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Rekonstrukce školní jídelny se blíží 
k dokončení

Po téměř dvou letech realizace (kdy jsme se vůbec poprvé museli potýkat
s krachem zhotovitele přímo v průběhu stavby) se chýlí k dokončení nej-
větší městská investiční akce tohoto období, a sice rekonstrukce školní jí-
delny. Tato původně velmi nevábná budova dostává zcela nový kabát, a to 
nejen z vnější (fasáda, střecha, přístupový chodník a propojení se ZŠ), ale 
i z vnitřní části (výtah, podlahy, stropy, sociální zařízení, dveře). Hotovo 
bude během prázdnin. Více informací k celkové rekonstrukci bude uvede-
no v srpnovém vydání.

Čerpáno z : www.mestosluknov.cz

Informace pro rodiče budoucích 
prvňáčků a dětí nastupujících do 

přípravné třídy
Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se v červnu nekonala informativní schůzka, 
připravili jsme pro Vás souhrn informací, se kterými jsme Vás ob-
vykle na schůzce seznamovali.
Ve školním roce 2021/22 budou otevřeny čtyři první třídy a třídními 
učitelkami budou: Mgr. Jana Eichlerová, Mgr. Ivana Ganišinová, 
Mgr. Jana Kvapilová a Mgr. Jana Vomelová. Ve třech třídách budou 
společně s třídními učitelkami působit i asistentky pedagoga.

Pokračování na str. 7

Text: Jitka Schneiderová
foto: Klára Štěpánková

V pátek 2. července byla
v zámeckém parku kapelou 
Z5 odstartována série let-
ních koncertů „ Jsme zpět 
pod širým nebem“.  Po-
slední koncert, který v zá-
meckém parku zazněl, byl 
na začátku září při Pivních 
slavnostech v roce 2019. 
Jsou to tedy téměř dva roky, 
kdy se v zámeckém parku 
nekonala žádná akce. I přes 
vládní nařízení a proměnli-
vé počasí si nenechalo kon-
cert ujít přibližně 200 ná-
vštěvníků, za což jsme velice 
rádi a budeme se na Vás těšit 
již tento pátek 9. července, 
kdy našim uším zalahodí 
skupina PRO – BAND. Více 
informací na straně 9.

Jsme zpět pod širým nebem s kapelou Z5

Více fotografií na str. 10
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Starostové ze Šluknovska jednali v Jiříkově
V pořadí 11. jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska ve volebním obdo-
bí 2018 až 2022 se tentokrát konalo v Jiříkově. V úvodu jednání starosta 
města Jiříkov Michal Maják a místostarosta Bc. Jindřich Jurajda seznámili 
přítomné kolegy s realizovanými investičními akcemi v minulém období. 
Představili i plány a záměry města Jiříkov do příštích let.
Další část jednání byla věnována problematice veřejné dopravy, a to jak 
autobusové, tak i vlakové. Pracovníci Ústeckého kraje z odboru dopra-
vy a silničního hospodářství Ing. Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení a Ing. 
Jan Otčenášek, technolog dopravy, představili starostům letošní novinky
v turistické dopravě. Nově od letoš-
ního roku přibylo například vlakové 
spojení T9 z Jizerských hor přes Ži-
tavské a Lužické hory do Českého 
Švýcarska, tedy z Liberce přes Ži-
tavu, Rybniště a Krásnou Lípu do 
Mikulášovic. Spoj provozuje spo-
lečnost Trilex. Úplnou novinkou je 
první přímé vlakové spojení Prahy 
a Českého Švýcarska tzv. Lužicko-
horským rychlíkem R 1275 z Pra-
hy přes Mladou Boleslav, Doksy, 
Nový Bor, Rybniště, Krásnou Lípu 
do Mikulášovic. Vlak je historický, 
provozuje jej Klub železničních 
cestovatelů, který v Ústeckém kraji 
provozuje i Kamenický a Podřipský 
motoráček. Starostové byli rovněž 
informováni o tom, že v současné 
době je Ústeckým krajem zajiště-
no financování veřejné dopravy
a nejsou zatím připravovány žádné 
škrty přesto, že finanční dopady 
omezení v důsledku epidemiolo-
gických opatření jsou obrovské. Na 
závěr této části jednání představili 
pracovníci Krajského úřadu novin-
ku – mobilní informační kancelář – tzv. DÚKmobil. Moderní dodávkové 
vozidlo přizpůsobené jako pojízdná kancelář bude, dle zájmu, zajíždět 
průběžně do jednotlivých obcí a nabízet služby Dopravy Ústeckého kraje 
občanům. Podobně již dnes funguje např. mobilní kancelář SčVK.
Největší prostor v rámci jednání, více jak 3 hodiny, byl věnován kůrovcové 
kalamitě v lesích Šluknovska a jejím dopadům na obce. Pozvanými hosty 
byli náměstek ministra zemědělství Mgr. Patrik Mlynář, ředitel oblastního 
ředitelství LČR Teplice Ing. Pavel Rus, Ing. Pavel Přílepek z Ústředního 
sekretariátu KČT a Václav Nič, KČT oblast Ústí nad Labem – odborníci 
zodpovědní za turistické značení, Bc. Jan Šmíd, ředitel České Švýcarsko, 
o. p. s. a Ing. Jiří Rak, vedoucí Destinační agentury ČŠ za oblast cestovního 
ruchu. 
Zástupci LČR seznámili starosty s vývojem kůrovcové kalamity s postupy, 
které jsou uplatňovány v hospodářských lesích, jejichž cílem je především 
zastavit šíření kůrovce do dalších porostů v území. V tomto snažení les-
níkům pomáhá chladné jarní počasí, které limituje další množení brouka. 
Byla vyjádřena naděje, že je možné kalamitu zvládnout, ale je nutné oče-
kávat další masivní kácení v lesích v letních měsících, kdy dojde k další-
mu šíření kůrovce do porostů. Probíhající těžby řeší výhradně suché nebo 
napadené, i když ještě zelené stromy. Plánovaná těžba neprobíhá, cena 
dřeva se na trhu vrací k původním hodnotám. Lesy ČR se snaží násled-
ně v maximální možné míře mýtiny zalesňovat, zde se naráží na kapacity 
personální, ale i sadbové možnosti. V této souvislosti je potřeba zmínit, že 
Lesy ČR odvedly v minulých letech do státního rozpočtu z rezervního fon-
du cca 38 mld. korun. Tyto prostředky dnes Lesům ČR samozřejmě citelně 
chybí. Dalšími limity jsou omezení, která vydávají orgány ochrany přírody 
v oblastech v CHKO, které požadují ponechávání určitého množství ne-
zpracovaného napadeného porostu a omezují intenzivní metody těžby. To 
může jednak dále vyvolávat další množení kůrovce, ale především i četné 
uzavírky lesů z důvodu bezpečnosti, neboť ponechané stojící souše budou 

degradovat a neřízeně padat. Podobná situace je již na mnoha turistických 
trasách v Národním parku České Švýcarsko. Rozpad porostů do bezpečné 
fáze může trvat i více jak 10 let!
Starostové reagovali kritikou na jednání společností, které v lesích v ma-
jetku LČR těží, dřevo skládkují a následně odváží. Velmi často nerespek-
tují dopravní značení, poškozují komunikace a pozemky, jak obecní, tak 
i jiných vlastníků. Vzájemná komunikace mezi lesníky a radnicemi příliš 
nefunguje, pracovníci LČR jsou přetíženi. V lesích zůstává nepořádek, 
lesní cesty jsou neschůdné. Dlouhodobé uzavírání lesů a turistických tras 

starostové odmítají. Vyjádřili nesouhlas s postupy orgánů ochrany příro-
dy, které vedou ve svém důsledku k dlouhodobému omezení průchodnosti 
území a k negativním dopadům na cestovní ruch. Na příští jednání bude 
pozván ministr životního prostředí R. Brabec.  
S problematikou údržby značených turistických tras vystoupili zástupci 
KČT. V některých lokalitách byly odstraněny stromy se značkami, často 
nejsou k dispozici žádné další stromy, kde by mohly být nahrazeny. Lesní 
cesty jsou často velmi poškozené a těžko schůdné. Je požadováno pone-
chávání pahýlů pro dočasné značení a základní úprava povrchu cest po 
vyvážení. Stejně tak je potřebná i včasná komunikace ve věci dočasných 
uzavírek kvůli probíhající těžbě. 
Zástupci obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko za turistickou 
destinaci vyjádřili obavu z negativní prezentace území v médiích, dlouho-
dobého uzavírání turistických tras i dalších cest a z budoucí neprostupnos-
ti území. Vznesli dotazy k nutnosti používání velké techniky – harvestorů
a vyvážeček. Lesníci nedostatky a kritiku částečně připustili, byly přislíbe-
ny změny ve vzájemné komunikaci i úprava obchodních vztahů s dodava-
teli. Využívání výkonné techniky je ekonomicky efektivní a při celkovém 
objemu očekávaných těžeb je nenahraditelné. Ze strany LČR byla přislí-
bena lepší informovanost i ve směru k veřejnosti. Ze strany zástupců turis-
tické destinace České Švýcarsko také zazněly obavy z očekávaného návalu 
návštěvníků po uvolnění epidemiologických omezení, ve chvíli, kdy jsou
v oblasti četná omezení pohybu osob.
Problematice se věnovalo i veřejné fórum na téma: Dopady kůrovcové ka-
lamity na region České Švýcarsko a Lužické hory, které bylo připraveno 
společností České Švýcarsko, o. p. s., ve čtvrtek 3. června 2021. 

Jan Kolář, předseda sdružení

Kůrovec a těžba
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První část oprav komunikací s asfaltovým povrchem
V těchto dnech probíhá ve městě první část oprav komunikací s asfaltovým 
povrchem. Jsou opravovány jak výtluky (na téměř 30 místech po celém ka-
tastru), tak celé komunikace – konkrétně v ulici Žižkova, v Císařském pod 
vlakovou zastávkou, v Království směrem k restauraci Jitrovník a v Novém 
Hraběcí u bývalé školy. V letních měsících pak bude zahájena kompletní 
oprava (včetně odvodnění) dvou komunikací v centru města v ulicích
B. Němcové a Dvořákova.

Čerpáno z : www.mestosluknov.cz

Vážení a milí spoluobčané,
léto je v plném proudu, lidé si užívají zasloužené dovolené a děti dvoumě-
síčních letních prázdnin. Ovšem i v letních měsících práce pokračují a pro-
blémy se řeší stále.
Dotace na opravu komunikací jsme získali
Na začátku roku 2021 byla podána žádost o dotace na Ministerstvo pro 
místní rozvoj (MMR) na opravu komunikací v ulicích B. Němcové a Dvo-
řákova. Jedná se o komunikace, které jsou v centru města, v hustě obydlené 
části a jejich technický stav je skutečně špatný. Na počátku června jsme 
získali z MMR rozhodnutí o přidělení dotace na opravu komunikací v uli-
cích B. Němcové a Dvořákova, a to v plném rozsahu. Z rozhodnutí máme 
opravdu radost zejména s ohledem na občany, kteří v daných lokalitách 
bydlí a kteří tudy denně projíždějí. Konečně se dočkají jízdy a chůze po rov-
né komunikaci bez děr a výtluků. Předpokládané náklady na opravu jsou 
ve výši 2,8 mil. Kč, z toho dotace činí 70%. Akce je rozdělena na 2 etapy 
– nejprve bude v průběhu měsíce července a srpna odfrézován stávající 
povrch, následně bude Technickými službami Šluknov provedena obnova 
dešťové kanalizace v obou ulicích. Pokládka nového povrchu bude probí-
hat v termínu od poloviny září do poloviny října. Bude to období pro řidiče 
i chodce ne zrovna příjemné, ale opravit se to zkrátka musí. Předem děkuji 
za pochopení a trpělivost.
Opravy železničních přejezdů
V katastru města bylo v uplynulém období opraveno několik železničních 
přejezdů. To si vyžádalo postupné uzavírky některých komunikací a řidiči 
museli objíždět opravované úseky po vytyčených trasách. A tak se na čas 
staly některé komunikace, po kterých vedly objížďkové trasy, velmi frek-
ventovanými. Zejména silnice směrem na Království, Křečany a do Ro-
žan. Většina z nás by měla pro dočasný stav přetížené dopravy pochopení 
za předpokladu, že by všichni účastníci silničního provozu respektovali 
zákon a dodržovali by jeho zákonná ustanovení. Bohužel. I tato dočasná 
výjimečná situace ukázala, kolik řidičů nerespektuje dopravní značení, 
pravděpodobně překračuje nejvyšší povolenou rychlost, a tím velmi zne-
příjemňuje a komplikuje život lidem žijících v blízkosti těchto objížďko-
vých tras. Místy byla doprava řízena semafory, což logicky zpomalovalo 
průjezd daným úsekem. Ovšem z důvodu bezpečnosti jiné řešení nebylo. 

Jedním z důvodů, proč se tomuto 
tématu věnuji, je skutečnost, že
v souvislosti s touto problemati-
kou bylo ze strany občanů směrem 
k vedení města a strážníkům MP 
vzneseno množství námitek k osa-
zení dopravního značení, případně 
dlouhým časovým lhůtám při stání 
vozidel u semaforů. K tomu mohu 
pouze uvést, že k odstranění, pří-
padně úpravě značení, město ani 
strážníci kompetentní skutečně 
nejsou. V případě krajských ko-
munikací je rozhodnutí o omezení
a úpravě dopravního značení
v kompetenci silničního správního 
úřadu, vlastníka komunikace (krajský úřad) a orgánů Policie ČR. I strážní-
ci městské policie těmto úsekům věnovali zvýšenou pozornost, a to zejmé-
na v katastrální části Království. Zaznamenali zde ze strany řidičů značné 
množství přestupků, kdy výjimkou nebyly zadokumentované a projednané 
přestupky spočívající v telefonování za jízdy. Ale také průjezdy tolik ne-
bezpečného úseku ze směru od městské ubytovny na silnici ve směru na 
Rumburk, nad Lučním rybníkem. Nepochopitelný hazard. Jen proto, aby 
si řidič zkrátil cestu nebo čekání. V oblasti dohledu nad bezpečností sil-
ničního provozu v této katastrální části prováděla dopravně bezpečnostní 
akce i Policie České republiky, včetně měřením rychlosti.  Po celé republice 
jsou v tomto období jistě stovky, možná tisíce objížděk, semaforů, které 
řidiči ne příliš rádi vidí. Není to ovšem důvod k tomu, aby se chovali nezod-
povědně, bezohledně a mnohdy i agresivně. Příčinou těchto omezení byly 
opravy železničních přejezdů a celých tratí, které ve výběžku probíhaly.
A ještě probíhají. Díky nově opraveným tratím se železniční doprava zrych-
lí. 
Milí spoluobčané, přeji Vám všem příjemné a slunečné léto, pohodově strá-
vené dny dovolené, abyste mohli načerpat co nejvíce sil a energie. Zejména 
pak přeji pevné zdraví.

Eva Džumanová
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Přivítali jsme léto v Karlově údolí na lodičkách
Téměř tisícovka návštěvníků při-
vítala léto v Karlově údolí. Man-
želé Bilinski připravili o víkendu
(26. a 27. června) v Karlově údolí
k zahájení letní sezóny zábavný pro-
gram, kam zavítala i redakce České 
televize. Sobotní program začal
v odpoledních hodinách přivítá-
ním všech návštěvníků a násled-
ným koncertem hlavních hostů 
tohoto dne Angelic Projekt z Vel-
kého Šenova. Všichni přítomní se 
mohli projít přilehlým obnoveným 
parkem, kde byla k vidění výstava 
fotografií a nálezů z tohoto nezapo-
menutelného místa. Příjemné bylo 
rovněž posezení v novém altánu, 
vystavěném dle altánu původního, 
který zde stával v dobách, kdy ještě 
Karlovo údolí bylo hojně navštěvo-
vaným výletním a lázeňským mís-
tem, kam se sjížděli lidé z celého 
světa. Dalším, kdo nás provázel so-
botním odpolednem, byla country 
skupina RUKSAK. I když nám chvílemi pršelo, déšť nás neodradil a sobot-
ní den jsme si krásně užili. 
Nedělní program začal již v 10:00 hodin hudební rozcvičkou v podání 
jablonecké skupiny Stellar. Následně se ujal slova Martin Bilinski, majitel 
Karlova údolí, který o tomto magickém místě poutavě vyprávěl. Na neděli 
bylo připraveno několik soutěžních klání, jedním z nich byl závod na lo-
dičkách, ve kterém se utkaly dva učitelské sbory ze Základní školy Jose-
fa Vohradského a Střední lesnické školy ve Šluknově. Lodičky kdysi také 
patřily k atraktivitám bývalého lázeňského areálu, sloužily k romantickým 

projížďkám na jednom z rybníčků, 
kde stával i dřevěný domek, v němž 
byla pokladna a místo pro plavčíka. 
Dnes byla podobizna tohoto domku 
alespoň ve formě malby na plátnu
u rybníčku zvěčněna. Nové lodičky, 
pojmenované Vašek a Christian po 
dvou mecenáších Karlova údolí, 
měly právě v tento slunný nedělní 
den svou premiéru. Po tolika letech 
zde opět povozily nespočet návštěv-
níků, v nichž zanechaly krásný 
zážitek. Okolí Karlova údolí má 
ideální terén pro závody modelů aut
RC OFF-ROAD, ty zde rovněž zá-
vodily a postaraly se tak o zábavu 
nejen dětí ale i dospělých. Dalším, 
kdo po jablonecké skupině Stellar 
našim uším zalahodil, byl pěvecký 
dívčí soubor Náhodou z Varnsdor-
fu.
Pro děti zde po oba dny probíhaly 
soutěže a ukázky historického šer-
mu v podání Skupiny historického 

šermu Garde ze Cvikova. Ti nám pro zajímavost přivezli také ukázat oša-
cení a helmy rytířů, které si návštěvník mohl vyzkoušet. Nechybělo občer-
stvení a zlatavý mok z Pivovaru Cvikov. 
Tímto děkujeme manželům Bilinskim za parádně užitý víkend a odstarto-
vání letní sezóny. 
Na závěr máme pro Vás pozvánku od Martina Bilinského do Karlova údo-
lí, kde budou přes celé prázdniny každou sobotu v provozu lodičky.

Text: Jitka Schneiderová, šéfredaktorka
foto: Ing. Bc. Ivana Lukešová

Na Šluknovském náměstí jsme uvítali výstavu historických vozidel a motocyklů

Foto: Klára Štěpánková



ŠLUKNOVSKÉ NOVINY STRANA 5TURISTIKA, INFORMACE

Na turistické stezce ve Šluknovském výběžku postavili 
reliéf hraběte z Harrachu

Šluknov 22. června 2021 - Členové šluknovského Klubu českých turistů
v neděli 20. června slavnostně odhalili reliéfní podobiznu významného 
místního šlechtice Aloise Tomáše Raimunda, hraběte z Harrachu.  Je to
v pořadí pátý reliéf připomínající místní monarchy, postavený na turistické 
stezce vedoucí po obvodu území, kterému místní lidé říkají Severní králov-
ství.
Z textu pod podobiznou hraběte se návštěvníci můžou dozvědět, že to byl 
příslušník jednoho z nejstarších šlechtických rodů v českých a rakouských 
zemích. Panství Šluknov získal sňatkem s hraběnkou Marií Ernestinou
z Ditrichštejna a zasadil se zde o rozvoj kamenictví a tkalcovství.
K ustavení Severního království inspirovaly členy Klubu českých turistů 
názvy dvou místních osad Severní a Království. Sloupky s dřevěnými reliéfy
a informacemi o historii stojí v obcích nazvaných po šlechtických titulech 
- Císařský, Knížecí, Království, Nové Hraběcí, Staré Hraběcí, Královka, 
Harrachov a Panský.

V neporušené a krásné přírodě Šluknovska je celá řada církevních pamá-
tek, rozhleden, poutních míst, křížových cest a léčivých pramenů. Kromě 
turistické cesty „Za monarchy Severního království“, která má start i cíl
v městě Šluknov, si návštěvníci „Severního království“ mohou zvolit ně-
který ze tří cyklistických okruhů (24, 27, 32 km). Instalace pamětního 

sloupku je součástí projektu "Sobě pro radost, sousedům pro inspiraci, 
dětem pro pobavení“, který je financován z nadačního fondu společnosti 
Air Products.

Text a foto: za KČT Šluknov Mgr. Helena Landová

Rádi bychom touto cestou poděkovali skvělým 
učitelkám Mateřské školy ve Šluknově, paní Ivě 
Benešové a paní Ivě Ilkové z oddělení Koťatek, 
za jejich obdivuhodnou péči o naše ratolesti. 
Není to tak dlouho, co naše děti nastoupily do 
školky s pláčem do neznámého prostředí bez 
maminky. Dnes, o pár let později, kdy krásné 
„školkové“ období končí, odcházejí naše děti 
rovněž s pláčem, jen s tím rozdílem, že jim škol-
ka, kamarádi a oblíbené paní učitelky budou 
moc chybět. Je to důkaz toho, že jste na správ-
ném místě a vaše práce není jen práce. Děkuje-
me za to, že jste se našim dětem plně věnovaly, 
učily je novým věcem, podnikaly s dětmi výlety 
po městě a okolí, pořádaly zábavná odpoledne, 
kde řádily nejen děti, ale i my dospělí. Strávili 
jsme společně spoustu času a staly jste se tak 
nedílnou součástí našich životů. Díky vám jsou 
naše děti připravené vstoupit do další životní 
etpy – do školy. Odvádíte svou práci s láskou,
a za to vám patří obrovské poděkování. 

Rodiče předškoláků 

Poděkování učitelkám mateřské školy
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Červen si na svět sluncem svítí

Sluníčko se na nás smálo opravdu téměř denně. A my jsme si ho užívali 
plnými doušky. Každou volnou chvilku jsme trávili na zahradě, na vycház-
ce a na výletě. Nejprve jsme se "vypravili" do ZOO. Poznávali jsme život 
exotických zvířat, závodili jsme spolu s klokanem a krokodýlem a dokonce 
jsme si postavili i svou "šluknovskou" ZOO, která se nám moc povedla. Na 
zahradě jsme oslavili i svátek všech dětí. Opět nechyběly soutěže, dárečky 
a ve finále překvapení s podobě nanuku.

 S žabkou Julinkou jsme se vydali hledat čistou vodu. Naše cesta vedla nej-
prve k rybníku, ve kterém byla, k našemu nemilému překvapení, voda dost 
špinavá. Přesto jsme mohli pozorovat žábu, plovatky bahenní, potápníčky 
i vážky. Každý den jsme s vodou experimentovali a zjistili jsme, jaká kouz-
la umí. Například roztančila rozinky, uměla chodit, vyčarovala barevné
a pohyblivé obrázky. A kde jsme našli nejčistší vodu? Teče u nás ve školce 
z kohoutku. A tu také můžeme pít, protože, jak víme, bez vody se nedá žít.
Největším zážitkem byl výlet. Jedna parta dětí se vydala do Karlova údolí, 
druhá parta si užila hezké dopoledne v zámeckém parku a třetí parta vyra-
zila za domácími zvířátky do Království. Touto cestou ještě jednou mockrát 
děkujeme manželům Sivákovým, kteří nám umožnili prožít báječný den na 
jejich zahradě.

Rok s rokem se sešel a opět nadešel den, kdy jsme se museli rozloučit
s budoucími prvňáčky. Společné soutěžní odpoledne s dětmi a jejich rodiči 
jsme si moc užili a všem předškoláčkům přejeme hodně úspěchů ve škole, 
rodičům hodně trpělivosti a všichni si společně popřejme krásné sluníčko-
vé léto. Text: Hana Princová,

foto: Hana Princová, Irena Staníková
Více fotografií na str. 10.
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Informace pro rodiče budoucích prvňáčků a dětí 
nastupujících do přípravné třídy

 
Žáky budeme do jednotlivých tříd 
rozřazovat až ve druhé polovině 
srpna, kdy se ustálí pohyb žáků 
(stěhování, odklady šk. docházky).
Přípravné třídy budou ve školním 
roce 2021/2022 dvě. V těchto tří-
dách budou třídními učitelkami 
Renáta Hladíková a Iva Stiborová. 
V obou těchto třídách budou uči-
telkám vypomáhat asistentky pe-
dagoga.
Slavnostní zahájení školního roku 
začne ve středu 1. 9. 2021 v 8 hod., 
kdy třídní učitelky (1. roč. a pří-
pravných tříd) přivítají děti a jejich 
rodiče a sdělí jim základní informa-
ce k organizaci a průběhu výuky
v následujících dnech. 
Následně proběhnou 2. 9. 2021 od 
16 hod. třídní schůzky, kde se do-
zvíte všechny další důležité infor-
mace (k výuce, k pomůckám,…).
Organizaci prvního týdne nalezne-
te na našich webových stránkách 
koncem měsíce srpna.

Informace o ŠD 
Kdo dosud nezapsal své dítě do 
školní družiny, musí se dostavit 
osobně do oddělení ŠD v ZŠ v Žiž-
kově ulici 722 (malá škola) v níže uvedené dny a časy (přihláška do ŠD je
k dispozici i na našich webových stránkách – můžete si ji vytisknout a vy-
plněnou přinést s sebou) 
 středa 25. 8. od 14 do 16 hod. 
 čtvrtek 26. 8. od 8 do 10.00 hod. a od 14 do 16 hod.
 pátek 27. 8. od 8 do 10 hod.
Bližší informace k provozu školní družiny Vám poskytne vedoucí vychova-
telka Martina Šimonková.
Školní družina bude v provozu od 1. 9. 2021.
Poplatek za ŠD: 180 Kč měsíčně
Čip na vyzvedávání dětí: 100 Kč/1 ks

Informace o ŠJ
Cena oběda: 23 Kč 
Cena čipu: 100 Kč 
Zápis do ŠJ (placení obědů, vyplnění přihlášek): 
 středa 25. 8. od 14 do 16 hod. 
 čtvrtek 26. 8. od 8 do 10.00 hod. a od 14 do 16 hod.
 pátek 27. 8. od 8 do 10 hod.
Telefon ŠJ: 412 386 332, 604 439 641
V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet na vedení školy (kontakty 
jsou uvedeny na webových stránkách www.zssluknov.cz).

Text: Mgr. Lenka Líbalová (zást. řed.)
foto: www.zssluknov.cz

Vážení rodiče, víte, co Vaše děti 
dělají ve volném čase? Podle 
statistik stále více dětí podlehá 
různým nežádoucím zavislos-
tem. Zamyslete se nad volným 
časem svých dětí a dejte jim do 
rukou hudební nástroj, který 
bude rozvíjet estetické cítění. 
Základní umělecká škola při-
pravuje žáky pro studium na 
školách s uměleckým a pedago-
gickým zaměřením, ale může
z nich vychovat i budoucí amaterské členy různých hudebních seskupení.
Přijímací řízení pro nový školní rok 2021/2022 proběhne následovně:
Zájemci o studium v ZUŠ Rumburk (pobočka ve Šluknově) si podají elek-
tronickou přihlášku prostřednictvím systému iZUŠ(www.izus.cz ).
Pokud se hlásíte na hudební obor a nejste ještě rozhodnuti, na který nástroj 
by vaše dítě chtělo hrát, vyplňte studijní zaměření PHV (přípravná hudeb-

ní výchova), konkrétní nástroj 
lze zvolit až při osobním roz-
hovoru při talentové zkoušce. 
Informace o tom, co se na které 
budově či pobočce vyučuje, je 
pouze orientační, může se od 
nového školního roku změnit. 
Přihlášku podejte nejpozději 
do termínu konání talentových 
zkoušek – ty se letos budou ko-
nat až v prvních dnech měsíce 
září (přesné datum a hodiny 

budou ještě zveřejněny). Na talentovou zkoušku je nutné přijít osobně, ne-
zletilý zájemce v doprovodu zákonných zástupců.
Nevíte-li si rady, volejte na tel. č. 724 044 525 – Patrik Engler dipl.um.-ve-
doucí pobočky ve Šluknově
Na nové muzikanty se těšíme!

Za pedagogický sbor na pobočce ZUŠ ve Šluknově – Patrik Engler

Přijímání nových žáků do ZUŠ na školní rok 2021/2022
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Šluknovské děti byly obdarovány hudebními nástroji 

O tom, jak dobří lidé jsou mezi 
námi, jsme se mohli znovu pře-
svědčit na podzim loňského 
roku, kdy si město Šluknov našla 
a kdy nás v zámku navštívila paní 
Naděžda Sofie Kinská z Kra-
vař. Paní Kinská za svou Českou 
společnost DĚTEM zorganizo-
vala sbírku několika hudebních 
nástrojů s přáním věnovat je 
šluknovským dětem, které např. 
nemají možnost si vlastní hudeb-
ní nástroj pořídit. Z důvodů pro-
bíhající epidemie byly bohužel 

školy zavřené, a proto jsme paní 
Kinské slíbili, že její dar dětem 
předáme za ni jakmile to bude 
možné a školy se opět otevřou. 
V červnu jsme hudební nástroje 
dětem v základní škole předali
a jejich hudební výchova tak 
bude obohacena o hru na kytary, 
housličky, bubínek, flétny, tam-
burinu, ale i malou harmoniku
a další nástroje. Za šluknovské 
děti paní Kinské ještě jednou
z celého srdce děkujeme.

Ing. Bc. Ivana Lukešová
a kolektiv Odboru kultury 

Javorovou bránu v Rožanech jakožto asi nejznámější 
přírodní památku města není třeba představovat

Možná si ale ne každý 
všiml, že již od roku 
2013 rostou na trav-
natém prostranství 
naproti u potoka dva 
javory, které ji po do-
žití původní Javorové 
brány (které se bohu-
žel blíží – javory nej-
sou příliš dlouhověké) 
nahradí.
Před několika týdny 
provedl pan Rudolf 
Jaburek, který o oba 
stromy již od vysazení 
pečuje, klíčový krok- 
-spojení obou javorů. 
Teď tak nezbývá než 
držet palce, aby se 
spojení zadařilo a po-

jem Javorová brána tak ani po další desetiletí z Rožan nezmizel. Závěrem příspěvku bychom rádi 
poděkovali rodině Koutově (jak zesnulému panu Koutovi staršímu, tak jeho synovi), kteří výsad-
bu nové brány na pozemku ve svém vlastnictví umožnili.

Čerpáno z : www.mestosluknov.cz
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Foto Hana Princová, Irena Staníková

Červen si na 
svět sluncem 

svítí

Jsme zpět pod 
širým nebem 
s kapelou Z5

Foto: Klára Štěpánková



ŠLUKNOVSKÉ NOVINY STRANA 11ŠLUKNOVSKÝ ZÁMEK

Šluknovský zámek má dotvořený 
prvorepublikový okruh

Ano, je tomu skutečně tak! Po šesti letech můžeme říci, že mravenčí práce 
je skutečně u konce. V roce 2016 jsme započali rekonstruovat náš prohlíd-
kový okruh, který doznal radikálních změn. Z lesnické a vojenské expo-
zice se za pomoci Národního památkového ústavu stalo prvorepublikové 
apartmá posledního majitele šluknovského panství hraběte Ervína Leo-
polda Nostitz – Rienecka. Místo pily jednomužné a preparátů zvířat tak 
návštěvníci vidí soukromou hraběcí kancelář, šatnu, ložnici, dětský pokoj 
dcery Amálky či reprezentativní jídelnu. Šluknovský zámek tak má znovu 
co nabídnout.
Na nás ale čekal úkol ještě složitěj-
ší. Nevýrazné a bezejmenné patro, 
které spíše bylo muzeem, přetrans-
formovat na oficiální administra-
tivní patro posledního správce 
šluknovského panství, který v něm 

trávil většinu svého času při svých vizitacích krajem. Vznikl tak přijímací 
salon, jednací sál a oficiální kancelář hraběte. 
Ze zámku jsme odvezli a Národnímu památkovému ústavu na Sychrově 
vrátili zpět více než 300 mobiliárních předmětů v hodnotě cca 1,7 mil. Kč, 
zapůjčených ze zámků Sychrov, Slatiňany a Hrubý Rohozec a nahradili je 
původními šluknovskými exponáty, získanými mnohými zápůjčkami, ná-
kupem či dary.  
A co nového tedy do okruhu přibylo? Těšíme se z historického harmonia 
původem z Jiříkova, z původních šluknovských praporů Německého stře-
leckého spolku vč. stuhy, darované spolku samotnou arcivévodkyní Gi-
selou, a také praporu Spolku válečných veteránů Šluknov. Přibyly pušky, 
ostrostřelecká šavle s prachovnicí a spousta fotografií posledního majitele 
zámku, pro které jsme byli v Praze v Nosticově knihovně Národního mu-
zea, ale i znak města a další sbírkové předměty, pocházející z našeho zám-
ku.  A k novým exponátům se samozřejmě váží i nové informace, které se 
dozvíte při prohlídce našeho zámku.
Změnu prohlídkového okruhu by nebylo možné realizovat bez výborné 
spolupráce s těmito institucemi, kterým děkujeme:
Národní památkový ústav – Sychrov, Oblastní muzeum Děčín, Oblast-
ní muzeum Děčín – pobočka Varnsdorf, Národní muzeum – Nosticova 
knihovna, Husitské muzeum v Táboře a Castle Stračov.
Velké poděkování také patří všem kolegyním a kolegům, kteří se na tvor-
bě prohlídkového okruhu podíleli. A teď už je jen na Vás zhodnotit, jak se 
Vám na prvorepublikovém zámku líbí. Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou 
vazbu.

Mgr. Andrea Kadlecová, Ing. Bc. Ivana Lukešová a kolektiv Odboru 
kultury
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Po dlouhé pauze Šluknovský zámek opět ožil!

Po velmi dlouhé době, kdy byl 
Šluknovský zámek uzavřen, jsme 
s radostí v pátek 25. června za pří-
tomnosti kurátora výstavy pana 
Radka Polácha z Muzea Novoji-
čínska slavnostně zahájili výstavu 
s názvem „Dámy a pánové, držte 
si klobouky!“. Pan Radek Polách 
je tím nejpovolanějším člověkem 
v oboru. Svým poutavým vyprávě-
ním nás zavedl do světa klobouků. 
Muzeum Novojičínska je správcem 
patrně největší sbírkové kolekce 
klobouků a pokrývek hlavy na svě-
tě. Část jejich expozice doputova-
la právě k nám do Šluknovského 
zámku. Obdivovat můžete až se-
dmdesát různých klobouků, a to od
26. června do 24. září 2021. A po-
zor! Návštěvník, který přijde s klo-
boukem či jinou pokrývkou hlavy 
má vstupné zdarma.
Současně s výstavou podivuhod-
ných klobouků a pokrývek hlavy 
byla zahájena výstava s názvem 
„KOSTIČKOFEST aneb SEVA
a VARIANT – český fenomén“, kte-
rou pořádáme ve spolupráci se Svě-
tem kostiček. Jedná se o unikátní expozici vlastní tvorby autora a patrona 
výstavy pana Petra Šimra, který u nás ve Šluknovském zámku vystavoval 
již dvakrát, a to novodobější a světově známé kostičky LEGO. Kostičko-
fest je rozdělen na dvě části, tou první je samotná výstava stavebnic SEVA 

a VARIANT, která Vás, dospělé, 
zavede do svých dětských let. S po-
stupem času uvidíte stavebnice no-
vější, barevnější a dokonalejší. Tou 
poslední je ediční řada „Seva Ar-
mádní technika“, která vyšla na trh 
v průběhu podzimu 2020. Druhou 
částí je samotná herna pro děti s již 
zmíněnými stavebnicemi. Můžete 
tak navštívit výstavu a hernu nebo 
jen jedno z výběru. Návštěvou této 
světově unikátní výstavy se můžete 
vrátit do svých dětských let, zabavit 
své dětičky či vnoučata od 26. červ-
na do 30. září 2021. 
Po celou dobu slavnostní vernisáže 
obou výstav nás svým velice pří-
jemným hudebním vystoupením 
doprovázel bývalý šluknovák pan 
Jiří Procházka, frontman skupiny 
PRO – BAND, kterou budete moci 
slyšet i v zámeckém parku 9. čer-
vence 2021 od 19:00 hodin v rámci 
letních koncertů pod širým nebem. 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

Tým Regionálního informačního 
centra ve Šluknovském zámku
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Kontejnery na 
objemný odpad
Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny dne 31. července v uvede-
ných lokalitách a časech:
Císařský - p.p.č. 1020/1 - „U Konzumu“ u kontejnerů na tříděný odpad od 
8:00 do 10:00 hodin; 
Šluknov – p.p.č. 1547/5 - mezi ulicemi Sokolská a Svatopluka Čecha
u parkoviště od 11:00 do 13:00 hodin,  
Království – st.p.č. 374/1 – dřívější Vlachovka (od kostela směrem na Jiří-
kov) od 14:00 do 16:00 hodin. 
Do kontejnerů bude možné odložit pouze objemný odpad. Při předávání 
bude nutné se prokázat dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas) s tr-
valým pobytem na území města Šluknova, rekreanti dokladem a odpado-
vou kartou. 
Do kontejneru v žádném případě nebude přijat odpad nebezpečný ani bi-
oodpad. 

ORŽP, Naňáková

Svoz biopopelnic v roce 2021

Svoz nádob s bioodpadem bude ve Šluknově 
probíhat ve čtrnáctidenních intervalech vždy v 
úterý (Císařský, Království, Rožany, Královka, 
Nové Hraběcí, Kunratice) a v pátek (Šluknov).

Město Šluknov získalo ocenění za úsporu emisí díky rozvoji a provozu sys-
tému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpa-
dů, včetně obalových. Všichni jste ve spolupráci se společností EKO-KOM, 
a. s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.

Víte, že ve Šluknově byl otevřen 
Barber Shop neboli pánské holičství?
 Zeptali jsme se jeho provozovatele, pana Jiřího Chadimy ml., na pár otá-
zek:

Jak Vás napadlo provozovat Barber Shop? 
Nápad otevřít Barber Shop ve Šluknově se zrodil v únoru loňského roku. 
Tenkrát jsem chtěl mít zaměstnání, které mě bude bavit, a tak stát se bar-
berem byla pro mě jasná volba. Dříve jsem pracoval dlouhá léta ve fabrice
a tato práce mě absolutně nenaplňovala. 

Co jste tedy pro splnění svého snu musel udělat? 
Své plány jsem začal realizovat 1. července 2020, kdy jsem nastoupil do 
Barber akademie v Praze. V té době jsem si dělal další rekvalifi kační kurz 
na Sportovní a refl exní masáže v Liberci, tudíž jsem byl v jednom kole. 
Rozhodně ale nelituji, získal jsem mnoho zkušeností, bavilo mě to a navíc 
jsem poznal spoustu skvělých lidí ze všech koutů České republiky. A to je
k nezaplacení. Po úspěšném absolvování rekvalifi kačních kurzů jsem chtěl 
ihned své zkušenosti využít a otevřít si provozovnu, kde bych mohl chlapce 
a pány zkrášlovat svými střihy, ať už vlasů či vousů. Bohužel druhá vlna 
Covidu-19 a situace, která kvůli této pandemii nastala, mi to nedovolila.
A tak jsem nelenil, stříhal jsem své kamarády doma, piloval techniku střihů 
a čekal, kdy se život opět začne vracet do normálních kolejí. 

A kde Vás najdeme?
Pronajal jsem si prostory na Náměstí Míru, č. p. 347 ve Šluknově. Na úpra-
vě a nynější podobě mého Barber Shopu jsem pracoval za pomoci přítel-
kyně, rodiny a kamarádů, kterým bych chtěl touto cestou moc poděkovat. 
Nejen, že mi pomohli s úpravou této provozovny, ale především mě v této 
nelehké době podpořili. A toho si moc vážím. Dveře mého Barber Shopu 
Základna se poprvé otevřely 1. června 2021. Vím, že jsem stále na začátku 
své cesty, po které jsem se minulý rok vydal. Chtěl by se i nadále zdokona-
lovat, proto jsem si zajistil školení u jednoho z nejlepších barberů, kterého 
jsem na úplném počátku poznal. 

Ještě nám povězte, proč právě Barber Shop Základna?
Základna proto, protože to má být taková základna pro chlapy, mohou si 
zde zahrát i PlayStation a ke střihu dostanou lahev našeho českého zlata-
vého moku.
Děkuji Vám za rozhovor a budu se těšit na Vaši návštěvu.

Jiří Chadima ml., provozovatel Barber Shopu Základna ve Šluknově
Jitka Schneiderová, šéfredaktorka

foto: Jiří Chadima ml.
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VZPOMÍNKY

Vzpomínky, blahopřání
i poděkování jsou uveřejňovány zdarma.

6. 7. 2019 zemřela Jana Radová.
Láska nezná svou hloubku, až do 
okamžiku rozloučení

Manžel

Ráda bych poděkovala Městu Šluk-
nov za blahopřání a dárek k mým 
85. narozeninám. Velmi mne to 
potěšilo. 

Olga Nivnická

13. července by se 
dožil 100 let Fran-
tišek Kořínek.
Do Šluknova přišel 
v roce 1945 a bez 
přerušení tu prožil 
krásných a spoko-

jených 33 let.
S úctou a láskou na něj stále vzpo-
mínají děti Milan, Hana a Jiří a je-
jich rodiny.

Dne 18. července 
by své 100. naro-
zeniny oslavil náš 
tatínek, dědeček, 
pradědeček a pra-
pradědeček Bohu-
mil Kožíšek. S lás-

kou v srdci stále vzpomínají synové 
s rodinami. 

PODĚKOVÁNÍ

 Přivítali jsme:
Adriana Danka
Matyáše Tomčalu
Honey Bednárikovou

 Manželství uzavřeli:
Alan Havelka a Libuše Rendlová
Martin Prokůpek a Simona Pát-
ková

 Rozloučili jsme se s:
panem Aloisem Beranem
panem Vítězslavem Urbanem
panem Bohumilem Borkem
panem Vasiĺem Rudou
paní Věrou Adámkovou

Dodatečně blahopřejeme ob-
čanům, kteří v lednu oslavili 
životní jubileum

 70 let
pp. Zeman Vlastimil
Bobová Helena
Varmuža Ladislav
Skácel Stanislav
Pišingerová Milada

 75 let
pp. Urbanová Jana
Kožíšková Hana

 80 let
pan Ritschel Gerd

 85 let
pp. Patkaňová Aurelia
Havlík Dobroslav
Rokosová Alena
Koudelová Renata 
Prajs Karel
 86 let
paní Adámková Věra
 87 let
paní Ledvinková Marie

 89 let
paní Divišová Věra

 90 let
pan Machulda František

 91 let
paní Kupcová Slávinka

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Dodatečně blahopřejeme občanům, kteří v únoru oslavili životní 
jubileum

 70 let
pp. Böhm Rudolf
Nechvílová Bohuslava
Svobodová Jiřina
Černá Jarmila
Patkolová Věra

 75 let
pp. Šnajdrová Věra
Hodboďová Marie
Hanuš František
 85 let
paní Nivnická Olga

 86 let
pp. Kunzeová Kristina
Kašpar Jaroslav

 90 let
paní Chvojková Vlasta

 92 let
paní Petříková Miloslava

Dodatečně gratulujeme ob-
čanům, kteří v březnu oslavili 
životní jubileum

 70 let
pp. Hošek Josef
Hanuš Ladislav
Rokošová Hana

 75 let
pp. Jandová Anežka
Balážová Jaroslava
Dušková Dagmar
Hlavsa Jaroslav
Kašpar Jan
Koňák František
Kapitán Stanislav

 80 let
pp. Špiváková Jolana
Grossmann Leoš
Klikarová Marie
Rada Zdeněk

 87 let
paní Tůmová Miroslava

 88 let
pp. Král Jiří
Synovcová Miroslava
Petroušková Irena

 90 let
paní Bučková Ludmila

 93 let
paní Navrátilová Gizela

 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

řÁDKOVÁ INZERCE

SHÁNÍM tyto Mikov nože
s kapkovitou čepelí a pouzdra k nim.

S vysokými částkami počítám, 
určitě se domluvíme.

Dále sháním jakékoliv dokumenty 
a informace týkající se jejich výroby

a historie.
telefon:  608 426 801

email: petr.noze@gmail.com
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Děkujeme manželům Károvým 
(Ovoce – Zelenina Polepy) za skvě-
lý, již tradiční, sponzorský dar ve 
formě sazenic květin a bylinek. Se-
nioři z našeho domova si sazenice 
sami zasadili a zvelebili tím celý 
areál a balkóny našeho domova.  
Jejich velkorysosti si velmi váží-
me a ještě jednou moc děkujeme.
A také musíme poděkovat našim 
klientům, kteří nejen truhlíky osá-
zeli, ale také se o ně následně sta-
rají, zalévají a s láskou opečovávají.
Náš domov je opět konečně plný 
aktivit. Po dlouhé nelibé odmlce 
se zase znova vracíme do běžných 
kolejí, samozřejmě s dodržováním 
hygienických opatření. Nabízíme 
našim seniorům spoustu volnoča-
sových aktivit – čtení, soutěžení, 
vaření, keramika, výtvarné činnos-
ti, nákupy, cvičení, schůze obyvatel, 
oslavy narozenin, promítání filmů, 
procházky po okolí, výlety do cuk-
rárny či pivovaru a jiných…
Rozvolnění jsme koncem května 
řádně oslavili velkým grilováním
s reprodukovanou hudbou. Celá 

Poděkování manželům Károvým a něco málo ze života 
z Domova pro seniory…

akce byla ve veselém duchu, převážná část klientů se po dobu omezení 
neviděla, takže si měli co vyprávět. K večeři jsme každému klientovi ogri-
lovali buřtík, který jim po dlouhé době přišel k chuti, sedělo se a popíjelo 
až do večera. Všem se „ grilovačka“ moc líbila a my doufáme, že budeme 
moci našim klientům v příštích měsících alespoň trošku vynahradit izolaci, 

kterou museli díky pandemii podstoupit. V brzké době nás čekají další spo-
lečenské akce a my se na ně moc těšíme. Za celý tým Domova Vám všem 
srdečně přejeme pohodové léto plné slunných dní a společenských zážitků.

Za tým DPS Šluknov:
Michaela Matulová a Lucie Vyskočilová – aktivizační pracovnice

Prádelna Jiříkov dostává nové vybavení 
V předchozím článku jsme Vám 
blíže představili Skupinu společ-
ností „…a máme pro Vás práci!“, 
která se už 10 let zaměřuje na 
zaměstnávání lidí se zdravotním 
postižením a sociálním vylouče-
ním.  Ve Šluknovském výběžku 
aktuálně zaměstnáváme přes 
150 zaměstnanců. 
Jsme rádi, že se nám daří po-
stupně postupovat kupředu, a to 
i přes nelehkou situaci v rámci 
světové pandemie, která i pro nás 
znamenala poměrně velké kom-
plikace. Museli jsme hodně řešit 
organizaci práce, protože většina 
našich zaměstnanců je z rizikové skupiny a taky jsme pocítili uzavření uby-
tovacích a restauračních zařízení, které tvořily velkou část našich klientů. 
Těší nás, že situace se již zlepšuje a věříme, že se k nám tito klienti co nej-
dříve vrátí. Tato doba nás však přinutila, stejně jako mnoho dalších firem
a podnikatelů, k novým věcem, a tak jsme začali prát i pro jednotlivce. 
Již máme zprovozněné sběrné místo pro veřejnost ve Varnsdorfu. 
Tuhle službu ocenily zejména maminky, které musely kromě řešení pracov-
ních úkolů z domácí kanceláře zajišťovat i domácí výuku svých ratolestí, 
suplovat školní jídelnui družinu, a samozřejmě musely také zajistit běžný 
chod domácnosti. 

„Jak nám bylo řečeno několi-
ka zákaznicemi, velmi dobře 
jim padlo, když alespoň jednu
z těchto činností mohly přeho-
dit na „někoho jiného“ a my 
jsme rádi, že jsme takto těmto 
maminkám mohli pomoct,“ 
říká obchodní ředitel Lukáš 
Michalčin.
I navzdory krizi pokračuje stě-
hování naší brněnské centrály 
do nových, větších prostor,
a v Jiříkově postupně do-
končujeme drobné stavební 
úpravy na budově bývalého 
domova sociálních služeb ve 

Štefánikově ulici, kde je naše místní centrála a také provozovna prádelny. 
Prádelna JIŘÍKOV dostala nové plynové sušičky, které znamenají ekolo-
gičtější provoz oproti elektrickým, a pro naše zákazníky to také znamená, 
že naše služby budou ještě kvalitnější. Přece všichni víme, že „nové koště 
lépe mete, než to staré.“
V nejbližších době chystáme otevření sběrného místa pro veřejnost také ve 
městě Jiříkov a to přímo v provozovně prádelny, abychom našim zákazní-
kům usnadnili přístup k našim službám. 
Těší nás, že i přes nelehké chvíle v této době jste stále s námi!

Text: Lukáš Michalčin, obchodní ředitel
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Evropský den proti vloupání do obydlí
Dne 16. 6. 2021 proběhl Evropský den proti vloupání do obydlí. V rámci 
prevence kriminality Vám chceme připomenout základní pravidla zabez-
pečení objektů a to z těchto důvodů:
 Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé dostávají do 
obydlí nejčastěji překonáním vstupních dveří, přes balkon nebo okny, kte-
rá nechávají lidé v době své nepřítomnosti často nezabezpečená. 
 K nezvané návštěvě mnohdy napomáhá právě ponechání otevřené 
okenní ventilace či mikro ventilace. Vloupání se do obydlí a jeho vykradení 
přes mikro ventilaci může pachateli trvat kolem jedné minuty.  
„Základem efektivního zabezpečení obydlí je proto zamykání a zavírání 
oken. A to i ve chvílích, kdy si člověk odejde z domova jen na moment pro 
něco do obchodu nebo jde vynést odpadky. Je proto vhodné si návyk za-
mykání osvojit a zautomatizovat, protože samotné překonání obyčejných 
nezamčených dveří trvá do 5 sekund, u bezpečnostních nezamčených dveří 
trvá zloději otevření pouhých 15 sekund“, apeluje na důležitost základní-
ho zabezpečení zamykáním plk. Mgr. 
Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení 
prevence Policejního prezidia ČR.
 „Byť počet vloupání do obydlí v celé Ev-
ropě v posledních letech klesá, a nejinak 
je tomu i v ČR, tak tato trestná činnost 
stále patří mezi ty nejpočetnější. Tato 
kampaň upozorňuje na skutečnost, že 
na zabezpečení obydlí je třeba neustále 
myslet, protože pachatelé dokáží využít 
jak toho, že jste odjeli na dovolenou, tak 
i toho, že jste si odskočili třeba jen do 
restaurace nebo na nákup. A že zabezpe-
čení je nejen o technických opatřeních, 
ale zejména o našem běžném chování
a zvycích“, říká JUDr. Michal Barbořík, 
ředitel odboru prevence kriminality Mi-
nisterstva vnitra.
Při odchodech či odjezdech z domova 
mějte stále na paměti pár základních 
pravidel. 
 Neupozorňujte nikdy na svou nepří-
tomnost na sociálních sítích a nechlubte 
se ve svém okolí odjezdem z domova. 
  Chraňte své cennosti a pocit osob-

ního bezpečí. Nenechte si vloupáním pachatele narušit integritu Vašeho 
domova. 
  Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří Vám na něj 
dohlédnou, pravidelně vybírají poštovní schránku a zalévají květiny. 
  Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou opat-
ření, která vás nic nestojí - nezapomínejte uzamknout všechny vstupy, za-
vírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí 
takto zlodějům i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí napomáhá.
Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstu-
pujte sami dovnitř. Pachatel může být ještě na místě a Vy můžete znehod-
notit případné stopy. Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158.
Více informací k zabezpečení svých objektů jsou pro všechny zájemce do-
stupné v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ nebo na webových stránkách 
http://www.stopvloupani.cz.

Sepsala a upravila Bc. Petra Jelínková. Manažer prevence kriminality

JSME ZPĚT
Milí Šluknováci,
po měsících, kdy jsme se nemohli 
hromadně v rámci komunitní práce 
setkávat (nebo jen virtuálně) vám
s radostí oznamujeme, že jsme zpět 
v plné formě a připraveni dohnat 
čas, který rozhodně nebyl ztracený. 
Natočili jsme pro vás několik videí 
s nejrůznější tematikou (https://
www.youtube.com/channel/UCx-
t5uGDwESMm_IiSut0a_Pw/vi-
deos), ale co je více než se setkávat 
osobně?
Proto vám chceme krátce předsta-
vit, co pro vás chystáme.
Již jsme začali dětským dnem, vel-
kým bazarem a na prázdniny chys-
táme víkendový pobyt, sportovní 
turnaje a mnoho dalšího. O všech 
akcích vás budeme informovat na 
facebookovém kanále naší Charity 
nebo si o nich můžete přečíst na 
plakátech a letácích.

Nadále nabízíme pomoc při hle-
dání zaměstnání, pomůžeme vám 
sehnat doktora, nabídneme vám te-
matické knihy z naší knihovny, mů-
žete si zahrát v hudebně, jedenkrát 
týdně připravujeme akci pro rodiče 
s dětmi, které nechodí do školky, 
a mnoho dalšího.
Jsme rádi, že tu s vámi jsme již de-
sátým rokem a těšíme se na mno-
há další setkání. Sledujte nás na 
https://www.facebook.com/chari-
tasluknov.
tým komunitní práce Oblastní cha-
rity Šluknov
Jan Cína, tel.: 734 799 080
Roxana Kovačová, tel.: 704 605 
770
Lea Veverková, tel.: 734 328 986
(Komunitní práce je podporována 
Úřadem vlády ČR).

Kamila Svobodová
Oblastní charita Šluknov

Poradna v kostce mění 
provozní dobu

Kateřina Luňáková
Asistentka a kariérová poradkyně, Kostka Krásná Lípa, p.o.

V červenci letošního roku tomu bude 10 let od zaregistrování sociální služ-
by Odborné sociální poradenství a otevření Poradny v Kostce. Po ukon-
čení tříletého projektu fi nancovaného z Evropského sociálního fondu se 
vracíme k dvoudenní provozní době v komunitním centru Kostka Krásná 
Lípa. A k tomu zůstává zachována terénní forma poskytování poradenství. 
Služba je poskytována ve všech 18 obcích Šluknovského výběžku. V obou 
případech je lepší si předem sjednat schůzku u poradců Mgr. Romana Cu-
palová, tel. 777 291 359, JUDr. Miloš Hanzlíček, tel. 
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TLUKOUCÍ SRDCE ETNY (pro Šluknov)
To jsou momenty! To je život! Překypuji vděčností. Když uvážím, že ješ-
tě před třemi hodinami jsem se mírně zoufalým tónem ptal nebes: “Bože, 
kde je mé štěstí? Kam se podělo cítění Cesty? A proč se zas ozývá ta stará 
hloupá úzkost?”
A teď? Jaké plné okamžiky! Jaké fascinující chvíle! 
Jsem ve výšce zhruba 2900 metrů nad mořem. Do stanu se mi opírá horský 
vítr a ze vzdálenosti možná jen pěti set metrů ke mně doléhá zvuk podobný 
mořskému příboji. Ale není to příboj. Jsou to sopečné erupce. 
Ze svého hlavního kráteru Etna před mýma očima chrlí k obloze celé oh-
ňostroje žhavé lávy a osvětluje okolní prostor. Ve vzduchu páchne síra. Je 
jen pár stupňů nad nulou, ale zem, na které ležím, mě hřeje do zad. Páni, 
mám čtyřhvězdičkový stan s vlastním geotermálním vytápěním!
Když jsem tady před pár hodina-
mi kopal nohou do země, abych si 
vytvořil rovnou plochu na spaní, 
odkrývaly se mi nejrůznější odstíny 
sopečné hlíny a písku a zpoza mých 
podrážek stoupala pára. Ty barvy! 
Okrová, žlutá, železitě hnědá, čer-
vená, fialová... A dokonce růžová! 
A stejně tak lávové kameny, za něž 
jsem upínal lanka svého stanu. Ta-
ková pestrost barev a tvarů! 
Postavit stan byl v prudkém vět-
ru docela oříšek, ale povedlo se.
A v měkké půdě bylo překvapivě 
možné použít i kolíčky. V jednom 
místě, kde se mi podklad zdál příliš 
horký, jsem pak podlážku podestlal 
pár hladšími kameny, aby se horkem nepoškodila. 
Teď ležím a teplo prohřívající mi záda mě uklidňuje. Jediné obavy, které 
mi probíhají myslí, plynou z oněch sirných výparů. A také z vodní páry, 
která mi pod karimatkou kondenzuje. Nerad bych se probudil přiotrávený
a v kalužích vody...
Ale fouká silný vítr a stan se tedy neustále provzdušňuje. Síru už dýchám 
alespoň dvě hodiny a zatím nic výrazného nepociťuji. Jen to trochu pálí do 
nosu, takže v poho. A snad ani s těmi kalužemi to nebude takový problém. 
Vypadá to, že zkondenzovaná voda se zase rychle odpařuje.
Vybral jsem dobré místo. Leží na samotném jižním okraji kráteru Barba-
gallo, který evidentně v roce 2003 Sicílii postrašil silnou erupcí. Jsem tady 
schovaný před studeným severákem za menší skalistou stěnou, odkud 
jsem před pár hodinami mohl pozorovat nádherný západ slunce. Teď ven-
ku svítí už jen srpek měsíce, kterému dělá společnost večernice. Večernice 
za jeho zády a kousek nad ním ještě jedna zářivá hvězda, které jsem si nikdy 
dříve nevšiml. 
Zhruba pět set metrů pode mnou se vznáší hustý prstenec mračen, který 
jen na některých místech dovoluje světlům měst v nížinách proniknout až 
sem nahoru. Zato světlo ohnivých erupcí Etny, které se mi dříve, ze vzdále-
nosti několika desítek kilometrů, obvykle ztrácelo v mracích, teď září přede 
mnou v celé své kráse. 
Někdy to z kráteru zaburácí opravdu silně a já jsem v tu chvíli moc rád, 
že jsem schovaný za svou kamennou stěnou. Tahle ohnivá královna Sicílie 

budí nevýslovný respekt a přiznám se, kdybych měl jen o něco tenčí spojení 
s energií země, které mi dodává klid a odvahu, už bych asi upaloval strachy 
dolů. 
Původně jsem hodně váhal, kde se utábořím. Našel jsem ještě jedno atrak-
tivní místo na severním cípu kráteru. Byl tam jeden vyhloubený ďolík
v černé lávovité suti. I z něj stoupala teplá pára slibující vyhřátá záda. Chvíli 
jsem tedy uvažoval, že ďolík ještě více prohloubím, aby byl krytý před vě-
trem a zkusím absolvovat svou první zimní vysokohorskou noc pod širá-
kem. 
Ovšem tahle díra by neřešila případný déšť. A ani před větrem by mě na-
konec nechránila tak dobře jako stan. A když jsem po vyhrabání pár čísel 
sáhl do míst, která jsem právě vyhloubil a zjistil jsem, že z nich teplá pára 

záhadně přestala vycházet, bylo 
rozhodnuto: vyhrává stan.
Prstenec mraků se roztrhal a od-
halil “vánoční” výzdobu rovin na 
pobřeží. Katánie se přede mnou 
rozprostírá v celé své jemné blikají-
cí elektrické kráse. O kus dál na ob-
zoru pak Syrakusy. Když vzhlédnu, 
na obloze pableskují hvězdy. 
Náhle jedna hvězda padá. Přeji si 
štěstí a usměju se. Už ho mám. Zas 
je se mnou. Jsem šťastný. Alespoň 
pro tuto chvíli...
Je to noc plná světel. Kráter dál oza-
řuje oblohu nad sebou svou oranžo-
vou září a chrlí do vzduchu žhavé 
kusy lávy, které se následně jako 

desítky ohnivých průzkumníků rozbíhají dolů z okraje kráteru. 
Pozoruji, jak po svazích Etny stékají menší proudy lávy. Po těch svazích, 
pod nimiž jsem původně plánoval spát. Po svazích, o nichž jsem si ještě 
odpoledne říkal, že bych si k nim zítra možná zašel na výlet. Teď jsem ten 
nápad rychle vyhnal z hlavy a naopak si gratuloval, že jsem respektoval vý-
stražné tabule a nevstoupil do zakázané zóny.
Vítr ustal a kouř kráteru, který ještě před chvílí stoupal vzhůru a byl větrem 
odnášen do nitra Sicílie, teď klesá dolů a roztéká se po svazích kolem krá-

teru. Po každé silnější erupci se ozve mocný zvuk, jako když se obrovská 
mořská vlna tříští o pobřežní útesy. Hádám, že je to způsobeno dopadem 
lávy zpět do nitra kráteru. 
“Není to tu bezpečné?”, ptám se po chvíli s mírnými obavami sám sebe. 
“Nejsou třeba dnes erupce silnější než obvykle? Nemůže láva doletět až 
sem ke mně? Nejsem přeci jen moc blízko?”
Podívám se na protější svah a na sněhovém poli zahlédnu velkou temnou 
skvrnu v podobě hlavy dinosaura. Na jak obrovské síle to dnes trávím noc?! 
Uhnízdil jsem se na obří hlavici, která by lusknutím prstu mohla ukončit 
fiktivní vládu lidského druhu na této zemi...
Jsem sám. A jsem teď asi blíže hlavnímu kráteru než kdokoli jiný. Ta síla je 
všude kolem mě i přímo pode mnou. Cítím jí. Cítím jí a choulím se do ní. 
Odevzdávám se jí. A věřím, že to bude dobrá noc. Noc s královnou Sicílie
a celé Evropy. Noc v láskyplném objetí Etny...

Text a foto: Ondřej Landa
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KŮROVEC VERSUS TURISTICKÉ TRASY 
V LABSKÝCH PÍSKOVCÍCH

Uzavřené turistické trasy na úze-
mí NP České Švýcarsko
V roklích, kde je smrk ztepilý pů-
vodní dřevina, dostala přednost 
příroda s přirozeným rozpadem
a zmlazením lesa. To je ale na úkor 
bezpečnosti na turistických tra-
sách a z toho důvodu jsou některé 
úseky TZT v NP České Švýcarsko 
uzavřeny nebo budou přeloženy.
Kůrovec, správně lýkožrout smr-
kový, latinsky Ips Typographus, je 
malý brouček o velikosti 5 mm. Na 
jaře začíná brouk vylétat a pokud 
má dobré podmínky, tak se přemnoží. Napadá smrk ztepilý, zejména mo-
nokultury. Dobrými podmínkami pro jeho nadměrné rozmnožení je teplo 
a sucho. Stromy se při nedostatku vláhy přemnoženému hmyzu neubrání.
ZA SUCHA SE STROMY PŘEMNOŽENÉMU KŮROVCI NEUBRÁNÍ
Za normální situace strom brouka zalije svou pryskyřičnou mízou a zadusí 
ho. Tak jako vše v přírodě má svůj význam i lýkožrout. Za normálního sta-
vu napadá jen staré a oslabené stromy, přispívá tak za normálního stavu
k omlazení lesa. Kůrovec má i svého predátora a tím je datlík tříprstý. 
Živý se dřevokazným hmyzem a jeho larvami. Prvně po šedesáti letech byl
v Labských pískovcích pozorován poblíž Mezní Louky v dubnu 2020.
Velmi suché roky 2018 a 2019 vytvořily pro lýkožrouta smrkového ideální 
podmínky a mohl se tak namnožit a vylétnout vícekrát za rok. Došlo tak 
na velkých plochách lesa, kde převládal smrk ztepilý, k odumření lesa. Na 
území, kde hospodaří státní podnik Lesy České republiky, se napadené 
smrky začaly ve velkém množství těžit. To má za následek rozježděné cesty 
a často ve smyslu, když se kácí les lítají třísky, poničené turistické značení 
včetně směrovek a rozcestníků.

STROMY NAPADENÉ 
KŮROVCEM JSOU 
B E Z P E Č N O S T N Í 
HROZBOU
Turisté se často brodí 
blátem a procházejí 
kolem nebývalých sklá-
dek dřeva. Ve větší míře 
potkávají lesnickou 
techniku a kamiony od-
vážející dřevo. Násled-
kem těžby vznikají roz-
sáhlé holiny, kde zmizel 
les v průběhu krátkého 
období.
Na území Národního 
parku se les nechává 
přírodnímu procesu, 
zejména v tzv. „pod-
máčených smrčinách“. 
To jsou zejména údolí 
a rokle. Rozpad těchto 
zasažených smrkových 
lesů může trvat i něko-
lik roků. Po tu dobu se 
stává les nebezpečný. 
Uschlé stromy jsou 

napadeny dřevokaznou houbou a stávají se křehké, a i při malém větru se 
lámou. Většinou se nejdříve odlamují špičky a potom celé stromy.
NĚKTERÉ TURISTICKÉ TRASY V NÁRODNÍM PARKU SE UZAVÍRA-
JÍ
Aktuální situace v národním parku České Švýcarsko má za následek pro 

turisty uzavřené turistické trasy v postižených lesích. Správa NP nejprve 
začala těžit napadené stromy kolem turistických tras, tzv. bezpečnostní 
kácení, příkladem je těžba v okolí stezky Mezní Louka – Pravčická brána
a v Edmundově soutěsce. Potom Správa NP přehodnotila stanovisko
k bezpečnostnímu kácení podél turistických stezek a již se neprovádí tak 
intenzivně jako u zmíněných TZT.
BUDE SE ČEKAT, AŽ PŘÍRODA LES OMLADÍ
V roklích, kde je smrk ztepilý původní dřevina, dostala přednost příroda
s přirozeným rozpadem a zmlazením lesa. To je ale na úkor bezpečnosti na 
turistických trasách a z toho důvodu jsou některé úseky TZT v NP České 
Švýcarsko uzavřeny nebo budou přeloženy.
JAKÉ BUDOU DOPADY NA CESTOVNÍ RUCH NEVÍME
Najít rovnováhu mezi těmito dvěma polohami, kde na jedné straně je při-
rozená příroda a na druhé straně návštěvníci a tím pádem cestovní ruch, je 
velmi obtížné. KČT spolu se Správou NP hledá postup, jak tento stav nej-

lépe překlenout. Pro značkaře KČT je priorita zajištění informací v terénu
a návštěvníka turistu po TZT vést bez bloudění.
UZAVŘENÉ TRASY:
V současné době jsou na území národního parku ČESKÉ ŠVÝCARSKO 
uzavřeny tyto TZT na území NP ČŠ:
- Modrá v úseku Panenská Jedle – Hadí pramen
- Zelená v úseku Šternberk – Vlčí potok
- Žlutá v úseku Divoká soutěska (rozc.) – Divoká soutěska (horní přísta-
viště)
- Žlutá v úseku Hřebec – Černá brána (rozc.)
- Žlutá v úseku Mezní Louka – Šaunštejn
- Červená Mezní Louka – Malá Pravčická brána je vedena částečně přelo-
ženou trasou. Prodloužení cca o 0,5 km.
Připravuje se přeložení modré TZT v úseku Mezní Louka – Zámeček
Všechny uzavřené TZT jsou uzavřeny dočasně. Doba uzavírky bude závis-
lá na přirozeném vývoji nebo zásahem ze strany Správy NP.
V Českém Švýcarsku zůstává i tak dost pro turistu atraktivních cílů a stojí 
za to návštěva tohoto území pískovcových skal.
ŠANCE PRO OKOLNÍ REGIONY
Již několik let se vedou debaty o tom, že turistické zatížení na území Ús-
teckého kraje není vyvážené. Exponovaná místa Českého Švýcarska jsou 
zejména v letní sezóně téměř kriticky přelidněna, zatímco jiné destinace 
jako Lužické hory, Krušné hory či Dolní Poohří by větší návštěvnost nao-
pak uvítaly. A proto uzavírky turistických tras národního parku v důsled-
ku kůrovcové kalamity pomohou návštěvníky přesměrovat na jiná krásná 
místa, která si rovněž zaslouží pozornost turistických návštěvníků z tu-
zemska i zahraničí.

Poškození cesty při vyvážení 
dřeva - modrá TZT Zelený kříž - 

Tomášov

Přeložené trasa červené E3 v úseku Mezní 
Louka - Malá Pravčická brána

To je on kůrovec, lýkožrout smrkový, Ips Typographus

Čerpáno z: turisticky-magazin.cz
foto: archiv AOPK, Václav Nič
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Konečně živý fotbal
Po nekonečně dlouhé nucené odmlce se v červnu mohlo začít sportovat 
na venkovních hřištích téměř bez omezení. Ze všeho nejdříve začaly hrát 
přátelská utkání a malé turnaje děti a hned potom se rozběhly přátelské zá-
pasy dospělých. Navázalo se na přerušenou spolupráci z dřívějška a tak se 
utkaly týmy, které se znaly již dávno. Ve Šluknově se jako první představili 
dorostenci Neugersdorfu z kategorie U19. Za skvělé podpory spokojených 
diváků naši vyhráli 3:2 a protože šlo o první přípravu, trenér vystřídal cel-
kem 20 hráčů.
Krajský fotbalový svaz uspořádal 
svůj Covid cup a naši se 12. června 
doma utkali s tradičním soupeřem 
Union Děčín. SK Šluknov snadno 
vyhrál 13:1 a chystal se na druhé 
utkání turnaje, které se mělo hrát 
v Trmicích. Nakonec ale nedošlo 
ke shodě na termínu zápasu a ten 
se tedy neuskutečnil. Podle rozhod-
nutí vedení svazu vyhrál Šluknov 
kontumačně 3:0 a připsal si druhé 
vítězství.
16. června pak své první utkání po 
rozvolnění sehráli naši dorosten-
ci. Nastoupili v České Kamenici
a remizovali 4:4, když branky vstře-
lil Zbončák, Nejedlý, Holešovská
a David Setl. Také dobré vykročení.
V sobotu 26. června se fotbalisté 

rozloučili se sezónou 2020/2021. Před spokojenými fanoušky se utkala 
mužstva „bílých“ a „červených“, složená ze šluknovských hráčů Áčka, 
Béčka i dorostu. Nakonec „bílí“ nad „červenými“ vyhráli 8:5, takže byli 
spokojeni všichni.
A co bude následovat dál? Koncem června bude provedeno rozlosování 
krajských a okresních fotbalových soutěží, kdy se dozvíme jména prvních 
soupeřů. Vlastní soutěž pro Áčko začne 7. srpna a tak věřme, že naši hráči 

budou stejně úspěšní, jako byli v už 
dvakrát přerušených ročnících.
Děkujeme Davidovi!
24. června se vedení fotbalového od-
dílu na srdečném setkání rozloučilo 
s Davidem Žemlou, který mnoho let 
vedl družstva našich nejmladších 
fotbalistů. Naučil je nejen zákla-
dům kopané, ale i disciplině, cílevě-
domosti a sounáležitosti a respektu 
ke kolektivu spoluhráčů. Pod jeho 
vedením se žákovská družstva stala 
několikrát přeborníky okresu i vítě-
zi mnoha turnajů. David odchází
z pracovních a rodinných důvodů 
a my všichni jsme mu za jeho práci 
velice vděční a přejeme mu mnoho 
úspěchů a pohody ve všem, čím se 
bude nadále zabývat. (Na obrázku 
je David a jeho úspěšní svěřenci).

Text a foto:  Ing. Milán Kořínek

V ČESKÉM ŠVÝCARSKU HOřELO, 
OHEŇ JE UHAŠENÝ

Požár v blízkosti Zadních Jetřichovic (18. - 19. 6. 2021), foto: Správa NP Saské Švýcarsko

Čerpáno z: www.npcs.cz

V pátek odpoledne (18. 6. 2021) vyjeli 
hasiči k požáru lesa v oblasti Zadních 
Jetřichovic. Kouř stoupající z lesa byl 
jako první ohlášen z německé strany. Na 
ploše čtyř hektarů (EDIT 22. 6. 2021: Po 
upřesnění rozlohy požářiště pozdějším 
měřením se jedná o 2 hektary) shořela 
část smrkového porostu odumřelého
v předchozích letech kvůli dlouhodo-
bému suchu a následnému napadení 
lýkožroutem smrkovým. K hašení bylo
v pátek povoláno 14 hasičských jedno-
tek a vrtulník. Hasičům se šíření ohně 
podařilo zastavit již v pátek, v sobotu 
byla plocha dohašena. V současné době 
je požářiště pravidelně kontrolováno za-
městnanci správy národního parku. Pří-
čina vzniku požáru není zjištěna, přiro-
zený vliv, kterým je v Českém Švýcarsku 
zahoření od blesku, lze spíše vyloučit, 
neboť v předchozích dnech nebyla za-
znamenána žádná bouřka.
Správa Národního parku České Švýcar-
sko děkuje všem zúčastněným hasič-
ským jednotkám za uhašení požáru
v náročném terénu národního parku, 
navíc za extrémních letních teplot.
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Zednické práce
- podřezávání domů
- stavby a rekonstrukce komínů
- fasády a zateplování domů
- obklady a dlažby
- malířské práce
- kamenické práce
- sádrokartonářské práce
- JÁDROVÉ VRTÁNÍ
(10mm-500mm)

Adrian Ucrainschi, tel. 774 186 101, 

a.ukrajinsky@seznam.cz

ZDE JE MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU
Kontakt:

sluknovak@mesto-sluknov.cz


