete těšit 13. srpna 2022 od 12:00 hodin u re-
staurace Bohemia. Je připraven bohatý kulturní program. Celý výtě-
žek z akce poputuje na akce pro děti.

„ŠRAMLÍK“ vás srdečně zve 21. srpna 2022 od 14:00 hodin na ta-
neční odpoledne. Můžete se těšit na bohatý repertoár kapely Peleton. 
Těšíme se na vás.

Redakce ŠN
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O bylinkách ze Šluknovského zámku
Úspěšně lze hodnotit zdravotní 
přednášku o bylinkách, kterou jsme 
pořádali ve spolupráci se zaměst-
nanci Regionálního informačního 
centra dne 12. července 2022 ve 
velkém sále Šluknovského zámku.
Přednášející lektor a bylinkář pan 
Karel Štenbaur v úvodu pohovořil
o bylinkách všeobecně, upozornil 
na nežádoucí vzájemné kombina-
ce některých z nich a důležitost 
znalosti kombinací s případně uží-
vanými léky. Doporučil vzájemné 
kombinace léků a bylin vždy kon-
zultovat s ošetřujícími lékaři.
Poukázal v jakých formách a na co 
vše lze bylinky použít. Seznámil 
se svými patentovanými produkty
a podáním jednoho z nich (Medosi-
lu) ztlumil dráždivý kašel jedné z účastnic. Velká část přednášky byla vede-
na diskusní formou mezi účastníky a přednášejícím, která byla skutečně 
bohatá, zajímavá a poučná nejen pro dotazující, ale i ostatní přítomné. Pan 
Štenbaur ochotně na dotazy reagoval a v odpovědích hledal řešení.
Celkově tuto přednášku hodnotím pozitivně, účastnilo se jí téměř 50 poslu-

chačů nejen z řad našich členů a občanů města, ale i občanů z okolí.
Přínosem byly nejen nové vědomosti o bylinkách, které jsme získali, ale
i příjemně strávené odpoledne, společné setkání a popovídání.

Z místní organizace STP Šluknov, Zemanová Božena

Stále máte možnost navštívit rozmanité výstavy ve Šluknovském zámku

Do 4. září 2022 můžete ve Šluk-
novském zámku navštívit hernu, 
ve které jsou OBŘÍ DESKOVÉ 
HRY A OPTICKÉ KLAMY. Těšit 
se můžete na klasické deskové hry 
velkých formátů, jako jsou Domi-
no, Pexeso, Kris Kros, Dáma, Mlýn, 
Puzzle, Šachy nebo Člověče, nezlob 
se.
Chcete se dozvědět, jak žila uro-
zená šlechta? Potom navštivte 
výstavu ŽIVOT MALÝCH ARIS-
TOKRATŮ, kterou nám do Šluk-
novského zámku zapůjčilo Mu-
zeum v Rychnově nad Kněžnou. 
V rámci výstavy nahlédnete do živo-
ta aristokratických dětí. Potěšíte se 
pohledem na originální hračky, naučné stolní hry, sportovní potřeby či 
historické učební pomůcky, které se podařilo zachovat do dnešních dnů. 
Dozvíte se, jak se šlechtické děti vzdělávaly, co všechno musely zvládat, jak 
trávily volný čas, jaký byl život chlapců a dívek, jak byli vedeni k disciplíně 
a odpovědnosti a spousta dalšího. K vidění je do 29. září 2022. 

Do 30. září 2022 je ve Šluknovském zámku k vidění výstava o HISTORII 
MLSÁNÍ. Zákusky, perník, čokoláda, marcipán, ale třeba i lízátka nebo 
zmrzlina, představují jedny z nejoblíbenějších podob mlsání. Výstava ma-
puje nejzajímavější fakta a příběhy, které se s těmito laskominami pojí. 
Budete moci nahlédnout do výrobny sladkostí, historické cukrárny nebo 
obchodu s cizokrajným zbožím. 

Znáte pořad České televize - Déčko 
"Tam tam"?

Je to pořad, který divákům nabízí výlety a různé zajímavosti po celé České 
republice. Dokonce se natáčelo i u nás, ve Šluknovském zámku. Reportáž 
o rozmanitých výstavách v zámku můžete vidět v pořadu "Tam tam" na
Čt Déčko dne 20. srpna 2022 v 9:00 hodin.  

České Švýcarsko, Obecně prospěšná společnost, 
vydala další nástěnný kalendář Českosaské Švýcarsko 

2023 s nádhernými fotografi emi
z Národního parku ČŠ. Zakoupit si ho můžete v Regi-

onálním informačním centru Šluknov. 
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I v srpnu se bude v zámeckém parku koncertovat
Stejně jako vás zvala paní starostka ve své rubrice, zveme vás i my do zá-
meckého parku na letní koncert, který se uskuteční v pátek 12. srpna 2022 
od 19:00 hodin. Těšit se můžete na country kapelu „Poutníci“. 
Další plánovanou akcí jsou již tradiční Pivní slavnosti Šluknov - Sohland, 
které se uskuteční 27. srpna 2022 od 14:00 hodin v zámeckém parku. 
Opět se můžete těšit na široké portfolio regionálních pivovarů z Čech i Ně-
mecka. Kromě zlatavého moku nebude chybět ani občerstvení. O hudební 
doprovod se postarají kapely Žyhadloo, Kronwell, Takže tak, Blue Cim-
bal a Krleš. 

V pátek 16. září 2022 v 18:00 hodin přivítáme ve Šluknovském zámku 
kvintet hudební skupiny Hot Wings. Budete moci si poslechnout známé 
světové swingové melodie počínaje skladbou Five Foot Two, Eyes of Blue 
z roku 1914. Nebude chybět ani několik filmových kousků a rock'n'rollů
k tanci. Večerem bude doprovázet svým vyprávěním o jazzu a swingu pan 
Ing. Milan Kratochvíl. Kapacita míst je omezena, proto si svá místa pře-
dem rezervujte v Regionálním informačním centru Šluknov. 
Těšíme se na vaši návštěvu!

Kolektiv Regionálního
informačního centra

ve Šluknovském zámku
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Mezinárodní hudební festival 2022 
ve Filipově

Milí hudební přátelé, 
rádi bychom Vás v tomto roce pozvali k návštěvě Mariánské baziliky ve Fi-
lipově k poslechu klasické hudby u příležitosti XV. ročníku mezinárodního 
hudebního festivalu „Varhanní duchovní hudba ve Filipově“.
Tak, jako každý rok, bylo naší snahou docílit vysoké kvality i úrovně jed-
notlivých festivalových koncertů a nabídnout tak interpretům, především 
ale Vám posluchačům, nevšední zážitky,  které Vám přinesou jak radost
a uspokojení z interpretované hudby, tak i celkovou duševní pohodu, zís-
kanou ve výjimečném duchovním prostředí.
Letošní ročník se uskuteční v měsíci srpnu a nabídne celkem 4 koncerty
v obvyklém čase, tedy každou srpnovou neděli, vždy ve 14:00. 
První koncert 7. srpna nabídne hudební souzvuk trubky a varhan v podání 
předních koncertních umělců a pedagogů Pražské konzervatoře, Petra Če-
cha a Waltera Hofbauera.
O druhý koncert 14. srpna se postará mladá živelná varhanice KATTA, 
která do svého turné po magických místech naší země zařadila i koncert ve 
Filipově. Zdaleka nepůjde jen o interpretaci varhanní hudby.
O pohodovou atmosféru se svým vlídným slovem, při třetím koncertu
21. srpna, postará oblíbený a charismatický herec Jan Přeučil. Neméně vý-
znamný podíl pohody přinese varhanní hudba, o kterou se postará mladá 
varhanice Michaela Beránková. 
Závěr festivalu 28. srpna bude patřit Královédvorskému chrámovému 
sboru pod vedením sbormistra Víta Havlíčka a renomovanému varhaní-
kovi a pedagogovi pražské HAMU Pavlu Černému. Toto obsazení nabízí 
příslib kvalitního hudebního zážitku a současně triumfální závěr letošního 
svátku hudby v Mariánské poutní bazilice ve Filipově.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Vaše Arte musica

PhDr. Jiří Chlum, Ph.D.
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pokračování ze str. 1
V poměrně krátké době se požár rozšířil ve své severní části až za hranice se 
Saskem u Velkého Winterbergu, východním směrem postoupil k Pravčic-
ké bráně a jižním směrem dosáhl okraje Edmundovy soutěsky. Rychlý po-
stup požáru si vyžádal evakuaci turistických cest a areálu Sokolího hnízda
u Pravčické brány. Evakuováni byli rovněž obyvatelé a návštěvníci míst-
ních částí obce Hřensko – Mezní Louky a Mezné, dále pak místní části 
Jetřichovic Vysoká Lípa. V následujících dnech došlo k přenosu požáru na 
levý břeh Kamenice v oblasti Hájenek, východním směrem oheň postupo-
val Hlubokým dolem a přes Větrovec, v oblasti Bouřňáku a v prostoru mezi 
Křídelními stěnami. Hašení požáru proběhlo i v oblasti České silnice. Na 
nelesních pozemcích u obcí Janov a Růžová a v oblasti Zámečku u Vysoké 
Lípy byl vytvořen hlubokou orbou ochranný pás pro zamezení pozemního 
šíření ohně. Ke dni 27. července 2022 se požár rozléhal na více než 1600 
ha, do hašení požáru bylo v tuto chvíli zapojeno 5 vrtulníků (z toho 2 ze 
Slovenska a 1 z Polska), 4 letadla (z toho 2 hasičské speciály z Itálie) a další 
technika. Během následujících dnů se počet vrtulníků a letadel, hasících 
toto ohnivé peklo, zvýšil na 20 a 5. Zasahovalo více jak tisíc hasičů, dvě 
stovky automobilových cisteren a desítky speciálních lezců, kteří se pohy-
bují v těžko přístupném terénu. Až po týdnu neskutečné dřiny všech, kteří 
se snažili v nepřístupném terénu požár v národním parku uhasit a zamezit 
jeho dalšímu šíření, se v pondělí 1. srpna 2022 podařilo mít oheň pod kon-
trolou. Požár zničil 1060 ha oblasti NPČŠ a 3 nemovitosti v Mezné. Další 
byly poškozeny. 

Ohnivý démon ničil oblast
Národního parku České Švýcarsko

Šluknovští hasiči, jak dobrovolní, tak i profesionálové, rovněž zasahovali 
u extrémního požáru v oblasti Hřenska, Mezná a Mezní Louky. Hasičské 
jednotky prováděly hasební a likvidační práce, plnily nádrže pro leteckou 
techniku – vrtulníky a dále zajišťovaly dopravu hasební vody. Jeden ze čle-
nů jednotky popisuje, jak náročné bylo zasahování v tak špatně přístup-
ném terénu, všichni přítomní byli na pokraji svých sil, s puchýři na nohou 
a několika šrámy. Jsou ale hrdí na to, že byli součástí všech, kteří pomáhali 
ničit tento ohnivý živel. 

I my jsme na vás neskutečně pyšní a děkujeme všem za pomoc a ochranu 
naší krásné oblasti! 

Přinášíme vám informace k turistickým cílům v oblasti 
národního parku a oblasti České Švýcarsko

České Švýcarsko nyní zažívá velice složité dny. Část národního parku po-
stihl požár a symbol Českého Švýcarska - Pravčická brána společně se sou-
těskami a dalšími místy jsou nepřístupné. Vybrali jsme pro vás místa, která 
můžete v oblasti národního parku a oblasti Českého Švýcarska navštívit. 
Přístupné cíle v NP České Švýcarsko na Jetřichovicku: Mariina vyhlídka, 
Vilemínina stěna, Rudolfův kámen, Na Tokáni, Pavlinino údolí, Růžovský 
vrch, rozhledna Růženka, Koliště, Růžový vrch
Přístupné cíle v NP České Švýcarsko v severní části národního parku: Ky-
jovský hrádek, Klenotice, Brtnický hrádek (přístup pouze po značené TZT 
od obce Brtníky, ve směru od údolí Vlčího potoka je trasa neprůchodná!), 
Vlčí deska, Köglerova naučná stezka
Ostatní části národního parku a destinace České Švýcarsko: Tisá, Ostrov, 
Sněžník, okolí Děčína, Srbská Kamenice, okolí České Kamenice a Krásné 
Lípy, Doubice, Vlčí Hora, Šluknovský výběžek včetně Lužických hor.

Jitka Schneiderová, šéfredaktorka ŠN
Čerpáno z: www.npcs.cz, www.ceskesvycarsko.cz

Foto: Jiří Beneš SDH Šluknov
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Výlety z Císařského
Staré turistické stezky našich pradědů, spojené s obcí Císařský, měly kdysi 
svá, dnes už dávno zapomenutá, jména. 
O každoročním svátku svaté Anny 26. července vyhledávali poutníci
z Dolního Císařského, Nového Hraběcí a Rožan stinnou cestu zelení na 
úpatí Spitzenbergu-Špičáku, která tudy procházela a pokračovala bezpro-
středně podél saských hranic do Lipové a Liščího a pak dále přes vrch Já-
chym s kaplí, aby po chvíli došli na Annaberg u Lobendavy – cíli putování.
Botzenská stezka v Císařském začínala u staré Císařské silnice nad hostin-
cem Zum Bad-U Lázní mezi Mlýnským potokem a Skřípajícím mlýnem. 
Na této „sedlácké“ straně vesnice vedla Botzenská (Partyzánská) stezka 
podél dvorů a domů sedláků, stoupala za tzv. Novým mlýnem kolem Bot-
zenské kaple na jihovýchodním okraji Botzenu (Partyzánu) přes jeho hřbet 
a pak dolů do Malého Šenova. Dále kolem Střelnice ve Velkém Šenově
k idylicky ležícímu koupališti a pokračovala lesem až do Dolních Mikulá-
šovic k úpatí Tanečnice. Tato krátce popsaná Botzenská stezka byla oblíbe-
nou výletní cestou v obou směrech. 
Tak zvaná Knížecí silnice začínala na západním konci Šluknova a vedla 
západním směrem územím Císařského mezi loukami a poli, kolem svaté 
sochy a tří polních křížů k Čtyřdomí v Knížecím. Narazila na okresní silnici 
v Císařském, po které bylo možné dostat se přes Knížecí a Staré Hraběcí do 
Horních Mikulášovic a Brtníků. Pakliže jsme okresní silnici přešli-překří-
žili, došli jsme na Janovku - Johannesberg a dále pak do Salmova a znovu
z Velkého Šenova do středních Mikulášovic.
Velmi pěkná výletní trasa vedla z horní části Císařského přes rozvodí La-
be-Spréva do Malého Šenova, Leopoldky, Černého mlýna, rybníku Li-
lienstein, šenovského koupaliště a dále přes Mikulášovice k rozhledně 
Tanečnice. Další cesta, začínající na jihozápadním okraji Šluknova u Dře-
vařského závodu, vedla podél Stříbrného potoka skrz Stříbrné louky, kde 
si především mládež z Císařského užívala v létě chladivou koupel, podél 
šluknovského vodovodního vedení a studničního domku, které se nachá-
zely na území obce Císařský, a vedla dál smíšeným lesem k chatě Číhaná, 
pokračovala k Zelenému kříži, do malé obce Kopec a k Českému mlýnu.
Kopec Číhaná tvoří jižní rohový pilíř ohraničující milou kotlinu Šluknova, 
věnce Lužických hor – Partyzánem/Botzenem, Špičákem, Jackelsbergem 
a Taubenheimem, Chlebovou kuchyní, Jitrovníkem, Vlčí horou a Lichten-
bergem.
Tento mohutný hřbet je se svými 608 m výšky nejvyšším kopcem šluknov-
ského okresu. Na severním úpatí se nachází chata Číhaná, kterou vybudo-
val Horský spolek Šluknov, a dal 1. března 1909 do užívání. Chata vznikla 
díky náhodě. Tehdejší mladý právník Dr. Hasenöhrl, jeden z prvních čle-
nů Německo-rakouského alpského spolku, vedl proces jednomu sedláku
z Císařského, který však nebyl schopen zaplatiti výdaje v hotovosti a nabí-
dl proto právníku pruh svého pozemku pod Partyzánem k úhradě výdajů. 
Tento krásný kousek půdy věnoval Dr. Hasenöhrl Horskému spolku Šluk-
nov ke zřízení tohoto líbezného výletního místa. Od roku 1932 vedla turisty 
kromě mnoha pěkných cest nově vystavěná pěší cesta z Kunratické silnice 
až k chatě. V roce 1937 byla chata, patřící k obci Císařský, přičleněna obci 
Kunratice. V první, poněkud primitivní chatě, visela olejomalba Dr. Hase-
nöhrla, připomínající zakladatele. 
Šluknovské oddělení Horského spolku pro nejsevernější Čechy bylo zalo-
žené v roce 1886 a bylo třetí nejsilnější. Nejvíce členů měla Krásná Lípa, 
druhým byl Varnsdorf. Ve svém největším rozkvětu měl Šluknov 580 členů. 
Zvláště je třeba podotknout, že v první řadě byli jejími členy učitelé z celého 
okolí, kteří získali zvláštní zásluhy. 
V létě 1937 vybudovala obec Kunratice za velkých obětí a hlavně za pod-
pory Horského spolku vhodnou silnici až k chatě. Odbočuje na konci obce 
Kunratice od okresní silnice Šluknov-Brtníky, probíhá zpočátku zároveň 
s historickou starou „Budišínskou solnou stezkou“ souběžně s horským 
hřbetem, zatáčí skoro pravoúhle a pak za mírného stoupání končí na za-
stíněném parkovišti blízko chaty. Tato nově vybudovaná silnice nabíze-
la starším lidem a přátelům přírody z blízka i daleka příležitost dostat se 
pohodlně k tomuto oblíbenému výletnímu místu. Tato větrem chráněná,
v čistém horském vzduchu idylicky položená chata nabízela hostům
 v roce 1933 přistavěné verandy s velkými posuvnými okny nádherný výhled 
na poslední výběžek Českého nizozemí až do příhraniční Horní Lužice. 
Před návštěvníky se rozprostírá v popředí okresní město Šluknov s okolní-

mi vesnicemi Císařský, Nové Hraběcí, Rožany s Harrachovem, Království
s Jitrovníkem a zcela na úpatí s Kunraticemi. 
Mönchswaldský kopec u Wilthenu, Kälbersteine, Pickelsberg, Czorneboh
a Bieleboh, Hochstein, Löbauer Berg, Kottmar a při jasném počasí i Lan-
deskrone u Görlitz tvoří mocný rámec v Lužici a krásný před očima se roz-
kládající obraz příjemně doplňující jednotlivé údolní obce sousední saské 
země.
Před chatou na Číhané byl každoročně za letního slunovratu zapalován 
oheň. Pořadatelem byl Svaz Němců. Na tuto akci se za zvuku kapely vy-
dávalo velké množství obyvatel Šluknova. Přicházeli od sokolovny přes 
Kunratice a před chatou na Číhané už na ně čekali lidé z celého okolí, aby 
pak po setmění rozdělali společně oheň. Oslavu slunovratu pořádala na ně-
jakém vyvýšeném místě každá větší obec i v Českém Nizozemí – Böhmis-
chen Niederland.
Chata na Číhané nepříliš vzdálená a lehce přístupná i od hotelu v Karlově 
údolí nabízela ve svých pěkně zařízených sálech místo až 200 návštěvní-
kům. Před ní se nacházela terasa s restaurací a velký trávou porostlý po-
zemek, obklopený pro bezpečnost živým plotem, na kterém se děti na čer-
stvém vzduchu mohly do sytosti vydovádět. I ptačí voliéra s cizokrajným 
ptactvem a malá ohrada se srnkami byly radostí pro nejmenší návštěvníky. 
Za chatou na úpatí kopce bylo vybudované alpinum s krásnými skalnička-
mi, různými cizími dřevinami a několika lavičkami zvoucími k posezení. 
Od této zahrady vedla stinným listnatým lesem vyznačená stezka založená 
v roce 1937 až na vrchol k místu zvanému Volský kámen s lavičkou k odpo-
činutí. Při dobré viditelnosti bylo možné dohlédnout až na vršky Lužických 
hor, dokonce i na Jizerské hory s horskou Weberovou chatou i na Krkono-
še.

Chata Na Číhané pod Hrazeným

Když se v Kunraticích usídlila zima se sněhem a ledem, probíhalo poblíž 
chaty veselé dovádění mladých i starých na lyžařském terénu. Opodál se 
nacházela i cvičná louka, kde se začátečníci učili tomuto krásnému a zdra-
vému sportu - lyžování. A tak každé roční období nabízelo návštěvníkům 
své krásy.
Devět odkrytých pramenů na úpatí kopce dodávalo od roku 1893 vodu 
městskému vodovodu ve Šluknově. Jeden z Nizozemských turistů navštívil 
v roce 1963 chatu na Číhané a zjistil, že chatu využívá teplická továrna jako 
prázdninový pobyt pro mládež, byl zde umístěn i stanový tábor. Milovník 
přírody konstatoval, že na úpatí Číhané pějí své písně ptáci stejně krásně 
jako za starých časů. Jen Stříbrné louky jsou na některých místech rozjež-
děné od traktorů, a že z Kunratic jako vesnice skoro nic nezbylo. 

Z knihy W. Pfeifera „Wanderungen im Niederland“.
Překlad Helga Hošková
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V letošním roce se provádí několik investičních akcí.
Vybíráme ve zkratce některé z nich:

1) Zřízení nového sběrného dvora ve Šluknově v areálu stávající kompostárny

S dotací Ústeckého kraje se provádí nový sběrný dvůr, který je po stavební stránce dokončen, provádí se kolaudace stavby a mobiliář nového sběrného dvora

2) ZŠ Žižkova č.p. 722, Šluknov – výměna oken, 2. etapa (jižní fasáda)

S ohledem na velmi špatný stav oken jižní strany ZŠ Žižkova bylo rozhodnuto o jejich kompletní výměně. Akce je přípravou na budoucí zateplení fasády.

3) Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov - IV. etapa - oprava fasády a střechy

V letošním roce se pokračuje v postupné, ale celkové rekonstrukci hasičské stanice ve Šluknově, kdy budou vyměněna okna, zhotovena nová fasády a dojde
i k výměně střešní krytiny
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4) Rekonstrukce urnového háje na hřbitově ve Šluknově

Vzhledem k velmi špatnému stavu urnového háje byla zahájena jeho kompletní rekonstrukce – mění se dlažby, záhony, opravují se stávající betonové a ka-
menné zdi a zřizuje se místo pro kontejnery. V rámci stavby dojde i k výměně kolumbária – sekce F, která byla ve velmi špatném stavu.

5) Zasíťování lokality pro Jihozápad - I. etapa

Byla dokončena investiční akce na pokládku vodovodu, dešťové i splaškové kanalizace, včetně přípojek na lokalitě nad rybníkem Zezulák. Zároveň s tímto se 
připravuje pobídka na prodej prvních 12ti pozemků pro výstavbu RD.

Bc. Michal Bušek, ORŽP
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Uzavření komunikace 
Čítkův Mlýn - Kunratice
Lesnická škola má nad Čítkovým mlýnem střelnici a proto jsme se rozhodli 
tuto cestu opravit. Jelikož by to někteří z vás mohli brát jako plýtvání peně-
zi z městského rozpočtu (oprava cesty, kde skoro nikdo nebydlí), tak tuto 
cestu nebude fi nancovat město, tedy přesněji město na celkovou opravu 
přispěje 0,4 procenty celkových nákladů. Zbytek fi nančních prostředků 
na opravu cesty se nám podařilo sehnat z jiných zdrojů. Oprava by měla 
proběhnout během měsíce srpna a v září již budete moci po cestě bez pro-
blémů prohánět svá kola či nohy. Děkuji za pochopení a hlavně sponzorům 
za velkorysost. 

    Mgr. et Bc. Rudolf Sochor, ředitel SLŠ a SOŠ Šluknov

Tábor trubačů
Začátek prázdnin patřila šluknovská lesárna malým trubačům z celé České 
republiky. Již tradiční tábor dětí, které buď hrají nebo začínají hrát na les-
nici či borlici začal hned první den prázdnin. Téměř čtyřicet dětí se nejen 
učilo hrát, ale i poznávalo naše město a okolí. Vše vyvrcholilo závěrečným 
koncertem v místním kostele, kde převážnou část diváků tvořili rodinní 
příslušníci dětí z celé naší republiky. Koncert se vydařil, a i naše město se 
všem líbilo. Je pěkné, že lidé odjinud dokáží ocenit nejen to, co se jejich děti 
naučily, ale i kouzlo našeho regionu. Děkuji lektorům, zaměstnancům ško-
ly, členům České fi lharmonie a Českomoravské myslivecké jednotě, která 
prostřednictvím Klubu trubačů tábor spolupořádá, a samozřejmě hlavně 
dětem za prima strávených pár dní. 

pokračování ze str. 1
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Život a zábava v domově pro seniory
Jak přicházejí do našeho domova noví a jiní klienti, tak i my reagujeme
a rozšiřujeme nabídku společenského a kulturního života. Snažíme se o to, 
aby nebyli odříznuti od okolního světa, společenského dění.
Uživatelé  mají možnost vybrat si  z nabídky volnočasových aktivit, které 
by je zajímaly,  a kterých by se rádi účastnili. Volnočasové aktivity se konají 
každý pracovní den. Nabídku aktivit aktualizujeme a přizpůsobujeme po-
třebám a zájmům jednotlivých uživatelů. 

Cílem volnočasových aktivit je ovlivnění zdravotního stavu našich uživat-
lů, zlepšení adaptace, zvýšení sebevědomí, pocit seberealizace - užitečnos-
ti, zmírnění stresu a zvýšení kvality života.

Mezi běžné aktivizace patří čtení ( nejčastěji jsou to romány, ale v poslední 
době čteme Knihu povídek o plavbách na lodi, kterou vydal sám náš kli-
ent), vaření ( bramboráky, langoše, buchty, perníčky), soutěžení ( mate-
matika, vědomostní, cvrnkaná, šůle, ruské kuželky, molky, karty), zajištění 
nákupu, sázení a starání se o květiny, bazální stimulace, cannisterapie.  
Když je hezké počasí, tak toho využijeme a chodíme na procházky po okolí 
se zastávkou v cukrárně, začalo nám odbobí výletů. V poslední době jsme 
navštívili pivovar Falkenštejn v Krásné Lípě, restauraci Větruše v Ústí nad 
Labem, zajeli za nákupy do KIK, návštěva Staré hospody v Doubici, pro-
cházka přes Rožany a následné občerstvení v cukrárně. A také jsme jed-
noho našeho klienta jeli doprovodit na tandemový seskok do Mostu, byl to 
dar od Ježíškových vnoučat. Seskok si náramně užil, má od nás všech velký 
obdiv. Jedno krásné odpoledne si pro nás připravil student Vojta, který se 
věnuje sokolnictví, a se svou patronkou nám přinesli ukázat několik drav-
ců. Ve čtvrtek 23. června nás přišly navštívit děti ze Základní školy Vohrad-
ského. Připravili jsme týmové soutěže pod stanem, bylo živo a veselo. Tato 
mezigenerační setkání jsou vždy velkým přínosem jak pro seniory, tak pro 
děti :-). A nakonec také se musíme pochlubit, 29. června jsme se zúčastni-

li tradičního turnaje v Petanque, na který jezdíme pravidelně do Brtníků. 
Ze 14 družstev jsme obsadili 1. místo…jupí… výhercům moc gratulujeme, 
byli vážně dobří :-).

Touto cestou bychom chtěli opětovně velice poděkovat manželům Káro-
vým z Velkých Polep za poskytnutí  sponzorského daru ve formě sazeniček 
květin a bylinek, které nám náš domov zkrášlují. Děkujeme :-). Je to jedna 
z mnoha terapií, které potěší ducha i srdce. Klienti si sami truhlíky osázejí, 
zalévají a poté se kochají tou rozkvetlou krásou.

Přejeme Vám všem, našim klientům a  zaměstnancům, krásné a pohodové 
léto, plné sluníčka a lásky.

Za celý aktivizační tým DPS Šluknov Michaela Matulová



Přivítali jsme
Damiána Karalu

Zdeňka Podrazila
Andreu Slezákovou
Vladimíra Vyskočila 

Manželství uzavřeli
Roman Wagner a Lucie Vyskočilová
Jaroslav Kadlec a Helena Kuklíková

Jiří Mansfeld a Tea Pertlová
Josef Prokůpek a Kristýna Petrová
Petr Černoch a Lucie Navrátilová

Rozloučili jsme se s
panem Martinem Krajčírem

panem Miroslavem Juhaňákem 

Blahopřejeme občanům, kteří v 
červenci oslavili životní jubileum

70 let
paní Kořínková Miluše

Floriánová Hana
Marková Anna
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VZPOMÍNKY

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

75 let
pp. Kučerová Alena

Vajc Vilém
Kohout Petr

Beinhauerová Jaroslava
80 let

pp. Weberová Hana
Bendová Milada

Brož Josef
86 let

pan Zezula Jaroslav
87 let

paní Kubíková Božena
88 let

pp. Ćwierz Ludvík
Zvěřinová Věra

91 let
pan Vroubek František

92 let
paní Gampeová Krista

S velkou láskou 
v z p o m í n á m e 
na nejúžasněj-
šího tátu, který 
se tak strašně 
rád smál, na 
pana Petra 
Štěpánka, kte-

rý nás opustil před dvanácti lety 
29.08.2010.
Vzpomínají manželka Květa,
děti Martin, Jana, Katka s rodinami 
a vnoučata Kuba, Martin, Ondra, 
Verča, Honzik a Adam.

Dne 30. srpna 
2022 vzpome-
neme 10. vý-
ročí úmrtí naší 
maminky, ba-
bičky a praba-
bičky paní Bo-
ženy Žebrové. 

S láskou stále vzpomínají děti s ro-
dinami.  

Dne 15. srpna 
2022 uplyne 
20 let od úmrtí 
pana Antoní-
na Nivnické-
ho. Vzpomí-
nají manželka 
Olga, rodina 

Vacková, Ondráčková, Skácelová, 
vnoučata a pravnoučata. 

Městský úřad ve Šluknově má v rámci své komise SPOZ (Sbor pro občan-
ské záležitosti) hezkou a dlouholetou tradici – osobní návštěvy jubilantů
s blahopřáním a drobným dárkem.
Tentokrát jsme se sešli v milé společnosti oslavenkyně Milušky Kořínkové 
a jejího manžela, bývalého starosty města Šluknova, Ing. Milana Kořínka.
Do dalších let přejeme hodně zdraví, elánu a pohody.                   SPOZ

Vzpomínky, 
blahopřání

i poděkování jsou 
uveřejňovány zdarma.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

 KOUPÍM stará auta a motocykly do roku 1989, nebo jen náhradní díly. 
Dále veškeré dobové věci jako hračky Ites a další předměty, spojené s touto 
dobou. Rychlé a solidní jednání. Č. tel. 725 828 534

 KOUPÍM garáž ve Šluknově a okolí, tel. 739 848 855

Hvězdy Ti ne-
svítí, slunce už 
nehřeje, už se 
k nám nevrátíš, 
už není naděje.
Se smutkem
v srdci vzpome-
neme 30. srpna 

2022 9. výročí úmrtí pana Františ-
ka Čapky z Nového Hraběcí. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Vzpomíná sestra Eliška Puškarová 
ze Šternberka. 

Country klub "Na Konírně"
v Království má nového

provozovatele
Po delší době zde můžete opět posedět v příjemném prostředí s krásným 
výhledem do okolní krajiny. V nabídce mají nejen náš český zlatavý mok, 
ale i letní svěží míchané drinky a domácí limonády, k občerstvení hovězí 
burgery a spousta dalšího. Toto místo je vhodné i pro pořádání soukro-
mých akcí, oslav, srazů i svatebních obřadů. 
V sobotu 20. srpna 2022 vás srdečně zvou od 19:00 hodin na posezení s ži-
vou hudbou. Svou návštěvou je poctí šluknovská kapela "U Práži v garáži". 
Otevírací doba: úterý 17:00 - 21:00 hodin, pátek 15:00 - 24:00, sobota 
11:00 - 24:00 a neděle 11:00 - 20:00 hodin.     Redakce ŠN
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TO JSME MY V NOVÉM ANEB OTEVŘENÉ DVEŘE V AGENTUŘE PONDĚLÍ
Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří v Agentuře Pondělí ve čtvr-
tek 15. září 2022. Kromě představení jednotlivých služeb a programů vám 
nabídneme prohlídku nově zrekonstruovaných prostor, kulturní program
a další překvapení.  Rádi vás přivítáme na naší adrese 2. polské armády 
1094 v Rumburku v čase mezi 10 a 18 hod.
„Rádi bychom veřejnosti představili naše nové prostory, které využíváme 
pro programy s našimi klienty i jako zázemí asistentů“ sděluje k akci Moni-

ka Lampová, ředitelka organizace, a dodává: „jsme rádi za možnost praco-
vat s klienty v důstojném prostředí, které jsme touto rekonstrukcí získali.“
Agentura Pondělí, z.s.  je nezisková organizace poskytující od roku 2001 
sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve Šluknovském vý-
běžku. Pro další informace kontaktujte: Mgr. Kamila Staňková, mobil: 775 
554 492.

Mgr. Kamila Staňková

ZÁVODNÍ SEZONA 2022 SK VIKTORIE
Členky našeho klubu si letošní závodní sezonu neskutečně užily. Jeden 
úspěch střídal druhý. Energie, nasazení a neutuchající entuziasmus… nic 
z toho děvčatům celý rok nechybělo. Právě naopak. K tomu ještě přidaly 
píli, zodpovědnost, dřinu a úspěchy se dostavily. Na celorepublikových li-
gových soutěžích, kterých jsme se zúčastnili, se umístila děvčata na před-
ních příčkách. Dokázala obstát před silnou konkurencí z velkých měst jako 
je Praha, Děčín, Plzeň a jiné.

Završením závodní sezony byla Akademie, kterou pořádáme každoročně, 
vyjma dvou let, které byly především pro děti v jejich životě úplně jiným 
časovým úsekem než životě dospělého. Poprvé jsme ji pořádali v městském 
divadle ve Varnsdorfu a měli jsme hned napoprvé vyprodáno. Program byl 
velice pestrý. Kromě sestav, se kterými děvčata vyjížděla po celé republi-
ce na závody, mohli diváci shlédnout vystoupení všech členů SK Viktorie. 
Nejmladší holčičky, které se na závody teprve chystají, ukázaly také jak 
jsou šikovné. Tato akce je nejen prezentací činnosti klubu, jehož členkami 
jsou děvčata napříč celým Šluknovským výběžkem. Ale zároveň je to po-
děkování všem institucím 
a lidem, kteří nám fandí, 
pomáhají a podporují nás 
všemi možnými způsoby, 
ať už pravidelně či jedno-
rázově. Především děku-
jeme Městu Jiříkov, ZŠ 
Jiříkov, Městu Šluknov, 
Ústeckému kraji, panu 
Milanovi Černému (Pila 
Šluknov) a paní Romaně 
Janouškové (Restaurace 
Hvězda). Samozřejmě 
děkujeme mnohokrát 
všem rodičům, kteří nás 
ve všem podporují.
Aktuální a podrobnější 
informace o dění a čin-
nosti klubu můžete sle-
dovat na Facebooku a na 
webových stránkách.
SK Viktorie Jiříkov z. s.

Kateřina Havlová
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Tour de Šírava 2022  
 
Po loňské úspěšné cyklistické výpravě k jezeru Balaton jsme se rozhodli 
navštívit další „evropské moře“ a to sice Zemplínskou Šíravu. Mnozí z nás  
si ji pamatujeme z dob našeho dětství. Start expedice byl jasně stanoven, 
začínáme 02.07.2022 v 09:00 hod. a pokud vše půjde dle plánu, dorazíme 
9. července po 850 km do cíle. 
Tento rok jedeme v sestavě: Tomáš Luft, Tomáš Luft junior (Tom), Tomáš 
Bršlica (Kosťa), Láďa Kočí, Zdeněk Hodboď (Trenér), Míra Doubek (Du-
bas), Tonda Fránik, Tonda Fránik junior a Jakub Fránik.
1.den Šluknov-Jičín 
Expedici otevíráme etapou měřicí 130km. Tradiční start v restauraci Bala-
ton. Vydatná snídaně doplněna o žejdlík pivka a můžeme vyrazit. Blížíme 
se k hranicím s Německem, to je kritické místo, kde se nám většinou někdo 
ztrácí. Vytváříme rekord, tentokrát jich je rovnou pět. Tomáš Bršlica volí 
zkratku před uzavřenou silnicí a strhává sebou další čtyři borce. Potkává-
me se asi po 30 minutách u hranic. Avšak dnešní den patřil Trenérovi. Nej-
prve se rozhodl dát si pusu s dědou na elektrokole. Děda bohužel těžkou 
váhu neměl šanci přetlačit. Nakonec jako první otevírá příběh píchnutých 
kol. Dojíždíme do Jičína, nálada je dobrá a těšíme se na další den.
2. den Jičín - Ústí nad Orlicí 
Dnešní etapa měřila 120 km, byla definovaná jako pohodová. No nevím, ale 
pohodu si představuji opravdu jinak. :-) Je pravda, že jsme se večer přidali 
k místnímu umělci
a rozezpívali hospodu 
a ráno nebyli úplně
v nejlepší kondici, 
ale vedro, místy až
31° C, a pekelný tem-
po nás jen systema-
ticky dodělalo. Ještě 
že jsou v týmu kluci, 
kteří občas píchnou 
nebo ztratí cyklo ba-
toh. Tady byl v hlavní 
roli opět Kosťa a již 
tradičně přichází prv-
ní akce Tondy Fránika 
st. Oba borci v roz-
mezí 5 minut ztrácejí 
batohy.  Byl to dnes 
náročný den a to nás zítra čeká nejdelší etapa měřicí 145 km. V každém 
případě nálada je stále skvělá a kolo nás baví. 
3.den Ústí nad Orlicí – Hranice 
S dnešní etapou, která bez pár metrů nakonec měřila 150 km, se dostává-
me na 400 km celkově. Dubas se rozhodl, že cestou poztrácí všechnu výba-
vu, včetně bot. Začínají se nám tvořit skupinky.  Někdo jede jak na Tour de 
France, jiný zase s nadhledem jistí chvost a sbírá to, co Dubas cestou ztrá-
cí. V každém případě to dnes byla krásná trasa, plná nových cyklostezek. 
Olomoucko si zaslouží velkou pochvalu! Zítřejší etapa se dá nazvat králov-
skou. Trasa měřící 130 km s převýšením 1800 m neslibuje nic zábavného, 
ale nadšení nijak neopadá.

4. den Hranice - Žilina
Dnešní den by se dal nazvat jedním slovem “očistec”. Čeká nás přejezd 
Beskyd a Javorníků. Smolařem dne je Tonda, který hned na startu zjišťuje 
píchlé kolo a při výjezdu z města dělá s jeho cyklo speciálem piruetu, končí-
cí zaseknutím v kole na zemi. No nic, hurá do hor. Celý den lije a lije. Z ces-
ty v lese je nesjízdná bažina. Prudká stoupání střídají šílené sjezdy, v mém 
případě spíše skluzy.  Stoupání na Velký Javorník je kruté a já si říkám, zda 
to mám opravdu zapotřebí.  Už vím jak stupňovat slovesa. Prší, leje, chčije. 
Jedeme na Velký Javorník a je z toho cyklo-turistika. Tretry po kamenech 
kloužou, naložené kolo se nechce nechat tlačit. Když zaberu víc tak místo 
abych jel dopředu nahrnu pár kamenů za sebe a stojím. Tak znovu opatrně 
se rozjet. Jde to. Tlačím kolo metr po metru, jsem mokrý od toho pitomého 
deště a pot mi teče do očí. Když už vidím vrchol a naši partu, nemá můj 
drahý syn lepší nápad než mě povzbuzovat mými vlastními slovy, kterými 
ho honím při práci na zahradě: „Tati, s úsměvem, děláš to rád“. Ostatní se 
mohou popukat smíchy, ale v tu chvíli mě to vtipné nepřipadá.
Nakonec se vydrápeme nahoru a nyní již jen 25 km dlouhý „sešup“ do 
Žiliny. Tak trochu satisfakce za ty nastoupané metry. Máme za sebou
530 km a zítra vstupujeme do etap na Slovensku. Přicházejí první bolístky, 
ale nadšení nám nemizí,  valíme dál.
5.den Žilina - Liptovsky Mikuláš

Hned ráno se tým roz-
dělil na dvě skupiny. 
Obě skupiny čeká stej-
ná porce kilometrů, 
ale terén neporovna-
telný. Tom se přidává 
ke skupině „cykloma-
goři“. Mám trošičku 
strach, ale musím mu 
dat šanci se realizovat. 
Já si dám  den v partě 
s Láďou a Tondou Frá-
nikem. Začátek je su-
per. Přijíždíme k řece, 
kde je převoz. Slečna
v bufetu dává jasnou 
instrukci, musíte po-
čkat na auto, pak vás 

někdo možná převeze. Po půlhodině si všimnu můstku,  asi 100 m po 
proudu. Lidé na něm přes řeku kolují tam a zpět. Převoz bude zbytečným, 
tak jako ztracený čas při čekání na „Chárona“. Zatím nemáme informaci
o druhé skupině, což se během chvíle rychle mění. Přicházejí první zprávy 
a vypadá to, že si kluci dnes dopřávají spíše pěší turistiku. Ani sjezdy nelze 
jet, jak je to prudké. Samozřejmě, že se v týmu vždy najde hrdina, který to 
vyzkouší. Dnes jsou hned dva. Kuba s Dubasem testují své možnosti, ne-
klaplo to a oba pokusy končí tvrdým pádem.  Den se chýlí ke konci a my si 
na břehu Liptovské Mary dopřáváme relax, studené pivko, hezká muzika, 
610 km za námi. 
Bolístek sice přibývá a začíná se dostavovat únava, ale nás nic nezastaví!
6. den Liptovský Mikuláš - Spišská Nová Ves
Tak nějak začíná být tradicí, že každé ráno řešíme píchnuté kolo. Dnes jsou 
to pro změnu hned dvě kola, Zdendy a Kosti. Oba borci jsou již bez náhrad-
ních pneu a musí lepit. Než se povede opravit defekty, dorazí paní domácí, 
starší dáma, která nám předává životní moudra. Já si mezitím všímám její 
výzdoby oken. No nevím, ale vysušené ropuchy a krysu bych si asi do oken 
nedal, zřejmě drsný kraj. Vše je hotovo a vyrážíme. Prvních 50 km je to „na-
kloněná rovina“, která končí na vrcholu 938 m. Pomalu opouštíme park 
Nízké Tatry a přejíždíme do parku Slovensky ráj. Cestou míjíme chudé 
vesničky a Kosťa za dobrou radu jednoho místního “gipsy” klanu obdaruje 
klučíka drobným obnosem. Vypadá to, že takovou bankovku ještě nikdy
v ruce nedržel (5 eur). Zbývají nám poslední km do cíle a my si užíváme 
neuvěřitelnou cyklostezku do Spišské Nové Vsi. Opravdu velká paráda. 
Máme za sebou 720 km. Bolí nás již vše. Zítra nás čeká poslední těžká eta-
pa měřicí přes 100 km. Na zcela poslední den si necháváme 60 km, které si 
chceme užít.          Pokračová-



ŠLUKNOVSKÉ NOVINY STRANA 17TURISTIKA

ní na str. 17
7. den Spišská Nová Ves - Bidovce
Ráno je výjimečně bez problémů. Krásné ubytováni s perfektním servisem. 
Dokonce máme vyprané dresy. Tým se opět rozděluje na dvě skupiny. No 
vlastně já s Láďou mažeme vlastním směrem. Tedy myslíme si to, než po 
10 km zjišťujeme, že následujeme první skupinu. Projíždíme hezkou kra-
jinou. Občas vjedeme do malé vesničky, která má vždy stejný ráz. Začátek 
a konec je obehnán slumy. Trošičku mi to připomíná můj výlet do Rio de 
Janeiro. Již se blíží konec etapy, když s Láďou vjíždíme do vesnice, která se 
pro nás zhruba na hodinu stává Bermudským trojúhelníkem. Motáme se
a nemůžeme najít směr.  V jednu chvíli se dostáváme do místního JZD, kde 
si díky psům dopřáváme “sprinterskou vložku”.  Máme za sebou 115 km 
a uštvaní dorazíme na penzion. Trošičku se nám ten dnešní plán nepovedl. 
Omylem jsme si etapu rozšířili o Košice. Celkově máme v nohou 815 km. 
Zítra nás čeká poslední “vítězná etapa” 
Bolístky přestáváme vnímat, blíží se konec a s ní euforické nálady. 

Tour de Šírava 2022  
pokračování ze str. 16

Tour de Šírava 2022 “GAME OVER” 
A je to tady. Po 883 km přijíždíme k Zemplínské Šíravě. Dnešní dojezd měl 
být „na pohodu”!  

Místy průměrná rychlost až 40 km/hod. mě dostává do trudomyslnosti, ale 
co naděláte, když jede parta „cyklomagorů“…ale zpět k Zemplínské Šíra-
vě. Kdysi jsem zde byl jako dítě s rodiči a myslel si, ze jsem u moře. Dnes už 
mi ta velká louže jako moře nepřijde a vypadá to, že její nejlepší časy jsou již 
definitivně pryč. Pro nás však byla hlavně cesta cíl a tu jsme si užili parádně. 
Je až neuvěřitelný, kde se ve všech bere síla a chuť podnikat takovéto cesty, 
které občas opravdu bolí. Zvlášť u borců jako je Tonda Fránik st. (oslavu-
jící tento rok 60-tku) a nebo Míra Doubek, který by mohl z fleku vystřídat 
zajíčka na reklamu Energizer, do toho dieselový motor Zdendy Hodboďe, 
nadšení Toma Bršlici… a to úplně ze všeho, bezhlavé úlety bratrů Frániků 
a k tomu rozvaha a podpora Ládi Kočího. Všichni kluci, společně s cestou, 
dělají nezapomenutelný zážitek. A pak mi již jen chybí jeden člen výpra-
vy, syn Tomáš. Když jsem ho vzal před 3 roky na první expedici, měl jsem 
strach, že to nezvládne. Bylo mu 13 let a čekal ho přejezd Krušných hor. 
Dnes mu již nestíhám, stal se  z něj závoďák, tělem i duší…
…..ale to nevadí, on mi i tak dodává energii, protože co může mít v dneš-
ní době větší cenu, než hezký, nejlépe sportovně strávený čas, který jeden 
druhému věnujeme.

Tomáš Luft
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Turnaj ve Šluknově: 14. ročník Memoriálu 
Slávka Novotného

Po dvouleté přestávce zaviněné covidem se konal 2.7. 2022 ve Šluknově 
14. ročník Memoriálu Slávka Novotného. Potěšitelné bylo, že jsme se i přes 
různé zdravotní problémy, které některé z nás postihly, sešli ve složení, ve 
kterém už děláme řádku let – tedy Míša Novotná, Jirka Novotný (syn s 
manželkou), Petr Novotný, Míša Novotná ml. (vnoučata), Ivan Kolomaz-
ník, Václav Hloušek, Vilda Stibor, Zdeněk Kirchner ml. – organizátoři, a 
díky patří i  Jiřímu Mládkovi, Miroslavu  Adámkovi – správcům stadionu.
Turnaje se tentokrát zúčastnilo méně družstev – 13 -  která byla vylosována 
do dvou skupin. Jak se ukázalo, kvalitě turnaje to nijak neublížilo, ba nao-
pak. Mužstva byla velice kvalitní, minimálně osm z nich mělo velkou kva-
litu. Kromě semifinalistů hrál dobře Stap Vilémov, Dolní Poustevna, Letní 
mise a Hapťák, která po pěkných výkonech vypadla ve čtvrtfinále.
V semifinále porazil největší favorit Komáři Filipov Malibu 4:1 a Repre 
překvapení turnaje Novotňáky po penaltovém rozstřelu 3:2. Za zmínku 
stojí hra Jardy Hajduka, který zraje jako víno – čím starší, tím lepší.
V souboji o 3. místo porazilo Malibu Novotňáky 3:0. Finále Komáři – Re-
pre skončilo po krásné hře obou finalistů 0:0, na penalty vyhrály Komáři 
3:2.
Celý turnaj se hrál za krásného letního počasí a vše proběhlo v naprostém 
klidu a pořádku. Paní Míša se snažila splnit všechna naše přání a bylo o nás 
všechny skvěle postaráno. Už to říkám několik let, ale tento turnaj je uni-
kátní, bez problémů a excesů. Svou roli sehráli i skvělí rozhodčí z Děčína 
( Ladislav Šefčík, Josef Šefčík, Stanislav Forro, Ondřej Kadora), pískající 
jedinečně a bez chyby. Protože jsem v minulosti pracoval s organizováním 
turnajů i jinde, můžu srovnávat a Šluknov je naprostá jednička. 
Doufejme, že se příští rok sejdeme opět ve stejném složení a těším se se 
všemi pořadateli na shledanou.

Celkové pořadí :
1. Komáři Filipov
2. Repre Šluknov
3. Malibu
4. Novotňáci
Individuální ocecenění :
Nejlepší střelec : Bohuslav Svoboda (Malibu)
Nejlepší brankář : Zoul Martin (Repre Šluknov)
Nejužitečnější hráč : Čmugr Ladislav (Novotňáci)

Za pořadatele Václav Hloušek
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Nový ročník, lepší výsledky?
Není pochyb, že pohled na konečnou  tabulku skončeného 
ročníku fotbalové 1. A třídy nebyl pro Šluknov  příjemný. 
13. místo ze 16 účastníků není úspěchem a když se podívá-
me na tabulku podrobněji tak uvidíme, že naši jsou v počtu 
nastřílených branek na třetím místě od konce. To, a podle 
slov trenéra Ladislava Čurgaliho, i ztráta motivace v jarní 
části, mohly být hlavními příčinami konečného výsledku. 
Když hodnotil celý ročník, řekl: 
Polovina týmů 1. A třídy hraje velmi dobře a druhá polovi-
na se určitě dala porazit. Hodně proher bylo z naší strany 
naprosto zbytečných. Podzim byl dobrý, ale na postup jsme 
neměli a sestup nám nehrozil. Asi kvůli tomu na jaře chy-
běla motivace a hladovost po úspěchu. Už jsme měli spíše 
myšlenky na sezónu novou. Nelze ani nikoho pochválit, vý-
razná osobnost chyběla a sestava se z mnoha příčin hodně 
točila. Ryzího kanonýra nemáme a střelci obecně jsou ne-
dostatkové zboží, určitě nám chyběli. Je to ale vždy zásluha 
celého týmu, jestli padají branky.
Všichni šluknovští příznivci teď očekávají zlepšení. Jaká je 
tedy nejbližší budoucnost A-mužstva? Už od začátku roku 
vedení mužstva situaci řešilo a začalo připravovat změny. 
Jako první byla nastolena otázka trenérů a po jednáních se 
vytvořila nová trenérská skupina. Od srpna bude hlavním 
trenérem Jan Plachý, bývalý hráč a člen vedení klubu, který 
byl u historického postupu do 1. A třídy v roce 2003, a kte-
rý trénoval minulou sezónu 1.A třídu v Praze - Nebušicích. 

Asistentem trenéra bude Vladimír Zeman, kterému jako trenérovi mládež-
nických družstev rukama prošlo hodně současných hráčů Áčka, takže ho 
respektují a bude určitě tmelícím prvkem a mentálním koučem. Protože 
oba jmenovaní mají své pracovní povinnosti a nemohou být k dispozici ne-
přetržitě, bude jako další asistent v případě potřeby pomáhat Láďa Čurgali 
st.
Druhou otázkou je samotné složení mužstva. Hráčský kádr bude značně 
posílen s cílem zvýšení konkurence a posílení kvality ve všech řadách. 

Už uzavřený je přestup Vaš-
ka Háka a Jakuba  Čurgaliho
z Německa, vrací se Jakub 
Dobeš z Anglie. Zpět přichází 
také také Jožka Bartoš z jablo-
neckého dorostu, po zranění 
posílí mužstvo Ondra Bartoš. 
Do přípravy jde Antonín Tro-
jan z Jiříkova a dojednává se 
návrat Jardy Hajduka z Dolní 
Poustevny. Ukončený je pře-
stup Emila Mikuly, ten je ale 
po operaci a teprve začal tré-
novat a bude zvolna začínat
v béčku. Jak se situace dál vy-
vine se uvidí, pro budoucnost 
je důležité nic neuspěchat.
Takže jaké ambice by měl mít 
Šluknov v další sezoně? Opět 
odpovídá Ladislav Čurgali:
Chceme hrát fotbal s cílem 
zlepšovat se, vyhrávat a hrát 
o postup. Když se to nepodaří 
první rok, tak se svět nezbo-
ří, ale chceme o to bojovat
a vytvořit kvalitní mužstvo na 
delší časové období. Navíc je 
pro nás velmi důležitá mládež
a máme velkou radost z kaž-
dého hráče, který vyroste
a prosadí se mezi dospělý-

mi. Vítězství v krajské I.A třídě dorostu dokazuje, že se mládeži věnujeme 
dobře a naplno.
Jak se změny v mužstvu projeví se můžeme přesvědčit už v sobotu 20. srp-
na, kdy od 17.00 začíná na stadionu Slávy Novotného první utkání. Při-
jedou fotbalisté Dobroměřic, kteří v minulém ročníku skončili na čtvrtém 
místě a naši budou potřebovat silnou podporu diváků! Tak ať se premiéra 
vydaří!

Text: Ing. Milan Kořínek, foto: Lucie Dušíková
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Zednické práce
- stavby a rekonstrukce komínů - sádrokartonářské práce
- podřezávání domů   - malířské práce 
- fasády a zateplování domů  - obklady a dlažby
- JÁDROVÉ VRTÁNÍ  - kamenické práce
(10mm-500mm)

Adrian Ucrainschi, tel. 774 186 101,  a.ukrajinsky@seznam.cz

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu:
Tetra hnědá, Dominant všech barev, Green Shell-typu 

Araukana a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 16– 20 týdnů. Cena 220 - 269 Kč/ks.

Prodej se uskuteční:
21.8.2022

Šluknov – náměstí u lékárny - 14:45 hodin
...................................................................................................

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

Prodej slepiček

ZDE JE MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU


