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Mnozí občané a návštěvníci Šluknova si již možná všimli nově instalova-
ných slunečních hodin. Stojí na kamenném podstavci nedaleko autobuso-
vého terminálu, u chodníku z náměstí k zámku či do Tesca. 
Hodiny zhotovila firma na zpracování oceli z Taubenheimu v počtu 2 kusů. 
Jedny z nich jsou umístěny v centru Taubenheimu a tyto „naše“ obdrže-
la v roce 2013 pro město paní starostka Mgr. Eva Džumanová. Bylo to 
u příležitosti slavnostního ukončení společného přeshraničního projektu 
zaměřeného ke zlepšení spolupráce obcí a spolků ve společné příhraniční 
oblasti, dotovaného EU pro malé projekty Euroregionu Nisa – cíl 3. 
V Taubenheimu mají sluneční hodiny již více jak dvěstěletou tradici, ale 
k největšímu rozmachu ve zhotovování a instalaci hodin na soukromých 
domech, veřejných budovách a prostranstvích došlo v několika posledních 
letech. Při zahájení projektu EU v roce 2012 bylo v obci 28 slunečních ho-
din a dnes jich už existuje kolem 35. Právem proto nese Taubenheim ozna-
čení „Vesnice slunečních hodin“. 
Několik dobrovolníků – amatérských odborníků na sluneční hodiny – se 
na základě požadavku p. Buška nabídlo, že sluneční hodiny zdarma usadí 
na kamenný podstavec a dodají dvojjazyčné tabulky. Žulový podstavec byl 
na vybraném místě připraven Technickými službami města Šluknova. 
Sluneční hodiny rovníkového typu jsou zhotoveny z ušlechtilé oceli, navr-
žené a zhotovené v roce 2008 panem Helmutem Schmittem. Rovníkovými 
slunečními hodinami se označují ty, které mají rovinu číselníku rovno-

Pokračování na str. 4
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V rámci pracovní cesty navštívil 1. října 2014 naše město i hejtman Ústec-
kého kraje pan Oldřich Bubeníček. Na radnici se setkal s paní starostkou 
a v přátelském rozhovoru se zajímal o dění v našem městě, o investiční 
akce a jeho plánovaný rozvoj. Společně se poté zúčastnili i slavnostní ver-
nisáže k výstavě „Olga Havlová“ na Šluknovském zámku.

navštívil naše město



Ráda bych touto cestou požádala tajemnici pí Lukešovou a starostku 
pí Džumanovou o vysvětlení. 
Jak je možné a kdo dal povoleni k uzavření celého prostoru zámku, RIC, 
cukrárny a parku pro konání privátní akce, v tomto případě svatebního ob-
řadu 2. 8. 2014 dcery tajemnice Lukešové a strážníka MP p. Přidala? Kdo 
a kolik zaplatil za tyto pronájmy? To by zajímalo mnoho šluknovských ob-
čanů. Kdo a kolik peněz dále zaplatil za pronájem městského party stanu, 
lavic a stolů, pódia a slunečníku? Kde se tato výbava „zapomněla“ do čtvrt-
ka 7. 8. 2014? Apeluji na Vás, paní tajemnice a starostko, s předložením 
kompletních kopií za zmíněné pronájmy! Kdy a kdo schválil, popřípadě 
kolaudoval, prostory zámku na restaurační provoz? Myslím si, že evropské 
dotace, a nebyla to malá částka, je zapotřebí si chránit námi, občany Šluk-
nova. Jak si můžete dovolit využívat své moci k takové hanebnosti, jakou je 
svatební hostina na zámku? To jste si dovolily riskovat poškození interiéru, 
který Vám nepatří? Dále bych ráda vyjádřila nejen za sebe, ale za většinu 

občanů Šluknova jasné NE k přivlastňování si nejen městského majetku, 
ale také pracovních pozic. Na mysli mám opět dceru tajemnice Lukešové, 
slečnu Barcalovou Andreu, dnes již paní Přidalovou, které bez výběrové-
ho řízení, naprosto bez manažerské praxe, jste Vy, paní tajemnice s laska-
vou podporou starostky Džumanové, právě jí manažerský post přidělila? 
Pomineme-li fakt, že Odbor kultury svého vedoucího má. Dodávám, že 
z postu brigádnice, který zastávala v RIC, skočit na post vedoucí je neho-
rázně drzé a zavádějící! Uvědomte si laskavě, že zámek i park jsou všech, 
ne Vaše! Žádám Vás tedy, nejen za mě, o poskytnutí vysvětlení a předložení 
účtů výše zmíněných pronájmů, neboť máme právo vědět, jak se věci mají. 
Poslední dobou jsem udivena a šokována vším, co se zde děje. Stydím se za 
Vás, co vše si dovolíte.
Děkuji za odpověď ve Šluknovských novinách.

Lenka Polívková 
a nespokojení občané města

Po důkladném zvážení, zda vůbec budu prostřednictvím Šluknovských 
novin reagovat na žádost pisatelky, či nikoli, bych ráda uvedla jen některá 
fakta:

Pisatelku jsem ihned po přečtení příspěvku písemně informovala o tom, 
že informace, které uvádí, jsou mylné a nepravdivé, a že nemám žádný 
problém s tím, poskytnout jí všechny požadované informace i vysvětlení, 
a udělala bych to bez potíží i tehdy, pokud by za mnou na radnici s těmito 
otázkami přišla. Navrhla jsem jí osobní schůzku, na které jí mohu předat 
všechny požadované informace s tím, že způsob „řešení“ prostřednictvím 
ŠN považuji za nevhodný i z toho důvodu, že do novin a veřejně nemohu 
sdělovat osobní informace, týkající se členů mé rodiny bez jejich souhlasu, 
které jí však na osobní schůzce sdělit mohu, vč. předložení účetních do-
kladů o uhrazených platbách. Ačkoli si pisatelka e-mail přečetla, odpově-
di jsem se nedočkala. Stejně tak se pisatelka zúčastnila veřejného setkání 
paní starostky s občany 25. 9. 2014 v zámku, kde jsme byly s paní starost-
kou připraveny jí informace poskytnout – o nic nežádala. Z reakce pisatel-
ky mi tedy vyplývá, že vlastně vůbec nejde o poskytování jakýchkoliv infor-
mací, vysvětlení, předložení účtů apod., ale že se zcela jednoznačně jedná 
o pošpinění jména mého (i jména paní starostky) i mé práce v době před 
volbami pisatelkou, resp. tím, na jehož popud byl článek napsán.

O uzavření zámku rozhoduje rada města (nikoli já). Snoubenci řádně 
zaplatili veškerý pronájem přesně podle ceníku, schváleného radou města 
– ten je již léta zveřejněn nejen na webu města, ale i v hale zámku a v RIC. 
Vzhledem k tomu, že pisatelka neprojevila jediný zájem do dokladů o plat-
bě nahlédnout, považuji dotaz v této části nadále za bezpředmětný.

Nevím, o jakém „zapomenutí“ výbavy do čtvrtka pisatelka hovoří. Je 
snad bezpředmětné sdělovat, že úklid vybavení z parku není věcí nájem-
ce, který za pronájem zaplatil, ale organizační záležitostí pronajímatele. 
O tom, že nelze balit partystan mokrý po dešti, aby se nezničil apod., snad 
ani není třeba psát…

Pisatelka rovněž zaměňuje „restaurační provoz“ na zámku s caterin-
gem, který dodavatelsky zajištuje ať již některá z restaurací, nebo přímo 
zámecká cukrárna – tímto způsobem to na zámku funguje od jeho otevření 
celé roky – a stejně tak tomu bylo i v tomto konkrétním případě. Bez těchto 
služeb by se v zámku nikdy ani žádná akce konat nemohla.

K údajnému poškozování interiéru zámku – nevím, zda je pisatelce vů-
bec známo, že já osobně jsem se podílela i na pořízení vybavení zámku, 
zámek pro mne je a vždycky byl „srdeční záležitostí“ a jsem tedy tím po-
sledním člověkem, který by připustil jakékoli ničení jeho interiéru. Je tomu 
přesně naopak.

K nástupu mé dcery do RIC na pracovní poměr na dobu určitou, jako 
zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou kolegyně paní Soukupové 
se vyjádřil vedoucí Odboru kultury, na jehož žádost byl pracovní poměr 
uzavřen, a paní starostka.
Závěrem jen mohu říci, že je mi velmi smutno z toho, jakým způsobem se 
s postupem let změnila úroveň a způsob předvolebního boje, a to i na tak 
malém městě, jakým je náš Šluknov. Jak slušnost, vzájemný respekt, po-
ctivost a úcta k „soupeři“ bere za své, jak se politika i na komunální úrovni 
„kultivuje“. A kde v tom všem je zájem města a jeho občanů? 

Prostory Šluknovského zámku se zcela legálně pronajímají za nejrůznější-
mi účely již několik let – konání svatebních obřadů, pořádání konferencí, 
kulturních akcí apod. V případě zájmu pronájmu celého zámku či uzavření 
parku musí žadatelé podat písemnou žádost, kterou projedná rada města. 
Jen ta má v kompetenci žádosti vyhovět či nikoli. V žádném případě nemá 
tuto pravomoc ani starostka, ani tajemnice, tudíž se nejedná o žádné „vy-
užívání moci“, jak paní Polívková uvádí. Pravomoci starosty a tajemníka 
jsou uvedeny v Zákoně o obcích. 
Snoubenci podali žádost o pronájem zámku a zámeckého parku již v říj-
nu loňského roku. Rada města tuto žádost projednala a schválila ji na své 
schůzi dne 30. 10. 2013. Poplatky byly účtovány dle platného ceníku ob-
saženého v provozním a návštěvním řádu areálu Šluknovského zámku. 
Poplatky byly řádně zaplaceny. Provoz informačního centra a cukrárny 
byl v den svatby odpoledne zkrácen o dvě hodiny. Šluknovský zámek není 
zkoulaudován na restaurační zařízení, protože se v něm žádný takový 
provoz nenachází. Občerstvení na svatební hostině – oběd – se podával 
formou cateringu (Catering je specifická služba zákazníkům, většinou se 
jedná o služby gastronomického charakteru, které je možno realizovat na 
libovolném místě v libovolném čase. Cateringová firma zajišťuje vše od in-
ventáře, přes personál, až po závěrečný úklid). Každý zájemce o pronájem 
podepisuje smlouvu s podmínkami pronájmu, kde se řeší, mimo jiné, i pří-
padné poškození interiéru zámku. Případné škody hradí v plné výši nájem-
ce. Akcí, kdy je zámek i park vystaven největšímu riziku poškození, jsou 
bezpochyby Zámecké slavnosti, při kterých těmito prostory projde za dva 
dny více než 7 000 lidí. Za dobu provozu zámku, kdy byl pronajímán nej-
různějším účelům a organizacím, kdy bylo opakovaně pohoštění zajiště-
no a podáváno cateringovou službou, jsme dosud nezaznamenali žádnou 
stížnost z řad veřejnosti. Domnívám se, že problémem je pouze fakt, že se 
jednalo o dceru paní tajemnice. Snoubenci, šluknovští i přespolní, mohou 
i nadále využívat pronájem zámku i parku jako místo svého svatebního 
dne. V případě zájmu o pronájem celého zámku musí podat písemnou žá-
dost s dostatečným časovým předstihem.
Na pracovní místo v informačním centru (IC) nemuselo být dle zákona vy-
hlášeno výběrové řízení. Jedná se o pracovní místo na dobu určitou jako zá-
stup za mateřskou a rodičovskou dovolenou (doba není pevně stanovená, 
zaměstnankyně se může podle zákoníku práce vrátit do zaměstnání kdy-
koli). Vedoucí Odboru kultury podal návrh na tento zástup ze stávajících 
pracovnic IC. Tento záměr projednal se starostkou i tajemnicí. Každý ve-
doucí odboru nejlépe zná schopnosti i potenciál svých podřízených a svůj 
návrh si obhájil, což jsem respektovala. Tímto jsme se zabývali i na poradě 
vedoucích, kde paní tajemnice vyjádřila svůj osobní nesouhlas s tím, aby 
zástup vykonávala její dcera, neboť se vážně obávala, že v tom budou ně-
kteří zaměstnanci i občané hledat osobní výhody. A to se nyní potvrdilo. Je 
třeba zmínit, že paní Polívková měla enormní zájem na tom, aby byla v IC 
zaměstnána její dcera. Ta se však osobně za vedoucím OK nedostavila, ač 
k tomu byla vyzývána. 

Reakce vedoucího Odboru kultury Mgr. Petra Tomance na výše uve-
dené dotazy paní Polívkové na str. 4.



Zastupitelstvo města shrnulo reálné záměry a cíle v dokumentu – Progra-
mové prohlášení zastupitelstva města Šluknov na volební období 2010 
– 2014. Vzhledem ke končícímu volebnímu období si dovoluji předložit za-
stupitelstvu zprávu o plnění programového prohlášení. Předešlé čtyři roky 
byly poznamenány několika negativními vlivy, které jsme jako zastupitelé 
ovlivnit nemohli:

vliv několikaleté ekonomické krize 
končící dotační období (2010 – 2014) a zastavení Regionálního ope-

račního programu Severozápad a tím i snížená možnost podávání žádostí 
o dotace, zejména na investiční projekty 

splácení celkem 3 úvěrů z předchozích let ve výši cca 5 mil. Kč za rok 
(úvěr na stavbu 40 bytů v Jiráskově ulici, úvěr na rekonstrukci zámku 
a úvěr na stavbu pečovatelských bytů v Nerudově ulici)

problematika sestěhování sociálně slabých do města a vznik sociálních 
nepokojů

neuhrazené závazky (faktury) města ve výši cca 4 mil. Kč, které musely 
být doplaceny

další závazky z let předešlých – zejména financování opravy nepovedené 
rekonstrukce ZŠ (5,6 mil. Kč) a úhrada soudních a právních poplatků za 
podanou soudní žalobu v této věci, doplacení neuhrazeného DPH za opra-
vy místních komunikací z roku 2008 (1,7 mil. Kč), instalace měřičů tepla 
ve všech bytech a bytových domech ve vlastnictví města, která nebyla podle 
zákona provedena a musela být provedena dodatečně apod. 

snižování a nakonec úplné zastavení příjmů ze skládkování na skládce 
v Rožanech apod.
Všechny tyto faktory se negativně odrazily především na investičních 
akcích města v prvních třech letech, kdy muselo být prioritou především 
vyrovnání se s těmito finančními závazky a s tím související nastavení roz-
počtové odpovědnosti, řešení úspor v provozních nákladech a sestavení 
reálných rozpočtů a rozpočtového výhledu tak, aby město nemělo problé-
my s průběžným financováním svých potřeb a běžného „cash flow“. To se 
naštěstí podařilo, a tak do rozpočtu letošního roku mohlo město „s čistým 
štítem“ a veškerými uhrazenými závazky zařadit již mnohem více investič-
ních akcí, a to i přesto, že byly zcela zastaveny příjmy ze skládky.
A. Územní plán a komunikace
Splněno: Územní plán byl schválen, je zpracována projektová dokumenta-
ce na rekonstrukci a stavbu nového chodníku v Císařském.
Nesplněno: Dotace na vybudování kanalizace jsme nedosáhli, neboť nespl-
ňujeme podmínky dotace – aglomerace města, obchvat u Plastonu nebyl 
realizován.
B. Nemovitý majetek a bytová výstavba
Splněno: Inventarizace, technické posouzení budov a ekonomické zhodno-
cení provedeno. K prodeji navrženo 9 bytových domů, prodány všechny. 
Započata rekonstrukce stávajícího bytového a nebytového fondu – výměny 
oken a dveří, opravy střech, fasády. Financování pečovatelských bytů pod 
náměstím zajištěno z dotace a z úvěru ve výši 10 mil. Kč. Všechny byty jsou 
pronajaty, příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů – zasíťování 
parcel na Židovském vrchu, u Toposu. Opravy mostů po povodních dokon-
čeny. Žádosti o dotace na rekonstrukci objektů v majetku města podávány. 
Získány dotace na zateplení MŠ Žižkova ul., rekonstrukci tělocvičny, vý-
stavbu kompostárny.
Nesplněno: Příprava na obchvat u Plastonu nezahájena.
C. Kultura a volnočasové aktivity
Splněno: Došlo ke sjednocení pracovišť kultury a informačního centra 
pod Odbor kultury, zlepšila se propagace kulturních akcí, tradiční kul-
turní akce jsou zachovány. Na Sídlišti bylo vybudováno nové sportovní 
hřiště, byla dodatečně zkoulaudována dětská hřiště ve městě a budova 
na stadionu. Tenisové kurty na hřišti jsou opět pod správou Technických 
služeb Šluknov a jsou zpřístupněny veřejnosti. Byla nastavena jednotná 
a transparentní pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu 
města a je tak zachována finanční podpora volnočasových aktivit ve městě 
dle nastavených pravidel – podání žádostí v termínu, následné vyúčtování.
Nesplněno: Byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci a zpřístupnění 
dolu Schweidrich, bohužel jsme dotaci neobdrželi.
D. Bezpečnost
Splněno: Uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci města, Městské policie 
a Policie ČR. Působení 2 asistentů prevence kriminality v rámci dotace 
z MV ČR. Zhotovení nového povodňového plánu. K součinnosti vyzváni 

všichni občané žijící v záplavových ob-
lastech – evidováno. 
Nesplněno: Projekt na kamerový sys-
tém nezpracován, v současnosti se řeší 
možnost umístění kamery na náměstí. 
V žádosti o dotaci na stavbu Centra zá-
chranných služeb jsme neuspěli. V tomto 
roce bude zadáno zpracování projektové 
dokumentace. Územní rozhodnutí je vy-
dáno.
E. Školství
Splněno: Podporujeme projekty škol. V rámci spolupráce se střední ško-
lou proběhly rekvalifikace pracovníků v rámci projektu „Uč se a pracuj“. 
Odborná praxe žáků SŠ probíhala na MÚ. Spolupráce se speciální školou 
je velmi dobrá. Nově zrekonstruovaná půdní vestavba na základní škole je 
opravena, zkolaudována a uvedena do provozu. Podpora pro nové učitele 
ze strany města trvá, např. přidělením bytů.
F. Zdravotnictví
Splněno: Problematika zajištění zdravotnické péče s lékaři diskutována. 
SPRŠ opakovaně na svých jednáních řešilo tuto otázku, podporuje zacho-
vání Lužické nemocnice v Rumburku, proběhla i jednání s ředitelem ne-
mocnice. MUDr. Lubica Straková po ukončení své lékařské praxe předala 
svou ordinaci MUDr. Vratislavu Prejzkovi, péče o pacienty je zachována. 
Jsou poskytovány podpory v objektu města pro dia poradnu.
Nesplněno: Nové prostory pro možné ordinace v objektech v majetku měs-
ta nebyly vytipovány. Stabilní plocha pro přistávání vrtulníku není zajiš-
těna, vrtulníky přistávají co nejblíže zraněným i ve velmi složitém terénu.
G. Péče o životní prostředí
Splněno: Podporujeme ukládání odpadu pro občany města ve sběrném 
dvoře zdarma. Ve spolupráci s MP a odborů městského úřadu se černé 
skládky odstraňují - s cílem dohledat pachatele a vymáhat náklady na jejich 
odstraňování. Založen Ekologický fond města. Získání a realizace velkého 
množství dotací v oblasti péče o životní prostředí (např. úprava bývalého 
hřbitova na Fukově, revitalizace zeleně VKP Křížový vrch, pasport zeleně 
a inventarizace dřevin ve veřejných prostranstvích, výsadba ovocné aleje 
na Knížecí, ošetření památných stromů apod.).
Nesplněno: Spolu se změnou sociálního složení obyvatelstva v průběhu čtyř 
let a lhostejností některých občanů se černé skládky stále objevují. Občané 
bohužel nevyužívají možnosti ukládat zdarma odpad do sběrného dvora.
H. Ekonomika
Splněno: Zcela nově a správně sestaven rozpočet města, s ohledem na 
finanční závazky a možnosti rozpočtu města podpora dotačních titulů. 
Efektivní nastavení výdajů na správu a údržbu obecního majetku. Audit 
hospodaření obce zajišťuje starostka u KÚ Ústí nad Labem pravidelně 
a zdarma. 
Nesplněno: Nebyl vytvořen zvláštní účet na odstranění zátěže pod starou 
skládkou na pozemku v majetku města. Na základě výsledků všech jedná-
ní s dotčenými orgány vyplynulo, že za tuto starou skládku nenese město 
odpovědnost (pokud ji v budoucnosti na sebe samo nepřevezme) a řeše-
ní případné zátěže by tak bylo v kompetenci státu. Vývoj jednání s firmou 
Marius Pedersen vedl k ukončení skládkování komunálního odpadu na 
skládce v Rožanech.
I. Podnikání a služby
Splněno: Ve městě vybudován supermarket Penny. Místní firmy a živnost-
níci oslovováni v rámci výběrových řízení, jejich propagace na akcích měs-
ta umožněna.
Nesplněno: Dotazníkovým šetřením specifikovat, jaké služby obyvatelům 
chybí.
J. Vzájemná komunikace
Splněno: Členové zastupitelstva města měli možnosti k větší prezentaci 
sebe samých tak, aby byli pro občany adresní. Starostka zavedla tradici 
setkávání s občany na zámku za účelem besedy k aktuálním i všeobecným 
tématům. Uzavřením úřadovny MÚ za hasičárnou došlo ke sloučení odbo-
rů městského úřadu v budově radnice. Pouze stavební úřad je přestěhován 
do domu na náměstí. Kompletní sloučení i se SÚ bude možné až po rekon-
strukci radnice. Občané mají volný vstup na radnici i mimo úřední dny.

Mgr. Eva Džumanová, starostka



...mají tam prý jakousi tramvaj 
k nějakému vodopádu. A fakt – bylo 
to fajn.
Nasedl jsem na vlak do Bad Schan-
dau, přešel jsem most přes Labe 
(pozor, zacházka – dá se přejet pří-

vozem), prošel městečkem – jeho 
lázeňskou částí – a nasedl na tram-
vaj směr Lichtenhaimer Wasserfall 
(my říkáme Křinický vodopád). 
Tramvajová trať, která byla vybudo-
vána již v roce 1898, vede krásným 
údolím řeky Křini-
ce (mimochodem 
pramení u nás) 
a končí u vodopá-
du, který je „napl-
no“ spouštěn kaž-
dých deset minut.
Po skvělé grilova-
né klobáse jsem se 
vydal pěšky zpát-
ky do lázeňského 
městečka. A lze si 
vybrat – s dětička-
mi raději po málo 
frekventované sil-
nici s tramvajovým pásem, a nebo 
po břehu řeky Křinice, kudy vede 
naučná stezka, která však svými ře-
tězy, lany a příkrými srázy chvílemi 
připomíná cvičnou stěnu pro začí-
nající horolezce .

Doprava a ceny? Doporučuji jíz-
denku Labe-Elbe pro až 5 osob 
a jízdu po nové trati Rumburk - Dě-
čín pohodlnou soupravou Desiro 
za 400 korun. S touto jízdenkou 
zároveň získáte slevu z jízdného na 

tramvaj. A klobása u vodopádu? 
Cenová úroveň pražského Václavá-
ku (2 Euro). 
Lidé vlídní, pan průvodčí v tramvaji 
rozumí a hovoří po našem.

Text a foto: Jiří Mikisch

KPVH Šluknov
zve milovníky klasické hudby na

pěvecký koncert
ve středu 5. listopadu v 19 hodin

v sále Šluknovského zámku.
Vystoupí mladý barytonista

JAKUB PUSTINA.
Je absolventem Mistrovských pě-
veckých kurzů mnoha světových 
pěvců. 
Od počátku jeho pěvecké kariéry 
byl veden předním sólistou Národ-
ního divadla, národním umělcem 
a držitelem ceny Grammy Václa-
vem Zítkem. 
Po mnoha úspěších v domácích 
a mezinárodních pěveckých sou-
těžích a festivalech vystupoval 
ve Francii, Rakousku, Německu, 
Dánsku, Belgii, Austrálii i jinde ve 
světě. Vystoupil po boku mnoha 
světových operních hvězd.
Jeho repertoár je velmi rozsáhlý, 
a tak se můžeme těšit na řadu krás-
ných barytonových árií od světo-
vých i českých autorů.

Klavírní doprovod zajistí rovněž
 mladý talentovaný pianista 

JIŘÍ HRUBÝ.
S přáním výjimečného kulturního 
zážitku se těšíme na Vaši návštěvu. 

za KPVH ve Šluknově
Božena Bortníková

Benefiční varhanní koncert
Římskokatolická farnost Šluknov

a partnerská farnost Schirgiswalde
ve spolupráci 

s Česko-německým fondem 
budoucnosti 

pořádají 
benefiční varhanní koncert 

na podporu restaurování oken 
v chrámu sv. Václava.

Neděle 19. října 2014 v 17 hodin 
kostel sv. Václava Šluknov.

Na znovunaladěné varhany zahra-
je Bernardette Schmidt z Schir-
giswalde díla Johanna Sebasti-
ana Bacha, Felixe Mendelsohna 
Bartholdyho, Antona Brucknera 
a Césara Francka.
Vstup dobrovolný
Za Vaši podporu předem děkuje-
me!

Viz články na str. 2
Vážená paní Polívková, dovolte 
mi, abych ze své funkce vedoucího 
Odboru kultury reagoval na Vaše 
dotazy. 
Souhlas s uzavřením prostor zá-
meckého parku za účelem svatby 
schválila Rada města na základě 
žádosti snoubenců. Nedošlo k ce-
lodennímu uzavření prostor. Ceník 
pronájmu je veřejně dostupný na 
stránkách města a dle něj se také 

striktně postupovalo. 
Pracovní pozice Bc. Přidalové spo-
čívá v zástupu za paní Soukupovou, 
která je mateřské dovolené, tedy se 
jedná o pracovní poměr na dobu 
určitou, která končí okamžikem 
nástupu paní Soukupové zpátky do 
zaměstnání, na což má ze zákona 
nárok kdykoliv. Proto jsem se roz-
hodl tuto pozici obsadit primárně 
z vnitřních zdrojů organizace, jme-
novitě Bc. Andreou Přidalovou a to 

i přes nesouhlas tajemnice Ing. Bc. 
Ivany Lukešové. Svoje zdůvodnění 
jsem přednesl taktéž na Radě měs-
ta.
Doufám, že Vám toto mé vysvět-
lení postačí, pokud ne, jsem kdy-
koliv ochoten se sejít a vysvětlit jej 
podrobněji při osobním jednání 
nejen Vám ale i nespokojeným ob-
čanům.

Mgr. Petr Tomanec
Vedoucí Odboru kultury

běžnou s rovinou rovníku. Stínový 
ukazatel, který je rovnoběžný se 
zemskou osou je k tomuto číselníku 
kolmý. Slunce se pomyslně oko-
lo ukazatele otáčí, přibližně vždy 
o 15° za jednu hodinu. 
Na slunečních hodinách se dá zjis-
tit skutečný sluneční čas na dané 
zeměpisné délce místa. Ukazatel 
stínu (gnómon) musí být rovnoběž-
ný se zemskou osou. 
Mimo zmíněných nových sluneč-
ních hodin má Šluknov ještě další 
čtvery, všechny jsou vertikální. Nej-
starší se nachází na bývalé sokolov-
ně v ulici T. G. Masaryka, dále na 

Pokračování ze str. 1

Foto: Bc. Michal Bušek

Královce na soukromém domku, pod názvem „U profesora“, jde o rohové 
sluneční hodiny, a dvo-
je jsou na soukromých 
rodinných domech ve 
Šluknově pod označe-
ním „U Koutů“ a také 
„U Poláků“. 
Při slunném dni dopo-
ručujeme u slunečních 
hodin krátkou zastáv-
ku a vyčíst čas, který 
ukazují. Za shlédnutí 
stojí i další sluneční 
hodiny, zejména pak 
některé v sousedním 
Taubenheimu.

Jürgen Walter 



Původní profese: Administrativní 
pracovnice
Děti: Tři – dvě dcery a syn
Vnuci: Čtyři kluci
Vydané knihy: Osm, v příštím roce 
vyjde devátá s názvem „Dokud dr-
žím pohromadě“
Barva: Černá
Květina: Jakákoli polní
Strom: Lípa
Místo na dovolenou: Hory
Kniha, autor: Autorka Betty Mac-

…spisovatelkou Marcelou Mlynářovou,
autorkou knih, které se v knihkupectvích umisťují již několik let v první de-
sítce nejprodávanějších knih. Její příběhy, plné životních zkušeností matky 
„samoživitelky“, oslovují zejména ženy svým humorem, vtipem a nadhle-
dem. I v naší městské knihovně patří k nepůjčovanějším. Málokterý čtenář 
ovšem ví, že tato rodilá Pražačka žije už hezkých pár let takřka v sousedství 
– poblíž Kunratic.
Téhle štíhlé, vzpřímené, modrooké blondýně byste ani náhodou nehádali 
jejích šestašedesát let, a to nejen pro její krásu a celkový vzhled, v němž se 
určitě odrážejí léta věnovaná baletu, stejně jako dlouhé roky, kdy se živila 
jako manekýnka. Ještě mnohem mladší vám bude připadat zvlášť poté, co 
s ní na kouzelném místě - v její chaloupce uprostřed zeleně - strávíte čas 
naplněný zajímavým povídáním a necháte se doslova zaplavit její nezměr-
nou pozitivní energií.
Kdy, jak a proč se stal nejsevernější cíp Čech vaším domovem?
V roce 2000 jsem rozdělila dětem všechno, co jsem měla. Dary byly veliké 
– peníze, byt, chalupa na Vysočině. Dala jsem jim vybrat, ať se dohodnou 
mezi sebou, co kdo chce, abych se vyhnula situaci v budoucnu, kdy by se 
mohlo řešit, že ten dostal tohle a ten tohle, ten víc a ten míň. S tím, že to 
je to poslední, co ode mne dostanou a tím končím, dál už si budu žít svůj 
život. To bylo poté, co mne moje dnes třiadevadesátiletá matka vyzvala, 
abych se nastěhovala k ní. Ale sotva jsem tohle udělala, matka si to roz-
myslela a rozhodla se, že ve svém věku má nárok na svůj klid. S tím jsem 
souhlasila, chápala jsem to, ale tím okamžikem jsem vlastně neměla kde 
žít. Bylo pro mě podstatné najít něco honem, neměla jsem moc času. Vidě-
la jsem asi tři nemovitosti, až jsem přijela sem. Za šíleného počasí, bylo to 
v listopadu, byla zima, tady to všechno bylo promáčené, zahrada rozrytá od 
divokých prasat, ale přesto – něčím to na mě dýchlo, něco mě tu oslovilo, 
mělo to tady prostě TO NĚCO. Vůbec jsem tenhle kraj neznala, přesto, že 
hodně a ráda cestuji po republice. Ale ta příroda kolem, co jsem tady našla! 
Jsem blázen do přírody. Žádné prášky, terapeuti a tak. Příroda, dlouhé pro-
cházky, pohled z okna, pod kterým se procházejí srnky…
Koupila jsem to tady a stěhovala se sem hned v březnu příští rok. Začátky 
byly asi takové – vyvrácená okna, stará kamna a já tady ležela v kouři, ve 
starém kožichu a kulichu, v místnosti bylo stejně zima jako venku (smích). 
Nebála jsem se, to ne. Kdyby sem někdo přišel za účelem mě znásilnit, jsem 
přesvědčená, že by v hrůze utíkal a utíkal, zastavil by se až na náměstí ve 
Šluknově (smích). Nastěhovala jsem se a hned jsem to začala dávat dohro-
mady. Jsem dříč a stejně jako se umím nafintit, když jdu do společnosti, tak 
se stejnou odhodlaností dřu jako kůň, když se do něčeho pustím. Zakousnu 
se, jsem prostě ta beranice.
Kdy, za jakých okolností, přišlo vaše rozhodnutí napsat knihu?
Když byly děti malé, koupila jsem rozpadlou chalupu na Vysočině, aby-
chom se dostali z Prahy na čerstvý vzduch. Dávala jsem ji postupně dohro-
mady a jako samotná ženská jsem se přitom potýkala se spoustou malérů, 
problémů, neznámých zážitků. Bylo to šílené. Bylo mi líto to nezazname-
nat, a tak jsem deset let, každý rok přes zimu, všechny ty události sepiso-
vala. Mělo to být určené mým budoucím vnukům, aby jednou věděli, že 
neměli babičku úplnou „blběnu“. Svázala jsem to, nakreslila jsem k tomu 
i nějaké obrázky a darovala jsem to prostřední dceři. To bylo někdy v roce 
1996. Dcera mě přesvědčovala, že jsme národ chatařů a chalupářů a že 
s problémy, které popisuji, se určitě potýkalo víc lidí, kteří by si to rádi 
přečetli. Pak mi přinesla adresu, kam to mám odnést, a tak jsem tam šla 
a kniha vyšla. Později jsem si všimla, že ženské v mém věku se tak nějak 
psychicky sypou - těžko zvládají nastupující stáří, zdravotní problémy, roz-
kládající se partnerské vztahy a jsou z toho na prášky… Tak jsem začala 
psát právě pro tuto věkovou kategorii, protože můj názor je úplně jiný. Já 
žiju nejkrásnější třetinu mého života! Svým přístupem jim chci ukázat, že 
by se měly věnovat všemu, co mají rády, co je baví a co dosud třeba kvůli 
dětem a rodině nemohly dělat.
Jak vypadá váš všední den?
Fakt je, že jsem ranní ptáče a chodím brzy spát. To mám od dětství. Ale ji-
nak nemám v ničem pravidelnost. To je právě ta úžasná věc. Podle toho jak 
se probudím, jak mi přijde nálada. V podstatě střídám dlouhé procházky 
s psaním. Jeden den si unavím tělo, nohy a pročistím si hlavu, pak nechám 
nohy odpočinout, sednu ke stroji a hned píšu. Jen chci podotknout, že se 

nepovažuji za profesionálku, za spisovatelku. Já jsem vypravěčka. 
Píšete převážně o ženách a pro ženy. Jaký je váš vztah k mužům, jak 
moc jsou vaše knihy autobiografické?
Píši jen to, co jsem sama zažila. Žádné fantazie, zásadně nepřebírám zá-
žitky někoho jiného. Můj vztah k mužům je ryze kladný. Co je u mě nežen-
ského je to, že já bývala celý život ten lovec, já si vybírala. Ale dělala jsem 
to takovou formou, že si to ten chlap vůbec neuvědomil. Ani v tomhle věku 
nemohu říct, že by mě chlapi nebavili. Stále mě baví, ale od okamžiku, co 
jsem se rozvedla (vdaná jsem byla všeho všudy tři roky), prohlašuji: Muž se 
má použít, nikoli zastřešit!
Jakou vlastnost byste u muže nesnesla?
Těch je většina (smích), proto žádného nemám pod střechou. Já spíš mar-
ně hledám u chlapa nějakou kladnou vlastnost (smích). Ale čeho si u chla-
pů vážím, co se mi líbí – že dokáží být až do smrti klukem. 
A naopak, co od toho, kdo by vás zaujal, chcete?
Musí to být funkční charizmatickej chlap, který má rozhled, má zcestovaný 
svět a já si s ním tím pádem mám o čem povídat.
Kterou lidskou vlastnost nesnášíte a které si naopak vážíte?
Neserióznost, tu nesnáším. Ale v určité době jsem udělala selekci mezi 
údajnými přáteli, mám svůj svět, který jsem si „oplotila“ a pustím tam je-
nom někoho. Jinak tu společnost nechávám, ať se pere, hádá a závidí si za 
tím plotem. Já ji k sobě prostě nepustím, protože když se sejdete s takovými 
lidmi, ono se to na vás přenáší. A to já nechci dopustit. V tomhle jsem už  
trošku sobec, kolem sebe jsem si už uklidila a ten svůj dvorek chci mít čistý 
a nenechat si ho znovu zaneřádit. Ale nakonec, v těch šestašedesáti, proč 
už bych to neudělala.
A naopak musím říct, že nesmírně si vážím skutečného vlastenectví, které 
se nějak vytratilo. To si myslím, že už dneska mladí málo cítí. A pak věrnost 
– v jakémkoli směru.
Co je pro váš spokojený život nejdůležitější (krom zdraví samozřejmě)?
Svoboda a příroda. Žádný vnoučata, i když jsou pochopitelně taky na před-
ních místech žebříčku, ale dneska jsou ty děti pro mě už z jiného světa, jsou 
to „počítačové děti“ a mně počítač nesmí přes práh. Na druhou stranu 
jsem u nich stoupla v hodnocení, protože jsem akční babička, která žije 
sama na chalupě a cestuje všude sama.
Děkujeme za rozhovor. 
Milí čtenáři, pokud máte dojem, že jsme se v rozhovoru příliš nezabývali otáz-
kami, souvisejícími se spisovatelskou činností paní Mlynářové, ujišťuji vás, že 
to byl náš záměr. Plánujeme totiž  besedu pro veřejnost v průběhu ledna nebo 
února 2015 (podrobnosti se včas dozvíte), kde můžete autorce vašich oblíbe-
ných knih položit otázky sami.                                                                                                              (šti)

Donaldová, jinak všechny cestopi-
sy a životopisy – zvlášť malířů
Filmy: Cestopisné
Hudba: Podle nálady. Jako dcera 
Moraváka jsem postižená cim-
bálovkou. Jakmile děti slyšely, že 
v rádiu bude hrát cimbálovka, bě-
žely ho vypnout, protože věděly, že 
maminka si otevře víno...
Jídlo: Čína
Nápoj: Víno (bílé i červené, zvláště 
z Moravy)

Rychlá zpověď



Pletení z pedigu – Mgr. Tomáš Krákora, Květoslava Vidimská
každý čtvrtek 13:00 – 14:30 hodin - pro žáky 4. – 5. ročníků

Sportovní kroužek – Mgr. Tomáš Krákora
každý pátek 13:30 – 14:30 hodin - pro žáky 4. – 6. ročníků

Sportovní kroužek – Mgr. Jana Schneiderová, Mgr. Romana Jirků
každý sudý čtvrtek 13:30 – 15:00 hodin - pro žáky 1. – 3. ročníků

Česko-německý přírodovědný kroužek – Jana Rejzková
úterý 13:45 – 15:45 hodin - pro žáky 3. ročníku

Tenis – Mgr. Gabriela Krebsová
úterý 15:30 – 17:00 hodin - pro žáky 3. – 5. ročníků

Hra na flétnu – Lucie Bielíková
úterý a čtvrtek od 12:40 – 13:30 hodin - pro žáky 1. – 3. ročníků

Příprava na přijímací zk. z matematiky – Mgr. Jaroslava Rostová 
a Mgr. Alena Švarcová

pondělí 14:00 – 15:00 hodin - pro žáky 9. ročníku
Rybářský kroužek – Mgr. Ivana Ganišinová

jednou za 14 dní v úterý od 15:00 – 16:30 hodin (v budově ZŠ Žižkova 
ul. 722) - pro žáky 1. a 2. stupně
Košíková – Jan Švarc

ve středu od 13:00 - 18:00 hodin - pro žáky 1. a 2. stupně (časy pro žáky 
jednotlivých ročníků budou upřesněny – dle zájmu)
Florbal – Jan Švarc

v pondělí 15:30 - 17:00 hodin - pro žáky 2. stupně
Florbal – Mgr. Petra Gallová

každé pondělí 17:00 – 18:00 hodin - pro žáky 1. a 2. stupně
Odbíjená – Mgr. Petra Gallová

každý čtvrtek 15:30 – 17:00 hodin - pro žáky 2. – 9. ročníků
Konverzace v anglickém jazyce – Mgr. Kateřina Zahejská

od druhého pololetí pro žáky 1. ročníku
Sportovní kroužek – Hana Syrochmanová

od druhého pololetí pro žáky 1. ročníku
Učení i mluvení je hra – Mgr. Iveta Viktorinová

pondělí 14:30–15:30 hodin (gymnastika mluvidel a posilování dílčích 
funkcí – sluchové a zrakové vnímání, pohybová koordinace a motorika). 
V této době budeme využívat programu KUPREV a KUMOT.

pondělí 15:45–17:00 hod. individuální schůzky za přítomnosti rodiče 
(logopedická náprava, programy KUPOZ a MAXÍK)

určeno dětem 1.–3. ročníků, které nesprávně vyslovují a dětem, kte-
ré mají diagnostikovány SPU či ADD (ADHD) nebo mají příznaky těchto 
potíží

maximální počet dětí ve skupince je 12. Pokud by byly skupinky dvě, 
střídaly by se po dvou týdnech.

v případě zájmu o program KUPOZ  a po předchozí domluvě mohou 
být zařazeni do individuální nápravy i žáci 4. a 5. ročníku 
ŠD a ŠK:
Výtvarný kroužek – Irena Fišerová

každé pondělí od 15:00 – 16:30 hodin - pro žáky od 2. ročníku
Výtvarný kroužek – Martina Šimonková

každé pondělí 15:00 – 16:30 hodin - pro žáky od 2. ročníku
Redakční kroužek – Tomáš Rozvoral, DiS.

pondělí 15:30 – 16:30 hodin - pro žáky 4. – 9. ročníků
Výtvarný kroužek – Tomáš Rozvoral, DiS.

středa 15:30 – 17:00 hodin - pro žáky 4. – 9. ročníků
Další aktivity:
Pravidelné doučování žáků 6. a 7. ročníků – Sabina Siváková

každé úterý 7:15 – 7:40 hodin nebo každý čtvrtek 14:00 - 15:00 hodin
Pravidelné doučování žáků 8. a 9. ročníků – Sabina Siváková

každý čtvrtek 15:15 – 16:00 hodin
Časopis POD LUPOU – Bc. Eva Žďánská, Tomáš Rozvoral, DiS.

možnost průběžného odevzdávání příspěvků pro žáky 1. a 2. stupně

a k t i v i t

Každý rok nabízí naše základní 
škola svým žákům velké množství 
možností, jak trávit volný čas. Neji-
nak tomu je i v letošním školním 
roce, kdy byl navíc od 1. září 2014 
při naší škole otevřen školní klub.
Bližší informace o organizaci a pro-
vozní době klubu naleznete velmi 
podrobně rozepsány na webových 
stránkách naší školy.
Zájmové útvary organizované naší 
školou pro žáky 4. – 9. ročníků nyní 
spadají pod činnost školního klubu 
a dle vyhlášky o zájmovém vzdělá-
vání je činnost těchto kroužků zpo-
platněna. 
Žáci, kteří se hlásí do kroužku, 
musí vyplnit přihlášku do školního 
klubu a uhradit 100 Kč za pololetí. 
Tato částka bude využita pro potře-
by jednotlivých kroužků. Pokud je 
žák již členem školního klubu, při-
hlášku již vyplňovat nemusí a další 
poplatek již nehradí.
Doufáme, že se vašim dětem bude 
ve ŠK i v zájmových útvarech líbit, 
a naše škola tak přispěje k  smyslu-
plnému trávení jejich volného času.
Školní klub je otevřen přihlášeným 
žákům po uhrazení poplatku 125 
Kč za pololetí každý všední den, kdy 
probíhá vyučování a to v ranních 
a následně i odpoledních hodinách. 
Ráno 7:00 – 8:00  
Odpoledne 12:30 – 16:00
V rámci školního klubu jsou v jeho 

prostorách nabízeny žákům násle-
dující aktivity:
Pondělí 14:00 – 15:30 sportovní 
aktivity – v přírodě, na hřišti, v tě-
locvičně
15:30 – 16:30 redakční kroužek
Úterý 14:00 – 16:00 výtvarné čin-
nosti
Středa 15:30 – 17:00 výtvarný 
kroužek
Čtvrtek 14:00 – 16:00 odpoledne 
s knížkou
Pátek 14:00 – 16:00 soutěžní od-
poledne – společenské hry, kvízy, 
rébusy apod.
Jak se do školního klubu dostaneš?
Ráno je od 6:40 hodin otevřen 
vchod u šaten, kde si tě vychovatel 
vyzvedne a v 7:00 hodin odvede do 
klubu. Následně v 7:15 hodin se 
znovu otevře vchod a pověřená ko-
legyně tě do klubu doprovodí.
Odpoledne si tě po čtvrté a páté 
vyučovací hodině vyzvedne vycho-
vatel na určeném místě a doprovodí 
do klubu. Když končíš šestou vyu-
čovací hodinu, tak si tě vychovatel 
vyzvedne v šatně a společně všichni 
odejdete na oběd do jídelny. Ti, co 
oběd nemají, počkají s vychovate-
lem v jídelně, až se ostatní najedí, 
a následně společně odejdete do 
klubu nebo za připravenými akti-
vitami.

Mgr. Renata Sochorová 
zástupce ředitelky

Spustili jsme nový web školy, 
tato změna zajistí lepší přístup k informacím:

http://www.zssluknov.cz/



Provozní doba:

Bc. Andrea Přidalová 

...se na zámku o temných nocích 
prochází Bílá paní – zesnulá hra-
běnka Marie Terezie z Dittrichštej-
nu?
Její pověst Vám přinese příští číslo 
Šluknovských novin…

Prvního října byla v přízemí Šluknovského zámku zahájena výstava foto-
grafií znázorňujících činnost Olgy Havlové ve prospěch lidí s handicapem. 
Tato výstava vznikla před čtyřmi roky k 20. výročí založení Výboru dobré 
vůle – Nadace Olgy Havlové. 
I vy můžete vidět 33 fotografií umístěných na 26 panelech, které zobra-
zují počátky činnosti výboru, setkávání paní Olgy s dětmi a dospělými se 
zdravotním postižením, ale také se spřízněnými osobnostmi, například 
s princeznou Dianou, hercem Alainem Delonem či španělskou princeznou 
Kristýnou. 
Výstava potrvá do 31. října 2014 a bude otevřena každý den od 9:00 do 
17:00 hodin, proto neváhejte a přijďte se podívat - srdečně vás zveme.
Vstupné je 20 Kč.

Regionální informační centrum ve 
Šluknově se již tradičně zapojilo 
do letní soutěže, kterou pořádala 
Asociace turistických informačních 
center ČR ve spolupráci s VLP, a.s., 
(Vltava-Labe-Press, a.s.) která je 
vydavatelem regionální sítě Deníku 
a portálu www.denik.cz.
Soutěž probíhala od 16. června do 
31. července na webových strán-
kách Deníku. Hlasovalo se o nej-
oblíbenější informační centrum 

v Ústeckém kraji. Konkurence 
byla obrovská. Letos se do soutěže 
přihlásilo celkem 37 informačních 
center z celého kraje.
Regionální informační centrum 
si očividně získalo své spokojené 
návštěvníky. Až koncem července 
ztratilo svou první příčku a nako-
nec tak zůstalo na krásném druhém 
místě.
Je to zásluha vás spokojených zá-
kazníků a my za důvěru děkujeme.

Zaměstnanci Odboru kultury MÚ připravili na konec měsíce srpna a po 
celé září svým návštěvníkům velice pestrý program.
Rozloučení s prázdninami
29. srpen byl určen pro děti a dospělé, kteří se chtěli stylově rozloučit 
s prázdninami. První vystoupení Michaely Dolinové ,,Letní sněhánky“ 
bylo jako šité na míru pro děti, které jsou zvídavé a rády se dozvědí něco 
nového. Následoval koncert skupiny ,,Trio George Band“, který zaujal jak 
děti, tak hlavně dospělé. 
Dny Evropského dědictví
V rámci těchto dnů, které probíhaly od 5. září do 7. září, měli návštěvníci 
možnost prožít dobovou prohlídku v kostýmech, a to zcela zdarma. Během 
této mezinárodní akce se však na zámku provádělo pouze dvakrát. Byla to 
jedinečná příležitost spatřit náš krásný zámek od půdy až po sklep a neza-
platit za prohlídku ani korunu. 
Lesnický den
Pořadatelem akce, která se konala 13. září, byla Střední lesnická škola 
Šluknov. Zámek a park navštívilo více jak 450 návštěvníků, kteří navští-

vili zajímavé přednášky, rozšířili své informace o škole a jejích studentech, 
poslechli si hudbu v parku, a také se vydatně najedli. Hlavním účelem bylo 
sejít se a to se opravdu povedlo. Akce byla velice úspěšná a tímto děkujeme 
škole za krásnou propagaci.
Festival lokální ekonomiky
Víkend 20. – 21. září byl ve znamení festivalu. V parku se nacházely far-
mářské trhy se značkou regionálního produktu a také se konala různá vy-
stoupení. V zámku pak proběhly odborné konference, které mohl navští-
vit kdokoliv a mohl si tak rozšířit své obzory jak v turistickém ruchu, tak 
i v místní ekonomice. I přes velkou propagaci byla návštěvnost velice nízká.
V parku i v zámku měli lidé možnost navštívit akce různorodého charakte-
ru. Všechny tyto dny byly organizačně velice náročné, pracovalo se na nich 
přes půl roku, a proto nás mrzí, že na akce dorazilo tak málo lidí. Věříme 
však, že se tento stav do budoucna změní. 
Tímto bych chtěla poděkovat celému organizačnímu týmu, který se na 
všech akcích podílel. Odvedl totiž vynikající práci.
Viz foto na str. 11                                                                            Bc. Andrea Přidalová 

Na vědomost se dává… město Šluk-
nov, Odbor kultury prosí veřejnost:
Vyzdobte spolu s námi prostory 
Šluknovského zámku v duchu Hal-
loweenu.
Velice prosíme všechny děti, do-
spělé, mateřské a základní školy 
o zapojení se do přípravy. Pro na-
vození té správné atmosféry bude-
me potřebovat dýně a vše, co patří 
k Halloweenu. Všechny vaše výrob-
ky můžete nosit do Šluknovského 
zámku již nyní od 09:00 do 17:00 
hodin a zámek budou zdobit po 
celou dobu Halloweenu a také při 
Halloweenském zámeckém veče-
ru 31. 10. 2014 .

Ráda bych se vrátila k dvěma člán-
kům paní Helgy Hoškové v minu-
lém čísle Šluknovských novin. Tyto 
články obsahovaly dvě pověsti ze 
Šluknova a z Království. 
Obě tyto pověsti samozřejmě vel-
mi dobře znám, neboť je již v osm-
desátých letech přeložil a upravil 
můj manžel Ing. Boris Trantina. 
Tyto pověsti pak nechal na vlastní 
náklady svázat a věnoval je míst-
ní knihovně, kde si pak našly řadu 
čtenářů. 
Později k těmto pověstem přibyly 
ještě další historické práce k dě-
jinám Šluknova. Řadu pověstí 
a úryvků ze svých historických 
prací manžel uveřejňoval také ve 
Šluknovských novinách. Nakonec 
ve spolupráci s městem Šluknovem 
vyšla v roce 2000 brožura Historie 

Šluknova, která je kompilací všech 
těchto prací. Zde jsou obsaženy 
všechny tyto pověsti, včetně obou 
pověstí uveřejněných v minulém 
Šluknováčku. Tato brožura je dod-
nes k dostání v RIC ve Šluknov-
ském zámku. 
Poněkud mě tedy překvapila zmín-
ka paní Hoškové o přípravě další 
brožury s pověstmi, zvláště když 
uveřejněné pověsti jsou takřka to-
tožné s těmi, které manžel zařadil 
do již zmíněné Historie Šluknov-
ska. Myslím, že jde tak trochu, jak 
se říká, o nošení dříví do lesa. Ale 
budiž. Domnívám se sice, že nové 
vydání téhož, tedy již vydaných 
pověstí, je zbytečné, pokud nejde 
o nové, nějakým způsobem inova-
tivní zpracování, ale to je věc vyda-
vatele. Jen mě poněkud zarmouti-

lo, že ve zmínce o připravovaném 
vydávání pověstí paní Hošková již 
existující vydání pověstí od inžený-
ra Trantiny (a jeho zásluhy na roz-
šíření pověstí mezi šluknovskou ve-
řejnost) vůbec nezmiňuje, i když je 
velmi dobře zná, neboť manželovu 
spolupráci při podobných projek-
tech často využívala.
Jsem tedy ráda, že jsem alespoň já 
těmito několika řádky mohla připo-
menout dílo mého manžela, který 
nezištně strávil mnoho času překla-
dy, úpravou a hovory s pamětníky, 
aby tak široké šluknovské veřejnos-
ti přiblížil historii Šluknova. 

Drahoslava Trantinová

Pozn. red.: Připravuje se brožurka 
o Království, nikoli další brožurka 
pověstí. 



„Studánka v Císařském“ – projektová dokumentace na rekonstrukci byla 
vypracována již v březnu 2014 a v rámci stavebního povolení bude zrekon-
struována celá zpevněná plocha do AB koberce a to i pro parkování, dále 
bude příští rok provedena výsadba zeleně pro zkrášlení celé lokality.
Do konce října  zde instalujeme lavičky pro posezení, rošt pro položení 
nádoby k naplnění vody ze studánky, vybudováno zastřešení – stříška pro 
zdroj vody. Současně bude proveden rozbor vody.
Oprava kašny v Jungmanově ulici není v současné době připravována. 
ORŽP musí především prověřit přítok – zdroj vody do kašny. Určitě se 
tímto nápadem a možností budeme příští rok projekčně zabývat.

Za ORŽP Ing. Dagmar Mertlová

Mile mne překvapil pohled na pracovníky technických služeb, kteří v po-
lovině září 2014 pokládali dlažbu okolo kašny proti krámku v Císařském. 
Myslím si, že nejen já, ale i lidé, kteří si sem chodí pro vodu, a také řidiči, 
kteří se zde zastavují, aby se občerstvili, budou mít radost, že již nebudou 
muset šlapat v blátě. Přála bych si, aby byl vylepšen celý plácek. Okolo kon-
tejnerů byl většinou neuvěřitelný nepořádek a doufám, že si lidé úpravy 
budou vážit a budou odpad odkládat tam, kam patří. 
Ještě mne napadá jeden dotaz: Počítá se s tím, že bude upraven také prostor 
okolo kašny u bývalé Waldhauserovy továrny v Jungmannově ulici, kam si 
lidé také chodí pro vodu? 
A hlavně si přeji, aby voda zůstala pitná. Připomíná mi totiž dětství, kdy 
celému Šluknovu tekla z kohoutku voda z Číhané.

Šluknov bude mít novou ovocnou 
alej, zapojte se do její výsadby!
Město Šluknov uspělo při získání 
další dotace v oblasti veřejné zele-
ně, tentokrát u Nadace ČEZ, kte-
rá částkou 157 791 Kč podpořila 
projekt: „Výsadba ovocné aleje na 
Knížecí“, která zahrnuje výsadbu 
180 ks ovocných dřevin podél cesty 
vedoucí od studánky u silnice na Cí-
sařský přes pastviny okolo Ptačího 
vrchu až k osadě Knížecí. Výsadba 
ovocné aleje v tomto rozsahu (cel-
ková délka přes 2 kilometry) nebyla 
ve Šluknově realizována již celou 
řadu let a je ze strany města prv-
ním krokem k navracení ovocných 
stromů do naší krajiny, kam před 
válkou neodmyslitelně patřily.
Výsadba by měla proběhnout na 
konci října a pokud máte zájem si 
vysadit vlastní strom, velmi rádi 
přivítáme vaši pomoc nejen pro-

to, že se bude sázet opravdu vel-
ký počet stromů, ale i proto, že si 
myslíme, že by veřejnost měla mít 
možnost se aktivně zapojit do péče 
o zeleň ve městě. Případní zájem-
ci se mohou kdykoli v pracovních 
hodinách MÚ informovat či hlásit 
u pana Chrousta v kanceláři ORŽP 
či na emailu chroust@mesto-sluk-
nov.cz a telefonu 412 315 316.
Zájemcům předem děkujeme a tě-
šíme se na výsledek, který by měl 
oživit krásnou, ale trochu zapome-
nutou cestu na Knížecí.

Za ORŽP Ing. Martin Chroust

Foto a text: Helga Hošková

Vážená paní Mgr. Džumanová, rád bych vyjádřil poděkování Vám a Měst-
skému úřadu ve Šluknově. 
Vás jako starostku bych chtěl poprosit, abyste vyjádřila poděkování za-
městnancům odboru životního prostředí za jejich vřelé a příkladné vystu-
pování při jakémkoli jednání.
Rád bych vyzvedl jednání paní Ing. Mertlové a pana Polesného, kterým pa-
tří dík za úspěšné dokončení opravy mostu a odvodnění cyklistické stezky 
v Rožanech. Doufám, že se bude Městský úřad Šluknov dál stavět k problé-
mům, které vzniknou, a obyvatelé Šluknova je budou chtít řešit.

Josef Vančura, Šluknov

Jak rodiče poznají, že má jejich dítě problémy se závislostí na návykových 
látkách, experimentuje s nimi, nebo drogami řeší své či rodinné problémy? 
V minulém článku jsem se zmiňoval o typických projevech, jako jsou změ-
ny nálad a chování, zhoršení prospěchu ve škole, nezájem o to, co dítě do 
té doby bavilo, pozdní příchody, „mlžení“ kolem toho, co dítě dělalo ve vol-
ném čase, neplnění základních povinností, lhaní a podobně. Toto vše však 
u dospívajících mohou způsobit také neshody rodičů, rozvod, šikanování, 
nešťastné lásky nebo začínající psychické problémy.
Existuje však ještě jeden typický projev, při kterém by rodiče měli zbystřit. 
A to tehdy, pokud jejich dítě začne takzvaně „lavičkovat“. To znamená, že 
začne pravidelně a často posedávat s partou po parcích nebo odlehlejších 
či opuštěných místech ve městě. Jakou náplň lavičkování má? Tu nejjedno-
dušší a nejpohodlnější – zakouřit si cigarety, později i marihuanu, pustit 
si patřičný hudební doprovod z mobilu, k tomu popíjet alkohol (víno, pivo 
nebo co se sežene) a vrcholem bývá zkoušení a užívání drog tvrdých, ve 
Šluknově levnějšího pervitinu, lysohlávek, toluenu a dalších. Přitom vzni-
ká bujará a hlučná zábava spojená s velkým nepořádkem, odpadky a van-
dalismem v místě „mejdanu“ či cestou z něj domů.
Doby, kdy slova dítěte při odchodu „jdeme s klukama nebo holkama ven“ 
znamenala opravdu jít se projít, zajezdit na kole či prozkoumávat okolí, 
jsou pryč. I přes slušnou nabídku zájmových činností chodí dnes velký po-
čet dětí někam z očí veřejnosti – lavičkovat.
Pokud dítě lavičkuje, je ošemetné se uklidňovat tím, že v partě je kromě 

pochybných „týpků“ i někdo slušný. Nečinně přehlížet lavičkování je ba-
lancováním na tenkém ledě života a zdraví dítěte. Že chování i slušného 
a rozumného jedince, natož dítěte, v partě, davu, skupině lidí je úplně jiné, 
vědí psychologové už řadu let. Parta dodává odvahu, každý se chce vytáh-
nout, upozornit na sebe, dělat frajera. Chování v davu je iracionální, bez 
sebekontroly, bez vlastního názoru, až instinktivní. Dav ovládá většinou 
jeden vůdce, který si něčím vynutí či získá autoritu. Kdo v pravidlech davu, 
tedy party nejede, nemilosrdně vypadne. (Le Bon – Psychologie davu, vý-
borná kniha na toto téma). A jaká jsou neúprosná pravidla lavičkování, už 
bohužel víme.
Myslet si, že se o případných problémech dítěte se závislostním chováním 
nebo jiných potížích dozvíte včas od kamaráda vašeho dítěte, je bláhové. 
Lavičkující dítě má kamarády jenom z party a jejich základním pravidlem 
je držet všechny informace jenom mezi sebou, daleko od, podle nich ne-
chápajících, dospělých. Pokud rodiče situaci podcení, mohou brzy s pře-
kvapením čelit již těžké krizi.
Dá se tedy vůbec nějak lavičkování předcházet? Ale jistě. Zájem rodičů 
o to, co dítě ve svém volném čase dělá, příjemné rodinné prostředí a láska, 
společné rodinné činnosti, zájmy, dobré rodičovské vzory a bezpečné záze-
mí. Pokud alespoň něco z toho dítě odmala zažívá, lavičkování mu nemá co 
lepšího nabídnout a ti, co ho mají jako koníček, mu budou k smíchu nebo 
spíš k pláči.

Mgr. Filip Kadeřábek, metodik prevence na ZŠ Šluknov



Název projektu: 
Kompostárna Šluknov, ID 115D242002579, CZ.1.02./4.1.00/13.22775 
Celkové náklady projektu: 20 150 400 Kč
Zdroj dotace: Operační program životního prostředí
Dotace SFŽP: 1 007 520 Kč
Vlastní finanční prostředky: 2 015 040 Kč

Bioodpady tvoří významnou součást odpadů vznikajících v každé do-
mácnosti, které bez dalšího třídění končí na skládce. Zde pak způsobují 
nežádoucí komplikace, které vznikají při rozkladu. Tříděním bio odpadu 
vzniká hodnotná surovina, kterou je možné dále zužitkovat. Komposto-
vání je možné označit za nejvhodnější technologii zpracování bio odpadu.  
S cílem využít bio odpad jako významnou složku odpadu a snížit náklady 
na likvidaci komunálního odpadu připravilo město v roce 2012 projekt 
„Kompostárna Šluknov“ a následně podalo žádost o dotaci, na základě 
které v letošním roce obdrželo i rozhodnutí o přidělení dotace na výstavbu 
kompostárny.
V srpnu letošního roku tedy byla zahájena stavba kompostárny na po-
zemcích bývalých uhelných skladů v Tovární ulici. V rámci výstavby bude 
postavena budova, kde kromě kanceláře bude uschována veškerá techni-
ka potřebná pro použitou technologii kompostování, na vjezdu bude vy-
budována nákladní váha, vzniknou boxy pro přijatý odpad a cca 2/3 po-
zemku bude vyasfaltováno. Ve spodní části vznikne deponie „hotového“ 
kompostu. Roční kapacita kompostárny bude více než 2000 tun odpadu, 
přičemž se jedná o první a prozatím jediné zařízení svého druhu v našem 
regionu
Technologie potřebná pro tento typ kompostování zahrnuje traktor s na-
kladačem, pásový překopávač kompostu, míchací zařízení a rotační síto. 
Svoz bio odpadu z veřejných ploch bude zajišťován stejně jako dosud pro-
středky technických služeb. Pro svoz bio odpadu z domácností bude nově 
pořízen svozový vůz a hnědé 240 l nádoby, které bude možno po dohodě 

s městem získat do každé domácnosti. Do těchto nádob je možno ukládat 
veškerý odpad ze zahrad, trávu, listí, slupky od brambor, zbytky ovoce a ze-
leniny, ořezané větve, staré květiny, apod. V žádném případě však tyto ná-
doby nebudou určeny pro ukládání zbytků jídel, stavebního či jiného odpa-
du. Svozy těchto nádob budou probíhat pravidelně 1x za 14 dní. V případě 
většího množství bio odpadu budou mít občané možnost vlastního odvozu 
přímo do kompostárny. Třídění bio odpadu nebude pro nikoho z nás po-
vinností, ale právem. V případě využití tohoto práva získá každý občan sle-
vu na současný poplatek za svoz komunálního odpadu. 
Vytříděním bio složky od klasického domovního odpadu dojde totiž ke 
snížení celkové produkce komunálního odpadu cca o 20 – 30 %, čímž se 
samozřejmě sníží i náklady na jeho likvidaci. A v neposlední řadě je nutno 
uvést, že kompostování je samo o sobě i šetrnější k životnímu prostředí.
A co s kompostem? Ten bude využíván při úpravách veřejných ploch, při 
údržbě veřejné zeleně a samozřejmě bude k dispozici zdarma pro všechny 
občany, kteří se rozhodnou třídit bio odpad.
Na závěr jen dodám, že provoz bude zahájen na jaře roku 2015.

Foto a text: Bc. Zdeněk Černý 
vedoucí Odboru komunálních služeb

Zdaleka ne všechno, co domácnosti 
už nepotřebují, musí skončit v po-
pelnici a pak na skládce nebo ve 
spalovně.  Stále větší důraz se dnes 
klade na maximální využití všech 
materiálů, které lze znovu použít. 
Stručně se tento přístup dá vyjádřit 
heslem „nejlepší odpad je ten, který 
nevznikne“.
Proto doma odpad třídíme. Je to 
sice o něco pracnější, než všechno 
smetí vysypat na jednu hromadu, 
přijde nás to ale mnohem levně-
ji. Platíme totiž jen za likvidaci 
směsného komunálního odpadu. 
O obaly nebo třeba staré elektro se 
na konci životního cyklu postarají 
jejich výrobci.
Vysloužilé elektrospotřebiče v sou-
časnosti celosvětově tvoří asi pět 
procent hmotnosti pevného domá-
cího odpadu, tedy zhruba tolik jako 
plastové obaly.
Množství elektroodpadu roste. 

Svoz tříděného odpadu – svoz 
pytlů s tříděným odpadem se usku-
teční 10. listopadu 2014. Sváženy 
budou žluté pytle s drobným plas-
tem a PET lahvemi, oranžové pytle 
s nápojovými kartony a nově také 
zelené pytle s drobnými kovy, např. 
plechovkami od potravin, od krme-
ní pro domácí zvířata, plechovky od 
piva apod. Pytle s vytříděným od-
padem připravte na obvyklou trasu 
den předem, tj. v neděli 9. listopadu 
2014. Mapa svozové trasy je k na-
hlédnutí na stránkách města Šluk-
nov – vše o odpadech. 

Upozorňujeme na to, že žluté, 
oranžové a zelené pytle s jiným od-
padem nebudou sváženy. Pytle na 
tříděný odpad obdržíte na MÚ ve 
Šluknově, odbor rozvoje a životní-
ho prostředí, anebo v Technických 
službách Šluknov spol. s r.o., Císař-
ský 378, Šluknov. 
Podrobnější informace o třídění od-
padů a svozu pytlů obdržíte tamtéž.

Za ORŽP Božena Naňáková

Všichni Evropané vyprodukují roč-
ně na osm milionů tun elektrood-
padu, jeho množství přitom rok od 
roku roste. Proto vznikl celý systém 
sběru, evidence a dopravy starých 
spotřebičů ke zpracovatelům, který 
končí recyklací a návratem drtivé 
většiny použitých materiálů do vý-
roby. 
Výrobci a dovozci se v České repub-
lice přiklonili k osvědčenému mo-
delu vytvořenému a prověřenému 
nejprve ve skandinávských zemích. 
Založili takzvané kolektivní systé-
my, neziskové společnosti, které 
zajišťují plnění jejich zákonných 
povinností. 
Míst zpětného odběru stále přibývá
Díky tomu máme všichni možnost 
zcela zdarma odevzdat jakýkoli 
vysloužilý elektrospotřebič na nej-
bližším místě zpětného odběru. Jen 
největší z českých kolektivních sys-
témů, ELEKTROWIN, jich za osm 

let své existence vytvořil na 12 000. 
Další stále přibývají. Jde o to, aby to 
nikdo neměl se svou starou lednicí, 
pračkou nebo třeba elektrickou za-
hradní sekačkou na nejbližší sběrné 
místo příliš daleko. 
Abychom mohli nabízené možnos-
ti využít, musíme splnit vlastně jen 
jednu – zato důležitou – podmínku. 
Odevzdávaný spotřebič nesmí být 
zbaven žádné důležité části. Pokud 
se totiž pustí do demontáže někdo 
jiný než odborník na zpracování, 
disponující vysoce specializovanou 
technologií, dochází k úniku škod-
livých látek, které mohou velmi 
vážně poškodit životní prostředí. 
Typickou ukázkou jsou freony ze 
starých lednic, které zvětšují ozo-
novou díru. Kvůli tomu se také ta-
ková lednice bez kompresoru bere 
jako odpad – a za jeho zpracování 
bychom už museli platit. 

Za ORŽP Božena Naňáková



Osm týmů z okolních 
domovů pro seniory 
hostil tento rok šluk-
novský Domov pro 
seniory a připravil 
skvělé olympijské hry. 
Soutěžilo se např.: Kdo 
nejrychleji oblékne pa-
nenku, zpáruje správné 
ponožky či najde v pís-
ku mušličky. Vyhráli 
vlastně všichni, protože 
se zúčastnili a výborně 
se pobavili. Ceny, me-
daile a skvělá hudba 
k tanci, to bylo zakon-
čení moc pěkného dne.



Muchomůrka Červená (nejedlá)
Květnatec Archeův (nejedlý) Foto hub: M. Traxlerviz článek na str. 12

viz článek na str. 16 Foto: David Hlinka



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 zámec-
ké kinokavárně, v kulturním domě 
nebo ve Šluknovském zámku. Vol-
ná vstupenka platí do konce roku 
2014.
Otázka na říjen: 
 V říjnu 1936 se narodil poslední čes-

koslovenský a první český prezident, 

který zemřel v prosinci 2011. Znáte 

jeho jméno?

Správná odpověď na otázku za mě-
síc září zněla: J. R. R. Tolkien. 
Vylosovaná byla odpověď paní 
Věry Wiesnerové ze Šluknova a ta 
si může v knihovně vyzvednout vol-
nou vstupenku na kulturní akce.

za kulturou
„Zachyceno objektivem“ - je název 
seriálu fotografií z kulturních akcí 
ve Šluknově, který je k vidění v hale 
městské knihovny.  

objektivem

V současné době jsou tu například 
zachyceny okamžiky ze Zámeckých 
slavností, z Dětského dne v Zámec-
kém parku, z Rozloučení s prázdni-
nami, z prvního týdne ve škole šluk-
novských prvňáčků apod.

V městské knihovně se často stává, že se tu potkají kamarádky, přítelky-
ně a známé, které si kromě doporučení oblíbené knihy, vymění i tipy na 
dobrou koupi („ve slevě mají...“ atd.), 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 
mailem ( knihovna@mesto-sluknov.cz) i vy. 
Takže následuje další z oblíbených receptů:
Domácí Koka sušenky
Suroviny:
200 g Hera
100 g moučkový cukr
240 g hladká mouka
100 g kokos
2 žloutky
2 lžíce kakao
Heru vyšleháme s cukrem, 
přidáme kokos, žloutky, mou-
ku a kakao. Tvoříme kuličky 
velikosti skleněnky a vidličkou 
rozmáčkneme nebo dáme do 

Snad mi laskavý čtenář nebude mít za zlé, když se rozepíšu o tom, jak hou-
by sbírat. Nejlepší je začít brzy ráno, protože je chladno a nelétají ještě tolik 

lisu na těsto a vytlačujeme tvary. Pečeme ve vyhřáté troubě.
Dobrou chuť!

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že 
opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý,Tetra hně-

dá a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: 15-20 
týdnů. Cena 149 -180 Kč/ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale 

téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční: 

V sobotu 18. října 2014
Šluknov – na 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 

Nabízím k prodeji novostavbu v lokalitě Království

Cena za hrubou stavbu je 880 000 Kč vč. - střecha, fasáda, okna a dveře.
Cena domu na klíč - 1 600 000 Kč. Více informací na č. 777 007 667.

mušky (Bedlobytky), které kladou vajíč-
ka, z nichž se líhnou larvy perforující tře-
ně a klobouky hub. Houby jsou také přes 
noc vychlazené a lépe snesou přepravu 
domů. Častokrát jsem narazil na místo, 
kde byly houby uříznuty u země a zbytky 
třeně zůstaly v zemi. Tyto zbytky za vlh-
ka hnijí a likvidují podhoubí. Uřezávat 
se mohou Václavky, Opeňky a ostatní 
houby rostoucí na dřevě. Roste-li houba 
ze země, je nejlepší ji vyjmout kroutivým 
pohybem a místo, kde rostla, zamáčk-
nout či zašlápnout. Mně se tento způsob 
osvědčil, protože nacházím na stejných 
místech houby několik let.
A ještě jednu připomínku - sbíráme jen 
dobře vyvinuté plodnice, které můžeme 

dobře určit. Mladé plodnice nemusejí mít dobře patrné hlavní poznávací 
znaky a to by mohlo znamenat vážný omyl.

Sekané houbové řízky
600 g hub, lžíci mléka, 1 cibuli, 
2 vejce, sardelovou pastu, 70 g 
másla, 250 g strouhanky, 150 g ole-
je, zelenou petrželku, pepř a sůl.
Očištěné, drobně nakrájené houby 
podusíme na zpěněné cibuli na čás-
ti másla. Když se voda vydusí, při-
dáme vejce, sardelovou pastu utře-
nou se zbytkem másla, pepř, sůl, 
zelenou petrželku a podle potřeby 
část strouhanky. 
Děláme bochánky, které obalujeme 
ve strouhance a smažíme na ole-
ji. Podáváme s bramborami nebo 
bramborovou kaší.

Harry (M. Traxler)Foto z výstavy „Naše, vaše houby“, další foto na str. 11



Než nastoupí do školy studenti, 
bývá v ní živo a zaměstnanci se roz-
hodně nenudí. Všechno musí být 
perfektně připraveno – rozvrh ho-
din, úklid tříd, aktualizace všemož-
ných školních dokumentů, organi-
zace opravných zkoušek, různých 
školení... 
Ale kromě toho všeho si kantoři 
rumburského gymnázia našli čas 
i na zcela netradiční akci.
Úterý 27. srpna, nejchladnější den 
letošních prázdnin a možná i jeden 
z nejdeštivějších. Přesto se brzo 
ráno plní vlak směr Jedlová zaměst-
nanci gymnázia. 
Z jedlovské zastávky se nám moc 

nechce, déšť je vytrvalý, i když ne 
prudký. Po půlhodince stoupání 
se okolní příroda halí do hustého 
mraku a se stoupající nadmořskou 
výškou připomíná spíš listopad. 
S výjimkou skupinky dětí z nějaké-
ho tábora nás obklopuje až tajemně 
liduprázdný les. Nálada je ale na-
vzdory počasí dobrá. Kolem desáté 
dorážejí ti nejrychlejší do vítaného 
sucha chaty na vrcholu Jedlové. 
Kvůli počasí ji máme sami pro sebe.
V plánu je ale ještě místní lanové 
centrum. V mokru a zimě je to vel-
ká výzva, kterou nakonec přijme asi 
třetina přítomných. Po nezbytné in-
struktáži šplhají první odvážlivci do 

korun stromů a pouš-
tějí se do překonávání 
překážek. Někdo po-
stupuje s lehkostí, jiní 
mají po chvilce pocit, 
že přecenili své síly. 
Lana i dřevo kloužou, 
k zemi je daleko. Ale 
kolegové se povzbu-
zují a kantor se přece 
jen tak nevzdá. Nako-
nec všichni končí svou 
pouť s patřičnou eufo-
rií sjezdem na pevnou zem. Teplý 
oběd v hospůdce je pak příjemnou 
odměnou pro „lezce“ i prochlad-
lé diváky. Vydařený den končíme 

sprintem k vlaku, u něhož už pře-
šlapuje netrpělivý výpravčí.

Mgr. Lenka Laubrová
ředitelka školy

Hodinový stroj je starý bezmála 100 
let a za tu dobu měl již třikrát projít 
generální opravou. Ta se obvykle 
dělá jednou za čtvrt století, ale zde 
neproběhla ani jednou!
Bití je připojeno na zvony, které 
jsou v uzavřené zvonici, což nemá 
z akustického hlediska 
ideální řešení, ale lze ten-
to stav v budoucnu vylep-
šit elektronizací (jako na 
střední lesnické škole).
Ciferníky jsou skleněné 
bez přístupu k ručičkám 
zevnitř, avšak toto velmi 
nešťastné řešení je poplat-
né době vzniku, tím pocho-
pitelné. Všechny problémy, 
které se kdy na hodinách 
vyskytly, byly způsobeny 
tímto konstrukčním nedo-
statkem a jako „Achillova 
pata“ byly před několika 
lety řešeny, ale nebylo dosa-
ženo žádného konce. Mys-
lím, že to nebylo z finanč-
ních důvodů, ale nejspíš 
došlo k nějakému nedoro-
zumění a nebo selhal lidský 

Foto: Michal Bušekfaktor.

V současné době akutně hrozí 
zřícení střední části západního 
ciferníku. Je třeba ihned učinit za-
bezpečovací opatření, aby nedošlo 
k dalším škodám či újmě na zdraví. 
S trochou nadsázky si troufnu tvr-
dit, že šluknovský stroj je zajíma-

vější než Pražský orloj. Neboť za sto 
let nebyl nikdy vážně poškozen, ani 
se ho nikdo nesnažil nijak „vylep-
šovat“. Pokud nedojde ke „srážce 
s blbcem“, bude fungovat zcela 
spolehlivě po další staletí.

Aleš Leksa, Dolní Poustevna

...dne 16. 9. 2014 byla provedena 
plošná deratizace dešťové kanali-
zace na území celého města Šluk-
nova?

Za ORŽP Božena Naňáková

Začátek školního roku byl pro prv-
ňáčky ve znamení sportu. V pátek 
5. 9. se žáci prvních ročníků vydali 
do parku, kde pro ně bylo díky ne-
ziskové organizaci SPORT dětem, 
městu Šluknov a firmě Plaston 
připraveno „Prvňáčkovo sportovní 
dopoledne“. Firma Plaston také za-
jistila bohaté občerstvení. 

„Vínečko bílé“, „Nedaleko od 
Trenčína“, „Čerešničky“ a mnoho 
dalších lidových písniček znělo za 
doprovodu cimbálové muziky Bo-
huslava Eliáše z Liberce-Pavlovic 
zámeckou půdou.
Tento krásný večer v pátek 26. září 
nám připravil Odbor kultury MÚ 
a my za něj moc děkujeme. 
Myslíme si, že všichni, kteří tyto 
krásné písničky milují, si je určitě 
znovu rádi zazpívají. Třeba na Zá-
meckých slavnostech.

Věra Wiessnerová
Jana Heroutová

Helga Hošková

Srdečné blahopřání 
k narozeninám

Dne 17. září 
2014 oslavila 
své úctyhodné 
90. naroze-
niny 

paní Hildegarda Šímová.
Vše nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, 
dobrou náladu a ještě mnoho krás-
ných dnů do dalších let přejí dcera 
Anna s manželem, vnoučata Petra, 
Zuzana, Petr a pravnoučata.

Akci zahájila paní starostka Eva 
Džumanová, poté si slovo vzala 
paní Daniela Petroušková za firmu 
Plaston Šluknov. Celé dopoledne se 
sportovalo a nechyběla ani legrace 
a zábava. Pro prvňáčky a žáky pří-
pravné třídy bylo připraveno mno-
ho dovednostních her a soutěží. 
Velkými pomocníky byli žáci 9. B.

Na závěr proběhlo slavnostní vy-
hlášení výsledků a děti dostaly od 
firmy Plaston kufříky, ve kterých 
byly pastelky, bločky a hračka. Celé 
dopoledne jsme si moc užili i díky 
nádhernému počasí. Všem organi-
zátorům velmi děkujeme. 

pp Zahejská, Halamková, 
Syrochmanová, Jandová



Přivítali jsme nové občánky
Denisku Bílou
Emmičku Demeterovou
Šimonka Hertla
Adélku Fečkovou
Adámka Buška
Daniela Štefana
Esterku Schneiderovou
Radečka Stelmaščuka
Manželství uzavřeli
Martin Lust a Lenka Kezerová
Jesus Antonio Almeida Ortiz a Pav-

la Melicharová

Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 22. října uplyne 10 let od úmrtí 
našeho tatínka pana

Karla PETŘÍKA (Saláma),
na kterého si jistě vzpomenete, jak  
v zimě rozvážel lidem dřevo se svým 
koníkem Lukášem.
„Děkujeme za rady, které jsi nám 
dal, budeme se jimi řídit a životem 
můžeme jít zas dál.“
Za tichou vzpomínku všem, kdo 
jste ho znali, děkuje dcera Mirka 
s rodinou.

Den 13. září 
2014 je pro 
nás smutným 
dnem. Náhle 
zemřela sest-
ra, babička, 
prababička

paní Erika Vaňková.
S bolestí a láskou bude vzpomínat 
sestra Helga Francová.
Děkuji všem, kteří jste jí znali, za 
tichou vzpomínku. 

Anně Buškové 
z Království 

se 9. září v 7:33 hodin
v rumburské porodnici

narodil syn 

Adam Bušek. 
Měřil 53 cm a vážil 4,23 kg.

Martině Müllerové 
ze Šluknova

se 17. září v 18:15 hodin
v rumburské porodnici 

narodil syn 

Radek Stelmaščuk. 
Měřil 51 cm a vážil 3,75 kg.

Jitce Soukupové 
ze Šluknova 

se 20. září ve 1:25 hodin
v rumburské porodnici 

narodila dcera 

Ester Schneiderová. 
Měřila 51 cm a vážila 2,97 kg.

Rozloučili jsme se s
paní Vlastou Zemanovou
panem Tomášem Melničukem
panem Františkem Rašínem
paní Erikou Vaňkovou
paní Drahuškou Kučerovou

60 let
pp. Patkaň Zdeněk
Komárek Jiří
Kuruc Vladimír
Szabó Ludevít
65 let   
pp. Lužná Magda
Fišarová Věra
Sokolová Zlatuška
Zmrzlíková Zdeňka
Poťava Jaroslav
Kraušnerová Terezie
Krejčová Marie
Parkman Jaroslav
70 let
pp. Shneiderová Eva
Barcalová Marie
75 let 
pp. Wittgruber Gustav
Fedák Michal
Knobloch Vladislav
80 let 
pp. Šebková Marta
Horáková Marie

81 let
pan Svoboda Richard
82 let 
paní Bališová Irena
83 let 
pan Gampe Alfréd
84 let
paní Karalová Mária
85 let
pan Hrabě Václav
88 let
pp. Štrbová Brigita
Juhasová Helena
89 let
paní Grösserová Růžena
90 let
paní Šímová Hildegard
92 let
paní Paříková Miloslava
96 let
paní Ludwigová Kristina
101 let
paní Zenknerová Marie

Dne 22. října

2014 uplyne  

již 12 let, co 

nás navždy 

opustila 

paní Ruth Kožíšková. 
Stále vzpomínají synové Petr a Bo-
houš s rodinami a vnoučata.

Dne 16. října 

2014 uplynou 

2 roky, co nás 

navždy opus-

tila sestra 

paní Jana Andělová, 
roz. Kožíšková. 
Stále vzpomínají bratři Petr a Bo-
houš s rodinami.

Dne 2. října 
uplynul je-
den rok od 
chvíle, kdy 
nás navždy 
opustil mi-
lovaný man-

žel, tatínek, dědeček a pradědeček 

pan Oldřich Sedlák.
S láskou vzpomínají manželka Ma-

rie Sedláková a děti s rodinami.

V obřadní síni Šluknov-
ského zámku proběhlo 
27. září 2014 slavnost-
ní vítání občánků, na 
kterém jsme přivítali 
Jonáška Kopeckého, 
Emičku Vyskočilovou, 
Péťu Břeně, Jiříčka Skot-
nicu, Elišku Bretzkovou, 
Sárinku Láníkovou, 
Péťu Procházku, Lilien 
Xenii Bendovou, Květu 
Buchcarovou, Miriam 
Žáčkovou, Viktorku Svo-
bodovou.

Městský úřad jim při 
této příležitosti věnoval 
věcné dary a děti ze Zá-
kladní umělecké školy 
Šluknov pod vedením 
p. Patrika Englera si 
pro ně připravily malé 
hudební vystoupení.
Všem šluknovským 
občánkům i jejich ro-
dičům přejeme zdraví, 
lásku, pohodu a klid 
v jejich domovech.  

Jana Galbavá
matrikářka MÚFoto: Petr Zápotocký



Začal školní rok a mladí záchranáři se v poměrně hojném počtu sešli k prv-
ní schůzce a přívítali mezi sebe nové členy.
Tento školní rok se chceme začít věnovat i dětem předškolního věku. Sa-
mozřejmě budeme pokračovat s nácvikem první pomoci i u starších žáků 
a rádi bychom navázali na úspěchy z minulého školního roku. 
Tímto zveme všechny děti, jakéhokoli věku, nebojte se, nestyďte se a přijďte 
mezi nás. Naučíte se základy první pomoci, užijete si spoustu her, zúčastní-
te se různých soutěží a mnoha dalších akcí. Rádi vás přivítáme. 
Na konci minulého školního roku jsme dětem koupili nové uniformy a slí-
bili jsme, že hned na první schůzce děti v uniformách vyfotíme. Tímto 
plníme svůj slib a přikládáme fotografii v nových uniformách, které jsme 
získali za přispění Schrödingerova institutu. 

Dětský domov Lipová, a hlavně děti, děkují panu Kůlovi ze Šluknova za 
krásné malované obrázky, které jsou součástí dětského domova, a to již od 
5. října, kdy proběhl Den otevřených dveří. Věřte, že při každém pohledu 
na jeho tvorbu máme úsměv na tváři. 

Foto a text: Renata Mládková

Již 8. ročník cyklistického závodu určeného především pro děti z dětských 
domovů „Pytlákova schovanka“ se konal v polovině září a cílem této akce 
bylo představit dětem cyklo-orientační sport, ukázat krásy přírody v našem 
okolí, pobavit 
je a motivovat. 
Náš domov tvo-
řily dvě skupiny 
dětí, které si daly 
název „Černo-
ši“ a „Machři“. 
Trasa začína-
la na místním 
hřišti, pokračo-
vala směrem na 
Liščí, dále přes 
Jáchym a zpět. 
I když jsme 
měli dva menší 
chlapce, starší 
děti byly tole-
rantní a vždy na 
ně čekaly. Nešlo 
o to zvítězit, ale 
zúčastnit se. 
Večer proběhlo 
v y h o d n o c e n í 
a předání cen. 
Tímto děkujeme 
Tomáši Slava-
tovi, který je ga-
rantem závodu a panu starostovi Pavlu Svobodovi, který se o nás jako vždy 
dobře staral. Děkují děti z DD Lipová.

Foto a text: Renata Mládková

Za ČČK MS Šluknov Hana Holakovská



Z pohledu vývoje města tento časový údaj moc neznamená, z pohledu jedné 
jediné školy, která po celou tuto dobu měla nosný jeden obor, a to lesnictví, 
to není období krátké. Vím a věřím, že jsou školy, které mají delší historii, 
ale mnoho škol po celou dobu své existence nemá pořád stejné zaměření. 
Lesnická škola přišla do Šluknova v roce 1954 jako následovník Lesnické 
školy v Bělé pod Bezdězem. Bylo to v letech, kdy došlo k výměně obyvatel 
v celém Šluknovském výběžku a situace zde opravdu nebyla jednoduchá. 
Přesto jsme vděčni zakladatelům školy, že dokázali pomyslný strom vzdě-
lávání dobře zasadit, starat se o něj a vychovávat ho. Generace našich pe-
dagogů se pouze o něj stará a snaží se, aby při změnách vnějších vlivů naše 
škola obstála. 
Jsme jedna z mála škol, která i v letošním roce navýšila počet žáků a při po-
hledu na absolventy všech našich oborů, kteří se sešli 13. září v Zámeckém 

parku ve Šluk-
nově, je to vel-
mi zavazující. 
Na tomto místě 
děkuji všem bý-
valým žákům 
a kolegům za 
to, že se na nás 
přišli podívat, 
zavzpomínat, 
inspirovat nás 
v další práci 
a současným 
kolegům a žá-
kům za důstoj-
nou organizaci 
těchto oslav. 
Bylo by oprav-
du krásné dožít 

se stých oslav stejné školy, ve stejném městě, se stejným oborem. 

A jaké vlastně oslavy byly? Jejich vyvrcholení se uskutečnilo v rámci 2. Les-
nického dne, který byl spojen se setkáním absolventů z celé školní historie. 
Vždy bychom mohli být nespokojení, že mohlo přijet více bývalých studen-
tů, kteří naší školou prošli, ale my se snažíme hledat pozitiva. Více jak čtyři 
stovky prodaných vstupenek vnímáme jako úspěch a byli jsme u toho, když 
byla rozdmýchána stará, skoro zapomenutá, přátelství a také byla zažeh-
nuta  přátelství nová. 
Kromě samotného a asi nejdůležitějšího setkání absolventů, byl pro všech-
ny návštěvníky připraven pestrý program. Od odborných přednášek, přes 
ukázku kynologů, mykologů, sokolníků, vábičů, trubačů a lukostřelců, až 
třeba po mistrovské dílo dřevosochaře. Po celý den také děti mohly využít 
různé atrakce, které pro ně byly zdarma. 
Nejvíce nás potěšila pochvalná slova od samotných absolventů, kteří si celý 
den užili naplno a mnozí zůstali i po setmění na tradiční zábavě při hudbě. 
Jedno setkání a další Lesnický den skončil, a s tím pomalu začínají přípravy 
na ten příští, který ve svém názvu ponese již trojku. Naše škola je součástí 
města Šluknova, na jeho budoucím vývoji nám velmi záleží a chceme se na 
něm aktivně podílet. 

Letošní školní rok začal pro žáky naší střední školy 
milým překvapením. Po více než roční rekonstrukci 
se mohli nastěhovat do opravené budovy domova 
mládeže. Původní záměr rekonstrukce byl navýšit 
kapacitu budovy a tím umožnit provozovat pouze je-
den domov mládeže a do budoucna ušetřit provozní 

prostředky. 
Štěstí i zřizovatel stáli při nás a v průběhu roku se nám podařilo kromě 
původního záměru zrekonstruovat kompletně celý objekt, opravit střechu, 

udělat fasádu a koupit nový nábytek do všech prostor. 
Stále platí opakovaná věta, že štěstí přeje připraveným, toto ale nestačí. 
Musíte mít vůli, vizi a předsevzetí, které vám pomohou naplnit kolegové 
a přátelé školy. 
Před sedmi lety se spojily šluknovské střední školy v jeden subjekt. Od 
té doby se nám podařilo kompletně opravit budovu TGM, dále jsme pro-
vedli generální opravu topení a elektroinstalace na budově v Karlově ulici 
a z prostředků dotačních programů rekonstrukci dílen, nákup traktoru, 
vyvážecí soupravy a ostatních prostředků pro fungování praktického vy-
učování lesnických oborů.
Po letošní opravě domova mládeže můžeme říci, že naše škola už není tou 
starou šedivou školou, ale zařízením moderním, připraveným konkurovat 
ostatním vzdělávacím zařízením v ČR.  Odměnou pro všechny zaměstnan-
ce školy, kteří se do této činnosti aktivně zapojili, je nárůst počtu žáků v le-
tošním roce. Jsme asi jedinou střední školou v Ústeckém kraji, která toho 
dosáhla. 
Nezbývá nic jiného, než poděkovat všem, kteří přispěli k rekonstrukci do-
mova mládeže, a musím říct, že naše vize a cíle tím zdaleka nekončí.
Nemá cenu více nyní prozrazovat, budeme se držet pověry - ta přání, která 
se prozradí, se nesplní. Všem čtenářům přeji hodně splněných přání.
Viz foto na str. 11

Texty: Mgr. Bc. Rudolf Sochor
Foto: David Hlinka

http://www.lesnicka-skola.cz/

Foto: Roman  Brož



Již druhý ročník bě-
žeckého závodu se 
psem – Jiříkovský 
canicross - jsme po-
řádali na konci srpna 
a to v rámci sdružení 
Aktivní pes Jiříkov. 
I přes extrémně ne-
přející počasí, kdy 
pršet začalo těsně 
před zahájením naší 
soutěže a po celou 
dobu to s různými 
intenzitami deště tak 
zůstalo, se závodu 
zúčastnilo celkem 37 
běžců, ať už z okolí 
našeho města, tak 
i např. z České Lípy 
či Děčína. 

Tratě byly položeny v přilehlém 
okolí cvičáku, pro „velké“ byla 
délka tratě 3 km, pro děti 700 m. 
Taktéž závodili i jezdci na kolech 
a koloběžkách – jejich trať měřila 
4 km. Závodníci byli rozděleni do 
jednotlivých kategorií. Děti do 10 
let, junioři, muži, ženy, senioři a již 
zmiňovaná kola a koloběžky. 
Všichni soutěžící se s danými těž-
kými podmínkami poprali statečně 
a i přesto jsme si to v tom mokru 
užili. 
V dětské kategorii vyhrál Filip 
Ruml s Guessem, druhá byla Vane-
sa Poklopová s Roxy a třetí Aneta 
Marko s Elli. Juniorskou kategorii 
ovládl Adam Richter s Keisy, dru-
hý byl Dan Michalina s Rustym 
a třetí skončila Anežka Lhotáková 

s Bárnym. Za ženy vyhrála Jana 
Trojanová a Brett, druzí byli Lucka 
Dospělová a Charles a třetí skončili 
Kateřina Paličková a Alf. V katego-
rii mužů slavil vítězství Lukáš Rou-
ta s Dorinou, druhý byl Dominik 
Dubec a Guess a třetí Jan Müller 
s Corou. Seniory vyhrála Marké-
ta Švajerová a Falcon, koloběžky 
Monika Sládková a Armani. Na 
prvním místě v kolech byl Ladislav 
Málek a Deny, druhý skončil Jiří 
Hajduk s Bubu a třetí místo bral Ja-
roslav Vöröš s Roxy. 
Poděkování patří sponzorům, kteří 
věnovali pro naši akci ceny a mo-
tivovali tak závodníky k úžasným 
výkonům. 

Jaroslav Vöröš
Za sdružení Aktivní pes Jiříkov  

Košťany - SK Plaston Šluknov 0:2 (0:1) 
V tomto utkání (6. 9. 2014) jsme chtěli potvrdit aktuální dobrou formu, 
i když již bez pomoci Očipky z Vilémova, protože se zápasy navzájem kryjí. 
Navíc se zranil hned v úvodu Dobeš (stehenní sval), a tak muselo mužstvo 
dokázat, že to jde i bez nich. 
Od úvodu to byl vyrovnaný zápas. My jsme hlavně důsledně bránili a če-
kali na svoji šanci. První ji měl po přímém kopu Horák, když byl u míče 
dříve než brankář, ovšem hlavička skončila těsně vedle opuštěné branky. 
Po chvíli z podobné situace hlavičkoval Holešovský na zadní tyč, ale bran-
kář s vypětím všech sil zabránil gólu. Do třetice už to vyšlo! Krásný centr 
Knížka uklidil do branky Horák 0:1. Domácí si v první půli nevěděli rady 
a nevypracovali si žádnou gólovou šanci. 
Ve druhém poločase domácí přitlačili na pilu a vytvořili si větší tlak. Gól 
ovšem opět vstřelil Plaston, když po ose Žďánský-Zounar-Horák, posledně 
jmenovaný vystřelil přesně k přední tyči 0:2. Košťany si také vypracovaly 
tutovku, ale útočník přestřelil. Další šance Knížka ani Hajduka již brankou 
neskončily, a tak utkání skončilo dalším překvapivým vítězstvím Šluknova 
2:0. - branky: Horák 2 

Po utkání si zahráli navzájem na redaktory Dobeš s Horákem: 
Dobeš: Jak se cítíš po dnešním zápase? Myslíš, že se na tvé góly může Šluk-
nov spolehnout i v nadcházejících zápasech?
Horák: Unaveně! Myslím si, že nás je na hřišti jedenáct a ne jen já. Jsem 
rád, že to tam dnes dvakrát spadlo a vezeme tři body. Musel jsem tím vyna-
hradit mé neproměněné šance doma s Českou Kamenicí, kde mě zastoupili 
jiní a za to jim děkuji. Díky za dnešní utkání, které všichni odmakali. Spo-
lehnout se na mě v ostatních utkáních? Tak určitě! 
Horák: Jak se ti líbí po návratu z Vilémova ve Šluknově?
Dobeš: Tak určitě! Na jednu stranu jsem rád, že jsem se mohl vrátit, proto-
že Šluknov byl vždycky v mém srdíčku. Máme celkem mladý tým, který má 
svou kvalitu a výkonnost určitě ještě poroste. Navíc máme na hrotu Mor-
rise, který dokáže tým táhnout v klíčových momentech. Parta je dobrá, což 
se projevuje i na úrovni tréninků. Jsem rád, že tu můžu být a pomoci, i když 
mě trápí zranění. Snad se dám brzy do kupy. Věřím, že můžeme hrát v klidu 
v horní polovině tabulky. Šluknov jedem! 

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

V České republice se nedávno ob-
jevil nový sport, který sloučil fotbal 
a golf. Tak vznikl fotbalgolf. Pomy-
slnými vynálezci jsou dvě severské 
země, Švédsko a Dánsko. Poté se 
přes Německo dostal i k nám a kon-
krétně do Rumburku na Dymník. 
Ve dnech 5. - 7. 9. 2014 se tu konalo 
první otevřené oficiální Mistrovství 
České republiky. 
Pravidla se velmi podobají těm gol-
fovým, na dvou 18 jamkových hřiš-
tích se snažilo přes 90 přihlášených 
hráčů, hráček i dětí dostat fotbalový 
míč na co nejmenší počet kopů do 
jamek. 
Turnaje se zúčastnili hráči Česka, 

Německa, Švédska, Nizozemí, ale 
i jeden Brazilec. Město Šluknov re-
prezentovali: Michal Vajnar a Pepa 
Pazderka. 
Kluci společně vybojovali v turna-
ji dvojic solidní 9. místo. V jednot-
livcích se více dařilo M. Vajnarovi, 
který soustředěnou hrou vybojoval 
pěkné 19. místo. P. Pazderkovi se 
vedlo o poznání hůře. Bohužel se 
od něj Štěstěna odvrátila na jamce 
č. 6. Ve slibně rozjetém klání ztrátu 
již nedokázal dohnat a pořadím se 
propadl na konečné 34. místo. 
Vítězem, tudíž mistrem ČR, se stal 
trenér národní futsalové reprezen-
tace, zároveň i předseda FG asocia-

ce, Tomáš Neumann. Zbylé stupně 
vítězů obsadili borci z Německa. 
Velké díky patří především sponzo-
rům, kteří podpořili Pepu s Micha-
lem: Podlahářství Turiščev, Řeznic-

tví U Stožických, David Löw.
Těšíme se na další sportovní zápo-
lení, kde budeme držet palce přede-
vším Šluknovákům. 

Dušan Blanár 



Řádková inzerce: Pronajmu nebytový prostor v Rumburku na pěší zóně. Prostor se nachází v přízemí s vchodem z chodby. Lze ho využít např. jako 
kadeřnictví (již zkolaudováno), salonek s manikúrou či pedikúrou nebo i ve vzájemné kombinaci. Lze využít i jako kancelář, prodejnu aj. Plocha provo-
zovny je 28 m2, k dispozici je vlastní WC. Ohřev vody zajištěn vlastním bojlerem, topení plynové, voda s vlastním odečtem. K dispozici je dále světelná 
reklama viditelná z pěší zóny a posezení pod pergolou v zahradě. Nájemné: 5 500 Kč/měs. Další poplatky: záloha na plyn (topení) 1 250 Kč/měs., voda 
a el. en. dle skutečné spotřeby. Bližší informace na tlf. č.: 773 985 561.

Ing. Zbyněk Linhart, kandidát do Senátu za okres Děčín - volební číslo 5 
Proměnil jsem Krásnou Lípu, zviditelnil České Švýcarsko, na řadě je celé Děčínsko!

BABY CLUB KRTEČEK 
z Dolní Poustevny pořádá 

samoprodejní

PODZIMNÍ BURZU OBLEČENÍ
sobota 18. října 2014 od 15:00 do 18:00 hodin 

(prodávající už od 14:30 hodin)
Národní dům v Dolní Poustevně - velký sál 1. patro 

(adresa: ul. Nádražní č. p. 245 v Dolní Poustevně)
Přijďte k nám něco prodat nebo si dobře nakoupit:

oblečení pro děti i DOSPĚLÉ, 
dále těhotenské oblečení, hračky, knížky, 

kočárky, autosedačky atd.
Podmínky:

- vstupné pro prodávající - 50 Kč za prodejní 
místo (stolek)

- počet prodávaného zboží je neomezený
- zboží není třeba předem sepisovat ani oceňovat

Bližší informace naleznete na webu 
http://babyclubkrtecek.webnode.cz/burza/ 

nebo na Facebooku - BABY CLUB KRTEČEK.
Hanka Kalubová

BC Krteček, Dolní Poustevna
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