
Vybíráme z obsahu:

Soutěž „Sběrný dvůr roku 2015“  3
Pivo na zámku 7
Slovo senátora                8, 9
Zachyceno objektivem 10, 11
Termín uzavření knihovny 12
Mistrovství světa ve fotbalgolfu 19

Telefon redakce: 412 386 219 • e-mail: sluknovak@mesto-sluknov.cz, uzávěrka č. 9 - 25. 8. 2015

CENA 5 Kč • VYDÁVÁ MĚSTO ŠLUKNOV SRPEN 2015 • ČÍSLO 8

Město získalo od Nadace ČEZ dotaci 
na vybudování Oranžového hřiště
Ve Šluknově si mohou „hrát“ již 
i dospělí
Město Šluknov se v průběhu letoš-
ního roku připojilo k řadě českých 
měst a obcí, na jejichž území vyrost-
lo tzv. Oranžové hřiště – tj. hřiště 
financované z prostředků Nadace 
ČEZ. V našem případě se nejedná 
o standardní dětské hřiště, nýbrž 
o tzv. fitpark – venkovní fitness,  
skládající se z osmi posilovacích 
strojů, které jsou svou specifikací 
navrženy tak, aby je mohly využívat 
všechny věkové skupiny občanů, od 

Vážení spoluobčané, v rubrice „Fámy a fakta“ se budeme snažit vyvracet 
všemožné smyšleniny a dezinformace, které jsou v našem městě a jeho okolí 
rozšiřovány, mnohé z nich už dlouhé roky a zcela účelově. Současně se bude-
me snažit na tyto lži, polopravdy a mýty reagovat, aby nedocházelo k dalším 
dezinformacím. 
Fáma: 
Prý se má na sídliště přistěhovat až 1 000 obyvatel z řad emigrantů?
Fakt: 
Ne, nepřistěhují se. Dle informací získaných od vedení města se tato dez-
informace nezakládá na pravdě, dokonce z hlediska kapacity sídliště je to 
nemožné.                                   .                                  Šéfredaktor Mgr. Petr Tomanec

Fámy

Fakta

mládeže až po starší ročníky.
Fitpark naleznete v Tyršově ulici 
pod sokolovnou v těsné blízkosti 
dětského hřiště v Lužické, čímž se 
nabízí možnost aktivního trávení 
volného času např. i pro rodiče, kte-
ří navštěvují stávající hřiště se svý-
mi ratolestmi. Cvičební stroje slou-
ží k masáži a relaxaci, procvičování 
ramen, posilování horních i dolních 
končetin, procvičování zad a pasu 
či zlepšování krevního oběhu.
S používáním strojů budete sezná-
meni nejen v provozním řádu trvale 

umístěném ve fitparku, ale přede-
vším v rámci slavnostního otevře-
ní, které proběhne 18. 8. ve 14.00 
hodin a kterého se, kromě zástupců 
města, zúčastní i instruktor firmy 
COLMEX, která posilovací stroje 
dodala. 
Srdečně šluknovské občany na 
slavnostní otevření oranžového 
hřiště zveme a doufáme, že se tak 
městu Šluknov podařilo opět roz-
šířit nabídku využití volného času 
i pro skupiny občanů, kterým právě 
toto hřiště dosud chybělo.

Oranžové hřiště bude realizováno 
v průběhu měsíce srpna na základě 
obdržené dotace od Nadace ČEZ za 
celkovou částku 265 809 Kč, při-
čemž Nadace ČEZ přispěla více než 
85%. Výstavbu zajistí největší český 
dodavatel fitparků - pražská firma 
COLMEX.

 Za ORŽP MěÚ Šluknov 
Mgr. Martin Chroust

Vážení spoluobčané,
je na místě se přiznat, že troubení z lesnické školy byl můj nápad, stejně 
jako večerní osvětlení budovy školy. Pro tuto myšlenku jsem nadchnul ně-
kolik dobrovolníků. Podnět k veřejné produkci lesnických znělek vznikl při 
oslavách 60. výročí založení naší školy. Při této příležitosti nám jeden z nej-
větších současných skladatelů lovecké hudby Dr. Petr Vacek složil několik 
znělek, které škole věnoval.
Byl jsem přesvědčen a stále jsem, že hudba a příroda neznají hranic a tudíž 
je škoda je nějak omezovat. Dále věřím tomu, že lesnická škola je součástí 
našeho města a je jistou dominantou, a to nejen jako budova. 

Pokračování na str. 2

Znělky: Zajímavost města 
nebo snad naschvál?

„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným...“

Foto: Jiří Mikisch
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Znělky: Zajímavost města 
nebo snad naschvál?
Pokračování ze str. 1
Při návštěvě mnoha jiných měst jsem zaregistroval, že všude se snaží něja-
kým způsobem udělat radost lidem, mít něco, co jinde nemají. Někde mají 
orloj, jinde zvonkohru nebo hrající fontánu. Myslel jsem si, že když někdo 
napsal pro naši školu a město znělky, byť „lovecké“, tak proč je nešířit ve-
řejně.                                                                                                        
Znělky začaly hrát v dubnu roku 2014 a nebyl to apríl, jak si původně mno-
zí obyvatelé mysleli. Za celou tuto dobu přicházela jenom chvála a poža-
davky, ať troubení rozšíříme. Částečně jsme vyhověli a z původního jeden-
krát denně v 18 hodin, jsme rozšířili troubení na sobotní a nedělní poledne.
Opravdu ani já, ani nikdo z realizačního týmu, nechceme nikoho obtěžo-
vat, pouze jsme chtěli udělat něco pěkného, co možná odliší naše město 
od jiných. 
Do současné doby jsem nezaznamenal jedinou zápornou reakci. Až nyní se 
obrátil na paní starostku první občan, kterému „fanfáry“ vadí. Je mi jasné, 
že každému se líbí něco jiného, každý má jiné priority. Doufám, že těch 60 
vteřin hudby snad nikoho natolik nepohoršuje, abychom přestali znělky 
pouštět. 
Pravděpodobně tento článek vyvolá diskusi mezi občany (kontakt: so-
chor@lesnicka-skola.cz). Je třeba říci, že několik nespokojených se najde 
při každé příležitosti. Pokud však opravdu bude hodně těch, kteří si troube-
ní nepřejí, budeme jejich názor respektovat.  
Dle mého názoru je však možná škoda pohřbívat něco, co může být pěknou 
tradicí.                                                                                                                   Rudolf Sochor

Oznámení o konání mimořádné členské schůze
(Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi)

Český rybářský svaz, z. s., 
místní organizace Šluknov

Na hrázi 837, 407 77 Šluknov
Výbor místní organizace Šluknov 

svolává 
mimořádnou členskou schůzi 

na 5. 9. 2015 v 9.00 hodin
na adrese T. G. Masaryka 321, 407 77 Šluknov 

(dům kultury, 1. patro)
Program:
1. Prezence a zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Volba mandátové a návrhové komise
4. Návrh prodeje nemovitého majetku
5. Zpráva mandátové komise
6. Návrh usnesení
7. Závěr

Za výbor MO Ing. Tomáš Kolonečný, 
předseda ČRS MO Šluknov

Na základě žádosti zastupitele měs-
ta p. Tomáše Lufta dle § 4a Tiskové-
ho zákona zveřejňujeme:
Vážená paní učitelko, 
tímto chceme jako rodiče žáků 
Vaší třídy 3. C ze Základní školy 
J. Vohradského ve Šluknově, ve-
řejně poděkovat za práci, kterou 
vykonáváte s nesmírným zájmem 
a zaujetím a velkou profesionali-
tou. Dále Vám chceme poděkovat 
za přístup k dětem s poruchami 
učení, kterým věnujete navíc 2 krát 
v týdnu po jedné hodině a následně 
individuální přístup k výuce. Pří-
kladem Vašich kvalit v tomto směru 
je i kladné veřejné povědomí o Vaší 
práci, což potvrzuje i žádost jedno-
ho z rodičů umístit své dítě právě 

Veřejné poděkování Bc. Evě Žďánské
k Vám. V krátké době došlo u této 
žákyně k výraznému zlepšení a to 
jak vědomostně, tak i v komunika-
ci s okolím. Dalším příkladem je 
plné začlenění romských žáků, což 
vzhledem k místním náladám spo-
lečnosti není zrovna lehké. V této 
snaze jste příkladem nejen pro naše 
děti, ale i pro nás rodiče. Díky Vaše-
mu individuálnímu přístupu a Vaší 
kvalifikaci jste v mnoha případech 
pomohla včasně odhalit jak speci-
fickou poruchu učení, tak i dokonce 
zdravotní problém u jednoho z Va-
šich žáků, což bude mít příznivý vliv 
jak na samotný život, tak i možnost 
se správně vzdělávat. Myslíme si, že 
učitelé na naší škole jsou bezpochy-
by kvalitní, ale Vy svým přístupem, 

sebevzděláváním, zápalem, empa-
tií a nadšením byste v tomto směru 
mohla býti ostatním vzorem. Nám 
jako rodičům stačí, že jste vzorem 
našim dětem, které Vás mají rády, 
na Vaši výuku se těší a s nadšením 
se účastní mimoškolních aktivit, 
jakož i my rodiče. Za Váš volný čas, 
který dětem věnujete při mimoškol-
ních aktivitách a v neposlední řadě 
i za to, jaký úžasný kolektiv jste ze 
třídy 3. C spolu s dětmi vytvořili, ale 
i my rodiče díky akcím, které pořá-
dáte ve svém volném čase, se cítíme 
býti jeho součástí. Ve Vaši práci 
věříme a tímto Vám za ni chceme 
veřejně poděkovat.

Spokojení rodiče: Radek Matějka, 
Vladislava Luftová, Luft Tomáš

Policie ČR - Šluknov 412 386 333

Městská policie 412 315 310, 

602 881 677

Hasiči 412 386 150 (jednotka 

SDH) nebo 950 437 011 (jednotka 

HZS Šluknov)

Ústředna MěÚ 412 315 331

Fax MěÚ 412 315 324

RIC 412 332741

Dům kultury 412 386 219

DPS 412 358 411

MŠ Žižkova 412 386 214

MŠ Svojsíkova 412 386 260

Městská knihovna 412 386 968

Městská ubytovna 412 386 634

Stadion 730 511 156

Technické služby 412 386 202

ZŠ Žižkova 412 386 406

ZŠ J. Vohradského 412 386 395

Dětský lékař MUDr. Vejl 

412 386 283

MUDr. Jasa 412 386 005

MUDr. Straka, MUDr. Prejzek 

412 386 274

Lékárna Herba 412 386 515

Lékárna, nám. Míru 412 386 626

Česká pošta 412 386 435-6

Česká spořitelna 956 732 560

GE Money Bank 412 386 453

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA
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Vážení a milí spoluobčané,
léto je v plném proudu, mnozí z Vás si užívají plánované dovolené, některé 
z Vás dny odpočinku teprve čekají a děti mají více než polovinu prázdnin za 
sebou. Přesto i v tomto čase se ve Šluknově pilně pracuje.
Práce v plném proudu
Jak všichni víme, proběhla zde největší investiční akce ve městě v tomto 
roce – 1. etapa rekonstrukce náměstí. Práce na náměstí v době, kdy píši 
tento příspěvek, vrcholí. V srpnu již bude 1. etapa rekonstrukce náměstí 
dokončena. I přes náročnost prací byla doprava ve spodní části náměstí 
omezena vždy jen částečně. Trpělivě určitá omezení snášeli jak chodci, 
řidiči, tak i majitelé provozoven a obchodů. Náročné to bylo pochopitel-
ně i pro řemeslníky, kteří na stavbě pracovali, ale výsledek jejich práce je 
opravdu velmi vydařený. Spolu s pracemi na náměstí probíhaly i práce na 
státní komunikaci vedoucí od Penny marketu přes náměstí ke služebně 
Městské policie. Což pochopitelně do značné míry na čas zpomalilo dopra-
vu, ale odměnou nám všem bude sjízdná komunikace s novým povrchem. 
Další práce probíhají i na budově mateřské školky v ul. Svojsíkova, kde se 
pracuje na zateplení budovy, včetně výměny oken. V letošním roce bude 
také opraven chodník podél této školky. Probíhá též výměna oken v ma-
lometrážních bytech na Rumburské ulici, včetně výměny dveří. Tyto dva 
bytové domy patří k těm „mladším“, ale, bohužel, původní okna a dveře již 
byly v takovém stavu, že výměna byla více než žádoucí. V letošním roce také 
proběhne výměna oken v přední části budovy bývalé sokolovny. Tam jsou 
dnes kanceláře Úřadu práce a městské byty. Na Křížovém vrchu proběhly 
opravy kapliček, na kterých se podepsal nejen zub času, ale také vandalis-
mus. Doufejme, že opravené nám všem budou sloužit co nejdéle. V srpnu 
bude zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce mostu za Plastonem smě-
rem na Království. Již dlouhou dobu je úsek komunikace přes tento most 
zúžen. V srpnu bude též zahájena rekonstrukce chodníku v ul. Svatopluka 
Čecha (mezi stadionem a budovou Policie ČR), včetně výměny veřejného 
osvětlení. Dále budou dokončeny dvě projektové dokumentace, jedna se 
týká 2. etapy rekonstrukce náměstí – horní část. Druhá projektová doku-
mentace se týká rekonstrukce sídliště – komunikace, chodníky, parkovací 
místa, veřejné osvětlení. Tuto dokumentaci je třeba mít připravenou pro 
možnost čerpání dotace.

Komunikace v Rožanech
Hlavní komunikace, vedoucí 
katastrální částí Rožany až ke 
státní hranici, je státní, tedy 
ji spravuje Krajský úřad Ústí 
n. Labem. Všichni, kdo po 
této komunikaci projíždíme, 
víme, že její technický stav ne-
patří k těm nejlepším a jistě by 
zasluhoval opravu. Při osob-
ním jednání s panem hejtma-
nem jsme se věnovali i tématu 
oprav krajských komunikací 
v našem kraji, včetně potřeb-
nosti opravy komunikace 
v Rožanech i s ohledem na 
skutečnost, že se jedná o ko-
munikaci vedoucí ke státní 
hranici. Na konci měsíce srp-
na by měla být podle plánu 
zahájena pokládka nového asfaltového povrchu v délce celé komunikace 
v Rožanech až k hraničnímu přechodu. Lze předpokládat, že práce na krát-
kou dobu omezí provoz v tomto úseku, ale výsledná opravená komunikace 
a zkvalitnění jízdy bude stát jistě za to. 
Svatby na zámku
Stejně tak jako v loňském roce, tak i letos probíhá ve Šluknovském zámku 
mnoho svatebních obřadů. Krásné prostory zámku, dobových místností 
a zámeckého parku jsou opravdu velkým lákadlem pro snoubence, aby 
„svůj významný den“ prožili právě zde ve Šluknově. Oddáváme páry nejen 
ze Šluknova, ale především z okolí. Je to skutečně krásná a pozitivní rekla-
ma pro naše město.
Milí čtenáři, přeji Vám příjemné prožití měsíce srpna. Užijte si teplých let-
ních dní, dovolených, času stráveného se svými blízkými třeba při grilování 
nebo u kávy ve stínu zahrádky.

Eva Džumanová

Milí spoluobčané, 
náš sběrný dvůr se uchází o titul 
Sběrný dvůr roku 2015. Kolektiv-
ní systém ASEKOL opět vyhlásil 
soutěž mezi sběrnými dvory o ten 
nejlepší, který získá zajímavou fi-
nanční odměnu.
Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá 
od poloviny července do konce října 
2015, a to formou hodnocení široké 
veřejnosti prostřednictvím vyhle-
dávače www.sberne-dvory.cz. Jejím 
cílem je najít v České republice ten 
nejlepší sběrný dvůr, tzn. uklizený, 
s ochotnou obsluhou, přívětivou 
otevírací dobou, co možná nejdo-
stupnější a širokým rozsahem ode-
bíraných komodit. 
Jaká jsou pravidla soutěže?
Na www.sberne-dvory.cz vyhledáte 
sběrný dvůr, který chcete ohodno-
tit. Označíte jednou až pěti hvěz-
dičkami v každé z následujících 
šesti kategorií - dostupnost dvora, 
přístupnost dvora, pořádek, oteví-
rací doba, ochota obsluhy a rozsah 
odebíraných komodit. 
Při závěrečném vyhodnocení nej-
lepšího sběrného dvora v listopadu 
2015 bude kromě hlasování ve-
řejnosti přihlédnuto také k počtu 

Ucházíme se o titul „Sběrný dvůr roku 2015“

komodit, které sběrný dvůr sbírá 
(např. sklo, plasty, kovy, atd.), 
a k množství zpětně odebraného 

elektrozařízení. 
Vítězi se nakonec stanou dva sběr-
né dvory. Nejlepší sběrný dvůr 

v obci do deseti tisíc 
obyvatel získá finanč-
ní odměnu 30 tisíc ko-
run, v obci nad deset 
tisíc obyvatel pak 50 
tisíc korun.
Všichni hlasující se 
navíc mohou zú-
častnit slosování 
o hodnotné ceny. Po 
vyplnění registrační-
ho formuláře budou 
automaticky zapojeni 
do jednoho ze dvou 
slosování. V každém 
z nich mohou získat 
jednu ze tří power-
bank (2600 Mah), 
nebo dotykový mobil-
ní telefon LG.
Děkujeme, že nám po-
můžete vyhrát!

Sběrný dvůr: Technické služby spol. s r.o., Císařský 378, 407 77 Šluknov,
tel. č.: + 420 773 949 474, + 420 412 386 202

Provozní hodiny:
po a čt - 8.00 - 13.00,   út, st a pá  - 8.00 -12.00 a 13.00 - 17.00,                           so - 8.00 - 14.00 hodin

Mgr. Eva Džumanová, 
starostka města Šluknova
Božena Naňáková, ORŽP
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Pozvánky
Už rok využíváme nově otevřeného 
vlakového spojení Dolní Poustev-
na-Sebnitz. V úterý 21. července 
jsme se vypravili do Dippoldiswal-
de, název podle poustevníka, který 
zde žil. Je to město na německé 
straně Krušných hor s mnoha ma-
lými obchůdky, kde jsou návštěv-
níkům nabízeny typické dřevěné 
figurky, které zde lidé vyrábějí od 
nepaměti. Navštívili jsme muzeum, 
umístěné v bývalé koželužně posta-
vené kolem roku 1750, které nás 
překvapilo svou mnohotvárností. 
Získali jsme povědomí o práci ko-
želuhů, kteří zde měli továrnu, v níž 
zpracovávali kůže různých zvířat. 
Např. veverek, srnců, telat, krav. 
Ale i slonů a nosorožců a afric-
kých ještěrek. I obuvnictví zde bylo 
rozšířeno a byla zde i mlynářská 
škola, kde se vyučovalo až do roku 
1992. Zůstali jsme stát u žebřiňáků 
a vzpomínali na dobu, kdy tento 
ruční dopravní prostředek vlastnila 
každá rodina a tyto vozíky se vyrá-
běli dokonce ve Šluknově, v dneš-
ním podniku Hoga u kašny v Cí-
sařském. U velké kovové konve na 
mléko jsme vzpomínali na paní Os-
mikovou, která prodávala mléko do 
přinesených bandasek. Viděli jsme 

Návštěva u poustevníka Dippolda

i skromně zařízenou světničku to-
varyše, krásnou vyřezávanou skříň 
z roku 1704 a malovaný nábytek 
z 18. století. Pokračovali jsme dál 
k zámku, kde sídlí soud. Zde umís-
těná Východokrušnohorská galerie 
se pro návštěvníky otevře, bohužel, 
až 1. srpna. Chtěli jsme se svézt úz-
kokolejkou na trati Weisseritztalm, 

ale zjistili jsme, 
že jízdné je pro 
nás příliš vyso-
ké. Vrátili jsme 
se proto zpět do 
Drážďan, kde 
jsme v infocen-
tru na hlavním 
nádraží zjistili 
cenné informace 
a mapu s vyzna-
čením tratí míst-
ní dopravy, která 
se nám bude 
dobře hodit. Čas 
do odjezdu vlaku 
jsme strávili pro-
cházením po uli-
cích a nahlížením 
do výkladních 
skříní. Záviděli 
jsme těm, kteří se 
odvážili brouzdat 

v kašnách s vodotryskem, a tak se 
alespoň trochu zchladit. 
V pohodlném vlaku jsme si našli 
místo k sezení a s přestupem v Bad 
–Schandau jsme v pořádku a dobře 
naladěni dorazili do stanice Šluk-
nov. 
Už teď se těšíme na další výlet. 

Helga Hošková 

Hurá na Nordkap!
Je krásné sobotní ráno a vyrážím 
na výlet, tentokrát bude delší a ná-
ročnější. Vydávám se přes Nové 
Hraběcí do obce Lipová, po pravé 
straně na Sohlandské cestě míjím 
Sohlandský rybník a přicházím 
k podstávkovému domu, kde je IC, 
o kterém jsem již psal.
Budu se držet turistického značení 
a jdu po modré, přicházím k Zá-
meckému rybníku a k zámku, který 
bude rekonstruován. Všiml jsem si, 
že už probíhá revitalizace zámec-
kého parku a vypadá moc hezky. 
Tak se jen zasním a představím si 
zámek po rekonstrukci, ale když 
otevřu oči, kouzlo je pryč. A tak jen 
doufám, že se dožiji a uvidím ho 
v plné kráse. 
Jdu dále po modré a čeká mě Já-
chym, kde je kaple a křížová cesta, 
opravdu je co vidět, i když opět je 
zde vidět velká devastace a neúcta 
k památce. Ale přesto doporučuji, 
protože je na tomto místě magická 
atmosféra.
Přicházím do Lobendavy a jdu dále 
po zelené do obce Lobendava-Se-
verní a ocitám se na hranici s Ně-
meckem. Je to tady dost tajemné, 

jdu po hraničních kamenech a také 
kolem potůčku. Chvilku jsem v Če-
chách a hned zase v Německu. 
Představuji si, jaké to tu asi muselo 
být v šedesátých letech, když zde 
byly ploty a střílelo se. Ještě že je ta 
doba pryč!
Konečně jsem u cíle – na nejsever-
nějším bodu v ČR. Ještě donedávna 

tu kromě cedule a návštěvní knihy 
nic nebylo, dnes tu stojí dřevě-
ný přístřešek s návštěvní knihou 
a nápisem „Am Nordkap“, lavička 
a tabule s textem a fotografiemi. 
Od nejsevernějšího bodu je to k nej-
jižnějšímu místu v ČR vzdušnou 
čarou 278 km a k Baltskému moři 
pouhých 326 km, což je nejblíže 

z našeho území.
Krátce si zde odpočinu a vydávám 
se Naučnou stezkou červeného 
mravence do Neudorfu a konečně 
domů.
Je to trasa náročná a není vhodná 
pro rodiny s dětmi, má celkem 44 
km, ale jde kdykoli zkrátit. 

Text a foto Jiří Mikisch

Lipovský zámek má své kouzlo i jako ruina

DK Šluknov

6. září od 14 hodin
ŠRAMLÍK

Náměstí Krásná Lípa

29. 8. od 9 hodin
Den Českého Švýcarska 

a sraz motocyklů 
Čechie-Böhmerland

DK Šluknov

10. 9. od 15.30 hodin
Beseda s Jindřichem 

Markem

Loreta Rumburk

út - so od 10 hodin
do 30. 10.

Výstava
Pověsti a příběhy 

poutních míst Šluknovska
Více na www.kulturouseveru.cz/ 
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Na začátku července proběhlo týdenní soustředění dětí z rybářského 
kroužku MO RS Šluknov na řece Lužnici v Příběnicích, nedaleko od Tá-
bora. Mladí rybáři se pod dozorem vedoucího kroužku a rybářů z řad MO 
zdokonalovali v rybolovných technikách a poznávání přírody. Děti byly 

Výprava do jižních Čech za velkou rybou
ubytovány v penzionu Příběnice, kde o ně bylo dokonale postaráno. Počasí 
nám celý týden přálo, děti si pěkně zarybařily při denním i nočním lovu. 
Kromě rybaření jsme pořádali různé výlety, jedním z nejúspěšnějších bylo 
navštívení informačního centra jaderné elektrárny TEMELÍN. Dětem se 
také velice líbila jeseteří líheň v Mýdlovarech, kde jsme měli možnost vidět 
obrovské jesetery a sumce. Prohlédli jsme si město Třeboň, projeli jsme se 
parníkem po rybníku Svět, podívali se náš největší rybník Rožmberk. Lí-
bilo se nám také v ZOO v Táboře.  Rybařili jsme nejen na Lužnici, ale i na 
Hněvkovické přehradě. Pokud děti nerybařily, využívaly možnosti koupání 
v bazénu, který se nachází v areálu penzionu, nebo hrály různé míčové hry 
na přilehlém hřišti. Dopravu jsme zajistili osobními automobily našich ry-
bářů.
Dětem se pobyt velice líbil a těší se, že se příští rok v Příběnicích opět sejde-
me.
Většina nákladů vynaložených na toto soustředění byla z dotace poskytnu-
té MěÚ ve Šluknově, proto mu velice děkujeme. Dále děkujeme sponzo-
rům: manželům Reinschovým, firmě Haback, p. Kinskému, samoobsluze 
Doležal-Schneider a manželům Camfrlovým.

Manželé Ganišinovi
vedoucí rybářského kroužku

Ilustrace použita z publikace Srpnová neděle, vydána r. 2015 v nakladatelství POLART v Děčíně, 
autoři Tomáš Provazník a Michal Kozuk 

Pojďme zavzpomínat na jednu té-
měř zapomenutou událost, která 
zůstala dodnes zapsána už jen v pa-
mětích přímých účastníků nehody. 
Vydejme se tedy po událostech 
a okolnostech, kdy se tehdejší ru-
tinní služba změnila v dramatický 
příběh, podobající se slavné scéně 
z filmu Železný dědek, tentokrát 
ovšem s méně šťastným koncem. 
Připomeňme si železniční nehodu, 
která se odehrála v neděli 24. srpna 
1975 na trati 8a v okolí České Ka-
menice.
Byl to den, jako každý jiný? Jen 
zdánlivě...
Jsou tři hodiny ráno a z horního ná-
draží Děčín Východ vyráží na svou 
cestu průběžný nákladní vlak Pn 
69441/0, plně naložený uhelným 
prachem z úpravny uhlí Severočes-
kých hnědouhelných dolů v Komo-
řanech pro teplárnu textilního pod-
niku Velveta ve Varnsdorfu. 
Souprava byla tvořena patnácti 
čtyřnápravovými výsypnými vozy. 
Celková hmotnost ložených  vozů 
činila 1150 tun. 
Píše se rok 1975 a vlak je ještě veden 
v parní trakci. V čele vlaku tehdy 
stanul liberecký „ štokr“ 556.042, 
v jehož budce pracovala liberecká 
lokomotivní četa. 
Jízda vlaku probíhala v počátku 
řádně, prakticky podle jízdního 
řádu, ale, jak vyplynulo z pozdější-
ho šetření, lokomotiva začala po-
stupně ztrácet vodu kvůli závadě na 
obou napájecích kotlech. 

Skoro zapomenutá vlaková nehoda u České Kamenice
Nicméně i v tomto stavu pokračo-
vali v jízdě.
I přes značnou ztrátu vody topič 
odhadoval, že její objem v tend-
ru vystačí nejméně na dojetí až 
do Rybniště. Ve mlýnech tedy pro 
vodu nezastavili a stále pokračovali 

v jízdě.
Vlak ještě projel kytlickou zastáv-
kou a vysupěl po táhlé čtyřista-
metrové rampě až na samý okraj 
obce, ale v následujícím oblouku, 
procházejícím hlubokým terénním 
zářezem, tedy zhruba osm set me-

trů za zastávkou, strojvedoucí vlak 
zastavil (přesný čas 5:28 h).
S ohledem na nízký stav vody v kotli 
libereckého stroje by pokračování 
v jízdě bylo nebezpečné. 
Pokračování příště. 

Jiří Mikisch
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Letošní rok byl pro Zámecké slav-
nosti velice významný. Již podesáté 
jsme se v parku všichni vzájemně 
sešli a bavili se. Když jsme se slav-
nostmi začínali, nikdo netušil, do 
jakých rozměrů se tato akce rozros-
te. Ani nevíte, jakou mám radost, 
že se stalo již tradicí, že poslední 
víkend v červnu přijdou tisícovky 
místních lidí i lidí z okolí k nám si 
jenom tak užít víkend.
Tyto slavnosti měly také jiný začá-
tek a námět než ty ostatní a bylo 
to jen kvůli Vám. Snažili jsme se 
vyslechnout Vaše názory, které jste 
nám posílali v rámci ankety, a tak 
doufáme, že se Vám líbily. 
A pro ty, kteří nedorazili, jsem při-
pravila krátkou rekapitulaci, co 
bylo v parku a v zámku k vidění.
PÁTEK
Letos jsme začali trochu dříve, ale 
opět tradičně, a to slavnostním 
zahájením, tentokrát 10. ročníku. 
A pak následovala série koncertů, 
která roztancovala téměř celý park. 
Na rozjezd místní kapela We and 
Angels, pak dokonalý Děda Mládek 
Illegal Band a na závěr famózní Se-
meno. 
SOBOTA
Sobotní dopoledne – jako každý 
rok – patřilo nejmenším. Pohádku 
zahrál vynikající divadelní soubor 
Rolnička, děti mohly soutěžit v re-
tro a crazy hrách, a také si něco 
namalovat. Retro program začínal 
na sklonku desáté hodiny ranní, 
a to retro tancem. A jelikož jsme se 
snažili, abyste se letos opravdu po-
bavili, tak si Řád Černých rytířů při-

Ohlédnutí za „retro“ Zámeckými slavnostmi 2015
pravil opravdové lahůdky. Nejprve 
Selky versus kozáci, poté Aquabely, 
které měly být původně bez vody, 

nicméně, počasí to pánům neda-
rovalo, a na závěr hokejové utkání 
bez ledu. No neměli to jednoduché, 
nicméně to stálo opravdu za to. Je-
jich vystoupení doplnil Trn v oku 
a Familia Vlček.
Měli jsme také tu čest přivítat mezi 
námi velvyslance Vietnamské so-
cialistické republiky pana Truong 
Manh Sona a jeho doprovod. Pro-
hlídli si zámek a zdrželi se i na pro-
gram. Na oplátku u nás vystoupili 
s krásným drakem – bylo to velice 
zajímavé.
Sama za sebe mohu říci, že jsem 
byla nadšená z naší moderátorské 
dvojice En.dru s Nastym – moderá-
toři z Evropy 2, byli nezastupitelní. 
Jejich vtip, lehkost a improvizace 

dodala slavnostem ten správný ráz. 
Oba pánové si v mých očích zaslou-
ží velký obdiv.

Celá sobota byla také ve znamení 
koncertů. Retro Olympic revival 
zahájil tuto koncertní sérii velice 
stylově. Poté měl následovat kon-
cert Evy Pilarové. Bohužel, se zpě-
vačka v pátek omluvila – zdravotní 
důvody jí nedovolily dorazit. Snažili 
jsme se vymyslet co nejadekvátnější 
náhradu, a tak dorazila Iveta Si-
monová s Milanem Drobným. Po 
nich Michal Hrůza a kapela Hrůzy 
– z reakcí usuzujeme, že to zas ta-
ková „hrůza“ nebyla. No a na konec 
prostě nejlepší MIG 21. Jirka Ma-
cháček opět dokázal, že je výborný 
showman a dokáže publikum skvě-
le naladit. 
Na závěr opět lahůdka pro fajnšme-
kry. Kdo vydržel, nelitoval. Oživlé 

sochy se světelnou show a závě-
rečný ohňostroj na hudbu. To bylo 
stylové zakončení našich slavností. 
V pátek i v sobotu bylo v parku opět 
nepřeberné množství stánků s jíd-
lem, pitím a s dárkovým zbožím. 
Na sobotní den byl ve Šluknovském 
zámku připravený retro koutek 
a Happy box, kde se každý mohl vy-
fotit v retro hávu s retro rekvizitou. 
Nechyběly ani výstavy – Krysáci, 
Harry Potter, Svět kostiček a Bra-
benci a létající stroje. Spousta lidí 
využila možnosti navštívit tyto vý-
stavy za zvýhodněnou cenu 20 Kč 
na osobu.
Dovolte mi, prosím, abych na 
tomto místě všem ještě jednou 
poděkovala. V první řadě členům 
zastupitelstva města, kteří každý 
rok zvažují, zda slavnosti ano či ne 
(doufám, že ještě dlouho bude znít 
slovíčko ANO). Děkuji oběma part-
nerským agenturám: Agentuře Fes-
tive a Agentuře Ma-ja. Za technické 
zázemí potom Technickým služ-
bám Šluknov – díky nim to všechno 
skvěle klaplo. Také všem mým kole-
gům, kteří na slavnostech pracovali 
celý rok a také samozřejmě všem 
organizátorům, díky kterým byl za-
jištěn chod parku i zámku. Děkuji!
A co říci na závěr? Jste skvělí, že jste 
dorazili a že nám stále zachováváte 
přízeň. 7 000 návštěvníků slavnos-
tí – to je nádhera! Motivujete nás 
do dalších a dalších let a věřte, že 
uděláme maximum pro to, abyste 
si další slavnosti zase užili. Takže za 
rok – Na viděnou!

Dobrý den a ahoj. Jmenuji se Hugo 
a jsem 127 cm velký plyšový med-
věd. Narodil jsem se v Brně, jméno 
mi dal pan redaktor René Flášar. 
Rok jsem byl novinářem na volné 
tlapce a v Deníku - v příloze Moje 
rodina - jsem pro Vás přinášel spolu 
se svým panem redaktorem Hugo-
va dobrodružství facebook: https://
www.facebook.com/Hugo. Občas 
podniknu nějaké to dobrodružství, 
ale hlavně jsem patronem a hlavní 
postavou vzdělávacího projektu 
Hugo na cestách.
Náplň projektu: 
medvěd Hugo, jako zvídavý novi-
nář navštěvuje muzea trochu jinak, 
dětské soutěže, absolvuje výlety pro 
rodiny s dětmi na kulturní a přírod-

O projektu Hugo na cestách 
aneb Jak to vidím já

ní památky, putuje za tajemstvím 
geoparků... kam návštěvník nemů-
že, může zvědavý medvěd Hugo 
a dětem to ukáže.
(Z hlediska explanativního charak-
teru pedagogiky - tedy vysvětlování, 
ukazování různě zajímavých věcí 
medvědem, a nebo přiblížení ne-
známých pojmů, řemesel za pomoci 
plyšového kamaráda Huga je velmi 
ceněno oslovenými pedagogy na pri-
márním i sekundárním stupni zá-
kladních škol.)
Co projekt obsahuje? 
- návraty k tradičním řemeslům 
perníkářství, pekařství atp. 
 - volný cyklus putování po stopách 
Karla IV., Velké putování s Barun-
kou za Barunkou ...

- vyrazíme za krásami 
staveb a architektury 
- vydáme se za poklady 
hradů, zámků a muzeí.
Jsem medvěd zvídavý 
a neposedný. Mám ve-
likou mapu, batůžek, 
plnou knihovnu zají-
mavých knih a moc rád 
cestuji za dobrodruž-
stvím a poznáváním. 
Objevuji báječná místa 
na výlety, koukám řemeslníkům 
pod ruce, zvědavě se vyptávám, ob-
čas něco vyzkouším na vlastní tlap-
ky. A dal jsem si dva cíle:
1. Cestují se mnou alespoň za po-
mocí webu ti, kteří z nějakého dů-
vodu sami cestovat nemohou. Na 

mnohá místa se pak podívají díky 
mým reportážím.
 2. Není zdravé sedět pořád u po-
čítače. Je třeba se občas zvednout 
a vyrazit na výlet a za poznáním.

Zdroj: http://hugonacestach.info

Foto Jiří Mikisch
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Klasika ve Šluknově
Již 49. koncertní sezónu zahájí Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově. Za 
ta dlouhá léta měli milovníci klasické hudby možnost právě v našem městě 
uslyšet v přímém provedení vynikajících umělců spoustu nádherné hudby, 
která se, bohužel, v médiích málo vysílá. Ve Šluknově jsme přivítali dlou-
hou řadu českých umělců zvučných jmen, kteří jsou velmi žádaní i na světo-
vých pódiích. Například Jiří Bárta, Václav Snítil, Bohuslav Matoušek, Ivan 
Klánský, Václav Mácha, Ivan Ženatý, Kateřina Englichová... další a další 

Víte, že...

...lesnická a vojenská expozice se už pomalu přesouvá do zámeckého skle-
pa a v dalších dnech plánujeme malovaní těchto vyklizených prostor?

Od 4. května se stal Šluknovský zámek přechodným bydlištěm Krysáků. 
Zájem o jejich smetiště a další kamarády z něj byl obrovský. Výstavu na-

Na co se můžete těšit v nové koncertní sezóně 

vynikající sólisté. Komorní tělesa – jen náhodně 
– Stamicovo kvarteto, České trio, Pražské kyta-
rové kvarteto, Adamusovo trio... a řadu pěvců. 
Kromě českých umělců k nám zavítali i zahra-
niční hosté např. sopranistka Michyio Keiko 
- Japonsko, Giancarlo Ruggieri - Itálie, Louise 
Paterson – Rakousko atd. Nelze vyjmenovat ani 
desetinu umělců, kteří u nás vystoupili. 
Co je Kruh přátel hudby?
Český hudební fond v Praze umožnil pořadate-
lům koncertů klasické hudby sdružit se do KPH. 
ČHF zřídil nadaci, která jednotlivé KPH částeč-
ně finančně podporuje za určitých podmínek. 
Zároveň ustavil devítičlennou Radu KPH sesta-
venou z význačných výkonných umělců a někte-
rých pořadatelů – převážně ředitelů kulturních 
institucí. Ta určila pravidla, jimiž se jednotlivé 
KPH řídí. Jde hlavně o dodržení kvality a kvan-
tity koncertů v sezónách a o podporu mladých 
umělců – vítězů významných hudebních sou-
těží. KPH mají povinnost je zařadit do své kon-

Krysáci se vrátili zpět 
domů do Vizovic

certní sezóny. V České republice je 126 KPH. Jsme jediný stát, který takto 
umožňuje široké veřejnosti návštěvu klasických koncertů v místě bydliště. 
Kolik z nás milovníků klasické hudby si může dovolit zajíždět za koncerty? 
Proto jsme vděčni, i vedení města a několika sponzorům, za možnost po-
řádat je a nabízet Vám, posluchačům. Navíc v krásných sálech secesního 
domu kultury a skvěle opraveného Šluknovského zámku, které my, Šluk-
nováci, bereme jako samozřejmost, ale z vyprávění umělců vím, že ne vždy 
vystupují v tak pěkném prostředí. A to je jeden z důvodů, proč se k nám rádi 
vracejí. Dalším důvodem jsou skvělí, pozorní posluchači. 

Proč je ve Šluknově Kruh přátel VÁŽNÉ hudby? 
Jsme jeden asi zde dvou KPH v ČR zřízeni jako spolek. Pro tuto výjimku 
i výjimečný název. 
A konečně, na co se můžete těšit v novém koncertní sezóně 2015 – 
2016? 
Již 9. září 2015 v 19:00 hodin vystoupí ve Šluknovském zámku pěvec Ja-
kub Pustina spolu s barytonistou – vítězem mezinárodní pěvecké soutěže 
Ardalanem Jabbarim z Iránu. V říjnu vystoupí houslista František Lamač 

a kytarista Karel Jiroš. Pro velký úspěch 
znovu přivítáme „Žestě Pražského hra-
du“. Hudba hradní stáže vystoupí v od-
poledních hodinách i pro studenty SLŠ. 
Lednový, velice zajímavý, koncert „Pu-
tování s Charlesem Burneyem“ obsa-
huje čtyřruční hru na cembalo – Petra 
Žďárská a Lucie Guerra–Žáková s prů-
vodním slovem Jany Trojanové. V únoru 
2016 vystoupí náš přední houslista Bo-
huslav Matoušek za klavírního doprovo-
du Petra Adamce, v březnu se můžeme 
těšit na klavírní recitál velmi nadaného 
mladého umělce Jana Šimandla a sezó-
nu v dubnu uzavře koncert renomované-
ho Smetanova tria. 
Koncerty začínají v 19.00 hodin v ně-
kterém ze sálů Šluknovského zámku. 
Vstupné je 80 Kč, pro důchodce a mlá-
dež 40 Kč a děti do 15 let 10 Kč. 
Dveře koncertních sálů jsou Vám otevře-

ny dokořán. Přijďte „ochutnat“ dokonalé umění. 
Za výbor KPVH ve Šluknově se těším na Vaši návštěvu a přeji Vám krásné 
chvíle s hudbou.                                                                                    Božena Bortníková

Šluknovský zámek navázal spo-
lupráci s Křinickým pivovarem 

Šluknovský zámek má své pivo

Za RIC Bc. Andrea Přidalová

z Krásné Lípy. Pivo máme rádi 
a doufáme, že Vy také. 
Na zámek jsme tak objednali Po-
lotmavý ležák 12°, pivo českého 
typu, které je uvařené tradiční 
technologií podle receptu vrchního 
sládka Oldřicha Kozy. Je nepasteri-
zované a nefiltrované. 
Toto báječné pivo si u nás můžete 
koupit každý den od 9.00 do 12.00 
a od 12.30 do 17.00 hodin. V přípa-
dě většího množství prosíme o te-
lefonickou objednávku. Zámecký 
ležák prodáváme v 1l balení, které 
stojí 60 Kč.
Češi jsou národem pivařů, tak jsme 
zvědaví, jak jste na tom Vy – Šluk-
nováci.

Na snímku jedny z mnoha dětských 
účastnic „krysácké“ soutěže.

vštívilo celkem 1651 návštěvníků 
– 926 dětí a 725 dospělých. 
Součástí výstavy byly také dvě sou-
těže. V té první mohli všichni, kdo 
měli zájem, namalovat jakýkoliv 
obrázek s tématikou Krysáků a je-
jich smetiště. V této soutěži zvítě-
zili: Anetka T. ze Šluknova (4,5 let), 
Mareček K. z Lipové (9 let) a Ivanka 
V. z Varnsdorfu (11 let). Druhá byla 
určena milovníkům křížovek a taje-
nek. Připravili jsme křížovku s otáz-
kami k výstavě. Zájem byl rovněž 
obrovský, ale vyhrát mohli opět 
jen tři. Vylosovali jsme následující 
děti: Marečka Š. z Dolní Poustevny, 
Pavlíka K. z Varnsdorfu a T. Slavíka 
ze Šluknova. Všem vítězům ještě 
jednou moc gratulujeme.
Věříme, že jste si výstavu užili stejně 
jako my a přijďte se podívat na další 
výstavy: Historické oděvy, Brabenci 
a létající stroje, Harry Potter a nově 
také Historické kočárky.
Těšíme se na Vás.
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V senátu v červnu  
V červnu jsme v Senátu projednávali mj. dva mediálně propírané zákony. 
Prvním byla novela zákona o pozemních komunikacích (známá především 
pro zvažovanou možnost zvýšit rychlost na dálnici na 150 km/h), druhým 
byla novela o veřejném zdraví (známá kvůli debatě o povinném očkování). 
V Senátu bychom si asi představovali mnoho věcí jinak, ale v rámci té 
omezené možnosti reálně zákon změnit, když jej následně musí schválit 

Zbyněk Linhart, senátor Parlamentu ČR

Často se mě někteří ptáte „Tak jak je v Praze…?“ A vlastně správně se ptá-
te na „Prahu“, nikoli jen na Senát. Jde totiž o celou tu velkou „mašinerii“ 
výkonu centrální správy této země, která je navíc stále více závislá na Bru-
selu. Mohu odpovědět, že tedy fajn, jak se možná formálně dělává, anebo 
tak, jak to skutečně cítím. 
Mohl bych jistě říkat, jak je to skvělé, od rána do večera řešíme vše možné 
pro blaho lidí. Přijímáme desítky zákonů a zlepšujeme život spoluobčanů 
atp. A přitom si říkat, že mám na pět a půl roku klid a na region slušný pří-
jem. Vy, co mě znáte, víte, že spíše řeknu věci tak, jak je pociťuji, přestože 
to není vůbec populární a příjemné, o to však upřímnější. 
V Praze, tedy v centru veřejné správy, je ještě více vidět, že celý systém už 
dlouho žalostně nefunguje, jak by měl. Nejde tedy jen o Parlament a jeho 
část – Senát. Tam musím říci, že je, mj. i díky způsobu volby, stav relativně 
dobrý. Je zde velká řada, v nějakém oboru, zkušených a znalých lidí, z velké 
části dlouholetých starostů či hejtmanů, a to napříč politickými stranami. 
Naproti tomu má Senát jako celek velmi málo reálných možností a pra-
vomocí. Samotný senátor pak žádné a v regionu už vůbec ne, přestože to 
mnozí od něj očekávají.
Bohužel, obecně platí, že jsme zavaleni vším možným, předkládanými ma-
teriály, často obsáhlými a nepřehlednými návrhy mnoha a mnoha zákonů, 
dopisy, kulatými stoly, veřejnými slyšeními, pozvánkami na akce v Praze, 
v kraji a regionu a v neposlední řadě hromadou e-mailů. 
Minimálně posledních deset let je vytvářen nepřehledný právní stav. Ne-
přehlednost zákonů umocňují další jejich novelizace, návazné předpisy – 
nařízení, vyhlášky. A je to jak rozjetý vlak - k nezastavení. Úroveň mnohých 
zákonů je zoufalá a často se argumentuje nutností věc rychle přijmout, 
jinak nebudou dotace z Bruselu (na důkaz mávají předkladatelé papírem 

Často se ptáte „Tak jak je v Praze…?“
od úřednických kolegů z Evropské 
komise).
Celému systému by pomohlo, kdy-
by se výrazně zpomalil, neplašilo 
se a nevymýšlel se na vše předpis. 
V Parlamentu je už velmi malý 
prostor na změny předkládaných 
zákonů, natož na opravdovou tvor-
bu potřebných změn. 
A výsledky nějaké aktivní práce 
nikde, naopak. Mám z toho všeho 
nedobrý pocit. 
Jistě znáte seriál „Jistě, pane mi-
nistře“. A to byla stará dobrá Anglie před třiceti lety. 
(Jen za prvních pět měsíců letošního roku jsem na hlavní mail dostal 3,5 
tisíce zpráv, odpověděl jsem v 1,5 tisíci e-mailů.)
Bohužel, je to v mnohém virtuální svět. 
Mediálně jsou prezentovány nepodstatné, avšak zajímavé části, např. pro-
jednávaného zákona, zatímco v tichosti projdou podstatné a dobře ukryté 
změny. Mnozí opakovaně dlouho hovoří a pak v naprostém rozporu s tím, 
co říkají, hlasují. Musím přiznat, že často ani v důsledku nevím, o čem 
hlasuji. Ne proto, že bych neuměl číst, nepřemýšlel, či nedával pozor. Ale 
mnohdy ani při nejlepší vůli, při provázanosti na evropské směrnice a na-
vazující předpisy (které se často až následně tvoří) a při změnách k záko-
nům na desítkách stran textů rozumět podle mě ani nejde. Výsledek vidíme 
již dlouhá léta všichni.
Ale budu se snažit alespoň některé věci a ty největší blbosti brzdit.

V Senátu jsme projednávali mj. dva mediálně známé zákony

Poslanecká sněmovna, jsme udělali 
v každém z těchto zákonů alespoň 
několik změn. 
V zákoně o komunikacích jsme 
upravili to, aby se o pozemky podél 
komunikací musel starat majitel, 
resp. správce komunikace, nikoliv 
obec (jde o údržbu zeleně, stromy, 
sekání atp.). Jde, především pro 
malé obce, o věc podstatnou, ne-
musí na to vynakládat nemalé fi-
nanční prostředky. Dále možnost, 
aby obec mohla do místních komu-
nikací ukládat inženýrské sítě a tím 
zbytečně nerozšiřovat prostor oko-
lo komunikací na úkor bydlení a zvyšování nákladů na vykupování a pla-
cení poplatků za vynětí ze zemědělského půdního fondu. Došlo také ke 
změně, aby vyjádření policie k řízením o dopravních stavbách a opatřeních 
bylo, stejně jako další stanoviska, podkladem pro úřad vydávající rozhod-
nutí, nikoli nutně závazné, tj. že by policie měla právo veta.
Poměrně obsáhlá novela zákona o veřejném zdraví vytváří mnoho nepře-
hledností a je přesně ukázkou toho, jak se z původně technické novely stal 
opět soubor nepřehledných změn a úprav. Nejlépe by bylo takovéto zma-
tečné zákony vůbec nepřijímat. Ale na to Senát nemá reálnou sílu. Upravili 
jsme proto alespoň několik věcí, především jsme snížili nesmyslné sankce 
za neočkované dítě, pro subjekt v němž se dítě zapojí do volnočasových ak-

tivit z 500 tis. Kč na 30 tis. Kč, chceme umožnit přijetí dítěte do mateřské 
školy, i když nemá všechna povinná očkování. Omezili jsme možnost vstu-
povat do bytu pod zástěrkou kontroly. 
Obsáhlá debata v Parlamentu o povinném očkování snad i nadále povede 
k větší diskuzi o rozsahu povinného očkování, které máme téměř v největ-
ším rozsahu na světě a je to v některých případech přinejmenším sporné.
Dlouhá debata byla vedena o navrhovaném odstranění nutnosti dodržo-

vat hlukové limity při veřejných 
produkcích, což má vypadnout ze 
zákona. Víme ale přece, že při vel-
kých koncertech to bývá velký pro-
blém a možnost kontroly a postihu 
je malá. A tak také vznikla velká po-
lemika, kdy je zvuk hlukem a hluk 
zvukem, atp. Ale to bychom se 
dostali až do fyziky. Tři týdny jsme 
toto vše řešili na výborech, klubech, 
mezi sebou a s lidmi. A pětihodino-
vé projednávání na plénu snad při-
neslo alespoň několik málo rozum-
ných změkčení.
Při jedné z jarních novel zákona 

o ochraně zemědělského půdního fondu a zvýšení poplatků za tento od-
vod, resp. to, že stát za veřejně prospěšné stavby (komunikace) platit tento 
odvod nemusí, zatímco kraje a obce platit musí a v situaci, kdy Sněmovna 
přehlasovala návrhy Senátu na úpravy zákona, připravujeme nyní v Sená-
tu novelu, která by jednak odstranila tuto nerovnost mezi veřejnými sub-
jekty (současně připravujeme podání Ústavní stížnosti na tuto nerovnost) 
a především chceme ulehčit stavebníkům při výstavbě objektů k bydlení – 
rodinných domů (zrušení poplatku, který byl opět dost navýšen!).  
Doufejme, že popsané úpravy a zmiňovanou novelu schválí i Poslanecká 
sněmovna. 
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Kancelář senátora 
Ing. Zbyňka Linharta  

je pro veřejnost otevřena 
každé 2., 3. a 4. pondělí v měsíci, 

vždy od 14.00 do 16.30 hodin
Adresa: 

Generála Svobody 1905, 
Varnsdorf

https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

Novela školského zákona, ukázka legislativního systému
Když jsme na jaře v Senátu schvalovali 36. (třicátou šestou!) novelu tzv. 
školského zákona, byla to do jisté míry ukázka celého fungování našeho 
legislativního systému. Obsáhlý materiál, který v Poslanecké sněmovně 
doznal další změny, byl opravdu velkou novelou. V průběhu projednává-
ní v Senátu se zjistilo mnoho pochybností a nesrovnalostí (mírně řečeno). 
Zákon se odvolával na předpis, který ještě ani neexistuje, zavádí dalších 
sedm nových prováděcích předpisů, stanovuje mnoho povinností a záka-
zů! Opět se mění pravidla pro vzdělávání žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami, bez vazby na systematické dlouhodobé financo-
vání, zavedení dalšího právního předpisu pro zápis dětí do škol, které fun-
guje, zákazy, příkazy.
V rámci velkého tématu, kterým je tzv. inkluzivní vzdělávání, se ukládají 
povinnosti zakladatelům, mj. na zpřístupnění školských zařízení. Staros-
tové a další ale nepotřebují mít tyto povinnosti v zákoně, potřebují na to 
dostupné peníze a rozumný přístup k nim. To prý bude z evropských fondů. 
No, to známe a budeme se divit, protože to jistě bude hodně vědecký pří-
stup. Proč nazývat věci pravými výrazy a prostě napsat, že to je na budování 
výtahů, přístupových bezbariérových cest atp. A jak vědecky napsat, že jde 
o to, aby romské děti chodily do školy, a jak toho chceme docílit? A proč 
dělat inkluzi za každou cenu?

Novela zavádí zákazy prodávat to či ono ve školách. Prý nezdravé jídlo. 
Přitom všichni správně tušíme, že problém je především již v rodinách. 
(Odbočující poznámka: mnoho let existuje program podpory pití mléka ve 
školách, ale např. relativně nedávno zavedené povinné označování alerge-
nů v jídle označuje mezi alergeny také mléko, jako „životu nebezpečnou 
potravinu - tak tomu už přestávám rozumět!).
Zákon zavádí, tak jak tomu bývá i v jiných případech, další administrativní 
povinnosti a další vykazování a následně státní úřednictvo se jistě uplatní 
v prováděcích předpisech a kontrolách. Za chvíli už učitelé nebudou mít 
čas na učení, jako už nyní nemá ředitel školy čas na řešení reálných potřeb 
školy (to samé platí u sestřiček a doktorů a dalších). Všichni administruje-
me! Naštěstí novela zavádí snad i užitečné věci, což ale potvrdí až praxe. 
V Senátu byla kolem novely velká diskuze a mnoho dlouhých plamenných 
projevů na plénu. No, všichni jsme kdysi chodili do školy, tak tomu přeci 
rozumíme. Mnoho senátorů dobře popsalo nejen výše uvedené problémy. 
Člověk by tleskal. Ale co pak při hlasování? To je důležité. Když přišlo na 
hlasování o tom, jestli novelu schválíme v podobě, jak ji přijala Sněmov-
na, anebo v ní uděláme alespoň několik změn, větší část hlasovala pro to, 
schválit zákon beze změn, aby hlavně už platil. Prý to spěchalo. Přitom již 
v průběhu projednávání ve výborech chyby přiznal i ministr školství, ale 
řekl, že už na ministerstvu připravují další novelu, která ty chyby opraví! 
Takže brzy znovu – s třicátou sedmou novelou! 

Sociální demagogie 

Často se mě ptáte, co udělám s tím, aby dále nevznikala tzv. ghetta a lo-

kality, kde se nedá žít, protože se do některých míst a domů sestěhovávají 

velmi zvláštní existence. Myslíte si, že jste zvolili senátora a ten, když se mu 

to řekne, tak to nějak zařídí. 

Problém ale není v tom, že potřebuje o problému slyšet. On ho dobře zná. 

Je přes dvacet let místostarostou resp. starostou města z regionu, které ten 

problém má již mnoho a mnoho let. A musel se s ním potkávat, snažit se ho 

řešit. Dávno na něj upozorňoval s kolegy, psal odpovědným úředníkům, 

hovořil s příslušnými ministry. I teď ví, o jak velký problém jde, ale jen tuší, 

jak ho řešit… Průšvih je ale v tom, že ani to málo neprosadí. Nejen proto, že 

Senát je tou slabší z obou komor Parlamentu. Především se ale nemůžeme 

hnout z místa, pokud si ten, kdo vládne bude myslet, že sociálními dávka-

mi se vždy pomáhá potřebným lidem a nechce věcně a rozumně debatovat. 

A bude předstírat a přehlížet.  

Starostové Šluknovska psali opakovaně předsedům vlád, většinou bez re-

álné reakce, vloni na svůj dopis ani nedostali odpověď. I na tento problém 

mnoho let upozorňují, protože ve Výběžku se ty nepříznivé jevy projevují 

ještě o něco dříve a zřetelněji. Vloni před evropskými volbami přijeli do 

Šluknova a Varnsdorfu hned tři ministři. A když přišli na jednání se staros-

ty, zdálo se, že jsou zděšeni a že snad konečně pochopili. Divili se, jak stát 

může proplácet nájem za bydlení 8,5 tisíce, když ten byt nemá hodnotu ani 

pětistovky. Za rok se v zásadě nezměnilo nic. Dávky, které nás před lety 

stály miliardu, vloni dosáhly 13 miliard!  

Nedávno jsem s jedním z těch ministrů vedl debatu – tedy snažil jsem se 

…, ale zjistil jsem, že je to marné. Je dost mimo. Vysvětloval jsem na názor-

ných příkladech a ze zkušenosti a znalosti dotačních podmínek konkrétně 

a jasně, jak to nemůže fungovat a jak se zbytečně utrácejí peníze. Nepo-

chopil a ani snad neposlouchal. Vše je dle něj OK. Někteří tvrdí, že ty tzv. 

sociální dávky (doplatky a poplatky na bydlení) nejdou zrušit, protože ti, co 

o tom rozhodují, v tom jedou. Myslím si ale, že to snad ve většině ani není 

úmysl, jen naprostá neschopnost a žití úplně mimo realitu.  

Vlády si myslí, že náš spokojený život a blaho zajistí pomocí dalších a dal-
ších zákonů a předpisů, regulací a dotací. A také dalšími tzv. sociálními 
dávkami, které rozděluje z našich daní. A mnozí by tomu rádi věřili. Nějak 
si ale neuvědomujeme, že to vše musí někdo zaplatit. A kdo to asi je? Ne-
cháváme si nakukat, že to zaplatí horních deset tisíc a proto myslíme, že je 
musí vláda skřípnout. (ale to je jen takové hezké povídání pro voliče). Ti 
bohatí umí optimalizovat a danit jinde … Nezaplatí to ani ten, komu platí-
me dávky za to, že má hodně dětí. Zaplatí to všichni ti více či méně aktivní 
lidé, kteří chodí každý den do práce. Aby se cítili dobře, stát jim občas něco 
kápne …
A podobné je to právě i s těmi předpisy. Státní správa včele s vládou (ne-
myslím tím jenom právě tu současnou), neumí spravovat zemi. A to, pokud 
jde o řízení, tak i alespoň trochu rozumné hospodaření. Zato umí otravovat 
v rámci boje za to či ono dobro, život té většině slušných lidí. Na ty, co pod-
vádí ve velkém, stejně jako na ty, co žijí jen na úkor ostatních, nemá. 
Ministři a centrální vládní úředníci mají velmi často až neskonale zoufale 
malé životní zkušenosti. Své reálné neznalosti a manažerskou neschop-
nost nahrazují zaváděním dalších a dalších předpisů na nejrůznější úrovni. 
A mají k tomu hromady lidí na svých úřadech a mnoho peněz na externí 
právníky a konzultanty. 
Výsledek je už mnoho let zřejmý. 
Dochází nám to? A chceme to změnit? Nejdříve však si to musí přiznat ti 
odpovědní!

Zajistí nám vláda blahobyt? 
Změňte kvůli nepřizpůsobivým
zákony, vyzvali vládu primátoři
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Průběh rekonstrukce náměstí v první etapě od začátku roku na fofografiích
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Průběh rekonstrukce náměstí v první etapě od začátku roku na fofografiích
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Kuchařčino okénko z městské knihovny
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...“), 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. 
Tentokrát Vás zveme na grilovací párty! Grilování není jen letní záležitos-
tí. Pokud máte doma malý kontaktní gril, nebo jiný elektrický gril, můžete 
kouzlit  i ve Vaší kuchyni celoročně. Využít můžete i grilu ve Vaší troubě, 
prostě dle možností každého.

Grilovaný lilek s kozím sýrem a česnekem

Spojení čerstvě ogrilovaného lil-
ku a kozího sýru, to je kombinace, 
které prostě nikdo neodolá. A po-
kud nemáte rádi lilek, je možné ho 
nahradit třeba i cuketou a místo 
kozího sýru použít ricottu nebo ja-
kýkoliv jiný sýr.
Ingredience:
1 větší lilek, 100 g kozího sýra, 1 lží-

ce odtučněného tvarohu, 1 stroužek česneku, čerstvá bazalka dle potřeby, 
lžička olivového oleje, sůl dle chuti
Příprava:
Lilek podélně nakrájíme na tenké plátky a pokapeme olivovým olejem, 
klademe je vedle sebe na gril a necháme je grilovat z každé strany cca 2-3 
minuty (záleží, jak hrubé plátky jste si nakrájeli). V misce smícháme kozí 
sýr, lžíci tvarohu, prolisovaný česnek a sůl. Připravenou náplní namažeme 
každý plátek zvlášť a zabalíme. Na talíři ozdobíme čerstvou bazalkou a mů-
žeme podávat. Nejlépe chutná s opečenou tmavou bagetkou nebo celozrn-
ným chlebem.

Bylinkový kuřecí kebab
Ingredience:
1 kg čerstvě mletého kuřecího 
masa, 1 cibule, 3 stroužky česneku, 
malá lžička kmínu, lžička citronové 
šťávy, větší hrst hladkolisté petr-
žele, menší hrst koriandrové natě, 
menší hrst mátových lístků, lžíce 
olivového oleje, pořádný plátek 
másla, dle chuti drcený pepř a sůl
Příprava:
Cibuli nakrájejte na drobno,rozehřejte máslo se lžící olivového oleje, při-
sypte cibuli, tu dobře osolte a na středním plameni restujte do měkka. Pak 
přidejte prolisované stroužky česneku, kmín a všechno to nechte pořádně 
rozvonět. Poté odstavte a nechte mírně zchladnout. 
Všechny bylinky posekejte na velmi drobno a promíchejte s mletým ma-
sem. Přidejte citronovou šťávu, hotovou cibulovou směs a opět dobře pro-
míchejte. Nejlépe to jde rukama! Čeká nás poslední míchání, kebab dolaď-
te drceným pepřem a solí. Masovou směs nechte chvilenku rozležet. 
Mezitím si rozpalte gril a připravte špejle. Odpočaté maso rukama navrst-
věte na špejle, hoďte na gril a z každé strany tak 3 - 4 minuty opečte. Neboj-
te se maso pořádně promačkat, aby na špejli dobře drželo. 

Žaburger (žampionový burger)
Kdo by neměl chuť si dát burger? 
Burgery se dají naplnit čímkoliv 
a výsledek je pokaždé vynikající. 
Stačí jen trošku fantazie a skvělá 
večeře je na světě.
Ingredience:
6 ks žampionů, 2 cibule, 2 papriky, 
4 stroužky česneku, trochu olivo-
vého oleje, 3 lžíce sojové omáčky, 
dle chuti parmezán, kešu, sezam, 
bylinkové máslo, sůl, sladká mletá 
paprika. Dále potřebujeme: 6 ks ce-

lozrných housek, kečup, zeleninu – rajčata, ledový salát, rukola, okurka, 
atd...
Příprava:
Žampiony očistíme, v míse smícháme prolisovaný česnek, sojovou omáč-
ku, olivový olej a koření. V této marinádě necháme žampióny v chladu 
odležet alespoň 4 hodiny, nejlépe přes noc. Papriku podélně nakrájíme na 
čtvrtiny, cibuli na kolečka, přendáme na gril, zakápneme olivovým olejem 
a okořeníme solí (čímkoliv dle vlastní chuti...). Žampióny přendáme na 
gril, můžeme je ještě dokořenit dle libosti a pečeme společně s paprikami 
a cibulí na 180°C/25-30 minut. Po upečení žampiónů, posypeme vnitřek 
kloboučků parmezánem se sezamem a kešu (nemusí být). Burger hous-
ky  si rozkrojíme a na sucho opečeme na grilu (housky zatížíme). Spodek 
housky a vršek housky potřeme kečupem, mezi housku klademe ledový 
salát, rukolu, rajčátka, pečenou papriku a cibuli (popř. ostatní zeleninu 
dle vlastního výběru) a upečené žampiony. Hotové burgery propíchneme 
párátkem nebo špejlí, aby se nám při konzumaci nerozjížděly. 

Grilovaná mořská treska se sýrem a rajčaty
Ingredience:
500 g mořské tresky, 3 pol. lžíce zakysané smetany, 2-3 stroužky česneku, 2 
pol. lžíce strouhaného sýru, hrstka jarní cibulky, špetka soli, drcený kmín, 
pepř.
Příprava:
Tresku omyjeme, osušíme a dáme na talířek. Osolíme, opepříme a okmí-
nujeme.
V misce rozmícháme zakysanou smetanu s rajčátky a česnekem. Česnek 
můžete klidně vetřít do rybky při kořenění...pokud chcete mít intenzivnější 
příchuť česneku.
Fillé z tresky potřeme touto směsí a dáme na grilovací tácky na gril. 
Když jsou dozlatova ogrilované, posypeme je sýrem smíchaným s pokráje-
nou jarní cibulkou a grilujeme ještě chvíli, než se sýr roztaví. Sýr vybírejte 
dle chuti, fantazii se meze nekladou.

Grilovaný medový meloun s čerstvým sýrem a mandlemi
Oloupaný žlutý medový meloun nakrájejte na plátky. Ze středu vyřízněte 
jádra. Plátky zakápněte olivovým 
olejem a vložte je na gril. Grilujte 
z každé strany dozlatova, přibližně 
2 a 2 minuty. Meloun na talířích 
zasypte plátky mandlí, čerstvým 
sýrem a dochuťte olivovým olejem 
a balzamikovým octem. 

(šti, sko)

Upozornění 
pro návštěvníky knihovny 

a uživatele veřejného internetu
V  d o b ě  o d  7 .  z á ř í  d o  9 .  ř í j n a  2 0 1 5 

bude naše knihovna pro veřejnost 

zavřena 
z důvodu  revize knižního fondu.

Tato podrobná a kompletní „inventura“ knih je 
nutná před spuštěním on-line katalogu, který by 

měl v budoucnu umožnit našim čtenářům se 
kdykoli připojit a najít si knihu, která je zajímá. 

Zjistit, zda ji vůbec máme či nikoli, 
zda není momentálně půjčená, popřípadě si ji 

rezervovat – to vše bez ohledu na otevírací dobu 
knihovny, aniž by museli telefonovat, mailovat 

nebo osobně navštívit MK.
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Přes knihovnu 
za kulturou
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 červenec a srpen: 
6. 7. 1415 byl v Kostnici upálen řím-
skokatolický kněz, český středověký 
náboženský myslitel, vysokoškolský 
pedagog, reformátor a kazatel. Byl, 
po Johnu Wycliffovi, jehož myšlen-
kami a argumentací byl inspirován, 
jedním z prvních reformátorů círk-
ve, který téměř o jedno století před-
běhl své následníky – reformátory 
Luthera, Kalvína a Zwingliho.
Od roku 1398 vyučoval na pražské 
univerzitě a v letech 1409–1410 
byl jejím rektorem. Ve svých nábo-
ženských pracích kritizoval mravní 
úpadek, v němž se ocitla katolická 
církev. Katolická církev ho ozna-
čila za kacíře a exkomunikovala 
jej (1411). Římský král Zikmund 
Lucemburský mu zaručil bezpečný 
příchod na kostnický koncil, kde byl 
odsouzen jako kacíř, a následně byl 
vydán světské moci k upálení na hra-
nici, když odmítl odvolat své učení. 
V roce 1999 prohlásil papež Jan 
Pavel II., že lituje kruté smrti tohoto 
muže a uznal ho jako reformátora 
církve. Některé jeho názory (napří-
klad ten, že kněz ve hříchu neplatně 
udílí svátosti) jsou dodnes katolic-
kou církví vnímány jako teologicky 
vadné. Znáte jméno tohoto církev-
ního reformátora?
Správná odpověď na otázku z červ-
nového čísla zněla: Eduard Petiška
Tento český básník, romanopisec, 
povídkář, novelista, autor knih pro 
dospělé i děti a mládež, dramatik, 
teoretik dětské literatury a překla-
datel, autor více než devadesáti 
titulů, oslovující už pátou genera-
ci čtenářů, zemřel 6. června 1987 
v Mariánských lázních.
Jeho knihy byly přeloženy do několi-
ka desítek jazyků a staly se populár-
ní i v zahraničí. Celkové prodeje jeho 
děl přesáhly hranici osmnácti milio-
nů kusů. V roce 2014 u příležitosti 
90. let od autorova narození (14. 5. 
1924) vyšla jeho díla také v elektro-
nické podobě.
Vylosována byla správná odpověď 
p. Edy Žďánského a ten si může v 
městské knihovně nebo v domě kul-
tury u pí. Parkmanové vyzvednout 
volnou vstupenku.

(šti)

Pro grilování na grilu na dřevěné 
uhlí je vhodné alespoň rámcově 
odhadnout množství briket nebo 
dřevěného uhlí. Doporučujeme 
používat grilovací brikety, jejichž 
výhřevnost je vždy stejná a nekolísá 
jako u dřevěného uhlí, jehož kvalita 
bývá různá a je z něj větší množství 
popela než z briket. Proto tedy jsou 
brikety lepším řešením. Jaké však 
použít množství, abyste docílili 
dostatečně vysoké teploty po celou 
dobu  a oheň vám neuhasl upro-
střed  grilování? 
Napoví následující údaje, které se 
týkají tzv. přímého grilování ( prů-
měr grilu/ počet grilovacích briket) 
– 37  cm /30 ks, 47 cm / 40 ks, 57 
cm /50 ks, 95 cm /150 ks briket.
Jak snadno gril zapálit?
Pokud používáte dřevěné uhlí nebo 
uhelné brikety, podložte je novino-
vým papírem nebo kostkou tuhého 
lihového podpalovače. Snažte se 
nepoužívat tekuté podpalovače. 
A pokud je přeci jen používáte, ni-
kdy je nelijte na již doutnající nebo 
hořící uhlí, ale vždy na nezapálené 
nebo uhaslé uhlí.  Teprve pak uhlí 
zapalte, připraveno na grilování je 
zhruba po 25 minutách.
Daleko snazší je zapálení dřevěné-
ho uhlí nebo briket s podpalovacím 
komínkem. Nasypte uhlí nebo bri-
kety do komínku, tak, aby byl zcela 
zaplněn, pak vložte na rošt grilu 
tuhý podpalovač, případně novi-
nový papír, a zapalte jej. Komínek 

TIPY A TRIKY NA LETNÍ GRILOVÁNÍ 

postavte na hořící lihovou kostku, 
a nechte uhlí nebo brikety v něm 
rozhořet. Po rozhoření pak brikety 
nasypte na rošt grilu. 
Tipy: Především  dbejte na kvalitu 
grilovaných potravin, na čerstvost 
masa, zeleniny, ryb i marinády. 
potraviny na grilování mějte 
vždy do poslední možné chvíle 

v lednici či chladničce, nikdy nene-
chávejte marinovat maso při běžné 
pokojové teplotě
nepoužívejte nikdy stejný ta-
líř pro syrové a ugrilované maso, 
vždy dodržujte dostatečně vysokou 
teplotu na propečení masa uvnitř, 
nejen navenek
grilujte  s nasazeným víkem grilu 

(pokud ho váš gril má), maso bude 
rychleji hotovo a je šťavnatější
steaky, bifteky, ale i ostatní maso 
otáčejte nejlépe pouze jednou, 
nebude tolik vysušené, bude šťav-
natější a velmi dobře propečené 
i uvnitř
celkový grilovací čas závisí nejen 
na síle a množství masa, ale i na 
venkovní teplotě - nezapomínejte 
na to při zimním grilování
čas grilování se mění i podle 
toho, jak moc je rošt plný masa 
a nakolik může teplo procházet 
i k víku grilu
při marinádách, které obsahu-
jí cukr nebo med, doporučujeme 
potírání masa až na samém konci 
grilování - cukr rychle karamelizuje
při obracení masa nepoužívejte 
vidličku, ale grilovací kleště. Při po-
užití vidličky bude maso zbytečně 
propíchané a ztratíte spoustu šťávy. 
Kdy je maso správně grilované?
Drůbež a ryby grilujte krátce, teplo-
ta uvnitř masa postačuje kolem 80 
stupňů, kůžička kuřete by měla být 
lesklá a lehce křupavá.
Grilované steaky nechte po grilo-
vání pár minut odstát, šťáva z masa 
krásně prostoupí celým steakem 
a chuť bude výrazně lepší.
Používejte hrubou přírodní sůl 
s většími krystaly, lépe ulpí na po-
vrchu grilovaného masa a pokud 
používáte klasickou stolní sůl,  dej-
te jí zhruba třetinové množství.

(šti)

O letošních nálezech zatím není co 
psát a tak, vážený čtenáři, sáhni do 
svých zásob sušených hub a upeč si 
hubník:
Krkonošský hubník
2 hrsti sušených hub (včetně vody), 
4-5 rohlíků, mléko, 4 vejce, 1 plátek 
slaniny, 1 velká cibule, 4 stroužky 
česneku, majoránka, drcený kmín, 
sůl, trocha sádla k vymazání pekáč-
ku.
Přes noc namočíme a poté nadrob-
no nakrájíme sušené houby. Kos-
tičky z rohlíků provlhčíme mlékem 
a přidáme k nim do mísy ostatní 
suroviny. Vše dobře promícháme 
a zředíme zbylou vodou z hub tak, 
aby propracováním vzniklo líně 
tekuté těsto. To vlijeme do vyma-
zaného pekáčku a pečeme zprvu 
v naplno rozehřáté troubě. Teplotu 
po zarůžovění povrchu těsta zmír-
níme a hubník dopečeme do zla-
tohněda. Podle vůně, a že hubník 
„jde do krajů“ pekáčku, poznáme, 

Když nerostou, dáme si „hubník“
že máme hotovo. Hubník je chutný 
jak horký, tak i studený jako záku-
sek. A ještě Vám mohu citovat, jak 
o hubníku psal známý krkonošský 
kuchař pan Jiří Marhold: „Víme, 
voni lidi dovedou hubník strašně 
zprasečit, protože Vám do něj dá-
vaj sralky (švestky) a rozinky a prej 

taky perník, ale takovejmdle lidem 
je škoda houby do chalupy. Strčte 
do trouby, ale moc nehicujte, aby se 
hubník asi tak hodinu pomalu pek. 
A už za půl hodiny máte v celý cha-
lupě vůni jak na Štědrej den a už se 
Vám dělaj sliny u huby...“

Text: Harry (M. Traxler)

Foto hřibu smrkového: Jiří Suk
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Přivítali jsme nové občánky

Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, 
spokojenosti a pevného zdraví.

VZPOMÍNKY

Vážení jubilanti,
pokud nechcete být zveřejně-
ni v této rubrice, kontaktujte 
pí Slavíkovou (MěÚ Šluknov, 
č. tel. 412 315 317) nebo naši 
redakci (Dům kultury Šluknov, 
č. tel. 412 386 219).

Rozloučili jsme se

Životní jubilea
60 let
pp. Šitina Miroslav
Pilná Marie
Štiffel Josef
Husár František
Diessnerová Monika
Lehrlová Božena

65 let                       
pp. Houdová Ludmila
Svobodová Wera
Jirásková Jana
Sazanov Břetislav
Grausgruberová Vlasta
Raba Jaromír
Zita Vratislav
Ciper Jan
Balašková Alena
Patrovský Jaroslav

70 let
pp. Králová Marie
Janoušek Milan

75 let
paní Hamalová Zdenka

80 let
pp. Kubíková Božena
Machová Ludmila

81 let 
pp. Kašparová Ludmila
Neuvirt Stanislav
Dvořáková Miloslava
Ćwierz Ludvík
Zvěřinová Věra

84 let
pp. Rafeld Willibald
Vroubek František

85 let
paní Gampeová Krista

86 let
pp. Strejčková Evelina
Lukešová Vlasta

89 let
pp. Kočová Jiřina
Bošinová Libuše

91 let
pp. Kukla Rudolf
Menčíková Dorota

92 let
paní Antonová Milada

93 let
paní Mihalíková Irmgard

94 let
pp. Krejčová Milada
Röslerová Kristina

„Utichlo srdce, 
zůstal jen žal,
ten, 
kdo Tě miloval,
vzpomene dál.“

Dne 7. 8. 2015 by oslavila 60. naro-
zeniny 

paní Hana Kurucová. 
Vzpomíná manžel Karel, syn Karel 
s rodinou, ostatní příbuzní a známí.

Petr Štěpánek
Tati, je to už pátý rok (29. 8. 2010),
co jsi nás milované
navždy opustil.
S velkou láskou
na tebe stále vzpomínají
manželka Květa
děti Martin, Jana a Katka s rodina-
mi, vnoučata Kuba, Maťula, Ondra, 
Honzík, Adámek, Verunka a pejsek 
Terik. 
Chybíš nám!

Ten, 
kdo byl milován, 
nezemřel, 
protože žije dál 
v srdcích svých 
nejbližších.

Martínka Fojtíka

s panem Antonínem Skopalem
panem Vlastimilem Rendlem
panem Miloslavem Chmelíkem
paní Růženou Habovou
panem Františkem Bartoněm

Antonín Charouzek a Renáta Mládková
Jiří Schneider a Jitka Soukupová
Radek Čvančara a Petra Mikušová
Martin Pacner a Soňa Kremličková
Miroslav Valčík a Lucie Kurucová

Jaromírka Krajčíra

panem Jaroslavem Hájkem
paní Helenou Drobečkovou
paní Irenou Bališovou
paní Boženou Novotnou
panem Arnoštem Hojdou

Manželství uzavřeli

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov

„S Filipem jde všechno líp“
nabízí poskytování dvou terénních sociálních služeb:

pečovatelskou službu
službu osobní asistence
Co nabízíme?

Pečovatelská služba: 
dovoz obědů – denně včetně víkendů a svátků
pomoc při základních úkonech, které potřebuje kli-
ent zvládnout, aby plnohodnotně žil ve svém domácím 
prostředí - např. pomoc při hygieně, úklid domácnosti, 
nákupy, doprovody, vyřizování záležitostí na úřadech 
a další.

Osobní asistence:
asistence při návštěvě lékaře
podpora při realizaci nákupů
podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
nabízíme též zajištění dopravy (k lékaři, na úřady, apod.)
účast na společenských a kulturních akcích dle výběru klien-
ta i v našem Domově 

Úkony jsou obvykle poskytovány za částku 2 Kč/min., 
cena obědů je 50 Kč + poplatek za dovoz.

Služby poskytujeme každý den včetně víkendů a svátků.

Budete-li mít zájem o jakékoli další informace, zavolejte.

Ing. Bc. Jan Sembdner

tel.602 702 098

reditel@ddfilipov.cz - ředitel organizace

Jana Podzimková, DiS.

tel. 604 298 497

podzimkova@ddfilipov.cz - vedoucí terénních služeb

„S Filipem jde všechno líp“

Dne 8. 8. 2015 uplyne již rok od tra-
gické smrti našeho syna 

Tomáše Melničuka. 
Stále vzpomínají rodiče, bratr a ka-
marádi.
Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi.
Nikdy na  Tebe nezapomeneme.  

Dne 3. 8. uplynulo 20 let, kdy od 
nás navždy odešel cestou, odkud 
není návratu, náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček 

p. Karel Černý.
S láskou vzpomínají manželka Eva, 
syn Karel a dcera Iveta s dětmi.

NAROZENINY SLAVNÝCH

Vítězslav Jandák (*3. 8.1947)
Eva Pilarová (*9. 8. 1939)
Filip Renč (*17. 8. 1965)
Věra Galatíková (*19. 8. 1938)
Július Satinský (*20. 8. 1941)
Miloš Kopecký (*22. 8. 1922)
Dana Morávková (* 29. 8. 1971) 
Michal Suchánek (*29. 8. 1965)
Alena Vránová (*30. 8. 1932) 
Bolek Polívka (*31. 8. 1949)

Napište nám

Vzpomínky, blahopřání, poděko-
vání a články jsou zveřejňovány 
zdarma.
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Už v dávných dobách měli lidé po-
třebu odpočívat a sdružovat se, aby 
tak alespoň na chvíli unikli běhu 
všedního dne. Nejinak tomu bylo 
i v Království. I když ve vesnici, kde 
převažovalo zemědělství, to jistě 
nebylo jednoduché. Vždyť dobytek 
musel být zaopatřen každý den.
A tak byly už v 19. století zakládány 
spolky. Dle adresáře z roku 1923 
existovaly: Německý mužský pě-
vecký spolek, Hasičský spolek, Ně-
mecký cvičitelský spolek, Církevně 
německý cvičitelský spolek, Lidový 
spolek, Úmrtní spolek, Spolek ve-
likonočních jezdců, Kamarádský 
spolek vysloužilých vojáků, Země-
dělský a lesnický spolek, Katolický 
mládežnický spolek, Kongregace 
svobodných žen, Svaz Němců, 
Školní haléřový spolek.
Království bylo známé také svými 
výletními místy. Jedním z nich byl 
Jitrovník, kde Horský spolek pod 
vedením továrníka Johanna Mülle-
ra postavil 24 m vysokou dřevěnou 
rozhlednu, která byla 22. července 
1888 slavnostně předána k užívá-
ní. Zároveň s rozhlednou zde u lesa 
postavil pan Johann Vogel, které-
mu patřily pozemky na Jitrovníku, 
restauraci s čp. 387, kterou v roce 
1894 rozšířil a zvelebil. Chodili 
sem ponejvíce tancechtivá děvčata 
a chlapci, ale také dospělí, protože 
zde na sále zněly z orchestrionu ta-
neční písně.
Rozhledna však dlouho nevydrže-
la. 22. listopadu 1903 byla zničena 
vichřicí.
Dalším hojně navštěvovaným mís-
tem byla dřevěná chata „U tří smr-

Dočtete se v brožurce o Království: 
Jak tenkrát vypadal společenský život v obci

ků“ sedláka Hanse Hesse, v lese 
u cesty k Černému rybníku. Její 
okenice s červenými srdéčky zvaly 
už z dálky k posezení. Podával se 
zde chléb s máslem a tvarohem, 
a proto byla restaurace mezi lidmi 
známá spíš pod jménem „Tvaroho-
vý výčep – Quarkschenke“.
Lidé také rádi navštěvovali „Stře-
lecký dům“ nedaleko kostela. Zde 
se každoročně konala na svátek sv. 
Vavřince pouť, na kterou se těšily 
hlavně děti. Byly zde rozestavěny 
střelnice, kolotoče, houpačky a jiné 
pouťové atrakce.
I „Švýcarský dům“ u Rumburské 
silnice se těšil oblibě. Zařídil jej 
v roce 1892 J. Zenkner a spíše než 
restaurací byl zábavním parkem.
Nejveselejší částí roku byla maso-
pustní doba. Lidé se převlékali do 
masek a v průvodu obcházeli vesni-
ci. Pak se při živé hudbě tancovalo 
a veselilo, hodovalo a pilo a to po tři 
dny. Takto se lidé připravovali na 
přicházející půst. Každá hospoda, 
každý majitel sálu se na toto veselé 
řádění připravoval.
Na Zelený čtvrtek se těšily hlavně 
děti. Už ráno se vydaly na cestu od 
domu k domu a říkankou „Přichá-
zíme na Zelený čtvrtek, dejte nám 
něco do žebráckého pytle“ doufaly, 
že dostanou něco do svých košíčků. 
U pekaře dostaly obvykle housku 
nebo preclík, u zelináře jablko, jin-
de sladkost.
O velikonoční neděli přišli na řadu 
Velikonoční jezdci. Majitelé koní 
vyšňořili své koně, sami se oblék-
li do černého svátečního obleku 
a s cylindrem na hlavě a bílých ru-

kavicích a červenou šerpou přes ra-
mena jeli kolem polí a prosili zdár-
nou úrodu.
Na podzim se konala „Slavnost 
křížové cesty“. V určený den se lidé 
shromáždili před kostelem, odkud 
se pod vedením místního kněze 
vydalo celé procesí, v čele s hudeb-
níky a děvčátky v bílých šatech, na 
vrchol kopce, kde se nacházela kří-
žová cesta. Na vrcholu sloužil pan 
farář bohoslužbu, lidé se modlili 
a vysílali k Bohu své prosby a prosi-
li za odpuštění hříchů. Ulehčeni se 
vraceli do svých domovů.
V zatáčce za hasičskou zbrojnicí 
stála Mariina kaple s malou věžič-
kou a zvonem. Zde se konaly májo-
vé pobožnosti.
V létě se lidé scházeli na Bobřím 
rybníku (Boxteich) u Rumburské 
silnice, který patřil ke Království. 
Zde zřídil v roce 1899 Německý cvi-
čitelský spolek přírodní koupaliště 
se skokanským můstkem, převlé-
kacími kabinami a kioskem, který 
nabízel nápoje. Byla zde i plavecká 
škola a louka na opalování. Naproti 
přes ulici, vedle mlýna, byla malá 
hospůdka „Boxschenke“, kterou 

provozovala paní Anna Kieslicho-
vá, kde se též bylo možno občer-
stvit. Za užívání rybníka musel 
Německý cvičitelský spolek platit 
vlastníku – vrchnosti šluknovského 
panství – ročně 1 korunu za proná-
jem. 
Každou druhou neděli v září se ko-
nala v Horním Království Růženco-
vá slavnost. Tento den byla socha 
Panny Marie, umístěná v zasklené 
skříňce podobné kapli, obzvláště 
pečlivě vyzdobena. U malého oltáře 

sloužil místní kněz bohoslužbu, při 
které se lidé modlili a zpívali.
Jako v celém Niederlandu-Nizoze-
mí bylo také v Království pečováno 
o vánoční betlémy. Už v létě mu-
sel být sbírán mech, různé kořeny 
a rostliny, které musely být usu-
šeny. Před Vánocemi se začalo se 
stavbou betlémů. Na Štědrý den, 
kdy už do stáje byla umístěna i sv. 
rodina – Marie, Josef a Boží dítě, 
zářil už v plném lesku. Samozřejmě 
musel do této doby stát také betlém 
v místním kostele s figurkami míst-
ních řezbářů. To aby lidé, přicháze-
jící na půlnoční bohoslužbu, mohli 
hotové díly obdivovat.
V zimních měsících se ženy schá-
zely k draní peří. Ve starých dobách 
byla skoro povinnost, aby ve věnech 
děvčat byly i peřiny.
Po nedělních bohoslužbách se 
muži scházeli k popovídání a na 
pivečko v hostincích, restauracích 
a šenkovnách. V Království měli 
veliký výběr. V dolní části to byl 
např. „Rohrbohrer“ na křižovat-
ce Fukovské a Šluknovské silnice, 
„Berndův hostinec“ nebo „Zekelů 
kovárna“. Ve středu obce si mohli 

vybrat např. mezi „Německým do-

mem“, „Vlčí propastí“ nebo „Střel-

nicí“. V horní části se nabízel např. 

hostinec „U slunce“, „Údolí“, „Pi-

etsch-Fernand“ nebo Knechtelův 

výčep „U pramene“.

V části Valdek, která ještě dnes patří 

ke Království, bylo velice oblíbené 

výletní místo se zahradní restaurací 

Johanna Grohmanna, u které stál 

kámen s nápisem „Můj ráj“.

Helga Hošková
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 Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů s tříděným odpadem se uskuteční 

7. září 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, ple-

chovky od piva apod. Pytle s vytříděným odpadem připravte na obvyklou 

trasu den předem, tj. v neděli 6. září 2015. Mapa svozové trasy je k nahléd-

nutí na stránkách města Šluknov – vše o odpadech. 

 Upozorňujeme na to, že žluté, oranžové a zelené pytle s jiným odpadem 

nebudou sváženy. Pytle na tříděný odpad obdržíte na MěÚ ve Šluknově, 

odbor rozvoje a životního prostředí, anebo v Technických službách Šluk-

nov spol. s r. o., Císařský 378, Šluknov. 

Podrobnější informace o třídění odpadů a svozu pytlů obdržíte tamtéž.

Za ORŽP Božena Naňáková

Svoz tříděného odpaduMěstský úřad ve Šluknově ve spolupráci s

______akreditovanou laboratoří________
zajišťuje za zvýhodněnou cenu

v pondělí 5. 10. 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 30. 9. 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 průběhu letních prázdnin započala realizace projektu „Omezení výskytu 
a likvidace křídlatky na katastru města Šluknov“, který prostřednictvím 
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR finančně podpořilo Ministerstvo 
životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu. 
Křídlatka je jedinou ve větším počtu zastoupenou invazní rostlinou ros-
toucí na katastru města. Dle v současnosti provedených mapování roste 
v celkem 28 lokalitách na celkové ploše 4.161 m2. Jedná se o velmi agre-
sivní rostlinu, která potlačuje a likviduje původní druhy a kulturní rostliny 
a běžnými prostředky je velmi obtížné ji ze stanoviště vypudit.
Město Šluknov se tak rozhodlo využít možnosti čerpání finančních pro-
středků a za celkových nákladů 94.261 Kč zahájit boj s křídlatkou, který 

Město Šluknov zahájilo boj s invazními rostlinami
navazuje na v minulosti již (bohužel pouze nárazově) provedené chemické 
postřiky. Současné opatření je koncipováno jako komplexní a opakované, 
přičemž je počítáno i s následnou péčí o pozemky tak, aby nedošlo k návra-
tu křídlatky na stanoviště.
Práce, které obsahují opakovaný postřik neselektivním herbicidem, úpra-
vu terénu a výsev travního semene, provádí pracovníci sdružení WEPA, 
kteří již mají s likvidací křídlatky v regionu bohaté zkušenosti. Po jejich 
dokončení by se neobhospodařované pozemky měly stát plnohodnotnou 
součástí kulturní krajiny lahodící oku a mělo by dojít k zabránění dalšího 
šíření křídlatky na veřejná prostranství a soukromé pozemky.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Masážní LETNÍ BALÍČEK 
1x Relaxační aromamasáž záda a šíje

1x Aromamasáž horních končetin 

1x reflexní masáž nohou

Dříve 530Kč NYNÍ JEN 330 Kč!   
Pro lidi z Plastonu doplatek pouze 130 Kč!

          Jana Drábková – 731 712 671

   Salon MAX – Královská 827, Šluknov 407 77

www.salonmax.cz

facebook: Salon MAX-Šluknov



ŠLUKNOVSKÉ NOVINY STRANA 17AKTUÁLNĚ, INZERCE

Stejně jako v loňském roce, vyrazi-
lo nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež T-klub se svými klienty na 
zážitkový pobyt. Z rozhovorů s kli-
enty vyplynulo, že chtějí zopakovat 
stanování ve Sloupu. Stanování se 
konalo 9. - 12. 7. 2015 a účastníci 
si veškeré náklady na dopravu, uby-
tování i stravu hradili sami. Kromě 
pohodového koupání u Radvanec-
kého rybníka, bylo obsahem naše-
ho pobytu také zvýšení kompetencí 
samotných uživatelů služby a pro-
hloubení vztahu s pracovníky.
Uživatelé tedy museli sami zvlád-
nout postavit stany, připravovat 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na zážitkovém pobytu
si stravu a také navazovat kontak-
ty s běžnými návštěvníky kempu 
během bojové hry. Nechyběl pěší 
výlet, rozcvička po ránu, ani celo-
táborová hra. Na konci získali první 
tři vítězové krásné ceny v podobě 
volných vstupenek do krásnolip-
ského kina a na bowling (děkujeme 
za věnování cen městu Krásná Lípa 
a Lípa Resortu).
I přes počáteční mírnou nepřízeň 
počasí se výjezd vydařil k celkové 
spokojenosti. Doufáme, že příští 
rok znovu vyjedeme.

Lucie TICHÁČKOVÁ
asistentka - KOSTKA Krásná 

Lípa, p.o.

Už před válkou projížděly obcí Fukov vlaky bez zastavení. Vlak, projíž-

dějící ve čtvrtek 23. července 2015, se stal nečekaným svědkem setkání 

Dorfclubu Taubenheim a Spolku Němců a přátel německé kultury (dříve 

Kulturní sdružení občanů německé národnosti v ČR)Šluknov. Členové 

obou spolků se sešli u Božích muk, které za finančního přispění Česko-

-německého fondu budoucnosti společnými silami opravili. Předsedkyně 

Spolku Němců paní Helga Hošková po přivítání poděkovala Dorfclubu za 

perfektně odvedenou práci: odstranění plevele a náletů, zhotovení nového 

oplocení a úpravu okolí památky. Panu Jiřímu Petrnouškovi za namalování 

obrazu Bolestné matky Boží, panu Pavlu Jiřenovi, ačkoliv byl na dovole-

né, za kamenické práce, Uniles a.s. Rumburk za vysekání přístupové cesty 

a postřik proti plevelu. Panu Rudolfu Lehmannovi za zhotovení a instalaci 

dvojjazyčné infotabule. Velké poděkování náleží také panu Mgr. Martinu 

Chroustovi z odboru životního prostředí MěÚ Šluknov, bez jehož přispění 

by Spolek nemohl o dotaci ani požádat, jelikož nevlastní počítač. Starost-

ka, paní Mgr. Eva Džumanová, kromě poděkování oběma stranám za spo-

lečnou obnovu sakrální památky, vzpomněla na velice dobrou spolupráci 

starostů německých a českých měst Pětiměstí, která v letošním roce slaví 

již 15 let trvání. I starosta Sohlandu, pan Matthias Pilz, projevil radost ze 

zdařilé spolupráce a pozval přítomné na další akci Pětiměstí, kterou bude 

podzimní putování. Přeje si, aby společné každoroční setkání na Jitrovní-

ku, které se již stalo tradicí, mělo svá pokračování. 

Šluknovský Spolek Němců 
zachránil další památku

Foto: Mgr. Martin Chroust
Milým překvapením byla přítomnost člena EU z Bruselu pana Heinze 

Lehmanna, jehož rodina z Fukova pochází. Připomenul dobu, kdy byli ně-

mečtí obyvatelé ze své vlasti a rodné obce vyhnáni. Mnozí se tehdy usadili 

hned za hranicemi Sprévy, protože věřili, že se budou moci vrátit domů. 

Odstřel kostela a školy v roce 1960 však jejich naděje navždy pohřbil. Ujis-

til nás však, že se na zářijovém semináři v Liberci určitě zmíní o tomto se-

tkání a spolupráci Čechů a Němců. Škoda jen, že se pan farář pro nemoc 

nemohl dostavit, aby Boží muka požehnal. Po oficiální části programu 

si každý u táborového ohně pochutnal na vlastnoručně opečeném buřtu 

a pivu z Křinického pivovaru Krásná Lípa. Tento oheň byl vpravdě ohněm 

míru, jelikož se nad ním vznášelo porozumění a shoda. Všichni si přáli, aby 

se naše vztahy prohlubovaly a abychom i nadále mohli žít v míru, i když je 

ve světě tolik nepokoje.                                                                              Helga Hošková

OZNÁMENÍ VÝLUKY
Správa železniční dopravní cesty, s. o. 

uzavře nepřetržitě 
od 3. 8. 2015 od 7 h 

do 21. 8. 2015 do 17 h 
traťovou kolej 

mezi stanicemi Šluknov - Velký Šenov. 
V době výluky nahradí ČD vlaky jedoucí 
v úseku Rumburk - Šluknov - Mikulá-
šovice dolní nádraží a opačně autobu-

sovou dopravou s označením: 
Náhradní autobusová doprava.
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Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák
Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84

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

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě

Co to tady je? www.zalepsisluknovsko.cz
OSOBNÍ BANKROT–ODDLUŽENÍ. Zpracuji insolvenční návrh, který Vám vyřeší problémy s dluhy. Zpracování návrhu pro jednotlivce 2 000 Kč, 
pro manžele 3 000 Kč. Rychle, důvěrně, spolehlivě. Tel. 722 716 769, e-mail: aeae@seznam.cz. 
Prodám 1 lahev P+B 10 kg  a 4 lahve 2 kg. Č. mob. 722 144 974. M. Kuberová, Království 276, Šluknov.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává 

slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominante 
všech barvách. Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 -180 Kč/ks. 

Prodej se uskuteční:                                                                                                                   

V sobotu 30. srpna 2015
Šluknov – náměstí u lékárny - 16.20 hodin
………………………………………………………………………………..

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

Město nabízí rodinný dům k prodeji
Zastupitelstvo města Šluknov 

na svém 5. zasedání dne 18. 6. 2015 
rozhodlo o záměru prodat 

další nemovitost z majetku města. 
Jedná se o rodinný dům v řadové zástavbě 

ve Smetanově ulici č. p. 2 
se třemi bytovými jednotkami. 

Minimální kupní cena 
je stanovena částkou 860 000 Kč.

Nabídky je možné podávat 
do 28. 8. 2015 do 14.00 hodin 

na podatelnu Městského úřadu Šluknov. 

Písemná nabídka musí obsahovat minimálně tyto skutečnosti:
a) jméno a příjmení, datum narození (jedná-li se o koupi do 
SJM, uvést u obou manželů), u zájemce právnické osoby ob-
chodní firma společnosti, identifikační číslo, daňové iden-
tifikační číslo, provozovnu, zodpovědnou osobu (statutární 
orgán),
b) místo trvalého pobytu zájemce fyzické osoby, sídlo právnic-
ké osoby, u zájemce právnické osoby je nutno doložit nabídku 
originálem (ověřeným opisem) výpisu z obchodního rejstříku 
či jiného obdobného rejstříku, ne staršího než 3 měsíce přede 
dnem uvedeným v tomto záměru jako poslední den pro podá-
ní nabídky, 
c) státní příslušnost zájemce fyzické osoby, 
d) nabízená kupní cena za předmět převodu v Korunách čes-
kých, 
e) způsob úhrady ceny – v případě využití úvěru je nutno dolo-
žit příslib úvěrující banky, 
f) závazek zaplatit kupní cenu nejpozději do 30 dnů od podpi-
su kupní smlouvy,
g) telefonické spojení, příp. e-mailové spojení, 
h) je-li zájemce v řízení zastupován jinou osobou, předloží 
ověřené zmocnění – plnou moc, 
i) zastupování ke všem právním i správním úkonům souvise-
jících s koupí předmětu prodeje,
j) vlastnoruční podpisy uchazeče - u manželů obou, 
k) místo, datum podpisu oprávněnou osobou.    

Podrobnější informace lze získat 
v záměru prodeje nemovitosti na úřední desce města nebo 
na odboru správy majetku MěÚ Šluknov, tel. 412 315 326, 

email: masopust@mesto-sluknov.cz.

Ing. Petr Masopust, vedoucí Odboru správy majetku
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Velká akce se chystá na konec 
srpna pod rozhlednou Dymník 

v Rumburku.Ve zdejším areálu se 
ve dnech 21. 8. - 23. 8. uskuteční 
po dvou úspěšně odehraných roč-
nících mistrovství České republiky, 
dokonce i mistrovství světa v tom-
to, dnes již známém, leč pro mnohé 
ještě novém sportu. Sítem kvalifi-
kací na tuto ojedinělou sportovní 
akci, které proběhly již v květnu, 
prošli i dva šluknovští hráči. 
David Žemla a Pepa Pazderka 
se pokusí ve velké konkurenci o co 
nejlepší výsledek. Očekává se až 
300 hráčů, převážně ze severských 
zemí: Německa, Belgie, Anglie, Ra-

kouska, Itálie, ale například i z Bra-

Zveme Vás na mistrovství světa ve fotbalgolfu, 
reprezentovat nás budou dva Šluknováci

Foto pořízené z posledního Mistrovství ČR

Jménem oddílu kopané SK 

Plaston Šluknov děkuji za tři 

nové sady dresů pro jednotlivé 

týmy mládeže a dospělých od 

sponzorů: Technické služby 

Šluknov, s.r.o., Zdeněk Navrá-

til – NABO  Martin Navrátil. 

Ladislav Čurgali

PODĚKOVÁNÍ

Sedmdesátiletá historie šluknovské kopané

Ing. Ivan Kolomazník

Oddíl kopané byl ve Šluknově zalo-
žen v roce 1945. Vzhledem k tomu, 
že ve městě nebylo odpovídající 
fotbalové hřiště, hrálo mužstvo 
převážně na hřištích v okolních 
obcích, hlavně v obci Království na 
travnatém hřišti (louce) u hřbitova. 
V roce 1946 bylo upraveno hřiště za 
budovou tehdejšího ONV, dnes les-
nická škola. První název fotbalové-
ho oddílu byl SK Šluknov. Na čer-
venobílých dresech, které věnoval 
družstvu pan František Kořínek, 
zakladatel mužstva kopané, měli 

hráči znak města Šluknova. V tom-
to roce byl oddíl kopané základem 
nově ustavené TJ Spartak při stro-
jařském závodě, dnes TOPOS. Prv-
ním předsedou oddílu kopané při 
TJ Spartak byl pan František Koří-
nek. V roce 1947 byl založen kon-
kurenční oddíl kopané spojených 
bavlnářských závodů TJ Jiskra. 
Oba oddíly spolu sehrály mnoho 
přátelských i mistrovských zápasů. 
Přestože byly ve městě dva fotba-
lové oddíly, třetí oddíl byl v Králov-
ství, všem hráčům a funkcionářům 
šlo jen o dobrý šluknovský fotbal. 
V roce 1956 došlo ke sloučení obou 
oddílů kopané, dva roky před ofi-
ciálním sloučením tělovýchovných 
jednot Spartak a Jiskra pod jed-
notný název Tělovýchovná jednota 
Spojené závody – TJ SPOZA Šluk-
nov. Již od počátku šluknovského 
fotbalu byl kladen velký důraz na 
práci s mládeží. Jedním z prvních 
nejobětavějších trenérů mládeže 
byl pan František Matyáš, který 
vedl žákovské mužstvo od roku 
1957 až do roku 1982. Oddíl kopa-
né měl v roce 1957 pět žákovských 

družstev s průměrným počtem, 
včetně přípravek, 85 až 100 žáků.  
Dobrá práce s mládeží přetrvává 
až do současnosti, kdy má oddíl 

v Okresním přeboru starší příprav-
ku pod vedením Zbyňka Dušíka 

a Jaroslava Sokola a připravuje do 
soutěže mladší přípravku. Mladší 
žáky, kteří vyhráli letos svou sku-
pinu SEVER a postoupili do finále, 
vede Antonín Holešovský a Vladi-
mír Zeman. Mladší a starší dorost 
pod vedením Petra Novotného 

a Tomáše Häuslera, hraje Krajský 
přebor. „A“ mužstvo hraje 1. A tří-
du od podzimu 2003, kdy postoupi-

lo z 2. místa z 1. B třídy. Současným 
trenérem je Ladislav Čurgali a ve-
doucím mužstva Jaroslav Hrobár. 
„B“ mužstvo hraje Okresní přebor 
a své zápasy hraje na hřišti v Lipo-
vé v jejich režii. Trenérem je Milan 
Korejs a vedoucím mužstva je Karel 
Malaník. Mezi nejúspěšnější roky 
šluknovského fotbalu patřily roky 
1960 až 1965, kdy „A“ mužstvo 
hrálo Krajský přebor, který byl v té 
době asi na úrovní současné divize. 
Návštěvy na zápasech byly v prů-

měru 400 diváků. Byly i roky, kdy 
se nedařilo, mužstvo hrálo i Okres-
ní přebory. Z havarijních důvodů 
byla uzavřena tělocvična v Soko-

lovně a byly problémy se zimními 
tréninky. Započala výstavba školní 

tělocvičny a nového sportovního 
areálu. Oddíl kopané musel přenést 
svou činnost na přechodně vybudo-
vané náhradní hřiště za přádelnou 

BENAR. V roce 1983 byl uveden 
do provozu nový městský stadion 

a dokon-
čena i nová 
školní tě-
l o c v i č n a . 
V ý s l e d k y 
dosažené 
A muž-

stvem v le-
t e c h 
1 9 8 3 - 8 4 
nebyly pří-
liš úspěš-
né. Přesto-
že měli 

hráči vytvořeny dobré podmínky 
pro svou činnost, hráli KP pět let 
neustálým zachraňováním. Výjim-
kou byl rok 1982, kdy se mužstvo 
umístilo na 1. místě druhé polovi-
ny tabulky. Hráči A mužstva nebyli 
žádnými nováčky. Hráli spolu již 15 
let prakticky od mužstva žáků a byl 
tehdy předpoklad, že se v KP udrží. 

Veškerá snaha byla marná i přes 
změnu trenéra, kdy Miroslava Šul-
ce vystřídal J. Zlata z Jiříkova. 70 
let šluknovské kopané, řádka let, 
za kterou stály výhry i prohry a také 
mnoho obětavé práce hráčů a funk-
cionářů. Za dobu 70 let hrálo aktiv-

ně několik set hráčů a nemalý počet 
obětavých funkcionářů zabezpečo-
val dobrý chod oddílu kopané.
Oddíl kopané má v současnosti 

v užívání sportovní zařízení, na 
kterém jsou dvě travnatá fotba-
lová hřiště s kvalitním zázemím 
a automatickým zavlažováním z 
roku 2012, vybudované z dotace 
400 tis. Kč od KFS. 
Hlavní hřiště bylo zatravněno 
22. 4. 1999 a druhé, původně leh-
koatletické hřiště, bylo upraveno 
na kopanou a zatravněno 23. 4. 

2005. V červnu 2001 došlo ke změ-
ně názvu. Zanikl název TJ SPO-
ZA ŠLUKNOV a vznikl nový SK 
PLASTON ŠLUKNOV. Velkou po-
moc a podporu má oddíl po celou 
dobu trvání od odborů města, které 
trvale zabezpečují celkovou údržbu 
sportovního areálu a v posledních 
letech město Šluknov přispívá vý-
razně finančně na činnost, spolu 

s dalšími sponzory v čele s firmou 
Plaston CR, s. r. o. Není možné zde 
uvádět jména stovek nadšených 
hráčů a funkcionářů za celou dobu 
70 let. Všem patří poděkování za je-
jich obětavou práci pro šluknovský 
fotbal.
Výbor oddílu kopané v roce 2015
Kolomazník Ivan – prezident od-
dílu
Čurgali Ladislav – sekretář, hospo-
dář
Novotný Petr – manažer pro logis-
tiku
Štěpánek Martin - manažer pro 
mládež
Brynda Milan -  manažer „B“ muž-
stva

zílie. Menší vý-
hodou většinou 
mezi profesio-
nály může být 
pro ně domá-
cí prostředí 

a znalost hřiště 
na Dymníku. 
Klukům držme 

palce a popřej-

me i nezbytné 

štěstí. O výsled-
ku nejen Davida 

s Pepou bude-
me informovat v našich novinách. 
Bohaté občerstvení a doprovodný 
program zajištěn, proto neváhejte, 

přijďte fandit a podpořit naše borce 
do krásné přírody. 

Foto a text: Dušan Blanár
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AKCE LÉTO 2015

Platí od 1. 7. do 31. 8. 2015
Kosmetické ošetření přírodní kosmetikou 

s hloubkovou aromamasáží + napářka/inhalace éterických olejů

Dříve 490Kč NYNÍ JEN 299Kč!
(napářka / inhalace, odlíčení, peeling, povrchové 
a hloubkové čištění, čistící maska ze zeleného jílu, 
hloubková aromamasáž obličeje, krku a dekoltu)

Jana Provazníková – 725 176 684

Boutique Michaela Moravcová

  Velké letní slevy 30-70% 
na veškerý sortiment!

 (trika, šaty, spodní prádlo, šátky, 
kožené pásky atd.)

Krásné dárkové zboží 
Yankee Candle - luxusní vonné svíčky, 

vonné vosky, aromalampy.
 Nabídka 

6 druhů stáčených moravských vín 
z vinařství Pavlovín.

Lahvová vína vhodná k archivaci 
a další sortiment.

Těšíme se na Vás!
Smetanova 114, Šluknov 

(ulice pod městským úřadem)

Tel: 775 305 420


