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Pamětníci nesmějí dovolit přepisování historie

Uklízeli jsme svět, uklízeli jsme Česko, uklidili jsme si město
Stovky „uklízečů“ posbíraly
ve městě tuny odpadků

Pokračování na str. 4

Dobrovolníci v dubnu upravili okolí 
pomníčku na vrchu Partyzán, aby 
byl připraven na květnové oslavy 
konce druhé světové války. 

Foto: Emília Procházková

V týdnu od 18. dubna do 24. dubna 2016 se Město Šluknov spolu se spol-
ky, organizacemi a sdruženími ve městě přidalo k celorepublikové akci 
„Ukliďme Česko“.
Děti, studenti i dospělí se rozeběhli do všech koutů našeho města, kde sbí-
rali odpadky. Sebralo se celkem přes dvě tuny odpadů. Akce se zúčastnilo 
téměř 300 „uklízečů“.
Odvoz odpadů zajistily Technické služby ve Šluknově. Náklady na likvidaci 

odpadů na skládkách hradí Město Šluknov, které celou akci zaštítilo. 
Velké poděkování patří žákům Základní školy J. Vohradského ze 6. A 
a 6. B, žákům Speciální základní školy a Praktické školy ve Šluknově, stu-
dentům Střední lesnické školy, mladým rybářům, hasičům ve Šluknově, 

Ochráncům přírody ve Šluknově, Teen Challenge z Císařského, skupině 
Geocaching, Oblastní charitě Šluknov, skautům, Šluknovskému Králov-
ství, zaměstnancům Městského úřadu ve Šluknově a také jednotlivcům: 
paní Helze Hoškové, Emílii Procházkové, Boženě Bortníkové, Haně Jan-
kové, Anně Goldmannové a všem ostatním anonymním dobrovolníkům, 
kterým záleží na čistotě města, ve kterém žijí. 

Za ORŽP Božena Naňáková

Aby lidé mohli ovlivňovat politiku 
ve prospěch obecního dobra, musí 
rozumět nejen světu, ve kterém 
žijí, ale musí znát i historii svého 
domova. Je nutné znát i negativní 
stránky historie, ale ne proto, aby 
se ubíjelo zdravé sebevědomí náro-
da, ale aby se předcházelo opako-
vání problémů. Pozitivní stránky je 

nutné znát, aby byla co 
největší zodpovědnost za 
jejich uchování a konti-
nuitu. Nesmíme dopustit, 
aby se události 2. světové 
války staly předmětem 
politických a historických 
manipulací a účelového 
překrucování.

Krutosti a běsy doprovázející války 
a poválečné doby jsou dnes často 

Foto: Pavla Šuláková

Foto: Renáta Parkmanová
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Severočeská vodárenská společ-
nost (SVS) zahajuje na Děčínsku 
další z plánovaných investičních 
akcí roku 2016 – rekonstrukci 
nevyhovujících úseků kanalizace 
a 124 let starého vodovodu ve Šluk-
nově, ve Fügnerově ulici. 
Ing. Bronislav Špičák, generální 
ředitel Severočeské vodárenské 
společnosti, uvádí: „Obnova ma-
jetku je trvale v centru našeho zá-
jmu. Z letošní částky na investice 
1,27 miliardy korun dáváme téměř 
80 %, tj. 992 milionů korun, prá-
vě na obnovu vodohospodářského 
majetku společnosti. V rámci naší 
investiční akce budou ve Fügnerově 
ulici zrekonstruovány nevyhovující 
úseky kanalizace a vodovodu, na 
které je připojeno kolem 35 obyva-
tel.“
Více o stavbě:
Stávající betonová kanalizace 
vnitřního průměru 300 a 250 mm 
byla uvedena do provozu roku 
1973. Je ve špatném technickém 
stavu, jak prokázala její kamerová 
prohlídka – vykazuje korozi nad 
50 %, deformace, praskliny, ne-
těsnosti ve spojích a nedostatečný 
profil. V souběhu vedený vodovod-
ní řad z roku 1892 je z litinových 
trub vnitřního průměru 80 mm. Je 
zkorodovaný a inkrustovaný přes 

SVS začala s rekonstrukcí kanalizace 
a vodovodu ve Šluknově 

30 %, proto bude rekonstruován 
souběžně s kanalizací. Kanalizace 
a vodovod jsou uloženy v místní 
komunikaci v majetku města. 
V rámci investiční akce SVS se 
pro rekonstrukci kanalizace pou-
žije potrubí z kameniny vnitřního 
průměru 300 mm v celkové délce 
214,5 metrů. Pro rekonstrukci vo-
dovodu se použije potrubí z vyso-
kohustotního polyetylénu průmě-
ru 90 mm v celkové délce 202,5 
metrů. Součástí stavby je přepo-
jení všech 14 stávajících domov-
ních vodovodních přípojek, 14 
domovních kanalizačních přípo-
jek a šesti přípojek uličních vpustí 
na trase. Stavba bude v komuni-
kaci realizována v otevřeném pa-
ženém výkopu, zčásti v souběhu 
v jednom výkopu a zčásti v sa-
mostatných výkopech. Závěrem 
bude provedena obnova povrchů 
v rozsahu dotčeném stavbou.
Investorem stavby je SVS. Stavba 
byla zahájena předáním staveniště 
14. dubna 2016. Stavební práce 
začaly od 25. dubna 2016 a podle 
schváleného harmonogramu mají 
být dokončeny do 30. června 2016. 
Je to jedna ze staveb z oblasti ob-
novy majetku pro okres Děčín, 
kde SVS pro rok 2016 naplánovala 
celkem 18 staveb k obnově majet-

ku i strategických (vyvolaných le-
gislativou), a to o celkovém objemu 
investic 168,6 milionů korun bez 
DPH. 
Více o SVS:
Severočeská vodárenská společ-
nost a. s. je moderní, výkonná, 
efektivní a transparentní vlast-
nická vodárenská společnost. 
Převzala za své akcionáře - 458 
severočeských měst a obcí - odpo-
vědnost za zásobování obyvatel-
stva pitnou vodou a za odvádění 
a likvidaci komunálních odpad-
ních vod. Všechny aktivity podři-
zuje od svého vzniku v roce 1993 
základním principům: uplatňuje 
jednotnou solidární cenu vody 
pro celé území, udržuje sociálně 

přijatelnou cenu vody, aplikuje 
racionální podnikatelské meto-
dy v hospodaření a vkládá celý 
zisk do obnovy a rozšiřování ma-
jetku. Rozsah majetku SVS na 
území dvou krajů je v rámci ČR 
ojedinělý: 54 úpraven vody, 998 
vodojemů, 8 949 km vodovodů 
(bez přípojek), 196 čistíren od-
padních vod a 3 916 km kanaliza-
ce (bez přípojek). Prioritou SVS 
je urychlená obnova stávajícího 
infrastrukturního majetku, při 
současném naplnění požadavků 
legislativy. 
Více informací na www.svs.cz

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí

Severočeská vodárenská spol. a. s.

Je již tradicí, opakující se pravidel-
ně v období několika měsíců, že 
starostka města svolá akci „veřejné 
setkání s občany“, kterého se může 
účastnit kdokoli, kdo cítí potřebu 
podělit se o své starosti nebo rados-
ti, související s žitím ve městě. Byť 
se poslední setkání poněkud vy-
mykalo množstvím zúčastněných, 
ukázalo se, že dobrá polovina z nich 
je tam kvůli specifickému problému 
autokrosu, který se, bohužel, na 
jednom setkání vyřešit nedá a my 
se mu, pokud k této problemati-
ce získáme dostatek relevantního 
materiálu, budeme v ŠN věnovat 
samostatně. 
Nicméně na setkání chodí, tak jak 
jsem měl možnost vypozorovat, v 
podstatě ta stejná sestava lidí, kte-
ří se zajímají o to, co se kolem nich 
děje a nestydí se vyjádřit svůj názor. 
Za to nikdo nikomu hlavu neutrhne, 
i když některé názory jsou poněkud 
mimo reálné možnosti jak finanční, 
tak zákonné. Ale právě proto se tato 
setkání konají, aby se vyjasnilo co 

možná nejvíce záležitostí, ať už jde 
o nápady od výstavby vlastní nemoc-
nice, bazénu, až po neodklizené vět-
ve po pokácených stromech. Žádný 
problém není malicherný, nebo 
nehoden odpovědi - samozřejmě 
pokud ji víme, protože nikdo neví 
všechno. A zrovna tak není možné 
se zavděčit všem. Co je pro jednoho 
problém, může být pro jiného směš-
né a naopak, to ale nemá nikdo prá-
vo soudit.
Prostým poslechem se dá říci, že 
některé záležitosti se jako červená 
nit táhnou každým takovým setká-
ním, samozřejmě, pokud pominu 
věci typické pro jednotlivá roční 
období - sekání trávy a úklid sněhu 
se neřeší pokaždé. Co se však řeší 
ve větší či menší míře pokaždé, jsou 
stížnosti na chování některých spo-
luobčanů, kteří si uzurpují veřejný 
prostor a znemožňují tím ostatním 
jej užívat, dalším problémem je pak 
odhazování odpadků a znečišťo-
vání chodníků, ulic, parků. O tom, 
jak to kolikrát vypadá v Zámeckém 

parku, by se dalo dlouze vyprávět. 
K tomu se váže pocit, že „zákony 
a nařízení se týkají vždy těch dru-
hých a já mám pouze práva a žádné 
povinnosti“. Tento pocit se, bohu-
žel, týká i v Čechách tak oblíbené 
činnosti jako je pejskaření - co 
Čech, to majitel psíka. Proč ne, ale 
i s tím se pojí určité povinnosti, od 
těch základních, že můj pes by ne-
měl obtěžovat a měl by mít alespoň 
minimální poslušnost, až po úklid 
exkrementů. Kdo chodí běhat nebo 
se jen chce projít po trávníku, by 
mohl opět vyprávět. Samozřejmě, 
chci věřit tomu, že těch slušných 
je mezi námi většina. Je mi líto, že 
to musím konstatovat, ale nako-
nec se tak ukazuje, že společným, 
a řekl bych nejdůležitějším, jmeno-
vatelem, který trápí nejen občany 
Šluknova, je lhostejnost. Nechuť 
zajímat se více o dění kolem sebe 
a o společný prostor stylem, co se 
mě netýká a je takříkajíc „za plo-
tem“, mě nezajímá. Ano, nadávat 
na to, že ONI s tím nic nedělají, 

je jednoduché, pohodlné a nebolí 
to, ale vyřeší to něco…? Určitě ne. 
Bylo by tak těžké zvednout telefon, 
zavolat hlídku MP, nebo PČR, po-
kud vidím nějakou nepravost? Bylo 
by tak těžké starat se o společný 
prostor, který sdílíme všichni, tím, 
že napíši na portál města, který je 
k tomu přímo určen? Bylo by tak 
těžké zapojit se do úklidu, alespoň 
v rámci kampaně „ Ukliďme měs-
to“? Samozřejmě, čest těm několi-
ka z Vás, kteří tak činí, nicméně by 
bylo skvělé, kdyby se poměr otočil 
a výjimkou by tak byli ti, kteří na to 
kašlou a jen pouštějí jedovaté sliny. 
Další, až zarážející, je „nedostatek“ 
informací, který nahrává různým 
fámám a městským legendám. Což 
o to, v určité míře je to záležitost 
v podstatě úsměvná, ale pokud se 
dotýká veřejného života, není až tak 
na místě. Vždyť, když nevím, tak 
se zeptám - to platilo vždy a platí 
a žádná ostuda to není. 

Mgr. Petr Tomanec
šéfredaktor Šluknovských novin

Názor – Jak to vidím  já - Co trápí občany Šluknova 
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Vážení a milí spoluobčané,
tak jako v každém vydání Šluknovských novin Vás i nyní budu informovat 
o některých událostech, které v průběhu předešlého měsíce proběhly.
Veřejné setkání s občany
25. dubna proběhlo další veřejné setkání starostky s občany města. A co 
bylo předmětem diskuze? Informovala jsem přítomné o plánovaných ak-
cích v našem městě v tomto roce, které byly schváleny v rozpočtu města 
na rok 2016. Dále proběhla diskuze na téma ukončení nájemní smlouvy 
na pozemcích, kde probíhaly autokrosové závody. O ukončení nájemní 
smlouvy rozhodla Rada města Šluknov. V předešlých letech jsme opakova-
ně jednali s nájemcem o problémech, které v souvislosti s aktivitou na pro-
najatých pozemcích probíhaly, výsledky se, bohužel, nedostavily. Občané 
opakovaně poukazovali na nepořádek ve městě, zejména v některých loka-
litách, zakládání černých skládek, na neukázněnost majitelů psů, kteří si 
neplní povinnost, aby po svých psících uklízeli exkrementy. Město Šluknov 
umožňuje občanům zdarma ukládat odpad ve sběrném dvoře a bioodpad 
v kompostárně. Je tedy zcela nepochopitelné, že někteří naši spoluobčané, 
i přes tuto službu, jsou schopni odhazovat odpadky kamkoliv a zakládat 
černé skládky. Je to opravdu jen a pouze jejich vizitka, na kterou ale doplá-
cí všichni ostatní. Další témata se týkala například rušení nočního klidu, 
nedodržování rychlosti ve městě, oprav mostků a komunikací, majetkové 
trestné činnosti, atd. Informace od občanů jak negativní, tak i pozitivní, 
jsou pro nás nejen zpětnou vazbou, ale i námětem, na které problémy se 
zaměřit, co vyřešit lze a co nelze. Naší snahou je, aby se rozvoj města ubíral 
správným směrem a občané byli spokojeni. Ovšem zavděčit se všem je nad-
lidský úkol a ještě nikomu se to nepodařilo. A my nejsme výjimkou.
Plánované opravy a rekonstrukce
Všichni jsme zaznamenali, že byla zahájena 2. etapa rekonstrukce náměs-
tí. Práce budou postupně pokračovat po úsecích tak, aby omezily pohyb 
osob a dopravu v co nejmenší míře. Prosím též o ohleduplnost a trpělivost 
ze strany občanů i účastníků silničního provozu. Všichni máme jistě zájem 
na tom, aby práce probíhaly s co nejmenšími problémy. Od 1. května bude 
zahájena rekonstrukce ul. Křečanská (krajská komunikace). Oprava bude 
zahájena u domova pro seniory (Domov důchodců) a bude pokračovat 
okolo Čítkova mlýna až do Nových Křečan. Řidiči musí počítat s doprav-
ním omezením, odměnou nám pak bude zcela nový povrch komunikace 
a mnohem komfortnější jízda nejen v autech, ale i na kolech. Dále bude za-
hájena rekonstrukce chodníku podél ul. T. G. Masaryka v úseku od Sv. An-
toníčka (křižovatka před nádražím) podél Kamenoprůmyslových závodů 
Šluknov až k železničnímu přejezdu. A jak pokračují práce na obnově par-
číků? Parčík v Rožanech je již dokončen, v Království se práce též pomalu 
chýlí ke konci, zbývá ještě parčík na ul. Rumburská. Zde proběhne výsadba 
nové zeleně, úprava cestiček a bude instalována 1 lavička. Jedna lavička 
je kompromisem a čas ukáže, zda bude možné instalovat další, či nikoli. 
Tyto nové plochy jsou určeny pro občany jako odpočinkové plochy. Bylo by 
mylné si myslet, že upravené parčíky budou sloužit jako místa pro venčení 
pejsků. Věřím, že jejich majitelé budou ukáznění a budou po svých pejscích 
uklízet. Další investiční akcí bude rozšíření kapacity mateřské školy v ul. 
Svojsíkova (horní budova) o oddělení pro děti ve věku od 2 do 3 let a re-
konstrukce zahradního domku. Na tuto akci město získalo dotaci ve výši 
cca 2 mil. Kč. Akce proběhne za plného provozu školky. I v době letních 
prázdnin bude chod školky zachován a jako každý rok se děti prostřídají 
v budovách v Žižkově ul. a Svojsíkově ul. 

Ukliďme si město
Ve druhé polovině dubna se 
naše město opět zapojilo do 
akce Ukliďme si město. Akce 
byla veřejností pozitivně při-
jata a zúčastnilo se jí na 300 
dětí a dospělých z nejrůzněj-
ších organizací, nebo jako 
jednotlivci. Všem patří veliké 
poděkování a velmi mě těší, 
že je mezi námi mnoho těch, 
kterým na vzhledu města 
záleží a byli ochotni věnovat 
svůj čas a přiložit ruku k dílu. 
Jednotlivé skupiny i jednot-
livci si rozdělili oblasti v ka-
tastru města, které od odpad-
ků vyčistili. Za několik dní 
úklidu bylo nasbíráno něco 
málo přes dvě tuny odpadu. 
Slušné množství, že? Je to 
díky lhostejnosti, nevychova-
nosti a neúctě mnohých našich spoluobčanů, kteří bez ohledu na životní 
prostředí a všechny ostatní odhazují cokoli kamkoli. Neskutečný nepořá-
dek je po kuřácích, kteří své nedopalky odhazují naprosto všude. Prosím 
touto cestou kuřáky, aby byli ohleduplnější a uvědomili si, že někdo druhý 
musí jejich odhozený odpad uklidit. Předem za to děkuji. V příštím roce se 
této akce naše město určitě opět zúčastní.
Květen je jedním z nejkrásnějších měsíců v roce, ovšem počasí nám zatím 
příliš nepřeje. Popřeji Vám alespoň já – hodně lásky, jarního sluníčka, ener-
gie a pobytu v přírodě.

Eva Džumanová 

Vážení přátelé,
stalo se již tradicí, že se díky dobré spolupráci obcí a měst Pěti-
městí, občané z obou částí hranic každý rok scházejí na příjemné 
setkání na kopci Jitrovník pod televizní věží.

Dovolte, abych Vás i v letošním roce srdečně pozvala 

na 15. setkání všech milovníků přírody 
a naší krajiny 

v neděli 15. května 2016 ve 14 hodin 
na kopec Jitrovník ve Šluknově.

Tradičně budou pro Vás připravena místa k posezení, točené čes-
ké pivo, opečené klobásy, zkrátka vše, co k takovému setkání patří 
a zpříjemní nám všem náladu. K poslechu a tanci zahraje oblíbe-
ná kapela Peleton.
Tradice zůstane i v letošním roce zachována, takže neuslyšíte 
dlouhé projevy a neuvidíte představitele měst ve společenském 
obleku. A jistě budete mít příležitost potkat mnoho svých zná-
mých, pamětníků, budete mít opět možnost posedět, pobavit, 
zavzpomínat a navázat nové kontakty. 
Věřím, že setkání proběhne, jako vždy, v dobré náladě, příjemné 
atmosféře a počasí bude slunečné a teplé.
Těším se na setkání s Vámi se všemi, kteří se zúčastníte.

Mgr. Eva Džumanová
starostka Šluknov

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 412 332 741

Dům kultury 412 386 219

DPS 412 358 411

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

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

Lékárna Herba 412 386 515

Lékárna, nám. Míru 412 386 626

Česká pošta 412 386 435-6
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Projednávali jsme jeden z mnoha 
zákonů, co prý opět vše zjednoduší. 
No, z původních 70 srozumitelných 
paragrafů zákona před dvaceti lety, 
bylo o deset let později 130 para-
grafů už složitých, o pár let později 
170 a přílohy k tomu. A tento nový 
„zjednodušený“ má 280 paragrafů, 
k tomu přílohy a následovat budou 
prováděcí vyhlášky. A pak mno-

ho metodik. Hurá! No nic, já jsem 
hloupej a nevyznám se v tom. Jiní 
asi jo, když pro to hlasovali.  
Při projednávání ve Výboru jsme se 
domluvili, že upozorníme ministra 
na problém, který je sice obecnější, 
děje se často, ale u tohoto zákona 
byl patrný z poslední doby nejví-
ce. Úředníci ministerstva půl roku 
před schválením zákona (!) už ško-
lili tu verzi, kterou sepsali a poslali 
do sněmovny. Školili to ve všední 
dny, v pracovní době. A přihláška 
na školení pro jednoho účastníka 
stála od nejlevnější 1 950 Kč po 
nejdražší 6 500 Kč bez DPH. Čekal 
jsem vysvětlování, jako že to dělají 
ve své dovolené a že oni za tu před-
nášku nic nedostávají atp. Odpověď 
ministra byla stručná a zarážející: 
„To není v mé kompetenci. Úředníci 
spadají pod služební zákon, a tak je 
to věc státního tajemníka. Já s tím 
nemohu nic dělat.“ Na opakované 
upozornění se o věci odmítl bavit. 

No, to jsme to dopracovali...
O dva dny později jsme mohli vidět 
komentář o tom, jak ministerstvo 
dopravy vydalo vyhlášku, kde mj. 
nařizuje lidem jedoucím po řece na 
raftu mít hasící přístroj, z vnějšku 
odrazky, osvětlení „lodě“... Výjim-
ka neplatí ani pro závodní rychlost-
ní kajak, který tak musí mít např. 
odrazky, lékárničku atp. To se bu-
dou zahraniční závodníci divit, až 
přijedou závodit do Česka. A vlítne 
na ně kontrola... No, nevlítne. To 
máme často hloupé předpisy, které 
nikdo nevymáhá. Kolik odpověd-
ných lidí zpracovávalo, četlo a po-
depisovalo takovouto blbost a kde 
nechali mozek ?
Vydat i upravit ministerskou vy-
hlášku není jen tak, je to už složitý 

legislativní proces postupného 
schvalování, takže „opravy“ se prý 
dožijeme nejdříve v létě. Vzpomeň-
te, co každou chvíli na raftu uhoří 
lidí!
Co si tak asi musí myslet v tomto 
případě ministr dopravy, když při-
jde večer domů a vidí, co úředníci 
jeho resortu zase udělali. Raději 
nic, bude si říkat, že to není v jeho 
kompetenci. 
A tak ministr může řečnit, schůzo-
vat, vyprávět na kamery, zadávat 
analýzy, schvalovat strategie atp. 
a nechají ho chvilku žít. Ale jinak 
agendu a její naplňování provádějí 
nezávislí úředníci, kteří mají defini-
tivu. A zatímco ministr za dva roky 
nebude, oni na svých židlích budou 
pohodlně dál.

Zbyněk Linhart

Nezávislá státní úředničina by měla mít své meze

Kancelář senátora Ing. Zbyňka Linharta  
je otevřena každé 2., 3. a 4. pondělí v měsíci 

(14.00 - 16.30 hodin)
Adresa: Generála Svobody 1905, Varnsdorf

Ten pocit asi znáte. Vyrazíte ně-
kam za kulturou – divadlo, kino 
nebo třeba cestopisná přednáška. 
Do té chvíle to byl takový běžný 
den, ničím výjimečný. Předsta-
vení, film, přednáška skončí a Vy 
máte najednou báječnou náladu. 
Spousta energie, nadšení… Ve-
čer je najednou úplně skvělý. Tak 
přesně tohle se včera událo na 
přednášce paní Renaty Sochorové 
o putování po Africe. Byť se mu-
sím přiznat, že Afrika nepatří do 
seznamu mých cestovatelských 
snů, vyprávění mě velmi upou-
talo. Paní Sochorová nám svými 
fotografiemi a vyprávěním doko-
nale zprostředkovala prostředí 

Poznávali jsme Afriku
Etiopie. Myslím, že se jí podařilo 
všechny přítomné na hodinu do 
Afriky doslova „přenést“. Však se 
také spoustě z nás nechtělo domů 
a ještě dlouho jsme ve škole i před 
školou klábosili. Úžasné také 
bylo, že nezklamalo nejen naše 
již věrné publikum, ale objevily 
se i nové tváře. Třída byla doslova 
nabitá. Napočítali jsme padesát 
účastníků! Zkrátka byl to velmi 
příjemný a zajímavý večer.
18. května (opět v 17.00) uzavřeme 
pro tento školní rok naše přednášky 
vyprávěním paní Naňákové a Špi-
rytové o francouzské Provence. 
Všichni jste srdečně zváni!

Mgr. Filip Kadeřábek

Pokračování ze str. 1
interpretovány v neprospěch napa-
dených a porobovaných.
Letos si připomínáme 71. výročí 
osvobození celé naší vlasti od nacis-
tické okupace. I po tak dlouhé době 
je třeba trvat na tom, že nacizmus 
znamenal ohrožení svobody a samé 
podstaty existence našeho národa.

Pamětníci nesmějí dovolit 
přepisování historie

Po šestileté okupaci, životu v pro-
tektorátu, vyvražďování českého 
obyvatelstva, likvidací obcí z vy-
konstruovaných důvodů (Lidice, 
Javoříčko, Ležáky, Český Malín, 
Ploština, Prlov, Zákřov...), prv-
ním a druhém stanném právu, po 
zvěrstvech, která na samém konci 

války páchali zejména mladí ese-
smani, po otevřeném propagování 
budoucnosti Čechů Heydrichem na 
jedné z porad na Pražském hradě: 
„Čech v tomto prostoru nemá konec 
konců co pohledávat“ - to všechno 
vytvořilo obrovskou výbušnou sílu 
pocitu odplaty.
Je úkolem pamětníků té doby, kte-

ří dobře znali sekvenci událostí, 
které před, v průběhu a po skon-
čení války nastaly, aby nedopustili 
přepisování historie druhé světové 
války a jiné řazení jejich příčin a ná-
sledků. V tom jim musí napomáhat 
historici, učitelé i média.

Text a foto: Emília Procházková 

Lékařská pohotovost dospělí Varnsdorf
 Nemocnice Varnsdorf, p.o., Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf

telefon: 412 372 445, 412 372 446, 412 372 447
Ordinační hodiny: 

po - pá: 18.00 - 21.00; so, ne, sv: 9.00 - 20.00 hodin

Lékařská pohotovost dospělí Rumburk
 Areál Lužické nemocnice a polikliniky a.s.

MUDr. Josef Kořínek, Lesní 26, 408 01 Rumburk
telefon: 412 332 535
Ordinační hodiny: 

po - pá: 18.00 - 21.00; so, ne, sv: 10.00 - 19.00 hodin

Členky Kruhu přátel hudby při úpravě památníku na Partyzánu.
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Zahájení realizace II. etapy rekonstrukce 
náměstí Míru (horní část)

Město Šluknov již zahájilo realizaci II. etapy rekonstrukce náměstí Míru 
(horní část). V rámci akce bude odstraněn stávající asfaltový povrch v hor-

ní části náměstí, které bude nově vydlážděno v duchu spodní části náměstí, 
nově vydlážděny budou i vjezdy do ulic Pivovarská a Karlova. Obrubníky 
budou nově odděleny i jednotlivé plochy pro parkování, přičemž dojde 
k rozšíření parkovacích míst a horní část náměstí bude zjednosměrněna. 

Průtažná komunikace bude od horní části oddělena metr širokým záho-
nem osázeným ve stejném duchu jako záhony na terminálu, nově předláž-
děny a rozšířeny budou všechny chodníky v horní části a veřejné osvětlení 
bude z budov přemístěno na nově osazené historizující sloupy veřejného 
osvětlení. Nový vzhled náměstí si můžete prohlédnout v přiložených ob-
rázcích vizualizace.

Za ORŽP Mgr. Martin Chroust

Firma byla založena před více jak 25 
lety, 16. ledna 1991 p. Jiřím Havlíč-
kem st. a p. Ing. Janem Kašparem 
st. za účelem dodávek strojů a zaří-
zení pro malé pekárny. Z tohoto dů-
vodu také uvedli do provozu malou 
pekárnu, zprvu jako předváděcí. 

S růstem zájmu o naše výrobky 
a s následným útlumem budování 
malých pekáren jsme rozšířili výro-
bu do dvou provozů. Dnes již vede-
ní pekárny převzala druhá generace 
rodin.
Vyrábíme široký sortiment chlebů, 
běžného pečiva, sladkého pečiva 
a knedlíků. Časem jsme rozšířili 
výrobu o cukrářské výrobky a dorty 
a v současné době máme i široký 
sortiment studené kuchyně, jako 
jsou obložené chlebíčky, obložené 
bagety a hamburgery. Sladké vý-
robky vyrábíme i pro zákazníky tr-
pící cukrovkou.
Z důvodu zvýšené poptávky zákaz-
níků v květnu zavádíme také výrobu 
bezlepkových výrobků.
„Výrobky neobsahují pšeničný lepek, 
tj. pšeničná bílkovina, skládající se 
z gluteninu a gliadinu. Bezlepková 
směs se skládá například z kuku-
řičné mouky, bramborového škrobu, 
pohankové vlákniny atd. V současné 

Firma Haback zavádí výrobu bezlepkového pečiva
době je to nový trend, o který mají 
zákazníci velký zájem“ vysvětlil 
p. Vladimír Bulík z firmy Pfahnl, 
který 27. dubna 2016 v pekárně Ha-
back ve Šluknově prováděl zkoušku 
bezlepkových výrobků (chleba 
a třenou hmotu).
K dostání tak budou chleby, peči-
vo, sladké koláče, zákusky i dorty. 
Vše ve stoprocentní bezlepkové 
čistotě, která je zaručena výrobou 
v úplně novém a samostatném 
provozu, ze surovin s certifiká-
tem pro bezlepkovou dietu.
Veškeré výrobky vyrábí kolektiv 
zkušených a zaškolených za-
městnanců s mnohaletou praxí.
V současné době prodáváme vý-
robky ve čtyřech našich prodej-
nách a čtyřmi dodávkovými vozy 
je rozvážíme po celém Šluknov-
ském výběžku.
Věříme, že za uplynulých 25 let 
existence firmy až dosud jste spo-
kojeni s našimi výrobky a že zů-

stanete věrni našim výrobkům i do 
budoucnosti.
Přejeme všem dobrou chuť.

Jiří Havlíček
H + K HABACK v. o. s.
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Šluknovský zámek
má svůj prohlídkový okruh,

 v jehož rámci
 jsou pro návštěvníky 

otevřeny téměř všechny
 prostory zámku,

 včetně dobových místností
 s původními exponáty.

 Prohlídky se konají 
po všechny dny v týdnu, 
včetně sobot a nedělí.

 V přízemí zámku nabízí své služ-
by turistům 

a návštěvníkům města 
Regionální informační centrum 

a výborné občerstvení
 útulná zámecká cukrárna.

Šluknovský zámek (RIC)
 č. tel. 412 332 711, 
+420 739 593 014, 

e-mail: ic@mesto-sluknov.cz
Provozní doba:

9:00 - 12:00  12:30 - 17:00
Denně vč. víkendů

Šluknovským zámkem 

se provází 

od 2 přítomných osob.

Víte, že...

… se ve vstupní hale Šluk-
novského zámku změnily 
nástěnky? Najdete na nich 
fotografie, které charakte-
rizují náš zámek. Od svého 
vzniku, požáru až po sou-
časnost.

Bc. Andrea Přidalová

Cíl naší propagace zněl: Drážďany
Díky úzké spolupráci s OPS Čes-
ké Švýcarsko jsme měli možnost 
prezentovat se v obchodním domě 
Galerie v Drážďanech. Toto místo 
je známé vysokou návštěvností 
českých i německých návštěv-
níků, proto v rámci propagace 
Wandertagu v Sasku byla oslove-
na i česká strana s možností pro-
pagace. 
Stánky byly umístěné na různých 
místech v obchodním domě. Pre-
zentovala se hlavně německá tu-
ristická místa – Sebnitz se svými 
květinami, Königstein a jejich 
volnočasové centrum, Saské Švý-
carsko a za českou stranu pak 
České Švýcarsko a my.

Zájemců byla spousta. Materiály 
rychle mizely a hlad po informa-
cích byl velký. Propagace v tako-
vémto místě má svůj smysl, pro-
tože oslovíte i zájemce, kteří by 
na turistický veletrh nedorazili. 
Máme velice pozitivní zpětnou 
vazbu od návštěvníků našeho 
města, kteří dále doporučují Šluk-

Cílem naší propagace
se staly Drážďany

novský zámek a okolí města svým 
známým. 
Věříme, že veškerá aktivita, kte-
rou působíme v Německu, rozšíří 
množství německých návštěvní-
ků, a ti nebudou jezdit jen na ná-
kupy, ale také za památkami. 

Text a foto: Bc. Andrea Přidalová
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Šluknovský zámek zve na vý-
stavu „Panenky typu Barbie“. 
1. května 2016 od 16.00 hodin 
se v zámku otevře slavnostní 
vernisáží další krásná výstava. 
Tentokrát bude věnována přede-
vším malým holčičkám, mamin-
kám a babičkám. Na výstavě, 
kterou nám zapůjčily tři dámy, 
budete moci vidět „Barbínky“ 
v historických róbách, ale také 
panenky typu Barbie, které 
představují pohádkové nebo fil-
mové příběhy. 

Panenky ,,Barbínky“ pro malé i velké
Paní Květuše Adámková, jedna 
z autorek, která pochází z Prahy, 
sbírá panenky už 25 let a dnes 
už jich má neskutečných 115. 
Šatičky na ně šije sama a vytvá-
ří postavy buď historické nebo z 
filmů, které ji zaujmou. Upřed-
nostňuje ženy a dámy, které sku-
tečně žily. 
Dámy Simona Macerodová a Ka-
teřina Citová, které se seznámily 
na střední škole a díky stejným 
zájmům se z nich staly velice 
dobré přítelkyně, představí na 

Hitem letošního roku jsou bezesporu MIMONI
Exkluzivní show s animátory a oblíbenými žlutými postavičkami vypukne 

A. P. Čechov zavítal do zámku v podobě divadelní hry 
Strýček Váňa rumburského souboru Hraničář
V pátek 8. dubna nás poctil svou 
přítomností divadelní soubor Hra-
ničář o.s. Zpočátku to vypadalo, že 
herců bude více než návštěvníků, 
ale na poslední chvíli se vše změnilo 
a Strýčka Váňu si nenechalo ujít na 
padesát divadelních fandů.
Hraničář opět působil na city. Di-

výstavě pohádkové a filmové 
příběhy, jejichž hlavními posta-
vami jsou panenky typu Barbie 
v háčkovaných šatičkách, které 
obě dámy vytváří samy. 
V zámku bude tato společná vý-
stava k vidění až do konce srp-
na a to denně, včetně víkendů 
od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 
17.00 hodin. 
Vstupné 40 Kč dospělí a 20 Kč 
děti. Budeme se na Vás všichni 
velice těšit.

Text: Dagmar Pálková

v zámeckém parku v neděli 29. května 
2016 od 14.00 hodin. 
A jak bude Den dětí s Mimoni vypadat?
 Od 14.00 do 15.30 budou pro děti 
připravena soutěžní stanoviště.
  14.00 – Zahájení akce zábavným 
moderátorem
  14.15 – Wikiho divadlo dorazí 
s představením ,,Jak se vaří pohádka“ 
– pohádka plná písniček, humoru, po-
naučení a nečekaných situací a některé 
z dítek bude mít možnost si i v pohádce 
zahrát.
  15.00 – Škola kouzel – poutavá 
kouzelnická show plná ohromujících 
triků a také živých zvířátek přímo na pó-

diu, po vystoupení se děti s kouzelníkem naučí, jak se vyrábí velmi oblíbené 
postavičky z balónků.
  15.30 – Zábavná show s Mimoni – ka-
marád Wiki a jeho parta Mimoňů bude s dět-
mi soutěžit o ceny, tancovat a hrát si.
 16.00 – Tvoření a focení s Mimoni – ti nejmen-
ší se budou moci vyfotit před pozadím s Mimoněm 
a vyrobí si v dílničce svou mimoní škrabošku.
 16.30 – Minidiskotéka s Mimoni – na závěr 
bude připravena minidiskotéka – děti si budou 
moci s Wikim a Mimoni zatancovat na známé 
písničky a čekat je bude super bublinkatá show.
 17.00 –společně se rozloučíme
Program je opravdu bohatý, proto neváhejte 
a pojďte si s námi užít prima den se žluťásky. 
Vstupné: děti do 150 cm zdarma, 50 Kč/dospělí

vadelní hra byla zakotvena na rus-
ký venkov a střídaly se v ní pocity 
zklamání, motiv nenaplněné lásky 
i hledání smyslu života. 
V posledních minutách jsme zažili, 
v našem případě, i pocit strachu, 
kdy se herci stala nehoda a ošklivě 
upadl. Naštěstí se nic vážnějšího 

nestalo a profesionálně byla hra do-
končena, za což moc děkujeme.
Těšíme se na další kousek, kte-

rý paní Koukolská napíše. Určitě 
u nás nebude chybět.

Foto: Dušan Blanár

Bc. Andrea Přidalová

Bc. Andrea Přidalová
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Rumburské gymnázium se zapo-
jilo do mezinárodního projektu 
Erasmus+. 
Do stejného projektu se kromě 
našeho gymnázia zapojilo i gym-
názium z Litvy, z Bulharska a ze 
Slovinska. 
A o co tu vlastně jde? 
Mezi těmito čtyřmi školami pro-
běhnou během následujících 
dvou let výměnné pobyty studen-
tů. Celý projekt se řídí heslem 
„Zodpovědné cestování“, což 

Projekt Erasmus+ se řídí heslem 
„Zodpovědné cestování“

GYMNÁZIUM 
RUMBURK

FAKULTNÍ ŠKOLA 
UNIVERZITY 

J. E. PURKYNĚ

znamená cestovat šetrně vůči 
životnímu prostředí, samostatně 
si cestu naplánovat a rozšiřovat 
si při ní své obzory, podporovat 
lokální ekonomiku, respektovat 
místní kulturu, spolupracovat 
s místními obyvateli, nebýt zá-
vislý na cestovkách, respektovat 
pravidla bezpečnosti, být součás-
tí týmu a ideálně také poznat sám 
sebe.
První výměnný pobyt se uskuteč-
ní začátkem května 2016 právě 
u nás – v České republice, na na-
šem gymnáziu - kdy 24 studen-
tů z partnerských škol přijede 
k nám do Rumburku. Společně 
už vymýšlíme program a budeme 
se snažit o to, aby náš kraj udělal 
na zahraniční hosty ten nejlepší 
dojem.
Rumburští studenti zapojení 

do projektu se v únoru společ-
ně s učiteli zúčastnili schůzky 
v centru Národního parku České 
Švýcarsko v Krásné Lípě a s jeho 
pracovníky konzultovali mož-
nosti spolupráce vzhledem k plá-
novanému programu výměnného 
pobytu. 
Chystá se prohlídka NP České 
Švýcarsko a také dobrovolnická 
činnost na jeho území. 
Dále bude připravený workshop 
na téma podnikání na lokální 
úrovni, prohlídka řady místních 
pamětihodností a mnoho další-
ho. 
Na gymnáziu proběhl už i pro-
jektový den, během kterého češ-
tí studenti vytvářeli propagační 
materiály, sepisovali potřebné 
informace a diskutovali o kon-
krétní náplni programu.

Všechny zapojené školy jsou také 
součástí programu Mezinárodní 
ceny vévody z Edinburghu (viz 
předcházející články), takže za-
hraničním studentům umožníme 
absolvovat právě v Národním 
parku České Švýcarsko bronzo-
vou úroveň dobrodružné expe-
dice.
Pokud Vás projekt  Erasmus+ 
zaujal, podívejte se na interne-
tové stránky http://erasmusplus.
wz.cz/
                     Alžběta Petrášová 5. A 

V Kulturním domě v Městci Králo-
vé se 16. března 2016 uskutečnil již 
3. ročník celorepublikové gastrono-
mické soutěže Srdce na talíři. Téma 
letošní soutěže znělo Velikonoce, 
oslava jara. Soutěže se zúčastnilo 
20 středních škol a z toho 30 druž-
stev z Čech i Moravy. 
Z naší školy se soutěže zúčastnila 
dvě dvoučlenná družstva z oboru 
Práce ve stravování ve složení Pavlí-
na Siváková, Vanesa Cínová a Ro-
man Mikula, Albín Sivák. Úkolem 

č. 1. bylo zhotovení těstovinového 
salátu dle vlastní kalkulace, techno-
logického postupu výroby a přípra-
vy pro odbornou komisi. Úkolem 
č. 2. byla příprava slavnostní tabule 
pro 2 osoby na téma Velikonoce, 
oslava jara. Konkurence je vždy 
veliká, ale nic nás neodradí ani od 
účasti ve 4. ročníku soutěže.
Velké poděkování patří žákům 
a především učitelce OV Bc. Ivě Vy-
skočilové.

Text a foto: Jana Ducháčová

Na Speciální ZŠ a Praktické škole 
v Rumburku se 7. 4. 2016 kona-
la již po 27 letech tradiční soutěž 
o putovní cenu „Zlaté kladívko“. 
Této soutěže se zúčastnily speciální 
školy z České Kamenice, Děčína, 
Jiříkova, Šluknova, Varnsdorfu 
a Rumburku.
Soutěžilo se jako vždy ve třech kate-
goriích – žáci ze sedmého, osmého 
a devátého ročníku.
Sedmý ročník vyráběl dřevěného 
zajíce, osmý ročník otvírák z kovu 
a devátý žraloka. Na zhotovení vý-
robků byl stanovený čas tři hodiny. 

Naše účast v soutěži
„Srdce na talíři“

Nezávislá porota pak určila toto 
pořadí:
Na celkovém 3. místě se umístila 
Speciální ZŠ z České Kamenice, na 
druhém místě Speciální ZŠ z Děčí-
na a na prvním místě Speciální ZŠ 
z Rumburka. 
Ocenění žáků za sedmý ročník - 
1. místo Kristián Demeter z Rum-
burka, 2. místo Pavel Kaftan z Dě-
čína a 3. místo Marek Pospíšil 
z Varnsdorfu. Za osmý ročník získal 
1. místo Jan Uldrich z Rumburka, 
2. místo Denis Gabor z České Kame-
nice a 3. místo Josef Vašíček z Děčí-

Letošní „Zlaté kladívko“
získali rumburští žáci

na. A za devátý ročník získal 1. místo 
Petr Čičák z Děčína, 2. místo Petr 
Ferenc z Rumburka a 3. místo Mar-
tin Jedlička ze Šluknova.

Vítězům blahopřejme a všem peda-
gogům děkujeme za přípravu svých 
žáků na tuto soutěž.

Text a foto: Karel Nedvídek
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Je tu duben a s ním jaro, ale pouze v kalendáři. My jsme si však poradili a 
jaro jsme si zavolali aspoň do školky. Vydali jsme se mezi včeličky i na louku 

Jaro jsme si museli zavolat do školky 

mezi mravence, berušky a motýly. Když nám trochu přálo sluníčko, vyrazili 
jsme jaro hledat do přírody. Našli jsme rozkvetlé květiny a keře a dokonce 

jsme potkali pár čmeláků, brouků a motýlů. Teď už víme, že tak jako my do-
držujeme smluvená pravidla, tak i příroda se řídí svými pravidly a zákony, 
že všechno má svůj řád a čas. Užili jsme si také návštěvu arboreta, kde jsme 

měli možnost prohlédnout si některé u nás žijící dravce a byli jsme překva-
pení, jak jsou chytří a šikovní. A nezapomněli jsme ani na každoroční čaro-

dějnický rej, kdy jsme si zalétali na košťatech, vařili jsme čarodějnickou po-
lévku, připravovali jsme do ní pavouky, přeskakovali jsme čarodějné ohně 

a nakonec jsme si po čarodějnicku zazpívali a zatančili. A teď už budeme 
věřit, že v květnu jaro dorazí v plné síle...

Foto a text: Hana Princová
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30. dubna
ČARODĚJNICKÝ 

REJ
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30. dubna
ČARODĚJNICKÝ 

REJ

Foto: Josef Halada
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Kuchařčino okénko - rychlá večeře

Městská knihovna Šluknov
Půjčovní doba:

pondělí 9.00 - 12.00    13.00 - 17.00 h 
úterý  9.00 - 12.00    13.00 - 17.00 h 
středa    13.00 - 17.00 h 
čtvrtek  9.00 - 12.00    13.00 - 17.00 h 
pátek  9.00 - 13.00 h 

Adresa:
T. G. Masaryka 638, 407 77 Šluknov

č. t.: 412 386 968
e-mail: knihovna@mesto-sluknov.cz

Jaro už je tady a s ním přicházejí 
práce na zahrádce a výlety do pří-
rody. S prodlužujícími se večery už 
jsme raději venku a nechceme trávit 
tolik času u sporáku při přípravě 
teplých večeří. Proto Vám tentokrát 
nabízíme několik osvědčených, 
jednoduchých receptů na rychlou 
večeři v podobě chutných pomazá-
nek.

Celerová pomazánka

Ingredience: 1 malý celer, 70 g šun-
kového salámu, 100 g Eidamu cih-
ly, 2 kyselé okurky, sůl a pepř
dle chuti, pár lžic majonézy.
Postup: Celer, salám, sýr a okurky 
nastrouháme najemno, osolíme, 
opepříme a promícháme s majoné-
zou. 

Vajíčková pomazánka
Ingredience: 8 vajec (uvařených na-
tvrdo), 5 polévkových lžic majoné-
zy, 1 menší cibule, sůl, pepř. 
Postup: Vejce oloupeme a naseká-
me na kostičky, nakrájíme na kos-

tičky také cibuli a smícháme s vejci, 
přidáme majonézu a promícháme, 

podle chuti přidáme pepř a sůl 
a znovu promícháme. Podáváme na 
pečivu a posypeme pažitkou.

Tuňáková pomazánka
Ingredience: 185 g tuňáka ve vlast-
ní šťávě, 185 g tuňáka v oleji, 100 g 
másla, 5 lžic majonézy, 1 cibule, 1 
brambora vařená ve slupce, 2 vejce 
vařená natvrdo, 1 lžička hořčice, 
bílý pepř, sůl  
Postup: Tuňáka vidličkou rozmač-
káme a rozetřeme s máslem. Přidá-
me nakrájenou cibuli a majonézu. 
Bramboru oloupeme a nastrouhá-
me. Vejce nasekáme a přimícháme 
do směsi spolu s hořčicí. Vše dů-
kladně propracujeme a dochutíme 
pepřem a solí. 

Bramborová pomazánka 
na topinky

Ingredience: 6 velkých uvařených 
brambor (stačí i zbytek od oběda), 
100 g měkkého salámu (párek) dle 

PRANOSTIKY

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 zámecké kinokavárně, v kultur-
ním domě nebo ve Šluknovském 
zámku. Volná vstupenka platí do 
konce roku 2016.
Každý měsíc je vyhlášena a zve-
řejněna na tabuli ve vstupní hale 
městské knihovny a ve Šluknov-
ských novinách otázka nebo úkol, 
odpověď je třeba odevzdat ve 
vstupní hale MK do připravené 
krabice, nebo zaslat mailem na 
adresu MK knihovna@mesto-
-sluknov.cz. Na konci měsíce je 
vylosován výherce volné vstupen-
ky, jehož jméno je oznámeno v ŠN 
a zveřejněno i na nástěnce v hale 
knihovny.
Otázka na květen:
12. května 1820 se v Praze na 
Starém městě narodil český ilu-
strátor, grafik a jeden z nejvý-
znamnějších představitelů čes-
kého romantismu. Je považován 

chuti i více, 1/2 velké cibule, 2-3 
stroužky česneku, 1-2 vejce, 1/2 
polévkové lžíce sójové omáčky, 
kečup, chilli, sůl, špetku mletého 
pepře, olej, strouhaný sýr (nebo 
pórek).

Postup: Brambory jemně nastrou-
háme, přidáme prolisovaný česnek, 
chilli, pepř, vejce a mírně osolíme. 
Na trošce oleje krátce osmažíme 
drobně nakrájenou cibuli s nakrá-
jeným salámem, přidáme kečup 
a chvilku restujeme. Pak vmícháme 
bramborovou směs a mícháme, po-
kud se nám vše dobře nespojí. Hor-
ké mažeme na topinky, posypeme 
strouhaným sýrem nebo pórkem. 
Pokud dáme kečup ostrý, nedává-
me už chilli. Na závěr dochutíme 
pepřem a solí. 
Budeme rádi, pokud nám do městské 
knihovny „svůj“ recept na moučník, 
či jídlo přinesete nebo pošlete mai-
lem (knihovna@mesto-sluknov.cz) 
i Vy.

za zakládající osobnost českého 
výtvarnictví a největšího mistra 
české malby a krajinářství.
Jeho otcem byl proslulý malíř 
a profesor krajinomalby na praž-
ské malířské Akademii. Jeho strýc 
na této škole dvakrát zaujímal mís-
to prozatímního ředitele. Umělec-
ky založený otec i strýc měli při 
jeho výchově nejen na něj osobně 
silný vliv, ale i na jeho sourozen-
ce Quida a Amálii. Jeho osobní 
život byl nicméně velmi nešťast-
ný, jelikož byl člověk nepraktický 
a plachý, rodina jej rovněž donu-
tila odvrhnout svou jedinou lásku, 
z čehož se již nikdy zcela nevzpa-
matoval. Těžké a plíživé duševní 
chorobě podlehl 9. prosince 1871. 
Jeho tvorba byla inspirována ži-
votem venkovského lidu, který 
pro něj představoval ideál čistoty 
a lidství. Jedním z jeho nejznáměj-
ších děl je kalendářní deska z roku 
1865 na Staroměstském orloji 
(dnes už kopie, originál je uložen 
v Muzeu hl. m. Prahy), zobrazují-
cí alegorii 12 měsíců a také známá 

„pohlednice“ s názvem Hanačka.
Znáte jeho jméno? 
Správná odpověď na dubnovou 
otázku zněla: Jurij Gagarin
12. dubna 1961 v 9 hodin 7 minut 
moskevského času (6 hodin a 7 
minut světového času) odstartoval 
Gagarin v kosmické lodi Vostok 1 
z kosmodromu Bajkonur a stal se 

tak prvním člověkem ve vesmíru. 
Pobyl v něm 108 minut, během 
nichž jednou obletěl Zemi. V době 
startu mu bylo 27 let.   
Vylosována byla správná odpověď 
slečny Matějákové ze Šluknova 
a ta si také může vyzvednout volnou 
vstupenku v městské knihovně.

(šti)

Soutěžte s knihovnou o volné vstupenky

Sníh v máji - hodně trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Suchý březen, chladný máj - bude 
humno jako ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji, hoj-
nost ovoce a sena dají.
Není-li květen ani příliš studený, 
ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
V máji vlhko, chladno - bude vína 
na dno.
Mokrý máj - chleba hoj.
Májová vlažička - naroste travička; 
májový deštíček - poroste chlebí-
ček.
Májová kapka platí dukát.
Na mokrý květen přichází suchý 
červen.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Je-li už máj zahradníkem, není sto-
dol milovníkem.
Když máj vláhy nedá, červen se pře-
dá.
Jestli v máji neprší, červen to dovr-
ší.
V máji hřímoty nedělají trampoty.
Když se v máji blýská, sedlák si vý-
ská.
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu 
zřídka mrholívá.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude 
suché léto.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz 
sena stojí; ale o svatém Jáně ani za 
vodu džbáně.                                      (net)
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Mezinárodní den Romů jsme 8. dub-
na 2016 oslavili v Domě kultury ve 
Šluknově. Romové slaví Mezinárod-

Jak jsme oslavili Mezinárodní den Romů
ní den Romů každoročně od roku 
1990, v České republice se slaví od 
roku 2001. 

Ambrela se ve čtvrtek 14. dubna zú-
častnila akce „Ukliďme svět, ukliď-
me Česko“. 
Oslovily nás totiž maminky ze síd-
liště, které upozorňovaly na neho-
rázný nepořádek na dětském hřišti 
a v jeho okolí. 
Od města jsme dostali část pytlů, 
rovněž několik párů rukavic, a v půl 
třetí odpoledne jsme začali – hodi-
nu a půl trvající - brigádu. 
Přes nevlídné počasí – poprcháva-
lo – se nám podařilo pečlivou prací 
zbavit areál hřiště i jeho bezpro-

Tak jako každý rok, tak i letos se všechny děti těšily na čarodějnický den, 
který si budou moci užít se svými rodiči i kamarády u pořádného čaro-
dějnického ohně. Nebylo tomu jinak ani v Císařském „u Misleyů“. Jak se 
již stalo tradicí, i tentokrát p. Josef Misley připravil vatru i s čarodějnicí, 

Zaměstnanci Oblastní cha-
rity Šluknov a dobrovolníci, 
připravili oslavu s bohatým 
kulturním programem. 
K vidění bylo několik rom-
ských tanečních skupin na-
příklad Lolˇi Ruža, zpěváci 
a hudební skupiny Gipsy 
Luboš, Gipsy Kulik a Trio 
Gitanos. Pozvání také při-
jalYděti z dětského domova 
Lipová, na setkání zatan-
covali a zazpívaly několik 
písniček. Nechyběla ani 
výstava fotografií z činností 
komunitního centra Am-
brela a obrázky, které nama-

lovaly děti, které navštěvují nízkopra-
hové zařízení v OCHŠ. Přímo v sále 
nám vařila romská mládež romskou 
specialitu Pišot, ke kávě se podávaly 
vdolky, které napekly naše dobrovol-

nice. Akce se zúčastnilo cca 300 oby-
vatel z města Šluknov a okolí. 
Těšíme se na další oslavu tohoto dne 
zase za rok. 

Text a foto: Martina Jonášová

střední okolí hyzdícího - a někdy 
i nebezpečného (střepy, jehly) - od-
padu, který jsme pečlivě třídili na 
plast a směsný odpad. Celkem jsme 
tak naplnili třicet pytlů. Na sbírání 
nečistot se podílela většina pracov-
níků a dobrovolníků Ambrely, dále 
neméně než dvacet pět dětí, s někte-
rými i jejich rodinní příslušníci. 
Celou akci můžeme tak hodnotit 
nejen jako úspěšnou, ale především 
jako prospěšnou, přispívající ke 
zkrášlení našeho města. 
Chováme navíc oprávněnou naději, 

Děti z Ambrely uklidily
hřiště na sídlišti

že děti, které se sběrem odpadků 
nadšeně pomáhaly, budou teď více 

dbát na udržování hřiště v čistotě.
Text a foto: Bc. Martin Gruber 

Čarodějnický večer u Misleyů v Císařském

příjemné posezení a bohaté občerstvení. Večer si užily jak děti, tak dospělí 
a my touto cestou p. Misleyovi mockrát děkujeme. 

Za spokojené sousedy Hana Princová
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Všem oslavencům přejeme hodně 
štěstí, spokojenosti a pevného zdra-
ví.

VZPOMÍNKY

Pavlínku Novákovou
Honzíka Tomáška
Štefana Denise Bílého
Zdenečka Rudoleckého
Leonka Kovače

Př iv íta l i  j sme občánky

panem Janem Grünwaldem
paní Ivou Kubešovou
paní Hildegardou Šímovou
panem Josefem Buriánkem
paní Ludmilou Kašparovou

Rozloučili jsme se s

60 let
pp. Hrouda Zbyněk
Juhaňák Miroslav
Valeš Jiří
Miksa Josef
Traxlerová Miroslava
Bouzek Milan
Škürjová Dana
Nesejt Josef
Hlavsová Rosvita
65 let                       
pp. Černý Zdeněk
Vránová Marie
Skukálková Hana
Sollanková Libuše
Bilá Žofie
Čmugrová Jaroslava
70 let
pp. Hokešová Anna

Altman Jaroslav
Špička Josef
Vyšohlíd Miroslav
Beránek Oldřich
Hendrych Vladimír
Svátek Jaroslav
75 let
paní Krejčíková Eliška
80 let
pan Petrnoušek Jiří
81 let 
pp. Říhová Helena
Haplová Eliška
83 let
paní Šimůnková Zdenka
84 let
paní Hornerová Olga
85 let
paní Mrázová Jaroslava

Blahopřejeme k životnímu jubileu

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 27. května 2016 oslaví paní 
Eva Formáčková 74. narozeniny.
Do dalších let hodně štěstí, zdraví, 
lásky a spokojenosti přeje celá ro-
dina.

87 let
pp. Zemanová Jarmila
Růžičková Gizela
Kocek Josef
Horner Václav
88 let
paní Skopalová Anežka
89 let
paní Jonová Emilie
90 let
pp. Hájková Jindra
Rumlová Marie
Jirků Alžběta
92 let
pp. Platilová Marie
Tichá Eliška

Přestalo tlouci srdce tvé znavené, ne-
bylo z ocele, ani z kamene.
Bolestí znaveno přestalo bít,už ne-
bylo léku, jímž by mohlo dále žít.
Dne 21. 4. 2016 to byl rok, co nás 
navždy opustila naše milovaná ba-
bička a prababička paní Jana Mar-
tincová. 
S láskou a bolestí v srdci stále vzpo-
mínají vnučka Jana s rodinou.
Kdo jste ji znal - vzpomeňte s námi.
Láska a vzpomínka nám v srdci zů-
stala - ta totiž smrti nezná.

Nemůže být zapomenut, kdo kolem 
sebe tvořil krásu, která zůstává. 

Dne 17. květ-
na to budou tři 
roky, kdy nás 
opustil milova-
ný manžel, otec 
a dědeček pan 
Jiří Ducháč.
S láskou vzpo-

mínají manželka Jana, syn Jiří s ro-
dinou, dcery Petra, Nikola a Tereza 
s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi.

Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace
Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, okres Děčín

vyhlašuje

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Svojsíkova 352, 355 a Žižkova 1032

na školní rok 2016/2017,
který proběhne v Mateřské škole, ul. Svojsíkova 352

ve čtvrtek 12. května 2016
od 10.00 do 15.30 hodin

Současně proběhne zápis do třídy pro děti s vadami řeči.
Rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Žádost o přijetí dítěte 
a Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

na šk. rok 2016/2017 
(jsou k dispozici na webu školky: http://www.skolka-sluknov.cz)

Dne 3. 5. 2016 
by se dožila 95 
let naše ma-
minka, babička 
a prababička 
Boženka Svo-
bodová.
S láskou stá-

le vzpomínají děti Iva, Míla, Jana 
a Milan s rodinami, vnoučata 
a pravnoučata.

Dne 7. 5. 2016 
v z p o m e n e m e 
5. výročí úmrtí 
naší drahé ma-
minky Emílie 
Hršelové.
Stále nám moc 
chybíš.

Dcery Věra a Hana s rodinami

Dne 15. května 
uplyne již 10 
let, co navždy 
odešel pan Vla-
dimír Šembera.
K r á t k ý m i 
cestami chodili 
jsme spolu, na 

dalekou cestu vydal ses sám.
Utichly kroky, umlkl hlas,
ale tvůj obraz zůstane v nás.
Stále vzpomínají syn, matka, sestra 
a ostatní příbuzní a kamarádi.

Plánovaná odstávka na 
vodovodním zařízení
Oznamujeme Vám, že z důvodu plá-
nované odstávky na vodovodním za-
řízení dojde k přerušení dodávky pit-
né vody od 11. května od 8.00 hodin 
do 12. května 2016 do 1.00 hodin.
Ulice: B. Němcové, Přemyslova, 
Sokolská, Žižkova, Hradební, Bratří 
Čapků 646, Sv. Čecha, Dvořákova, 
Karlova, nám. Míru, Křečanská, 
Svojsíkova, Průchod 303, T. G. Ma-
saryka, Krokova, Pivovarská 366, 
17. listopadu, Rumburská, Sídliště. 
Náhradní zásobení cisternami bude 
zajištěno.

OZNÁMENÍ

Oznámení výluky traťové koleje 
v úseku Jedlová - Krásná Lípa 
a Krásná Lípa - Rumburk
Výluka bude trvat nepřetržitě ve 
dnech 25. dubna až 16. června 
2016. 
Náhradní autobusová doprava 
bude zavedena v úseku (Kytli-
ce) - Mlýny - Rybniště - Rumburk 
a opačně, Svor - Rumburk a opač-
ně, Svor - Šluknov.
A opačně, Svor - Rybniště a zpět. 
Všechny nahrazené spoje budou 
jezdit podle výlukového jízdního 
řádu.

INFORMACE 
PRO RODIČE ŠKOLÁKŮ A PŘEDŠKOLÁKŮ

V tomto školním roce měli již dvakrát 
rodiče školáků a předškoláků možnost vyplnit dotazníky 

týkající se sociologického průzkumu. 
V květnu tento průzkum proběhne naposledy.

Prosíme rodiče školáků a předškoláků o vyplnění 
krátkého dotazníku v rámci sociologického průzkumu 

„důvěryhodnosti, dobré pověsti a prestiže školy“, 
který bude k dispozici na webových stránkách města 

v týdnu od 23. – 27. května 2016. 
Pro rodiče předškoláků bude ve stejném termínu k dispozici 
krátký dotazník ve školkách. Jedná se o zpětnou informaci 

pro zřizovatele. Děkujeme za spolupráci.
Eva Džumanová
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Na podporu pěstitelů se i u nás bude férově snídat 

V únorovém vydání Šluknovských 
novin se pan David Hlinka v článku 
„Šluknovský projekt na třech konti-
nentech“ zmínil o webovém projek-
tu lesnické školy, který je zaměřený 
na přírodu a do kterého se mohl se 
svými fotografiemi přihlásit kdo-
koliv. V současné době je na www.
magicofnature.cz uloženo přes 
9 000 snímků od několika desítek 
fotografů nejen z Čech, ale i z jiných 
států světa a jejich počet se den ze 
dne zvyšuje. Tento projekt před-
stavil pan Hlinka se spoluautorem 
projektu panem Romanem Brožem 
na přednášce „Magic of Nature“ 
v úterý 19. dubna 2016 v Domě 
kultury. Dozvěděli jsme se, že pro 

velký počet došlých snímků a pro 
přehlednost musely být fotografie 
rozděleny do několika složek, a tak 
jsme viděli brouky, obojživelníky, 
volně žijící savce, hady, ptáky, kvě-
tiny, stromy, krajiny a také domácí 
mazlíčky.
Snímky si mohou „půjčit“ např. 
školáci nebo studenti k doplnění slo-
hových či jiných písemných prací, 
ale nikoliv ke komerčním účelům.
Autorům přednášky dalo jistě 
mnoho práce vybrat nejzdařilejší 
fotografie na tuto přednášku. Ale 
důležité je, abychom si všichni 
znovu a znovu uvědomovali, kolik 
krásy a bohatství nám příroda bez-
platně nabízí a že je třeba ji opravdu 

chránit. Příroda bez nás, lidí, může 
žít. Ale my bychom bez přírody ze-
mřeli. Choďme proto s otevřenýma 
očima, dívejme se kolem sebe a ne-
dovolme, aby vandalové tuto krásu, 
která je nám dána, ničili.
Potleskem poděkovali přítomní 

oběma lektorům za pěknou před-
nášku a už teď se můžeme těšit na 
již tradiční Lesnický den v měsíci 
září 2016, kde si budeme moci ně-
které snímky z uvedeného projektu 
prohlédnout.

Helga Hošková

Dobrý den, 
v sobotu 14. květ-
na se ve Šluknově 
uskuteční piknikový 
happening na pod-
poru fairtradových 
a lokálních pěstite-
lů – Férová snídaně 
Na Zemi. Proběh-
ne od 10.00 hodin 
v zámeckém parku 
(v případě deště 
v altánu, případně ve vstupní hale 
zámeckého parku). Šluknov se tak 
přidá k více než stovce míst, kde se 
ve stejný den i čas sejdou tisíce lidí, 
aby vyjádřily svůj zájem o pěstitele, 
jejichž plodiny se dostávají na náš 
stůl. Akce se koná v Česku již po-

šesté, a to vždy na Světový den pro 
fair trade, který se slaví každoročně 
druhou květnovou sobotu. Ve Šluk-
nově proběhne poprvé.
„Těšíme se na příjemnou atmosféru. 
U dobrého jídla si popovídáme s přá-
teli, pro děti máme připraveny fair-

tradové omalovánky a kvíz. Vyhod-
notíme nejzajímavější „vzorky“,“ 
uvedla organizátorka šluknovské 
snídaně Božena Naňáková. Bude 
zajisté přínosem pro všechny zú-
častněné poznat lidi ve svém městě, 
kteří jsou naladěni na stejnou notu 
jako Vy. 
Princip snídaně je jednoduchý. 
Účastníci si sami přinesou lokální 
a fairtradové dobroty. Například 
kakao od pěstitelů z Ghany, kávu 
z Guatemaly nebo čaj z indických 
čajových zahrad – vše s certifikační 
známkou Fairtrade. K tomu si do 
košíku přibalí třeba vajíčka od míst-
ního chovatele, vlastnoručně upe-
čený chleba z bio mouky či domácí 
marmeládu. Společným piknikem 

na veřejném místě pak vyjádří pod-
poru produktům, při jejichž výrobě 
nebyla porušována lidská práva, 
poškozováno životní prostředí či 
zneužita dětská práce.  
„Původ výrobků u nás řeší stále více 
lidí. Je to vidět jak na růstu zájmu 
o biopotraviny, tak z nárůstu prodeje 
fairtradových výrobků. I Férová sní-
daně je stále populárnější. Zatímco 
v prvním roce jejího konání se sní-
dalo ve 41 městech, tak loni se akce 
konala už na 137 místech a navští-
vilo ji více než pět tisíc lidí,“ uvedla 
Gabriela Štěpánková z nevládní 
organizace Na Zemi, která akci ko-
ordinuje. 
Příjemný den

Božena Naňáková

Projekt na třech kontinentech

(PI)

Foto: Renáta Parkmanová
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V sobotu 16. dubna krátce po 13.00 hodině se vydali děti a rodiče na sto-
povanou za pokladem ke Karlovu údolí ve Šluknově. Tato akce se koná 
každým rokem, ale zrovna letos nevyšlo moc pěkné počasí. Jenže i když 
panovalo chladno, bylo hlavní, že nepršelo. Stopovaná mohla začít. Dětí 
dorazilo cca 25-30, plus rodiče. Šlo se po připravených šipkách. U na-
kreslených obálek se hledal dopis a v něm byl (samo sebou) úkol, který 
se s úsměvem splnil. Došlo se houfně až nad rybník Kreuzberk (ofiko jest 
Pivovarský), skorem až ke Karlovu udolí, kde byl cíl stopované. Zde děti 
objevily sladký poklad, kdo chtěl, upekl si špekáček a poté pomalu akce 

skončila. O tuto „úžaakci“ se přičinila restaurace Club a Bohemia ve Šluk-
nově, dále pak město Šluknov a vše připravili a organizačně zastřešili (jako 
již tradičně) štamgasti restaurace Bohemia ze spolku Radost dětem. 

Supr stopovaná od spolku Radost dětem z Bohemky

Díky moc všem a těšíme se na další připravované akce !
Foto a text: Dušan Blanár

V zimě 9. ledna, to byla sobota, 
jsme se loučili s kamarádem Pepou 
opejkáním vuřtů na jejich zahradě, 
protože odjížděl na měsíc do lázní 
v Poděbradech a ještě ten den (pod 
rouškou tmy) si někdo půjčil moji 
původní koloběžku. No a už jsem 
ji neviděl, po krásných společných 
šesti letech. 
S opejkáním jsme skončili kolem 
20. hodiny večerní, možná o trochu 
déle. V plánu jsme ještě měli společ-
ně zajít posedět do tepla hospůdky 
Bohemia ve Šluknově. Kolem půl 
dvanácté jsem se rozhodl jít domů. 
Došel jsem venku ke stojanu na 

kola a kolobka byla fuč. Nikdy mne 
nenapadlo, že mi ji někdo může ne-
chat dobrovolně zmizet, že jsem tu 
byl jediný, kdo u nás ve městě (den 
co den) brázdí jednonožně kolmo 
po silnicích tam i zpět. V první mo-
ment jsem si to nebral, říkal jsem 
si, že se musí někde objevit. Jenže, 
měsíc nic, druhý měsíc nic, třetí 
měsíc nic. Řekl jsem si, že se nic 
neděje, že mám doma nový rám se 
zadním kolem, že si ji za čas, až se-
ženu nějaké peníze, nechám dát do 
kupy. Jenže nadešel první domácí 
fotbalový zápas ve Šluknově a já 
vám zažil šok, který přeji všem. Lidi 

na stadionu mi předali fungl novou 
kolobku, na kterou se jednoduše 
složili. Byl to pro mne šok, který vy-
dejchávám ještě teď, když toto smo-
lím. Dal jsem si fóra na přemejšlení 
100 kiláků, ale nic kloudnýho mne 

nenapadá. Snad jen můj neskonalý 
obdiv VŠEM, kteří mi dali tuto úža 
kolobku. Já jí vlastně mám od nich 
půjčenou a tak se k ní taky budu 
chovat.

Text a foto: Dušan Blanár

„Královna Koloběžka“ 
druhá a darovaná
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Škola se opět stala dějištěm 
nemilosrdného boje o poklad

První jarní měsíce bývají na naší střední škole vždy velmi pestré a plné 
akcí po „zimním spánku“. Rozbíhají se poslední přípravy na maturity, 
studenti závěrečných ročníků finišují s přípravou na svou zkoušku z do-
spělosti a probíhá mnoho zajímavých venkovních aktivit. Například může-
me uvést, že jsme se jako škola podíleli na celorepublikové akci „Ukliďme 
svět“. Několik tříd, vyzbrojených odpadkovými pytli vyrazilo od školy smě-
rem na sídliště, dále podél Lučního a Bobřího rybníka k Valdeku a potom 

Jarní zpravodajství ze šluknovské střední školy

směrem zpátky na Šluknov, přes Karlovo 
údolí. Nejvíce nepořádku jsme posbírali 
kolem sídliště a při hlavní silnici na Rum-
burk, kde nám opravdu nestačilo ani ně-
kolik desítek párů rukou, abychom zcela 
vše vyčistili. Je smutné, že opravdu žijeme 
v odpadcích.
Abychom však jen nevzdychali, musíme 
se zmínit o aktivitě žáčků šluknovské zá-
kladní školy pod vedením paní učitelky 
Gallové. Ve spolupráci s naším ředitelem 
Rudolfem Sochorem se podíleli na jarní 
výsadbě sazenic smrku v lokalitě Karlovo 
údolí. Děti si s paní učitelkou vedly moc 
dobře a volně tak navázaly na podzim-
ní spolupráci, kdy nám pomohly jednu 
z výsadeb ochránit proti škodám zvěří, 
aplikací ovčí vlny na terminální výhony 
mladých smrků. Velmi jim touto cestou 
děkujeme za spolupráci. Jsme moc rádi, 
že jim můžeme předávat zkušenosti z les-
nické pěstební činnosti a posilovat v nich 
zájem o přírodu.

Celkem 8 týmů z okolních základ-
ních škol se utkalo v netradičních 
soutěžích jako např. luštění šifer 
a rébusů, sklízení brambor z pole 
a jejich strouhání, česání banánů, 
nošení těžkých beden do schodů, 
poznávání koření aj. 
Bojovníci museli prokázat odvahu 
v přechodu po lávce, kde je ohro-
žovali divocí a strašně žraví kro-
kodýli. Ti nejodvážnější lovci po-
kladu pak byli vpuštěni do tajemné 
komory, ze které se nemuseli vrátit 
ve zdraví zpět! Teprve tam se totiž 
ukázalo, kdo má pro strach udě-
láno. Neboť sáhnout do nádob, ve 
kterých se to hemžilo živými červy, 
myšmi a další odpornou havětí, 
to už potřebovalo notnou dávku 
kuráže. Vše nakonec ale dobře do-
padlo, všichni ve zdraví přežili. 
Jednotlivé týmy prokázaly šikov-
nost, rozmanité znalosti, odvahu 
a hlavně týmového ducha. 
Vítězným týmem bylo tentokrát 
družstvo domácích ze ZŠ J. Vo-
hradského Šluknov. Moc gratu-
lujeme.

V rámci výuky v předmětu Pr-
vouka, kde se právě probírá téma 
„Práce a povolání“, se 23. března 
2016 uskutečnila exkurze do jed-
né naší důležité průmyslové firmy 
- TOPOS. 
Po celou dobu návštěvy nás prová-
zel pan J. Koutecký. Velmi pouta-
vě žákům vysvětlil a přiblížil celý 

Touto cestou bych chtěla poděko-
vat všem soutěžícím za reprezen-
taci naší školy, žákům 9. ročníků 

za pomoc při organizaci soutěže 
a I. Pavlíkové za podporu. Největší 
díky patří naší šikovné asistentce 
Sabině Sivákové za celou přípravu 
a realizaci tohoto kola Duhy.        
Text a foto: Gabriela Krebsová

Nesmíme opomenout, že se rozeběhly také práce v městských lesích. „Na 
obnovu lesních porostů městských lesů Šluknov a Rumburk bylo použito 
dvanáct tisíc sazenic smrku a šest tisíc sazenic buku. Na výsadbě se podíleli 
hlavně studenti čtyřletého oboru lesnictví,“ specifikoval jarní činnosti ve-
doucí školního polesí Igor Hluchý. 
Nezapomněli jsme také na naučné stezky, které jsme budovali a které 
neustále udržujeme. Došlo k výměně dřevěných, již poškozených, od-

padkových košů za parkové s výměnnou 
vložkou, které jsou napevno zabetonova-
né do země. Vyměnili jsme také některé 
stojany na kola a na několika stanoviš-
tích došlo k opravám sezení. Všechny tři 
naučné stezky, to znamená Kunratická, 
Rožanská i nedávno zřízená stezka Střel-
nice u rybníku Pazderák, prošly jarním 
úklidem a všechny odpadky byly odveze-
ny do sběrného dvora šluknovských tech-
nických služeb.
Musíme se také pochlubit úspěchem na-
šich dvou studentek se svými závěrečnými 
maturitními pracemi na krajské soutěži 
Středoškolské odborné činnosti. 
„Studentky Kristýna Pekárková a Kateři-
na Vašíčková nás výborně reprezentovaly 
a obsadily nádherné druhé místo ve svých 
kategoriích. Děkujeme jim za skvělou práci 
a vynikající reprezentaci naší školy,“ popsal 
úspěch našich žákyň ředitel školy Rudolf 
Sochor. 

Text a foto: David Hlinka
Ředitel Rudolf Sochor blahopřeje studentce Kristýně Pekárkové 
k výraznému úspěchu v reprezentaci šluknovské střední školy.  

proces výroby potravinářských 
strojů. Nahlédli jsme do výrob-
ní a montážní haly, dokonce i do 
konstrukce firmy. Zde jsme se se-
známili s využitím a uplatněním 
strojů v praxi. 
Za velmi pěknou a zajímavou ex-
kurzi děkujeme podniku TOPOS, 
především panu J. Kouteckému za 
trpělivost a ochotu.

Kateřina Zahejská, 
Hana Syrochmanová, 

Doris Halamková 
tř. uč. druhého ročníku

Druháci na exkurzi
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Bylo studené dubnové páteční ráno, 
ale představa, že uvidíme spoustu 
krásy, nás vyhnala z teplých poste-
lí. Po půl osmé jsme již pohodlně 
seděli ve vlaku, který s námi uháněl 
k Míšni, města proslulého „bílým 
zlatem“. 
Když se alchymista Friedrich Bött-
ger kolem roku 1700 nechal slyšet, 
že umí vyrobit ryzí zlato, byl povolán 
k saskému dvoru, aby zde své umě-
ní dokázal. Samozřejmě se mu to 
nepodařilo, ale učenec Ehrenfried 
Walther von Tschirnhaus rozpoznal 
Böttgerův talent a po čtyřletém spo-
lečném bádání byla výroba porcelá-
nu na světě. V roce 1710 nechal na 
Albrechtsburgu zřídit August Silný 
první manufakturu na jeho výrobu. 
Ještě dnes se získává ze směsi kaoli-
nu, živce a křemene a Sasku přinesl 
veliké bohatství.
Vystoupili jsme na stanici Meissen-
-Altstadt, prošli nákupním centrem 
a pomalu se vydali k porcelánce. 
Mile nás překvapilo, že nám byl 
vstup umožněn o víc než hodinu 
dříve, než hlásaly prospekty. Po 
odložení bund a batohů do uzaví-
racích skříněk jsme se hned vydali 
na prohlídku. A bylo na co se dívat. 
V přízemí byly na ohromné ploše 
vystaveny na stolech výrobky k pro-
deji. Obdivovali jsme hrnky, talířky, 
misky, vázy, sošky zdobené zlatem 
i čistě bílé. Také barevně malované, 
zdobené květinovými vzory, či zví-

řecími motivy, nebo jen se dvěma 
zkříženými meči, znakem porce-
lánky, které jsou umístěny na střeše 
budovy a z dálky viditelné. Nechy-
běl ani stále oblíbený cibulový vzor. 
Ceny výrobků byly pro nás neuvěři-
telně vysoké, ale nám stačilo se pou-
ze dívat. Pokračovali jsme dál do 
vyšších pater, kde bylo zřízeno mu-
zeum s výrobky od roku 1710, kdy 
byla manufaktura založena. Prostě 
všude kolem samá krása. Nevěděli 
jsme, na co se máme dívat dříve. Po 
prohlídce nás jedna z průvodkyň 
zavedla k velikému porcelánovému 
budhovi s pohyblivou hlavou a ru-
kama, kde jsme se vyfotografovali. 
Než jsme se vydali na další cestu, 
posilnili jsme se ve vedlejší cukrár-
ně. Pak už jsme šli ulicemi histo-
rického centra a obdivovali krásné 
domy. Minuli jsme Frauenkirche, 
kostel se zvonkohrou z porcelánu 
(bohužel zavřený), krásnou radni-
ci, nakoukli do výloh různých ob-
chodů a už jsme stoupali po scho-
dech, někteří oklikou po cestě, na 
vrch Burgberg k zámku Albrechts-
burg. V roce 929 zde nechal Hein-
rich I. postavit dřevěnou pevnost 
a po osídlení oblasti ve středověku, 
začal mistr Arnold von Westfahlen 
stavět pro Ernsta a Albrechta von 
Wettin v roce 1471 impozantní zá-
mek, který ukazoval na bohatství 
této rodiny. I nás uváděly v úžas 
nádherné klenuté stropy podepře-

né sloupy, nástěnné a nástropní 
malby, točitá schodiště, zajímavá 
okna. Zdá se až neuvěřitelné, jak 
bylo možné bez mechanizace tuto 
nádheru postavit. Postrádali jsme 
však v místnostech nábytek. Ještě 
jsme se prošli po Dómském náměs-
tí, podívali se z terasy přes Labe na 
červené střechy míšeňských domů 
a pak už jsme se po jiných scho-
dech vydali zpět k nábřeží. Poma-
lu jsme se prošli další historickou 
částí Míšně, přešli most přes Labe, 

zastavili se u zrestaurovaného poš-
tovního sloupu a kvetoucích javorů 
mléč, u kosatců, které už měly pou-
pata, a už jsme stáli před budovou 
hlavního nádraží. Asi za půl hodiny 
nás vlak odvážel zpět domů. 
I tentokrát jsme se vrátili bez úhony 
a nesli si v hlavách spoustu krás-
ných zážitků a vzpomínek a pře-
mýšleli, kolik jsme asi za tento den 
zdolali schodů. Dvěstě, třista nebo 
víc?

Helga Hošková

Poznávali jsme Míšeň

sobota 14. května 2016 - Severní stopou - 40. ročník
(Mezinárodní turistický pochod)

pořádatelé: Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci 
s Městem Dolní Poustevna

Start č. I: 
9.00 - 11.00 hod. - turistická chata za hřištěm v Dolní Poustevně
8.00 - 11.00 hod. - start pro pěší trasy 12 km, 15 km, 20 km
Start č. II: 
9.00 - 11.00 hod. - Velký Šenov, Centroflor, u nádraží
8.00 - 11.00 hod. -  start pro pěší trasu 16 km
Start č. III:
8.00 - 11.00 hod. - Brtníky (osada Kopec),
turistická chata KČT Rumburk
Startovné: děti 15 Kč, dospělí 25 Kč
Trasy:  
z Dolní Poustevny - 3 km, 5 km, 8 km, 12 km, 15 km, 20 km
Delší trasy vedou přes Německo a rozhlednu Tanečnici
Cyklotrasy 25 km, 30 km, 42 km
z Velkého Šenova - 10 km, 16 km a cyklo 24 km
Delší trasa vede přes rozhlednu Tanečnici z Brtníků 28 km (osada Kopec) 

Trasa vede národním parkem Českosaské Švýcarsko,
přes rozhlednu Weifberg, vyhlídku Wachberg 

a rozhlednu Tanečnici.
Turistickou atrakcí letošní STOPY je trasa z osady Kopec vedená 

národním parkem Českosaské Švýcarsko. 
Dále to jsou rozhledny Weifberg, vyhlídka Wachberg 

a rozhledna Tanečnice.
Cíl pochodu bude na Čtverci v Dolní Poustevně.

Každý účastník obdrží barevný pamětní list a suvenýr z keramiky.
Odměna bude též pro 3 nejmladší a 3 nejstarší účastníky.
Zajištěn je prodej občerstvení a turistických zajímavostí.

Celý den bude hrát country kapela Srdíčko.
Loňská účast byla 1 640 účastníků.

Podrobnější informace jsou v propozicích Severní stopy 2016.
Veškeré informace budou postupně uvedeny 

na www.severnistopou.cz.
Ing. Jaroslav Leksa, předseda KČT Dolní Poustevna

email: leksa@centroflor.cz, mobil: 602 126 390

27. až 30. května 2016

Všechny vyznavače pěší turistiky 
zveme na třetí ročník etapového pochodu 

s názvem Modré putování.
Smyslem této akce je poznávání 

zajímavostí Šluknovského výběžku s tím, 
že letos se zaměříme na návštěvu rozhleden 

a vyhlídkových míst na české i německé straně. 
Modrého putování se lze účastnit po jednotlivých etapách 
(bez registrace) nebo po všechny čtyři dny (s registrací). 

Neplatí se žádné startovné - náklady spojené s účastí 
si hradí každý individuálně. 

Již v tuto chvíli se zájemci o účast mohou registrovat 
na tomto webu:

http://www.region-sluknovsko.cz/putovani/modre-putovani-uvod.html.

Mějte se krásně a nezapomeňte, 
že Šluknovsko se na Vás těší.

Martin Zíka - KČT Děčín - 775 855 303
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Hledáte zaměstnání?
Jste empatičtí a chcete prožít prázdniny na Lipně?

Penzion „EDER“ Vás zaměstná v restauraci,
prodejním kiosku

jako brigádníky 
a poskytne Vám dobrou mzdu

a stravu s ubytováním ZDARMA.
Informace na telefonu 602 664 620

a e-mail. adrese: info@penzioneder.cz
Najděte si nás na:

www.penzioneder.cz a www.lipno-daniela.cz

Toto sportovní klání (jen pro muže 
a vylosované dvojice, hned ráno 
v kuželkárně na startu závodu) pro-
bíhá již 6. ročníkem. 

Letošní Velikonoční útěk z domu se vydařil

Proč jen pro muže? Je to proto, 
aby si jejich drahé polovičky moh-
ly v klidu velikonočně uklidit, na-
zdobit příbytky, obarvit vajíčka, 
případně vyfouknout kraslice. 
K letošním sportovním disciplí-
nám přibyl, tuším, sportovní kvíz 
a závod vojenských hlídek, alias 
biatlon. Odpadl tudíž stolní fot-
bal a ještě něco, na co si teď ne-
vzpomínám. Novinkou také bylo, 
že se klání uskutečnilo na svátek 
Velkého pátku, místo neděle před 
Velikonoci. Celý den se vydatně 
sportovalo, někteří i za hranicemi 
svých možností. Jenže vítěz může 

Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák
Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84

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

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě

Firma Železárny Velký Šenov s. r. o.

hledá vhodného kandidáta na pozici

VEDOUCÍ GALVANIZACE A ČOV

Požadavky a očekávání:
ÚSO technického zaměření
Zkušenost s vedením pracovního týmu
Aktivní a odpovědný přístup
Ochota učit se a řešit nové věci
AJ nebo NJ výhodou
Náplň práce:
Plánování, vedení a řízení provozu galvanické 
pokovovací linky
Vedení a řízení čistírny odpadních vod
Nabízíme:
Práci ve stabilní společnosti
Možnost profesního a odborného růstu
Odpovídající platové ohodnocení
Zaměstnanecké benefity

Kontakt pro informace:
Jana Šetková, Vilémovská 275, 407 78 Velký Šenov

Tel.: 412 354 528
E-mail: jsetkova@zelezarnyvs.cz

být jen jeden, resp. zde byli dva. 
A tím se stali Ladislav Čurgali 
a Pavel Horák. 
Tímto jim gratulujeme, protože 
oni dva jsou generálními pořada-
teli a losovači zároveň. 
Ještě zde musím podotknout, že 
tento celý den, celý závod, je pořá-
dán jako memoriál Radka Barace, 
který se zúčastnil (bohužel jen) prv-
ního ročníku. Nejednou se na něho 
vzpomenulo, nejednou připilo a na 
konci se skandovalo jeho jméno.  

Text a foto: Dušan Blanár
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Zednické práce

- podřezávání domů

- stavby a rekonstrukce komínů

- obklady a dlažby

- fasády a zateplování domů

- malířské práce

- kamenické práce

- sádrokartonářské práce......

Adrian Ucrainschi, č. tel. 774 186 101
a.ukrajinsky@seznam.cz

 
PRODÁM CHALUPU v Kunratících u Šluknova

Zděná budova čp. 54 - 10 x 11 m
- podsklepená
- 3 obytné místnosti
- velká zděná kůlna
- elektřina 380 V
- studna
- klidné prostředí

CENA DOHODOU - informace na tel. 412 386 844 (i záznamník) 
nebo na 606 648 943. 
O služby realitních kanceláří nemáme ZÁJEM!


