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Pokračování na str. 10

Každým rokem je potřeba investovat a provádět opravy po celém městě
i v objektech ve vlastnictví a provozování města. I když potřebných akcí 
k realizaci je nepřeberně, rozpočet města není nafukovací a můžeme si tak 
každý rok dovolit jen některé z nich.
Dlouhodobější přípravou prošla akce v rámci revitalizace kulturních pa-
mátek, kde místo dokončení opravy krovu a střechy sladovny, kde nebylo 
známo, jaké budou fi nanční možnosti při probíhajících covidových opat-
řeních, bylo zvoleno pokračování v obnově fasády Domu kultury. III. etapa 
celkové revitalizace fasády – východní, tj. strany nad sousedním objektem 
směrem ke Střední lesnické škole. Fasáda byla značně dožilá a nesoudržná, 
omítka opadávala na sousední objekt i přilehlou pěší zónu. Výběrové řízení 
vyhrála fi rma WAKOS Rumburk a v současné době se práce dokončují.

Pokračování na str. 6

Přes léto se naše město zvelebovalo Ze Šluknova do Rožan na kole již bezpečně

Nové vedení trasy okolo čerpací stanice v 
Rožanech

V letních měsících jsme 
dokončili přesně po 
pěti letech od zahájení 
prvotních příprav re-
konstrukci a dostavbu 
cyklostezky do Rožan. 
Právě před pěti lety jsme 
zahájili první jednání 
s vlastníky pozemků, 
(kterých bylo po trase 
celkem 14), zda vyslo-
ví souhlas s dostavbou 
cyklostezky, která byla 
do té doby pouze ne-
kompletním torzem. Se 
všemi dotčenými nako-

nec byly podepsány smlouvy o souhlasu s provedením stavby (za což zpět-
ně všem – nejen místním zemědělcům, podnikatelům, ale i větším fi rmám, 
děkujeme), v roce 2019 jsme získali stavební povolení, následně i dotaci
z Integrovaného regionálního operačního programu a v letech 2020 – 
2021 proběhla samotná realizace. 
Cyklostezka má nyní od kraje města až na státní hranici tři kilometry, je 
kompletně osvětlená a využitelná tedy i v brzkých ranních či večerních 

Zveme Vás do Šluknovského 
 zámku na koncerty 
     a nové výstavy
 Více informací na str. 9

 

Podzimní počasí a sílící vítr vybízí k pouštění draků 
Město Šluknov Vás srdečně zve na již

tradiční Drakiádu

Program pro
poskytování neinvestičních 
účelových dotací z rozpočtu 

města na rok 2022
je schválen

Rada města Šluknov 25. srpna 2020 schvá-
lila usnesením č. 2/79R/2021 Program pro 
poskytování neinvestičních účelových dotací
z rozpočtu města Šluknov na rok 2022 včetně 
příloh (Žádost o neinvestiční účelovou dota-
ci, Kritéria hodnocení žádostí o poskytnutí 
neinvestiční dotace). Program, zveřejněný na 
webových stránkách města, je určen na pod-
poru neziskových činností a akcí zaměřených 
na děti, mládež 
a pro širokou veřejnost, za účelem zlepšení 
kvality života nebo prevence kriminality. 
Pokračování na str. 3
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Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů

Dotace na fasády a střechy pro rok 2022
Snahou vedení města je nejen zlepšení vzhledu centra Šluknova, ale též 
postupné rozšiřování a zkvalitňování služeb v turistickém ruchu i oživení 
obchodu a služeb. Důsledkem by měla být širší nabídka služeb ve městě
i delší pobyt návštěvníků ve městě, a tím i zlepšení a zvýšení kupní síly pro 
místní podnikatele a prodejce.
Velice vítáme zájem vlastníků objektů o zlepšení technického stavu svých 
objektů i jejich vzhledu, čímž přispívají k celkové vizualizaci a oblíbenosti 

Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů s tříděným odpadem se uskuteční 
dne 1. listopadu 2021. Sváženy budou žluté pytle s drobným plastem
a PET lahvemi, 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 31. října 
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 ji-
ným 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. 

ORŽP

našeho města. 
Na 78. zasedání Rady města Šluk-
nov byl odsouhlasen další, již
5. ročník tohoto dotačního titulu, 
a je tak možné si na příští rok akci 
připravit a požádat o příspěvek.
S ohledem na skutečnost, že prová-
děné opravy vlastníků jsou ve velmi 
vysoké kvalitě, budou příspěvky na-
výšeny, a to následovně:
Dotace na opravu fasády (ne pouhý 
nátěr či zateplení) fasády činí 400 
Kč/m2 na čelní stěnu a 200 Kč/m2 

na stěny ostatní. Maximální výše 
dotace činí 80.000 Kč na jeden 
obytný dům.
Dotace na výměnu krytiny (ne pou-
hý nátěr nebo částečná oprava stře-
chy  nebo přeložení krytiny vyjma 
břidlice) činí 400 Kč/m2 na čelní 
část střechy, 200 Kč/m2 na části 
ostatní. Maximální výše dotace činí 
50.000 Kč na jeden obytný dům. 
Termín podání žádostí je do 
30.11.2021.
A co je k tomuto potřeba? Zejména 
projednání záměru se zástupci Státní památkové péče MěÚ Rumburk, 
který vydá závazné stanovisko, jež je nutnou součástí Žádosti o neinves-
tiční účelovou dotaci na obnovu fasády či výměnu střešní krytiny. Dále je 
nutné vyplnit žádost včetně stanovení čisté plochy fasády či střechy pro 
stanovení oprávněné výše dotace a také je velmi vhodné mít předjednány 
realizace prací s dohodnutou firmou, neboť se pak vyhnete problémům
s časovou tísní při realizaci a možným vracením dotací kvůli nezhotovením 
prací z důvodu vytíženosti firem.
Veškeré informace naleznete v přílohách, které jsou ke stažení na webu 
města - Text dotačního programu 2022, Žádost o dotaci - fasáda 2022, 
Žádost o dotaci - střecha 2022, Vzor smlouvy 2022, Kritéria 2022
a mapa MPZ Šluknov ve formátu jpg. Pokud budete mít zájem o další 

informace, obraťte se na pracovníka Odboru rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov
p. Michala Buška – tel.: 412 315 332, e-mail: busek@mesto-sluknov.cz 

Město v posledních letech ročně podpořilo vždy minimálně 5 obnov fasád
a 1 střechu.
Pojďme společně udělat Šluknov hezčím…

Za ORŽP Bc. Michal Bušek
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Vážení a milí spoluobčané,
s podzimním počasím přišlo ochlazení a bylo jasné, že teplé letní měsíce 
jsou nenávratně pryč. Zahrádkáři sklidili svou úrodu a připravují zahrady 
na příchod zimy. Potěšeni byli zcela jistě houbaři, protože houbařské úlov-
ky byly letos skutečně velmi bohaté. A snad ještě v říjnu budou. Uvidíme. 
I na úřadě se připravujeme na konec roku, a to se týká zejména přípravy 
rozpočtu města na další rok, na kterém se již začalo pracovat.
Nové parcely pro výstavbu rodinných domů
V posledních letech se v naší zemi zvýšil zájem o koupi nemovitostí a po-
zemků na výstavbu rodinných domů. Tento trend ještě podnítila covidová 
pandemie a zcela pochopitelně se to odrazilo i na ceně nemovitostí a po-
zemků, za kterou se v dnešní době prodávají. Obdobná situace je i v na-
šem městě. Značně stoupl zájem o koupi pozemků na výstavbu rodinných 
domů a poslední dva roky jsme prodali i pozemky, o které dlouhé roky ni-
kdo zájem neměl. Počet volných stavebních parcel se proto snížil. Město 

Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu 
města na rok 2022 je schválen

Pokračování ze str. 1
V případě zájmu o poskytnutí neinvestiční dotace je potřeba, v souladu s 
tímto programem, doručit formulář žádosti a přiložit kopie povinných 
dokladů v termínu do 31. prosince 2021 v podatelně MěÚ Šluknov nebo 
zaslat na adresu úřadu (Městský úřad, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, ID: 
8jkbbf3). Uvedený formulář je k dispozici u vedoucí Odboru ekonomické-
ho a na webových stránkách. Termín odevzdání je pro všechny žadatele zá-
vazný. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel. Poskytnutí 
dotace bude podmíněno uzavřením „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace na rok 2022“, vzor byl schválen Radou města 

usnesením č. 3/79R/2021. Smlouva bude vázána na konkrétní účel, její 
dodržení podléhá kontrole (vyúčtování, čerpání a dodržení účelovosti do-
tace - faktury, paragony, atd.).
Žádost musí podat všichni žadatelé, kteří mají o podporu z rozpočtu města 
zájem. 
V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění poz-
dějších předpisů, rozhoduje o poskytnutí dotace z rozpočtu města v jednot-
livých případech do výše 50 000 Kč Rada města Šluknov 
a o dotaci nad 50 000 Kč Zastupitelstvo města Šluknov.

Marcela Čurgaliová, DiS, pověřena zastupováním
vedoucího Odboru ekonomického

Šluknov má dlouhodobě v územ-
ním plánu vyčleněny lokality pro 
výstavbu rodinných domů. Jednou 
z nich je lokalita „Jihozápad“, kte-
rá se nachází za rybníkem Zezulák 
směrem ke Stříbrné louce. Již před 
deseti lety se začalo pracovat na 
tom, aby byly splněny všechny pod-
mínky k tomu, aby se na pozemcích 
mohlo stavět. Bylo třeba získat 
veškerá povolení a souhlasy, zaji-
stit přívod elektřiny, vody, způsob 
financování této akce, ale zejména 
aby se našla politická vůle zastupi-
telů tuto investiční akci vůbec re-
alizovat. Po důkladné a podrobné 
diskuzi, zváženích všech okolností, 
zastupitelstvo na svém řádném za-
sedání v září rozhodlo o realizaci 
investice zasíťování této lokality in-
ženýrskými sítěmi. Práce jsou roz-
děleny do dvou etap. V první etapě 
bude na pozemcích položena deš-
ťová i splašková kanalizace, voda, 
elektřina. Elektrické pilířky jsou již instalovány. Už to vyvolalo u mnoha 
lidí zájem o koupi těchto pozemků. Stavebně zajímavou částí první eta-
py je fakt, že vodovodní řád bude přiveden až z vodojemu na Křížovém 
vrchu s podvrtem pod dvěma krajskými komunikacemi. Ve druhé etapě 
pak bude vybudována síť komunikací, chodníků a veřejného osvětlení. 
Na této „zelené louce“ vznikne 29 parcel pro výstavbu rodinných domů, 
každá parcela o rozloze cca 1 tis. m2. S realizací první etapy se začne na 
konci října tohoto roku a práce mají být dokončeny do konce května roku 
2022. Tato investiční akce bude finančně nákladná, ale její prospěšnost je 
pro město významná. V první etapě byla předpokládaná cena 16 mil. Kč, 
soutěžením se ale snížila na 11,6 mil. Kč s DPH. U druhé etapy je předpo-
klad ceny za dílo 12 mil. Kč, uvidíme však, jaká bude reálná cena po sou-
těžení. Část investovaných prostředků se nám vrátí prodejem pozemků.
V každém případě je velmi pozitivní, že město bude mít k dispozici za-
síťované pozemky v opravdu hezké lokalitě blízko přírody. Budeme tak 

moci uspokojit zájem a potřebu 
mladých lidí a rodin postavit si
v našem městě rodinný dům. Bu-
dou zde žít, vychovávat své děti,
a to je pro každé město velkým pří-
nosem do budoucna. Parcely pro 
výstavbu rodinných domů v této 
lokalitě se budou moci prodávat již 
v příštím roce za cenu znaleckého 
posudku. 
Akce Pětiměstí
Již 21 let spolupracují starostové 
z české a německé strany hranice 
v rámci volného svazku Pětiměstí. 
Jedná se o starostky a starosty ze 

Šluknova, Jiříkova a německých měst Sohland, Oppach, Neusalza-Sprem-
berg, Seifenersdorf-Neugersdorf. Díky epidemiologické situaci byla naše 
spolupráce bohužel na více než rok a půl přerušena. Nekonaly se ani plá-
nované společné akce. Důvody ale byly zcela pochopitelné a všem známé. 
O to větší byla vzájemná radost z osobního setkání starostů Pětiměstí po 
tak dlouhé době, které se uskutečnilo v září v Sohlandu. Společně jsme na-
plánovali termíny akcí na příští rok. Jedná se o fotbalový turnaj v Sohlan-
du, setkání na Jitrovníku - Hudba spojuje sousedy a Den lidové turistiky
v Ebersbach-Neugersdorfu. Nikdo z nás ovšem není schopen předpově-
dět, jaká bude epidemiologická situace v příštím roce, proto realizace spo-
lečných akcí proběhne pouze v případě, že situace bude na obou stranách 
hranic příznivá. Do konce letošního roku jsme plánované akce zrušili prá-
vě z důvodu nejistého epidemiologického vývoje. 
Milí spoluobčané, přeji Vám všem příjemně prožité podzimní dny ve zdraví 
a bylo by moc hezké, kdybychom se dočkali i hezkého „babího léta“.

Eva Džumanová



STRANA 4 ŠLUKNOVSKÉ NOVINYZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Zase o rok starší... 
Před osmi lety jsme byli v první tří-
dě. 
Teď jsme v deváté, a už nejsme 
malí. Kluci jsou teď o hodně vyšší 
než holky a my, holky, jsme proti 
nim nezvykle malé. Už nejsme děti, 
jsme víc rozumní, hodnější než 
dřív, ale pořád se smějeme hloupo-
stem, jako bychom jimi pořád byli. 
Tento rok pro nás bude opravdu 
důležitý, musíme si vybrat střední 
školu, ale polovina lidí ze třídy ještě 
neví, kam má jít. Čeká nás oprav-
du důležité rozhodnutí, protože si
v patnácti musíme vybrat obor, 
který by nás bavil a zároveň nás 
připravil na budoucí povolání. 
Jsme skvělý kolektiv, všichni si ro-
zumíme, bude těžké základní školu 
opustit. Proto si tento rok musíme 
užívat co nejvíce.

Juppová Marie, Polívková Tereza

Tour for the Future – na základní škole ve Šluknově
Patnáctého září proběhl na naší 
škole projekt podporovaný Minis-
terstvem průmyslu a obchodu za-
měřený na 3D tisk, 3D technologie 
a kariérové poradenství.
Již den předem byl k naší škole 
přistaven speciální kamion, který 
v sobě ukrýval pojízdnou učebnu 
vybavenou moderními 3D techno-
logiemi (3D tiskárny, notebooky, 
tablety s funkcí rozšířené reality…).
Akce byla určena pro žáky devátého 
ročníku. Žáci část dne strávili v po-
jízdné učebně, zde se pod vedením 
odborného týmu seznámili s mo-
derní technikou. Na závěr si sami 
mohli navrhnout a vytisknout něja-
ký drobný předmět na 3D tiskárně. 
Druhou část dne strávili s odbornicí 
na kariérové poradenství. Žáci zís-

kali přehled o trhu práce, seznámili 
se s požadavky na jednotlivá povo-
lání. Samozřejmě probírali i před-
stavu o jejich budoucím povolání
a pro jakou profesi mají předpokla-
dy a nadání.
Odpoledne v učebně ještě proběhl 
workshop pro zájemce z řad peda-
gogů školy. Zúčastnili se ho zejmé-
na učitelé informatiky a zájemci
o moderní technologie. Aby mohli 
informace přenést i mezi další žáky, 
kteří se projektu z důvodu omezené 
kapacity učebny nemohli zúčastnit.
Tato akce se setkala s velkým ohla-
sem. Doufám, že byla pro některé 
žáky motivací zaměřit svou budou-
cí profesní dráhu na moderní tech-
nologie, které budou mít v budouc-
nu stále větší význam.

Ředitelka ZŠ Šluknov, 
Mgr. Renata Sochorová
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Už je září v kalendáři...
... a my jsme se po prázdninách znovu sešli ve školce. To bylo radosti, 
když jsme se zase viděli se svými kamarády. Samozřejmě přišli i noví kluci
a holky a my jsme je mezi sebe moc hezky přijali. Slziček bylo letos opravdu 
málo. Celý měsíc jsme tentokrát věnovali kamarádství. Připomněli jsme 
si význam kamarádství a přátelství, proč je důležité, abychom se měli rádi
a abychom si pomáhali. A abychom na to nebyli úplně sami, vzali jsme si 
na pomoc i kamarády z pohádek. Prošli jsme se pohádkou "O veliké řepě"
a další pohádka, která je plná kamarádů, byla "Bouda, budka". Obě po-
hádky jsme si s chutí zahráli a spolu se všemi postavami jsme plnili růz-
né úkoly. S dědou jsme řepu sázeli a sklízeli, s babičkou jsme ji zavařovali
a se zvířátky jsme stavěli novou budku, kterou jim rozbořil medvěd. Samo-
zřejmě jsme si hodně pomáhali a radili, protože jsme dobří kamarádi. Vel-
kým zpestřením byla naše každoroční návštěva na zahrádce u p.uč. Jarky 
Jabůrkové. Tentokrát nás svoji zahrádkou provázela i se svým manželem, 
který nás seznámil se zahradním náčiním a dokonce nám předvedl, jak se 
kosí tráva kosou. To už v dnešní době umí málokdo. Moc se nám u Jabůrků 
líbilo, ještě jednou mockrát děkujeme za pozvání a příští rok přijdeme zase.

Více fotografií na str. 11

Text: Hana Princová, foto: Hana Princová, Irena Staníková, 
Lenka Králová



STRANA 6 ŠLUKNOVSKÉ NOVINYINVESTIČNÍ AKCE

Přes léto se naše město zvelebovalo
Jedná se o obnovu vápenné omítky, která je na této straně objektu tvořena 
kombinací jemné a hrubé omítky ve strohém stylu geometrické secese bez 
štukových ozdob, které se ve velmi vznosných proporcích uplatňují ve smě-
ru k náměstí a pěší zóně. Původní nápis „SPARKASSE“ (dle původního 
využití objektu jako Spořitelny) je v současnosti nahrazen nápisem „DŮM 
KULTURY“.

Původní stav fasády DK Šluknov

Další významnější akcí byla na poli sportovním, kdy se přistoupilo k cel-
kové obnově povrchu horního antukového tenisového kurtu na Stadionu 
Slávy Novotného. Antukový kurt byl nesprávně založen – nesourodé pod-
loží a různorodá vrstva antuky na ploše kurtu způsobovaly problémy při 
snaze o jeho údržbu i přípravu pro hru. Práce na novém povrchu prováděla 
firma SIBERA SYSTÉM a doufáme, že práce firmy, která připravuje te-
nisové dvorce pro DAVIS CUP, FED CUP i PRAGUE OPEN se odrazí na 
kvalitě připraveného kurtu i hře sportovců ze Šluknova i okolí. Stavební 
připravenost před stavbou i následnou údržbu provádějí pracovníci TS 
Šluknov, kteří byli řádně proškoleni a budou se přes sezonu o kurt starat 
s každodenní péčí.

Nový povrch s umělými lajnami

 S nemenším zájmem a ve spolupráci se zástupci ZŠ a MŠ se provádějí 
opravy u školních a předškolních zařízení. O velkých akcích na ZŠ J. Vo-
hradského, kde se prováděla stavba pro zkvalitnění výuky přírodopisu
a Školního poradenského pracoviště, jsme již informovali, stejně jako o 
zateplení a zhotovení bezbariérového přístupu jídelny ZŠ. Menší akce byla 
ve spolupráci se ZŠ připravena a realizována na objektu ZŠ Žižkova, kde 
se provedla výměna oken u starší (levé) části objektu se vstupem. Došlo
k výměně 43 ks oken. Práce provedla firma Stokna s.r.o. Praha, provoz 
Děčín, a došlo tak ke zlepšení tepelněizolačních vlastností objektu, zvýše-
ní bezpečnosti, i zlepšení vzhledu. Do budoucna se budou muset obdobné 
práce provést i na zbytku objektu, včetně kompletního zateplení a rekon-
strukce celého objektu.

U objektů mateřské školy se v letošním roce práce zaměřují na objekt MŠ 
Žižkova. Na konci léta byl vyměněn dožilý dřevěný plot zahrady za nový 
z drátěných panelů. Práce prováděla firma 2RV stavební s.r.o. Vilémov
a práce budou ještě doplněny o rozšíření přilehlého chodníku tak, aby byla 
zpevněná plocha až k podhrabové desce nového plotu. Ještě na podzim 
tohoto roku bude provedena kompletní oprava – výměna střešního pláš-
tě, neboť se stav stávající asfaltové krytiny v posledním roce velmi zhoršil
a do objektu zatéká. Práce bude provádět firma KDK eko IZOL – CZ s.r.o., 
Stružnice a jako materiál bude použita izolační folie DEKPLAN. Střecha 
bude opravena včetně nového oplechování a dešťových vpustí.

Za ORŽP, Michal Bušek

Nová okna ZŠ Žižkova

Nový plot MŠ Žižkova

Opravená fasáda DK Šluknov

Kurt po stržení staré antuky

Pokračování ze str. 1
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Školní jídelna v novém kabátu
O rekonstrukci školní jídelny, která byla ukončena kolaudací na 
konci srpna, jsme vás již v průběhu její nelehké realizace několikrát 
informovali. Nyní tedy nabízíme již jen souhrn v podobě srovnáva-
cích fotek před a po, které dokládají, jakou proměnou tato původně 
velmi nevábná budova prošla.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Vstup do jídelny Vstup do budovy

Fasáda

Šatny Vestibul

Přístupový chodník Propojení s objektem ZŠ

Před rekonstrukcí Po rekonstrukci Před rekonstrukcí Po rekonstrukci

Po rekonstrukciPřed rekonstrukcí

Před rekonstrukcí Před rekonstrukcí

Před rekonstrukcí Před rekonstrukcí

Po rekonstrukciPo rekonstrukci

Po rekonstrukci Po rekonstrukci
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 Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově
ve spolupráci 

s Odborem kultury města Šluknov
Vás srdečně zvou na
KLAVÍRNÍ KONCERT

„GÉNIOVÉ SVĚTOVÉ HUDBY V KLAVÍRNÍCH PROMĚNÁCH“
Účinkují:

Jiří Pazour - klavír
Úvodní slovo: Marta Papežová

STŘEDA 6. října 2021 
v 19:00 hodin

sál Šluknovského zámku

Kruh přátel vážné hudby pokračuje
Úspěšné zahájení koncertní sezony 2021 – 2022 nám připravilo kytarové 
trio „Guitar Arte Trio“ z České Kamenice spolu s mezzosopranistkou Han-
nah Ester Minutillo. Program „Květy Španělska“ obsahoval více či méně 
známé skladby a písně španělských skladatelů i árii z Bizetovy opery na 
španělské téma – Carmen.
Virtuózně provedená španělská hudba a úžasný hlas české zpěvačky exo-

ticky znějícího jména, známé v mnoha světových sálech, nadchla všechny 
návštěvníky. Vysoká profesionální úroveň, kterou bychom snad ani neče-
kali v menším severočeském městě, snese rozhodně srovnání s pražskými 
umělci, kteří mají jistě více příležitostí ke svému uplatnění.
Po několika obecenstvem vyžádaných přídavcích jsme se jen neradi roz-
cházeli.

Dalším jistě neméně úspěšným 
koncertem bude klavírní improvi-
zace klavíristy a skladatele Jiřího 
Pazoura 6. října 2021.
Pokračováním dobře započaté se-
zony bude i pěvecký koncert sopra-
nistky Terezy Hořejšové s klavírním 
doprovodem Ahmada Hedara, 
který se uskuteční, pokud situace 
dovolí, ve středu 3. listopadu 2021 
v 19.00 hodin v sále Šluknovského 
zámku.
Uslyšíme písně a árie A. Dvořáka,
F. Schuberta, W. A. Mozarta,
G. Rossiniho a dalších.
Vstupné je stále 100 Kč, pro mládež 
a seniory 50 Kč. Nezapomeňte na 
dodržení aktuálních hygienických 
opatření. Vím, že je to jisté omeze-
ní, ale ta hudba stojí zato.
Těšíme se na vaši hojnou návštěvu 
a přejeme vám krásné chvíle s kla-
sickou hudbou.

Za KPVH Božena Bortníková

Úspěšný start do divadelní sezóny 2021/2022
V září jsme konečně po velmi dlouhé nedobrovolné pauze mohli zahrát na-
šim divákům pohádku.
A jak jinak zahájit novou divadelní sezónu než zvesela s Komedií s Kašpár-
kem. Pohádky byly celkem tři a ve všech byl v hlavní roli Kašpárek. První 
pohádkové představení zahájily děti ze souboru Kvítko.
K tomu je vhodné připojit i poznámku, že právě tato po-
hádka Kašpárkovy obrázky, kterou zahráli Štěpán Kadlec 
(Honza) a Adélka Míková (Kašpárek), byla také první hra-
ná dětská pohádka ve šluknovském divadle, a to ještě před 
samotným vznikem dětského divadelního souboru Kvítko. 
Od té doby jsou tradičně hrány pohádky dětmi z Kvítka 
před loutkovou pohádkou Rolničky. 
Musíme také vyzdvihnout krásné číslo 60 návštěvníků na 
prvním představení. Velmi mile nás tato účast překvapila, 
stejně tak i podobná návštěvnost našeho představení na 

22. loutkovém festivalu v Dolní Poustevně nás potěšila. 
I proto pro Vás připravujeme další krásnou pohádku O Karkulákovi. Kdo 
by ještě nevěděl, naše pohádkové představení se koná v Domu kultury ve 
Šluknově, hlavní sál je vždy otevřen již od půl třetí odpoledne a začínáme 

v 15 hodin. Sledujte také naše face-
bookové stránky „www.facebook.

com/LoutkovySouborRolnicka“, 
kde jsou přidávány aktuální infor-
mace, články, fotografie, pozvánky 
nebo i soutěže o ceny a volné vstu-
penky.
Srdečně Vás zveme k nám do 
loutkáče a zapište si do kalendáře, 
že Rolnička na Vás čeká v neděli 10. 
října. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Za LS Rolnička a DDS Kvítko
Karolína Fráňová
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Podzim přinese do zámku nové výstavy
Od 4. října můžete ve Šluknovském zámku navštívit fotografi ckou výstavu 
„Krajina ženami požehnaná“. Pětadvacet žen ve věku od třiceti do pěta-
sedmdesáti let, které se všechny ani neznaly, spojuje jedno, a to nádherné 
místo ve kterém žijí – krajina Českého Švýcarska. Bylo zapotřebí hodně 
odvahy a bylo třeba opustit komfortní zónu, aby se nahé ženy spojily se 

Mandava Jazz

svým krajem, a aby světu 
– i sobě samým – podaly 
svědectví o přírodním lid-
ském bohatství Českého 
Švýcarska. O nezměrné 
kráse téhle krajiny, jinak, 
než je obvyklé. 
Svou odvahou chtějí in-
spirovat. Tak je zkuste 
následovat. Odložte svou 
zranitelnost, své pochy-
by, své nejistoty a staňte 
se přirozenou součástí 
přírody. Rozhlédněte se 
kolem sebe, třeba objeví-
te právě svou cestu. 
Kdo by rád navštívil tuto 
nevšední fotografi ckou 
výstavu, má možnost až 
do konce listopadu a na-
víc dobrovolné vstupné 
bude použito na obnovu 
původních alejí ve Šluk-
novském výběžku.
Od 15. října do 31. ledna 2022 můžete na výstavě „Ze Šluknovského výběž-
ku do světa a zpět“ obdivovat nádherné akvarely Adolfa Böhlicha. 
Často se nám stává, že si umělci vyberou sami náš zámek jako místo, kde 
by rádi prezentovali svá díla. A stejně tomu bylo i před rokem, kdy se na nás 
obrátili manželé Simon, majitelé galerie z Drážďan, kteří zastupovali uměl-
ce p. Prof. Adolfa Böhlicha, aby splnili jeho poslední velké přání na sklon-
ku života - uspořádat výstavu jeho děl poblíž místa jeho rodiště (narodil 

se na Janovce). Slovo dalo slovo a výstava byla dohodnuta. Nakonec však 
nemohla být v loňském roce zrealizována, neboť to znemožnilo vypuknu-
tí epidemie. Mezitím pan profesor bohužel v lednu letošního roku zemřel 
a své výstavy se osobně již nedočká. Nicméně jeho poslední přání bude, 
byť s více než ročním zpožděním, splněno a výstava bude otevřena slav-

nostní vernisáží 15. října 
od 17:00 hodin. Vstupné 
symbolických 20 Kč.
Mottem výstavy nád-
herných „Historických 
hodin“ je, že: „Čas měří 
všem stejně.“. Neuvě-
řitelná životní pravda. 
Nicméně záleží také na 
tom, co Vám ten čas měří. 
V pátek 22. října otevře-
me slavnostní vernisáží 
od 16:00 hodin výstavu 
jedinečných hodin. Obdi-
vovat budete moci téměř 
třicet historických hodin 
ze soukromé sbírky, které 
Vás přesunou do období 
od konce 18. století až do 
konce 19. století. Dopo-
ručujeme přijít do zám-
ku i na vernisáž této vý-
stavy, protože rozhovor
s majitelem sbírky pro 

Vás bude nevšedním zážitkem. Vstupné na výstavu je 50 Kč a obdivovat 
hodiny můžete do 19. prosince 2021.
Budeme velice rádi, když si v podzimních pochmurných dnech uděláte čas 
a dorazíte do zámku na některou z připravovaných výstav. Spojit svou ná-
vštěvu můžete s příjemným posezením v zámecké kavárně s šálkem ručně 
pražené kávy či s voňavým čajem. 

Text: Mgr. Andrea Kadlecová

Srdečně Vás zveme 14. října 2021 od 19:30 hodin do Šluknovského zámku na 
koncert Karoline Weidt Quartett v rámci festivalu Mandava Jazz.

Karoline Weidt spojuje 
energii jak s jazzovou kom-
plexností, tak i s chytlavostí 
ze světa popu. Na poslucha-
če působí velmi atraktivně 
skrze její přirozenou a hlu-
bokou osobnost a zároveň
i bezprostřední přístupnost. 
V Karolininých neléhavých 
skladbách a jemném zvu-
ku slyšíme jasné melodie, 
bohaté texty a především 
Karolinin bezchybný hlas. 
Karoline Weidt Quartett 
je "inspiračně-estetickým 
a osobitým vokál jazzem", 
oceněným cenou Cham-
ber Music Prize 2021. 
Vstupné v předprodeji na 
webových stránkách Měst-
ského divadla Varnsdorf 
nebo na místě v den akce.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Výstava hodin Výstava hodin

Výstava obrazů Adolfa Böhlicha
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Ze Šluknova do Rožan na kole již bezpečně

Pokládka nového povrchu na staré cyklostezce

Štěrkování nově vyasfaltovaných 
úseků

Výkop pro kabeláž veřejného osvět-
lení

Odvodnění novým propustkem u PS útvaru

I takového úseky bylo nutné řešit - bahnité podloží před Travelem

Hotové odpočinkové místo u Olexova rybníka

Současný začátek cyklostezky na kraji města

Pokračování ze str. 1

hodinách. Oproti dřívějšku je i odvodněná (několik propustků, příkopů) 
a cestou naleznete dvě odpočinková místa, za zmínku stojí zejména to
u státní hranice s vyhlídkovým molem nad Olexovým rybníkem. Zde pa-
tří velké poděkování rodině Karlových, která s realizací souhlasila. Nyní 

před námi stojí ještě úkol propojení cyklostezky s budoucím chodníkem 
na Budišínské, přičemž pro cyklisty bude i tento úsek využitelný, a to až 
ke stávajícími dětskému hřišti. K článku přikládáme několik fotografií
z průběhu realizace.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust
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Už je září
v kalendáři

Foto: Hana Princová, Irena Staníková, Lenka Králová



Pouštění draků patří mezi české tradice
První zmínky o pouštění draků pocházejí z Číny ze 4. století před
n. l. a podle legend bývaly z počátku používány jako spojení mezi bohy
a lidmi, někde měli draci zahánět blížící se bouře anebo zastrašit nepřítele. 
V 19. století se draci používali různě. Například pan Polock si v roce 1826 
nechal patentovat kočár tažený draky, který dokázal uvést až 5 lidí rych-
lostí kolem 40 km/hodinu. Benjamin Franklin používal draky k pokusům
s elektřinou a o něco později byli draci využíváni meteorology k pozorování 
počasí ve velkých výškách. V našich končinách patří pouštění papírových 
draků již mnoho let mezi velmi oblíbené zábavy malých i velkých. Jakmile 

se začne foukat ze strnišť a zvedne se chladný podzimní vítr, začínají se na 
kopcích a polích objevovat první nadšenci s kupovanými, ale i vlastnoruč-
ně vyrobenými modely draků, aby předvedli své umění pouštění draků. 
Draků existují různé tvary a typy, odlišné velikostí, názvem, způsobem 
výroby a použitým materiálem. V dnešní době rozlišujeme draky hlavně 
podle tvaru na plošné a krabicové a podle využití na rekreační a závodní. Ty 
závodní pak dále na draky akrobatické a bojové. 
Plošní draci jsou různých plošných geometrických tvarů a mají ocas. Mezi 
nejznámější tvary plošných draků patří kosočtvercové (tzv. diamond)
a trojúhelníkové (tzv. delta). Krabicový draci jsou trojrozměrní, dokážou 
létat ve velmi vysoké výšce a vyznačují se výjimečnou aerodynamickou rov-
nováhou. Akrobatičtí draci jsou schopni udělat ve vzduchu velmi mnoho 
akrobatických kousků. Mají dlouhý ocas, který doslova opisuje dráhu letu 
draku po obloze. Bojoví draci jsou zase ti, kteří mají jen jedno vlečné lanko 
a vyznačují se velmi velkou rychlostí pohybu. Úkolem je chytit lanko sou-
peřova draka a stáhnout ho na zem. Velké dračí bitvy se konají v Japonsku, 
kdy každý takový drak má určitou část šňůry polepenou lepidlem, mletým 
sklem a pískem. Každý se snaží svého draka řídit tak, aby přeřezal šňůru 
soupeřova draka. Konají se ale i jiné soutěže, např. který drak dolétne výše, 
o nejmenšího, největšího nebo nejstaršího draka, popřípadě i nejhezčího či 
nejoriginálnějšího. V roce 1919 bylo německými příznivci puštěna sestava 
osmi propojených draků, kteří vystoupali do závratné výšky 9740 m. 

Zdroj: České tradice, www.cesketradice.cz a www.ceske-tradice.cz

Ústecký kraj zahajuje kampaň na vyhledávání nových pěstounů 
V České republice stále vyrůstá mnoho 
dětí, které nemohou žít ve své biologické 
rodině, a které se i díky malému množ-
ství aktivních pěstounů v tom nejzrani-
telnějším věku, ve kterém potřebují in-
dividuální láskyplnou péči blízké osoby, 
ocitají v zařízeních ústavní péče.  Cílem 
Ústeckého kraje je počet takto umístně-
ných dětí co nejvíce snižovat. Tomu by 
měla pomoci i chystaná novela zákona
o sociálně-právní ochraně dětí, díky 
které by od 1. 1. 2022 měla být značně 
omezena možnost umísťování dětí do 
3 let věku do ústavních zařízení. Potře-
ba pěstounské péče tak výrazně získá 
na významu. Počet podaných žádostí
o dlouhodobou, ale i o přechodnou pěs-
tounskou péči je však každoročně velmi 
nízký. V Ústeckém kraji se v roce 2020 
u dlouhodobé pěstounské péče jednalo 
pouze o 12 žádostí, v tomto roce bylo
v našem kraji dosud podáno 10 žádostí. 
V případě přechodné pěstounské péče 
je situace ještě svízelnější. V roce 2020 
bylo v Ústeckém kraji podáno pouhých 
7 žádostí, v letošním roce teprve 5. Počet 
dětí nahlášených do evidence náhradní 
rodinné péče se přitom v našem kraji 
každoročně pohybuje okolo 200 dětí 
(pro drtivou většinu z těchto dětí hledá 
krajský úřad dlouhodobou pěstounskou péči). 
Prostřednictvím této rubriky bychom vám proto rádi v následujících 
čtyřech měsících představili systém pěstounské péče v České republice, 
formy a proces, který předchází zařazení pěstounů do evidence. Chceme 
vám poskytnout reálný pohled na tuto sice náročnou, ale velmi důležitou 
součást náhradní rodinné péče. Budeme velice rádi, pokud vás téma pěs-
tounské péče osloví a přivede vás k rozhodnutí stát se pěstounem a pomoci 
tak změnit osud dětí, které neměly to štěstí vyrůstat ve vlastní rodině. 
Co je pěstounská péče
Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče. Do pěstounské 

péče jsou svěřovány děti, které nemohou
z různých důvodů vyrůstat ve své biologic-
ké rodině (děti týrané, zneužívané, děti, 
které rodiče zanedbávali, děti rodičů, kteří 
nemají dostatečné rodičovské kompetence 
z důvodů zhoršeného zdravotního stavu 
nebo užívání návykových látek, děti rodi-
čů, kteří páchají trestnou činnost a jsou 
opakovaně ve výkonu trestu odnětí svobo-
dy). 
Do pěstounské péče jsou děti svěřovány 
soudem. Pěstoun je oprávněn a povinen 
o dítě osobně a řádně pečovat, vychovává 
ho a stará se o něj stejně, jako v běžných 
rodinách. Pěstoun však není zákonným 
zástupcem dítěte, nemá rodičovskou od-
povědnost, práva a povinnosti rodičů vy-
konává pouze přiměřeně a nemá ani vyži-
vovací povinnost vůči svěřenému dítěti. 
V České republice je pěstounská péče reali-
zována dvěma formami - jako dlouhodobá 
pěstounská péče a pěstounská péče na pře-
chodnou dobu (tzv. profesionální pěstoun-
ská péče).
Pěstounem se může stát každý, kdo má 
dost sil a chce pomoci potřebnému dítěti 
a je ochoten projít odborným posouzením 
krajského úřadu, který rozhoduje o zařaze-
ní do evidence. 
V případě, že Vás téma pěstounské péče 

oslovilo a přemýšlíte o tom, že byste se chtěli stát pěstouny, neváhejte a ze-
ptejte se na vše, co Vás v souvislosti s tímto typem náhradní rodinné péče 
zajímá. Obraťte se na Krajský úřad Ústeckého kraje, kde Vám příslušné 
pracovnice Vaše otázky rády zodpoví.
Kontaktní údaje:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor sociálních věcí
Tel. kontakt: 475 657 474, 475 657 976, 475 657 376
E-mail: vejdelkova.m@kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.cz                     Text: Mgr. M. Vejdělková
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LESNICKÝ DEN SE I PŘES NEPŘÍZEŇ POČASÍ POVEDL
Děkujeme všem, kteří se přišli podívat do kunratického arboreta na náš 
Lesnický den. Ačkoli jsme neměli od začátku v rukách ty nejlepší karty 
(počasí příliš nepřálo a bylo mnoho dalších akcí v okolí), přišlo vás zatím 
nejvíce v historii pořádání této naší slavnosti. Přišli jste s těmi nejmenšími 
dětmi v náruči nebo v kočárkách a s těmi většími ruku v ruce. Přijeli jste

z blízkého okolí, ale i z Krušných a Jizerských hor, z Prahy a dokonce i z Os-
travska. Bylo vás více než sedm set. Všichni jste vypadali šťastní a za to vám 
moc děkuji a proto jsme šťastní i my. Není krásnější pochvaly pro všechny 
organizátory, než spokojený návštěvník. Za rok se s vámi opět těším na 
shledanou a my pro vás připravíme opět další překvapení. 

Text: Mgr. Bc. Rudolf Sochor, ředitel školy
foto: Filip Holič

Sázíme lesy pro budoucnost
Den za obnovu lesa byl předloni největší celostátní akcí svého druhu na 
podporu obnovy lesa a krajiny.
Po celé republice přišlo v roce 2019 na tuto akci neuvěřitelných více než 
32 tisíc lidí.
V loňském roce se Den za obnovu lesa bohužel kvůli vyhlášení nouzového 
stavu v souvislosti s pandemií COVID-19 neuskutečnil.
Předloňský úspěch Dne za obnovu lesa však prokázal, že vám není osud 
českých lesů lhostejný. Že vás zajímá, v jakých lesích se budete prochá-
zet se svými dětmi a vnuky. A proto na něj chceme navázat uspořádáním 
dalšího Dne za obnovu lesa, který jsme vyhlásili na sobotu 16. října 2021
a proběhne současně na 13 místech po celé republice.
Váš zájem je pro nás zavazující.
Chceme vás znovu vyzvat – přijďte pomoci našim lesníkům obnovovat lesy 
sužované suchem a kůrovcovou kalamitou!
Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, jaké lesy sázíme místo uhynulých po-
rostů po celé republice.
Přijďte se přesvědčit, co děláme pro zadržování vody v krajině.
Kalamita způsobená suchem a klimatickou změnou nejsou jen holiny
a zmar, ale také počátek nového lesa. Odolnějšího, s jinou rostlinnou sklad-
bou, lépe zadržujícího vodu. A ten vám chceme představit.
Vyberte si 16. října některou ze třinácti lokalit nejblíže svému bydlišti a za-
saďte symbolicky třeba jen jedinou sazeničku!
- pomozte stloukat oplocenky, kterých potřebujeme stovky kilometrů, aby-
chom ochránili nové stromky před zvěří
- vyzkoušejte si, jak stromy zbavujeme larev kůrovce
- vydejte se s našimi lesníky na procházku a společně vyvěste přístřešky pro 
sovy a jiné noční dravce, kteří pomáhají přírodě přirozenou cestou likvido-
vat přemnožené hraboše.
- Vyšlete své děti na cestu za Odznakem malého lesníka Malý lesník
- nebo jen poseďte s přáteli u ohně, opečte si pár špekáčků a zeptejte se na-
šich lesníků na vše, co vás zajímá v souvislosti s lesy pro 22. století

Čerpáno z: www.sazimelesynovegenerace.cz



Přivítali jsme
Jenifer Oláhovou
Tomáše Mišleye

Růženu Horváthovou
Veroniku Barákovou

Tomáše Kunzeho
Adama Peška

Manželství uzavřeli
Patrik Barák a Marcela Kalejová

Rozloučili jsme se s
panem Milanem Karalou

paní Jaroslavou Mrázovou
panem Jaroslavem Zrůstem

panem Václavem Vaňkem
panem Václavem Voborou

panem Františkem Kindermannem

Blahopřejeme občanům, kteří v září oslavili životní jubileum

70 let
pp. Petrová Miroslava

Adámek Miroslav
Musilová Ludmila

Švecová Hana
Svoboda Vladimír

75 let
pp. Procházková Jiřina

Hase Josef
Venclák Ladislav

Zrůstová Eva

80 let
paní Zezulová Marie

85 let
pan Ločárek Stanislav

86 let
pp. Soukup Miroslav

Kellerová Marie
Kadlčková Anna

87 let
paní Šebková Marta

90 let
pan Gampe Alfréd
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VZPOMÍNKY

PODĚKOVÁNÍ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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:
24.10. a 14.11.2021

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

Dne 3. října 
2021 by své 
95. narozeniny 
oslavila naše 
milovaná ma-
minka, babič-
ka, prababička 
a praprababič-

ka paní Ruth Kožíšková. S láskou
v srdci vzpomínají synové Petr
a Bohumil s rodinami.

Uplynulo 21 
let, kdy nás 
náhle opustila 
naše milova-
ná maminka
a babička paní 
ANNA BRO-
ŽOVÁ roz. 

Wendlerová, s láskou vzpomínají 
syn a dcera s rodinami.

Dne 1.října 2021 je to 7 let kdy 
nás navždy opustil můj bratr pan 
Václav Čapek. Vzpomínám a nikdy 
nezapomenu,  sestra Eva Formáč-
ková.

22. září 2021 
uplynulo 10 
let, kdy nás 
navždy opustil 
náš milovaný 
manžel, táta
a děda pan 
Karel Patkaň.

S láskou vzpomíná celá rodina.
Dny, týdny, měsíce, léta plynou, ale 
nikdy nezacelí tu ránu bolestivou 
po tobě naše milovaná Lenko Ma-
cháčková.
Navždy jsi nás 25. října před dlou-
hými deseti lety opustila.
Stále s láskou v srdci vzpomínají 
rodiče Josef a Josefa, synové Mirek, 
Petr, Vojta a rodina Macháčkova
a Koukolova.

Dne 24. října 
2021 by své 
70. naroze-
niny oslavil 
náš tatínek
a dědeček pan 
Jiří Šopov.
S láskou na něj 

vzpomíná syn Jiří s rodinou.

Děkuji touto cestou městu Šluknov 
- Sboru pro občanské záležitosti ve 
Šluknově za krásný dárek k mým 
75. narozeninám. Moc jste mě pře-
kvapili a udělali velikou radost. Ješ-
tě jednou ze srdce moc děkuji.

Procházková Jiřina

Tímto bych chtěla poděkovat neznámému zachránci, který mi zavolal zá-
chranou pomoc dne 29.7.2021, kdy jsem v ulici Bratří Čapků ve Šluknově 
omdlela přímo na ulici.Děkuji moc za včasnou pomoc.

Lenka Píšová

Ráda bych poděkovala městu Šluk-
nov za blahopřání a SPOZ za věcný 
dar, který jsem obdržela k mým 70. 
narozeninám. Velmi si toho važím
a ještě jednou všem děkuji.
Děkuji redakční radě za zveřejnění 
a všem přeji pevné zdraví a hodně 
úspěchů ve vaší práci.

Ludmila Musilová

 V září oslavila své životní jubileum i dlouholetá členka 
SPOZ paní Eva Zrůstová. 
 Umí rozdávat radost a pomáhat jiným a proto ji pře-
jeme pevné zdraví, hodně sil a spokojenosti v životě.

 Členky SPOZ ve Šluknově

BLAHOPŘÁNÍ

Nejsi s námi, 
ale v našich 
srdcích zůsta-
neš navždy.
Dne 5.10.2021 
v z p o m e n e m e 
5. výročí naše-
ho milované-

ho tatínka, dědečka, pradědečka
a švagra pana Jána Mištíka.
S láskou vzpomínají dcera a synové 
s rodinami, švagrová a ostatní pří-
buzní.
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4 potraviny, které vám na podzim posílí imunitu
Pokud je na podzimu něco boží, pak jsou to sezonní potraviny a jídla z nich. 
Na následující období se potřebujete vyzbrojit energií a vitaminy, neboť 
vaše imunita bude opět vystavena těžkým zkouškám. Co s sebou do boje?
Je čas, kdy začnete mít jiné chutě než během letních měsíců. Od salátů
a osvěžujících šťáv přejdete raději k horkému čaji, teplému jídlu i typické-
mu podzimnímu ovoci a zelenině. Stravování v souladu s biorytmem příro-
dy je pro lidské tělo nanejvýš přirozená věc.
Z následujících potravin budete čerpat energii:
1. Jablka
Nejíst na podzim lokální čerstvá voňavá jablka je snad hřích! V první řadě 
obsahují značné množství vlákniny, která je takovým kartáčem pro váš trá-
vicí trakt. Nepřipadá vám to důležité? Ve střevech sídlí až 70 % imunitních 
buněk. Z jablek navíc dostanete do těla vitamin C, ale i další výživné látky.
Co s nimi? Jezte jablka čerstvá, tak jsou výborná. Pokud chcete něco lepší-
ho, zkuste si jablíčka nakrájená na měsíčky namazat oříškovým máslem. 
Výtečné jsou i sladké recepty, třeba nákyp plný šťavnatých jablek.

2. Dýně
Dobrá, co je pro podzim více typické než dýně? Podobně jako jablka ob-
sahuje velké množství vlákniny, řadu vitaminů a hlavně vodu. „V dýni je 
minimum sacharidů, proteinů a skoro žádné tuky. Obsahuje až 90 % 
vody,“ uvádí Zuzana Komůrková, instruktorka zdravého vaření ze studia 
Výživou ke změně. Z toho důvodu se jedná také o výjimečně dietní potravi-
nu. „Díky velkému množství rozpustné vlákniny působí dýně i jako mírné 
projímadlo, které nedráždí střeva. Obsahuje betakaroten, který patří mezi 
účinné antioxidanty,“ dodává odbornice.
Co s ní? Rizoto! A polévku! To je jasná podzimní záležitost. Nicméně dýně 
je výborná také pokrájená na kousky a pečená v troubě jako příloha třeba
k masu. A zkusit ji můžete i nasladko, třeba v dýňových lívanečcích!

3. Zázvor
Když už půjde do tuhého a pocítíte na sobě příznaky nebezpečné „rýmič-
ky“, pak sáhněte po čerstvém zázvoru. Čím pálivější zázvor je, tím obsahu-
je více gingerolu, jenž má na tělo mimořádně příznivé účinky. Jinými slo-
vy, hodně pálivý zázvor léčí nejlépe. „Zázvor má silné dezinfekční účinky. 
Rozpouští hleny, prohřívá organismus a ulevuje i při žaludečních nevol-
nostech,“ říká výživová poradkyně Petra Řehořková.
Co s ním? „Můžete si připravit zázvorový čaj nebo nastrouhaný zázvor 
přidat do jiného horkého nápoje,“ radí odbornice. Uplatní se ale i v řadě 
receptů jako je třeba podzimní salát s mrkví, quinoou a zázvorem.

4. Kysané zelí
Imunita sídlí ve střevech a kysané zelí na ně působí jako balzám. „Nejcen-
nější složkou kyselého zelí je kyselina mléčná, která pomáhá při trávení
a obnovuje poškozenou střevní sliznici. Dále obsahuje probiotické bak-
terie a nezanedbatelné množství celulózy, která přispívá k průchodnost 
střev,“ popisuje Zuzana Komůrková, výživová poradkyně a lektorka kurzů 
vaření, a dodává: „Kvašené zelí má také spoustu vitaminu C, ale i kyselinu 
listovou, která zlepšuje využití céčka v organismu.“
Co s ním? Dejte si kysané zelí jako přílohu k masu. Nebo ho přidejte do 
chutného podzimního salátu z vařených brambor, cibule, nastrouhaného 
jablka a trošky čerstvého strouhaného křene. Mlsné jazýčky mohou vy-
zkoušet vdolky plněné kysaným zelím a slaninou.

www.prozeny.cz

Kuchařčino okénko
Podzimní buchta

Ingredience
Těsto: 3 ks, vajec, 0,5l mléka, 1 ks prášku do pečiva, 1,5 hrnku cukru krys-
tal, 2 hrnky polohrubé mouky, 0,5 hrnku oleje
Podle potřeby: 200 g kokosu, 4 ks velkých jablek, skořice, tuk na vymazá-
ní plechu, mouka na vymazání plechu
Náplň: 500 g tvarohu, 6 lžic cukru moučka, 1 ks vanilkového cukru

Postup
Z mouky, cukru, vajec, prášku do pečiva, mléka a oleje vymícháme hladké 
těsto. To rozetřeme na plech vymazaný a vysypaný moukou do tenké vrst-
vy. Jablka oloupeme a odstraníme z nich jádřince. Nakrájíme je na silnější 
kolečka. Tvaroh smícháme s vajíčky, cukrem a vanilkou. Na těsto pokla-
deme kroužky jablek, které můžeme posypat skořicí, na jablka dáme lžící 
hromádky tvarohu. Nakonec vše hustě posypeme kokosem.
Podzimní buchtu pečeme v troubě, nejdříve 10 minut na 180 °C, poté
15 – 20 minut na 160 °C. Pokud je podzimní buchta správně upečená, ko-
kos má na povrchu růžovohnědou barvu.
Dobrou chuť!
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Výjezd rodin s Kostkou
Rodinám nabízíme prostor jednou 
za rok změnit prostředí, z jiného 
úhlu nahlédnout na svoje problé-
my, více se věnovat dětem, nabrat 
síly a získat cílenou podporu. Ro-
diče jsou podporováni ke změnám 
nefunkčních strategií řešení své 
situace a mají prostor na promýš-
lení si řešení svých problémů. Za-
měřujeme se také na adaptaci rodin 
ve skupině, která spolu tráví čas na 
výjezdu. Jednotlivé rodiny mají pří-
ležitost se více poznat. Jedním z cílů 
je dosažení vzájemné spolupráce
a podpory ve skupině, dosažení 
rychlejšího odhalení schopností
a dovedností jak jedince, tak i skupi-
ny, nalezení svého místa ve skupině.  
Podporujeme rodiče a děti v zdravém sebevědomí, aby se rozvíjeli dle svých 
zájmů a posilovali rodinné vztahy. Výjezd je pro ně příležitost, jak si hned
v praxi zkoušet to, co se učí. Zároveň si uvědomit, že nejsou sami a že ostat-
ní rodiče řeší podobné situace a mají třeba otázky jako oni.  
Proto již počtvrté se třetí zářijový týden vydaly rodiny s dětmi a pracovnice 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi do malebné obce Doubice, 
do penzionu Hubertus, aby tam společně strávily a užily si pět dní. Jelo
7 maminek a 26 dětí.  Přálo nám počasí, a proto se program konal hlavně 
v přírodě. 
Chtěli bychom také poděkovat za podporu těm, s kterými rádi na akci spo-
lupracujeme:
 městu Krásná Lípa za zapůjčení vozidla i s řidičem a přepravu rodin
 personálu penzionu Hubertus Doubice za mimořádnou péči a vstříc-

nost i za výborné zázemí
 pracovníkům a klientům
z komunity pro odvykání závislos-
tí Teen Challenge za preventivní 
přednášku a besedu na téma alko-
hol, léky, drogy a jiné závislosti
 Mgr. Stanislavu Opelkovi za su-
pervize na téma rodičovství, vztahy 
v rodině, komunikace, role rodičů, 
vliv na rodinu při nástupu rodiče do 
výkonu trestu, přehazování kom-
petencí rodičů na děti, nezvládání 
výchovy u starších dětí i za indivi-
duální konzultace
 Dagmar Hadravové za tvořivé 
výtvarné a rukodělné činnosti cíle-
né na rozvoj kreativity, spolupráci 
mezi rodičem a dětmi a vzájemnou 

spolupráci v celé skupině
 Městské policii Šluknov za prevenci zážitkovou formou
 kolegyním ze služby SAS za profesionální vedení celé skupiny
Výjezd podpořil Česko-německý fond budoucnosti a Ústecký kraj.
Se svolením Šárky Kolebaczové zveřejňujeme báseň, kterou na výjezdu 
složila.
Na výjezdu v Doubicích, užíváme si legraci.
Zážitky nás neminou, ze společných chvil s rodinou.
Co víc si jako máma přát, než si společně s dětmi užívat.
Stavění domků, sportovní dny a nespočet dalších aktivit.
Na těch pár dní moc vzpomínat budu, než s naší Kostkou opět zas budu.

Mgr. Renáta Kučerová, sociální pracovnice Kostka Krásná Lípa p.o.

Z místní organizace Svazu
tělesně postižených

Nastalo podzimní období. Přes obavy z třetí covidové vlny jsme doufa-
li, že se situace zmírní. Stále však pro nás není tento čas příznivý tak, jak 
jsme si představovali. Náš život tato doba značně ovlivnila. Mnozí z nás 
jsou proočkovaní a aplikace třetí vakcíny nás čeká, někteří s aplikacemi 
vakcín váhají, jiní je zcela odmítají. Mnozí covidové onemocnění prodělali
s menšími či většími komplikacemi, byli hospitalizováni v nemocnicích
a s komplikacemi se po onemocnění potýkají i dnes. Bohužel, některé čle-
ny si ponecháme již jen ve vzpomínkách, těžkému průběhu a komplikacím 
podlehli. 
Naše činnost byla, a stále ještě je, značně omezena. Nemohli jsme uspořá-
dat setkání při členských schůzích, dárky většině jubilantům byly doručeny 
se zpožděním, nekonaly se návštěvy u nemocných.
I v tomto období však členky výboru byly v kontaktu, vedly veškerou doku-
mentaci (inventarizaci majetku, revizi hospodaření, finanční vyúčtování) 
a podklady organizace pro další práci. V současné době již dochází k pra-
videlným schůzkám výboru a společně plánují jak činnost opět probudit
a obnovit. 
Provádíme návštěvy u dlouhodobě nemocných, za pomoci desítkářů byly 
vybrány členské příspěvky. Společným setkáním doba zatím nepřála, ale 
pevně doufáme, že se vše zklidní, k společnému setkání a pobavení opět 
dojde. 
Na poslední výborové schůzi konané 20. září 2021 se členky výboru shodly 
na názoru, že připraví veškeré podklady pro členskou schůzi, s uskutečně-
ním však, vzhledem k situaci a bezpečnosti členů, posečkají. 
Věří, že většině členům společné posezení a pobavení chybí, vždyť to bývá 
často jedno z mála kontaktů mezi sebou. 
Covidová situace se v našem okrese vyvíjí kladně, zklidňuje se. 
Dodržujme i nadále daná příslušná hygienická a bezpečnostní opatření, 
tím snížíme i možnost dalších nákaz, budeme blíž našemu setkání a usku-
tečnění členské schůze, Podzimní doba bývá v našem kraji nádherná, přeji 
všem čtenářům tohoto článku pevné zdraví, klid, pohodu a plno krásných 
procházek po okolí našeho města.                 Text: Božena Zemanová

TISKOVÁ ZPRÁVA

DEN S AGENTUROU 
PONDĚLÍ

Rumburk 14.9.2021 – „Pojďme se sejít a být spolu, strávit pěk-
né odpoledne a  pobavit se…“ těmito slovy zvala Agentura Pon-
dělí hosty na akci s názvem Den s Agenturou Pondělí. 
Dne 10.9.2021 proběhla v prostorách Baráčnické rychty spo-
lečenská akce k příležitosti Týdnů pro duševní zdraví. Cílem 
bylo se opět sejít po dlouhém období nouzových stavů s uživa-
teli, jejich rodiči, opatrovníky, přáteli a prostě se bavit. Zavítali
k nám i naši uživatelé z DOZP Kytlice. Hudební program zajis-
tili Karel Rak, Jakub Horák a DJ Ivan Fudor. 
Týdny pro duševní zdraví jsou již třicet let trvající osvětová 
kampaň o duševním zdraví a lidech s duševním onemocně-
ním. Jejím zakladatelem je nezisková organizace Fokus. Cílem 
Týdnů pro duševní zdraví je přiblížit veřejnosti témata spojená
s duševním zdravím a nemocí, protože jsou ve společnosti často 
tabuizována nebo zatížena mylnými představami a předsudky. 
Agentura Pondělí je nezisková organizace, která poskytuje 
službu Sociální rehabilitace a Podporu samostatného bydlení 
uživatelů s postižením ve Šluknovském výběžku. 

Text: Bc. Vlasta Urbanová
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10 tipů, jak připravit obec na vedro i přívalové srážky
Letos jsme zažívali extrémy počasí, které se budou podle vědců vlivem 
klimatické změny objevovat stále častěji. Vedrem přehřátá města, sucho
v krajině a na druhé straně bouřky, silné deště či vítr. Není divu, že již něko-
lik let sílí poptávka po opatřeních, která by lidem pomohla nové podmínky 
lépe zvládnout. 
Ani Česká republika ne-
zůstává v tomto ohledu 
pozadu, jak dokazují fi-
nálové projekty soutěže 
Adapterra Awards 2021. 
Najdeme mezi nimi příkla-
dy šetrného hospodaření 
na zemědělské půdě, obno-
vy lužních lesů, rašelinišť, 
tůní, meandrů, zpřírodnění 
koryt řek, ukázky využití 
dešťové vody či zelených 
střech. Až do 15. října mů-
žete v internetovém hlaso-
vání podpořit ty nejzajíma-
vější z nich.
www.adapterraawards.cz
Jak můžete sami pomoci?
1. Sbírejte dešťovou vodu
a využívejte ji k zalévání zahrady. Díky tomu zůstane v lokalitě.
2. Dejte prostor zeleni. Předzahrádka, záhonky, luční trávníky se rozehří-
vají méně než betonové plochy a lépe zasakují dešťovou vodu.
3. Nepropustné plochy nahraďte propustnými, např. porézní dlažbou nebo 
zatravňovacími dlaždicemi.

4. Fasády, altány, sloupy, krytá stání nechte porůst popínavými rostlinami, 
které stíní, zachytávají prach a díky přirozenému výparu v létě ochlazují 
své okolí.
5. Při stavbě domu myslete na udržitelnost. Domy v pasivním standar-

du, zateplení, rekuperace, 
fotovoltaické panely, spla-
chování dešťovou vodou
a další opatření šetří peníze 
i přírodu. 
6. Zelené střechy na do-
mech nejenže dobře vy-
padají, ale zasakují nad-
bytečnou dešťovou vodu 
a postupně ji vypařují do 
okolí. Izolují budovu a na-
víc poskytují potravu pro 
hmyz.
7. Nechte prostor vzrost-
lým stromům, které v létě 
ochlazují a stíní, a sázejte 
nové pro budoucí generace.
8. Nedopitou vodou ze skle-
nic, varné konvice, vodou 
po omytí ovoce a zeleniny 

nebo po čištění akvárii můžete zalévat zeleň se svém okolí.
9. Použitou vodou z umyvadel a sprch je možné splachovat toalety a ušetřit 
tak pitnou vodu.
10. I panelové domy mohou mít zelenou střechu, fotovoltaické panely či 
sbírat dešťovou vodu a dále ji využívat k zálivce či venkovní vodní prvky.

Foto: archiv Nadace Partnerství, autor: Vojta Herout

Franz Seraph Müller, rodák ze Šluknova,
přezdívaný „Schluckmüller“

Před 120 lety, dne 14.11.1901, se narodil Franz Seraph Müller, malíř por-
trétista, který se podepisoval „Schluckmüller“, aby tak vyjádřil spojení se 
svým domovem – rodištěm. Vyrůstal v rodině chudého tkalce se svými ro-
diči a dvěma staršími bratry. V odborné škole tkalcovské ve Šluknově se za-
měřil na grafiku a navrhování vzorů. Zde si jej všiml učitel Anton Pius Ulb-
rich a rozpoznal u něj mimořádné kreslířské nadání a začal ho podporovat.
Vřelý niterní vztah měl malý Müller ke svému dědečkovi z matčiny strany, 
významnému řezbáři Ignazi Mayovi, a k bratru své matky Emilu Mayovi, 
který byl též řezbářem-betlémářem. Zkoušel také sám vyřezávat, ale chuť 
k malování zvítězila.
Studoval na umělecko-průmyslové škole v Essenu, Düsseldorfu, Wroclavi 
a Mnichově. Pak jej osud za-
vedl do Istanbulu, kde byl po-
věřen mimo jiné malováním 
obrazu portrétu tureckého 
státníka Kemala Atatürka. 
Za jeho pobytu zde vznikla 
řada pastelů, představujících 
zdejší krajinu. Ze zpáteční 
cesty si přivezl také akvarely 
malované v Itálii.
Od roku 1930 žil umělec
v Mnichově, kde si zřídil ate-
liér. Stal se členem umělecké 
jednoty „Die Unabhängigen 
– Nezávislí“, která vystavo-
vala u Alfreda Pringsheima, 
židovského galeristy, takže 
si jej brzy všimli národní so-
cialisté, což vedlo k tomu, že 
mu byl udělen zákaz vysta-
vování. Začal se proto věno-

vat naturalistické malbě, aby si tak zajistil obživu pro sebe a svoji rodinu. 
Když pak v roce 1942 směl veřejnosti opět představit své obrazy, zúčastnil 
se Lenbachovy výstavy, na které návštěvníci uviděli jeho olejomalbu svého 
mecenáše Antona Pia Ulbricha, která je ještě dnes v majetku muzea Rum-
burk, a olejomalbu, nazvanou „Flétnista“.
Pod rukama tohoto významného malíře vzniklo mnoho obrazů, mnohé
i na zakázku. Objekty k malování si vyhledávalo i mezi chudinou – sedláky, 
sluhy, pacholky a dalšími lidmi většinou na vesnicích.
Malíř „Schluckmüller“ zemřel v necelých 61 letech v Mnichově dne
15. května 1964, kde je na hřbitově v části Argelsried pochován.
Jeho syn Reinhard uspořádal svému otci v roce 2013 v Sudetoněmeckém 

domě v Mnichově výstavu, 
která obsahovala nejen akva-
rely, olejomalby a kresby, ale 
i různé předměty z umělcova 
života. Byly zde k vidění ob-
razy, které ještě nikdy nebyly 
vystaveny a na výstavu je za-
půjčili jejich majitelé, kteří si 
je objednali přímo u tohoto 
významného malíře ze sever-
ních Čech.
Dokud mu to zdraví do-
volovalo, jezdil Reinhard 
Müller často do Šluknova.
V roce 2016 nechal pro své-
ho pradědečka Ignaze Maye 
a prastrýce Emila zhotovit na 
hřbitově ve Šluknově pamět-
ní desku, protože se jejich 
hroby nezachovaly.

Helga Hošková
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První říjnový den
Na den seniorů přijela potěšit Šluknovské seniory do Domu kultury decho-
vá kapela Květovanka. Známé dechovky v první polovině pátečního podve-
čera vystřídaly staropražské písničky a další velké hity a všichni, kdo přišli, 
se po dlouhé době skvěle bavili.

NEMILÁ ZKUŠENOST

Za Odbor kultury musím bohužel konstatovat, že naprosto souhlasím s ná-
zorem pana Karaly. Náš odbor na základě žádosti pronajal nájemci z Prahy 
sál na konání této jeho soukromé akce – bylo to poprvé a za sebe si troufám 
říci, že také naposledy. Organizace akce nebyla vůbec na úrovni a nedivím 
se, že mnozí návštěvníci byli zklamaní. Za náš odbor pak musím dodat, že 

Jmenuji se Pavel Karala a chtěl bych napsat zážitek našich dětí a mládeže. 
Dne 25.9.2021 se pořádala v našem Kulturním domě ve Šluknově od 14.00 
dětská romská zábava. Hlavním hostem měl být Marseel Bendig bratr 
slavnějšího Honzy Bendiga. Akci pořádal pán z Prahy, který si říká „Rom-
ské akce“ hlavně na sociálních sítích. Musím napsat, že organizace byla 
velmi špatná, pořadatel se vůbec nezajímal o pořádek, jen křičel na děti, 
sprostě jim nadával a dokonce do nich i strkal. Slíbený host, který měl při-
jet ve 14.00 přijel v 17.30. Odzpíval asi šest písní a potom měla proběhnout 
autogramiáda na kterou se sám Marseel těšil. Děti se s ním samozřejmě 

chtěly fotit, což mu nedělalo problém, byl velice hodný a ochotný,ale vše 
bylo jinak. Pan pořadatel začal na děti křičet a strkat a vyhazoval je domů.
Spousta dětí plakalo, ale ten pán si nedal říct a všechny vyhodil domů, jeli-
kož mu za půl hodiny začínala romská zábava.
Chtěl bych jen poprosit Odbor kultury, který má na starosti sál v Kulturním 
domě, aby takovým lidem sál nepronajímala.
Sám pracuji v NZDM v Charitě Šluknov a vím od dětí, jak je tento zážitek 
poznamenal.
Děkuji moc.

Pavel Karala

nájemce nebyl schopen dostát ani svým povinnostem z uzavřené nájemní 
smlouvy, ani vzájemné dohodě, což jsme řešili po celou dobu konání akce 
– a navíc zanechal po akci velký nepořádek jak v Domě kultury, tak i v pěší 
zóně. Děkuji panu Karalovi za jeho zpětnou vazbu – pro nás je to, byť špat-
ná, zkušenost do budoucna.

Ing. Bc. Ivana Lukešová, vedoucí Odboru kultury

Text: Ing. Bc. Ivana Lukešová, foto: Klára Štěpánková
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Body pomalu přibývají
Další část bojů o fotbalové body pro nás začala zápasem se sousedy v Rumburku. Jak je 
to ve správném derby obvyklé, obě mužstva chtěla zvítězit, obě měla stejné vyhlídky a 
i vlastní zápas měl obdobný průběh. V první půli byli lepší domácí, druhý poločas pat-
řil spíše Šluknovu a výsledkem byla remíza. Oba týmy chtěly pobrat všechny body, ale 
nakonec nerozhodný výsledek braly. Nakonec rozhodl penaltový rozstřel, ve kterém byl 
Rumburk šťastnější.
O týden později přijel do Šluknova zatím nejlepší tým soutěže – Liběšice. Tým, který se 
před koronou pohyboval v druhé polovině tabulky, ale v současnosti tabulku vede. Ten-
tokrát byl zápas vyrovnaný a naši dlouho vedli, nakonec ale dostali nešťastný gól a znovu 
rozhodovaly penalty. Tentokrát byli naši úspěšnější a získali druhý bod zápasu.
K dalšímu těžkému zápasu se jelo do Černovic. Těžký byl i proto, že pro zranění chybělo 
šest hráčů základní sestavy. První poločas byl vyrovnaný a skončil 1:1, druhý ale byl špat-
ný a prohra 4:1 tomu odpovídala.
Zatím poslední zápas  hráli naši 
doma s Ledvicemi a vyhráli 1:0,
a i když trenér nebyl s hrou příliš 
spokojený, tři body jsou dobré.
Po polovině podzimní části je naše 
mužstvo v tabulce na osmém místě 
s 11 body za 2 vítězství, 4 remízy 
a 2 porážky, a umístění odpovídá 
předváděným výkonům. Jak jsem 
psal již dříve, koronavirus zane-
chal na mužstvu stopy, výkony se 
mění jednou k dobrému, podruhé 
k horšímu, do mužstva přišli hráči 
z dorostu, někteří zkušení odešli, 
několik hráčů je zraněných a tak se 
tým stále nemůže dostat do herní 
pohody, kterou měl před přeruše-
ním soutěží loni a předloni.
Podobně si vede B-tým v Lipové. 
Tři vítězství a tři porážky ho staví 
v polovině soutěže na deváté místo 
ze čtrnácti družstev, ale po špat-
ném začátku přichází podstatné 
zlepšení: v Jiříkově ještě prohráli 
0:2, doma pak porazili Březiny 
5:2, potom vyhráli v Jiřetíně 3:4
a naposledy obrátili domácí zápas
s Libouchcem a zvítězili 3:2, když 
po prvním poločasu prohrávali 0:2.
Složené družstvo dorostu Šluknov/
Jiříkov si zatím vede dobře, v ta-
bulce je druhé, když z pěti zápasů 
byly 4 vítězné a jen jedna porážka. 
Rtyni doma dorostenci porazili 8:0, 
vyhráli v Libouchci 1:3, vítězní byli 
i doma s Velkým Březnem (3:1), ale 
nakonec poprvé prohráli v Modla-
nech 3:0.

Začali i kuželkáři
Po dlouhé přestávce začaly i sou-
těže kuželkářů. A-družstvo SK 
Šluknov hraje dlouhodobě Severo-
českou divizi a jeho reprezentanty 
jsou Eliška Marušáková, František 
Tomík, Václav Kořánek, Radek 
Marušák Jan Sklenář Petr Vajnar
a Ladislav Hojný. Družstvo má za sebou už první tři kola, nepříjemný je ale 
fakt, že „domácí“ utkání musí hrát na čtyřdráze v České Lípě. 
A výsledky? V prvním kole porážka doma s Lovosicemi, v druhém vítězství 
v Děčíně s Kovostrojem 2:6 a ve třetím pak opět domácí porážka s Verneři-
cemi 3:5. To znamená zatím sedmé místo z 12 účastníků.
B- družstvo hraje v sestavě Věra Navrátilová, Karel Barcal, Anita Morku-
sová, Dušan Knobloch, Petr Tichý a Jan Marušák a hraje krajský přebor 

Libereckého kraje. Po odehraných třech kolech, kdy prohrálo v Liberci
s C-družstvem Dynama 1:5 a potom vyhrálo v Chrastavě 5:1 a v České Lípě 
s „C“ družstvem 6:0, je v tabulce na třetí pozici z dvanácti přihlášených.
Oběma družstvům držíme pěsti, děkujeme za reprezentaci Šluknova a pře-
jeme další vítězství.

Text: Ing. Milan Kořínek, foto: Ing. Milan Kořínek, Petr Tichý
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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

 

 

Společnost GEZ spol. s r.o. Varnsdorf nabízí pracovní pozice: 

Technik výroby staveb-administrativní pracovník  

Elektrikář-montér 

Lakýrník v práškové lakovně 

Pro více informací volejte v pracovní dny mezi 9.00-13.00hod 

na tel: 775 221 174, případně pište na e-mail: 

gerhatova@gez.cz. 

 


