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Vážení spoluobčané, v nové rubrice „Fámy a fakta“ se budeme snažit vyvra-

cet všemožné smyšleniny a dezinformace, které jsou v našem městě a jeho 

okolí rozšiřovány, mnohé z nich už dlouhé roky a zcela účelově. Současně 

se budeme snažit na tyto lži, polopravdy a mýty reagovat, aby nedocházelo 

k dalším dezinformacím. Pokud se i Vás týká podobná smyšlenka, napište 

nám a my pravdu zveřejníme.

Fáma: 

Prý v základní škole končí Školní klub?
Fakt: 

Ne, nekončí. 
Není to pravda, zřizovatel Město Šluknov ani ZŠ nevedli, ani nevedou, 
žádná jednání  týkající se rušení Školního klubu. 

Fámy

Fakta

Otevřeli jsme první kompostárnu ve Výběžku
27. března 2015. Tento den byla za přítomnosti odborné i široké veřejnos-
ti otevřena první kompostárna ve Šluknovském výběžku. Uplynula jen 
krátká doba od prvotní myšlenky až po slavnostní otevření. Stavba kom-
postárny splňuje vysoké požadavky na zajištění ekologické služby v po-
době zpracování biologicky rozložitelného odpadu na kvalitní biomasu. 
Součástí kompostárny je nejen stavba zpevněných ploch, záchytné jímky, 
administrativní budovy a garáží, ale i moderní technika, která odpad sveze 
i zpracuje. Celkové náklady na stavbu, nákup vybavení a zařízení se vyšpl-
haly do výše téměř 20 milionů korun. Spoluúčast města Šluknova činila 
10%. 90% bylo hrazeno z Operačního programu životního prostředí. Za 
to, že kompostárna byla postavena za takto výhodných podmínek, vděčí-
me tomu, že celý projekt vznikl poměrně brzy. V dnešní době je v různých   
dotačních titulech finančních prostředků sice dost, ale žádosti o dotace  
značně převyšují nabídku.
Kompostárna bude sloužit nejen široké veřejnosti města Šluknova, která 
sem zdarma (v rámci poplatku) může odkládat zeleň ze zahrad i domác-
ností, budou sem sváženy nádoby s biologicky rozložitelným odpadem, ale 
bude využívána také k likvidaci „zeleného“ odpadu z údržby města. Své 
služby nabízí též ostatním obcím ve výběžku, kterým tím pomůže splnit 
povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech – odkládat biologicky rozloži-
telný odpad v zařízeních k tomu určených. 
Věříme, že tímto počinem jsme pomohli občanům vyřešit nerudovskou 
otázku: „Kam s ním?“. Tedy kam s biologicky rozložitelným odpadem. 

Za ORŽP
Božena Naňáková

Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání, které se konalo 12. 3. 2015, 
schválilo rozpočet města Šluknov na tento rok. Rozpočet města byl schvá-
len jako schodkový, přičemž celkové příjmy jsou plánovány ve výši téměř 
95 milionů korun a celkové výdaje ve výši 109 milionů korun. Schodek 
mezi příjmy a výdaji v částce téměř 15 milionů korun je krytý nahospo-
dařenými přostředky z minulých let. Dále rozpočet zahrnuje splátky tří 
investičních úvěrů ve výši přibližně 3,3 milionu korun, které město přijalo 
v minulých letech. V roce 2015 jsou plánovány celkové investiční výdaje ve 
výši 23,5 milionu korun. 
Jedná se zejména o následující investiční akce :
 Ostatní komunikace a mostky ve výši 2 445 tis. Kč
 Investice do mateřské školy ve výši 1 120 tis. Kč
 Investice do základní školy ve výši 650 tis. Kč
 Zachování a obnova kulturních památek ve výši 1 824 tis. Kč
 Vybudování veřejného osvětlení ve výši 1 150 tis. Kč
 Dokončení 1. etapy rekonstrukce náměstí ve výši 8 635 tis. Kč
 Investice na činnost místní správy ve výši 2 070 tis. Kš

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí Odboru ekonomického

Zastupitelstvo města schválilo 
rozpočet města Šluknov na rok 2015

Na snímku starostka města Šluknov Mgr. Eva Džumanová, radní, jednatel 
Technických služeb, s. r. o. a hlavně „otec“ nápadu vybudovat kompostárnu 
Bc. Zdeněk Černý a jednatel společnosti SIOPS, spol. s r. o. Štefan Szabó. 

Foto: Renáta Parkmanová
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Za ORŽP stránku připravila
Božena Naňáková

Již v minulém čísle Šluknovských novin jsme se zmínili o Dni Země, kte-
rý se bude konat 22. 4. 2015 ve Šluknově v zámeckém parku od 8 do 16 
hodin. Tentokrát Vás chceme seznámit s historií tohoto významného dne:
Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. 
Tento svátek je ovlivněn původními Dny Země, které se konaly při oslavách 
jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním 
pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ni-
čení životního prostředí. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969, 
kdy především John McConnell začal volat po vzniku mezinárodního Dne 
Země a v rámci těchto snah vytvořil i vlajku Země. 
První Den Země byl slaven v San Francisku. Tato oslava byla pravděpo-
dobně zamýšlena nejen jako ekologicky zaměřený svátek, ale i jako levi-
cově orientovaný happening bojovníků proti válce ve Vietnamu. Kampaň 
s tímto svátkem spojená si kladla za cíl přenést otázku ekologie do politic-
kých kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky 
a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato akce měla velký ohlas zejména 
mezi studenty. Pro první oslavu dne 22. dubna 1970 byl zvolen den 100. 
narozenin Vladimíra Iljiče Lenina. OSN začala tento svátek slavit o rok 
později (1971). V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben 
se stal Mezinárodním dnem Země. Dnes slaví Den Země víc jak miliarda 
lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svát-
kem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či 
národnost. (Zdroj Wikipedia)
S radostí musíme uvést, že oslava Dne Země ve Šluknově nebude jen for-
mální oslavou data v kalendáři, ale i poděkováním všem účastníkům pro-
jektu „Ukliďme si Česko“. Je to skutečný a reálný počin pro město Šluknov 
i Zemi jako takovou, do kterého jsou v současné době přihlášeny desítky 
spoluobčanů našeho města. 
V zámeckém parku se nám představí studenti Střední lesnické školy 
a Střední odborné školy sociální Šluknov s vystoupením trubačů a ukázkou 
dravých ptáků, účast přislíbilo i několik výrobců z našeho regionu, kteří 
Vám nabídnou své produkty, v parku vysadíme nový strom a také se nám tu 
představí i firma Elektrowin a.s., která se zabývá zpětným odběrem elek-
trozařízení a zároveň zajistí zábavný program pro děti. Žáci Základní školy 
J. Vohradského ve Šluknově i žáci Speciální školy ve Šluknově ve vstupní 
hale zámku vystaví výrobky, které zhotovili z vyřazených a recyklovaných 
předmětů. S činností v oblasti odpadového hospodářství se představí Tech-
nické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Těšíme se na Vás na oslavách Dne Země v zámeckém parku.

Oslavíme Den Země 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území 
města Šluknov
Zastupitelstvo města Šluknova na svém 3. zasedání 12. 3. 2015 se usneslo 
vydat výše zmiňovanou vyhlášku „O odpadech“. 
Nová vyhláška je doplněna o drobné kovy a způsob jejich odstraňování. 
Drobné kovy je možné odkládat do sběrného dvora a zvláštních pytlů ze-
lené barvy na sběrové trase.
Nově je také upřesněn „Biologicky rozložitelný odpad“ a to tak, že: Biolo-
gicky rozložitelným odpadem se pro účely této vyhlášky rozumí materiál 
rostlinného původu, zejména z domácností, údržby zahrad a jiných ploch 
pokrytých vegetací (např. listí, větve, tráva, rostliny, ovoce, zelenina, vá-
noční stromky).
Ve vyhlášce je doplněno místo k odkládání biologicky rozložitelného odpa-
du (BRKO) o sběrné nádoby a kompostárnu. Následně je také upravena 
četnost svozů jak hnědých nádob na BRKO, tak černých nádob na směsný 
komunální odpad. Vyplývá z toho, že osobě, která o nádobu na bioodpad 
požádá a nádoba jí bude poskytnuta, bude nádoba na bioodpad vyvážena 
jednou za čtrnáct dní a nádoba na směsný komunální odpad také jednou 
za čtrnáct dní.
Poplatek za poskytování služeb v oblasti svozu odpadů zůstává nezměněn. 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 je veřejně přístupná na webových 
stránkách města Šluknova (www.mesto-sluknov.cz) a také k nahlédnutí 
v sekretariátu MěÚ ve Šluknově. 

Zastupitelstvo města se usneslo 
vydat vyhlášku o odpadech

Město Šluknov se připojilo k celorepublikové akci Ukliďme si Česko. Tato 
úklidová akce se uskuteční od 15. do 22. dubna a účast na ní již přislíbi-
lo mnoho organizací a subjektů ve městě, například základní, speciální 
i střední školy, dobrovolní hasiči jak ze Šluknova tak z Království, Teen-
Challenge, rybáři i turisté, Šluknovské Království, skauti i samotní za-
městnanci městského úřadu. Dobrovolně se mohou zapojit i občané naše-
ho města nebo jiné spolky. Plánujeme úklid nejen celého města Šluknova 
a jeho přilehlých částí, ale také podél potoků, rybníků, naučných i turistic-
kých stezek. Město Šluknov ve spolupráci s Technickými službami poskyt-
nou všem účastníkům pytle na odpady a jejich následný odvoz a likvidaci. 
Více informací se dozvíte na: http://www.uklidmecesko.cz/.
Předem Vám děkujeme za Vaši případnou spoluúčast a za kladný vztah 
k našemu městu.

Ukliďme si Česko, 
respektive ukliďme si město

 Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů s tříděným odpadem se uskuteč-
ní 11. května 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 10. května 2015. Mapa svozové tra-
sy 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.

Svoz tříděného odpadu

Svoz nádob s bioodpadem je rozdělen do dvou termínů. 
V úterý budou sváženy nádoby v ulicích a městských částech, ve kterých je 
běžný svoz popelnic v pondělí a v úterý. Dubnové úterní termíny: 14. 4. 
a 17. 4. 2015.
V pátek budou sváženy nádoby v ulicích, kde je běžný svoz komunálního 
odpadu ve středu, čtvrtek a pátek. Dubnové páteční termíny: 3. 4. a 28. 4.
Svozy nádob na bioodpad budou nadále prováděny každý sudý týden. Svo-
zy nádob na směsný komunální odpad (s červeným puntíkem) u objektů, 
kde je poskytnuta hnědá popelnice, budou probíhat každý lichý týden. 
Kalendář na svoz nádob s biologicky rozložitelným odpadem najdete na 
webových stránkách města Šluknov (aktuální informace o odpadech).

Svoz popelnic s bioodpadem

Odbor rozvoje a životního prostředí zajistil pro občany nové místo s kon-
tejnery na tříděný odpad. Na „malém náměstí“ při vstupu do ulice Studnič-
ní přibyly 4 kontejnery na papír, sklo, bílé sklo a plast. 
Nutno dodat, že tyto kontejnery byly převezeny z horní části Sídliště, kde je 
občané využívali spíše jako kontejnery na směsný komunální odpad a ne-

Kontejnery na tříděný odpad jsme převezli na vhodnější místo
mohly tak sloužit svému účelu. 
Věříme, že tak občanům z jiné části města poskytneme dostupnější službu 
pro třídění odpadů.
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Vážení a milí spoluobčané,
v březnu zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2015 a do-
volím si Vás informovat o investičních plánech na tento rok.
Výše investičních nákladů za loňský rok
Po součtu nákladů u všech provedených investičních akcí v našem měs-
tě za rok 2014 jsme se dostali k zajímavým číslům. Celkem bylo v tomto 
období proinvestováno téměř 47 mil. Kč, z toho dotace činily 20 mil. Kč. 
Úplný přehled investičních akcí je velmi pěkně zpracován ve Výroční zprá-
vě Odboru rozvoje a životního prostředí. Tento dokument velice podrobně 
mapuje činnost celého odboru za loňský rok včetně financí a fotodokumen-
tace. Výroční zpráva je zveřejněna na webových stránkách města a každý, 
kdo má zájem, se s ní může seznámit. Jen si dovolím připomenout některé 
z investičních akcí – zateplení Mateřské školy Žižkova ul., zateplení tělo-
cvičny a rekonstrukce zázemí tělocvičny, vybudování kompostárny, výmě-
na oken v Mateřské škole Svojsíkova ul., vybudování infrastruktury pro 
3 rodinné domy a 1 bytový dům v lokalitě za Toposem, částečná výměna 
oken v domě s pečovatelskou službou. Dále opravy památek – zákrytové 
desky na zámecké zdi, úpravy části sklepa Šluknovského zámku, oprava 
kapličky v Císařském, oprava křížku a zeleně v ulici T. G. Masaryka, opra-
va další vitráže v kostele. Další oblastí jsou komunikace – oprava mostku 
v Rožanech, propustku na Královce, nová parkovací stání a nový chodník 
ul. Žižkova, oprava veřejného prostranství u studánky v Císařském, rekon-
strukce zábradlí v ul. Zeyerova, zahájení 1. etapy rekonstrukce náměstí. 
V loňském roce byla zlegalizována dětská hřiště v ul. Sokolská a Lužická, 
zrealizovala se výstavba beachvolejbalového hřiště a oprava tenisové zdi na 
městském stadionu. V investicích se také nezapomnělo na městskou zeleň 
– zahájení revitalizace zeleně na Křížovém vrchu a na hřbitově, výsadba 
ovocné aleje na Knížecí, úprava bývalého hřbitova na Fukově, ošetření pa-
mátných stromů, zhotovení pasportu (evidence) zeleně. Přáním nás všech 
je, abychom i v letošním roce pokračovali v investičních akcích a postupně 
tak zlepšovali život i vzhled našeho města.
Schválený rozpočet – co nás čeká?
V rozpočtu na tento rok je alokována částka ve výši 8 mil. Kč na dokonče-
ní 1. etapy rekonstrukce náměstí, která je prioritou. Současně se zpraco-
vává projektová dokumentace na 2. etapu rekonstrukce náměstí tak, aby 
se mohlo v práci plynule pokračovat. Dokončení kompletní rekonstrukce 
náměstí by mělo být v příštím roce. Dále je plánována stavba nového veřej-
ného osvětlení na cyklostezce v Rožanech a u nových pečovatelských bytů 
pod náměstím. Bude provedena výměna oken a dveří v Sokolovně a v malo-
metrážních bytech na Rumburské ul. a vydláždění chodníčků. Bude opra-
ven chodník ul. Sv. Čecha u stadionu. Je podána žádost o dotaci na zatep-
lení horní budovy mateřské školky ul. Svojsíkova. Bude opravena střecha 
na budově městské knihovny a zpracována projektová dokumentace na 
její celkovou rekonstrukci, tato budova je nově kulturní památkou. Vzhle-
dem ke skutečnosti, že ve druhé polovině roku bude možné žádat o dotace 

z IROP na kompletní rekonstrukce 
bytových domů u více jak 4 byto-
vých jednotek ve vlastnictví města, 
vyčlenili jsme dostatek finančních 
prostředků na zpracování projek-
tových dokumentací tak, abychom 
na podávání žádostí na rekon-
strukce byli připraveni. Byla by to 
jedinečná příležitost, jak opravit 
z dotačních peněz některé bytové 
domy kompletně a té chceme plně 
využít. Budou zadány další projek-
tové dokumentace na odvodnění 
a revitalizaci fasády spodní budo-
vy mateřské školky ul. Svojsíkova 
a rekonstrukci zahradního domku, 
na rekonstrukci školní jídelny, vý-
měnu oken na hlavní budově ZŠ 
J. Vohradského, zateplení základní 
školy Žižkova ul. V současné době 
se zpracovává projektová dokumentace na Centrum záchranných služeb. 
Plánovány jsou dílčí opravy komunikací, mostků a propustků, instalace 
cvičebních prvků workoutového hřiště pro mládež na stadionu, zaháje-
ní terénních úprav na ploše na Křížovém vrchu. Pamatováno je na další 
úpravy zeleně i se zaměřením na místní části Rožany a Království, které 
se dosud neřešily. Plánovaných investic je více, dovolila jsem si uvést jen 
některé z nich. Jsme si vědomi, že mnozí z Vás plánované akce uvítají, ně-
kteří budou nespokojeni, ale skutečně nelze vyhovět všem v plném rozsa-
hu. V současné době probíhá sběr informací od občanů, firem a organizací 
v rámci dotazníku, které budou využity při tvorbě Programu rozvoje města 
Šluknov 2015 – 2025. A tam budou vytýčeny priority a potřeby občanů, 
jakým směrem a v čem se má naše město rozvíjet. Což bude zásadní doku-
ment při plánování akcí v letech budoucích i pro možnost čerpání dotací 
v novém programovém období. 
Programové prohlášení zastupitelstva města 2014 – 2018
Zastupitelstvo na svém březnovém zasedání schválilo, mimo jiné, i Progra-
mové prohlášení zastupitelstva města 2014 – 2018. Je to dokument, ve kte-
rém si zastupitelstvo stanovilo plány a vize na čtyři roky svého volebního 
období s ohledem na potřeby města a občanů. Je to ovšem „živý materiál“, 
který lze v průběhu let měnit, doplňovat tak, jak se bude situace, potřeby 
a možnosti vyvíjet. Tento dokument je zveřejněn na webových stránkách 
města a kdo má zájem, může se s ním seznámit. Přáním celého zastupitel-
stva jistě je, aby se podařilo splnit co nejvíce vytýčených cílů a plánů.
Vážení spoluobčané, přeji Vám v těchto jarních měsících mnoho zdraví, co 
nejvíce sluníčka a energie z probouzející se přírody.                   Eva Džumanová

Zveme všechny 
příznivce a přátele 
turistiky z okolí na 
36. ročník Stez-
ky odvahy, která 

Zveme na stezku odvahy

se bude konat  v sobotu 9. května 
2015. Jedná se o pěší turistickou 
akci pro rodiče s dětmi v délce cca 
8 km. Start bude od Informačního 
střediska „Ametyst“ Brtníky od 
7.30 - 10.30 hod. Trasa povede po 
hranicích Chráněné krajinné oblas-
ti Labské pískovce a částí Národní-
ho parku České Švýcarsko do osady 
Kopec, kde na turistické základně 
KCT Rumburk bude cíl a ukončení.  
Na ukončení pochodu chceme malé 
turisty potěšit nejen medailí a diplo-
mem, ale také různými sportovními 
soutěžemi s cenami a občerstve-

ním. U táboráku bude k poslechu 
hrát trampská skupina „Širák”.  
Bude to pro děti nejen turistická, 
ale i zábavná a atraktivní akce.
Jako letošní novinku zařazujeme 
trasu v délce 4,5 km, která bude 
sjízdná i pro kočárky.
Upozorňujeme účastníky, že podle 
Lesního zákona je zakázáno rušit 
lesní klid, v lese není dovoleno kou-
řit ani rozdělávat oheň.
Zároveň upozorňujeme účastníky, 
aby laskavě dodržovali návštěv-
ní řád Národního parku České 
Švýcarsko. Domácí zvířata nesmí 
v první a druhé zóně Národního 
parku volně pobíhat (u psů použijte 
vodítko).

Přemysl Homolka
jednatel KCT Rumburk

Skiclub Sohland 
zve všechny milovníky přírody a turistiky 

na 21. Putování po okolí Sohlandu 
v neděli 10. května 2015

Start a cíl u Tännichtschanze v Sohlandu.
Startovné 1 Euro na osobu.
Přihlášky (zápis) na místě.

15 km trasa od 12.45 do 13.30 hodin 
(tempo si volí účastníci sami).

8 km trasa s hajným od 12.45 do 13.15 hodin.
Po skončení akce obdrží každý účastník 

ZDARMA malé občerstvení.
Startovní čísla budou slosovatelná 

– nejpozději v 17.00 hodin.
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Peklo, Peklo, Peklíčko…
V neděli 22. února nebylo zrovna 
„nej“ turistické počasí, ale přesto 
mi něco říkalo – běž ven. A tak jsem 
přemluvil kamaráda, ať mě koneč-
ně vezme do již dlouho slibované-
ho Pekla. Oblíbeným vlakem ze 
Šluknova do České Lípy za zhruba 
1 hodinu, kde na mě čekal kama-
rád, a poté 7 minut motoráčkem 
do Zahrádek. A pak opravdu velmi 
příjemné překvapení.
V Zahrádkách kousek zpátky po-
dél trati přeběhnout silnici, projít 
kolem ohrady s kozami „po žluté“ 
a sejít po kamenných schůdcích 
dolů do „vesničky“ Karba, sestáva-
jící z několika překrásných chalou-
pek - dřevěnic, z nichž některé jsou 
nalepeny přímo na skálu. Následu-
je pár stovek metrů vlevo po asfal-
tové cestě a konečně - už jsme zde.
Stezka vede podél Robečského 

V Pekle je krásně v každém ročním období
potoka údolím zvané Peklo, na 
několika místech je vylepšená dře-
věnými chodníky a lávkami. Pro-

cházet budete kolem skalních pře-
visů a jiných skalních útvarů, jistě 
si povšimnete i tunelu vytesaného 
do skály (nebát se a proběhnout!) 

či dalších „místností“ a jiných ar-
tefaktů, svědčících o dávném osíd-
lení. Pokud budete opatrní, pozorní 

a míváte (na rozdíl ode mne) kou-
sek štěstí, můžete spatřit i několik 
druhů chráněných vodních ptáků – 
např. ledňáčka. Celá cesta je poho-

dlná, téměř bez převýšení, pro naše 
dětičky ideál. Na konci doporučuji 
„zdolat“ Skautskou skálu s pře-
krásným výhledem do okolí. Po cca 
7 km příjemné procházce dojdete 
do Dubice, předměstí České Lípy.
Lze se vydat i opačným směrem 
z České Lípy do Zahrádek, ale na 
nádraží v Zahrádkách by se mi ne-
chtělo na vlak čekat. A jedno malé 
doporučení závěrem: V Pekle je 
krásně v každém ročním období, 
ale doporučuji Vám část roku, kdy 
kvetou bledule. To se tam za pár 
týdnů či už snad dnů vydám zno-
vu – a rád. Takové množství těchto 
poslů jara na jednom místě se vidí 
málokde. A ještě malá rada – „svá-
ču“ s sebou, cestou stánky s párkem 
v rohlíku a colou nejsou!

Text a foto: Jiří Mikisch

Kruh přátel vážné hudby ve Šluk-
nově zve příznivce klasické hudby 
na Pěvecký koncert, který se usku-
teční ve středu 22. dubna 2015 
v 19 hodin v sále Šluknovského 
zámku. Vystoupí sopranistka Eliš-
ka Gattringerová, klavírní dopro-
vod zajistí Ahmat Hedar. Uslyšíme 
písně a árie od B. Martinů, A. Dvo-
řáka, B. Smetany, P. J. Čajkovského 
a další hudební skvosty.
Návštěvníkům našich koncertů 
děkujeme za přízeň a věříme se, že 
i tento hudební zážitek si nenechají 
ujít.

Za KPVH Božena Bortníková

Zapomeňme Galapágy, doma máme ledopády.
Je Vám zima? Mně také. A prosvítá mezi mraky sluníčko? Super – to to-
tiž znamená, že můžeme vyrazit do Brtníků na „rampouchy“, kterým se 
správně říká ledopády. Dnes bych asi neměl psát článek, protože bude jaro, 
a až vyjde, téma nebude aktuální. Ale pro mne jako „šluknovského nováč-
ka“ zážitek, takže mi to přece jen nedá.

Pozvánky
Vlakem za krásami Brtnických ledopádů

Vydáme se vlakem do železniční 
stanice Brtníky, odkud nás „červe-
ná turistická“ dovede do obce téhož 
jména. Dále lze pokračovat po zele-
né tzv. Horní cestou, kde nás krát-
ké odbočky zavedou nejen k Brt-
nickým ledopádům, ale i k dalším 
s romantickými jmény jako Velká 
a Malá kaskáda, Opona, Konírna 
a podobně.
V zimě sice možná trochu nebez-
pečné, proto mi bylo doporučeno 
spíše jaro-léto-podzim, ale rozhod-
ně nelze minout bez povšimnutí tzv. 
Velký pruský tábor (skalní útvar, 
kde se za války ukrývali obyvatelé 
okolních vesnic) a zříceninu Brt-
nického hrádku.
Letošní ledopády nebyly tak masiv-
ní jako bývaly dříve, ale vloni nebyly 
vůbec!

Foto a text : Jiří Mikisch

Na Lumpeho park, dnešní ZOO 
v Ústí nad Labem, si z dob svého 
dětství pamatuji úplně jasně. Byla 
to tehdy krásná pohádková zahra-
da, ve které podnikavý pan Heinrich 
Lumpe ukazoval návštěvníkům 
především ptáky. Pro nás děti měla 
zvláštní kouzlo. Hned u vchodu vítal 
návštěvníky velikánský ležící „obr“. 
Dále tam byl bazének se „Žabkou 
královnou“. Nedaleko bylo jezírko 
s vodotryskem, pod nímž se pod 
deštníkem schovávali „Jeníček 

a Mařenka“. A zcela na vršku stál 
kamenný hrad (viz foto vpravo), 
uvnitř kterého byly ve zdech barev-
né kamínky, které se blýskaly, když 
na ně svítilo sluníčko. Připadal nám 
trochu tajemný, ba strašidelný. 
Bohužel, mi tyto pohádkové výjevy 
vytěsnily z hlavy všechny ptáky a zví-
řata, které tam byly k vidění. Těžko 
si to asi bude představovat někdo, 
kdo tu pohádkovost neviděl na vlast-
ní oči.
Dnešní ZOO je mnohem rozlehlejší 

a moderní. Zvířata mají veliké výbě-
hy, opice a šelmy prostorné klece. 
Ani ptáci už se netísní v malých klíc-
kách. 
Pro děti je tam oddělená část, kde 
jsou na lezení betonová zvířata v nej-
pestřejších barvách, po kterých mo-
hou lézt. Pro pobavení je tam také 
skluzavka. Je tam občerstvení pro 
malé i velké. Je to krásná a moderní 
zoologická zahrada, ale ztratila své 
kouzlo.

Helga Hošková 

Městské divadlo Varnsdorf zahájilo  
1. dubna předprodej vstupenek na 
toto představení:
Ostře sledované vlaky - Městské 
divadlo Mladá Boleslav (M. Ruml, 
P. Halíček, M. Babouský, T. Rumlo-
vá a další) - 4. května v 19 hodin.

Odezva na článek o ústecké ZOO
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„Březen, za kamna vlezem!“ Ale my nikam nelezem, my se těšíme na jaro 
a všemi silami ho voláme zpátky k nám. Přispěli jsme k tomu, mimo jiné, 
dvěmi březnovými akcemi . Vyhnali jsme babu zimu, na které si jistě po-
chutnaly kačenky, které byly našimi diváky a posluchači, když jsme More-
nu házeli do rybníka a loučili jsme se s ní písničkami. 

Foto a text: Hana Princová

Na jaro se děti moc těší

Druhou akcí bylo společné odpoledne s rodiči a se svatým Řehořem. „Na 
svatého Řehoře kry plují do moře, žába hubu otevře, vlaštovky a čápi letí od 
moře ...“ Společně s rodiči jsme se přesunovali po krách do moře, pomáhali 
jsme najít lososům cestu zpět do našich řek a potoků, nakrmili jsme čápy 
žábami a na závěr jsme si společně vytvořili koláž moře, kterou si děti v ná-
sledujících dnech ještě obarvily. Obě akce se vydařily a jistě se zasloužily 
i o to, že se na nás sluníčko směje čím dál častěji.

Vážení čtenáři, 

své příspěvky můžete zaslat na e-mailové adresy novin, vložit do schránky na MěÚ Šluknov 

(vzpomínky, poděkování a články jsou uveřejněny zdarma, inzerce je placená).

Městská policie 
Šluknov

č. tel.: 412 315 310, 
602 881 677, 156
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Ve čtvrtek 12. března se naše zá-
kladní škola, tak jako před rokem, 
opět změnila na Pevnost Boyard. 
Šestičlenné týmy žáků sedmáků ze 
sedmi základních škol se snažily 
tuto pevnost dobýt. Brány pevnosti 
se otevřely ve dvě hodiny a soutěž 
začala zahajovacím ceremoniálem. 
A pak už vyměřený čas pádil stej-
ně rychle jako soupeřící žáci. Pro-
běhnout sedmi různými stanovišti 
umístěnými po celé škole a ještě 
k tomu plnit náročné úkoly nebyla 
totiž žádná hračka. Hned v tělocvič-
ně museli soutěžící přes úzkou la-
vičku přenášet najednou dvě vejce 

Základní škola byla Pevností Boyard

na dvou lžících a dávat pozor, aby 
nespadli  sami nebo vejce do řeky 
plné hladových krokodýlů. Když se 
jim podařil tento úkol, čekalo na ně 
šplhání pro banány. Vylézt na vyso-
ký žebřík pro banán, utrhnout ho 
a doběhnout s ním ke svému druž-
stvu zvládli jen ti, kteří se nebojí vý-
šek. Z tělocvičny utíkali do prvního 
patra, kde na ně v učebně HV čekala 
různá překvapení. Mít zavázané oči 
a netušit, co máte ochutnat, oči-
chat, ohmatat a poznat, vyžaduje 
určitou dávku odvahy. (Zejména 
pokud třeba ochutnáváte chilli pa-
pričky). Trochu oddechu si užili 

u kabinetu přírodopisu v komnatě 
moudra. Tady se sice nenamáhala 
jejich těla, ale mozky. Museli totiž 
vyřešit plno záludných otázek a há-
danek. A pak hned utíkat dál. V pří-
zemí u výtahu na ně čekala hro-
mada velikých krabic naplněných 
knihami, se kterými museli vyběh-
nout až do druhého patra. Takže 
pořádné svaly a rychlé nohy zde 
byly velikou výhodou. A na závěr 
na ně v temných prostorách sklepa 
čekaly dva poslední úkoly. V ku-
chyni museli oloupat a nastrouhat 
brambory, pro které si však běhali 
na vzdálené bramborové pole. A to 
nejlepší nakonec. V jedné ze sklep-
ních místností, za zamřížovanými 
dveřmi, byla připravena strašidelná 
komnata. V temné místnosti osvět-
lené pouze svíčkami museli najít 
šest klíčů. Ty však byly umístěné 
do nádob plných různé fujtajblác-
ké havěti. A strčte ruku třeba do 
sklenice s červy, cvrčky nebo pako-
bylkami, pokud je vážně nesnášíte 
a máte z nich panickou hrůzu. Sou-
těž byla ukončena rozdáním diplo-
mů a sladkých odměn všem sedmi 
týmům, ale tou nejsladší odměnou 
pro tým sedmáků z naší šluknovské 
školy bylo - stejně jako loni - první 
místo!

Tato pěkná a vydařená akce byla 
součástí soutěže Duha a v tomto 
kole se žáci bavili a získávali cenné 
body s velkým nadšením a elánem. 
Děkuji celému týmu ze ZŠ Šluknov. 

(park)

Preventisté nám v naší krásné mul-
timediální učebně shrnuli půlroční 
boj proti šikaně a drogám a do-
zvěděli jsme se, co nás ještě čeká. 
Shlédli jsme zajímavý dokumentár-
ní film o šikaně.
Co máme za sebou v tomto školním 
roce?
Seznámení s mottem a poučení 
při porušení dohody, která se týká 
prevence – každá skupina to má 
umístěné na svých nástěnkách. Na-
vštívili jsme zimní stadion, praco-
vali jsme s letáčky a předváděli jsme 
scénky na různá témata šikany.
Nejčastější téma: Nesmíš to říct! 
Největší úspěch měla 5. rodinná 
skupina, která byla odměněna slad-
kostmi.
Anonymní ankety: Ve vyhodnoce-
ní letních prázdnin – vyhrál výjezd 
do Starých Splavů, důvěru u nás 
má nejvíce náš vychovatel, což je 
výborné a 26 klientů a dalších 10 
klientů má důvěru ve své rodině.
Shlédli jsme také pohádku - „Ledo-
vé království“, navštívili jsme cen-
trum Teen Challenge ve Šluknově 
a vydali se na ledopády v Brtníkách.  
Dozvěděli jsme se, co nás ještě 

čeká:
A také jsme dostali úkol – každá 
skupina si připraví návrh či návrhy 

na znak prevence. Nejlepší návrh 
bude odměněn. 
Dozvěděli jsme se od preventistů, 
že spolupráce s námi je pěkná, do 
činností se zapojujeme, často jsme 
mile překvapili, a tak nám dost věří, 
že i s návrhem znaku si dáme zále-

žet a budeme mít skvělé nápady.
Byly nám kladeny otázky: 
Kdo z nás druhému s čímkoli po-

mohl od začátku školního roku? 
Kdo naopak přijal pomocnou 
ruku?  
Nakonec sezení jsme slyšeli róm-
skou písničku o tom, že Rómové 
můžou být vzdělaní, každý má 
svou šanci, každý může být tím, 

čím chce, jen si musí chtít svůj sen 
splnit.
Preventista drog Radovan Kokeš 
nás seznámil s odpoledním pro-
gramem - návštěva centra Teen 
Challenge ve Šluknově. Přednáška 
o závislosti proběhla od 15 hodin 
do 17 hodin. Přednášku si pro nás 
připravil Marek Honzík a jako vždy 
přednáška byla velmi zajímavá 
a poučná. Seznámil nás s příběhy 
ze života, zapojoval nás do roz-
hovorů, chtěl slyšet naše názory. 
O přestávce jsme šli s panem Mar-
kem Honzíkem na čerstvý vzduch, 
prohlídnout si zvířátka, o které se 
starají klienti centra. Po té jsme se 
opět sešli v posluchárně a pokračo-
vali v přednášce.
Jsme opravdu moc rádi, že nám 
bylo umožněno toto centrum 
navštívit a poslechnout si jednu 
z dalších zajímavých přednášek. 
Na konci nás naši vychovatelé ne-
chali s panem Honzíkem o samotě 
a měli jsme možnost se více otevřít 
a zeptat se na cokoli, co nás zajímá 
a mluvit o svých problémech.

Za DD Lipová 
Renata Mládková

Poděkování: týmu soutěžících sed-
máků (Martin Vostrovský, Eliška 
Poláčková - 7. B, Eliška Perská, Na-
tálie Vajsová, Jiří Zajíček a Jan Jirsa 
- 7. A), třídě 8. A a několika žákům 
z 9. B za jejich roli průvodců a stráž-
ců komnat, kolegům za dozor a asi-
stentce pedagoga Sabině Sivákové 
za její velikou pomoc při přípravě 
soutěže.              Text: Pavlíková Irena

PODĚKOVÁNÍ

Děti z Dětského domova Lipová nechtějí šikanu ani drogy
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Šluknovský 
zámek (RIC)

 č. tel. 412 332 711, 
+420 739 593 014, 

e-mail: ic@mesto-sluknov.cz

Provozní doba:
9:00 - 12:00  12:30 - 17:00

denně vč. víkendů

Víte, že...

…na zámku plánujeme nový a zají-
mavý prohlídkový okruh? Aktivně 
proto spolupracujeme s Národním 
památkovým ústavem v Sychrově 
na jeho realizaci. Věříme, že se brzy 
máte na co těšit!

Stává se nám už pomalu tradicí, že 
se k nám účinkující rádi vrací. Líbí 
se jim prostředí, ve kterém mohou 
vystupovat. 
Soubor Musica Dolce Vita působí 
na naší hudební scéně již od roku 
2005 a za tu dobu už zrealizoval 
stovky koncertů. Protože přichází 
tolik očekávané jaro, pozvali jsme 
tyto tři půvabné dámy opět k nám, 
ale tentokrát na komponovaný 
program hudby a poezie s názvem 
,,Jarní poetická rozjímání“. Zazní 
árie od A. Vivaldiho, G. F. Händela, 
J. S. Bacha, W. A. Mozarta a mnoha 
dalších. Daniela Demuthová, Žofie 
Vokálková a Zbyňka Šolcová vy-
stoupí na zámku v pátek 10. dubna 
2015 od 19 hodin.
A Tomáš Barták? Kdo by jeho jmé-

Pomalu nám končí velice oblíbené výstavy, které u nás našly domov na prv-
ní čtvrtletí tohoto roku, a to ,,Miniaturní svět majáků, rozhleden a věží“ ze 
sbírky Tomáše Hobzíka a také unikátní ,,Hodiny ze Schwarzwaldu“ pana 
Mgr. Miloše Klikara. Jelikož první čtvrtletí bylo věnováno spíše dospělým, 
tak teď na jaře a v létě se mají na co těšit hlavně děti, ale i dospělí, kteří 
v sobě často mají tu malou dětskou dušičku. 
Z malého smetiště poblíž Vizovic k nám dojedou krysáci Hodan a Hubert, 
kteří našli svůj domov ve starém šicím stroji. Nebude chybět ani sádrový 
trpaslík Ludvík a laboratorní potkan Eda. Nerozumíte mi? Tak se podí-
vejte na animovaný večerníček Krysáci. Krásná interaktivní výstava bude 

Z nových výstav si jistě každý vybere tu svou

zahájena 4. května 2015 v 16 hodin ve druhém patře. Na vernisáži můžete 
zdarma vidět výstavu a bude připraveno i drobné občerstvení. Kdo nestih-
ne vernisáž, nevadí, Krysáci zůstanou na zámku do 24. července 2015.

Další jistě hojně navštěvovanou výstavou bude ,,Mudlům svět povolen, 
aneb poznejte svět Harryho Pottera“. Kdo by ho neznal, malého čarodě-
je s jizvou na čele od Lorda Volde-
morta. Harry spolu s Hermionou, 
Ronem a dalšími přáteli se u nás za-
bydlí až do 20. prosince 2015. Slav-
nostní vernisáž Vás čeká 9. května. 
A protože si rádi hrajeme, už se moc 
těšíme na výstavu lega: ,,Svět kos-
tiček“. Na celé zámecké půdě bude 
obří dioráma, na kterém se budou 
prohánět vláčky v Lego City. Podél 
půdy pak budou ve vitrínách různé 
sestavené modely. Naše zámecká 
čajovna se na čas stane hernou pro 
děti, kde si budou moci složit svůj 
model snů. Svět kostiček bude nej-
větší výstavou letošního roku. Za-
hájena bude 8. června a zůstane u nás do 30. září 2015.
A co dospělí? Ti si budou hrát přeci s dětmi anebo mohou dorazit na tra-
diční přehlídku trofejí. Letos bude ovšem jiná. Na zámku totiž uvidíme 
také stádo jelenů. Zatím nevíme, kde ho ubytujeme, ale věříme, že se u nás 
budou jeleni cítit jako doma. Výstavu ,,Lovecké a jelení trofeje ulovené 
v honitbách okresu Děčín a Česká Lípa“ již tradičně pořádá střední les-
nická škola. Chovatelská přehlídka bude zahájena 25. dubna v 10 hodin 
a trofeje u nás budou do 10. května 2015.
Další výstavy nás ale ještě čekají… O těch ale až příště.
A protože se nám množí dotazy, kdy že na zámku jsme? My jsme tu pořád! 
Každý den, včetně svátků od 9:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:00 hodin. 
Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že si z letošních výstav každý vybere 
tu svou.

Návrat hudebních a divadelních hvězd
no neznal. Již několikrát dorazil se 
svým hudebním divadlem Hnedle 
Vedle – s pořadem pro dospělé a ně-
kolikrát i pro děti. Tentokrát přijede 

na zámek 18. dubna a zahraje od 
16 hodin svojí ,,Zámeckou po-
hádku“. Co více by se hodilo na 
zámek? Tomášova další pohádka je 
o lidských vlastnostech, které nám 
ztěžují život. Příběh se odehrává na 
starém zámku, kde panuje zlý kní-
žepán. V pohádce potrestají našeho 
knížete a vychovají lesní strašidla 
bludička a hejkal. Uslyšíte zbrusu 
nové písničky, které Tom napsal 
jen pro tuto pohádku. A děti se opět 
zapojí do našeho divadla a zahrají 
si s ním. Lakota, lhaní, zlost a hlou-
post se v dobré obrátí a to ještě 
s legrací. Hodina zábavy s Tomem 
je zajištěna. 
A my se těšíme na malé i velké di-
váky. 

Právě nyní přichází nejvhodnější období pro konání svatebních obřadů, 
a proto si Vám dovolujeme nabídnout slavnostní okamžik Vašeho sňatku 
ve zrekonstruovaných prostorách zámku. 
Nabízíme: Svatební obřady na hlavním sále zámku a na zámecké půdě, 
venkovní svatby v růžové zahradě, zámeckém altánku nebo ve vyzdobeném 
party stanu, možnost pronájmu dobových zámeckých expozic pro svatební 
fotografování, renesanční svatbu (oddávající jsou v dobových kostýmech), 

A co takhle svatba? Na zámku bude výjimečná!
dále hudbu dle vlastního přání, možnost parkování přímo před zámkem 
a zdarma.
Informace: Městský úřad – matrika, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Tel.: 412 315 333, e-mail: galbava@mesto-sluknov.cz 
Váš svatební den si zaslouží být výjimečný! Svatební obřad na Šluknov-
ském zámku takový je!
Více také na http://www.mesto-sluknov.cz/

Za RIC stránku připravila Bc. Andrea Přidalová
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Městský úřad ve Šluknově ve spolupráci s

______akreditovanou laboratoří________
zajišťuje za zvýhodněnou cenu

v pondělí 20. 4. 2015
ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY

• domovní studny
určeno pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden rozbor, 
studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové zdroje pro individu-
ální zásobování
mikrobiologický a chemický rozbor
 cena včetně DPH 998 Kč (platba hotově při odběru)
radiologický rozbor (radon 222)
 cena včetně DPH 439 Kč (platba hotově při odběru)

• veřejné zásobování pitnou vodou – vyhl. č. 252/2004 Sb.
určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, veřejné stud-
ny, školy apod. 
krácený rozbor a odběr vzorku
 cena bez DPH 1 186 Kč + 315 Kč zvýhodněné dopravné

úplný rozbor a odběr vzorku
 cena bez DPH 9 294 Kč + 315 Kč zvýhodněné dopravné
(platba fakturou na základě závazné objednávky)
 

objednávky do 16. 4. 2015:

Městský úřad ve Šluknově
Odbor rozvoje a životního pro-
středí
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
tel. č. 412 315 315
e-mail: nanakova@ mesto-sluknov.cz

odborné dotazy zodpoví:
AQUATEST a.s.
Úsek zkušebních laboratoří
Geologická 4, 152 00 Praha
tel.: 234 607 322, 234 607 180
e-mail: laboratore@aquatest.cz

V těchto dnech se již chýlí ke konci téměř rok trvající realizace projektu 
„Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově“, v jejímž rámci by se 
do nedávna velmi zanedbaná největší plocha zeleně ve městě měla promě-
nit v udržovaný park. Jsou již skáceny všechny dřeviny, odstraněny nálety, 
ošetřeny stávající stromy a ve dnech, kdy čtete tyto řádky, by již měly být 
odfrézovány pařezy a probíhat výsadba celkem 200 stromů, mezi nimiž je 
i kompletně nová hřbitovní alej a obnova javorů na terasách tzv. Zlatého 
návrší na Křížovém vrchu. 
Realizace až doposud probíhá bez nejmenších potíží, a to i přesto, že ká-
cení, zejména mezi náhrobky na hřbitově, patřilo mezi velice rizikové. Po 
dokončení výsadby bude na místech, kde rostly rozsáhlé plochy náletových 
dřevin, zaset parkový trávník a jako přidaná hodnota projektu (financova-
ná již plně z rozpočtu města) bude frekventovaná cesta nad domovem dů-
chodců, spojující Křečanskou ulici se hřbitovem a dále se zbytkem města, 
vydlážděna ve stejném duchu jako stávající křížová cesta (tzv. dlažba na 
divoko). 
V květnu by pak měl být celý komplex Křížového vrchu neformálně zno-
vu plně zpřístupněn veřejnosti a doufáme, že si tam lidé opět najdou cestu 
podobně jako před sto lety, kdy byl park vyhledávaným místem vycházek 
šluknovských občanů.
Projekt „Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově“ 
(CZ.1.02/6.5.00/13.19949) je spolufinancován z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj částkou 1 138 585,70 Kč.

Práce na Křížovém vrchu finišují

Za ORŽP MěÚ Šluknov 
Mgr. Martin Chroust

Během letošního roku se nám podařilo navázat spolupráci s lezeckou sku-
pinou hasiči Rescue Praha, kde se naši kluci zdokonalují v technickém 
lezení a práci nad volnou hloubkou. Jedná se o tvrdý výcvik, kde si každý 
sáhne na dno svých sil. Během pravidelných setkání se řeší kotvení, stavění 
cest slaňování, výstup po laně a záchrana z lana. Po zvládnutí základních 
dovedností bude navazovat část, kde se budeme věnovat záchranářským 
postupům při záchraně. Za to, že si můžeme dovolit takovou aktivitu, mů-
žeme poděkovat městu Šluknov a Schrödingerovu institutu, bez kterého 
bychom neměli potřebné vybavení. 

Tvrdý výcvik záchranářů

Za záchraný tým foto a text: Rudolf Seidl

Záchytné kotce města Šluknov slouží jako přechodná stanice, kde mají 
zvířata jednu z posledních šancí dostat se především k současnému, po-
případě novému majiteli. Účelem kotce je tedy odchycené zvíře zabezpečit 
a prostřednictvím veřejné výzvy v co nejkratším možném čase najít maji-
tele. Pokud se tak nestane, je zvíře po několika dnech odvezeno do útulku 
pro opuštěná zvířata, kdy většina zvířat, především tedy psů, je umístěna 
v útulku v Děčíně.
V současné době se ZK nacházejí na bývalém založišti sazenic pod Křížo-
vým vrchem u komunikace ve směru na Staré Křečany. V kotci samotném 
má zvíře zajištěnou pravidelnou stravu i dostatek pitné vody, kdy tuto služ-
bu zajišťuje městem pověřená osoba. V případě potřeby je městskou policií 
zajištěno veterinární ošetření erudovaným veterinárním lékařem.
V případě, že na stránkách města (www.mesto-sluknov.cz) naleznete Va-
šeho zaběhnutého psa, nebo budete mít zájem o psa umístěného v kotci, 
kontaktujte, prosím, MP Šluknov. Občan města Šluknov, jenž si osvojí 
psa, který byl odchycen a umístěn do záchytných kotců, je na dobu jednoho 
roku zproštěn od místního poplatku ze psa.                             Vladimír Vyskočil

Osud odchycených zvířat 
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Kolem 135 nadšených diváků (pře-
devším těch malých), vidělo čtvero 
představení (za celých 20 Kč) a kaž-
dé bylo kumštem jiné. První, Hodi-
nářskou pohádku, v kombinaci 
herců Michala Vaňka a Ireny Vaň-
kové, kulis a velkých loutek, před-
stavilo divadlo Matýsek z Nového 
Boru. Další, maňáskovou pohád-
ku O Koblížku na cestách, zahrálo 
Štěpánčino divadélko z Litomě-
řic. Poté si postavilo v „cuku letu“ 
vlastní kukátko divadlo Pomněnka 
z Dolní Poustevny a zahrálo klasic-
kou loutkovou pohádku O Smolíč-
kovi. Posledním protagonistou byla 
„one man show“ Miroslava Lose, 

“Strašidelná neděle” plná dětského smíchu 
Je neděle ráno a já opět vyrážím na akci do šluknovského Domu kultury. 
Dnes se tu bude konat 23. kolo přehlídky loutkářských souborů, tak se moc 
těším.
Už když vcházím do „kulturáku“, slyším na schodech smích a dovádění 
dětí - tak to jsem tu dobře. 

Představit by se měly soubory z Nového Boru, Litoměřic, Dolní Poustevny 
a z Liberce. Sál je zaplněný do posledního místečka, opravdu se děti už ne-
mají kam posadit. Pořadatelé však (jak my už ale víme) vše vyřešili - malí 
diváci dostali polštářky a sedí pohodlně na zemi. Nečekal jsem, a zrovna 
tak i ostatní diváci, že tu uvidím i děti převlečené za nádherné pohádkové 
bytosti. Ovšem tématem jsou tentokrát strašidelné pohádky.

Ve šluknovském Domě kultury se na pozvání od DS Rolnička sešly divadelní 
soubory z Nového Boru, Litoměřic, Dolní Poustevny a z Liberce, aby potěši-
ly naše nejmenší a i dospělým divákům ukázaly něco málo ze svého umění.
Již 23. divadelní přehlídka proběhla druhou březnovou neděli a setkala se 
s velkým ohlasem a účastí téměř 140 návštěvníků a mnozí z nich velice chvá-
lili organizaci i výběr pohádek.

Napsali jste nám...

Divadelní přehlídka potěšila milovníky pohádek 

divadlo Na Cestě z Liberce, který jedinečným způsobem představil pohád-
ku O Plaváčkovi.
Nezbývá nic jiného, než napsat, že se těšíme na další ročník a děkujeme.

Foto a text: Dušan Blanár

Ještě zbývá pár minut do prvního představení, tak se tu porozhlédnu a ne-
stačím se divit - i děti tu mají svoji kavárnu, kde si mohou zakoupit různé 
sladkosti a nápoje.
Už je to tu - začíná první představení a je to úžasné, dětičky jsou velice 
spontánní a dokáží spolupracovat. Najednou je mi ale smutno - znova bych 
to vše chtěl prožít: Křičet na loutky, volat nahlas Kašpárka anebo jelena, 
protože Smolíčka unesly Jezinky. Asi se mnou cloumá krize středního věku 
a toužím se vrátit do dětství.
Nezbývá, než se zase celý rok těšit na další přehlídku. Nebo pro nás „ti na 
kultuře“ vymyslí něco podobného i dříve?

Foto a text: Jiří Mikisch 
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Otevřeli jsme první kompostárnu ve Výběžku

Co je to enkaustika?
Plné ruce práce… 
Město Šluknov a paní Michaela Tomková uspořádaly v Domě kultury Šluk-
nov 13. března již 2. Rukodělný jarmark.
Prohlédnout a případně si i zakoupit bylo možno mýdlo domácí výroby, 
svíčky, šité obaly na knihy a mnoho dalšího „ručně“ vyráběného zboží. 
Jen jsem si nebyl jistý tím, co že to znamená „enkaustika“. Ještěže máme 
wikipedii. Je to vlastně stará antická technika malování horkým voskem. 
Zajímavé a hezké.

Text a foto: Jiří Mikisch
Pozn. red.: Třetí jarmark se uskuteční 17. dubna od 11 do 17 hodin a uvidíte 
a budete si moci zakoupit šité hračky, polštářky, malovaný textil, dřevěné vý-
robky, bižuterii, mýdla, svíčky a mnoho dalšího krásného zboží.

Foto ze slavnostního zahájení pořídil Tomáš Fúsek

Naše překrásné městečko se opět může pochlubit. Poctil nás totiž svojí 
návštěvou velice oblíbený herec, komik, kaskadér a sportovec pan Zdeněk 
Srstka, aby popřál našim ženám k MDŽ.
Starostka města paní Mgr. Eva Džumanová a radní pan Bc. Zdeněk Černý 
přivítali na tanečním sále domu kultury naše ženy (z celých Čech jistě nej) 
a popřáli jim k svátku vše nejlepší, šťastný a pokojný život ve zdraví. Každá 
žena dostala kytičku, a ani stoly nebyly prázdné – servírovala se kávička 
a závin - a musím poznamenat, že velice chutný.
Hodina plná smíchu, tak bych mohl nazvat část setkání, kdy pan Srstka 
vyprávěl historky z natáčení a ze svého života, čímž přítomné dámy nejed-
nou rozesmál. 
Škoda jen, že prostory sálu nebyly zdaleka zaplněny a také, že na kultur-
ní akce a podobná setkání s hudebníky a umělci, které město dotuje, aby 
vstupné mohlo být co nejnižší (občas i dobrovolné), chodí v našem městě 
čím dál méně návštěvníků. Zřejmě si neuvědomují, že za podobný program 
by v Praze a jiných „velkých“ městech zaplatili i pár stokorun a možná by 
na ně ani vstupenky nezbyly.
Na závěr odpoledne přišlo „disco“ - pan Pavel Košťál to rozjel, a i když ženy 
měly mnohonásobnou převahu (muži se dostavili jen 3), tak si uměly pora-
dit a skotačily, až jsem i trochu záviděl, že už nejsem takový rošťák. 
Za překrásné odpoledne plné pohody, úsměvu a porozumění patří pořa-
datelům z Odboru kultury MěÚ pochvala a určitě by se mnou souhlasily 
i přítomné dámy.
A jen tak na okraj - také se mi dostalo velké cti a mohl jsem si s panem Srst-
kou popovídat. 

Foto a text: Jiří Mikisch

Ženy všech věkových kategorií rozesmál Zdeněk Srstka

Více foto na: http://sluknovskeakce.rajce.idnes.cz/
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Obě divadelní představení sklidila velký divácký úspěch

Ve dnech 20. a 21. března mohli diváci 
shlédnout dvě představení na půdě Šluk-
novského zámku. Jako první se v pátek 
představil Divadelní soubor Hraničář 
Rumburk se svou satirickou komedií 
,,Jak je důležité míti Filipa“. Příběh plný 
ironie a sarkasmu navštívilo zhruba 70 
lidí, kterým byla na téměř dvě hodiny 
zaručena zábava ve stylu spisovatele, 
dramatika, prozaika, básníka a esejisty 
irského původu Oscara Wilda. 
O den později přijel pražský Divadelní 
spolek Nepřijatelní. Zahrát přijeli hru 
,,Wodny muž“, která byla plna lužické 
srbštiny, konzervativní společnosti a lás-
ky k profesorce.  
Obě divadelní představení sklidila velký 
divácký úspěch. Děkujeme souboru Hra-
ničář i spolku Nepřijatelní za skvělý he-
recký výkon, který zde ve Šluknově poda-
ly a doufáme, že se ještě někdy shledáme 
u stejně povedených her. Text a foto: Eduard Žďánský

Koncert židovské hudby 
potěšil mnoho posluchačů



Přes knihovnu 
za kulturou
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Kuchařčino okénko z knihovny
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 na-
šich novin v pravi-
delné rubrice. Bu-
deme velice rádi, 
pokud nám do měst-
ské knihovny „svůj“ 
recept na moučník, 
či jídlo přinesete 
nebo pošlete mailem 
(knihovna@mesto-
-sluknov.cz) i Vy. 
Dnes nabízíme ne-
tradiční řízečky, bro-
kolici se sýrem a jako 
dezert prasečí uši 
z listového těsta.
Řízečky naší bábiny
(podle pí. Martincové)
Ingredience: 
2 zmražené kuřecí prsní řízky, tvrdý 
sýr, 1 vajíčko, troška mléka, hous-
ka, petrželovou nať, sůl, pepř, ko-
řenící směs dle chuti (např. Gyros), 
kukuřičné lupínky.
Postup: 
Polorozmrzlé řízky (tak, aby se daly 
strouhat) nastrouháme na hrubém 
struhadle, stejně tak tvrdý sýr, 
k tomu přidáme vejce, housku roz-
máčenou v mléce, nasekanou petr-
želovou nať a koření. Vše důkladně 
promíchat, udělat placičky. Ty oba-
líme v rozdrcených (válečkem v mi-
krotenovém sáčku) kukuřičných 

lupíncích a osmažíme na tuku jako 
klasické řízky.
Brokolice zapečená se sýrem
Ingredience: 
1 ks brokolice, 200 g jemných nebo 
kuřecích párků, 200 g nivy, 200 g 
tvrdého sýra, 1cibule, sůl, pepř, 
1 žloutek, 2 lžíce másla, 3 lžíce 
hladké mouky, asi 250 ml mléka, 

kousek másla nebo hery na vyma-
zání pekáčku.
Postup: 
Brokolici rozkrájíme na menší 
kousky, vložíme do vařící osole-
né vody a asi 5 minut povaříme. 
Zcedíme a propláchneme stude-
nou vodou. Cibuli nakrájíme na 
kostičky, párky na kolečka. Oba 
sýry nastrouháme. V rendlíku ro-
zehřejeme máslo, přidáme mouku 
a upražíme světlou jíšku. Zalijeme 
mlékem a za stálého míchání uva-
říme bešamel. Přidáme do něho 
asi 2/3 tvrdého sýra a mícháme, 
dokud se úplně neroztaví. Bešamel 
osolíme a opepříme, a když už není 
vařící, vmícháme žloutek. Zapékací 

misku nebo pekáček vymažeme tu-
kem a urovnáme do něj na kousky 
nakrájenou brokolici. Posypeme 
pokrájenou cibuli, na ni navrstvíme 
párky a zasypeme nivou. Nakonec 
přelijeme bešamelem. Povrch po-
sypeme zbytkem tvrdého sýra a vlo-
žíme do trouby vyhřáté na 190°C. 
Pečeme do zezlátnutí povrchu asi 

40 minut. Podáváme s va-
řenými bramborami.
Prasečí uši
Ingredience: 
500 g lístkového těsta, 
100 g cukru krupice, mle-
tá skořice.
Postup: 
Těsto rozkrojíme na polo-
viny. Každou polovinu roz-
válíme na vále posypaném 
částí cukru  pruh široký 
20 cm. Podle potřeby pod-
sypáváme i posypáváme 
cukrem. Rozválený pruh 

poprášíme skořicí a delší strany 
přeložíme okrajem ke středu pásu. 
Opět posypeme cukrem a skořicí 
a složíme na poloviny. Totéž udě-
láme i s druhou polovinou těsta 
a dáme na 30 minut do ledničky. 
Pak nakrájíme na 1 cm široké díl-
ky a naskládáme řeznou stranou 
na studenou vodou vypláchnutý 
plech. Vložíme do trouby vyhřáté 
na 230°C. Po pěti minutách plech 
z trouby vyjmeme, každé „ouško“ 
převrátíme (pracujeme rychle, 
aby byl plech z trouby co nejkratší 
dobu) a vrátíme do trouby na dal-
ších 5-7 minut. Z této dávky jsou 
dva plechy. 

(šti)

Žáčci 2. C základní školy poznávali tajemství knížek

Foto: Jiří Mikisch

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.
Otázka na duben:
25. dubna 1719 byl poprvé publi-
kován světoznámý, dodnes velmi 
oblíbený a čtený dobrodružný ro-
mán autora Daniela Defoe. Jako 
základ příběhu sloužilo Defoeovi 
vyprávění o skotském námořníko-
vi Alexandru Selkirkovi, který byl 
roku 1705 za trest vysazen z lodi na 
pustý ostrov. 
Ostrov v Tichém oceánu, na kterém 
tento hříšník prožil čtyři roky a čty-
ři měsíce, než byl náhodou nalezen 
a dopraven zpět do Anglie, dnes 
nese jméno hrdiny románu a pat-
ří státu Chile. Znáte název tohoto 
románu a jméno románového hr-
diny?
Správná odpověď na otázku 
z březnového čísla zněla: 
V Praze 12. března 1930 (letos 
85. výročí) zemřel český prozaik 
a dramatik Alois Jirásek. 
Ze správných odpovědí byla vyloso-
vána ta od pí. H. Hoškové ze Šluk-
nova, která si také může v městské 
knihovně vyzvednout volnou vstu-
penku.                                                      (šti)

Městská knihovna 
Šluknov

č. t.: 412 386 968
e-mail: 

knihovna@mesto-sluknov.cz
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Pozvánka

Vážení a milí čtenáři, dočkali jste se!
Městská knihovna srdečně zve všechny fanoušky, příznivce 
a čtenáře knížek oblíbené autorky Marcely Mlynářové (Chalu-
pářka, Zač je života loket, Z lodiček do holin, Důchodkyně ne-
střílejte a další) na besedu spojenou s autogramiádou, během 
které bude mimo jiné také možné zakoupit a na místě si nechat 
podepsat spisovatelčinu nejnovější knihu „Dokud držím pohro-
madě“ (vyšla na konci března).
Setkání s krásnou, sympatickou, energickou a hlavně vždy pozi-
tivně naladěnou ženou, která našla domov „za humny Šlukno-
va“ a vyměnila Prahu za kouzelnou roubenku poblíž Kunratic, 

proběhne 
15. dubna od 17.30 hodin

v kinokavárně Šluknovského zámku,
vstupné bude dobrovolné.

Tuto mnohými z Vás dlouho očekávanou událost jsme Vám slí-
bili již na podzim minulého roku po rozhovoru s autorkou na 
stránkách našeho měsíčníku (v rubrice Na slovíčko s...) a od té 
doby jsme často v knihovně slýchali otázku: „Kdy už to bude? 
A bude vůbec ta beseda?“. Takže, přátelé, dočkali jste se, už je to 
tady. Tak přijďte, určitě budete odcházet s úsměvem na rtech!

(šti)

Pár čísel z městské knihovny
V uplynulém roce 2014 si čtenáři v naší městské knihovně vypůjčili celkem 
15 891 titulů, z toho bylo 15 478 knih, 413 činily výpůjčky časopisů (Tina, 
Vlasta, Květy, National Geographic, Bravo). Od ledna 2015 jsme vymě-
nili titul „Bravo“ za čtrnáctideník „Epocha“, o který je větší zájem mezi 
čtenáři všech věkových skupin. Z celkového počtu výpůjček činila loni be-
letrie 11 318 (dospělí), 1 888 (mládež), naučná literatura 1 738 (dospělí), 
534 (mládež). V průběhu roku byla u 3 195 titulů prodlužována základní 
jednoměsíční výpůjční doba – to je možné, kromě osobních návštěv čte-
nářů v knihovně, také provést buď telefonicky, nebo mailovou zprávou. 
V průběhu roku 2014 využilo 67 návštěvníků služeb veřejného internetu. 
V rámci meziknihovní výpůjční služby (kdy spolupracují knihovny ve 
Šluknovském výběžku a vzájemně si pomáhají při uspokojování poptávek 
čtenářů) bylo vzneseno loni 16 požadavků z naší knihovny a kladně vyříze-
ných jich bylo 12. Naproti tomu naše knihovna obdržela celkem 28 poptá-
vek z jiných knihoven a 20 jich kladně vyřídila.
V roce 2014 bylo v naší knihovně nově registrováno 307 čtenářů, z toho 
90 patří do věkové kategorie dětí a mládeže. Je třeba upozornit, že tento 
údaj není příliš přesný, neboť na jednu legitimaci si může půjčovat několik 
příslušníků jedné rodiny a stejně tak se stále rozšiřuje spolupráce se zá-
kladními a mateřskými školami, kdy si děti z jedné třídy v doprovodu svých 
paní učitelek půjčují knihy na společnou legitimaci. 
V loňském roce knihovnu navštívili čtenáři 2 057krát, nejvíce návštěv 
podle statistik automatizovaného výpůjčního systému bylo dle časového 
rozložení většinou v pondělí mezi 9. a 10. hodinou dopoledne (122) a mezi 
13. a 14. hodinou odpoledne (123). Na druhém místě v počtu návštěv je 
středeční odpoledne mezi 13. a 14. hodinou (115). V tomto údaji však jsou 
evidovány čistě příchozí, kteří si půjčují nebo vracejí knihy, nejsou zde za-
hrnuty ostatní návštěvy, např. požadavky na kopírování, tisk a vyhledávání 
informací, či požadavky na objednání knih z meziknihovního výměnného 
systému,  které nejsou v automatizovaném systému sledované a tudíž ani 
statisticky doložitelné.
Nejpůjčovanější dětskou beletrií loni byla kniha  Walta Disneye „Ledové 
království“, následuje kniha „Strašidelné pohádky“ a opět Disneyova „Na 

U nás se knihy „jen“ nepůjčují

Ucho jidášovo, hlíva ústřičná a penízovka sametonohá. Tyto tři druhy se 
dají stále ještě sbírat. Ostatní houbaři, kterým tento trojlístek nic neříká, 
musí vařit z toho, co naložili, nasušili či zamrazili. Rád bych připomněl 
dnes již málo používaný způsob nakládání hub, a to v soli nebo solném 
nálevu. Houby si v soli dobře uchovávají chuť i vůni, ale jejich použití je 
omezeno výhradně na přípravu polévek, omáček či pod maso. 
Houby očistíme, ale nepereme, rozkrájíme na plátky, které necháme na 
slunci mírně zavadnout. Pak je dokonale promícháme se solí, předem vy-
sušenou v troubě nebo na kamnech. Na 1 kg hub potřebujeme 10-15 dkg 
soli. Směs namačkáme co nejpevněji do sklenic, navrch nasypeme ještě 
vrstvu soli a převážeme celofánem. Když nám houby ještě klesnou, může-
me doplnit dalšími a navrch dáme znovu sůl. 
Před použitím necháme houby vymáčet ve větším množství vody asi půl 
hodiny. Tento způsob nakládání vyžadují hlavně tvrdší houby: mladé hřiby, 
křemenáče, lišky, holubinky,... 
Houby do solného nálevu připravujeme obdobně. Očistíme je za sucha 
a pokrájené houby naplněné do sklenic zaléváme 50% nálevem (0,5 l vody 
a 0,5 kg soli). Houby musí být v nálevu úplně ponořeny. 
Houbová koprová omáčka: 
600 g směsi podzimních hub, 20 g másla (sádla), 1 cibule, 3 lžíce hladké 
mouky, 0,25 l smetany, kopr, sůl. 
Nakrájené houby podusíme na tuku s cibulí, zaprášíme moukou, promí-
cháme a necháme zrůžovět. Přilijeme smetanu, provaříme ji, vsypeme 
hodně nakrájeného kopru, zamícháme, krátce povaříme a dosolíme. Podá-
váme s knedlíkem či bramborem.                                                Harry (M. Traxler)

Mykologové dobře radí
a chutně vaří

vlásku“. Dlouhodobě mají děti v oblibě knihy Jeffa Kinneye (Deník malého 
poseroutky) a Thomase Breziny (Klub záhad). 
U dospělých čtenářů zvítězila kniha Dana Browna „Inferno“, následována 
knihou Adama Blake „Evangelium prokletých“ a „Stigmata“ Colina Fal-
conera. Dlouhodobě jsou v popředí zájmu dospělých čtenářů knihy autora 
Vlastimila Vondrušky, Jana Bauera a Hany Marie Körnerové (všichni jsou 
autory především historických románů). O první příčku v popularitě, po-
kud jde o žánr, se dělí opakovaně již několik let detektivní romány a psy-
chothrillery s historickými romány. 
Každoročně přibývají v MK stovky nových titulů, v současné době se jejich 
počet pohybuje kolem 34 000, což je možné především díky finančním pro-
středkům, které každoročně (pevná částka 150 tisíc Kč) vyčleňuje z roz-
počtu na nákup knih náš městský úřad.
NEJ čtenáři, tj. čtenáři s nejvíce výpůjčkami v roce 2014 byli: 1. p. J. Par-
pel (319 výpůjček), 2. pí. A. Šebíková (307), na 3. místě pí. J. Hanušová 
(284), 4. pořadí patří pí. V. Wiesnerové (228) a na 5. místě je pí. M. Bum-
bová (226).
Knihovna se ale nezabývá jen půjčováním, evidencí a ošetřováním knížek. 
Podílí se na kulturních akcích v rámci Odboru kultury MěÚ a knihovnice 
mají i další aktivity, např. exkurze pro žáky ZŠ a MŠ, zapojují se do celo-
státních akcí („Březen měsíc knihy“ nebo „Týden knihoven“), připravují 
různé soutěže (Šluknov má talent), workshopy pro žáky ZŠ (s ilustrátorem 
dětských knih p. Fixlem), besedy pro veřejnost i žáky a studenty (cestopis-
né s Ing. M. Stillerem, o stylingu s pí. D. Beranovou) a výstavy (fotografie 
ve vstupní hale MK z kulturních akcí Odboru kultury MěÚ), vědomostní 
soutěže a literárně výtvarné soutěže, apod. 
Návštěvníkům, nejen z řad pravidelných registrovaných čtenářů, posky-
tuje knihovna i další placené služby, jako jsou např. využívání internetu, 
kopírování, skenování, tisk a kroužková vazba tištěných materiálů, vyhle-
dávání informací a další.
Pokud patříte mezi ty, kteří se domnívají, že v knihovně se „jen“ půjčují 
a vracejí knihy, přijďte nás navštívit. Možná budete překvapeni, jak pestrá 
a činorodá je práce knihovnic a knihovníků, jak přátelská a rozvětvená je 
naše „čtenářská rodina“.                                                    (šti) 
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60 let
pp. Bóbová Božena
Rejhart Zdenek
Patzelt Karel
Gašparič Štefan
Král Alexej
65 let
pp. Šmíd Pavel
Boháčová Jana
Štroblová Maria
Rybařík Václav
Svoboda Miroslav
70 let
pp. Němcová Jitka
Fedáková Jana

Blahopřejeme březnovým jubilantům
Habadová Růžena
Uhmannová Božena
Barcalová Elza
Laštůvková Helena
Krejčíková Helena
Neuwirt Miloš
Zrůst Jaroslav
Zabelová Věra
75 let 
pp. Vránová Anna
Zima Vladimír
80 let
paní Marschnerová Marie
81 let
paní Tůmová Miroslava

Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, spokojenosti a pevného zdraví.

Přivítali jsme nové občánky
Štěpánku Píšovou
Fanouška Volfa
Manželství uzavřeli
Jozef Kanaloš a Angelika Miková
Roman Müller a Jana Havlíková
Rozloučili jsme se s
paní Růženou Hejnyšovou
paní Dagmar Sychrovou
paní Drahoslavou Svobodovou
paní Stanislavou Michnovou
paní Agnes Stárkovou
paní Josefou Heřmanovou
panem Jiřím Honzátkem
panem Janem Němcem
paní Jiřinou Komárkovou
panem Jiřím Slavíkem

VZPOMÍNKA

12. dubna 2015 vzpomeneme již 
12. výročí úmrtí našeho tatínka, 
tchána, dědečka a pradědečka

pana Svatopluka Sklenáře 
ze Šluknova. Kdo jste jej znali, 
vzpomeňte s námi. Děkujeme. 
Synové Libor a Jan, vnoučata David, 
Dášenka, Jan, Jirka a pravnouček 
Matěj. 

27. března uplynule 25 let, kdy nás 
navždy opustila naše maminka 

paní Milda Pilařová.
„Stále zůstáváš v myšlenkách 
s námi.“
Vzpomínají děti Jana, Olda, Alena 
a Dana s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ

Chtěl bych touto cestou poděkovat 
MěÚ Šluknov a pí Hoškové za bla-
hopřání k 70. narozeninám. Mile 
mě to překvapilo a mnohokrát dě-
kuji.                                     Miloš Neuwirt

V sobotu 28. března 2015 proběhlo 
v obřadní síni Šluknovského zám-
ku vítání občánků, na kterém jsme 
přivítali:

Natálku Procházkovou, 
Leontýnku Pokornou, 
Míru Prokůpka, 
Tomáška Šimůnka, 
Janka Keluce, 
Verunku Dubravcovou, 
Lindu Gonosovou, 
Aleška Horvátha, 
Lauru Kováčovou, 
Davídka Cinu, 
Sebastiánka Totha, 
Matyáška Holakovského, 
Adriánka Ucrainschiho, 
Andrejku Voskovou, 
Honzíka Svobodu, 
Štěpánka Maťochu, 
Euniké Popelkovou, 
Patrika Gřeška, 
Honzíka Billého.
Městský úřad jim při této příleži-
tosti věnoval věcné dary a děti ze 
Základní umělecké školy Šluknov 
pod vedením p. Patrika Englera si 
pro ně připravily malé hudební vy-
stoupení.
Všem šluknovským občánkům i je-
jich rodičům přejeme hodně zdraví, 
lásku, pohodu a klid v jejich domo-
vech.  

Matrikářka MěÚ Jana Galbavá
Foto: Petr Zápotocký

82 let
pp. Synovcová Miroslava 
Petroušková Irena
83 let
pp. Němcová Helena
Hovorková Kristina
84 let
pp. Křemenáková Růžena
Bučková Ludmila
Neckář Josef
86 let
pp. Furmaníková Helena
Mareček Václav
Rejman Miroslav
87 let
paní Navrátilová Gizela

Slavnostně jsme přivítali nové občánky města

Vážení jubilanti,
pokud nechcete být zveřejně-
ni v této rubrice, kontaktujte 
pí Slavíkovou (MěÚ Šluknov) 
nebo naši redakci.
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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

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na funkci vedoucího úředníka – vedoucí Odboru ekonomického 

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 veřejná ekonomika, podniková ekonomika, ekonomika a management, veřejná správa, nebo hospodářská 
 politika a správa, 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:
 10. 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 vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
 službách a správě
 zařazení 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 ekonomický“ 

nejpozději do 22. 4. 2015 
osobně do podatelny Městského úřadu Šluknov, nám. Míru 1, nebo doporučeně poštou na adresu:

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 27. 3. 2015
Ing. Bc. Ivana Lukešová, v. r.

tajemnice MěÚ Šluknov
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Prosba za Vaše děti
Pracujeme jako vychovatelky školní družiny a denně několikrát prochází-
me značeným přechodem pro chodce u zámeckého parku s téměř šedesáti 
dětmi, které nám byly svěřeny. Tato část dne se pro nás stává adrenalino-
vou záležitostí a noční můrou, kdy je velmi často ohrožena bezpečnost dětí 
ze strany bezohledných řidičů, kterých stále přibývá. 
Neočekáváme, že nám řidiči vždy dají přednost a pustí nás na přechod. 
Jen bychom byly rády, aby nás nechali v klidu přecházení s dětmi dokončit. 
Mnohdy nám totiž auta projíždějí těsně za zády, vjíždí na přechod, i když už 
uprostřed stojíme a chystáme se přecházet, míjejí nás v protisměru nebo na 
nás najíždějí, aniž by sundali nohu z plynu a zastavili. My jsme pak nuceny 
děti na přechodu zastavit a dát přednost autu. 
Prosíme, aby byla tato situace zvážena odborníky a našlo se řešení pro zlep-
šení bezpečnosti dětí i ostatních chodců. Nainstalované lampy nad přecho-
dem či dopravní značení před přechodem situaci nijak neřeší.
Nečekejme na smrtelnou nehodu, která dá věci do pohybu a zjedná nápra-
vu. Bohužel, v tomto případě by také mohlo být pozdě. 

Martina Šimonková, Irena Fišerová

Bezpečnost dětí je ohrožena

Gymnázium získalo titul „Gympl roku“

Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace, 
vyhlašuje 

ZÁPIS 
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 

– Svojsíkova 352, 355 a Žižkova 1032, Šluknov
na školní rok 2015/2016, 

který proběhne v Mateřské škole Svojsíkova 352

v úterý 5. května 2015 
od 10.00 do 15.30 hodin.

Současně proběhne i zápis do třídy s upraveným vzdělávacím 
programem pro děti s vadami řeči.

Rodiče přinesou rodný list dítěte a občanský průkaz.
Bližší informace o přijímání dětí budou uveřejněny na webu MŠ: 

http://www.skolka-sluknov.cz/
Eva Heinzová, ředitelka MŠ Šluknov

V posledním odstavci článku Šluk-
novských novin č. 3 „Malí výtvar-
níci se dočkali pěkného ocenění“, 
byla položena otázka: Proč se do 
soutěže nezapojili školáci, ať už 
jako jednotlivci či kolektivy.
Odpovíme tedy za kolektivy školní 
družiny.
Naše činnost ve školní družině 
je bohatá a různorodá. V letoš-
ním školním roce jsme přispěli na 
akce pořádané zřizovatelem - na 
halloweenskou výzdobu zámku, 
zúčastnili jsme se soutěžní vý-
stavy o nejhezčí vánoční ozdobu, 
připravujeme výrobky na výstavu 
z recyklovatelných materiálů. 
Od listopadu vyrábíme s kolegyní 
dárky do tomboly na náš tradiční 
karneval, vedeme výtvarné krouž-
ky, mimo své běžné pracovní povin-
nosti připravujeme dva celoroční 
projekty a další soutěže. Svoji práci 

ostatně prezentujeme na webových 
stránkách školy. Jak z uvedeného 
výčtu vyplývá, jsme dostatečně vy-
tížené a další činnosti si tedy vybí-
ráme. 
Také ve školní družině na závěr 
každé soutěže, ať už se jedná o vá-
noční turnaj ve stolních hrách či 
novoroční turnaj ve stolním fotbál-
ku, děti dostávají odměny v podobě 
sladkostí, školních potřeb, hraček 
apod. V žádném případě si tedy 
nemyslíme, že by naše děti byly 
kvůli neúčasti na výtvarné soutěži 
v knihovně o něco ochuzeny. Potud 
poznámka, citujeme: Každopádně 
je to škoda - jejich škoda. 
Domněnka, která dále ve článku za-
zněla - Možná je výtvarné práce to-
hoto typu nezajímají - je ale zcela na 
místě. Děti výtvarné práce opravdu 
už moc nebaví. Z vlastní dlouholeté 
zkušenosti můžeme jen konstato-

Reakce na článek: Malí výtvarníci se dočkali pěkného ocenění

Hlasování Gympl Roku je prestiž-
ním průzkumem mezi studenty 
a absolventy gymnázií v České re-
publice o tom, jak se jim na jejich 
gymnáziu studuje nebo studova-
lo. Impulsem ke vzniku projektu 
GymplRoku.cz byly již v roce 2011 
žebříčky českých médií, které srov-
návaly různé školy v ČR podle růz-
ných kritérií. Podstatné kritérium, 
které všem těmto žebříčkům chybě-
lo, je pohled studenta či absolventa 
na svoji školu. Tento pohled stu-
denta či absolventa je podle orga-
nizátora ankety, České studentské 
unie, zásadní a vypovídá o kvalitě 
školy více, než například citace 
v odborných časopisech či počet 

zahraničních studentů. Posouzení 
kvality školy z pohledu studentů 
a absolventů je i kritérium, podle 
kterého se mohou řídit budoucí stu-
denti středních škol, nyní studenti 
základních škol. 
Principem soutěže je dát možnost 
studentům a absolventům ohodno-
tit svoji školu z několika pohledů: 
např. podle celkové spokojenosti 
se školou, zajímavosti předmětů, 
odbornosti vyučujících, přípravy 
do praxe/práce, možnosti realizace 
a zapojení do studentských nápadů 
a projektů na škole, soutěží, podle 
přátelské atmosféry na škole atd. 
Zástupci všech škol v republice jsou 
o projektu GymplRoku.cz oficiálně 

informováni a jejich studenti jsou 
buď tak spokojeni se svojí školou 
a stojí jim chvíle času za to, že ško-
lu kladně ohodnotí, nebo pokud 
studentům škola není tak blízká 
nebo s ní jsou nespokojeni, vůbec 
nehlasují a školu neohodnotí, nebo 
ji hodnotí záporně. Žebříček pořadí 
škol zohledňuje tedy počet studen-
tů a absolventů dané školy dle dat 
MŠMT.
V letošním školním roce hlasování 
probíhalo od listopadu 2014 do led-
na 2015 a již potřetí v něm zvítězilo 
v Ústeckém kraji mezi všemi gym-
názii Gymnázium Rumburk. 

Mgr. Lenka Laubrová
ředitelka školy

Vážené paní vychovatelky, to je ne-
dorozumění! 
Mých pár vět v článku o předávání 
cen účastníkům fotograficko-lite-
rárně-výtvarné soutěže nemělo být 
kritikou, ale jen a pouze jakýmsi 
mým osobním povzdychnutím nad 
tím, že děti soutěže tohoto typu asi 
už nezajímají a nebaví (a na tom 
jsem se nakonec shodla i s Vámi). 
Rozhodně nešlo o kritiku práce pe-
dagogů a vychovatelů, těch si nao-
pak velmi vážím a mnohokrát jsem 
jak osobně, tak na stránkách ŠN, 
z pozice knihovnice a zaměstnance 
Odboru kultury oceňovala a chvá-
lila právě jejich vstřícnost a ochotu 
ke spolupráci s knihovnou. 
A už vůbec nešlo o kritiku práce Vás 
dvou. Za ta léta, co pracuji „v kultu-
ře“, jsem se nesčetněkrát nadšeně 
rozplývala na nejrůznějších výsta-
vách a soutěžích nad Vaší zručnos-
tí, fantazií, vkusem a neutuchající 
energií, se kterou se snažíte toto 
vše předávat i Vašim svěřencům 
ve školní družině. Dobře vím, že 
nejrůznější rukodělné techniky 
a tvorba jsou i Vaším koníčkem, 
stejně jako výchova školáčků k nim 
ve školní družině. Tím víc mě mrzí, 
že se má slova dotkla právě Vás, že 
Vás zamrzela. Asi jsem nevolila ta 
správná, když vyzněla jinak, než 
jsem zamýšlela a mohla jsem si také 
to své „povzdychnutí“ odpustit úpl-
ně…
Píšete, že věříte, že nešlo o zlý 
úmysl. Tak o tom Vás mohu ujistit 
a prosím, tomu věřte.

Daniela Štindlová
knihovnice MK

vat, že situace v tomto směru je rok 
od roku horší. Kdo s nimi nepracu-
je, nemůže srovnávat.
Uvědomme si dále, že děti mají 
i během vyučování bohatý vánoční 
program, ať už se jedná o přípravu 
vánočních besídek, školní akade-
mie, Dne otevřených dveří s vánoč-
ní tématikou, Vánočního jarmarku 
a ostatních. Děti jsou proto vánoční 
tématikou dostatečně nasycené. 
Do dnešního dne jsme se domníva-
ly, že účast na podobných soutěžích 
či výstavách je zcela dobrovolná 
a záleží na rozhodnutí každého 
z nás. Kritiku neúčasti dětí ze ZŠ 
nechápeme. 
Věříme, že uvedená slova článku 
nebyla myšlena se zlým úmyslem, 
nás ale mrzí.                                                                       

Martina Šimonková, 
Irena Fišerová

vychovatelky školní družiny
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Prostřednictvím Schrödingerova institutu jsme dostali možnost trávit 
týden jarních prázdnin na horách. Tuto nabídku jsme s nadšením přijali 
a dnes můžeme spokojeně říci, že jsme si to opravdu maximálně užili. 
Ubytovaní jsme byli v nádherném penzionu Eva v okrajové části Bedřicho-
va. I když tady u nás se při našem odjezdu už začaly ukazovat první sněžen-
ky, po příjezdu do Bedřichova jsme zjistili, že sněhu je tam ještě spousta, 

a tak jsme si mohli plně užívat zimních radovánek. Hned za penzionem 
byl svah, na kterém jsme zvládli bobovat, stavět sněhuláky, iglů, provádět 
kouličkové bitvy. Ale samozřejmě jsme celý týden netrávili jen na svahu. 
Rozhodli jsme se vyzkoušet něco nového. Nedaleko byla sjezdovka, kde se 
provozoval snowtubing. Zjednodušeně řečeno - je to jízda na velké duši po 
sjezdovce. Výběr byl ze tří druhů sjezdovek - modrá, červená a černá. Nej-
dříve se nám to zdálo nemožné projet jakoukoli trať bez úhony. Nahoru nás 
vyvezl vlek, pak už jen zvolit tu správnou cestu a vzhůru dolů. Musím při-
znat, že některé děti nenasedaly s příliš velkou jistotou, nicméně po první 

jízdě jim nadšením jiskřily oči. Opravdu úžasný zážitek.
Jeden den jsme vyrazili na výlet do nedalekého Liberce na návštěvu LZS 
(Letecké záchranné služby) Libereckého kraje. Velice vřele nás přivítali, 
představili nám Kryštofa 18 - vrtulník, popsali a improvizovaně předvedli 
ukázky ze své práce a dokonce jsme měli možnost si vyzkoušet volání na 
linku 155, kde jsme operátorce popsali simulovanou situaci a ona nás na-
váděla jak postupovat. 
Na další odpoledne jsme pro děti připravili hru na motivy pohádky. Jak 
dědeček měnil, až vyměnil. Děti jsme rozdělili do dvou družstev, každé 
družstvo dostalo na startu jednu pastelku a jejich úkolem bylo tuto pastel-
ku vyměnit za co možná nejzajímavější věc s obyvateli Bedřichova. Bylo až 
s podivem, co vše byli místní občané schopni vyměnit. Od pastelky, přes 
jablíčko, hrníček až po žehličku nebo zánovní peněženku. Porota poté jako 
vítěze vybrala družstvo právě se žehličkou. Tuto hru si děti opravdu moc 
užily a dlouho nám pak vyprávěly své zážitky z výměn. 
Celý týden jsme se náramně bavili. Užili jsme si hry a soutěže na sněhu, 
turnaj v ping pongu a šipkách nebo večerní bobování na sjezdovce. Za to 
samozřejmě patří náš velký dík Schrödingerovu institutu, pak naprosto 
úžasným a vstřícným majitelům penzionu Eva v Bedřichově a zaměstnan-
cům LZS LK.

Mladí záchranáři si užívali týden na horách

V průběhu dubna proběhne již tradiční společné Otevření turistické sezó-
ny v Českém Švýcarsku, kterou připravuje obecně prospěšná společnost 
České Švýcarsko s dalšími partnery. Připravena je pestrá škála především 
turistických i sportovních akcí na území Českého i Saského Švýcarska. 
Otevření turistické sezóny v Národním parku České Švýcarsko proběhne 
slavnostně o víkendu 18. -19. dubna těmito akcemi: 
Sobota 18. dubna: 
Od 10 hodin - Slavnostní otevření zážitkového areálu na Mezní Louce. 
Akce proběhne za účasti ministra životního prostředí Richarda Brabce. 
Sobota 18. dubna: 
Od 13 hodin - Otevření nově značené trasy Jetřichovice – Všemily – Srb-
ská Kamenice (sraz u Informačního střediska v Jetřichovicích), lze využít 
linkový bus z Mezní Louky ve 12:41 hodin do Jetřichovic, odjezd z Srbské 
Kamenice 16:36 hodin, organizátor zajišťuje průvodcovské služby. Jízdné 
si každý hradí sám.
Neděle 19. dubna: 
Horská túra po nejkrásnějších skalách Zadního Saského Švýcarska aneb 
Za tajemstvím Loupežného hradu Wintersteinu. 
Sraz: v 10 hodin na vlakovém nádraží Mikulášovice střed, Trasa: Mikulá-
šovice střed – Wachberg – skála Pohlshorn - skála Teichstein - Zeughaus 
(omezená možnost občerstvení) – skalní hrad Winterstein (žebříky) – 
Malý Zschand – Felsenmühle (Skalní mlýn). Délka: 17 km. Doprava: odj. 
vlaku Rbk 9:07, Krásná Lípa 9:17, příjezd Mikulášovice střed 9:42. Mož-
nost přijet na začátek túry i z Děčína, odj. 8.40 (přestup v Mikulášovicích 

Zahájení turistické sezóny v Českém Švýcarsku 
už klepe na dveře… 

dolním nádraží). Doprava zpět: Odj. autobusu od Felsenmühle 18:30, 
příjezd na nádraží Bad Schandau 19:00, odj. vlaku z BS v 19:18, příjezd 
Rumburk 20:25, Krásná Lípa 20:38. Organizátor zajišťuje průvodcovské 
služby.
Jízdné si každý hradí sám, nutno zakoupit před cestou jízdenku Labe Elbe 
(pro 5 osob 400 Kč, pro 1 osobu 200 Kč). 

Mgr. Dana Štefáčková 
Vedoucí PR a marketingu

Za MS ČČK Šluknov
Hana Holakovská
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Restaurace na městském stadionu 
je k pronajmutí

Město Šluknov nabízí k pronajmutí 
prostory sloužící k podnikání 

na Městském stadionu Slávy Novotného. 

Jedná se o prostory restaurace, 
kde stávající nájemce ukončuje provoz 

a město je nabízí k pronajmutí. 

Součástí pronájmu je i venkovní kiosek 
a zastřešená terasa. 

Žádosti o pronájem je možné podávat 
do 30. 4. 2015 na podatelnu městského úřadu. 
Bližší informace je možné získat na úřední desce 
nebo na Odboru správy majetku MěÚ Šluknov, 

tel. 412 315 326.    
Ing. Petr Masopust   

vedoucí Odboru správy majetku

Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák
Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84

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

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě

PLASTON GROUP je mezinárodní společnost s vý-
robními a distribučními společnostmi ve Švýcarsku, 
České republice, Číně a USA.  Vyvíjíme, vyrábíme 
a  distribuujeme vysoce a technicky inovativní obalo-
vé systémy a vzduchotechnická zařízení. Poskytujeme 
lidem kvalitní zázemí. Celosvětově zaměstnáváme více 
než 450 zaměstnanců.

Pro naši pobočku v České republice hledáme 
spolehlivé a technicky zdatné pracovníky.

Technolog – zpracování plastů

Kvalifikační požadavky
USO technického směru
Praxe v oboru zpracování plastických hmot 
vstřikováním
Znalost procesu vstřikování plastů
Základní znalost MS Office
Řidičský průkaz – skupiny B
Znalost NJ/AJ výhodou

Předpoklady uchazeče
Vysoké pracovní nasazení 
Velká míra odpovědnosti 
Dobré komunikační schopnosti
Časová flexibilita
 Důslednost a spolehlivost
Technické myšlení

Pracovní náplň
Příprava technologických postupů
Zavádění nových produktů do výroby
Optimalizace technologických procesů
3-směnný provoz

Další informace
Přihlášky k výběrovému řízení včetně profesní-
ho životopisu a dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání zasílejte na personální oddělení k ru-
kám paní Ing. Zuzaně Dinhové do 17. 4. 2015.
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

Vážení čtenáři, pokud Vám tato fotografie je známá a víte o ní nějaké infor-
mace, prosím, poskytněte je naší redakci. Děkujeme.

Tatínek nás sem přivezl ze Šumavy, 
protože tam nebyla práce. Dojíž-
děl za prací až do Prahy. Bylo mi 
tenkrát patnáct a hned jsem začala 
chodit do dvouleté hospodářské 
školy ve Šluknově. Na Hartu, kde 
byl veliký statek, jsme chodili na 
exkurze. Rodičům to velmi vyho-
vovalo, protože zde bylo vyučování 
pouze jeden den v týdnu, a tak jsem 
mohla pomáhat doma v hospodář-
ství, hlavně na poli. Na jméno ře-
ditele už si nevzpomínám, ale vím, 
že jeho manželka byla ředitelkou 
hospodyňské školy, která byla ve 
stejné budově. V zimě jsem chodila 
na brigádu do různých fabrik, ten-
krát nebyl problém sehnat práci. 
Chodila jsem do Svazu brannos-
ti. Klubovnu jsme měli u kostela. 
Ještě dnes tam stojí. Učili jsme se 
rozebírat zbraně a podobně. Pak 
se v boudě scházel Svaz mládeže, 
nyní se tam scházejí mladí hasiči. 
Na svátek Vavřince se tady konala 
pouť. Přijely kolotoče, houpačky, 

Jak na Království vzpomíná 
paní Hedvika Flodrmanová

střelnice a další stánky, které byly 
rozestavěné kolem Střelnice, kde se 
tancovalo. Užili jsme si tu spoustu 
legrace. Například jsme zapřáhli do 
kočáru voly a vezli na Křížový vrch 
ženicha a nevěstu. Vždycky se našel 
někdo, kdo tyto role převzal. Naho-
ře pak byla mše svatá. Jednou, když 
Sparta hrála proti Slávii, se pan 
Heřman s panem Škvrnou vsadili, 
že ten, čí mužstvo prohraje, poveze 
na trakaři „vítěze“ až do Šluknova. 
Trakař jsme krásně vyzdobili a pan 
Heřman skutečně pana Škvrnu 
vezl. 
Pamatuji na Karlovo údolí, cho-
dili jsme tam na „Čaje“. Bylo tam  
krásně. Taky pamatuji na Jitrovník, 
hlídal tam pan Otáhal. Pak skončil 
a nikdo tam už nehlídal. Od té doby 
se tam začalo všechno ničit. Taky 
ještě pamatuji hospodu Slunce. 
A co obchodů tady bylo. Škola do 
5. třídy, policie, dětská poradna, 
2 prádelny, 2 truhláři, cihelna. Byla 
zde i malá továrna, kde se dělaly 

gobelíny a tkalcovna, kde 
se dělal samet. Byl tady 
taky malíř obrazů, ten 
znovu vymaloval a opra-
vil celou křížovou cestu. 
V roce 1953 bylo zalo-
ženo JZD a všichni tam 
museli vstoupit, ať chtěli 
nebo ne. Museli odevzdat 
dobytek, stroje, slepice, 
seno i sadbu. Nikdo ne-
věřil, že to bude dobré. 
Vždyť to řídili lidé, kteří 
tomu vůbec nerozuměli. 
A taky ano. Za rok se JZD 
rozpadlo. Zůstalo tam jen 
asi šest nebo sedm lidí. 
Ostatní dostali vyměřená 
pole, ale úplně jinde, aby 
jim znemožnili hospoda-
ření. Dále trval nátlak na 
kolektivizaci a to pod po-
hrůžkou, že lidi zavřou, 
když nepůjdou do JZD. 
Na podzim roku 1960 
pak převzal JZD Státní 
statek. Vzpomínám na 
potravinové lístky a na 
šatenky. Trvalo to asi do 
roku 1950. Na Vánoce 
se stála fronta na baná-
ny a pomeranče. Nikdo 
nedostal víc než 1 kg. 
Akorát kubánských po-
merančů, těch bylo víc, 
ale taky omezeně. Ale to 
už je tak dávno, že to ani 
není pravda.

Helga Hošková
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15. kolo - 28. 3. 2015 I. A třída 
Česká Kamenice - SK Plaston Šluknov 2:0 (1:0) 
Na utkání jsme se těšili, mimo zraněného Jirůva jsme byli komplet, tak 
jsem mohl dokonce poslat Svobodu, Jiřinského a Šeligu s B mužstvem, 
které hraje současně venku. Cítil jsem pohodu a dobrou připravenost na 
utkání. Bohužel se nám utkání vůbec nepodařilo. V důležitých okamži-
cích utkání jsme selhali. Do první veliké šance se dostal po centru Blaž-
ka Horák, ale přestřelil. Po druhé velké šanci, kdy Blažek vystřelil jen do 
brankáře, platilo „nedáš, dostaneš“. Za obranou zůstal nepokrytý útočník 
domácích a obstřelil našeho brankáře. Míč se odrazil od tyče do branky 
a bylo to 1-0. Po obdrženém gólu jsme se otřepávali a domácí měli něko-
lik nebezpečných standardních situací. Další ranou pro nás bylo zbytečné 
vyloučení Schneidera, který vrazil do soupeře po situaci, kdy hráč soupeře 
dohrál našeho brankáře. Mužstvo v deseti se ještě více semklo a byli jsme 
více jak vyrovnaným soupeřem. 
Ve druhém poločasu jsme mohli vyrovnat, když se dostal Blažek až před 
brankáře, který však byl již moc blízko a nepodařilo se ho obhodit. Opět 
jsme dostali gól na 2-0 hned po naší šanci, když Holešovský ztratil míč na 
polovině hřiště a soupeř dokonale využil rychlý brejk. Nadále jsme se sna-
žili vstřelit branku, ještě více jsme otevřeli hru a měli i několik šancí. Po vy-
loučení domácího hráče za dvě žluté jsme domácí zatlačili na jejich půlku, 
ale ani Horák, ani Dobeš, ani Blažek, ani střídající Schneider a Jetýlek gól 
ze svých šancí nevstřelili. Dnes jsme neměli šťastný den. 
Obrovské poděkování patří našim fans, kteří nás povzbuzovali od začátku 
do konce! Občerstvení vždy zajišťuje osvědčený tým dobrovolných hasičů, 

Jarní sezóna rumburského rugbyového klubu byla 
zahájena přípravným trojzápasem v Kittlitz
Po velmi tvrdé zimní přípravě se tým Alba Rumburk RFC dočkal po téměř 
pětiměsíční přestávce konečně hry. Před vstupem do oficiální české sou-
těže jsme zavítali k přípravnému trojzápasu s naším partnerským klubem 
SV Horken Kittlitz. Připomeňme, že loni stejnou dobou jsme podobný 
trojzápas prohráli v poměru 1-2 se skóre 27:37. Na utkání odjel tým ve-
dený Zdeňkem Zatloukalem ve složení: J. Drda (c), P. Mark, D. Míka, Te. 
Drda, V. Janeček, J. Filip, S. Richter, R. Strášek, D. Šruma, T. Matoušek 
a To. Drda. Za stálého deště na podmáčeném terénu, tedy v podmínkách, 
které rozhodně nevyhovovaly techničtějšímu mužstvu, jsme byli od počát-
ku rychlejší, většinu hry jsme drželi míč, dělali jsme méně nevynucených 
chyb a měli jsme také trvalou územní převahu. Velmi dobře si vedli hráči, 
kteří odehráli své první zápasy – Dominik Šruma a Ruda Strášek. Dominik 
Míka položil první pětku své rugbyové kariéry. Blahopřejeme! 
Letošní trojzápas nakonec mladý tým rumburských lvů (sedmi z 11 hráčů 

z dnešní sestavy je 18 let a méně) vyhrál po výsledcích 19:10, 21:0 a 19:12 
celkově 3-0 na zápasy se souhrným skóre 59:22. Bylo tedy dobře vidět, jaký 
kus cesty tým ušel, jak se za rok dokázal herně zlepšit. Nyní nás ale čekají 
soupeři v rámci české série 7s, kteří určitě nebudou slabší než náš dnešní 
protivník, a proto je třeba brát dobrý výsledek z Kittlitz s pokorou a vstou-
pit do oficiální soutěže s maximální koncentrací na každý zápas a s odhod-
láním udělat co nejlepší výsledek.
SV Horken Kittlitz 19:10 (19:0) Tries: J. Drda 2, Filip, conv.: J. Drda 2
SV Horken Kittlitz 21:0 (21:0) Tries: J. Drda 2, Míka, conv.: J. Drda 3
SV Horken Kittlitz 19:12 (5:7) Tries: J. Drda 2, Janeček, conv.: J. Drda 2
Turnaje III. české série: 11. 4. Karlovy Vary, 26. 4. Břeclav, 16. 5. Sedlča-
ny, 14. 6. Rumburk, 27. 6. finálový turnaj Praha (Iuridica).

Vratislav Drda
Za o. s. Alba Rumburk RFC

Fans Šluknov - udivují svým fanděním nejen nás, ale i ty domácí diváky, když 
hrajeme venku. Na konci vždy skandují a pogratulují hostům k vítězství a na-
šim za snahu a naopak.

Byli jsme více jak vyrovnaným soupeřem

kteří mají klobásy z udírny, točený Staropramen atd. 
Branky: Hodač, Mitruška 
Sestava: Uchytil - Hajduk, Schneider Jiří, Lukáč, Koukol - Kirchner, Hole-
šovský, Dobeš, Knížek, Horák, Blažek
Střídali: Zadina, Altman, Schneider Ondřej, Jetýlek

Text: Ladislav Čurgali

Foto: Dušan Blanár
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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

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 
oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových 
plemen Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý 

a bílý. Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 -180 Kč/ks dle stáří. 
Prodáváme slepičky pouze z našeho chovu! 

Prodej se uskuteční:                                                                                                                   

V sobotu 18. dubna 2015
Šluknov – náměstí u lékárny - 16.20 hodin

………………………………………………………………………………..
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.

Případné bližší informace: Po-Pá 9.00 - 16.00 hodin
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840  

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA - PODHÁJSKA 2015

Ozdravné působení na pohybové ústrojí, 
revmatizmus, nemoci cév aj.

Odpočinkový a léčebný pobyt v termínech 

15. 6. - 21. 6. a 17. 8. - 23. 8. 2015
Cena 5 900 Kč/doprava z Varnsdorfu, Rumburku, Nového Boru, 

ubytování, průvodce, poj. CK

Nový muzikál: PŘÍZRAK LONDÝNA – 10. 10. 2015 cena 1 050 Kč

CK Mgr. Jana Hušáková, Pražská 2952, 407 47 VARNSDORF
tel. 412 372 428, 607 109 402,

 mgr.janahusakova@seznam.cz, www.janahusakova.cz

Boutique Michaela Moravcová
Nová kolekce 2015 již skladem!

Velké slevy 50- 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
Tel: 775 305 420


