
Vybíráme z obsahu:

Autokros po 40 letech ve Šluknově končí 2
Slovo starostky - náměstí  3
60. výročí firmy Topos, a. s.             10, 11
Výběrové řízení 15
Lesnická škola 17
První turnaj TS Beach Cup  19

Telefon redakce: 412 386 219 • e-mail: sluknovak@mesto-sluknov.cz, uzávěrka č. 7 - 25. 6. 2015

CENA 5 Kč • VYDÁVÁ MĚSTO ŠLUKNOV ČERVEN 2015 • ČÍSLO 6

V letošním roce si připomínáme 70. výročí 
osvobození od nacistické tyranie a oficiální 
ukončení 2. světové války v Evropě. Ve větši-
ně měst a obcí naší republiky probíhaly pietní 
akce, při kterých byly pokládány květiny u pa-
mátníků a hrobů padlých, a obětem byla věno-
vána vzpomínka. 
Ve Šluknově proběhla 8. května 2015 pietní 
akce pokládání věnců u památníků obětem 
2. světové války. Jako každoročně jsme uctili pa-
mátku padlých a umučených u Základní školy 
J. Vohradského, v Císařském u bývalé restaura-
ce a na Partyzánu. Pietní akt provázela slovem 
paní Emilka Procházková. Je nesmírně důleži-
té, abychom si minulost a události s ní spojené 
připomínali. Aby současná a budoucí generace 
nezapomněla, jakou cenu má naše svoboda 
a kolik lidských životů pro ni bylo zmařeno. 
Poděkování patří místní organizaci KSČM za 
organizaci této akce a všem přítomným, kteří se 
osobně zúčastnili.                          Eva Džumanová

Konala se pietní akce k výročí druhé světové války

Jak dopadla anketa?
Především všem 36 respondentům děkuji a jsem velice ráda, že Vám 
není téma našich slavností lhostejné a vyjádřili jste svůj názor. A jaký 
byl?
Pro nás velice inspirující. Všichni jste se shodli v názoru, že jste za 
Zámecké slavnosti moc rádi, nenašel se ani jediný člověk, který by 

Desáté Zámecké slavnosti 
si určitě nenechte ujít

nechtěl, aby dále pokračovaly. Nej-
více oceňujete možnost setkání s lid-
mi, které znáte, program, kapely, 
celkovou atmosféru a už také určitou 
tradici. Je to krásné, protože přesně 
kvůli tomu Zámecké slavnosti dělá-
me.
Zaznělo obrovské množství tipů, 
uvádím několik z nich: indiáni, ná-
mořníci, piráti, české filmové posta-
vy, historie Šluknova, 1. republika, 
lidová řemesla, pravěk, pověsti, pří-
roda, sci-fi a také pro nás inspirativní 
retro. Objevilo se celkem třikrát (80. 
léta, 70. léta a 60. léta). A přesně to 
je to období, které jsme se rozhodli 
letos zpracovat.
Za všechny tipy moc děkujeme, 

máme tak témata na několik dal-
ších ročníků, a když Zámeckým 
slavnostem zachováte přízeň, tak 
se budou moci některá z nich určitě 
zrealizovat.

Za RIC Bc. Andrea Přidalová

Na snímku pořízeném v zámeckém parku 
při oslavě Mezinárodního dne dětí, jedna 
ze soutěžících plní úkol zadaný krásnou 
indiánskou slečnou. Více na str. 6.

Foto: Jiří Mikisch
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Vážení čtenáři,
autokros ve Šluknově se jezdí už od roku 1970, od kdy se zde jezdilo Mis-
trovství ČSR, s malou pauzou do roku 2015. Autoklub Šluknov, který 
provozuje 21 let autokros, dostal písemnou roční výpověď z pozemku bez 
udání důvodu k 1. 4. 2016.
V minulém volebním období starostka, respektive celá rada města, na ně-
kolika jednáních řekli, že autoklub má udělat veškeré kroky ke komplet-
ní legalizaci motoristického areálu. Tato jednání jsou doložena v zápisu 
rady města a probíhala už za předchozího starosty. Při osobním jednání se 
starostkou města nám byly sděleny jako důvod k výpovědi časté stížnosti 
Petičního výboru z Křížového vrchu, zastoupeného panem Janouškem, 
o kterém nevíme, kolik má členů. Nebo je zatím něco jiného? Například 
jízda občanů na motorkách, čtyřkolkách a autech, bez souhlasu autoklubu, 
v uzamčeném areálu. Tyto věci by měla řešit městská policie a neudávat 
toto jako důvod ke stížnosti na autoklub. Máme povoleno osm dní a pořá-
dali jsme šest dní.
Autoklub se snaží 21 let o legalizaci sportovního areálu, kdy se podařilo 
tento areál zahrnout do územního plánu města jako motoristický areál. 
Dle projektu vypracovaného autoklubem byly udělány bezpečnostní a pro-
tihlukové valy a do celého areálu byla přivedena elektřina. Do areálu byly 
investovány stovky tisíc korun a odpracovány stovky hodin. Dále jsme 
chtěli v budoucnu založit, na žádosti rodičů, klub mladých motoristů, kde 
by se děti učily a připravovaly se na pravidla silničního provozu. Naučily 
by se něco o technických věcech motorových vozidel atd. A toto vše byl au-
toklub nucen pozastavit z důvodu výpovědi.
Za 21 let fungování autokrosu prošla závody stovka mladých kluků, holek 
a jezdců z ciziny, kteří se naučili jezdit autem. Možná bude pro město lepší, 
aby mladiství jezdili někde lesem, nebo třeba na poli. Závodiště si za svou 
éru vybudovalo dobré jméno po celé Evropě a zárověň mu bylo navrženo, 
aby si zažádalo o licenci na pořádání profesionálních závodů. V poslední 
době sledujeme nárůst nových mladých jezdů ze Šluknova, kteří se pro ten-
to sport zapálili a mohou v budoucnosti reprezentovat naše město, jak na 
mistrovských závodech v Čechách, tak i v zahraniční. O to je horší, když  

Po čtyřiceti letech ve Šluknově autokros končí
rada města letos neschválila na rozvoj autoklubu ani korunu. Je to ukázka 
toho, že dotace se rozdělují podle sympatií a ne podle výsledků.
Šluknovské závodiště se za 20 let může pochlubit jezdci, kteří dnes jezdí 
MS nebo ME, jako například P. Vimmer, S. Šusta, J. Šusta a René Münnich 
a další. Ze současných jezdců, kteří naši republiku, potažmo naše město, 
skvěle reprezentují v zahraničí, jsou to Lukáš Vávra, Pavel Vávra a Roman 
Vávra. Důkazem je první a druhé místo v divizi nejvýkonnějších cestovních 
vozů na Autokrosovém mistrovství Německa letos v dubnu.
V závěru mám dojem, že některým lidem na úřadě jde spíše o osobní zájmy, 
než o sport a kulturu ve městě. Jako příklad uvádím motokros, který se jez-
dí čtyřikrát týdně a nikomu to nevadí. Nemám nic proti žádnému sportu, 
ale pravidla by měla platit pro všechny stejná.                                     Pavel Vávra

Autokros má ve Šluknově dlouholetou tradici, to je pravda, a nikdo to ne-
popírá. Ovšem i jeho provozování podléhá v současné době nesrovnatelně 
přísnějším podmínkám, především v souvislosti se změnami v legislativě. 
A to se týká především legalizace závodiště. 21 let je opravdu dlouhá doba, 
během které nájemce závodiště činil kroky vedoucí k legalizaci. Bohužel, 
ani do dnešního dne není plocha k provozování autokrosu zlegalizována. 
Majitelem pozemku je Město Šluknov, které za činnost na těchto pozem-
cích nese plnou zodpovědnost. Skutečně proběhlo několik osobních jedná-
ní s p. Vávrou na radnici, kde opakovaně utvrzoval členy rady města o tom, 
že činí kroky vedoucí k legalizaci závodiště. Byla mu nabídnuta též konzul-
tační pomoc zaměstnanců města. Pan Vávra také navrhoval, aby legalizace 
závodiště byla financována z rozpočtu města. V předešlé i v současné době 
není ovšem tento záměr v prioritách rozvoje města a není s ním počítáno 
ani v rozpočtu. Je nutné podotknout, že by se jednalo o mnoha set tisíco-
vou záležitost. Rada města na základě opakovaného porušování smluvních 
podmínek na pronájem pozemků, a především za neefektivní vývoj lega-
lizace závodiště, přistoupila k rozhodnutí o výpovědi nájemní smlouvy. 
Záměrem rady města je prodej pozemků pod závodištěm. Pakliže by po-
tencionální zájemce měl zájem pokračovat v téže činnosti, musel by sku-
tečně tuto plochu koupit a poté k pořádání autokrosových závodů zlega-
lizovat. A nejen z důvodu podání výpovědi Sdružení přátel města Šluknov 
pro rozvoj kultury a sportu z pronájmu pozemků se rozhodla rada města 
neposkytnout v letošním roce finanční prostředky na činnost tomuto sdru-
žení. Finanční prostředky pro volnočasové aktivity, sdružení a spolky byly 
v letošním roce poskytnuty a rozděleny ve výši 900 tis. Kč z rozpočtu města. 
Nelze se ztotožnit s názorem p. Vávry, že by Město Šluknov nepodporovalo 
sport a volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých ve městě a už vůbec 
ne pod vlivem „osobních zájmů“. Právě naopak. Jsme městem, které na 
tyto činnosti přispívá nejvyšší částkou z okolních obcí a měst.

Rada města Šluknov

Reakce na článek o autokrosu

Každá válka přináší jen hrůzu, zmar, strach o své blízké, proudy slz a be-
zesných nocí.
Nejinak tomu bylo ve Veliké, čili 1. světové válce. Královští občané svým 
padlým a zemřelým na následky války postavili na Křížovém vrchu žulový 
památník, který tam nepoškozený, vysvěcený dne 23. června 1935, stojí 
dodnes.
Netrvalo dlouho a Hitler se chopil moci. 2. září 1939 vypukla druhá svě-
tová válka. Matky opět přicházely o své syny, ženy o muže a z dětí se stá-
valy sirotci. Ženy se musely samy starat o děti, domácnost a hospodářství. 
A čekaly s obavami na listonoše, jakou jim přinese zprávu. Sto čtyřicet jich 
obdrželo strohé hlášení na předepsaném tiskopisu, které oznamovalo smrt 
jejich manžela a živitele rodiny. 
Pak válka skončila. Obec zůstala válkou nepoškozena. Na obyvatele však 
čekala další hrůza, kterou byl odsun. Skoro všichni byli vyhnáni ze své vlas-
ti, ze svých domovů, které několik staletí budovali.
Na tuto dobu vzpomíná, tehdy pětačtyřicetiletá, žena: „Všichni občané obce 
Království a také Valdeku museli v červnu 1945 přijít do centra obce Králov-
ství, aby umožnili „řádný odsun“.
V 6 hodin ráno jsme se shromáždili, a protože nikdo nechtěl svá zavaza-
dla tak daleko vléci v ruce, měli skoro všichni ruční vozíky, nebo žebřiňáčky. 
Mnozí museli okamžitě svá zavazadla sundat, vozík byl odkopnut a prostě 
někde přistál. Všichni pak pochodovali společně pod dohledem z Království 
do Šluknova na nádraží, kde musely být zbylé vozíky odevzdány. Nato byla 
zavazadla doslova naházena do otevřených nákladních vagonů bez střech 
a lidé si museli stoupnout navrch na zavazadla. V našem vagoně jsme napo-
čítali na 120 osob. Všichni stáli tak vysoko, že jsme v otevřeném voze stáli od 
kyčlí nahoru v nechráněném prostoru. Jeli jsme namačkáni, s horní částí těla 
v otevřeném protivětru, asi devět hodin do Drážďan. Nikdo neměl možnost 
cokoli pojíst. 
V Drážďanech jsme, uprostřed sutin zcela zničeného města, byli vyloženi 
a „puštěni na svobodu“. Naše věci byly poškozené, rozšlapané nebo roztrha-
né. Z jídla zbyla břečka. Protože se většina spoléhala na ruční vozíky, nebylo 
možné nést náklad v ruce nebo na zádech. Brambory jsme rozdali dělníkům, 
pracujícím na dráze, zbytek jsme svázali do ložního prádla a nesli na zádech 
jako rance. Drážďany byly jedno velké zbořeniště. Na pomyslných silnicích 
byly do té doby jen na úzkém pruhu odklizeny trosky, kterými se dalo prochá-
zet pouze jednotlivě za sebou.
Měla jsem u sebe dvanáctiletého syna. Můj muž byl ve válce a v ten den jsem 
nevěděla, kde je a jestli se ještě někdy uvidíme. Po dobu čtrnácti dní jsme si 
museli denně znovu hledat někde možnost k přespání. Instinktivně jsme se 
ale od Drážďan pohybovali jihovýchodním směrem k domovu. Nikdo nám 
neurčoval cíl, nikdo nám nenabídl útočiště nebo cokoli jiného, nikdo se o nás 
nestaral. Teprve po třech týdnech se nám podařilo v blízkosti hranic u Neu-
gersdorfu najít prozatímní nocleh. To byl závěr odsunu, ale teprve začátek 
několikaměsíčního živoření z ruky do úst.“
Je strašné a nepochopitelné, že se lidé z hrůzy válek nepoučili a stále se ně-
kde ve světě bojuje. Kéž i nadále můžeme žít v míru.

Helga Hošková

Odsun Němců po válce 
j inýma očima
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Vážení a milí spoluobčané,
práce ve městě jsou v plném proudu a v souvislosti s tím jsou mi často od 
občanů kladeny dotazy, které se týkají zejména rekonstrukce náměstí. Do-
volím si věnovat část svého příspěvku právě tomuto tématu.
Zúžená komunikace na náměstí – kdo to vymyslel?
Přesně tato otázka je nám v poslední době kladena občany města velmi 
často i s komentářem, kdopak z úřadu si toto vymyslel, kdo je za to zod-
povědný. Zvláště v úseku zatáčky u pěší zóny. Dovolím si tento dotaz zod-
povědět a vysvětlit všechny okolnosti. Rekonstrukci náměstí předcházelo 
zpracování projektové dokumentace, ke které se vyjadřovaly a vydávaly 
souhlas všechny dotčené orgány.  Např. Památkový úřad, ČEZ, Telefónica 
O2, Severočeské vodovody a kanalizace, Dopravní inspektorát Policie ČR, 
NIPI (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohy-
bu a orientace) aj. Bez souhlasu těchto orgánů by nebylo vydáno stavební 
povolení a práce na náměstí nemohly být zahájeny. Projektová dokumen-
tace musí být zpracována dle platných právních předpisů a norem s nimi 
souvisejícími. K seznámení a připomínkování s projektovou dokumenta-
cí na rekonstrukci náměstí byli vyzváni též všichni účastníci stavebního 
řízení, tedy i majitelé nemovitostí přímo sousedících s náměstím Míru. 
Nikdo z nich nevznesl žádnou připomínku ke zpracované projektové do-
kumentaci. A právě Dopravní inspektorát Policie ČR měl zásadní slovo při 
plánování rozměrů komunikace, nikoli žádný úředník z úřadu, jak se lidé 
mylně domnívají. Co se týká zúžení komunikace vedoucí náměstím a umís-
tění přechodů pro chodce, toto bylo zpracováno v projektové dokumentaci 
na základě připomínek a rozhodnutí Dopravního inspektorátu Policie ČR. 
Pokud by byla zachována bývalá šířka komunikace, kde bude nově umís-
těn i přechod pro chodce, musela by být komunikace opatřena ostrůvkem 
uprostřed, aby byly dodrženy vzdálenosti pro bezpečné přecházení silnice 
II. třídy a striktně dané rozměry komunikace pro průjezd vozidel a pře-
cházení pro chodce. Ostrůvek vedoucí prostředkem komunikace by byl 
jistě problémem především v zimním období při odklízení sněhu. Dalším 
důležitým důvodem, proč Dopravní inspektorát PČR navrhoval řešení 
dopravní situace na náměstí právě tímto způsobem, je celkové zpomalení 
a zklidnění dopravy přes náměstí a zvýšení bezpečnosti pro chodce a osoby 
se sníženou schopností pohybu a orientace. Na náměstí budou dva přecho-
dy pro chodce. Jeden stávající u Městské policie, druhý bude od parčíku 
směrem k domu mezi papírnictvím a řeznictvím. V tomto úseku budou 
muset řidiči zpomalit jízdu, aby byla zajištěna bezpečnost všech účastníků 
silničního provozu, tedy i chodců. V současné době je průjezd navíc kom-
plikován probíhajícími pracemi v tomto úseku, umístěním dopravních 
značek, které komunikaci ještě více zužují. Věřím, že až budou práce zcela 
dokončeny, bude položen nový živičný povrch celé silnice vedoucí náměs-
tím a provedeno vodorovné značení, bude průjezd přehlednější a mnohem 
bezpečnější. Na bezpečnosti se ale bude především podílet ohleduplnost 

řidičů a ukázněnost chodců. 
Setkání na Jitrovníku
V neděli 24. května 2015 
proběhlo již 14. setkání 
přátel a turistů z české a ně-
mecké strany v rámci akce 
Pětiměstí na Jitrovníku. 
V letošním roce svazek Pěti-
městí slaví i 15. výročí svého 
založení. V současné době 
již tento svazek sdružuje 6 
obcí, čtyři německé a z české 
strany pak město Šluknov 
a Jiříkov. A právě setkání 
na Jitrovníku je již tradiční 
a vždy povedenou akcí. Na-
štěstí nám přálo i počasí, 
bylo připraveno dostatek ob-
čerstvení v podobě točeného 
piva, malinovky, opékaných 
klobás, langošů a dalších pochutin. K poslechu i k tanci výborně hrála ka-
pela Peleton. Počet účastníků, kteří postupně během odpoledne přicházeli 
a odcházeli, lze odhadnout přibližně ve stejném počtu jako v loňském roce, 
tedy kolem 400. Je opravdu pozitivní, že spolupráce se sousedními němec-
kými starosty je na velmi dobré úrovni a můžeme se těšit ze vzájemně dobře 
nastavené spolupráce.
Zámecké slavnosti 2015
Ač se to zdá neuvěřitelné, v letošním roce proběhnou již 10. Zámecké slav-
nosti ve dnech 26. – 27. června 2015. Jako téma letošních slavností byl 
vybrán styl retro. Je to velmi vděčné období plné nostalgie, krásných pís-
niček, barev, módy. Jistě mnozí z Vás najdou doma nebo na půdě oblečení 
a doplňky, které se tehdy nosily. Velmi uvítáme všechny, kteří posílí řady 
lidí v dobovém oblečení z těchto let. Kulturní program byl sestaven, jako 
každým rokem, takovým způsobem, aby si v něm každý našel vystoupení 
či hudební produkci, která ho osloví a potěší. Tedy jak děti, mladí, tak lidé 
středního věku i ti dříve narození. Jediné, co nelze zařídit, ani objednat, je 
počasí. To je ale u akcí pořádaných pod širým nebem zásadní. Nezbývá, než 
věřit, že nám bude osud nakloněn a počasí bude příznivé. Dovolím si Vás 
touto cestou co nejsrdečněji pozvat na Zámecké slavnosti 2015.
V červnu také končí školní rok všem školákům, kteří budou za svou celo-
roční práci a studijní výsledky odměněni vysvědčením. Přeji všem žákům, 
aby byl pro ně konec školního roku úspěšný a užili si krásných a slunečných 
dvou měsíců prázdnin.

Eva Džumanová

V sobotu 16. května 2015 uspořádal Klub českých turistů Dolní Poustevna 
ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna již 39. ročník turistického pocho-
du Severní stopou. Počasí bylo celý týden před stopou slunečné a v sobotu 
bylo také hezky, a proto měla akce velkou účast - 1 642 účastníků a 100 po-
řadatelů (26 dětí na kontrolách a hrách, 74 dospělých na startu, na trasách 
a v cíli). Severní stopa startovala opět na dvou místech - v Dolní Poustevně 
v areálu turistické základny a ve Velkém Šenově od Centrofloru. Turisté si 
mohli vybrat pěší trasy od 3 km do 20 km (celkem 8 tras). Cyklisté absolvo-
vali trasy od 24 km do 42 km (celkem 4 trasy).
Hlavních cílů letošní Stopy bylo celkem pět. Liščí kameny u koupaliště ve 
Velkém Šenově, smírčí kříž na Tomášově, rozhledna Tanečnice, vilémov-
ský kostelík a fotbalový stadion ve Vilémově. 
Mimořádnou odměnu získaly malé děti, které splnily podmínky akce „Tou-
lavý kočárek“ a „Severní království“. Účastníci s kočárky absolvovali krát-
ké trasy 3 km, 5 km a 8 km. V cíli pochodu na Čtverci všichni obdrželi pa-
mětní list a keramický suvenýr. Zvláštní odměnu si zasloužili 3 nejmladší 
a 3 nejstarší účastníci. Nejmladší účastnicí byla Eliška Kučerová z Jiříkova 
- 1 měsíc a 10 dnů, a nejstarší účastnicí paní Gerta Kokšalová z Mikulášo-
vic - 90 let.
Pochvalu za dobře zorganizovanou a zabezpečenou akci si zaslouží všichni 
pořadatelé, kteří letošní Severní stopu zajišťovali. Poděkování patří Měst-
skému úřadu v Dolní Poustevně, základní škole a všem sponzorům.

Letošní ročník Severní stopy byl opravdu velmi úspěšný
Více info na www.severnistopou.cz.
Příští, jubilejní 40., Severní stopa se bude konat 14. května 2016.
    Ing. Jaroslav Leksa
    předseda KČT Dolní Poustevna
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Pozvánky

Vážení přátelé, 
ráda bych se s Vámi podělila o pěkné zážitky z výletu, který jsme připra-
vili pro šluknovské seniory. První zastávkou našeho putování byl zámek 
Benešov nad Ploučnicí, prošli jsme zámecké pokoje, vybavené dobovým 
nábytkem, obdivovali překrásné dřevěné malované stropy, sbírku zbraní 
a brnění a skončili jsme v kuchyni, místnosti, která je vůbec nejoblíbenější 
místností i dnes. Po obědě v restauraci U jelena a zákusku v malé útulné 
cukrárně jsme putovali do Zubrnického skanzenu. Milá průvodkyně již na 
nás čekala, seznámila nás s historií obce, poseděli jsme v kostele sv. Máří 
Magdalény, který jen díky iniciativě místních a památkářů nebyl, jako 
v ostatních vesnicích, zničen, byl opraven a slouží opět svému účelu. Vedle 
kostela stojí budova školy, kde se děti učily až do roku 1960. I my jsme za-
sedli do lavic a vyslechli vyprávění z dřívějších dob, které je nám známo. 
Rákoska, tehdy hojně používaná, by byla potřebná i dnes. V kabinetě, kde 
je velká sbírka map, nám kolegyně zarecitovala několik básniček na téma 
písmena, byla odměněna velkou 1. 
Prohlédli jsme si vesnický statek, hospodářské budovy a hrázděný špýchar. 
Po nákupu suvenýrů ve vesnickém krámku nás čekal další bod programu – 
výletní restaurace Větruše. Veselí vzbudila návštěva zrcadlového bludiště,  
sportovci vystoupali po 111 schodech na vyhlídkovou věž, všichni jsme se 
pokochali pěkným výhledem na město a na hrad Střekov. Po krátké pauze 
jsme se vydali na cestu k domovu. Čekala nás ještě jedna zastávka, ve vsi 

Výletníci zasedli do lavic, ale rákoska nebyla potřeba
Doubici, známé dřevěnými pohádkovými postavami. Bylo to opravdu po-
hádkové. Zlatou tečkou bylo podvečerní posezení v místní hospůdce, kde 
jsme vyplenili „do mrťe“ naše peněženky za dobrý mok, či kávu, každému 
dle jeho chuti. Oddechli jsme si, když jsme všichni v pořádku a s dobrou 
náladou dorazili domů. 

Foto a text: Věra Šnajdrová 

Po d s t á v k o v ý  d ů m  v  L i p o v é 
u  Š l u k n o v a 
Nedávno jsem navštívil malebnou 
vesničku s pěkným českým názvem 
– Lipová u Šluknova. Není to dale-
ko, proto doporučuji pěší tůru. 
Vybral jsem si trasu přes Nové 
Hraběcí a dále lesem Šluknovskou 
cestou směrem do Německa, ale 
pozor, na rozcestí je nutno odbočit 
směrem na Lipovou. Tak se ocitne-
me na Sohlandské stezce napravo 
s výhledem na překrásný Sohland-
ský rybník, kde jsou i lavičky k pří-
jemnému posezení. 
A vcházíme do Lipové; po levé stra-
ně mineme dětský domov, který je 
postaven v renesančním stylu a zdá 
se po celkové rekonstrukci. 
Už je na dohled podstávkový dům, 
cíl mé cesty – vypadá překrásně. 
Byl postaven mezi lety 1717 – 1721, 
přesné datum není známo. 
Slavnostní otevření infocentra (IC) 
v tomto domě bylo 1. října 2013. 
Do této doby byla tato ,,podstávka“ 
dlouho opuštěná, jen občas sloužila 
jako rodinný dům. 
Nyní v přízemí, kromě IC, najde-
me také muzeum a v patře galerii. 
Každé dva měsíce se tu střídají vý-
stavy, je zde i stálá expozice. Na té 
mají největší podíl hlavně chalupáři 
a místní obyvatelé, kterým je líto 
různé věci vyhodit, a ty se tak stáva-
jí součástí expozice. 
Našel jsem zde i keramickou dílnu, 
ve které si krátí čas nejen členové 
Klubu důchodců Lipová, ale 
i děti. Všem je k dispozici lektorka, 
nachází se zde i pec. Je tu jednak 

Obec Lipová má své kouzlo, přesvědčte se
„co k vidění“, ale také je možno se 
něčemu naučit. 
Uchvátila mě půda – mají projektor 
s počítačem a konají se tu jednání 
zastupitelstva či různá školení. 

Dokonce zde mají kroužek vaření, 
každý měsíc se sejde zhruba 30 dětí 
– velice je to baví a za záslužnou 
práci je třeba vedoucím kroužku 
poděkovat – děti se o sebe později 
dokáží „postarat“.
Za rok navštíví infocentrum kolem 
šesti tisíc návštěvníků, což je, do-
mnívám se, velice úctyhodné číslo 
a svědčí o tom, že Lipová „žije“. 
V Lipové lze navštívit i kostel 
sv. Šimona a Judy, není žádným 
problémem domluvit si i prohlídku 

kostela s výkladem pro větší sku-
piny. Totéž platí i pro průvodce po 
Lipové (skupinu tvoří již dva lidé), 
kteří Vás provedou po obci a dozvíte 
se spoustu informací o zajímavých 

a historických domech, které zde 
stojí nebo stávaly, různé zajíma-
vosti a např. i o zámku, který je sice 
v rekonstrukci, ale stojí „za to“. 
Nachází se u zámeckého rybníku 
kousek od infocentra. 
Poděkování za veškeré informa-
ce patří vedoucí IC slečně Lence 
Lukášové, která svojí prací žije a je 
to znát! 
Děkuji za Váš čas a přeji mnoho na-
šlapaných kilometrů! 

Text a foto: Jiří Mikisch

Pohádkový les 
a Staročeský jarmark
13. 6. 2015 v Krásné Lípě

Start Pohádkového lesa bude ve 
vestibulu Aparthotelu Lípa 

od 8 do 11 hodin

Mělničanka
21. 6. 2015 v DK Rumburk

Zábavné taneční odpoledne 
z cyklu „Kavárna pohoda“

Prohlídka 
Lorety Rumburk 

pro děti
27. 6. - 29. 8. od 15 hodin

Pro děti od 5 do 11 let.

Výlet do Jiříkova
a Filipova
28. 6. 2015

Jiříkov - exkurze v muzeu - 
„jiříkovské světničce“. Filipov 

- betlémy u Podzimkových 
a prohlídka baziliky ve Filipově 

s průvodcem.

Mezinárodní cyklistický 
závod Tour de Feminin

9. - 13. 7. 2015

Vše o akcích na:
www.kulturouseveru.cz
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Na slovíčko s ...
The Pix – kapela z rumburského gymnázia                                 
Mezi nepřehlédnutelné studenty rumburského gymnázia (v tom dobrém 
smyslu slova) určitě patří už několik let letošní maturanti – dvojčata Matěj 
a Ondřej Čechovi a Jonáš Freundorfer. Nepřehlédnutelní díky řadě svých 
aktivit, z nichž je v poslední době nejnápadnější muzika.
Kluci, jak vás napadlo dát se dohromady a jak dlouho spolu hrajete?
Jonáš slyšel o tom, že já s bráchou hrajeme, a napadlo ho zahrát si spolu. 
Chtěli jsme nacvičit výstup na vánoční akademii, a tak jsme se do toho dali 
a už nás to nepustilo. Hrajeme spolu už téměř dva roky a baví nás to čím 
dál víc.
Jaké složení má vaše skupina? 
Všichni holdujeme samozřejmě zpěvu, ale s nástroji je to složitější. Každý 
máme to svý. Ondra kytaru, Maty klávesy a cajon. 
A Jonáš hraje prakticky skoro na všechno, kromě houslí.
Co máte ve svém repertoáru?
Hrajeme jak písně vlastní (In your tears, Snad už, My world, Výběžek aj.), 
tak od jiných interpretů (Sting, Buty, Nerez, U2, David Bowie apod.) Vět-
šina vlastní tvorby je v angličtině, ale také samozřejmě v češtině, ba dokon-
ce i v němčině. Jinak se nebojíme zpívat v různých jiných jazycích, jako jsou 
právě angličtina, němčina, ba i slovenština. A co se týká skládání, většinou 
přichází s nápady Jonáš a pak to společně dotváříme na zkoušce.
Tu máme nejčastěji u Ondry a Matyho doma.
Kde všude je možné vás slyšet, kde vystupujete? Co nového připravujete, kde 
a kdy bylo či bude možné navštívit váš koncert?
Od loňského roku hrajeme pravidelně v Galeře v Rumburku, z čehož se 
postupem času stává lepší a lepší akce. Jinak je možné vidět nás hrát všude 
možně ve Šluknovském výběžku. V poslední době jste nás mohli vidět a sly-
šet třeba v kině v Krásné Lípě, na mistrovství republiky v krosu na Dymní-
ku v Rumburku a na Lidové zahradě ve Varnsdorfu. S blížící se maturou ale 
musíme akce omezit.
Váš největší úspěch/zážitek…
Snažíme si s kapelou užít každou chvíli a úspěchem je pro nás, když i od 
našich posluchačů slyšíme chválu na naši vlastní tvorbu a když si to užívají 
s námi.
Muzika není vaším jediným koníčkem, čemu jinému se ještě ve svém volném 

čase věnujete?
Ondra s Matym se také věnují gymnastice a parkuru. 
Z Jonáše se pak o víkendech stává jazzový saxofonista. (A samozřejmě na-
ším největším koníčkem je škola.)
Všichni jste v maturitních ročnících,  kam plánujete zamířit potom?
Všichni pevně doufáme, že se dostaneme na vysokou školu. Ale rozhodo-
vat se budeme, až podle toho, kam nás přijmou. Uvidíme, kde nakonec 
zakotvíme.
Jaký pak bude osud vaší kapely?
Snažíme se tím nezabývat, a proto si užíváme jakékoli společné hraní, do-
kud to ještě jde.  
Co zajímavého byste o sobě ještě prozradili?
Je skvělé, že nejsme jen spoluhráči v kapele, ale i dobří kámoši, kteří se do-
kážou bavit nejen na zkouškách, ale i mimo hudební scénu. Občas si zajde-
me na pivo a klábosíme o životě, nebo děláme přespávačky, kdy do noci po-
sloucháme naše oblíbené kapely. A také spolu chodíme hrávat basketbal.   

Mgr. Lenka Laubrová, ředitelka školy

Za účasti vedení města Šluknova a občanů proběhlo 23.5. 2015 slavnostní 
požehnání Mariánské kaple panem farářem Pavlem Procházkou.  
Mariánskou kapli najdeme na louce pod kopcem Partyzán v Císařském, 
konkrétně na pozemku p.p.č. 1337/1 v k.ú. Císařský - obec Šluknov. Pů-
vodně vedla kolem kapličky cesta do Šenova (na tzv. Botzensteig), která je 
již v dnešní době zrušena a vlastník neuvažuje o jejím obnovení. Pozemek 
pod kapličkou a nejbližší okolí bude od vlastníka vykoupeno, aby se stala 
do budoucna majetkem města. Jsou k ní dva viditelné přístupy – jednak 
z hlavní komunikace Šluknov – Velký Šenov, kdy se před kamenolomem 
Císařský nebo od domu č.p. 290 v Císařském (Navrátilovi) můžeme vydat 

Foto: Bc. Michal Bušek

polní cestou přes louku ke kapličce. U domu č.p. 290 můžeme najít i info-
tabuli se základními údaji ke kapličce. 
Torzo kapličky bylo dlouhodobě vedeno na seznamu ohrožených drobných 
památek ČR a již to vypadalo, že bude zbytek objektu rozorán. Delší dobu 
se řešilo, jestli je vhodné opravovat kapličku, ke které není přístup a na-
chází se uprostřed louky, ale nadšení a snaha o záchranu převážila, a tak 
byla v roce 2014 navázána spolupráce se spolkem Drobné památky sever-
ních Čech. Bylo zažádáno o příspěvek Nadace VIA na obnovu kapličky pod 
Partyzánem, uzavřena Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci a byly 
zahájeny práce na přípravě žádosti o dotaci od Nadace VIA. S ohledem 
na skutečnost, že se původní plány nedochovaly a z torza na místě nebylo 
možné vyčíst všechny detaily původní stavby, bylo přistoupeno k variantě 
navrácení materiálů ze stávající sutě do tvarové hmoty obdobných staveb 
našeho regionu. Práce byly konzultovány s pracovníky Národního pa-
mátkového ústavu v Ústí nad Labem. Realizátorem stavebních prací byl 
Ing. Vojtěch Král z Mladé Boleslavi a technickou spolupráci zajistily Tech-
nické služby Šluknov, s.r.o.
O údržbu stavby, zeleně i okolí se bude s našimi velkými díky starat Teen 
Challenge International ČR – Šluknov. 
Celkové náklady byly vyčísleny na téměř 200 tisíc Kč, přičemž dotace Na-
dace VIA byla poskytnuta ve výši 50 tisíc Kč. 
A proč tohle všechno? Odpovědět se dá několika způsoby, ale nejzásadněj-
ší je záchrana a obnova drobné památky, která dotváří vzhled nejen naší 
krajiny, ale i odkaz minulosti, který se stane i turistickým cílem. 
Velké poděkovaní patří panu Bc. Michalu Buškovi, který mi velice ochotně 
poskytl veškeré informace a také se velkou měrou podílel na záchraně této 
sakrální památky.                                                                                     Text: Jiří Mikisch

Kaplička v Císařském už není ohroženou památkou
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Foto a text: JiříMikisch

Pro naše nejmenší – i když i dospělí si u nás přijdou na své – zaměstnan-
ci zámku (a potažmo tedy Městského úřadu ve Šluknově) připravili doo-
pravdy „pecky“. Proběhly totiž vernisáže dvou výstav: Krysáků, známých 
to večerníčkových postaviček, a pro milovníky Harryho Potterra výstava 
Mudlům vstup povolen, aneb poznejte svět Harryho Pottera. 
O úvodní slovo se postarala manažerka zámku p. Bc. Andrea Přidalová, 
o úžasný kulturní zážitek pak p. Engler a jeho žáci ze ZUŠ, kteří zahráli 
také velice známou úvodní melodii k filmu Harryho Pottera. 
Naše děti, i my velcí, můžeme v zámku prožít tři světy, a to smetiště poblíž 
Vizovic, kde se zabydleli naši Krysáci Hubert, Hodan a Eda. Pro výstavu 
vyhotovili žáci Speciální základní školy a Praktické školy ve Šluknově, pod 
vedením pedagožky paní Zdeny Zmrzlíkové, krásné repliky Krysáků, kte-
ré také můžete spatřit ve druhém patře našeho zámku. Vstupní halu pak 
zdobí výkresy s tématikou Krysáků, které namalovali nejmenší návštěvníci 
této výstavy. 
Druhým světem je ten Harryho Pottera. Každé dítě i dospělí se mohou vy-
řádit při kouzlení, kreslení, či luštění rébusu. Tato krásná výstava bude na 
zámku až do konce roku! 
No a třetí? To je ten zvířecí na naší půdě. Svůj domov zde našli – už na po-
řád – Brabenci (pozor, fakt Brabenci). Expozice se neustále rozrůstá. Nově 
staví Brabenci i náš Šluknovský zámek. A stojí to opravdu za to! 

Zámek je často plný žáků

Jen za jediný víkend zámek navštívilo více než 300 lidí. Ale pracovníci RIC 
(Regionální informační centrum) vzkazují: Přijďte, jsme tu denně! 
Na každé z výstav Vám promítnou i krátký film, pro děti jsou připraveny 
kvízy či křížovky o ceny (DVD, knížka, plyšák k danému tématu…). 
A pozor – v přípravě je výstava „Kostiček“ (neměl bych, ale prozradím – 
nádherné výtvory z Lega), která se bude o místo dělit s Brabenci na zámec-
ké půdě. 
Moc se na Vás těší zaměstnanci Šluknovského zámku.

Mezinárodní den dětí jsme slavili v parku

I přesto, že 
nám „odpadli“ 
někteří dobro-
volníci před ko-
náním Pohád-
kového parku 
v rámci oslavy 
Mezinárodního 
dne dětí, vydařil 
se. Přálo nám 
počasí, přišlo 
téměř 500 dětí 
a s rodiči či pří-
buznými jejich 
počet vzrostl až 
k tisícovce. Vě-
říme, že si děti 
celé odpoledne 
užily, že soutěži-
ly rády jak na stanovištích, tak také před pódiem s Piškotkem a na atrak-
cích, které byly zdarma. Jen byly „vykoupeny“ dlouhými frontami.
Děkujeme všem dobrovolníkům na stanovištích (všem od Teen Challenge, 
od Vacků, ze Skautu, z Klubu českých turistů, od hasičů a z lesnické školy), 
sponzorům (Haback, Potraviny D+S, Michaela Tomková) a pracovníkům 
technických služeb, protože hlavně díky těmto lidem a firmám se nám akce 
vydařila. 

(park) Foto: Jiří Mikisch
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Šluknovský zámek (RIC)
 č. tel. 412 332 711, +420 739 593 014, 

e-mail: ic@mesto-sluknov.cz
Za RIC stránku připravila Bc. Andrea Přidalová

V předešlém čísle Šluknovských novin (č. 5 – květen) jsem Vám představi-
la nové zboží na zámku, zároveň jsem slíbila pokračování. A svůj slib plním 
a představuji Vám kolekci dřevěných suvenýrů od firmy Amadea s. r. o., 
která pochází z Lázní Bělohrad.
Na zakázku nám vyrobili exkluzivní dřevěné suvenýry s motivem zámku 
a města. V RIC tak můžete zakoupit: dřevěné anděly, svícny, betlémy, 
magnetky, tužky, ořezávátka, krabičky, jo-jo, káču nebo píšťalky pro malé 
i velké.
Ani s touto várkou však nekončíme. Brzy by měly dorazit zásoby od firmy 
Skloluxus z Mikulášovic. Paní Machorková zde kouzlí se sklem a kerami-
kou, ale to zase až příště.

Víte, že...

…se ve Šluknovském zámku aktivně pracuje na novém prohlídkovém 
okruhu? Nové exponáty jsou vybrány a čeká se jen na schválení.

Už je téměř tradicí, že se město Šluknov prezentuje na veletrzích cestovní-
ho ruchu po celé republice. Letos jsme kromě Prahy a několika míst v Ně-
mecku zavítali také na Slovensko. 
Od 15. do 16. května jsme propagovali město a zámek na Veletrhu cestov-
ního ruchu v Trenčíně. Trenčín je krásné historické město, kterému domi-
nuje Trenčianský hrad. Prostředí veletrhu bylo velice příjemné. Prostor byl 
menší, než jsme měli v Praze, nicméně návštěvníci měli podstatně větší 
zájem. Většina z nich samozřejmě netušila, kde vůbec Šluknov je, ale díky 
tomu, že vedle nás byli zástupci z Českého Švýcarska, tak se mohli návštěv-
níci lépe zorientovat.
Jsem velice ráda, že se propagační materiály našeho města dostaly zase za 
hranice a věřím, že k nám určitě některý ze slovenských turistů rád zajede.

Náš zámek už delší dobu obývá společenství mravenců. Staví lodě, létají 
ve vzducholodích a nebo jen tak vegetí. To už však všichni víme. Nicméně 
málokdo zná životní příběh pana Fischera, autora této krásné výstavy.
Firma pana Fischera, která vyráběla rámečky, byla na pokraji krachu, při-
šel o zaměstnance a výrobu musel přesunout do garáže. On to však nevzdal 
a zabojoval. Za dlouhých nocí začal vyrábět mravence, kteří mu nedovolili 
zůstat v letargii a vrátili ho zpět do života. 
My jsme viděli reportáž v Toulavé kameře a hned jsme věděli, že jeho výsta-
vu bychom na zámku moc rádi měli. Nikdo však netušil, že už u nás zůstane 
napořád. Životní příběh však nezasáhl jen nás, nýbrž i televizi Barrandov, 
která u pana Fischera doma, a také u nás na zámku, natáčela. Ocitli jsme se 
tak 4. května v půl sedmé v hlavních zprávách této televize.
Jsme moc rádi, že u nás výstava zůstává. Pan Fischer také neustále obno-
vuje tuto expozici, takže teď nově mravenečci staví náš Šluknovský zámek, 
proto i když jste na výstavě už byli, tak neváhejte a dorazte znovu, stále uvi-
díte něco nového.

Naši Brabenci se stali televizními hvězdami

Dřevěné suvenýry pro Vás„Íčko“ poprvé zavítalo 
na Slovensko
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V květnu byla dokončena fyzická 
realizace projektu „Revitalizace 
zeleně VKP Křížový vrch ve Šluk-
nově“, jehož historie se počala psát 
již před dvěma lety podáním úspěš-
né žádosti o finanční prostředky 
z Operačního programu Životní 
prostředí. Tento projekt je doposud 
největší akcí věnující se systematic-
ké obnově městské zeleně ve Šluk-
nově. 
Prostor Křížového vrchu, který byl 
v předválečné době příjemným le-
soparkem, se v průběhu předcho-
zích šedesáti let proměnil v zane-
dbanou plochu s desítkami dřevin 
ve velmi špatném zdravotním sta-
vu, z velké části porostlou náletový-
mi dřevinami. 
Projekt měl za cíl tento stav zásad-
ně změnit a proměnit tuto největší 
ucelenou plochu zeleně ve městě 
v místo, kam lidé budou opět mířit 
za procházkami a těšit se z příjem-
ného prostředí. Za tímto účelem 
byly kompletně obnoveny javorové 
aleje na terasách tzv. Zlatého návr-
ší, aby přirozeně lidi navedly k uží-
vání původních cest. Pro tyto účely 
byl pro výsadbu zvolen malokorun-
ný kultivar javoru babyky, který 
i v dospělosti nepřesáhne výšku 
4 metrů, přičemž idea je taková, že 
v budoucnu, po dožití stromů nad 
domovem důchodců, budou i zde 
vysazeny dřeviny nižšího vzrůstu, 
aby z vrcholku bylo obnoveno vy-
hlídkové místo s rozhledem na 

Revitalizace zeleně na Křížovém vrchu je ukončena

Jak jsme již v minulých číslech Šluknovských novin psali, město Šluknov 
otevřelo novou kompostárnu. Tato kompostárna slouží nejenom k vyvá-
žení nádob s bio odpadem nebo k likvidaci trávy z pravidelného úklidu 
zeleně z města, ale je tu pro všechny občany města, kteří nemají dostatek 
prostoru, aby na svých zahradách měli vlastní kompost nebo kompostér. 
Bohužel se stále objevují černé skládky tvořené trávou, větvemi a následně 
se na ně přihodí cokoli nepotřebného. Nacházejí se především v blízkosti 
zahrádkářských kolonií. Upozorňujeme na to, že přestože se jedná o zeleň, 
trávu a větve, jde o zakládání černé skládky. Tento přestupek lze trestat 
pokutou až do výše 50 000 Kč. Město Šluknov zvažuje na místa častého vý-
skytu černých skládek umístění fotopastí. Připomínáme, že všichni obča-
né města Šluknova mohou odpady ze zeleně odkládat zdarma do městské 
kompostárny. Věřte, že pohled na vaše krásné a upravené zahrady zahřeje 
u srdce. O to větší je smutné překvapení na konci v podobě nevzhledné 
skládky.                                                                                 Za ORŽP Božena Naňáková 

Likvidovat odpad z domácností je tak vžitá činnost, že jen málokoho na-
padne zabývat se tím, že to může být předmětem mnoha jednání na nejvyš-
ší úrovni. Odpady výrazně ovlivňují životní prostředí na celé planetě. Tímto 
problémem se zabývají vlády celého světa. Cílem a požadavkem Evropské 
unie je ukončit skládkování a veškerý odpad vytřídit. Opravdu jen nevy-
hnutelný zbytek následně likvidovat ve spalovnách. Proč je třídění ekono-
mické? Odpad, tedy ten, který by měl být zbytkový, se vyváží na skládky. 
Zde se platí nejen za likvidaci, ale také poplatek, který momentálně získá-
vají obce, na jejichž katastru skládka leží. To se našeho města netýká, neboť 
skládka již nové odpady nepřijímá.
Stát plánuje změnu pravidel. Plánuje výrazné navýšení poplatku, který ná-
sledně obdrží kraje. Až v roce 2024 skládkování skončí úplně, bude se od-
pad likvidovat pouze ve spalovnách. Pro nás je ta nejbližší až v Liberci. Co 
tento monopol udělá s cenami, si dokáže každý lehce domyslet. Je tedy více 
než logické vytvářet a následně likvidovat co nejmenší množství odpadu, 
který skončí na skládkách a později ve spalovně. V tuto chvíli město Šluk-
nov, podobně jako většina měst a obcí v České republice, dotuje likvidaci 
odpadů od občanů částkou ve výši cca 50%. Je jen otázkou času, kdy na 
tento „luxus“ opravdu nebude dostatek finančních prostředků a občané si 
budou své odpady hradit sami. Věřte, že ceny budou mnohonásobně vyšší. 
To však neovlivní ani představitelé města ani svozové firmy. Pokud někdo 
má pocit, že si zde hrstka ekologů hraje na to, že spasí svět, věřte, že je to 
spíš o tom, že Vás do budoucna chce ušetřit zbytečně vysokých nákladů, 
kterým se lze vyhnout. 

Za ORŽP Božena Naňáková

centrum města tak, jak tomu bylo 
v minulosti. 
Kromě javorových alejí byly obno-
veny i výsadby lip podél zastavení 
křížové cesty, stejně jako byly na-
hrazeny již v minulosti skácené dře-
viny z původní kompozice. Veškeré 
náletové dřeviny a křoviny zarůsta-
jící prostor zejména mezi hřbitovní 
zdí a Zlatým návrším byly odstra-
něny, a to včetně kořenů. Plocha 
byla již zaměstnanci města v květnu 
zatravněna a nyní bude pravidelně 
několikrát ročně udržována kose-
ním, stejně jako celý park.
Součástí komplexu Křížový vrch je 
i městský hřbitov, kde byl stav ze-
leně v čele s centrální lipovou alejí 
rovněž alarmující. Středová alej 
byla v 90. letech zcela fatálně po-
škozena neodborně provedeným 
řezem, kvůli kterému začala většina 

lip vyhnívat. Před realizací projek-
tu byla většina lip již dutými torzy, 
u kterých hrozilo zřícení v podstatě 
již samovolně. Původní alej byla 
tedy vykácena a nahrazena zcela 
novou, v rozsahu původní kompo-
zice, složenou z kultivarů lip, které 
jsou podobně jako v případě javorů 
na terasách méně vzrůstné, čímž 
naplní ideu původních obyvatel 
našeho regionu, kteří lipky pravi-
delně seřezávali, a celý hřbitov byl 
prosvětlený.

Realizace projektu trvala téměř 
rok a hlavním zhotovitelem prací 
byla rumburská společnost UNI-
LES, a. s. pod vedením zahradnice 
Ing. Jitky Čadové. Veškeré arbo-
ristické práce (řezy a vazby dřevin 
a rizikové kácení) prováděla firma 
STROMY s. r. o. - jednatel Ing. So-
cha. Jakožto zástupce investora 
musím konstatovat, že s oběma 
subjekty byla vynikající spoluprá-
ce, práce a dřeviny byly dodány ve 
výborné kvalitě a v podstatě se ne-
vyskytl žádný závažnější problém. 
Pevně tak věříme, že společná prá-
ce naplnila cíle projektu a zejmé-
na šluknovští občané ocení nový 
vzhled celé lokality.
V rámci projektu bylo vysazeno 200 
nových stromů, odborně ošetřeno 
122 stávajících dřevin a regenero-
vána zeleň na ploše 4,7 ha. 
Projekt „Revitalizace zeleně 
VKP Křížový vrch ve Šluknově“ 
(CZ.1.02/6.5.00/13.19949) je 
spolufinancován z Evropského fon-
du pro regionální rozvoj částkou 
1 138 585,70 Kč. 

Za ORŽP MěÚ Šluknov 
Mgr. Martin Chroust

Likvidací odpadů ušetříme 

Kompostárna slouží všem zdarma

 Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů s tříděným odpadem se uskuteční 
6. července 2015. Sváženy budou žluté pytle s drobným plastem a PET 
lahvemi, oranžové pytle s nápojovými kartony a nově také zelené 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. července 2015. Mapa svozové 
trasy je k nahlédnutí na stránkách města Šluknov – vše o odpadech. 
 Upozorňujeme na to, že žluté, oranžové a zelené pytle s jiným odpadem 
nebudou sváženy. Pytle na tříděný odpad obdržíte na MěÚ ve Šluknově, 
odbor rozvoje a životního prostředí, anebo v Technických službách Šluk-
nov spol. s r. o., Císařský 378, Šluknov. 
Podrobnější informace o třídění odpadů a svozu pytlů obdržíte tamtéž.

Za ORŽP Božena Naňáková

Svoz tříděného odpadu
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A je tu máj, lásky čas... 
Také naše děti poděkovaly svým maminkám za jejich lásku a péči a připra-
vily si pro ně krátká vystoupení, kterými své maminky jistě velmi potěšily.
Sem tam dokonce ukápla i slzička dojetí... 

Ukápla i slzička dojetí

Sluníčka si pro maminky připravila výlet do pohádky „O poslušných 
kůzlátkách“, u Kuřátek zas mezi maminky přišly samé kočičky a kocourci, 
Berušky zahrály pohádku „O polepšeném pejskovi“ a Srdíčka si připravila 

tvořivé odpoledne na „Den rodiny“, na kterém všichni společně vyráběli 
nádherné mandaly z čajových sáčků. 
Na konci besídek si maminky odnesly drobné dárečky a už se všichni těší-
me na další setkání.

Spor (A. Petroušková)
Je to již hodně dávno, co se Přibyslav a Litomyšl hádala, čí obyvatelé mají 
pravdu. V té době se kolem našeho starého mlýna projížděla krásná prin-
cezna na bílé kobylce. Pozorovala rybník, ve kterém plavala vydra. Najed-
nou se vydra ozvala a řekla: „Princezno, jenom ty můžeš zachránit obyvatele 

Za pohádkou s vyjmenovanými slovy ve 4. A

Litomyšle a Přibyslavi.“ Jejich pý-
cha je neobyčejná. Hádají se, proto-
že Přibyslav si myslí, že příroda ko-
lem nás je hezčí než krásný zámek 
v Litomyšli a Litomyšl tvrdí opak. 
Vydala se tedy princezna města 
rozsoudit. Přibyslavští obyvatelé 
princezně řekli: „Kde by se na sebe-
krásnějším zámku vzalo tolik bylin, 
hmyzu, ptáků, zvířat, vody a slunce, 
nebo vůně přírody?“ Když potom 
princezna navštívila Litomyšl, vše 
jim vyprávěla. Lidé litovali, že na 
to sami nepřišli a dohodli se, že pří-
roda je krásnější a užitečnější, než 
jejich zámek.
Tři bratři (V. Fojtíková)
Žili dávno tři bratři. První se jme-
noval Zbyšek, druhý Zbyněk a třetí 
Myšák. Každý měl nějakou vlast-

nost. Zbyšek byl bystrý, Zbyněk vysoký a třetí Myšák byl pyšný. Doma měli 
starý nábytek a pěstovali dobytek. Zbyšek často snil o krásné kobyle, která 
ho vozí ulicemi, Zbyněk zase o velké farmě a Myšák si přál kouzelnou a lé-
čivou bylinu, která umí plnit přání. 
Myšák jen neseděl a vydal se bylinu hledat. Šel přes louku, kde slyšel syčet 

slepýše, létalo tam chmýří z pampelišek a pyl z květů. Pomys-
lel si správně, že tuto vzácnou bylinu najde, až se bude venku 
blýskat. Vyčkal tedy na takové počasí a bylinu opravdu našel. 
Ta potom splnila bratrům všechna přání. Dodnes žijí bratři 
v domečku se starým nábytkem, mají velkou farmu, krásnou 
kobylku a pěstují byliny.
O Marušce (M. Gřešek)
Byla jedna smutná holčička jménem Maruška. Byla pořád 
nemocná, protože se o ni rodiče báli a nepouštěli ji vůbec ven. 
Neměla ani žádnou kamarádku a nikdy neviděla ani žádné 
zvířátko. Jednou byla v kuchyni, umývala mamince nádobí 
a usmyslela si, že uteče do blízkého lesa, aby poznala alespoň 
nějaká zvířátka.
Utíkala kolem mlýna, kde uslyšela vzlykat malou Lucinku. 
Maruška vzala Lucinku za zvířátky tedy také. Cestou potka-
ly myšky, slepýše, netopýra, všelijaký hmyz a dokonce našly 
i příbytek lišky. Když se Maruška vrátila zpět domů, vyprávě-
la vše mamince a tatínkovi. Od té doby rodiče Marušku ven 
pouštěli a Maruška byla zdravá a veselá holčička.

Foto: Květa Vidimská

Foto a text: Hana Princová
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Továrna potravinářských strojů má prestiž nejen u nás ale i v zahraničí

Vážení čtenáři,
dovolte mi, u příležitosti 65. výročí založení firmy, představit naši společ-
nost.
Stávající strojírenský podnik TOPOS, a. s. se rozvinul postupným pře-
budováním bývalé textilní továrny. Přestavba proběhla ve třech hlavních 
etapách, a to v letech 1970, 1985 a 1989. Tím byl vytvořen předpoklad k re-
alizaci a změnám výrobních programů. 

Hlavními výrobními programy byly - výroba strojů a zařízení pro pekárny, 
výroba chladících nádrží na mléko, výroba vzduchojemů pro brzdové sys-
témy nákladních automobilů, výroba bojlerů pro ohřev vody a další méně 
významné obory. Tak, jak se měnily výrobní obory, měnilo se i organizační 
začlenění podniku pod větší podniky či organizační uskupení. Spolu s tím 
se měnil i název podniku, například ZVÚ, TMS, Ferox, Chepos. Nicméně, 
přes všechny změny názvů, zůstávala stále chráněná obchodní značka TO-
POS (továrna potravinářských strojů).
Dnes lze s určitostí konstatovat, že rozvoj podniku byl i jedním z rozhodu-
jících prvků v rozvoji města a snad i regionu. 

Název našeho podniku se časem měnil, 
chráněná obchodní značka zůstala

Firma zaměstnávala až 500 lidí
Naším podnikem prošlo velké množství pracovníků několika generací 
a s nejrůznějším druhem a stupněm vzdělání, zejména od různých druhů 

tzv. černého řemesla, až po pracovníky s nejvyšším vzděláním. Nelze také 
nepřipomenout, že mnoha pracovníkům bylo umožněno získat kvalifikaci 
v tehdejším podnikovém učňovském středisku. V sedmdesátých a osmde-
sátých letech bylo v podniku zaměstnáno cca 500 lidí.
V průběhu uplynulých šedesáti pěti let se vystřídalo ve vedení firmy celkem 
9 ředitelů, s větším či menším vlivem na budoucnost podniku.

Nejen schopnosti, znalosti a dovednosti
zaměstnanců pomohly
Po roce 1990 podnik prošel mnoha existenčními úskalími, zejména ne-
povedeným prvním privatizačním přechodem, ztrátou dosavadních trhů 
a tím i ztrátou možnosti vyrábět produkty, které byly do té doby ve výrob-

ním programu.
Přesto se podařilo organizačně a právně, i přes všechny privatizační peri-
petie, podnik stabilizovat a v roce 1997 převést do formy akciové společ-
nosti. 
Způsob a forma stabilizace, respektive zařazení se mezi konkurenceschop-
né společnosti, byla realizována postupně. Bylo využito stávajících pra-
covních kapacit, jejich profesní struktury a zejména schopností, znalostí 
a dovedností zaměstnanců, což umožnilo udržet chod firmy jak z hlediska 
vyrovnávání se s finančními závazky, tak s nutností technicky rozvíjet hlav-
ní výrobní program.

V naší výrobě využíváme moderní 
automatické řídící prvky
Hlavním výrobním programem zůstal obor pekařských, resp. potravi-
nářských strojů a zařízení. Postupně byly vyvíjeny nové stroje a zařízení 
s uplatněním nových materiálů zejména nerezových ocelí a s využitím mo-
derních automatizačních řídících prvků.

Vyvážíme téměř do celého světa
Ve zmiňované fázi bylo také nezbytné využít schopnosti technicky, při-
pravit a realizovat nejrůznější strojírenské výrobky střední náročnosti, 
a ukázalo se, že 
šlo o jednu z hlav-
ních výhod. Tím-
to směrem byla 
navázána mnohá 
obchodní spojení 
s dlouhodobými 
i nahodilými od-
běrateli zejména 
v tzv. západních 
zemích. Výroba 
produktů dle je-
jich zadání, a ně-
kdy i dle dodané 
d o k u m e n t a c e , 
měla pozitivní 
vliv na zlepšení 
kultury, způsobu, 
rychlosti a nutné-
ho rozsahu tech-
nické přípravy. 
Jak šel čas, po-
stupně se pro-
gram měnil a za-
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Továrna potravinářských strojů má prestiž nejen u nás ale i v zahraničí
čala převažovat výroba trvale rozvíjeného oboru – stroje a zařízení pro 
pekaře. Výrobní a technologická zařízení, která využívají potravinářské 
firmy spolu s novými požadavky na sortimentní rozmanitost pekařských 
výrobků a zejména důraz na dokonalou sanitaci těchto zařízení, vyvolaly 
tlak na řešení a zohlednění těchto požadavků do nových výrobků. Dá se 
říci, že se podařilo doposud „držet krok“ s těmito změnami, ve smyslu na-
bídky našich výrobků. K tomuto tvrzení opravňuje skutečnost, že se naše 
zařízení dokážou uplatnit a jsou konkurenceschopné na nejrůznějších ná-
ročných trzích.
Naše výrobky vyvážíme do nejrůznějších zemí celého světa, mimo Jižní 
Ameriku. Největší objemy exportů realizujeme v USA, Kanadě, v zemích 
bývalého SSSR, ale naše zařízení pracují i v Africe (Tunis, Alžír, Tanzanie) 
a v Číně, Malajsii, Filipínách. V Evropě jsou naše zařízení v Maďarsku, Srb-
sku, Nizozemí, Rakousku, Španělsku a Velké Británii.
Letošní rok je pro naši firmu určitou výjimkou, neboť jednou z největších 
zakázek je realizace našich zařízení v nově budované velké a nejmoderněj-
ší pekárně v ČR. Pro naši firmu to znamená výrazný úspěch, jak z pohle-
du získání zakázky v tvrdé konkurenci, tak zejména potvrzení správnosti 
vývojového trendu našich zařízení. Zvládnutí vysoké technické a techno-
logické náročnosti při vývoji těchto zařízení dává oprávněný předpoklad 
k úspěšnému měření se na různých trzích s největšími hráči v našem oboru. 
Čtenářům, více seznámeným s našimi výrobky, lze říci, že jsme obloukem 
došli od dříve vyráběných automatických a vysoce produktivních konti-
nuálních linek na výrobu těsta k automatickému, výkonově a sortimentně 
variantnímu zařízení s dížovou přípravou těst.

Profil firmy

VÝVOJ -  sériové i zakázkové stroje, nebo kompletní linky s využitím nejmodernějších projektových nástrojů a postupů

VÝROBNÍ PROGRAM -  zařízení pro pekárny na přípravu, dopravu a tvarování těst (dávkovače, dopravníky, hnětače, překlápěče, stroje 

na výrobu rohlíků a housek), linky na přípravu těsta, fritování arašídů a bramborových lupínků, aplikace hnětačů pro stavebnictví, che-

mický a plastikářský průmysl, kooperace obrábění kovových součástí, svařování včetně nerezového materiálu

PRODEJ - na zahraniční trhy i v České republice

SERVIS - profesionální servis u zákazníka (v ČR do 24 hodin), běžné a generální opravy, dodávky originálních náhradních dílů

http://www.topos.eu/

Na závěr bych chtěl poděkovat všem pracovní-
kům naší firmy, kteří se v různé míře zasloužili 
o úspěchy společnosti TOPOS, a.s.

Ing. Vladimír Kinský
ředitel



Přes knihovnu 
za kulturou
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Kuchařčino okénko z knihovny

Adresa:
T. G. Masaryka 638, 407 77 Šluknov
č. t.: 412 386 968
e-mail: knihovna@mesto-sluknov.cz

Městská knihovna Šluknov
Půjčovní doba:
Pondělí 9.00 - 12.00   13.00 - 17.00 hodin
Úterý 9.00 - 12.00   13.00 - 17.00 hodin
Středa         13.00 - 17.00 hodin
Čtvrtek 9.00 - 12.00   13.00 - 17.00 hodin
Pátek 9.00 - 13.00 hodin

V městské knihovně probíhá dlou-
hodobá soutěž, při které se lze něco 
dozvědět a ještě získat volný lístek 
pro jednu osobu na jednu kulturní 
akci dle vlastního výběru – v kul-
turním domě nebo ve Šluknovském 
zámku. Volná vstupenka platí do 
konce roku 2015 a lze ji využít i na 
Zámecké slavnosti.
Otázka na červen: 
6. června 1987 v Mariánských láz-
ních zemřel český básník, roma-
nopisec, povídkář, novelista, autor 
knih pro dospělé i děti a mládež, 
dramatik, teoretik dětské literatury 
a překladatel, autor více než deva-
desáti titulů, oslovující už pátou 
generaci čtenářů.
Jeho knihy byly přeloženy do něko-
lika desítek jazyků a staly se popu-
lární i v zahraničí. Celkové prodeje 
jeho děl přesáhly hranici osmnácti 
milionů kusů. V roce 2014, u pří-
ležitosti 90. výročí od autorova na-
rození (14. 5. 1924), vyšla jeho díla 
také v elektronické podobě.
V období padesátých let minulého 
století, kdy nemohl vydávat knihy 
pro dospělé, se přeorientoval na 
tvorbu pro děti a mládež, ve které 
pokračoval až do konce svého ži-
vota. Jeho knihy určitě znáte pod 
názvy O jabloňce, O dětech a zví-
řátkách, Pohádkový dědeček, Jak 
krtek ke kalhotkám přišel, Krtek 
a autíčko, Martínkova čítanka, Pří-
běhy na které svítilo slunce, Čtení 
o hradech, zámcích a městech. 
Zabýval se také mytologií a kultu-
rou starověkých národů i českými 
dějinami, jeho pravděpodobně nej-
známější knihou jsou Staré řecké 
báje a pověsti, které jsou i dnes tzv. 
„povinnou četbou“. Znáte jméno 
tohoto autora?
Správná odpověď na otázku z mi-
nulého čísla zněla: Eiffelova věž.
6. května 1889 při příležitosti Vše-
obecné výstavy byla v Paříži ote-
vřena světoznámá vyhlídková věž. 
Při stavbě bylo použito 7 000 tun 
železa a 2,5 milionu nýtů. Pařížská 
dominanta byla postavena v letech 
1887 až 1889 a až do roku 1930 
byla s výškou 300,65 metru nejvyš-
ší budovou světa. Je pojmenována 
po svém konstruktérovi.
Vylosována byla správná odpověď 
p. Oldy Humla z Království a ten 
si může v městské knihovně nebo 
v domě kultury u pí. Parkmanové 
(2. patro) vyzvednout volnou vstu-
penku na kulturní akci v našem 
městě.

(šti)

V městské knihovně se často stává, 
že se tu potkají kamarádky, přítel-
kyně a známé, které si kromě do-
poručení oblíbené knihy, vymění 
i tipy na dobrou koupi („ve slevě 
mají...“), nebo nenáročný recept. 
Rozhodli jsme se s Vámi podělit 
o tyhle „osvědčené“  a zaručeně 
úspěšné návody na stránkách ŠN 
v pravidelné rubrice. Budeme rádi, 
pokud nám do městské knihovny 
„svůj“ recept na moučník, či jídlo 
přinesete nebo pošlete e-mailem 
(knihovna@mesto-sluknov.cz) i Vy. 
Dnes nabízíme něco lehkého a la-
hodného pro jarní dny a třeba i při 
posezení s přáteli u grilu. Francouz-
skou cibulačku, grilovaný chřest 
a jako desert koláč s rebarborou.

Francouzská cibulačka 

Suroviny: 1 kg cibule, 250 ml bílé-
ho vína, 1,3 litru hovězího vývaru, 
2 lžíce hladké mouky, 1 lžíce cukru 
krystal, 50 g másla, 1 lžíce olivo-
vého oleje, 2 ks bobkového listu, 
3 stroužky česneku, sůl a pepř na 
dochucení.
Příprava: Nejprve něco k vínu -  Ne-
musíte používat flašku za x stovek, 
ale každopádně byste měli použít 
takové, které vám chutná, osvědčil 
se např. polosuchý muškát.
A teď příprava polévky - všechnu 
cibuli nakrájíme na půlkolečka. 
V hrnci rozpustíme máslo se lžící 
olivového oleje a přidáme všechnu 
cibuli. Smažíme asi tak 10 minut 
dokud nezačne chytat zlatou bar-
vu. Potom přidáme cukr a nechá-
me cibuli zkaramelizovat do tmavě 
hněda (ne do připálení!) – musí být 
hnědá, ale zároveň měkká. Když 
máme zkaramelizováno, přidáme 
prolisovaný česnek a mouku a ještě 
asi 3 min restujeme. Teď přichází na 

řadu víno. Nalijeme ho do hrnce a 2 
min. povaříme – vznikne nám jaká-
si kaše. Přilijeme vývar (záleží na 
každém, my použili hovězí), pro-
mícháme, přidáme bobkový list, sůl 
a pepř a na mírném plameni bude-
me asi 30 minut vařit. Polévka by 
měla mít ve finále lesklou hnědou 
barvu. Nakonec nakrájíme bagetu 
na plátky, posypeme sýrem a zape-
čeme na plechu v troubě do zlata. 
Pak vložíme do talíře a přelijeme 
horkou polévkou. Hotovo a luxusní 
francouzská cibulačka je na světě. 
Poznámka na závěr: Stejně dobře 
jako bageta poslouží kolečka rohlí-
ku nebo plátky housky či veky. 

Grilovaný chřest se šunkou
V současnosti je chřest často vidět 
v regálech obchodů, jen mnozí ne-
vědí, co s ním. Známe ho možná 
pouze v konzervovaném stavu, což 
chřestu na chuti rozhodně nepřidá-
vá. Tak tady je malá inspirace, jak si 
pochutnat na tom čerstvém. Chřest 
je totiž úplně nejlepší v sezóně, tzn. 
na jaře a od nejbližších dodavatelů. 
Dnes, kdy se chřest pěstuje úspěšně 
i v Čechách, si ho můžete vychutnat 
v té nejvyšší kvalitě, a co se nedá 
přehlédnout, je i jeho název, chřest 
lékařský. Ano, je to léčivka. Pro své 
diuretické vlastnosti, obsah draslí-
ku a vitamínu C byl využíván k léč-
bě pacientů už starověkými lékaři 
v čele s Galénem. 

A to nesmíme opomenout jeho 
estetické využití. Mnoho z nás si 
přece pamatuje karafiáty s aspará-
gusem! Ano, tato vytrvalá rostlina, 
která plodí ze semínka až po třech 
letech a z níž se sbírají mladé vý-
honky, je příbuznou klasického jed-
lého chřestu! Čili – asparágus do 
vázy, špargl (to je lidově chřest) na 
stůl nebo na gril a trádá… degusta-

ce může začít. 
Suroviny: Svazek čerstvého chřes-
tu, 20 dkg sušené šunky (pancetta) 
Příprava: Čerstvé výhonky chřes-
tu omyjeme a zlehka osušíme (bílý 
musíme i oloupat, u zeleného to 
není potřeba). Postupně obalíme 
našikmo položenou šunkou každý 
chřest zvlášť, špičku chřestu nechá-
me koukat a spodní část stonku pří-
padně odkrojíme. Na rozpálených 
uhlících, ne na plameni, opatrně 
grilujeme a často obracíme, aby se 
šunka nespálila (zhruba 10 minut, 
ale záleží, jaký máte gril a jak chce-
te mít pancettu propečenou). Takže 
se doporučuje tento pokrm pečlivě 
sledovat, ať si ho pak co nejvíc vy-
chutnáte. Šunku je možné nahradit 
třeba anglickou slaninkou – je to 
také výtečné, jen o něco tučnější pro 
ty, kteří si počítají kalorie. Podává-
me s bílým pečivem a bílým vínem.

Koláč s rebarborou a dýní

Suroviny: Na těsto - 2 hrnky polohr. 
mouky, 1 hrnek cukru, 1 prášek do 
pečiva (jedlá soda), l lžíce kakaa, 2 
vejce, ½ hrnku oleje. Na krém - 400 
g tvarohu, mléko na zředění, vanil-
kový pudink. 
Rebarbora ze zahrádky a dýně (dle 
chuti i jiné ovoce), nakrájet na kos-
tičky.
Příprava: U těsta nejprve smíchá-
me sypké části a pak přidáme ty te-
kuté. Dobře promícháme a vylijeme 
na plech vyložený pečícím papírem 
(nebo vymazaný tukem a vysypaný 
moukou). Poté přidáme na těsto 
tvarohovou hmotu, která vznikne 
promícháním uvedených surovin. 
Nakonec nahoru poklademe ovoce. 
Pečeme na 170°C asi 45 minut.

       (šti)
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Pro naši Vanesku Čonkovou bylo úterý 19. 5. 2015 velkým dnem. Vyhrála 
1. místo v rámci výtvarné soutěže ,,STRAŠÁK STRESS“. Tato výtvarná 
soutěž byla hodnocena odbornou komisí, složenou ze zástupců Minister-
stva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a dalších význam-
ných institucí. Slavnostní předání proběhlo v Brně během semináře ,,ŘÍ-
ZENÍ STRESSU A PRAXE V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH“.
Cesta byla dlouhá, ale vyplatila se. Vaneska byla za své 1. místo odměněna 
tabletem a krásnou malířskou sadou, byl odměněn i Dětský domov Lipo-
vá, a to dataprojektorem a upomínkovými předměty, které se týkaly tohoto 
semináře, kde cenu přebírala vychovatelka Renata Mládková a vychovatel 
Aleš Hofman.
Při této příležitosti jsme se seznámili s příjemnými lidmi v pěkném prostře-
dí areálu Brněnského veletržního paláce, kde se zároveň konala výstava 
těchto oceněných obrázků.
Věřím, že jsme se takové akce nezúčastnili naposledy, neboť šikovných dětí 
a pedagogů máme v našem Dětském domově Lipová dost a vždy bude o co 
soutěžit.

Vaneska vyhrála pro Dětský domov první místo

Ve čtvrtek 30. 4. 2015 jsme se opět sešli na hřišti za kostelem u příležitosti 
„pálení královské čarodějnice“, které pořádal spolek „Šluknovské Krá-
lovství“. Oproti minulému roku rozhodně vše neprobíhalo v komorní at-
mosféře. Království navštívilo celkem 200 dětí se svými rodiči, na které tu 
čekal lampionový průvod, občerstvení zdarma a soutěž o nejlepší čaroděj-
nici/čaroděje ve 4 kategoriích (pro výherce v každé z nich byl připravený 
dort, ostatní děti dostaly samozřejmě různé sladkosti). Na hřišti byla při-
pravená vatra a troufám si říct, největší májka na katastru města Šluknova. 
Tu někteří Králováci hlídali až do brzkých ranních hodin.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a počtu zúčastněných lze kon-
statovat, že akce byla úspěšná a splnila svůj účel, a to i přes některé zádr-
hele v organizaci. Přeci jenom, je třeba vzít v potaz, že všichni pořadatelé 
mají svá zaměstnání, rodiny, a nemohou akci věnovat všechen volný čas. 
Na konec našeho příspěvku se jim tedy sluší poděkovat. 
Dále děkujeme sponzorům, bez jejichž přispění bychom nemohli připravit 
doprovodný program – limonáda, párky, sladkosti, dorty nebo dřevo na va-
tru. Jejich jména neuvádím záměrně, jelikož letos panovala vzácná shoda 
a nikdo z nich nechtěl být jmenován.
Těšíme se na Vás příští rok.

Za spolek Šluknovské Království Josef Sivák

Úspěšná akce v Království

Foto a text: Renata Mládková

Koncem května proběhla v pro-
storách bývalého kina již třetí 
akademie pořádaná naší základní 

Bývalé kino opět po roce ožilo akademií základní školy 
školou. I když o vystupování z řad 
žáků býval zájem i v předchozích 
letech, ten letošní byl zvlášť velký. 
Na akademii bylo přihlášeno deva-
tenáct vystoupení, z nichž se pod 
vedením našich učitelů a dvou ve-
doucích zájmových útvarů podařilo 
zrealizovat sedmnáct. Převažovala 
především taneční vystoupení, ale 
diváci se mohli pokochat i hudební-
mi, pěveckými či dramatickými čís-
ly. Rodiče se jako obvykle dostavili 
v hojném počtu a bývalé kino doslo-
va praskalo ve švech. Spolu s rodiči 
představení sledovali i bývalí učitelé 
naší školy, kteří si tato představení 
nikdy nenechají ujít. Všichni vystu-
pující se snažili ze všech sil a sklidili 
zasloužený aplaus. Jen těžko by 
se vybírala ta nejlepší vystoupení, 
protože všechna byla působivá. Na 
závěr bych ráda poděkovala nejen 

všem vystupujícím dětem za hezký 
zážitek, ale samozřejmě všem uči-
telům a trenérům, kteří neváhali 
dětem věnovat svůj volný čas a pil-
ně s nimi vystoupení nacvičovali. 
Díky tomu jsme se mohli v páteční 
podvečer přesvědčit, že i ve Šluk-
nově máme talentované a šikovné 

děti. Bližší informace o představení 
a odkazy na fotografie z akce nalez-
nete na webu naší školy.
Velký dík patří panu Milanu Rend-
lovi za laskavé zapůjčení aparatury 
na ozvučení akademie.

 Mgr. Alena Müllerová
Foto: Vít Steklý
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Přivítali jsme nové občánky

Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, 
spokojenosti a pevného zdraví.

VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

Rozloučili jsme se s

Životní jubilea
60 let
pp. Löwová Eva
Dunka Josef
Juppová Marie
Pilařová Dana
Klinarová Helga
65 let                       
pp. Kňourek Zdeněk
Altmanová Hana
Šilingová Eva
Bilka Ladislav
Novotná Zdenka
Jiřinský Zdeněk
Soukupová Jitka
Vidimská Květoslava
Mišechová Jarmila
Nettelová Věra
Skotnicová Zdenka
Žďánská Marta
Ondráček Josef
70 let
pp. Raichartová Květa
Trávníčková Hana
Francová Helga
Petřík Petr

Miškolci Jozef
Hartl Jaroslav
Kováčová Helena
75 let
paní Trantinová Drahoslava
80 let
pp. Mikovec Evžen
83 let 
pp. Pokorná Irena
Ďurovská Terezie
84 let
paní Medňanská Mária
85 let
paní Houžvicová Marie
87 let
paní Bustová Jiřina
87 let
paní Skopalová Anežka
89 let
paní Kostelecká Vladimíra
90 let
paní Pošustová Marta
92 let
paní Hejhalová Anežka

Poděkování rybářům ze Šluknova.

Tímto chci poděkovat našim rybářským kolegům ze šluknovské organi-

zace, kteří nám opakovaně a vždy zcela nezištně poskytují revír Pazderák 

i s rybářskou chatou. Je to vždy na dětskou akci Zlatá udice, kterou končí 

teoretická příprava začátečníků, ale i těch zkušenějších mladých rybářů. 

V našem šenovském rybářském kroužku je každý rok zapojeno třicet dětí, 

a protože pro závodní disciplínu LRU (lov ryb udicí) nemáme rozlohou od-

povídající sportovní revír, jsme vždy vděčni za tuto vstřícnost a spolupráci.

Antonín Borovka, Jaroslav Doležal 

Vedoucí rybářského kroužku MO ČRS Velký Šenov

S bolestí v srdci oznamujeme všem 
přátelům a známým smutnou zprá-
vu, že nás navždy opustil tatínek, 
bratr, děda, švagr a strýc

pan Johann Urner.
Zemřel náhle, bez slůvka rozlouče-
ní, v pondělí 4. 5. 2015 ve věku ne-
dožitých 91 let. 
V neznámý svět odešel spát, zapla-
kal každý, kdo měl jej rád.
Za tichou vzpomínku s úctou děku-
jí zarmoucení pozůstalí.

Martínka Houdka
Fanouška Miku
Kačenku Bílou

Isabelu Kiese
Marečka Bilého

paní Annou Sajdlovou
paní Stanislavou Nedomovou
panem Jiřím Sovou 

paní Růženou Slavíkovou
panem Jozefem Karalou
paní Magdou Lužnou

Les jsme odemkli 8. 5. a pozbíra-
li další pytel odpadků. Odměnou 
nám bylo krásné dopoledne u ohýn-
ku a špekáčky vonící kouřem.
Houby zatím nic moc, ale určitě se 
dočkáme. Snad tomu pomůže i rý-
movačka od paní Marty Švecové, 
kterou jsme lesu zarecitovali.

Přejeme ti lese milý,
ať jsi zase plný síly,
ať máš hojnost zdravé zvěře,
čisté stezky pro houbaře.
Dosti slunce, dosti vláhy,
ať nám houby skáčou samy
do košíčků, do košů,
ať je hodně strakošů,
křemenáčů, lištiček,
i těch všedních houbiček.
Ať se skládek nelekneme,
v mechu klidně ulehneme,
zasníme se chviličku,
slyšme ptáčků písničku.
Za sluníčka, za psoty,
půjdeme ti v ústrety.
Pr o  ú s p ě š n é  h o u b a ř e 
„ Po l é v k a  z e  s m r ž ů “
250 g smržů, 1 l masového výva-
ru, 2 vařené žloutky, 2 lžíce hladké 
mouky, 1 cibule, 2 lžíce másla, 50 
ml smetany, 50 ml bílého vína, 1 

Naši mykologové odemkli les

Chorošovec sýrový
Foto: Jiří Suk

lžíce oleje, sůl, muškátový oříšek, 
citrónová šťáva.
Pokrájenou cibuli zpěníme na oleji, 
poté přidáme zvlášť povařené smr-
že, bez vývaru, lehce je opečeme 
a zasypeme hladkou moukou. Mír-
ně osmahneme, zalijeme proch-
ladlým vývarem, dobře rozšleháme 

a asi 30 minut povaříme. Potom 
přilijeme víno a citrónovou šťávu. 
Po převaření přidáme smetanu, 
rozetřené žloutky, dosolíme a oko-
řeníme. 
Pro doplnění chuti můžeme přidat 
najemno nakrájenou šunku.

Harry (M. Traxler)

BLAHOPŘÁNÍ

Srdečně blahopřejeme 

manželům Bedřichovi a Ivaně Boháčkovým, 
kteří v těchto dnech slaví 40 let od počátku své společné pouti životem, ve 

kterém svorně a ruku v ruce prožili dobré i zlé.

Přejeme jim lásku, stále trvající vzájemnou toleranci, velkou chuť do života 

a pevné zdraví.

Synové Jirka a Bedřich s rodinami
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MĚSTO ŠLUKNOV
zastoupené tajemnicí Městského úřadu Šluknov

v souladu se zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků 
a o změně některých zákonů, v platném znění 

vyhlašuje

V Ý B Ě R O V É  Ř Í Z E N Í
na funkci vedoucího úředníka 

– vedoucí Odboru rozvoje a ŽP

Městského úřadu Šluknov.
Předpokládaný nástup možný ihned nebo po dohodě.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

státní občan ČR, popř. cizí státní občan, který je na území ČR přihlášen k trvalému pobytu

dosažení věku 18 let

způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka
Požadavky:

kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání – magisterský nebo bakalářský studijní 
program 

splnění předpokladů podle § 2 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb. v platném znění

komunikativnost, organizační a manažerské schopnosti

praxe v oboru 

znalost práce na PC

vzdělání v oboru stavebnictví, životního prostředí, veřejné správy a regionálního rozvoje či 
v technických oborech 

zkouška zvláštní odborné způsobilosti, vzdělávání vedoucích úředníků, praxe ve vedoucí 
pozici, místní znalost 

znalost cizích jazyků a řidičské oprávnění skupiny „B“ –  výhodou
Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

jméno, příjmení a titul 

datum a místo narození

státní příslušnost 

místo trvalého pobytu

číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 
občana

datum a podpis uchazeče
Zájemce k přihlášce připojí tyto doklady:

životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech 
a dovednostech, týkajících se správních činností 

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též 
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem (pokud takový doklad 
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (popř. kopie dokladu o získání 
zkoušky zvláštní odborné způsobilosti či vzdělávání vedoucích úředníků)

lustrační osvědčení Ministerstva vnitra ČR (příp. úředně ověřená fotokopie podané žádosti 
na MV ČR) a čestné prohlášení o splnění předpokladů podle § 2 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb. 
v platném znění (tato podmínka se nevztahuje na uchazeče, narozené po 1. 12. 1971)
Platová třída odpovídající druhu práce:
11. platová třída podle platných znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády 
č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě a nařízení vlá-
dy č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě zařa-
zení do platového stupně dle započitatelné praxe.
Způsob podání přihlášky: 
Uchazeč podá písemnou přihlášku i s požadovanými doklady v uzavřené obálce s označením 
„Vedoucí úředník – Odbor rozvoje a ŽP“ nejpozději do 17. 6. 2015 
osobně do podatelny Městského úřadu Šluknov, nám. Míru 1, nebo doporučeně poštou na ad-
resu: Městský úřad Šluknov, k rukám tajemnice, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov.
Město Šluknov si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu.
Ve Šluknově dne 20. 5. 2015

Ing. Bc. Ivana Lukešová, v. r.
tajemnice MěÚ Šluknov

ABX, spol. s r.o. 
hledá 

do svých řad nové zaměstnance 
na pozici

Konstruktér
ve strojírenství

Pracovní náplň:
konstrukce svařovacích a montáž-
ních přípravků
konstrukce krbových kamen
tvorba výkresové dokumentace
spolupráce s odděleními technolo-
gie, výroby a kontroly
zavádění výrobků do výroby

Požadujeme:
SŠ/VŠ - technického zaměření - 
obor strojírenství
základní znalosti modelování 3D 
(CAD, SolidWorks)
znalost technického kreslení
technické myšlení a pozitivní vztah 
ke strojírenství
vítána znalost AJ/NJ
schopnost vysokého pracovního 
nasazení
samostatnost

Nabízíme:
zajímavé a stabilní zaměstnání 
v prosperující české společnosti
možnost osobní a profesní realiza-
ce
zajímavé finanční ohodnocení 
úměrné zkušenostem a vykonané 
práci
práce s nejvyspělejšími technolo-
giemi

Poznámka: 
VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY

V případe zájmu 
pošlete strukturovaný životopis na 

lubomir.veselka@abx.cz 
nebo nás kontaktujte na 
tel. č. +420 725 252 375.
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POZVÁNKA

Brzy po skončení generální opravy varhan byl varhanním expertem 
J. Adlerem z Wehrsdorfu objeven v některých dřevěných píšťalách červo-
toč. Na jeho doporučení došlo ve dnech od 8. do 16. 5. 2015 k zaplynova-
ní celého prostoru kostela odbornou firmou Deravo. S její prací jsme byli 
velice spokojeni a věříme, že díky dostečné dávce plynu je nepřítel zničen.

Eva Habel

Jsme velmi šťastni, že Vás můžeme 
informovat o záchraně předškolní-
ho klubu Ambrela, který Oblastní 
charita Šluknov provozuje již čtvr-
tým rokem. Je to zásluha maminek 
dětí, které klub navštěvují a velko-
rysých dárců.
Co se vlastně stalo? Předškolní 
klub byl od roku 2012 podporován 
Ministerstvem školství mláde-
že a tělovýchovy. Rozjel se velmi 
pěkně, maximální kapacita je 12 
dětí, ale zájem rodičů je mnohem 
větší. Stále více pracujeme podle 
alternativní metodiky Montessori. 
Zaměstnanci se vzdělávali v této 
pedagogice a velice úspěšně tak 
podle ní pracují. Cílem klubu je po-
moci dětem, které z nejrůznějších 
důvodů nemohou navštěvovat ma-
teřskou školu, s přípravou na vstup 
na základní školu a tím jim pomoci 
ke stejné šanci na vzdělání. Větši-
na našich dětí je romských. Jedna 
z maminek, která má v klubu dvě 
děti, nám napsala: „V předškolním 

Romské matky a donátoři zachránili předškolní klub Ambrela
klubu Ambrela se dětem velmi líbí 
to, že se tam učí a učení probíhá zá-
bavným způsobem. Hodně se toho už 
naučily, jsou spokojené a my rodiče 
také. Dcera se nemůže dočkat rána, 

aby mohla jít do školky. Nejraději by 
chodila i o víkendu.“
Jenže jsme začátkem roku dosta-

li šokující zprávu, že MŠMT náš 
klub nebude tento rok podporovat. 
Věděli jsme, že v žádném případě 
nechceme s touto nabídkou vzdě-
lávání skončit, protože by to dětem 

uškodilo. Hledali jsme cesty, psali 
jsme stohy žádostí, dostali jsme ně-
jaké dary, pokračovali jsme, i když 

nás to stálo hodně sil.
Na začátku května ale přišel den, 
kdy jsem musela oznámit rodičům, 
že dál klub provozovat nezvládne-
me a musíme jej ukončit. Maminky 
byly velmi smutné. Ale nechtěly to 
vzdát, a tak přišla nabídka, že se 
budou střídat v klubu jako dobro-
volnice. Od té doby nám maminky 
pomáhají a já jim za to všem chci 
moc a moc děkovat. Věřím, že je to 
pro všechny přínosem.
A co se stalo v ten den, kdy se matky 
rozhodly, že budou pomáhat jako 
dobrovolnice? Ozval se jeden muž, 
kterého jsme vůbec neznali. Přijel 
na návštěvu, podíval se na to, jak 
dětí pracují a ony opravdu pracu-
jí soustředěně, vytrvale a v tichu. 
Byl tak překvapen a nadšen, že se 
rozhodl nám dát významný finanč-
ní příspěvek. Boží cesty jsou vždy 
překvapující. Děkuji srdečně za 
ně a také všem, kteří nám pomohli 
klub zachránit, donátorům a dob-
rovolníkům.                           Eva Habel

Již tradičně Vás zveme na předposlední neděli v červnu 21. 6. k oslavě pat-
ronů města Jana a Pavla, římských mučedníků. 
Slavnost začíná v 9.30 hodin před kostelem vystoupením pozounového            
orchestru z Grosspostwitz a sboru trubačů lesnické školy ve Šluknově.
V 10 hodin začíná slavnostní bohoslužba, při níž se budou střídat jednot-
livá hudební tělesa. Liturgie bude doprovázena hrou na varhany. Po mši 
svaté bude následovat před kostelem malý koncert s občerstvením.
Těšíme se na Vaši návštěvu!                                                                              Eva Habel

Bojovali jsme proti nepříteli

LUKRA - Holding, s. r. o.
a její dceřiné společnosti

PŘIJMOU
v průběhu roku 2015

nové zaměstnankyně
na rozšiřující se kabelovou výrobu ve svých

provozovnách v Rumburku.
Možnost mají i zájemkyně se změněnou pracovní

schopností - zdravotním handicapem
(třeba i invalidní důchod)

a

seřizovače
s technickým myšlením a mechanickou zručností.

Zájemkyně a zájemci, hlaste se na personálním 
oddělení v sídle společnosti 

v Rumburku, Komenského 965 (vedle autobuso-
vé zastávky „Bytex“) každé úterý nebo čtvrtek od 
11.00 do 14.00 hodin nebo si na telefonním čísle 

728 130 387 či e-mailové adrese 
info@lukra-holding.com sjednejte schůzku.

www.lukra-holding.com
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Lesnická škola otevřela na jaře opět 
„dveře“ svého arboreta v Kunrati-
cích. Přestože na různých místech 
Šluknovského výběžku probíhaly 
současně další akce, přišlo se po-
dívat na dvě stovky návštěvníků. 
Tak jako každý rok byl připraven 
pestrý program nejen pro dospělé, 
ale i pro děti. Počasí vyšlo také bá-
ječně, takže jsme si den v přírodě 
mohli všichni skvěle užít. „Jsem 
nadšen, že se k nám každoročně cho-
dí podívat tolik lidí a myslím si, že je 
úžasné, že přijdou děti, dospívající, 
dospělí i senioři a všichni odcházejí 
spokojení z krásně prožitého dne 
v přírodě,“ prozradil nám ředitel 
lesnické školy Rudolf Sochor. Ne-
zbývá než dodat, že další den v ar-

Lesnická škola se od podzimu aktivně podílí na 
projektu Ústeckého kraje ve vzdělávání dětí v pří-
rodovědných a technických oborech. V praxi to 
znamená, že pedagogové za pomoci studentů ve-
dou odborné kroužky pro jiné studenty a hlavně 
pro žáky přihlášených základních škol. Konkrét-
ně jde o myslivost, sokolnictví a včelařství. Od 
začátku letošního roku se žáci seznamují s těmito 
obory, jezdí na exkurze a účastní se projektových 
dní. Na fotografii můžete vidět vyvrcholení pro-
jektu, které proběhlo v sídle Ústeckého kraje za 
přítomnosti mnoha škol, partnerů a též hejtmana 
Oldřicha Bubeníčka. Škola v rámci tohoto projek-
tu pořídila laserovou střelnici, fotoaparát, projek-
tory do učeben, aku motorové pily a další pomůc-
ky, které slouží k praktické výuce přírodovědných 
oborů.                                       Foto a text: David Hlinka

Desítky lidí opět našly cestu do arboreta

boretu je naplánován na podzimní termín, protože podzim 
je v přírodě taktéž kouzelný. Sledujte stránky www.lesnicka-
-skola.cz, kde se včas dozvíte jeho přesný termín. 

Foto a text: David Hlinka

Lesnická škola v rámci projektu
pořídila praktické pomůcky k výuce

Okresní kolo hlídek mladých 
zdravotníků v Jílové u Děčína
Poslední pátek v květnu se naše 
děti zúčastnily soutěže, kde šlo do-
opravdy o život. Naštěstí, vše bylo 
jen jako a naši zdravotníci si pora-
dili s úkoly velmi dobře. 
Cílem soutěže bylo prověřit připra-
venost dětí, kde na stanovištích na 
ně čekaly úkoly, které je mohou po-
tkat běžně v životě. 
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. 
Za první stupeň nás reprezentovaly 
naše školkové děti ve spolupráci se 
staršími druháky, kteří obsadili 5. 
místo a za druhý stupeň dvě druž-
stva, kde jsme obsadili první a dru-
hé místo. Kluci jedou dále na kraj, 
kde budou bojovat v republikovém 
kole.  

Foto a text: velitel Rudolf Seidl

Mladí zdravotníci zabojují v republikovém kole

ČČK Šluknov
Velitel oddílu mladých záchranářů

Rudolf Seidl
http://www.cckdecin.cz/

PLASTON GROUP je mezinárodní 
společnost s výrobními a distribuč-
ními společnostmi ve Švýcarsku, 
České republice, Číně a USA.  Vy-
víjíme, vyrábíme a distribuujeme vy-
soce a technicky inovativní obalové 
systémy a vzduchotechnická zařízení. 
Poskytujeme lidem kvalitní zázemí. 
Celosvětově zaměstnáváme více než 
450 zaměstnanců.

Z důvodu zvyšujícího se objemu vý-
roby a pro posílení jednotlivých in-
terních oddělení hledáme pro naši 
pobočku v České republice spoleh-
livé a pracovité zaměstnance na po-
zice:

Nástrojař
Technolog

Konstruktér
Referent technické 

přípravy výroby
Vedoucí projektů
Referent nákupu

Vedoucí zákaznic-
kého servisu

Mistr
Zástupce mistra

Tiskař
Další informace
V případě zájmu o bližší infor-
mace, prosím, kontaktujte paní 
Ing. Zuzanu Dinhovou.

PLASTON CR, s.r.o.
Královská 1972, 407 77 Šluknov
Ing. Zuzana Dinhová, e-mail: 
zuzana.dinhova@plaston.com, 
tel.: 412 314 411, 
www.plaston.com
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Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák
Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84

Tel.: +420 608 330 383
barak-martin@seznam.cz

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě

Co to tady je? www.zalepsisluknovsko.cz
Letní příměstský jezdecký tábor v Rumburku. JK Quatrefoil, o.s. pořádá i letos příměstský tábor pro děti od 7 let s horní hranicí neomezenou věkem. 
Tábor je určen pro začínající a mírně pokročilé jezdce. Turnus je týdenní a je omezen počtem 8 účastníků. Bližší informace na jdvorjaru@seznam.cz nebo 
na tel. č. 606 862 560 (SMS).
SKZ REALITY Rumburk, osvědčená realitní kancelář, www.skzreality.cz/reference-klienti, tel. 603 536 548.
GEPARD FINANCE Rumburk, nejvýhodnější hypotéka, www.gpf.cz/rumburk-snp, tel. 603 536 548.
DEKYPERI Rumburk (u nádraží), čistírna peří, nové přikrývky a polštáře, tel. 412 332 462.
OSOBNÍ BANKROT–ODDLUŽENÍ. Zpracuji insolvenční návrh, který Vám vyřeší problémy s dluhy. Zpracování návrhu pro jednotlivce 2 000 Kč, 
pro manžele 3 000 Kč. Rychle, důvěrně, spolehlivě. Tel. 722 716 769, e-mail: aeae@seznam.cz.
Golfová akademie v Mikulášovicích zahajuje oficiálně svou činnost od 2. 5. 2015. K dispozici jsou: driving 230 m, chiping až 60 m s třemi bunkry 
a puting ve třech rovinách 450 m2. Dále je k dispozici hřiště pro SNAG (hravá forma golfu pro golfisty a výuková pro naprosté začátečníky). 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Boutique Michaela Moravcová
Nová kolekce LÉTO 2015 již skladem!

Velké slevy 30- 70 %!
Nově rozšíření sortimentu 

o zboží značky Yankee Candle 
- luxusní vonné svíčky a aroma vosky.

Ve spolupráci 
s vinařstvím Pavlovín z Velkých Pavlovic 

pro Vás v prostorách našeho Boutique 
otevíráme 

Vinotéku. 
Nabídka 6 druhů stáčených moravských vín, 

lahvová vína vhodná k archivaci a další sortiment.
Těšíme se na Vás!

Smetanova 114, Šluknov, č. tel: 775 305 420

Městská policie Šluknov informuje
Vážení spoluobčané,
na pevnou linku můžete volat kdykoli, tedy i v případě, že na služebně MP na náměstí Míru nebude přítomna stálá služba. V tomto případě bude 
hovor automaticky přepojen na mobilní telefon - mobilní telefon: 602 881 677, pevná linka: 412 315 310.
Využít můžete také bezplatnou telefonní linku tísňového volání 156, kdy Vaše žádost bude hlídce MP Šluknov předána operačním důstojníkem MP 
Rumburk. V tomto případě však upozorňujeme na skutečnost mírné časové prodlevy mezi Vaším oznámenín a možností řešení věci z naší strany. 
Oznámení o jakémkoli protiprávním jednání můžete učinit i anonymně. 

Za MP velitel Vladimír Vyskočil
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V tomto ročníku okresního přeboru mladších žáků neztratilo naše mužstvo 
ani bod. Všechny zápasy kluci vyhráli a překonali metu sto vstřelených bra-
nek. Stý gól padl v domácím utkání s Dolní Poustevnou, který jsme vyhráli 
6-1 a přišli  fandit i naši FANS viz foto. 
Děkujeme trenérům a hráčům za vzornou  reprezentaci našeho města. Dě-
láte nám velikou radost. 

Ladislav Čurgali 
Sekretář oddílu kopané 

SK Plaston Šluknov 

Na nově otevřeném hřišti na beach 
volejbal v areálu stadionu Slávy 
Novotného ve Šluknově se 30. 5. 
2015 konal turnaj příchozích 1. TS 
BEACH CUP 2015, který jsem po-
řádal pod hlavičkou firmy Technic-
ké služby Šluknov,spol. s r.o., která 
je provozovatelem kurtů a hlavním 
sponzorem turnaje. O účast byl ob-
rovský zájem a během týdne bylo 
zaplněno všech 16 amatérských 
dvojic bez rozlišení pohlaví. Podle 
ohlasů se akce podařila ve všech 
směrech. Skvělé počasí, vynikající 
atmosféra, prostředí turnaje včetně 
zázemí a sportovní výkony všech 

První turnaj TS BEACH CUP 2015 neměl chybu
párů. No prostě nemělo to chybu. 
Pořadí týmů: 1. místo V posledním 
tažení (Vyšohlíd, Vyšohlíd), 2. mís-
to VÁŠA (Laszlo, Pelikánová), 
3. místo TONZILY (Janda, Kr-
pálková), 4. místo TOMI A GALLI 
(Gall, Tomanová). 
Děkuji všem zúčastněným, divá-
kům, Zdeňkovi Černému, Láďovi 
Čmugrovi, občerstvení Boháčovi, 
Martinovi Štěpánkovi, Dušanovi 
Blanárovi a Láďovi Čurgalimu za 
pomoc s organizací turnaje. Dopo-
ručuji všem vyzkoušet si tento ro-
dinný sport, stojí to za to! 

Foto a text: Pavel Horák

V sobotu 30. 5. 2015 se konal již 16. ročník Míčových her dětských domo-
vů z Ústeckého a Libereckého kraje. Celkem se zúčastnilo na 200 aktivně 
sportujících dětí, které přišlo během dne podpořit několik set povzbuzují-
cích diváků. Tuto akci podpořil Ústecký kraj a dále v oblasti sponzorských 
darů mnoho regionálních podnikatelů a lidí z občanské sféry. Pomyslnou 
třešničkou na dortu bylo společné pěvecké vystoupení dětí z dětského do-
mova s vítězem Česko Slovensko hledá Superstar Vlastou Horváthem.

V  L i p o v é  s e  k o n a l y 
t r a d i č n í  „ M í č o v k y “

PODĚKOVÁNÍ

Výsledková listina: 
Malá kopaná chlapci:
1. místo Lipová
2. místo Hamr na Jezeře
3. místo Krásná Lípa

Vybíjená děvčata:
1. místo Lipová
2. místo Jiříkov
3. místo Hamr na Jezeře

Celkovým vítězem turnaje se stal pořádající DD Lipová u Šluknova, který 
tak obhájil prvenství z loňského roku.

Za DD Lipová u Šluknova Aleš Hofman

POZVÁNKA

V sobotu 27. 6. 2015 se uskuteční
9. ročník memoriálu S. Novotného a 1. ročník turnaje Starých Gard

na stadionu SK Plaston Šluknov.
Veškeré informace najdete na webových stránkách klubu: 

http://www.sluknov.cz/fotbal/ 

PŘIHLÁŠKA
Přihlašujeme se tímto do turnaje  – 9. ročník memoriálu Slávy Novotného 

 – 1. ročník turnaje Starých Gard

Název mužstva: ……………………………..........................................., Vedoucí mužstva: ………...............................……

Zápisné zasláno (převedeno) dne: ………................… Telefon: ……………......…… Podpis: ……..........……………………
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Nabízím k prodeji novostavbu 
v lokalitě Království

Cena za hrubou stavbu je 880 000 Kč 
(splátka již 3 772 Kč)

včetně střechy, fasády, oken a dveří
Cena domu na klíč - 1 600 000 Kč 

(splátka již 5 960 Kč)
Více informací na č. 777 007 667


