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Stavební práce na ZŠ Šluknov
V loňském roce město Šluknov 
realizovalo stavební úpravy na zá-
kladní škole v Žižkově ulici, které 
spočívaly v úpravě přístupu do 
školy, chodby spojovacího krčku, 
nově vznikly prostory školního 
poradenského pracoviště a toalety 
pro imobilní osoby a zaměstnance. 
Hlavním důvodem těchto staveb-
ních úprav byla modernizace části 
objektu, zřízení imobilních přístu-
pů ke škole i v rámci školy a taktéž 
nutnost zřízení vhodných prostor 
pro pracoviště školního psycholo-
ga, díky nimž byl opraven léta nevy-
užitý školnický byt.
A když se ohlížíme na činnost pro-

vedenou v loňském roce, nabízí se 
otázka pokračování – co letos? 
V letošním roce probíhají stavební 
úpravy na hlavní budově školy ZŠ
J. Vohradského, kdy se rekonstruu-
je podstatná část přízemí levého 
křídla objektu. Hlavní činností je 
zde modernizace učebny příro-
dopisu, laboratoře k této učebně
a kabinetu, a dále pak zřízení 
prostor školního poradenského 
pracoviště pro tuto školu.
A co se vlastně dělalo a co bude vý-
sledkem? Celková akce má tři rovi-
ny – dodávka stavebních prací, do-
dávka nábytku a dodávka výpočetní 

Pokračování na str. 2

31.8. 2019
(14:00-22:00)

Letní koncerty „Jsme zpět pod 
širým nebem“ jsou u konce a my 
již v tuto chvíli připravujeme další 
akci, kterou pořádá město Šluknov 
ve spolupráci s městem Sohland. 
Tímto Vás srdečně zveme na „3. 
PIVNÍ SLAVNOSTI-BIERFEST  

ŠLUKNOV - SOHLAND“, které 
se uskuteční dne 28. srpna 2021 od 
14:00 hodin v zámeckém parku ve 
Šluknově.
Více informací k programu nalezne-

te na plakátu na str. 8

Již delší dobu mi v hlavě ležela výzva, která nás před pár lety napadla u pivka.
To pivko jsme popíjeli v naší oblíbené restauraci Balaton v Rožanech a plánovali (po 
úspěšné expedici k Baltskému moři) další výpravu. A tak se zrodil nápad, dáme něco stylo-
vého. Expedici z restaurace Balaton k jezeru Balaton (celkem 720km). 
S každým dalším pivkem jsem se utvrzovali v geniálním nápadu a výsledkem byla dohoda, 
která se musí dodržet!
Covid náš plán o rok oddálil, ale sen se stal skutečností a dne 02.07.2021 vyrazila parta 
ve složení Tomáš Luft, Tomáš Luft ml., Tonda Fráník (Tonda), Tonda Fráník ml. (Eda), 
Láďa Kočí, Míra Doubek, Tomáš Bršlica (Kosťa), Zdenda Hodboď (trenér) směr Balaton. 

Tour de Balaton aneb z Balatonu k Balatonu

Pokračování na str. 16, 17
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techniky.
V rámci stavebních prací byly dotčené místnosti kompletně rekon-
struovány. Byly vyměněny podlahy, včetně jejich nového podkladu – nyní 
tak máme nové parkety, byly provedeny opravy omítek, vyměněna okna, 
zhotoven nový akustický podhled, včetně osvětlení a nové elektroinstala-
ce. Mezi učebnou přírodopisu a laboratoří vznikly nové posuvné dveře.
V zadní části přízemí bylo vybudováno nové školní poradenské pracoviště 
– učebna s oddechovou místností a sociálním zařízením.
Vybudované a rekonstruované místnosti budou vybaveny odpovídajícím 
nábytkem – lavicemi, židlemi, stoly, skříněmi atd. a doplněny výpočetní 
technikou, zahrnující projekční dotykové tabule, PC, tablety, mikroskopy, 
fotoaparáty pro časosběrné focení a další výukové pomůcky.
Prostory mají být předány do užívání v průběhu měsíce srpna tak, aby byla 
zaručena nerušená výuka v těchto prostorách. Doufáme, že se nové pro-
středí bude líbit žákům i učitelům a povede k rozvoji a prohloubení znalostí 
studentů.
Akce je dotací ve výši 90 % z celkových nákladů podpořena z Integrované-
ho regionálního operačního programu.

Pokračování ze str. 1

Stavební práce na ZŠ Šluknov

za ORŽP Bc. Michal Bušek

Fasáda Domu kultury Šluknov 
V letošním roce pokračujeme
3. etapou celkové revitalizace fa-
sády Domu kultury Šluknov. Před-
mětem prací je východní fasáda, 
tj. boční fasáda nad sousedním 
objektem č.p. 319 – fasáda je vi-
ditelná zejména z pěší zóny a z ul.
T. G.Masaryka u ohradní zdi zá-
meckého parku.
Stávající fasáda byla již dožilá,
jádro omítky se drolilo a omítka 
odpadávala, čímž ohrožovala nejen 
objekt č.p. 319, ale též chodce na 
pěší zóně. V dnešní době můžeme 
na pěší zóně vidět podpěrné lešení, 
které vynáší horní lešení potřebné 
ke stavebním pracím. Toto lešení 
je částečně vyneseno do těchto boč-
ních pilířů a vyvěšeno na fasádě Domu kultury tak, aby svojí vahou nezatížilo původní krov sousedního objektu. 
Nová omítka, dodávána fi rmou REMMERS, je založená na vápenné bázi a dodavatelem stavebních prací je fi rma 
WAKOS s.r.o. Rumburk. Akce je spolufi nancována z Programu regenerace Městské památkové zóny Minister-
stva kultury a zároveň byla podána žádost do Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého 
kraje pro rok 2021.
Výsledná podoba fasády vychází z původního vzhledu – kombinace hladké štukové omítky a hrubovrstvé stříkané 
omítky. Objekt Domu kultury Šluknov je nemovitou kulturní památkou, tak jedinou výjimkou povolené změny 
vzhledu je změna původního nápisu „SPARKASSE“ (Spořitelna) na „DŮM KULTURY“. 

za ORŽP Bc. Michal Bušek
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Vážení a milí spoluobčané,
léto právě vrcholí a já doufám, že toto krásné období prožíváte ke své spo-
kojenosti. Na nedostatek srážek, jak tomu bylo v minulých letech, si stěžo-
vat nemůžeme a přírodě to jistě prospěje. A co se právě děje nebo chystá
v našem městě?
Výměna plotů u mateřské školky a na dětských hřištích
Právě byla zahájena výměna plotu u MŠ ul. Žižkova. Původní dřevěný plot 
byl sice vzhledově stále ještě pěkný, ale vzhledem k jeho opakovanému 
ničení ze strany vandalů jsme přistoupili k jeho výměně. Mateřská školka 
se nachází na sídlišti a bohužel se opakovaně řešily problémy s ničením 
plotových planěk, přelézáním do zahrady, která je nově zrekonstruovaná
a ničením majetku. Budovu školky přestěhovat na lepší místo zkrátka ne-
lze, proto jsme se rozhodli pro vybudování nového, kovového, vysokého 
plotu, který bude jistě lépe odolávat útokům ze strany vandalů. Další plo-
ty, které lemují dětská hřiště v ul. Lužická a ul. Sokolská (nad služebnou 
policie) jsou již za hranou své životnosti a budou také vyměněny za ploty 
kovové. 
Práce na hřbitově v Království
V současné době probíhají práce na úpravě hřbitova v Království, v srpnu 
mají být dokončeny. Jedná se o akci, o které rozhodovali a vybrali ji hlaso-
váním občané města v rámci tzv. participativního rozpočtu. Na hřbitově 
bude vydlážděna hlavní cesta, bude instalovaná lavička a u vchodu nová 
infotabule. Lavičku zakoupila paní Bärbel Henss (zástupkyně bývalých 
rodáků obce Království). Paní Henss se podílí na organizaci každoročního 
setkání rodáků z Království, které se uskuteční i letos 14. srpna. Pro připo-
menutí uvádím, že město se stalo vlastníkem hřbitova v Království převo-
dem od církve před třemi lety. Tím se město Šluknov stalo vlastníkem dvou 
hřbitovů a každý z nich vyžaduje rekonstrukci. Před několika málo lety byly 
provedeny dílčí úpravy na hřbitově ve Šluknově – obnova zeleně, vybudo-
vání nového parkoviště, rekonstrukce hřbitovní kaple. Letos se pracovalo 
na hřbitově v Království, na příští rok plánujeme rekonstrukci urnového 
háje na hřbitově ve Šluknově.
Rekonstrukce tenisového kurtu
Povrch tenisového kurtu na městském stadionu je již dlouhou dobu ve 
velmi špatném technickém stavu. Z důvodu zájmu veřejnosti o pronájem 
kurtů jsme se rozhodli jej kompletně zrekonstruovat. Ovšem příprava ne-
byla zcela jednoduchá. Bylo třeba vypracovat projekt a vybrat firmu, která 
se na tento druh práce specializuje. V září budou zahájeny práce na obno-
vě povrchu a v říjnu budou dokončeny. Nevím, zda tenisté stihnout ještě
v letošním roce vyzkoušet hru na novém povrchu, ale od jara příštího roku 

zcela jistě. 
Zahájení oprav komunikací
Jak jsem Vás již v minulém čísle 
novin informovala, získali jsme 
dotaci na kompletní opravu po-
vrchů komunikací v ul. Dvořákova 
a ul. B. Němcové. V srpnu budou 
zahájeny práce stržením povrchů. 
V září bude provedena obnova 
dešťové kanalizace v obou ulicích, 
následně se bude pokládat nový 
povrch. Předpokládáme, že práce 
potrvají do poloviny měsíce října. 
Je pochopitelné, že v těchto lokali-
tách bude ztížen průjezd i chůze pro 
pěší. Touto cestou bych velmi ráda 
poprosila občany, kteří poblíž bydlí, o trpělivost a shovívavost. Nebude to 
jednoduché, ale odměnou Vám bude na podzim nový povrch komunikací 
bez děr a výtluků a jistě se Vám po něm bude mnohem lépe jezdit i chodit 
než doposud. Velmi děkuji. 
Zlodějům není nic svaté
Majetková trestná činnost má kolísavou tendenci. Záleží na ročním obdo-
bí, na tom, který opakovaný recidivista se případně vrátí z výkonu trestu, 
jaká je poptávka po konkrétním zboží. V současné době se mnohonásobně 
zvedly ceny za stavební materiál a navíc je ho nedostatek. Možná i to bylo 
důvodem, proč neznámý pachatel demontoval a připravil si k odvozu oka-
py ze hřbitovní kaple, která je nově po rekonstrukci, a dále z budovy škol-
ky v ul. Svojsíkova. Naštěstí se na takto „připravený materiál“ přišlo včas
a k odcizení nedošlo. Nicméně máme nedobrou zkušenost z minulosti 
při realizaci investičních akcí, při kterých byl opakovaně odcizen mate-
riál. Touto cestou bych ráda oslovila občany, aby byli obezřetní, opatrní,
a aby svůj majetek před zcizením co nejlépe ochránili. I když je mi jasné, 
že drzost zlodějů je neuvěřitelná. Nerada bych zde šířila strach či paniku, 
ale primární prevence spočívající v zajištění si svého majetku je opravdu 
důležitá. Nebuďte současně lhostejní k majetku svých sousedů, vždyť si 
můžeme být nápomocni navzájem. 
Milí spoluobčané, přeji Vám, aby byl pro Vás srpnový měsíc příjemný, 
abyste si užili pobytu v přírodě a na zahrádkách při grilování a odpočinku. 

Eva Džumanová

RODIČOVSKÉ SCHŮZKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Vážení rodiče!
Ve dnech 27. a 30. 8. 2021 pro Vás pořádáme informační schůzky. Jednu 
plánujeme na dopolední čas, druhou na odpolední. Blíže viz níže!
Schůzky jsou určeny zejména pro rodiče nových dětí, ale zúčastnit se mo-
hou i ti, kteří to již v MŠ znají:
* v pátek dne 27. 8. 2021 od 10:00 hodin ve Svojsíkově ulici č. p. 352 - podle 
počasí buď na školní zahradě nebo v tělocvičně MŠ (1. patro vlevo vzadu);
* v pondělí dne 30. 8. 2021 od 16:00 hodin v Žižkově ulici č. p. 1032 - opět 
podle počasí buď na zahradě nebo ve vstupní aule MŠ.
Program schůzek
- seznámení s MŠ, s učitelkami, provozními zaměstnanci;
- seznámení s dokumenty MŠ (školní řád - práva a povinnosti; školní vzdě-
lávací program...);
- projekty, do kterých je MŠ zapojena;
- co, kdy, kde, jak platit (stravné, školkovné, sponzorské dary - fond SRPŠ, 
výlety, akce školy)
- co má mít dítě s sebou do školky;
- rozdělení dětí do tříd + informace od p. učitelek o speciálních potřebách 
dané třídy apod.;
- odpovědi na Vaše otázky;
- příp. možnost placení stanovených úplat.
Program schůzek je naprosto totožný, tj. je jedno, který termín si vyberete 
a kam dorazíte, bez ohledu na to, kam Vaše dítě chodí nebo bude chodit do 
MŠ od září 2021!
Těšíme se na Vás!

Mgr. Jana Korečková, ředitelka školy
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LIDÉ MOHOU PŘISPÍVAT NA TURISTICKÉ 
VYBAVENÍ NÁRODNÍHO PARKU

Díky ohlášené veřejné sbírce má veřejnost od 
loňského roku možnost podílet se finančním pří-
spěvkem na zlepšování turistické infrastruktury 
Národního parku České Švýcarsko. Od minu-
lého týdne lze na sbírkový účet[1] nově přispět 
také prostřednictvím dárcovského terminálu 
umístěného v informačním centru v Jetřichovi-
cích. Terminál umožňuje darování částky v roz-
mezí 25 až 400 Kč, kterou na základě předchozí 
dárcovy volby odečte z jeho debetní nebo kredit-
ní karty. Výtěžek sbírky využije správa parku na 
průběžnou údržbu a opravy menších kulturně-
-historických a turistických instalací, například 
drobných památek v krajině, turistických pose-
zení a přístřešků, informačních systémů a dal-
ších prvků, které dotváří ráz zdejší krajiny.
Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel Správy Národ-
ního parku České Švýcarsko: „Ze státního roz-
počtu nebo evropských fondů je někdy paradox-
ně snazší získat peníze na větší záměry, než na ty 
drobnější. Drobní dárci nám mohou pomoci při 
vytváření laskavého vzhledu regionu, všichni 
víme, jak moc dokáže potěšit stylově vyřezávaná 
lavička nebo třeba kvalitně zrestaurovaný obrá-
zek ve výklenkové kapličce.“
Turistická infrastruktura je neodmyslitelnou 
součástí území národního parku. Správa par-
ku na ni každoročně vydává zhruba tři miliony 
korun v rámci běžné údržby. Další peníze v řádu 
jednotek až nižších desítek milionů pak vyna-
kládá v rámci jednorázových investic, jakými v 
poslední době byly například rekonstrukce altá-
nu na Mariině vyhlídce, vytvoření naučné stezky 

Česká silnice či obnova úseku Kögle-
rovy naučné stezky Krásnolipskem ve-
doucího územím národního parku nebo 
aktuálně je probíhající rekonstrukce 
přístupu na skalní hrádek Šaunštejn. 
Správa Národního parku České Švý-
carsko tak do turistické infrastruktury 
v území zřejmě investuje nejvíce od dob 
rakousko-uherské monarchie.
Národní park České Švýcarsko každo-
ročně navštíví zhruba 750 tisíc návštěv-
níků, kteří zde stráví 1,5 milionu návště-
vodnů. Příjmy Správy Národního parku 
České Švýcarsko z této vysoké návštěv-
nosti jsou nulové, pokud návštěvníci na 
jeho území v okolí platí za služby, jedná 
se o příjem obcí nebo soukromníků. 
Správa národního parku se proto veřej-
nost snaží do financování infrastruktury 
i ochrany přírody zapojovat na dobro-
volné bázi, a to prostřednictvím veřej-
ných sbírek nebo nákupem funkčních 
suvenýrů (produktová řada Wolfie). 
Poznámka:
[1] Sbírkový účet č. 73035431/0710, 
účel sbírky „Shromažďování finančních 
prostředků na výstavbu a údržbu turis-
tické infrastruktury a péči o kulturní pa-
mátky na území Národního parku České 
Švýcarsko.“
Návštěvníci mohou nově na sbírkový 
účet přispět prostřednictvím dárcovské-
ho terminálu umístěného v informač-

ním středisku v Jetřichovicích.

Čerpáno z: www.npcs.cz
foto: Tomáš Salov

Sněmovna schválila nový typ občanských 
průkazů s biometrickými údaji

Od 2. srpna 2021 se začne vydávat nový typ občanského průkazu, který 
bude obsahovat vysoce zabezpečený bezkontaktní čip, na kterém budou 
uloženy biometrické údaje. Ztíží se možnost občanky padělat a zneužívat. 
Návrh schválila Sněmovna 2. června 2021 ve třetím čtení. Nový zákon o 
občanských průkazech a související změnový zákon stanovuje, že občan-
ské průkazy budou obsahovat biometrické údaje, konkrétně zobrazení ob-
ličeje držitele průkazu a dva otisky prstů. „Schválení nového typu občanky 
je dobrou zprávou pro všechny. Průkaz totožnosti teď bude zabezpečenější 
a budeme s ním moci stále cestovat bez nutnosti mít u sebe pas. Pokud by 
návrh neprošel, o tuto možnost bychom přišli,“ vysvětlil ministr vnitra Jan 
Hamáček (ČSSD). Materiál ještě musí schválit Senát.
Biometrické údaje se povedou v informačním systému evidence občan-
ských průkazů nejdéle po dobu 90 dnů od vyrobení dokladu, a to pro úče-
ly vyřízení jeho případné reklamace. Poté dojde k jejich smazání, protože 
vytvářet jakékoliv databáze, které by biometrické údaje shromažďovaly, 
není povoleno. Biometrické údaje uložené v občanském průkazu zároveň 
nebude možné použít pro jiné účely, než je ověření pravosti občanského 
průkazu a totožnosti držitele občanského průkazu při překračování stát-
ních hranic. Děti mladší dvanácti let nebudou mít povinnost poskytnout 
otisky prstů.
Povinnost zavedení biometrických údajů do občanského průkazu vychází 
z evropského nařízení. Zavedení přísnějších bezpečnostních norem, tj. za-

bezpečení dokladů proti jejich možnému padělání a podvodnému zneuží-
vání totožnosti, má za cíl zvýšení bezpečnosti a zjednodušení výkonu práva 
na volný pohyb občanů EU a jejich rodinných příslušníků. V případě, že by 
biometrické údaje nebyly do občanských průkazů zavedeny, byly by tyto 
průkazy použitelné pouze na území Česka a nebylo by na nově vydávané 
doklady možné cestovat do zahraničí.
Postupná obměna:
Nařízení počítá s postupnou obměnou. Dosud platné občanky budou pla-
tit do skončení jejich platnosti, nejdéle do 3. srpna 2031. Pokud tedy má 
občan vydaný občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, ale bez biomet-
rických údajů s dobou platnosti deset let, může s ním cestovat v rámci EU 
do konce jeho platnosti. To platí jak pro růžovo-modré (polykarbonátová 
kartička velikosti kreditní karty), tak pro zelené občanské průkazy. Občan-
ské průkazy, které neobsahují strojově čitelnou zónu, musí být vyměněny 
do pěti let, jinak s nimi nebude možné cestovat.
Občanku musí mít každý státní občan ČR starší 15 let, který má trvalý po-
byt na našem území a není omezený ve svéprávnosti. V průměru se ročně 
vydá 1,4 mil. občanek. Standardní doba jejich platnosti je deset let.

Klára Dlubalová pověřená řízením Odboru tisku a public relations
Čerpáno z: www.mvcr.cz
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Svoz biopopelnic 
v roce 2021

Svoz nádob s bioodpadem bude ve Šlukno-
vě probíhat ve čtrnáctidenních intervalech 
vždy v úterý (Císařský, Království, Rožany, 
Královka, Nové Hraběcí, Kunratice) a v pá-

tek (Šluknov).

Svoz tříděného odpadu 
– svoz pytlů

Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů s tříděným odpadem se uskuteční dne 
6. září 2021. Sváženy budou žluté pytle s drobným plastem a PET lahve-
mi, oranžové pytle s nápojovými kartony a zelené (nově také šedé) pytle 
s drobnými kovy např. plechovkami od potravin, od krmení pro domácí 
zvířata, plechovky od piva apod. Pytle s vytříděným odpadem připravte na 
obvyklou trasu den předem, tj. v neděli 5. září 2021. Mapa svozové 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 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, Božena Naňáková

PROVOZNÍ DOBA KOMPOSTÁRNY
KDY JE MOŽNOST ODEVZDAT POUZE BIOLOGICKÝ ODPAD

Pondělí - - 

Úterý 08:00-12:00 12:30-16:00 

Středa - - 

Čtvrtek 08:00-12:00 12:30-14:00 

Pátek - - 

Sobota 08:00-12:00 12:30-14:00 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
KDY JE MOŽNOST ODEVZDAT POUZE OBJEMNÝ ODPAD

Pondělí 08:00-12:00 12:00-14:00 

Úterý - - 

Středa 08:00-12:00 12:30-17:00 

Čtvrtek - - 

Pátek 08:00-12:00 12:30-17:00 

Sobota 08:00-12:00 12:30-14:00 

 

Čerpáno z: www.ts-sluknov.cz
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Základní škola o prázdninách
I v průběhu letošních prázdnin je v naší základní škole živo.
Dokončují se dvě velké investiční akce realizované zřizovatelem školy – 
městem Šluknov. Postup první akce jste mohli pozorovat již od loňského 
roku. Jedná se o zateplení a bezbariérovost školní jídelny. Část realizova-
ná uvnitř budovy byla dokončena již v průběhu června, šlo zejména o vy-
budování výtahu a další bezbariérové úpravy. Zvenku jste mohli sledovat 
průběh zateplovacích prací – zateplení fasády i střechy (což navázalo na 
již dřívější výměnu oken). Dále došlo k vybudování bezbariérového vstupu 
včetně přístupové cesty a propojení se školním dvorem. Tímto budeme mít 
bezbariérově přístupnou jídelnu i zde umístěné oddělení školní družiny
a přípravnou třídu. Z důvodu této akce jsme měli část tohoto školního roku 
poměrně komplikovaný přístup do jídelny, družiny i přípravné třídy (vstu-

povalo se zadním 
vchodem). Děku-
ji tímto rodičům 
za toleranci ke 
komplikovanější-
mu vyzvedávání 
dětí z družiny
i přípravné třídy. 

Myslím ale, že výsledek nám stál za trochu komplikací, zvlášť když část 
školního roku byly jídelna i družina uzavřeny z důvodu pandemické situ-
ace.
Druhá investiční akce se odehrávala uvnitř hlavní budovy. Část západního 
křídla v přízemí byla kompletně zrekonstruována – výměna oken, podlah, 
osvětlení, výmalba. Jedná se zejména o učebnu přírodopisu, nově vybudo-
vanou laboratoř a kabinet přírodopisu – tyto místnosti budou i komplet-
ně nově vybaveny nábytkem i IT technikou. V dalších zrekonstruovaných 
místnostech bude školní poradenské pracoviště. Všechny tyto prostory 
jsou zcela bezbariérové včetně hygienického zázemí.
Samozřejmě o prázdninách probíhají i další práce na údržbě školy realizo-
vané našimi zaměstnanci. Na dokončení úprav školní jídelny a přístupové 
cesty naváže oplocení prostor za jídelnou. Zde se totiž zejména ve večer-
ních hodinách scházela místní omladina, po které jsme museli prostor 
uklízet od prázdných lahví a nedopalků, aby žáci z družiny mohly využít 
dětské hřiště. Bude také vyměněn starý plot podél spojovací cesty ze škol-
ního dvora k jídelně. Na části dosud nevyužívaného pozemku vznikne škol-
ní zahrada, která bude sloužit zejména při výuce přírodopisu a pracovních 
činností.
Protože nám stále narůstá počet tříd, budeme muset tělocvičnu na malé 
škole (kterou k výuce využíval jen první ročník) přeměnit na kmenovou 
třídu. Bude zde jedna z budoucích prvních tříd. Dále na hlavní budově se 
již učitelé a asistenti z druhého stupně nevejdou do jedné sborovny. Proto 
bude jeden z kabinetů předělán na sborovnu pro asistenty pedagoga. Tyto 
místnosti budou nově vymalovány, vybaveny nábytkem, v bývalé tělocvič-
ně bude muset být instalována tabule, umyvadlo a samozřejmě interaktivní 
dataprojektor.
Kromě toho se neustále musí pracovat na běžné údržbě budov a pozemků, 

takže práce nikdy nekončí.
Tyto prázdniny však nejsou jen ve znamení stavebních úprav a údržby. 
Uplynulý školní rok byl velmi poznamenán častým zavíráním škol a nahra-
zením prezenční výuky výukou distanční. To se samozřejmě, přes veškerou 
snahu našich pedagogických pracovníků, negativně odrazilo v získaných 
znalostech některých žáků. Jedná se zejména o ty žáky, kteří neměli přístup 
k online výuce. Proto naše škola využila aktivitu finančně podporovanou 
ministerstvem školství – tzv. letní školní kempy. Žadateli o příspěvek jsou 
vesměs neziskové organizace. Naše škola organizuje dva tyto kempy ve 
spolupráci s organizací Nová škola o.p.s. (s tímto subjektem spolupracu-
jeme již mnoho let v rámci různých projektů) a jeden kemp ve spolupráci
s Asociací školních sportovních klubů (ve spolupráci s ní realizujeme ně-

které sportovní 
činnosti). Každý 
kemp trvá pět 
pracovních dní, 
je v něm zařaze-
no minimálně 15 
žáků a mají při-
pravenu dopoled-
ní i odpolední náplň. Dopoledne je zaměřeno hlavně na výuku, odpoledne 
spíše na volnočasové aktivity. Na výběru účastníků se podíleli zejména 
třídní učitelé žáků prvního stupně. Ti vytypovali žáky, kterým by zopaková-
ní učiva před nástupem do školy nejvíce pomohlo. Následně byli osloveni 
jejich rodiče, a pokud projevili zájem, byl žák do kempu zařazen. Organi-
zaci kempu zajišťují naši pedagogičtí pracovníci. Doufáme, že tato aktivita 
přispěje k hladkému zahájení a průběhu nového školního roku.
Těšíme se na naše stávající i nové žáky a pevně doufáme, že nový školní rok 
proběhne bez omezení.

Text a foto: Mgr. Renata Sochorová
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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 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 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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Opět po dvou letech pauzy se k nám vrací Vaše oblíbené Pivní slavnosti 
Šluknov - Sohland. Celé pivní veselí vypukne poslední srpnovou sobotu
v zámeckém parku, a že je se na co se těšit! Ve 14:00 hodin slavnosti zahájí 
paní starostka s panem starostou. První, kdo vystoupí na pódiu, bude zná-
mý český herec, moderátor, komik a pro naši akci hlavně písničkář Tomáš 
Matonoha se svým bandem. Alternativní rock z České Lípy pak přiveze ka-
pela Papír sklo plasty, hardstyle-swing kapela Cémuršámur až z Vrchlabí
a na závěr přijede Petr Wajsar Develooper. A jestli nevíte, co je to univerzál-
ní hudební nástroj ,,develooper“, tak máte jedinečnou možnost na Pivních 
slavnostech rozšířit své znalosti. 

K dobré hudbě samozřejmě nebude chybět občerstvení a také bohaté port-
folio minipivovarů, jak jste z předešlých ročníků zvyklí. A jaké pivovary do-
razí? Pivovar Cvikov, Kocour, Falkenštejn, Albrecht, Kapitán, Warehouse, 
Am See a třeba ještě další, ale musíme Vás nějak nalákat. Pro odvážlivce 
budou připraveny pivní soutěže a nebude chybět v parku ani výstava o šluk-
novském pivovarnictví.
Celá akce je pro Vás připravena zdarma. Jedinou podmínkou pro vstup je 
prokázání bezinfekčnosti a také úsměv na tváři. 
Budeme se na Vás 28. srpna v zámeckém parku moc těšit!

Text: Mgr. Andrea Kadlecová, manažerka Šluknovského zámku

PIVNÍ SLAVNOSTI - BIERFEST
ŠLUKNOV - SOHLAND

Výstavy ve Šluknovském zámku můžete navštívit až do konce září 
Ve spolupráci se Světem kostiček jsme na zámku uspořádali výstavu
s názvem „KOSTIČKOFEST, aneb SEVA a VARIANT – český feno-
mén“. Návštěvníci se mohou těšit na světově unikátní výstavu těchto čes-
kých stavebnic SEVA a VARIANT, zároveň si děti mohou ze stavebnic po-
stavit svůj model v připravené herně. Tuto výstavu je 
možné navštívit denně, včetně víkendů, od 09:00 do 
11:30, od 12:30 do 17:00 hodin až do 30. září 2021. 
Tou druhou výstavou, která do našeho zámku dopu-
tovala z Muzea Novojičínska, je výstava s názvem 
„Dámy a pánové, držte si klobouky!“. V rámci 
výstavy můžete obdivovat až sedmdesát různých 
podivuhodných klobouků a pokrývek hlavy. Nechybí 
fotokoutek, kde se můžete vyfotit s jedním z těchto 
klobouků. Prostřednictvím krátkého videa se také 
dozvíte, jak se takový klobouk vyrábí. Výstava potr-

vá do 24. září 2021 a vidět ji můžete denně, včetně víkendů, od 09:00 do 
11:30, 12:30 do 17:00 hodin. 
Dále zámek nabízí svůj prvorepublikový prohlídkový okruh s průvod-
cem, v jehož rámci jsou otevřeny téměř všechny prostory zámku, včetně 

dobových místností s původními exponáty. Prvo-
republikový okruh je věnován poslednímu majiteli 
Šluknovského panství Ervínu Leopoldovi Nostitz-
-Rineckovi. Během prohlídky tak procházíte jeho 
soukromým apartmánem, kde máte možnost spatřit 
kancelář, šatnu, ložnici, dětský pokoj, jídelnu a na-
vštívíte i jeho oficiální kancelář.  Prohlídky zámku se 
konají celoročně, každý den, včetně sobot a nedělí, 
v časech 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 
hodin. 

Text: Jitka Schneiderová
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Kapela
PRO-BAND

Kapela
NEBE

Foto: Klára Štěpánková
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Kapela 

SO FINE

Koncert 
v barvách 
semaforu

Kapela 
KATARZE

Foto: Klára Štěpánková

Letní červencové koncerty „Jsme zpět pod širým 
nebem“ v zámeckém parku jsou za námi. Po dlouhé 
pauze jsme se jimi snažili přivést lidi zpět ke kultuře 
na pohodových koncertech místních i profesionál-
ních kapel a jsme moc rádi, že se to – soudě podle 
návštěvnosti koncertů – snad podařilo. Někdy nám 
„zamíchal kartami“ také déšť, ale to už k letním 
venkovním akcím patří. Děkujeme všem návštěvní-
kům za krásné zpětné vazby, které nás moc potěšily.
A velké poděkování patří také celému týmu Odboru 
kultury za skvělou a sehranou organizaci každé akce.

Ing. Bc. Ivana Lukešová, vedoucí Odboru kultury 
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Vzpomínka na Joachima Lorze, učitele 
z Nového Hraběcí

Stejně jako Ferdinand Kindermann z Králov-
ství, na kterého vzpomeneme 14. srpna 2021 
při setkání rodáků, tak i Joachim Lorz z býva-
lé samostatné obce Nové Hraběcí – Neugra-
fenwalde celý svůj život zasvětil školství. Na-
rodil se 8. října 1792 v domě čp. 11 v Novém 
Hraběcí rodičům Zachariasu Lorzovi a jeho 
manželce Apolonii, roz. Kumpfové. 
Po celých 30 let byl školským dohližitelem-
-Schulaufseher, tedy učitelem. Potřebovalo-li 
některé dítě pomoc nebo ochranu, vždy se ho 
ujal a to s plným nasazením. Když měla být v 
roce 1856 škola v jeho rodišti uzavřena a děti 
měly docházet do školy do Šluknova nebo 
Rožan, podařilo se mu, díky své námaze a 
neoblomnosti, prosadit v obci učitelské mís-
to. Než tehdy do školy nastoupil nový učitel, 
stoupl si sám za katedru, aby děti nemusely 
být doma. Veškeré činnosti pro obec a ško-
lu vykonával s radostí a pomáhal kdykoliv a 
kdekoliv bylo zapotřebí. Tento významný ro-
dák z Nového Hraběcí zemřel 1. srpna 1870 
ve věku 78 let. 

Helga Hošková
Škola Nové Hraběcí

 Po oslavách 50. výročí vzniku našeho státu bylo přistoupeno k jeho federalizaci a od 1. ledna 1969 jsou v našem státě dvě republiky. Zejména občané 
Slovenska tuto změnu s potěšením přijali. 
 Začátkem ledna byla dána do užívání nově vybudovaná odborná učebna fyziky a chemie, chemická laboratoř, žákovská knihovna, klubovna a aula, 
která byla vybavena zařízením pro kvalitní stereofonní reprodukci s velkým televizorem. Nově vybavené prostory se skutečně využívají a do auly se sou-
středila hudební výuka všech tříd, ale také poslech televizního vysílání školy. 
 V dubnu se stal Dr. Gustav Husák novým prvním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Československa (ÚV KSČ) a předsedou 
MěNV ve Šluknově s. Švejda. I ve školství došlo ke změnám a je pochopitelné, že se změny v politickém či veřejném životě dotkly i práce školy. Děti si
z domova přinášely rozporuplné názory, které se ve škole řešily, což ne vždy bylo jednoduché. Rodiče volali po zrušení výuky ruského jazyka. 
 Ke konci školního roku 1968/69 došlo k poklesu počtu žáků, jelikož se s rodiči odstěhovali do zahraničí, především do Německé spolkové republiky, 
nebo se z dovolené či návštěvy v zahraničí nevrátili. 
 O prázdninách se mělo začít s opravou fasády školní budovy. Bylo však jen na jedné straně postaveno lešení. Provedena však byla oprava soklů na 
chodbách a vymalovány některé třídy. 

Sepsala: Helga Hošková

Události z kroniky Jiřího Vlčka: Rok 1969

Prádelna Jiříkov se rozjíždí, ale potřebujeme pomoc!
V uplynulých měsících jsme Vám postupně představili zařizování nové po-
bočky Prádelny Jiříkov v Jiříkově, a dnes se Vám chceme trošku pochlubit, 
ale i poprosit o pomoc. Zájem o naše služby je poměrně velký, a tak již po 
několika měsících od otevření pereme v průměru 300 kilogramů prádla 
denně. 
Našim cílem je toto číslo pokořit, a prát 500 kilogramů prádla za den.
A proto potřebujeme pomoc! Rádi nabídneme práci lidem, kteří mají zá-
jem pracovat.  Do našeho kolektivu prádelny v Jiříkově pod vedením Jaro-
slavy hledáme pracovníka, který se bude společně starat o chod prádelny,
o praní prádla, třídění, žehlení prádla a další. 
 Pokud máte zájem nebo víte o někom, kdo by o tuto práci mohl mít zájem, 
dejte nám vědět a pomozte nám dosáhnout našich cílů! 
Kontakt na personální je: personalistika.jirikov@mpvp.cz

Text a foto: Anna Kratochvílová
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Apusenské hory

EXPEDICE RUMUNSKO 1971
V souvislosti s letošním častým  vzpomínáním na 110. výročí narození 
ing.Františka Bienerta a jeho jmenování  do ústřední síně slávy KČT se mi
z paměti klubou vzpomínky a zážitky, které zřejmě nasměrovaly můj život. 
Po 20ti letech putování po vlastech českých a slovenských převážně s dětmi
a po dalších 30 letech poznávání Evropy  s mládeží od Nordkappu po Ceu-
tu, od Cabo da Roca po Ural nevím, kam bych se chtěla vracet. Snad do Ir-
ska či Portugalska, kde kromě krásné přírody jsou sympatičtí přátelští lidé.
Ale cesty do Rumunska se nemohou turistům omrzet. Je to země velice roz-
manitá. Moře, delta Dunaje, kopce, hory, velehory, horolezecké unikáty, 
jeskyně, vodopády, hluboké staré lesy, horská políčka i dlouhé širé úrodné 
lány a pastviny. Koně, medvědi, vlci, toulaví psi, cikánské usedlosti,  ma-
lebné české vesnice, kouzelná stará města, hrady... první metro, první uni-
verzita v Evropě...
Příprava KČT Šluknov na puťák BANÁTEM 2021 nebyla složitá. Před 
dvěma lety jsme si to vyzkoušeli. Se zájemci se tedy sejdeme v Rovensku, 
v nejmalebnější české vesnici v Banátu, 1. 8. 2021 - někdo vlakem, někdo 
autobusem, někdo autem.
Cestu autem si tentokrát trochu zpestříme. Posnídáme v Temešváru. Pro-
jdeme se středověkým městem, vypravíme se na největší evroský hrad  HU-
NEDOARA…
Najednou mi projel blesk celou hlavou.
Vyhrkla jsem důležitou rumunskou větu: Buna ziua, uno negro paine, kaš-
kaval, mamaliga.
Cítím vlhko v přítmí vápencových jeskyní, toulám se hradbami obrovské-
ho hradu HUNEDOARA, mažu 
spálená lýtka indulonou, šplhám
v mlze na Peleagu, aby se mi otevřel 
neuvěřitelný pohled a zážitek na 
celý život, na sluncem ozářené Kar-
paty v Národním parku RETEZAT. 
Hřeju se u ohně v obydlí pastevců, 
kde se vaří i spí spolu s kozami, hle-
dím na jejich boty z pneumatik.
Šplhám na klády náklaďáku, který 
nás odvezl až do BAILE HERKU-
LÁNE. Ó, jak příjemné koupání
v císařských termálních lázních.  
ŽELEZNÁ VRATA, obrovská pře-
hrada na Dunaji, byla těsně před 
zprovozněním. V Bukurešti jsem 
čelila nařčení policajta, že jsem 
šlapka. Jirka Vávra uměl francouz-
ky, takže se tenkrát v Rumunsku 
jediný domluvil, a já rozepla bundu, 
aby byly vidět šortky. Takže jdeme 
dál. U moře jsme si měli vyladit 
naše strakatá těla.V COSTINEŠTI 
nás pod křídla vzal nějaký Jablo-
necký tábor. Všichni se vrhli do 
mořských vln, já též, aniž bych si 
uvědomila, že neumím plavat. To 
nikdo netušil a já si rychle vzpoměla 
na učivo z fyziky: když se klidně po-
ložíš na záda se zakloněnou hlavou, 
utopit se nemůžeš.
Tak jsem tady, abych prozradila, jak jsem se na tuhle expedici vydala.
V roce 1971 mne vyslal ing.František Bienert, předseda odboru turistiky 
při TJ SPOZA Šluknov, na školení vedoucích turistiky.
A následovala pozvánka. „Slečno Helenko, měla byste  si ty vědomos-
ti ověřit a proměnit na dovednosti. Pojeďte s námi na první expedici do 
Rumunska“. Výstroj a vybavení jako na dva dny. Bublinkový igelit, velká 
pláštěnka, skládací vařič na pevný líh, ešus, lžíce, nůž. Navíc nějaké tatran-
ky, knäckebrot, paštiky, šuměnky, křížaly a tátovy klobásy.  Víceúčelovou 
indulonu, kartáček, pastu, papír a tužku! Spacák jsem si ušila z deky. Pan 
Bienert mi zapůjčil ruksak s rákosovou kostrou.   Neforemný  trojúhelník 
se zdál děsně těžký. A to jako budu 14 dnů nosit?   

Já byla benjamínek výpravy. Občas jsem se vypravila s panem inženýrem 
na výlet s dospěláky. Přespání pod širákem v létě nebyl problém. Ale nebyla 
jsem nikdy na táboře, natož putovním, a teď najednou průzkumná expe-
dice.
Jestli jsem si dělala nějaké poznámky, tak nevím, kde jsou. A kde jsou po-
známky Karla Nováka, Františka Bienerta, Huga Emingra, Vladimíra Tvr-
díka, Jiřího Vávry, Jarmilky Pěčkové, Vítka Fričeho, který si maloval kaž-
dou rostlinku? Nikdo už je nepotřebuje. Turistické trasy jsou dnes dobře 
značeny a všechno lze vyguglit. Pokusím se ze svých mozkových závitů vy-
lovit alespoň TRASU. Wikipedie mi pomůže. Doufám, že ctihodní turisté   
se z nebíčka tolerantně usmívají.
Psal se srpen 1971. EXPEDICE RUMUNSKO – asi 20 dnů, vedoucí Karel 
Novák z Jílového.
Mezinárodní rychlík uháněl z Prahy do ORADEY. Několik zvídavých tu-
ristů se ocitlo na hranici neznámé země. Karel Novák a František Bienert 
opatrovali nějaké černobílé německé mapy, které následně stále studovali 
a překreslovali.  
Ještě kousek vlakem do města KLUŽ, pak už pěšky nádherným vápen-
covým pohořím APUSENI, plného jeskyň. Přes ABRUD jsme došli do   
ALBA JULIA.
Nějakým autobusem jsme se přemístili do HUNEDOARY, města s nejroz-
sáhlejším hradem Evropy. Něco nepříjemného cítím dodnes, asi jsem tam 
bloudila.
Po prvním týdnu putování nastal týden plný nových silných životních zážit-

ků. Cabana Buta, cabana Baleia poskytovaly ubytování v suchu. Túry byly 
dlouhé, ale bez těžkého batohu okouzlující. Zdolali jsme horu Peleagu.
V jezeře Bukura si František k údivu všech i zaplaval. Ovšem nezapome-
nutelná byla doprava z hor až do nádherných lázní BAILE HERKULANE.  
Jezdily tam pouze náklaďáky se dřevem. Pár kilometrú jsme se svezli na 
těch kládách. Žaludek se mi svírá ještě po 50ti letech.  
Z Baile Herkulane k přehradě Železná vrata, kde se právě roku 1971 měly  
roztočit první turbíny gigantického vodního díla.
Pak už jen cestou k moři jsme se museli zastavit v hlavním městě Bukurešti  
a u moře si vychutnávat zasloužený odpočinek.
Se vzpomínkou na všechny účastníky se podělila:

Helena Landová, KČT Šluknov

Foto: cs.wikipedia.org
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Vzpomínky, 
blahopřání

i poděko-
vání jsou 

uveřejňovány 
zdarma.

VZPOMÍNKY

PODĚKOVÁNÍ

 Přivítali jsme:
Andělu Červeňákovou
Veroniku Isabellu Hanzlovou
Lukáše Štefana
Karla Drobného
Adélu Novotnou

 Manželství uzavřeli:
Jiří Doktor a Jana Zelená
Lubomír Štikar a Dana Stodo-
lová
Jiří Brynda a Miroslava Žáková
Jiří Cina a Renata Žigová
Jiří Cina a Diana Kiláková
Pavel Beer a Petra Kelucová
Sergej Demeter a Taťána Ková-
čová

 Rozloučili jsme se s:
panem Františkem Pokorným
panem Jiřím Daslíkem

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

 70 let
pp. Skukálková Hana
Sollanková Libuše
Bilá Žofi e
Čmugrová Jaroslava
 75 let
pp. Hokešová Anna
Špička Josef
Beránek Oldřich
Hendrych Vladimír
Svátek Jaroslav
 86 let
paní Haplová Eliška
 87 let
pan Jakubec Jiří
 88 let
paní Šimůnková Zdenka
 90 let
paní Mrázová Jaroslava

 Dodatečně blahopřejeme 
občanům, kteří v květnu osla-
vili životní jubileum

 70 let
pp. Černochová Milada
Crkal František
Kolomazníková Eliška
Šulcová Vladimíra
Perský Jozef
 75 let
pp. Plánský Miloš
Billá Elena
 80 let
pp. Patkaň Andrej
Ločárková Anna
Rezková Jaroslava
Rokošová Vlasta
 85 let
paní Menclová Drahomíra

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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

 86 let
pan Mikovec Evžen
 87 let
paní Meistnerová Marie

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

 70 let
pp. Čvančara František
Kelucová Věra
Klímová Emilie
Müllerová Dana
Nepovímová Věra
Stelmaščuková Hana
Přibyl Milan
Kuruc Karel
Kallischková Marcela
Charvátová Irena
Machačová Květoslava
 75 let
pp. Kořínek Milan
Machovec Oldřich
Pietschmannová Jaroslava
 80 let
pp. Kyselková Renata
Wittgruberová Jiřina
Šulák Ludvík
 85 let
paní Posedělová Marie

 86 let
pp. Štěpánek Jan
Veverka Karel
Turek Josef
 90 let
paní Plchová Anna

Srdečně děkuji městu Šluknov za 
milé přání k životnímu jubileu. 
Rád žiji ve městě, kde si umějí vážit 
svých občanů. 

Miloš Plánský 

Velmi děkuji touto cestou  měs-
tu Šluknov - Sboru pro občanské 
záležitosti ve Šluknově za krásné 
blahopřání a dárek k mým kulatým 
80.narozeninám, též za osobní ná-
vštěvu paní Kodrlové a paní Pro-
cházkové. Moc mě to překvapilo 
a potěšilo.

Fnouček Petr

Chtěl bych Vám tímto moc podě-
kovat za dárek k mým 75. naro-
zeninám. Mile  jste mě překvapili
a udělali jste mi velikou radost. Ješ-
tě jednou že srdce moc děkuji. 

František Hanuš

Dne 30. čer-
vence 2021 by 
se dožila 95 let 
naše milovaná 
maminka a ba-
bička paní Li-
buše Bošinová 
(Honsů).

S láskou na ní vzpomínají dcera 
Libuše s manželem Ebíkem, sy-
nové Milan a Jiří a její vnoučátka
a pravnoučátka.

Dne 5. září 
2021 to bude 
10 let, kdy nás 
navždy opustila 
naše milova-
ná maminka, 
babička, pra-
babička Olga 

Knotová. V našich srdcích zůstaneš 
navždy. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi.

S velkou láskou
v z p o m í n á m e 
na
nejúžasnějšího 
tátu který se 
tak strašně rád 
smál, na Pana 
Petra Štěpánka

který nás opustil před jedenácti lety
29.08.2010
Vzpomínají: manželka Květa, děti: 
Martin, Jana, Katka s rodinami,
vnoučata: Kuba, Martin, Ondra, 
Verunka, Honzik, Adam.

Dne 26. čer-
vence 2021 
bychom vzpo-
mněli nedoži-
tých 75 roků 
pana Františka 
Čapky z No-
vého Hraběcí, 

který nás opustil 30. srpna před 
osmi lety. V letošním roce vzpomí-
náme 8. výročí jeho úmrtí. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi. Vzpo-
míná sestra Eliška Puškarová ze 
Šternberka. 

Dne 30. srpna 2021 to bude 
osm let, kdy nás opustil náš 
milovaný manžel, otec a děde-
ček pan Jaroslav Dostál.
S láskou v srdci vzpomínají 
manželka Marie, dcery Yveta
a Martina s rodinami.
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Kam za turistikou? My byli ve Šluknově
Klub českých turistů, odbor Rumburk, se podvakráte vypravil do Šlukno-
va, aby obhlédl nové turistické značení a vydal se po některé z nově vyzna-
čených turistických tras kolem Šluknova. Kolem Šluknova bylo vyznačeno 
v loňském roce přes 20 kilometrů nových turistických tras s množstvím no-
vých směrovek, které doplňují původní trasy a vytvářejí zajímavé okružní 
výlety.

Naše první návštěva začala na náměstí Míru v samotném středu města. 
Příjemně vyhlížející náměstí určitě stojí za to, než se člověk vypraví za tu-
ristikou do okolí, se zde chvíli pozdržet a prohlédnout si zdejší historické 
zajímavosti, jako je secesní budova Domu kultury postavená na místě nej-
starší restaurace a hotelu „U Jelena", později městská spořitelna, kamenná 
empírová kašna z roku 1794, sloup Nejsvětější Trojice z let 1751-1752 aj. 
Nás poté vedla nově značená žlutá turistická cesta kolem Hrazeného na 
Knížecí, po tzv. Knížecí cestě kolem místa zvaného U Kamenné lavičky

s hezkými výhledy směrem k Hrazenému, ale i zpět na Šluknov. A my dále 
pokračovali přes Hraběcí kolem Černého rybníku do Velkého Šenova
Naše druhá návštěva začala na zámku. Šluknovský zámek je opravdu 
krásnou dominantou města Šluknova, kdy nelze neocenit úsilí, které si 
vyžádala rekonstrukce zámku a jeho současná údržba včetně zámeckého 
parku. Také musíme vzpomenout milou průvodkyni se zajímavým výkla-
dem. Nová turistická trasa nás poté vedla po zelené turistické k železniční 
zastávce Císařský, mezi pastvinami k Zeckelovu kříži a do Nového Hrabě-
cí. Po navazující modré jsme dorazili do Rožan a zpět do Šluknova.
Chtěli bychom tímto poslat uznání jménem turistů „od vedle“ všem, kte-
ří se zasloužili a dále snaží o podporu turistiky v čele s městem Šluknov, 
místním odborem KČT a značkaři KČT. Všem doporučujeme návštěvu 
Šluknova a jeho okolí, určitě si užije příjemné putování krásnými místy
a krajinou jako my.

Vlasta Hnilicová, KČT, odbor Rumburk

Po žluté směr Knížecí

Pohled na Hrazený

U menhiru Knížecí
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Tour de Balaton aneb z Balatonu k Balatonu

Samozřejmě jak jinak než na kole.
1. etapa Balaton - Bakov nad Jizerou  Vzdálenost:  103 km.
Poslední roky začíná být tradicí, že každá naše expedice začíná deštěm. Dle 
jasně definovaného plánu se v 9:00 hod. scházíme v restauraci Balaton. 
Domácí míchaná vajíčka, káva a k tomu malé pivko je povinností. 
Během snídaně doufáme v zlepšení počasí, ale opak je pravdou. Lepší to 
asi nebude a tak v 10:00 hod. nasedáme na kola a kolotoč se roztáčí.
Již před cestou si domlouváme jasná pravidla expedice. Všichni jedou 
spolu, držíme se definované trasy
a zároveň si hlídáme jeden dru-
hého. Tato pravidla nám vydržela 
zhruba prvních 30 km.
V jedné německé vesnici se nám 
ztrácí Tonda. Ačkoliv je vybaven 
nejvyšším modelem hodinek Gar-
min, nemá brýle a ztrácí se. Slovy 
klasika. Můžete si koupit Formuli 
1, ale neznamená to, že z vás bude 
Hamilton. Vše nakonec dobře 
dopadlo a Tonda je po 30 min. na-
lezen. Čekání na ztraceného otce 
vyplňujeme jedním panákem, který 
nám nabídne místní děda. V deš-
tivém a chladném počasí krásně 
zahřeje. Zbytek cesty probíhá dle 
plánu a okolo 18:00 hod. přijíždíme 
do Bakova nad Jizerou, kde stráví-
me první noc. 
2. etapa Bakov nad Jizerou - Čáslav  
Vzdálenost: 104 km.
Druhý den se počasí lepší, což nám 
dodává sílu do žil. Rychlá snídaně
a mažeme směr Čáslav. Začátek etapy je stejný jako předchozí den, Eda 
nedokáže přečíst mapu a dává si čestné kolečko kolem Bakova. Nejspíše 
chtěl trumfnout otce z předchozího dne. 
Definovaná etapa vede zprvu podél řeky Jizery a později kopíruje břeh 
Labe. Bohužel, cesta podél Jizery  dostala po předchozím vydatném dešti 
podobu, která je spíše nesjízdná. Kola se nám boří do bahna, klouže to a my 
se velice těžce držíme v sedle… nakonec to odnáší „trenér“ Zdenda Hod-
boď. Technika nestačí a končí to pádem. Malebnou atmosféru cyklostezky 
dokreslují všude přítomné kopřivy, které Zdenda také otestuje.

Po rozbahněné cestě přichází po-
hodová stezka podél Labe. Bohužel 
cesta je plná turistů a hlavně krás-
ných turistek a zde opět přichází 
Tondova chvilka. Při prohlídce jezu 
v Poděbradech se místo jezu věnuje 
pozorování hezkých slečen, zajede 
do koleje a dělá kotoul plavmo. Do-
stává se mu velkých ovací místních 
turistů
Den byl plný pádů, ale i tak vše 
zvládáme a celá smečka v 16:00 
hod. dorazí do Čáslavi. Konec dne 
si zpestříme sledováním fotbalu 
Česko - Dánsko.
3. etapa Čáslav - Třebíč  Vzdálenost: 
119 km.
Ráno je zde a my víme, že nás čeká 
etapa, která prověří naše fyzické 
síly, připravenost a hlavně morál-
ku. Teplota se pomalu začíná zvedat
a pohybuje se okolo 25 – 28 °C.
Hned první kopec od hotelu nám 
nastavuje trend dnešního dne.  Na-
horu, dolů, nahoru, dolů a stále do-
kola. Občas nás cestou osvěží třeš-

ně nebo dozrálé lusky na poli, ale jinak dřina, dřina a dřina.
Když už si myslíme, že etapu dojedeme v klidném tempu stinným lesem, 
přichází další problém. Cesta prochází místem, kde řádila vichřice a na 
stezce leží několik popadaných stromů. Musíme slézt z kola a jde se po-
silovat. Ten den je také jediný defekt (píchnutí), který potká Míru. Během 
opravy nám přijde zlepšit náladu místní horal. Od pohledu veselá osoba, 
která svou náladu přikrmuje slívkou. Rád by si s námi povídal, ale my mu-
síme pokračovat v cestě. 

Tato etapa by se dala nazvat jako 
„královská“. Všichni jsme rádi, 
že jsme v Třebíči a doufáme, že do 
druhého dne nabereme dostatek sil 
pokračovat v naší cestě.  
4. etapa Třebíč - Valtice  Vzdále-
nost: 111 km.
Tato etapa nám ukázala, jak máme 
krásnou zemi a jak hodní lidé
v Čechách žijí. Cesta není nijak ná-
ročná, ale začíná být vedro. Teploty 
se pohybují okolo 30 °C a největším 
našim protivníkem se stává žízeň. 
Bohužel jsme podcenili vodu a mu-
síme v jedné vesnici požádat místní 
rodinu o pomoc. S ochotou nám 
doplní naše láhve, což s úsměvem 
komentujeme hláškou „Nyní jen 
chybí, aby nám dal někdo ještě na-
jíst a k tomu pivko“.
Po třech kilometrech se vtip stává 
skutečností. Při pokusu o koupi 
piva nás místostarosta upozorňuje, 

že se pivo neprodává, jedná se o soukromou akci, oslavu jeho narozenin, 
ale druhým dechem dodává, že nás zve k pivu. Okamžitě obdržíme občer-
stvení v podobě sekané, k tomu žejdlík chlazeného Ježka (pivo) a je  nám 
opravdu báječně. Po krátkém občerstvení pokračujeme v naší cestě. Mora-
va nás vítá a my se těšíme na Valtice.
Máme před sebou poslední večer v Čechách a plán je jasný. Dát si dobré 
klasické české jídlo a k tomu nějaký žejdlík. Cestou na večeři míjíme poni-
čené domy a auta, které byly zasaženy šílenou bouří a částečné tornádem. 
Doufáme, že nás nic podobného na cestě nepotká.  

Pokračování na str. 17

Pokračování ze str. 1
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Tour de Balaton aneb z Balatonu k Balatonu
5. etapa Valtice - Bratislava Vzdálenost: 118 km.
Den před etapou mířící do Bratislavy měníme plán cesty. Z internetu se 
dozvídáme změny, které Slovensko zavádí na hranicích. Některé zprávy 
jsou šílené. Na doporučení místního správce ubytovny směřujeme cestu 
přes Rakousko. Cílem je najít vhodný přechod na Slovensko, který nebu-
de tak frekventovaný a nebudeme muset procházet zdlouhavou kontrolou
v rámci Covid-pravidel. Tým Kosťa, Eda a trenér se hned na začátku trh-
nou a jedou si vlastní etapu. Jejich cesta končí na hranicích mezi Rakous-
kem a Slovenskem. Hranice tvoří řeka Dyje. Kosťa se aktivně nechá převést 
na druhou stranu řeky a u celníka zjišťuje pravidla. Naivně se domnívá, že 
bude puštěn bez jakéhokoliv dokladu na Slovensko. No, neklaplo to. Me-
zitím dorazí naše skupina a nalézá bezradný tým uprchlíků. První pokus 
je najít ordinaci v Rakousku a požádat o test. Po půl hodině se vrací Kosťa
s trenérem a jejich výraz ve tváři mluví za vše. Po vzájemné dohodě je stra-
tegie jasná, počkáme na výměnu směn celníků a pak zkusíme jednoduše, 
za použití taktiky mrtvého brouka, projít bez dotazu…vyšlo to!
Pomalu se blížíme k Bratislavě a teplota se ustálí na 40 °C. Vítá nás cedu-
le Bratislava (40 km do cíle) a bistro, které nám na chvilku zchladí hlavy. 
Projíždíme Bratislavou a užíváme si město, několik foteček a mažeme dál. 
Bratislava disponuje strukturou cyklostezek, která je na špičkové úrovni. 

Opravdu velká paráda. I přesto je možné na této cyklostezce trefit obrubník 
a vystoupit po čtyřech do trávy. Tak jak nám to opět předvedl Tonda…
Etapa končí, ubytování máme v chatkách na ostrově uprostřed Duna-
je. Nakonec spíme všichni venku. Chatky jsou díky vysokým teplotám
neobyvatelné.
6. etapa Bratislava - Czsecznek  
 Vzdálenost: 105 km.
Začátek etapy začíná průměrnou rychlostí jak z Tour de 
France. Nekonečně dlouhá hráz vodního díla Gabčíko-
vo-Nagymaros vybízí k závodění.  Během prvních 40 
km nastoupáme pouhých 7 m. Totální rovina, otevřená 
plocha a vedro.  Skupina je již značně očesána o trojici 
Zdenda, Eda a Kosťa, která má vlastní ambice. 
Tato etapa není náročná fyzicky, ale psychicky. Více 
méně až na hranice s Maďarskem jedete po „Route 
66“… modlíte se za každou změnu, ale nepřichází.
Nuda končí a my v 10:30 hod. překračujeme hranice 
mezi Slovenskem a Maďarskem.
Zbytek trasy po Maďarsku jedeme v poklidném tempu, 
ale za šílených teplot, které se vyšplhaly k 40 °C!
Snažíme se najít restauraci nebo obchod, ale na stan-
dard, který známe z ČR, můžeme zapomenout. Obcho-
dy a restaurace jsou velice zřídka a často zavřené. Na 

druhou stranu má každá vesnice 
vlastní studnu, kde se bez problému 
můžete ochladit, doplnit vodu. 
To nejlepší nás čeká na závěr. Vesni-
ce Czsesznek leží na kopečku, je zde 
krásný hrad a právě pod ním je naše 
ubytování. Dostat se do této vesnice 
je dalším testem naší fyzické připra-
venosti. Před námi je „stěna“, která 
končí až před penzionem. Den kon-
čí a my se těšíme na poslední etapu, 
poslední krok na cestě k Balatonu. 
7. etapa Czsecznek – Balaton  Vzdá-
lenost: 54 km.
Poslední etapa byla plánována jako 
vítězná, odpočinková, prostě na po-
hodu. Ale vše je úplně jinak. Hned 
od prvního kopce nás čeká peklo, trasa vede lesem po stezkách, které se 
nedají jít ani pěšky, kolo nepřichází v úvahu.
Prvních 8 km nám trvá celou hodinu. Kola přenášíme, občas nějaký 
pád, cesty, které najednou končí a dále jen les a divočina. Konečně jsme 

z lesa venku a těšíme se na klidnou cyklostezku. Bohu-
žel, ale přichází prašná polní cesta a k tomu vražedná 
teplota 42 °C. Tonda vyžaduje přestávku, má pocit, že 
mu hoří noha. Tomík nemluví  a jen kouká do země. 
Když už si myslíme, že nás nic horšího nepotká, kon-
čí naše stezka na dvouproudové silnici. Asi jsem nikdy
v životě nedělal na kole nebezpečnější věc. Zastavujeme 
provoz a přecházíme na druhou stranu. Pokračujeme dál 
a vedro nás systematicky likviduje. Konečně stánek, kde 
si dáváme chlazené nápoje. Dle mé mapy bychom měli 
jet už jen z kopce. Posledních 7 km až k Balatonu. Toto je 
ta chvilka, kterou jsme si chtěli užít. Sjíždíme dolů a před 
námi se otevírá malé moře. Je to zasloužené. Po 7 dnech
a 713 km dojíždíme do cíle, zadky máme rozsekané, 
únava značná, ale smějeme se blahem. Již nás čeká jen 
poslední úkol. Koupačka v Balatonu. Jeden po druhém 
skáčeme v dresech do vody. Jako poslední jde Tonda, nej-
starší člen našeho týmu a akci ukončuje skokem zvaným 
„salto mortale“.  Voda je parádní, je to za námi!
Expedice se stává minulostí a já musím s odstupem času 
říct, že to byl jeden z nejkrásnějších zážitků, které jsem 
na kole zažil. Pro nás byl cíl Balaton, ale dá se zároveň 
říct, že právě ta cesta byl náš cíl a my jsme si ji moc užili.
Na závěr bych vyzdvihl výkony dvou kluků a sice toho 

nejmladšího, mého syna Tomáše, a toho nejstaršího, mého kamaráda Ton-
dy Fráníka staršího, rozdíl mezi nimi je 44 let. 
Oba borci během expedice udivovali svými výkony a všem dokázali, že věk 
je pouze číslo.
Cyklistice zdar!

Tomáš Luft 

Pokračování ze str. 16
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Přihlašování na Tour de Zeleňák spuštěno!
Každoročně první sobotu v září se ve Šluknovském výběžku koná slet všech 
milovníků cyklistiky. V roce 2021 to bude již 37 let, co se před legendární 
hospodou Zelený strom v Rumburku sešlo pár nadšenců, aby objeli spo-
lečně výběžek…
Registrace na letošní ročník byla spuštěna již 1. července a systém přihla-
šování, odzkoušený posledními roky, zůstává formou „soutěže“, tedy kdo 

se dřív přihlásí, ten méně platí. Zároveň z kapacitních důvodů na trati a 
především na rumburském náměstí byl stanoven limit 800 účastníků (550 
na Zeleňák a 250 na Obra). Tradiční tri-
ko závodu si lze předobjednat do konce 
července, číslo se jménem pak bude mít 
každý předem přihlášený do 15. srpna 
na internetových stránkách www.zele-
nak.cz nebo osobně v Informačním cen-
tru na rumburském Lužickém náměstí. 
Trať Obr Zeleňáku je opět součástí dnes 
již velmi prestižního seriálu největších 
silničních závodu v ČR s názvem Road-
Cup! Ve vloženém závodě Speciálů jsou 
osvědčené kategorie historických a hor-
ských kol, historických silniček Classico 
a koloběžky. Večerní kulturní program, 
dětské závody, dárek pro předem přihlá-
šené, divácká tombola a jiné jsou již řek-
něme stálicí na programu celého dne. 
Tváří letošního jubilejního ročníku Tour 
de Zeleňák bude opět exprofesionál, 
kterého rozhodně uslyšíte i během ko-
mentovaného přímého přenosu vysíla-
ného na stránkách RoadCycling.cz a na 
velkoplošné obrazovce přímo na Lužic-
kém náměstí v Rumburku. Jeho jméno 

si ale ještě pár dní necháme pro sebe. O dalších atraktivních novinkách, 
které jsou momentálně v jednání, vás seznámíme pár dní před závodem.
Tour de Zeleňák s sebou přináší samozřejmě i drobná dopravní omezení, 
proto již nyní informujeme řidiče, že první sobotu v září bude zejména cen-
trum Rumburku, ale také významná část výběžku zasažena stovkami cyk-
listů, kteří si přijedou užít jeden z nejstarších amatérských závodů v ČR. 

Pevně věříme, že se vše obejde bez zásadních komplikací a ohleduplnost 
všech přítomných zvítězí. Text: H. Kohoutová

foto: Lukáš Bíba
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Konečně opravdu začínáme
Díky očkování a dalším opatřením se pandemie koronaviru zpomalila a ži-
vot se vrací postupně k normálu. Různá omezení a doporučení budou pla-
tit pochopitelně dál, ale uvolňuje se cestování, společenské a kulturní akce 
a v neposlední řadě i sport. Fotbalová liga běží už několik týdnů, ovšem 
tady jde o profesionální sport a s našimi podmínkami se nedá srovnávat. 
Přesto i na amatérské scéně se soutěže rozbíhají podle obvyklých pravidel. 
Je pravda, že takto jsme se radovali v posledních letech už třikrát, nikdy se 
všechna utkání nesehrála a vítězové nebyli vyhlášeni, ale tentokrát to vy-
padá daleko nadějněji. Krajské i okresní soutěže dospělých, dorostu i dětí 
byly rozlosovány, byly sestaveny termínové kalendáře a v srpnu se opravdu 
začne naostro! A co čeká naše družstva?
A-tým v krajské 1.A třídě všechna svá utkání – jak doma, tak venku – ode-
hraje v sobotu a začíná
7. srpna od 14 hodin v Er-
věnicích. Doma se před-
staví následující sobotu
14. srpna v  17 hodin a při-
vítá fotbalisty z Neštěmic. 
Další týden jedeme do Li-
bouchce, potom přijede 
Proboštov a podzimní část 
skončí 13. listopadu, kdy 
od 14 hodin proběhne zá-
pas se Střekovem. Pokud 
jde o účastníky soutěže, 
do nastávajícího ročníku 
se nepřihlásili fotbalisté
z Chuderova a nahradilo je 
mužstvo Mojžíře. K jiným 
změnám nedošlo.
Béčko v Lipové odehra-
je venkovní zápasy vždy

v sobotu, domácí utkání pak vždy v neděli, takže šluknovští fandové mo-
hou vidět domácí zápasy Áčka i Béčka bez problémů všechny. První utkání 
se hraje v sobotu 21. srpna od 17ti hodin v Horním Podluží,  první domácí 
zápas je pak v neděli 29. srpna v 17 hodin v Lipové s Krásnou Lípou. I tady 
kovid zřejmě způsobil problémy, protože se do soutěže nepřihlásily Chřib-
ská a Těchlovice, místo nich nastoupí Dolní Poustevna a Markvartice.
Dorostenci zahajují sezónu  17. října v 10 hodin v České Kamenici, doma 
pak poprvé nastoupí 24. října proti Trnovanům B, začátek je opět v 10 ho-
din. V této kategorii se objevuje nový trend, vznikají společná družstva. Už 
loni nastupovali šluknovští a jiříkovští pod hlavičkou Šluknov/Jiříkov, le-
tos se k nim přidává nové společné družstvo Rumburk/Dolní Poustevna. 
Důvodem je snaha eliminovat nižší počet hráčů v oddílech a spojit je do sil-

nějšího kolektivu, zároveň 
tak zvýšit kvalitu přípravy
a zlepšit výkony, které jim 
pak umožní postupný pře-
chod do kategorie dospě-
lých. Dalším důvodem je 
rovněž menší počet trené-
rů, kteří se mládeži mohou 
soustavně věnovat na úkor 
svého volného času.
Vše je tedy připraveno na 
očekávaný začátek, a to jak 
ze strany sportovců, tak ze 
strany fanoušků. Přejme 
si jen, aby nás tentokrát už 
nic nezastavilo.

Text: Ing. Milan Kořínek
foto: Archiv SK



STRANA 20 ŠLUKNOVSKÉ NOVINYPLACENÁ INZERCE

Název: Šluknovské noviny - periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 1x měsíčně. Vydává pro město Šluknov: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, 
IČ 00261688 v nákladu 900 ks, e-mail: sluknovak@mesto-sluknov.cz. Uzávěrka každého čísla do 25. dne v měsíci. Šéfredaktor a inzerce: Jitka Schneiderová, grafika: Klára Štěpán-
ková. Redakční rada: Ing. Milan Kořínek, Mgr. Alena Müllerová, Emília Procházková. Nepodepsané materiály jsou redakční. Povoleno MK ČR pod r. č. E 12233. Tisk: Tiskárna Trio 
Varnsdorf. Názory redakce se nemusejí shodovat s názory dopisovatelů a vydavatel nezodpovídá za obsah placené inzerce. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si 
vyhrazuje právo externí materiály upravovat a krátit. 

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu:
Tetra hnědá, Dominant všechny barevy a  Green Shell-typu 

Araukana a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 16– 20 týdnů. Cena 185 - 229 Kč/ks.

Prodej se uskuteční:
22.8.2021

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 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

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE


