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Před dovolenou: Cestovní doklady pro děti do třiceti dnů

Děti oslavovaly svůj svátek v parku s Mimoni

Pokračování na str. 2

Na letošní rok je naplánována 
obnova trojice šluknovských 
parků, přičemž každý z nich na-
jdeme v jiné městské části. Již 
loni byly zahájeny přípravné prá-
ce v parku na Rumburské ulici 
za malometrážními byty, kde se 
průběžně pracuje po celý letoš-
ní rok. V období vegetačního 
klidu bylo odstraněno 8 stromů 
ve zhoršeném zdravotním stavu 

Jak je to s cestovními doklady pro 
děti?
Rodinné dovolené spojené s ces-
továním do zahraničí znamenají 
i vyřizování cestovních dokladů. 
Co vše je potřeba zařídit při cesto-
vání s dětmi? Věděli jste například, 
že i děti mohou do členských států 
Evropské unie a dalších vybraných 

SVS: Zahajujeme rekonstrukci 
vodojemu a vodovodu ve Šlukno-
vě na Křížovém Vrchu
Severočeská vodárenská společ-
nost (SVS) zahajuje na Děčínsku 
další z plánovaných investičních 
akcí roku 2016 – rekonstrukci ne-
vyhovujícího vodojemu a navazují-
cího vodovodu ve Šluknově, v loka-
litě Křížový Vrch. 

evropských zemí cestovat na vlastní 
občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz 
jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním 
čeká mnohé rodiny cesta k moři či 
do hor za hranice České republiky. 
Pro cestování s dětmi do zahrani-
čí již čtvrtým rokem platí, že i dítě 

musí mít vlastní cestovní doklad, 
jelikož v roce 2012 došlo nařízením 
Evropské unie ke zrušení možnosti 
cestovat na zápis v cestovním do-
kladu rodiče. Pro rodiče to ovšem 
neznamená, že se jim kvůli poří-
zení cestovního dokladu pro děti 
dovolená nějak zásadně prodraží. 
Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž 

stojí 100 Kč a dobu platnosti má 
stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnost-
ní situaci v některých zemích, kte-
ré byly dlouhodobě turistickými 
destinacemi, jako například Egypt 
nebo Turecko, se dá letos očekávat 
nárůst zájmu o cestování po Evro-

Ing. Bronislav Špičák, generální 
ředitel Severočeské vodárenské 
společnosti, uvádí: „Obnova majet-
ku je trvale v centru našeho zájmu. 
Z letošní částky na investice 1,27 
miliardy korun dáváme téměř 80 %, 
tj. 992 milionů korun, právě na ob-
novu vodohospodářského majetku 
společnosti. Naše investiční akce ve 
Šluknově přispěje k bezproblémové-

mu  zásobování pitnou vodou pro cca 
1 600 místních obyvatel rekonstruk-
cí historického vodojemu a krátkého 
úseku navazujícího vodovodu.“
Více o stavbě:
Stávající vodojem v lokalitě Křížový 
Vrch leží ve svahu nad místní komu-
nikací nedaleko ulice Křečanská. 
Stavba je nadzemní se zapuštěnou 

Oprava vodojemu a vodovodu Šluknovákům
zajistí bezchybné zásobování pitnou vodou

Obnova parků

Pokračování na str. 2 Pokračování na str. 2

V neděli 29. května šluknovské děti 
oslavily svůj svátek v zámeckém 
parku, kde na ně čekaly zábavné 
atrakce, stánky s občerstvením 
a partička Mimoňů, která se na pó-
diu střídala s divadlem, soutěžemi 
a „mimoní“ zábavou.
Fotografie naleznete také uvnitř lis-
tu na straně 11.

Foto: Renáta Parkmanová
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Oprava vodojemu a vodovodu Šluknovákům
zajistí bezchybné zásobování pitnou vodou
vyzděnou akumulací pod terénem 
o objemu 2x 200 m3. Byl vystavěn 
přibližně v letech 1918-30. Voda do 
něj je dodávána ze zdrojů Číhaná, 
Rožany a Chřibská. Slouží k záso-
bování pitnou vodou pro asi třetinu 
města Šluknov. Objekt je ve špat-
ném technickém stavu, což odpo-
vídá tomu, že je desítky let vystaven 
jak nepříznivým vlivům počasí, tak 
vysoké vnitřní vlhkosti. Důsledkem 
jsou poruchy, které mají negativ-
ní dopad na životnost a provozu-
schopnost objektu. Vodojem vyka-
zuje především korozní poruchy 
stropů. Závažné jsou trhliny vznik-
lé prorůstáním kořenů vegetace. 
Nedostatečné je také odvětrávání 
akumulačních nádrží. Rekonstruk-
ci vyžaduje i přívodní řad z vodního 
zdroje Chřibská v úseku mezi vodo-
jemem a redukční komorou a odtok 
z vodojemu. SVS proto rozhodla 
o současné rekonstrukci vodojemu 
i vodovodu. 
V rámci investiční akce SVS do-
jde k rekonstrukci stavební i tech-
nologické části objektu: Dojde 
k sanaci profilů stropu (odrezení 
a antikorozní nátěry). Místo vybou-
rané stávající akumulační nádrže 
bude osazena nová, sestavená ze 
dvou komor. Ze stropů a stěn bu-
dou odstraněny plošné inkrustace 
a zajištěna bude obnova jejich vo-
dotěsnosti pomocí nových nátěrů. 
Dojde k náhradě zkorodovaných 
stavebních prvků (dveře, žebří-
ky, stupadla) a jejich náhradě za 
plastové či pozinkované. Budou 
realizována komplexní opatření 
k odvětrání uzavřených prostorů 
akumulačních nádrží. Co se týče 

vodovodu, bude použito potrubí 
z litiny o vnitřním průměru 150 mm 
v celkové délce 26 metrů. Dojde 
k rekonstrukci části elektroinstala-
ce a k osazení snímačů hladiny vody 
v akumulačních nádržích. 
Investorem stavby je SVS. Stavba 
byla zahájena předáním staveniš-
tě 27. dubna 2016. Stavební práce 
budou zahájeny v těchto dnech 
a podle schváleného harmonogra-
mu mají být dokončeny do 30. září 
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 vlastnická 

Obnova parků

nebo se sníženou perspektivou, 
v současnosti pak probíhá obno-
va cestní sítě a před zahájením 
je odborné ošetření stávajících 
vzrostlých dřevin. 
Na podzim dospěje realizace do fi-
nále výsadbou nových dřevin – přes 
50 stromů a 500 okrasných keřů, 
kterými bude osázen svah nad pa-
nelovými domy.
Obnovou již prošly parčíky v Ro-
žanech a Království. V obou přípa-
dech se až do loňského roku jednalo 
o velmi zanedbané plochy, s nedo-
taženou úpravou z období 70. – 80. 
let. 
V Rožanech bylo vysazeno celkem 
67 stromů, zcela obnovena cestní 
síť, osazen nový mobiliář a zřízeno 
schodiště, které parčík propojilo 
s cestou na Novou Ves a kostelí-
kem. 
Parčík v Království je oproti dvě-
ma předchozím menší plochou, 
tak i zdejší úprava je o poznání 
skromnější. I tak ale prostranství 
prošlo zásadní proměnou a pev-
ně věříme, že se stane příjemným 
místem pro trávení odpočinku 
pro obyvatele i návštěvníky Krá-
lovství. I zde byla obnovena cestní 
síť, vysazeny okrasné keře a stro-
my a osazen mobiliář. Pomyslnou 
třešničkou na dortu je návrat bus-
ty T. G. Masaryka, která zde byla 
velice krátce instalována mezi lety 
1946 – 1948.
Na webových stránkách města 
Šluknov (www.mesto-sluknov.cz) 
je k dispozici obsáhlá fotogalerie 
s průběhem obnovy všech tří par-
číků.

Mgr. Martin Chroust
Za ORŽP MěÚ Šluknov 

Před dovolenou: Cestovní doklady pro děti do třiceti dnů

pě, a proto jistě potěší možnost ces-
tovat po většině států Evropy pouze 
s občanským průkazem. Na ten 
je nyní možné vycestovat do zemí 
Evropské unie a také do Albánie, 
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, 
Makedonie, Norska, Srbska, Švý-
carska a na Island. Cena za vydání 
občanského průkazu pro dítě do 15 
let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 
let.
Cestovní doklady do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo 
občanského průkazu pro dítě do 
15 let žádá zákonný zástupce, tedy 
zpravidla rodič, kterému stačí 

s dítětem zajít na nejbližší obecní 
úřad obce s rozšířenou působností. 
K žádosti, kterou na místě zpracuje 
úředník, není nutné přikládat fo-
tografii; úředník pořídí fotografii 
dítěte přímo na úřadu při podání 
žádosti. Při podání žádosti zákon-
ný zástupce předkládá svůj průkaz 
totožnosti a rodný list dítěte. V pří-
padě, že má dítě vydán již platný 
občanský průkaz nebo cestovní 
doklad, lze tento předložit místo 
rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu 
nebo občanského průkazu činí 
maximálně 30 dnů. V případě vy-
cestování v kratší lhůtě než 30 dnů 

je možné požádat o vydání cestov-
ního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pra-
covních dnů; tento úkon je ovšem 
u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 
2 000 Kč. Bližší informace k vyři-
zování osobních dokladů lze nalézt 
na webu Ministerstva vnitra na ad-
rese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-
-doklady.
V případě, že má dítě cestovat 
mimo Evropskou unii, doporuču-
jeme se předem informovat u za-
stupitelského úřadu daného státu, 
jaké jsou podmínky vstupu, pobytu 
a vycestování s nezletilým dítětem. 
Je také třeba dát si pozor na to, že 
některé státy mimo Evropskou unii 

mohou vyžadovat určitou minimál-
ní dobu platnosti cestovního dokla-
du při vstupu na jejich území nebo 
ukončení pobytu – nejčastěji činí 
požadovaná minimální doba plat-
nosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším pod-
mínkám (např. vízová povinnost) 
lze zjistit u zastupitelského úřadu 
daného státu, popřípadě je lze na-
lézt na webu Ministerstva zahra-
ničních věcí www.mzv.cz v sekci 
„Cestujeme“ a dále v části „Státy 
a území – informace na cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra

pro řízení sekce veřejné správy

vodárenská společnost. Převzala 
za své akcionáře - 458 severočes-
kých měst a obcí - odpovědnost za 
zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou a za odvádění a likvidaci ko-
munálních odpadních vod. Všech-
ny aktivity podřizuje od svého 
vzniku v roce 1993 základním 
principům: uplatňuje jednotnou 
solidární cenu vody pro celé území, 
udržuje sociálně přijatelnou cenu 
vody, aplikuje racionální podni-
katelské metody v hospodaření 
a vkládá celý zisk do obnovy a roz-

šiřování majetku. Rozsah majetku 
SVS na území dvou krajů je v rámci 
ČR ojedinělý: 54 úpraven vody, 994 
vodojemů, 8 982 km vodovodů (bez 
přípojek), 192 čistíren odpadních 
vod a 3 954 km kanalizace (bez pří-
pojek). Prioritou SVS je urychlená 
obnova stávajícího infrastrukturní-
ho majetku, při současném naplně-
ní požadavků legislativy. 

Mgr. Jiří Hladík

Více informací na www.svs.cz.
Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí

Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650

E-mail: jiri.hladik@svs.cz
Zdroj informací o důležitých uzavírkách: 

http://mapa.dopravniinfo.cz

Pokračování ze str. 1
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Vážení a milí spoluobčané,
jistě mi dáte za pravdu, že čas neskutečně rychle utíká a v červnu přivítáme 
další roční období – léto.
I v tomto vydání Šluknovských novin si Vás dovolím informovat o důleži-
tých věcech.
Třídění odpadu
Naprosto každý z nás produkuje v určitém množství odpad. A také každý 
z nás je povinen platit za službu, která zajišťuje jeho likvidaci. Již několikrát 
jsem informovala o tom, že skutečná výše poplatku za likvidaci komunál-
ního odpadu je mnohem vyšší, než je platba, kterou platíme jako občané. 
Rozdíl je hrazen z rozpočtu města. Dále poskytujeme jako město pro naše 
občany možnost ukládání odpadu do sběrného dvora zdarma, stejně tak 
jako ukládání biologického odpadu do kompostárny a následně odběr ho-
tového kompostu. Třídění odpadu je důležitým tématem již po několik let. 
Mnozí z nás se naučili poctivě třídit plasty, sklo, papír a využíváme sběr-
ných míst s barevnými kontejnery. Výchova ke třídění odpadů začíná již ve 
školkách a pokračuje dále ve školách. A to je opravdu dobře. Považuji za 
důležité Vás informovat o skutečnosti, že v důsledku aktuálních legislativ-
ních změn a situace na trhu služeb lze do roku 2020 očekávat velmi citel-
né zdražení svozu a odstranění směsného komunálního odpadu. Od roku 
2020 je počítáno také s postupným útlumem provozu fyzických skládek 
a z toho důvodu se bude muset komunální odpad dříve či později likvidovat 
jiným způsobem, než je ukládání na skládky. Lze se domnívat, že tento od-
pad bude končit ve spalovnách. Pravděpodobné citelné zdražení této služ-
by není ničím příjemným pro nikoho z nás. Proto máme všichni dostatek 
času na to, abychom se třídit naučili a této možnosti v plné míře využívali. 
Výsledkem by mělo být co nejmenší množství směsného komunálního od-
padu v černých popelnicích, protože právě likvidace tohoto odpadu bude 
velmi drahá. A čím méně komunálního odpadu budeme produkovat, tím 
bude platba nižší. A jak zjistit, kolik kg odpadu uživatel popelnice vypro-
dukuje, aby to bylo spravedlivé? I na toto se naše město připravuje. Máme 
v plánu pořídit zařízení, tzv. „váhu“, která bude evidovat každou popelnici 
a její hmotnost. Odpadové hospodářství projde mnohými změnami a je 
třeba se na tyto změny připravit. A to je důvod, proč Vás o tom informuji.
Práce v mateřské školce
V mateřské školce ve Svojsíkově ulici (horní budova) byly zahájeny práce 
na rozšíření kapacity školky o oddělení pro děti ve věku 2 – 3 let. Novou 
třídu bude moci navštěvovat 20 dětí. Na základě požadavku hasičského 
sboru musí být vybudováno i únikové schodiště, které bude umístěno vně 
budovy. My musíme tento požadavek respektovat a hlavně si přát, aby ne-
muselo být raději nikdy využito. Proto také bude časem upraven přístup do 
horní budovy. Současně projde rekonstrukcí i zahradní domek, ve kterém 
budou nově vybudovány toalety pro děti a prostor pro ukládání hraček. 
Tento domek byl ve špatném technickém stavu a opravu si jistě zaslouží. 
Stavební práce musí být dokončeny v průběhu léta tak, aby stavba prošla 
kolaudačním řízením a od 1. září mohl být zahájen provoz. Na akci se měs-
tu podařilo získat dotaci. Věřím, že rodiče rozšíření oddělení pro malé děti 
uvítají.
Chodník v Království
Postupně se ve Šluknově pracuje na rekonstrukcích a opravách stávajících 
chodníků a mnohé jsou nově vybudované. Aktuálně jsme v očekávání, zda 
nám bude přiznána dotace na nový chodník v Císařském, v každém přípa-
dě budou práce zahájeny ještě v tomto roce. Jsme si vědomi, že potřeba za-
jistit chodcům bezpečný pohyb podél komunikací je velmi potřebná, proto 
se práce plánují postupně. Další lokalitou, kde je potřeba vybudovat chod-
ník, je Království. V současné době je zadáno zpracování projektové doku-
mentace právě na chodník v Království v celkové délce 1,2 km od městské 
ubytovny ke kostelu. Bez projektové dokumentace a patřičných povolení 
nelze žádat o dotace, proto chceme být na další rok připraveni.
Dětské hřiště v Císařském
Protože v okrajových částech města došlo v průběhu času k výstavbě no-
vých rodinných domků, nejčastěji mladých rodin s dětmi, považujeme za 
nutné věnovat se i těmto částem města. Plánujeme v tomto roce zřízení 
dětského hřiště v Císařském, které bude mít i funkci k setkávání pro rodi-
če s dětmi. Součástí tohoto hřiště bude instalace několika herních prvků, 
posezení, ohniště. Plánování této akce probíhá v souladu s požadavky a po 
konzultacích s občany v dané oblasti. Právě oni nejlépe vědí, co potřebují 
a jak by takové místo mělo vypadat. Děkuji jim touto cestou za spolupráci. 
Další ulice má nové osvětlení
Postupně dochází v našem městě k rekonstrukci veřejného osvětlení, pro-

tože stávající je většinou za 
hranicí životnosti. A další 
komunikací, kde tato rekon-
strukce proběhla, je mezi 
ul. Rumburská a T. G. Ma-
saryka (u garáží). Kvalitní 
osvětlení s LED technologií 
jistě zpříjemní pohyb občanů 
v této oblasti ve večerních ho-
dinách.
Nový informační SMS ka-
nál pro občany
Město nově zavedlo možnost 
pro své občany, aby se zapojili 
do tzv. SMS infokanálu. Jedná se o službu mobilního městského rozhlasu, 
která je pro občany bezplatná a každý, kdo se zaregistruje, bude sms zprá-
vami informován o důležitých událostech ve městě. Velmi důležitá funkce 
je včasné varování a informování zaregistrovaných občanů o živelných 
pohromách či jiném stavu ohrožení. Tato služba nahrazuje funkci míst-
ního rozhlasu a je opravdu adresná, protože mobilní telefon vlastní téměř 
každý z nás. Zaregistrování je velmi jednoduché. Lze využít možnost přes 
webové stránky města, přes mobilní telefon a ti, kteří potřebují pomoci, se 
mohou obrátit osobně na sekretariát městského úřadu. Návod na registra-
ci byl vložen také do Šluknovských novin. Občany lze, podle jejich volby, 
informovat o kulturních akcích, o meteorologických výstrahách, akcích 
města, o přerušení dodávek vody a elektřiny (to ale pouze v případě, že 
o tom budeme informováni včas od dodavatelů). Tato povinnost je dána 
dodavatelům, nikoli městu. Pokud však budeme mít informace včas, bu-
deme sms zprávy v dané lokalitě rozesílat. Tato služba je velmi efektivní 
především proto, že přenos informací je velmi rychlý a adresný. Bylo by 
opravdu dobré, pokud by bylo co nejvíce z Vás ochotno tuto městem nabí-
zenou bezplatnou službu využívat. 
Zámecké slavnosti
Rok se sešel s rokem a můžeme se těšit na další Zámecké slavnosti, které se 
konají vždy poslední červnový víkend. Letošní Zámecké slavnosti proběh-
nou ve dnech 24. – 25. června a budou ve westernovém stylu. Dovolte mi, 
abych Vás tímto srdečně pozvala na tuto největší kulturní akci ve Šlukno-
vě. Slavnosti jsou nejen příležitostí k tomu, abychom si poslechli koncert 
a shlédli různá vystoupení, ale jsou především příležitostí k setkávání lidí, 
příbuzných, známých, spolužáků, což je, alespoň pro mě, velmi pozitivní. 
Přeji Vám všem, aby i letošní Zámecké slavnosti byly pro Vás příjemným 
zpestřením jinak všedních dní. 
Červen je nejen měsícem počátku léta, ale také ukončením školního roku. 
Přeji všem školákům úspěšné zakončení ročníku a krásné a pohodové 
prázdniny. Pedagogům pak přeji příjemnou letní dovolenou a také načer-
pání energie do dalšího školního roku. 
A Vám, milí spoluobčané, přeji krásné letní měsíce, pohodovou dovolenou 
a ať je k nám příroda vstřícná v podobě slunečních paprsků i vláhy, protože 
obojího je potřeba. 

Eva Džumanová 

Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů 
s tříděným odpadem se uskuteční 
4. července 2016. Sváženy budou 
žluté pytle s drobným plastem a PET 
lahvemi, oranžové pytle s nápojovými 
kartony a zelené pytle s drobnými kovy 
např. plechovkami od potravin, od kr-
mení pro domácí zvířata, plechovky 
od piva apod. Pytle s vytříděným odpa-
dem připravte na obvyklou trasu den 
předem, tj. v neděli 3. července 2016. 
Mapa svozové trasy je na stránkách 
města – Vše o odpadech. 
Upozorňujeme na to, že žluté, oranžo-
vé a zelené pytle s jiným odpadem ne-
budou sváženy. Pytle na tříděný odpad 
obdržíte na MěÚ ve Šluknově, odbor 

rozvoje a životního prostředí anebo 
v Technických službách Šluknov spol. 
s r. o., Císařský 378, Šluknov. 
Svoz popelnic a pytlů s biologicky 
rozložitelným odpadem se usku-
teční ve dnech: pátek  3. 6.; úterý 
14. 6. + pátek 17. 6.; úterý 28. 6. + 
pátek 1. 7.; úterý 12. 7.+ pátek 15. 7.; 
úterý 26. 7.+ pátek 29. 7. Úterní svo-
zy bioodpadů se vztahují na území, 
kde je svoz černých popelnic vždy 
v pondělí a úterý, páteční svozy bio-
odpadů proběhnou v místech, kde je 
svoz komunálu od středy do pátku. 
O dalších svozech Vás budeme infor-
movat v dalším čísle Šluknovských 
novin.                      Božena Naňáková

Květnový svoz tříděného odpadu 
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Začátkem měsíce května byly z ve-
řejných studní ve Šluknově a také 
ze tří lesních studánek odebrány 
vzorky vody a proveden její rozbor. 
Jedná se o studny v Království na p. 
p. č. 2887/2 u č. p. 322, v Rožanech 
na st. p. č. 50 – cyklostezka směrem 
k restauraci Starý Mlýn, v Kunrati-
cích na p. p. č. 166/12 – „na náv-
si“ a na Královce na p. p. č. 14 – 
u mostu. Kvalita vody ve studnách 
je ovlivňována mnoha faktory. Tím 
je obsah různých minerálních lá-
tek v zemině a také např. počasí, 
teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, 

Začátkem 90. let byla socha sv. An-
tonína zapůjčena ze Šluknova ke 
kostelu Povýšení sv. Kříže v Děčíně. 
Po ukončení zápůjčky byla socha 
restaurována ak. sochařem Ivanem 
Hamáčkem a její doposud poslední 

Putování sochy sv. Antonína z Prahy do Šluknova
cesta z Prahy do Šluknova proběhla 
v dubnu 2016. 
Socha je nemovitou kulturní pa-
mátkou a po vydaném rozhodnutí 
o trvalém přemístění této sochy 
byla instalována TS Šluknov, s. r. o. 
a Pavlem Jiřenou nad křižovatkou 
ul. Křečanská a Svojsíkova.
O zvelebení nejbližšího okolí se 
postará Spolek Němců přátel ně-
mecké kultury ČR (paní Hoško-
vá) a paní Kolomazníková.
Víte, že již máme 3 sochy sv. Anto-
nína a všechny jsou vyhlášené jako 
nemovitá kulturní památka? 
Sv. Antonín z Padovy (běžně též An-
tonín Paduánský, 15. srpna 1195 
Lisabon – 13. června 1231 Pado-
va) byl portugalský františkánský 
mnich, teolog a kazatel. Jde o jed-
noho z nejproslulejších svatých, 
který je uctíván po celém světě. 

Narodil se v Lisabonu kolem roku 
1195 a křestním jménem se pů-
vodně jmenoval Ferdinand (port. 
Fernando). Jeho matka Marie po-
cházela ze slavného rodu Treverů. 
Přesto syna vychovávala spíš po 
křesťansku než po šlechticku. V 15 
letech vstoupil do řádu augusti-
niánů v Lisabonu. Ti se věnovali 
převážně hlubokému studiu Bible. 
V tomto oboru se stal uznávaným 
specialistou. Ale v Lisabonu za ním 
chodili příbuzní a vyrušovali ho ze 
studií, proto požádal o přeložení 
do kláštera v Coimbře. Zde získal 
značné teologické vzdělání. 
O několik let později zemřelo v Ma-
roku několik františkánů mučed-
nickou smrtí a jejich těla byla převe-
zena do Portugalska. Jejich pohřbu 
se účastnil i Antonín. Hluboce to na 
něj zapůsobilo a přál si tyto mučed-

níky následovat. 
Vystoupil z řádu augustiniánů 
a vstoupil k františkánům v Coimbře. 
Zde přijal jméno Antonín. Posléze 
odjel do Afriky působit mezi musli-
my, ale onemocněl a několik měsíců 
se léčil. Musel se vrátit do Evropy. 
Kázal v kostelích, na náměstích 
a dokonce třeba na plážích. V le-
gendě se vypráví, že v Rimini mu 
nechtěl nikdo naslouchat a tu ryby 
vystrčily hlavy z vody a naslouchaly 
mu. Všichni obyvatelé Rimini se po 
tomto zázraku obrátili.
Antonínovo zdraví bylo dost chatrné 
a zcela vyčerpán se roku 1231 usadil 
v Campo di San Pietro. Dne 13. červ-
na 1231 zemřel. Bylo mu  36 let. 
Svatořečen byl roku 1232, jedenáct 
měsíců po své smrti. Byl to nejkratší 
proces svatořečení v dějinách církve. 

Text a foto: Michal Bušek

Město Šluknov podalo žádost o dotaci 
Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy (MŠMT) na realizaci pro-
jektu za účelem vytvoření nových vý-
ukových kapacit mateřských škol, a to 
z programu 133 310 - Rozvoj výuko-
vých kapacit mateřských a základních 
škol zřizovaných územně samospráv-
nými celky. Žádost byla vyhodnocena 
kladně a obdrželi jsme dotaci s tím, že 
nově zřízené oddělení musí být uživa-
teli předáno k 1. 9. 2016.
V rámci prací budou realizovány 
následující výstupy:
MŠ Svojsíkova 355
V rámci stavebních prací dojde 
k malým stavebním úpravám – od-
dělení WC zaměstnanců, zřízení 
šatny dětí z místnosti úklidu, odděle-

Projekt na rekonstrukci a dovybavení Mateřské školy 
za účelem vytvoření nových výúkových kapacit

ní výlevky úklidu, doplnění osvětlení 
celé budovy a akustických podhledů. 
Dalším nákladem bude vybavení od-
dělení nábytkem, hračkami, pomůc-

kami a výukovou AV technikou.
Zahradní domek MŠ Svojsíkova
Jedná se o opravu zahradního dom-
ku sloužícího jako příslušenství pro 

venkovní pobyt dětí. V současnosti 
pouze skladiště. Opravou dojde 
k napravení stavu tak, aby byly pro 
pobyt dětí zajištěny toalety a umý-
várna, místnost pro úklid a také 
sklad venkovního zařízení a hraček.
Součástí opravy budou provedeny 
stavební úpravy objektu, přívod 
silnoproudu a jeho rozvod, přípoj-
ka vodovodu a kanalizace pro WC, 
umývárnu a úklid.
Na akci již bylo provedeno výbě-
rové řízení na zhotovitele, jehož 
vítězem je firma PSD s. r. o. Děčín 
a realizace byla již zahájena opra-
vou zahradního domku.
Celkové náklady akce: 2,624 mil. Kč
Obdržená dotace: 2,180 mil. Kč

 Michal Bušek odbor rozvoje a ŽP

posekaná tráva v blízkosti stud-
ny, pastvina apod. Město zajišťuje 
pravidelnou údržbu studní a jejich 
dezinfekci, avšak ne vždy se daří 
udržet stoprocentní kvalitu vody. 
Studna v Království opakovaně 
nemá kvalitní vodu. Přes generál-
ní opravu a pravidelnou údržbu se 
nedaří zajistit tak dobrou vodu, kte-
rou tato studna měla před pár lety. 
Důvody zhoršení mohou být různé, 
avšak prokázání viníka je nemož-
né. Studna v Kunraticích se také 
nevyznačuje nejvyšší kvalitou. I zde 
byla provedena její generální oprava 

a dezinfekce. Vzhledem k tomu, že 
ze studny se voda příliš nečerpá a ta 
se tu drží delší dobu, i přes pravidel-
nou dezinfekci, není možné zajistit 
její pitelnost. Studny v Rožanech 
a na Královce obsahují jen velmi 
nízký výskyt bakterií. Nelze říci, že 
se jedná přímo o vodu kojeneckou 
a jako takovou ji nelze uvádět, avšak 
její kvalita se výrazně zlepšila. 
Nejkvalitnější voda byla zjištěna 
v lesních studánkách. Nacházejí 
se na Královce, Försterei a „U Za-
niklé hájovny“ u německých hra-
nic. Studánka v louce bývalé osady 

Försterei vykazuje nulové hodnoty 
a je stoprocentně pitná. Jedná se 
o studánku chráněnou poklopem. 
Zbývající dvě studánky vykazují 
velmi nízké hodnoty koliformních 
bakterií. Ty jsou evidentně způso-
beny spadaným jehličím. K lesním 
studánkám město v nejbližších 
dnech umístí plecháčky pro mož-
nost osvěžení se za parných dní. 
Do podrobného rozboru vody ve 
studnách a studánkách můžete na-
hlédnout na odboru rozvoje a ŽP na 
MěÚ ve Šluknově. 

Božena Naňáková

Město zajišťuje pravidelnou údržbu studní a studánek
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Již tradičně Vás zveme na 25. červ-
na k oslavě patronů města Jana 
a Pavla, římských mučedníků. 
Slavnost začíná v 9.30 hodin před 
kostelem vystoupením pozouno-
vého orchestru z Grosspostwitz 
a sboru trubačů lesnické školy ve 
Šluknově. V 10.00 hodin začíná 
slavnostní bohoslužba, při níž se 
budou střídat jednotlivá hudební 
tělesa. Liturgie bude doprovázena 
hrou naší varhanice Martiny Pa-
vlasové. Po mši svaté bude násle-
dovat před kostelem malý koncert 
s občerstvením. Těšíme se na Vaši 
návštěvu!
SVATÍ JAN A PAVEL
Od roku 1762 – kdy dostali šluk-
novští měšťané biskupské schvá-
lení – jsou oficiálními patrony na-
šeho města mučedníci Jan a Pavel, 
jejichž barokní sochy zdobí vchod 
do kostela svatého Václava. Po celý 
středověk byli tito „patroni po-
časí“ mimořádně ctěni a vzýváni 
jako ochránci při živelných kata-
strofách, není tedy překvapivé, že 
katolický Šluknov, těžce zkoušený 
pohromami (zejména požáry), 
se rozhodl hledat ochranu právě 
u nich. Kdo ale byli tito světci?
Roku 398 nechal Pammachius - 
římský senátor, později mnich, 
zakladatel hospicu a Církví uzná-
vaný světec – přebudovat na bazi-
liku dům, stojící na římském pa-
horku Caelius. V jeho sklepeních 
byli – podle tradice - pro víru sťati 
a pohřbeni dva křesťani – Jan a Pa-
vel. V Epigrammatech (XLIII.) 
římského biskupa Damasa (366-
384) - z doby krátce před tím - je 

jejich mučednictví oslavováno bez 
konkrétních údajů. Později byla 
sepsána neznámým autorem jejich 
„mučednická akta“ (acta marty-
rum). Tam jsou Jan a Pavel před-
staveni jako křesťanští sourozen-
ci, komorníci ve službách zbožné 
Konstancie (Constantina), dcery 
císaře Konstantina Velikého, které 
nechal v roce 362 popravit pohan-
ský císař Julián (361-363). K tomu 
je ovšem zapotřebí připojit několik 
poznámek, neboť – na rozdíl od ji-
ných podobných spisů (Akta Iusti-
na a jeho druhů, Akta Apolloniova) 
– jsou pozdní a nepokládají se za 
příliš věrohodné. Jakkoli v legendě 
vystupují skutečné osobnosti, jde 
především o výchovný náboženský 
(či duchovní) román. Proto připo-
juji několik poznámek k historické-
mu pozadí: 
Zmiňovaná princezna Constantina 
se stala manželkou napřed jednoho 
ze svých bratranců – Hannibaliana, 
po jeho smrti se pak provdala za jiné-
ho bratrance Galla, Juliánova bratra. 
Přestože byla později ctěna jako svě-
tice, soudobé prameny (Ammianus 
Marcellinus) dosvědčují, že šlo o ženu 
mimořádně špatného charakteru 
(pyšnou a krvežíznivou), která nesla 
podíl na zločinech svého druhého 
manžela. Ten se jich dopouštěl jako 
spoluvládce svého švagra Constantia 
II. Když Constantina zemřela v roku 
354 v Bythínii na horečku a pohřbili 
jí v římském mauzoleu (dnes kostel 
Santa Constanza) při Via Nomenta-
na, byl Gallus na Constantiův příkaz 
zatčen, a přestože při výslechu svalo-
val veškerou vinu na zemřelou man-

želku, popravě neunikl. Co se císaře 
Juliána, řečeného „Odpadlík“ týče 
– ten se zřekl křesťanství (nepochyb-
ně i na základě špatných zkušeností 
s „křesťany“ ve vlastní rodině) a začal 
vyznávat podivuhodnou směsici no-
voplatónské filosofie a orientálních 
kultů. Jakkoli církev cíleně diskrimi-
noval (zakázal křesťanům vyučovat 
klasickou literaturu, úmyslně štval 
proti sobě hierarchy pravověrné 
a ariánské, napsal protikřesťanskou 
polemiku Contra Galileos), nedával 
nikoho pro víru popravit, neboť ne-
hodlal „vyrábět církvi mučedníky“. 
Je tudíž málo pravděpodobné, že 
by tak nechal učinit v případě Jana 
a Pavla. Spíše lze mít za to, že se oba 
bratři stali oběťmi nábožensky moti-
vované (?) soukromé vraždy, případ-
ně – což pokládám za rovněž možné 
– zahynuli v Římě už za některého 
z dřívějších pronásledování (snad na 
sklonku Diokleciánovy vlády, tedy 
v prvních letech čtvrtého století). Ne-
lze ani vyloučit, že se ve skutečnosti 
nejednalo o císařské eunuchy, nýbrž 
o důstojníky římské armády. Za po-
všimnutí stojí, že císař Julián byl zabit 
- možná zavražděn - během vojenské-

ho střetnutí s Peršany u Marangy ve 
stejný den, kdy se slaví svátek mučed-
níků Jana a Pavla – 26. června – jen 
rok po tradičně udávaném datu jejich 
smrti. (Podle jedné z kuriózních le-
gend zahynul Julián nadpřirozeným 
zásahem – svatý Mercurius ho z nebe 
zasáhl kopím.)                            
O tom, že se Jan a Pavel těšili v řím-
ské starokřesťanské obci velké úctě, 
nejlépe svědčí skutečnost, že jejich 
jména obsahuje „Římská eucha-
ristická modlitba“. Bez zajímavosti 
není ani to, že vykopávky pod ba-
zilikou, spravovanou dnes passio-
nisty, odhalily komplex pěti domů, 
z nichž jeden sloužil místnímu křes-
ťanskému společenství jako shro-
maždiště „domácí církve“ (bazilika 
i její podzemí jsou ke shlédnutí na 
You Tube). 
A tak, přestože bližší okolnos-
ti i přesný čas mučednictví Jana 
a Pavla zůstávají pro nás tajem-
stvím, jejich oběť života, podstou-
pená pro Krista, je nesporná. Lidé 
jako oni nesou podíl na Světle, kte-
ré prozařuje celý svět – ten viditel-
ný, i ten neviditelný.

Bc. Martin Gruber

Slavnost patronů našeho města 
- mučedníků Jana a Pavla 

Čtyřicet devět důchodkyň a dů-
chodců v pátek 20. května 2016 
ráno netrpělivě čekalo na autobus. 
Konečně jsme nastoupili a už mí-
říme do Českého ráje. Po více jak 
dvouhodinové jízdě jsme stáli před 
branami zámku Dětenice, který 
nechali na místě dřevěné tvrze po-
stavit Clam-Gallasové. Prošli jsme 
se po krásném udržovaném parku 
s jezírkem s koi kapry, s pařezovou 
chaloupkou a výběhem se pštrosy. 
Pak už se nám věnoval průvodce-lo-
kaj v dobovém oblečení – a vyprávěl 
nám, že za totality byl interiér zám-
ku velice poničen a teprve nový ma-
jitel pan Ondráček jej nechal opra-
vit a zpřístupnit. Viděli jsme velké 
množství paroží, vycpaná zvířata 

a ptáky, což ukazuje, že majitelé 
měli v oblibě hony. Obdivovali jsme 
krásný starý nábytek, šperkovnici, 
vykládanou slonovinou a želvovi-
nou, obrazy, nástěnné malby. Také 
jsme se dozvěděli, že v tehdejších 
dobách se stoly pokrývaly kober-
ci, které dobře vsákly vylité nápoje 
apod. a nemusely se tak často prát 
jako ubrusy. Po prohlídce jsme na-
vštívili obchůdek se suvenýry, kde 
si každý koupil nějakou maličkost 
na památku. Pokračovali jsme do 
pivovaru a seznámili se s výrobou 
piva. V replice starodávného kotle 
jsme viděli skutečně bublající pivo, 
které se opravdu vaří jako polévka. 
Všichni měli možnost tento zlatavý 
mok ochutnat, případně si jej kou-

pit domů. A už tu byl čas k obědu. 
Ve Staročeské krčmě, kde se svítilo 
pouze svíčkami, jsme už byli oče-
káváni. Pak jsme pokračovali do 
Jičína. Navštívili jsme Rumcajsovu 
ševcovskou dílnu, kde nechyběla 
Manka ani Cipísek. Obrázky na 
zdech nám připomněly spisovate-
le Václava Čtvrtka a malíře Radka 
Pilaře. Vystoupali jsme 146 schodů 
na ochoz Valdické brány, která byla 
součástí městského opevnění a měli 
odtud daleký rozhled po celém oko-
lí. V prostoru u hodinového stroje 
jsme si prohlédli ukázku řezbářské-
ho umění – dřevěné loutky – výtvar-
níka Petra Kavana. Obdivovali jsme 
i interiér kostela sv. Jakuba Většího, 
vysvěcený v roce 1701, který nechal 

postavit Albrecht z Valdštejna, 
a kterému do dnešního dne nebyly 
dostavěny věže.
Prošli jsme se náměstím s domy 
s podloubími, ochutnali zmrzlinu 
a už byl čas k odjezdu. Zpět jsme 
se vraceli přes Liberec, takže jsme 
z autobusu viděli Trosky i Ještěd.
Ještě jsme si v Žitavě nakoupili 
a za chvíli jsme projížděli městem 
Grosschönau. Netrvalo dlouho 
a už jsme byli ve Šluknově. Orga-
nizátorka tohoto pěkného a zdaři-
lého výletu, paní Věra Šnajdrová, 
nás na závěr potěšila zprávou, že 
už přemýšlí o podzimním výletě. 
Poděkovali jsme jí a určitě se opět 
přihlásíme.

Helga Hošková

Navštívili jsme Rumcajsovu ševcovskou dílnu

Foto: Eva Habel



STRANA 6 ŠLUKNOVSKÉ NOVINYSLOVO SENÁTORA

Poslanecká sněmovna schválila 
zjednodušeně zákon o rozšíření 
pravomocí NKÚ (Nejvyššího kont-
rolního úřadu). Argumentace je pro 
lidi jako vždy líbivá (proto to taky 
dělají). Více kontrol prý zajistí větší 
transparentnost, ochrání veřejné 
peníze, bojuje se tím proti korupci, 
atp. Ta vyjmenovaná slova známe, 
voličům se zamlouvají, tak se pou-
žívají. Výsledek je zase jinde. 

Má to celé několik háčků. Jistě zá-
sadní je, že ten zákon je v rozporu 
s Ústavou ČR a Poslanecká sně-
movna to přesto schválí! 
Nejvyšší kontrolní úřad již dnes 
může kontrolovat místní i krajské 
samosprávy, pokud jde o státní či 
evropské peníze. Na kontroly měst 
a obcí existuje jen ze strany státu 
osm nejrůznějších druhů kontrol. 
Je v tom hrozný chaos, různé kon-
troly chodí v různých časech v prů-
běhu třeba deseti let a každá má na 
stejnou věc různé názory a meto-
dické postupy. Nastávají paradoxní 
situace. Poskytovatel dotace obci 
v průběhu čerpání dotace něco na-
řídí. Pak dotaci proplatí, zkontrolu-
je, konstatuje, že je vše v pořádku. 
A třeba po pěti letech přijde na kon-
trolu ten stejný úřad a konstatuje, 
že došlo k porušení zákona a vymě-
ří vratku dotace a k  tomu penále. 

Virtuální miliony lítají, obviňování 
také. Vůbec je nezajímá, že je to 
přesně podle pokynu toho stejného 
úřadu. Nejasnosti ve svých vlast-
ních předpisech dávají úřady k tíži 
příjemcům dotací. Následuje letité 
odvolávání, dovolávání a případně 
i soudy. Jde o výklad slovíček. Ve 
velké většině případů nejde o nic 
podstatného, jen o výklady nepřes-
ných pravidel, často se opakovaně 
a v čase měnících. Když neumíte 
létat v čase, nemůžete splnit jejich 
rozdílné a dodatečné požadavky.  
Žádné peníze nezmizely, neroz-
kradly se, stavby stojí, výborně 
slouží… To ale kontrolory vůbec 
nezajímá! Vůbec. 
Opakovaně, když k nám do města 
přijeli kontroloři na kontrolu hro-
mady papírů, které jsme jim před 
lety poslali a vůbec se nechtěli po-
dívat na místo realizované stavby. 

Kontrola papírů po osmi letech, to 
je spíše hra na úspěšnost v archiv-
nictví.
Státní úřady místo toho, aby stíha-
ly opravdové velké zloděje a ty, co 
zneužívají dotace a veřejné peníze, 
honí se za blbostmi a zaměstnávají 
všechny okolo. NKÚ by měl kon-
trolovat především všechny státní 
úřady, instituce a státní organizace 
a podniky. Jsou jich stovky, či spíše 
tisíce a utratí se přes ně ročně ně-
kolik set miliard. NKÚ stihne roč-
ně zkontrolovat jen několik z nich. 
Výsledky jsou často alarmující 
a přesto se nic neděje. 
A teď jde o to, aby se NKÚ věnoval 
i samosprávám, tj. šesti a půl tisícům 
subjektů, v zásadě v jednotlivostech 
drobným, a neměl čas na podstatné. 
To je, obávám se, ten pravý důvod 
celé téhle naoko líbivé hry. 

Zbyněk Linhart

Kontrola má smysl, ale musí mít 
systém a směřovat k podstatě

V posledních týdnech (předehra 
byla již před dvěma lety) můžeme 
sledovat ohromnou a výrazně me-
diálně podpořenou aktivizaci všech 
možných politiků (a dlužno dodat, 
že nejen jich) okolo vývoje situace 
v OKD na severní Moravě. Je ku-
riózní, když situaci „řeší“ (opět za 
naše peníze) ti, kteří „zprivatizovali“ 
další uhelnou společnost, tedy věno-
vali OKD se vším dalším majetkem 
za ubohé 4 miliardy finančníkům, 
tehdy s zářivou aurou spasitelů. Ti 
ze společnosti vytěžili hodně přes 
100 miliard a nyní jí nechají napo-
spas. O situaci se ví řadu let a co se 
v té věci dělalo? 
A kde byli ti snaživci a všechny ty vlá-
dy, když v našem (jak sami uvádějí 
„strukturálně“ postiženém) regio-
nu zmizelo více než deset tisíc míst 
v textilním a lehkém průmyslu?! 
A jak konkrétně pomáhají v posled-
ních dvaceti letech a nyní v našem 
příhraničí? Premiér mi na můj apel 
na řešení dvacetiletého úpadku Ús-
teckého kraje odepsal, že si tíživou 
situaci a ekonomický pokles sever-
ních Čech uvědomují a začnou řešit. 
Zadali zpracování analýzy... (snad 
už desáté) a dali rok času na její do-
končení! Následovat bude strategie, 
koncepce, akční plán, nějaké pro-

Zisky jsou soukromé, 
náklady z našich daní

gramy... A že už uvolnili sto milionů 
na demolice. No výborně! 
Svojí „sociální“ politikou a neustá-
lým vyplácením doplatků a příplat-
ků na bydlení a mnoha dalších stěží 
pochopitelných sociálních dávek 
nám sem sestěhovávají posily! 
Když se něco děje na severní či jižní 
Moravě, tak se mohou všichni pře-
trhnout. Nasedá se téměř v běhu 
do limuzín nebo případně společně 
do Pendolina – může se diskutovat 
již po cestě a neztrácet čas, navíc to 
i dobře vypadá v TV (kdyby nejeli 
odděleně…). Důvod je evidentní, ve 
všech vládách bylo a je mnoho tam-
ních ministrů i někteří jejich předse-
dové odtud pocházeli. Navíc dlou-
hodobě mnoho vysokých státních 
úředníků. Jaký ministr byl opravdu 
z Ústeckého kraje? Není to nic k po-
třebám obyčejných lidí na Moravě, 
mě vadí nevyvážený přístup mezi 
hyperaktivitou vlády tam a její pasi-
vitou v Severních Čechách, přestože 
jsme na tom v ukazatelích už dávno 
hůře, než na severní Moravě. 
V „kauze“ OKD prý vyšetřují býva-
lé operace a bývalé majitele a snad 
i podivný prodej. Proč se ale vyšetřu-
je ten, kdo výhodně koupil a ne ten, 
kdo hloupě prodal? Dopadá to jako 

Ochrana zemědělského půdního 
fondu (ZPF) má jistě svůj smysl. 
Jako ve všem jde ale o míru a me-
tody její aplikace. Základem všeho 
je i v tomto především územní plá-
nování, kterého jsou účastny úřady 
a orgány ochrany přírody i ochrany 
ZPF a v zásadě mají právo veta. Je 
otázka, kde byli tito úřadové, když 
se ve velkém stavěly další a dal-
ší velkosklady, haly, fotovoltaiky, 
nejen na polích kolem velkých 
měst, ale třeba i na úrodných lá-
nech, například na Litoměřicku.
V lednu 2015 jsme v Senátu pro-
jednávali novelu, která podmínky 
dále výrazně zkomplikovala a v ně-
kterých případech zpřísnila a vý-
razně zdražila až moc, především 
u staveb k bydlení a veřejně pro-
spěšných staveb, vč. komunikací 
samospráv. Proto jsme v Senátu 
navrhli několik změn, které smě-
řovaly k vyloučení placení vynětí 
ZPF především právě v těchto pří-
padech. Sněmovna ovšem schválila 
zákon ve své původní verzi, a tak 
od 1. dubna 2015 platí nové znění 
zákona. Chce-li si např. někdo po-
stavit rodinný dům a je v nějakém 
chráněném území, musí zaplatit už 
při vydání povolení i statisíce státu. 
A to chce jen stavět na svém pozem-
ku v místě, kde to umožňuje územní 
plán! Lidem, kteří se chtějí postarat 
sami o své bydlení, tak stát zdražil 
výstavbu, kromě jiných poplatků 

a daní, o statisíce za vynětí ze ZPF, 
zatímco na druhé straně vymýšlí 
systém sociálních dávek a příplat-
ků na bydlení  pro ty, co nepracují. 
Takových absurdit bylo v zákoně 
opět více. Domluvili jsme se proto 
následně s několika poslanci a při-
pravili jednoduchou novelu, která 
by osvobodila od placení za ZPF 
v případech, kdy jde právě o bydlení 
a veřejné stavby, vč. komunikací. Po 
měsících čekání, než se vůbec  věc 
dostane na program Poslanecké 
sněmovny, připravila ministerstva 
komplexní úpravu po svém, kterou 
prosadila přes své poslance. Z pů-
vodního návrhu zbyla jen část. A tak 
jsme nyní v Senátu navrhli upravit 
alespoň dvě věci. V zastavěné části 
obce (uvnitř – v centru) osvobodit 
od poplatku a souhlasu (tedy nut-
nosti nechat si zpracovat výpočet 
a posudky - za další peníze) ale-
spoň výstavbu rodinných domů pro 
vlastní potřebu. A veřejně prospěš-
ným stavbám v zastavitelném úze-
mí snížit poplatek tak, aby se nená-
sobil ekologickými koeficienty. Je to 
rozumný kompromis. Jak dopadne 
opakované hlasování v Poslanec-
ké sněmovně snad budeme vědět 
na konci května. Podobné úpravy 
zákonů se v Senátu snažíme dělat 
často, ne vždy úspěšně. Někdy nás 
přehlasuje již vládní většina v Sená-
tu, jindy až Poslanecká sněmovna. 

Zbyněk Linhart

Platby za zemědělskou půdu

Pokračování na str. 7
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v mnoha jiných případech. Když 
jsou zisky a peníze, je to soukromá 
věc a nám do toho nic není, když je 
potřeba něco zaplatit, najednou se 
ví, že tu je stát a naše daně. Na toto 
téma jsem četl jeden vtip:  
„Když se horníci z OKD dozvěděli, 
že jejich osud mají v rukou Mládek 
a Marksová, rozplakali se i ti, kteří 
přežili tři závaly“.
No, plakat můžeme všichni. Bude 
nás to všechny stát ještě hodně 
a hodně peněz - miliardy už létají 
a jako obvykle bez efektu utápí v čer-
ných dírách.

Premiér Bohuslav Sobotka opět svo-
lává na červen mimořádné jednání 
Rady pro Evropské strukturální a in-
vestiční fondy, protože není spoko-
jen s tempem „čerpání“ evropských 
peněz. (To květnové nebylo usnáše-
níschopné, protože chyběli dokonce 
i ti ministři, co mají EU fondy přímo 
na starosti). V únoru jsem panu pre-
miérovi opakovaně psal, že úspěšně 
čerpat znamená nikoliv utratit co nej-
více peněz, ale naplňovat cíle kohezní 
politiky, a v tom že Česká republika 
opakovaně a naplno selhává, protože 
stav postižených regionů, Ústeckého 
kraje zejména, je i po tzv. „vyčerpá-
ní“ evropských dotací v celkovém 
kontextu nakonec ještě horší, než byl 
před tímto hurá čerpáním.
Mnozí ekonomové už léta upozor-
ňují na to, že četné dotace poškozují 
v důsledku ekonomiku a v zásadě 
mnohému dlouhodobě moc nepo-
mohly. Často korumpují, zavazují, 
narušují hospodářskou soutěž atd., 
vedou k nesmyslným projektům. To, 
že úspěch měříme jen tím, kolik čer-
páme z evropských peněz, je úplně 
zcestné. Jsou to naše a nám odebra-
né peníze, se kterými bychom jinak 
bedlivě hospodařili. Jejich „zevropš-
těním“ se s nimi ale zachází jako s ně-
čím, co nemá žádnou hodnotu. Už 
jde jen o to, utratit jich co nejvíc a tím 
se měří úspěch.
Přesto, kdyby čeští úředníci a po-
litici nevytvořili pro využití těchto 
evropských peněz tak extrémně slo-

Blíží se prázdniny, a i když chcete 
dny volna využít hlavně k odpočin-
ku a různým radovánkám na suchu 
i ve vodě, nemůžete, bohužel, za-
pomínat na to, že i o prázdninách 
musíte věnovat pozornost Vašim 
dětem a tomu, jak tráví svůj volný 
čas.  
Zákon umožňuje v případě vzniku 
požáru zapříčiněného dětmi po-
stihnout odpovědnou osobu poku-
tou až do výše 25 000 Kč.
Pokud tedy není zbytí a ponechá-
te děti o prázdninách doma bez 
dozoru, odstraňte z jejich dosahu 
zápalky, svíčky a podobná lákadla. 
Důrazně je upozorněte na to, že 
plynové a elektrické sporáky a jiné 
elektrické spotřebiče nejsou určeny 
ke hraní. Rovněž je poučte, aby při 
odchodu z domu ověřily, zda jsou 
všechny elektrické a plynové spo-

třebiče vypnuty, zda jsou uzavřeny 
vodovodní kohoutky a okna a jestli 
při vycházení z bytu mají v ruce klí-
če. Tato základní pravidla neplatí 
jen pro děti, ale samozřejmě také 
pro všechny dospělé. Dodržová-
ním uvedených základních pravidel 
minimalizujete možnost vzniku 
požáru a předcházíte tak případ-
ným zraněním nebo usmrcení osob 
a škodám na majetku.
Prázdniny jsou časem her a od-
počinku hlavně venku, v přírodě. 
K těmto aktivitám často patří pří-
jemná atmosféra u ohniště. Při roz-
dělávání ohně ve volné přírodě v let-
ních měsících je nutné dbát více než 
kdy jindy základních zásad. Oheň 
rozdělávat vždy za přítomnosti 
dospělé osoby, nezapalovat oheň 
v blízkosti lesa, nerozdělávat oheň 
za extrémního počasí, neponechá-

vat oheň bez dozoru, před rozdě-
láním ohně zabezpečit dostatečné 
množství vody pro uhašení ohně, 
nenechávat děti, aby si hrály nebo 
seděly v blízkosti ohně, do ohně 
nikdy neházet jakékoli výbušné 
předměty, oheň neroznášet po oko-
lí a vždy jej pečlivě uhasit dostateč-
ným množstvím vody a ujistit se, že 
nehrozí jeho samovolné rozhoření. 
Samozřejmě zde nelze vyjmenovat 
všechna nebezpečí, která na děti 
o prázdninách čekají, ale jako rodi-
če byste se měli pokusit své děti na 
možné nástrahy upozornit a varo-
vat je před nimi.
A co my dospělí? Nezapomínejme, 
že ponechání dítěte nebo zvířete 
ve vozidle v horkých letních dnech 
je doslova hazard s jejich zdravím 
nebo dokonce životem. Teplota 
v autě ponechaném na přímém 

slunečním světle může vést k pře-
hřátí a dehydrataci organismu. 
Vlivem přehřátí může dojít také 
k výbuchu plynového zapalovače 
volně položeného na palubní des-
ce ve vozidle. Rovněž při různých 
opravách a vylepšeních nejen vo-
zidla, ale také bytů, domů a chat, 
je nutné myslet na to, jaké kom-
plikace na Vás v letních měsících 
při těchto pracích čekají, např. při 
manipulaci s hořlavými kapalina-
mi je nutné počítat s tím, že vlivem 
zvýšených teplot dochází k inten-
zivnějšímu odpařování hořlavých 
kapalin a rychlejšímu vzniku vý-
bušné koncentrace.
Spokojené, radostné a hlavně bez-
pečné léto přeje Hasičský záchran-
ný sbor Ústeckého kraje.

por. Bc. Růžena Dudková
HZS Ústeckého kraje

Hasiči radí - O prázdninách nezapomínejte na své děti, 
protože za požár, který způsobí, hrozí pokuta rodičům

žité a neprůhledné podmínky, asi 
bychom se shodli alespoň na tom, 
že by mělo smysl investovat je do ne-
výdělečných, potřebných a výrazně 
podfinancovaných oblastí, jako je ve-
řejná infrastruktura, kulturní památ-
ky, věda, výzkum, ale i zdravotnictví 
a školství. V Čechách se ale evropské 
dotace už dost zvrhly. Tam, kde je po-
třeba nastavit funkční systémy, které 
by byly dlouhodobě provozuschopné 
a stabilní, záplatují se potřeby krát-
kodobými a jednorázovými projekty, 
kterými se zamíří tu na Romy, tu na 
sociální potřeby, tu na školení, na 
výchovu, na boj proti korupci, na 
inkluzi, na asistenty kdečeho a kde-
koho atd. Pro složité a stále měněné 
podmínky, pro enormní smluvní 
závazky, pro nejisté a nevyzpytatel-
né právní prostředí a všechna rizika 
spojená s přidělením dotace, pak 
takový projekt spolkne až 70% své-
ho rozpočtu na svou vlastní admi-
nistrativu  - na vedoucího projektu, 
manažera projektu, finančního ma-
nažera, koordinátora projektu, asis-
tenta projektu, realizaci výběrových 
řízení… Na druhé straně projektu 
pak stojí státní úředníci a koordiná-
toři a kontroloři a radové a tyto dvě 
byrokratické skupiny se vyčerpávají 
papírovou válkou při protichůdných 
interpretacích nekonečně složitých 
pravidel. A promrhávají tak nad pro-
jekty svůj život a naše peníze a ener-
gii těch, kteří v dobrém úmyslu toto 
vše podstoupili, aby něco reálného 

vytvořili, vybudovali, postavili. Mezi 
nimi pak stojí jako osiřelá Popelka 
cílová skupina, jejíž problémy by 
měl takový projekt řešit, na kterou 
zbyde jen pár procent času a peněz 
z projektového rozpočtu. A když pak 
takový projekt za mnoho milionů, 
z něhož čerpají mzdy hory manažerů 
a který kontrolují za peníze z technic-
ké pomoci hory úředníků, za 1 až 3 
roky skončí, cílová skupina je na tom 
stejně jako před projektem nebo ještě 
hůř. Funkční systém není nastavený 
žádný a úředníci a manažeři čekají 
na další dotace a další projekt. A když 
nepřijdou? Celý domeček se zhroutí 
jako z karet. 
Proto za těchto podmínek nepod-
poruji, a zejména ne masivně, pro-
jektové financování neinvestičních 
záměrů. Přednost musí mít kon-
cepční přístupy, protože dlouhodo-
bé provozní věci se nemohou nasta-
vovat skrze EU fondy. Pokud není 
ochota zavádět stabilní systémy 
jinak než prostřednictvím dotací, 
není vůle k zjednodušení podmínek 
pro využívání fondů a zreduková-
ní oblastí podpory a pravidel a tím 
i množství zbytečných úředníků, 
pak, než demontovat společnost 
takto nezvládnutými  dotacemi, je 
raději zrušme a problémové regio-
ny a potřebné oblasti podporujme 
jinak, dlouhodobě přes samosprávy 
či např. cílenými pobídkami a lokál-
ními daňovými úlevami. 

Zbyněk Linhart

Zvrhlost české dotační politiky

Kancelář senátora 
Ing. Zbyňka Linharta 

 

je otevřena 

každé 2., 3. 

a 4. pondělí v měsíci 

(14.00 - 16.30 hodin)

Adresa: 
Varnsdorf, 

Generála Svobody 1905

Zisky jsou soukromé, 
náklady z našich daní

Pokračování ze str. 6

Zbyněk Linhart
senátor
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Víte, že...
...prozatím 21 párů plánuje zažít svůj sva-
tební den právě u nás ve Šluknovském zám-
ku?

Mgr. Andrea Přidalová

Ve Šluknově si užijete jako na Divokém Západě
Mgr. Andrea Přidalová

V nejsevernějším městě republiky, ve Šluk-
nově, v těchto dnech vrcholí přípravy na již 
11. ročník Zámeckých slavností, které kaž-
dým rokem poslední víkend v červnu lákají 
stále větší počet návštěvníků z blízkého oko-
lí, ale, tak jak rok od roku roste jejich věhlas, 
i vzdálenějších míst.  
Stalo se již tradicí, že každý jednotlivý ročník 
slavností se nese v duchu určité doby, a tomu 
se pak podřizuje i kulturní a hudební náplň, 
výzdoba zámeckého parku, včetně kostýmů 
představitelů města, účinkujících i  pořadate-
lů. Už samotné téma letošních slavností – Di-
voký Západ, western a country – dává široký 
prostor pro fantazii a možnosti zábavy. Proč 
právě Divoký Západ, na to jsme se zeptali 
vedoucího Odboru kultury MěÚ Šluknov, 
Mgr. Petra Tomance: „V předchozích letech 
jsme již měli Zámecké slavnosti ve stylu ba-
rokním, prvorepublikovém, pohádkovém nebo 
třeba květinových dětí – hippies. Tak proč ne 
country? Vždyť toto téma přímo evokuje slun-
ce, léto, čas strávený při dobrém jídle a zábavě 
v přírodě.“ 
Na co se mohou ti, kteří navštíví Šluknov-
ský zámek a jeho park 24. a 25. června kon-
krétně těšit, nám přiblížila manažerka zám-
ku, Mgr. Andrea Přidalová: „Páteční večer 
24. června bude především ve znamení hudeb-
ních vystoupení a koncertů skupin a umělců 
zvučných jmen. Mladé určitě potěší ATMO 
MUSIC, později SUROVEJ STEFAN, na své 
si přijdou i dříve narození a fandové rocku při 
„nářezu“ se skupinou KABÁT REVIVAL. V so-

Protože se rychlým krokem blíží 
prázdniny, připravili jsme pro Vás 
spoustu nových výstav, ze kterých 
si vyberou nejen děti, ale i dospělí.
PANENKY TYPU BARBIE
Tuto krásnou výstavu panenek jsme 
otevřeli slavnostní vernisáží 1. květ-
na. Jedná se o společnou výstavu, 
ve které můžete vidět dva světy. Ten 
první patří paní Květuši Adámkové, 
která na panenkách představuje 
nejen módu, ale i významné osob-
nosti z dějin. Můžete obdivovat 
titěrnou ruční práci na nádher-
ných robách a módních doplňcích. 
Dámy Simona Macerodová a Ka-
teřina Citová své panenky oblékají 
do háčkovaných oděvů. Na chvíli se 
tak ocitnete v pohádkovém světě – 
uvidíte Popelku, Nastěnku, Angeli-
ku nebo třeba Jacka Sparrowa. 
Vstupné: 40 Kč dospělí a 20 Kč děti
TURISTICKÉ VIZITKY
Fenomén současné doby. Každý tu-

Prázdninové výstavy 
pro děti i dospělé

rista ví, o co jde…turistická nálep-
ka, kterou po návštěvě svého místa 
nalepí do deníčku, je často jedním 
z motorů, který ho žene k návštěvě 
lokality. A protože i mezi námi je 
spousta turistů a nadšenců, při-
vezli jsme vizitky k nám. Tisícovky 
vizitek pohromadě právě teď ve 
Šluknovském zámku. A kdo nesbí-
rá, nevadí! I na Vás jsme připraveni 
s novými deníčky a rádi Vás do tajů 
sbírání zasvětíme.
Vstupné: 40 Kč dospělí a 20 Kč děti
POHÁDKOVÁ ZEMĚ 
VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ
Paní Klimtová je spisovatelka, gra-
fička, ilustrátorka a známá objevi-
telka pohádkové země plné straši-
dýlek, víl, rusalek, které každý jen 
s maličkou fantazií nalezne ve svém 
okolí. Náplní jejího života je stvořit 
vlastní svět a dát ho pak ostatním. 
A protože chceme její sen naplnit, 
rozhodli jsme se ji oslovit a vytvořit 

společně náš šluknovský pohádko-
vý svět. A jestli se chcete podívat 
na to, jak to dopadlo, tak přijďte 
na vernisáž, která se bude konat 
2. července od 16.00 hodin.
Vstupné: 50 Kč dospělí a 20 Kč děti
NAIVNÍ OBRAZY 
Výstava Alexandry Dětinské Vás 
určitě okouzlí. Optimistické obráz-
ky moderní naivní malby ocenili i ve 
švýcarském Morges, kde získala 
ocenění ,,PRIX GEORGE KASPE-
RA“. Paní Dětinská spolupracuje 
také aktivně s Kontem Bariéry. 
A protože Šluknovský výběžek mi-
luje, rozhodla se namalovat i zná-
má místa kolem nás. Jedním z nich 
je i náš krásný zámek. U příležitosti 
této výstavy také vydá soubor po-
hlednic, právě s obrázky z našeho 
výběžku. Výstava bude otevřena 
slavnostní vernisáží 1. července od 
17.00 hodin. 

Vstupné: 20 Kč
CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA 
TROFEJÍ
Jako každý rok, tak i letos pro Vás 
Okresní myslivecký spolek Děčín 
ve spolupráci se Střední lesnickou 
školou a Střední odbornou školou 
ve Šluknově připravily chovatel-
skou přehlídku trofejí. Uvidíte tro-
feje ulovené v loňském a letošním 
roce, medailové a raritní srnčí tro-
feje a také trofeje z Německa.
Chovatelská přehlídka bude slav-
nostně zahájena 11. června od 
10.00 hodin společně s připrave-
ným programem a občerstvením.
Vstupné: 50 Kč dospělí, 70 Kč ro-
dinné vstupné, děti a studenti do 18 
let zdarma
Věříme, že si u nás na zámku kaž-
dý vybere to své a těšíme se na Vaši 
návštěvu.

botním programu se už tradičně prolínají 
hudební, taneční, pěvecká i herecká vystou-
pení, o která se po celý den postarají country 
kapela ze Šluknovského výběžku RUKSAK, 
MIRO ŽBIRKA se svými nesmrtelnými 
hity, ROMAN VOJTEK s kapelou FAN-
TASTIC 80´s, ŘÁD ČERNÝCH RYTÍŘŮ si 
připravil western hry - vrhání seker a nožů, 
souboje „na kolty“, vystoupení s koňmi. Ne-
budou chybět indiánské tance, skupina TRN 
V OKU nabídne country tance s výukou pro 
zájemce z řad návštěvníků a PAVEL VOTÁ-
PEK ohromí svojí zručností s lasem a bičem.“
Atmosféru doladí westernová krčma, kulisy 
osady z Divokého Západu, nebude chybět 
ohnivá show a o strhující závěr se postará 
ohňostroj. V areálu parku příchozí najdou 
také trhy, děti a mládež určitě osloví loutko-
vé divadlo nebo indiánská vesnice, kovbojo-
vé a koně... 
Je toho ještě mnohem, mnohem víc. Ale 
proč dopředu prozrazovat vše? Nakonec 
je stejně vždycky lepší přijít, vidět, slyšet 
a zažít na vlastní kůži, než poznávat z jen 
doslechu!

(šti)
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Nový prohlídkový okruh zdobí Šluknovský zámek
Je to už pár čísel Šluknovských no-
vin zpět, co jsem Vám postupně dáv-
kovala informace, které se týkaly na-
šeho nového prohlídkového okruhu. 
Jsem moc ráda, že v tomto čísle Vám 
mohu napsat, že celé druhé patro 
našeho krásného zámku je hotové. 
A jak to všechno tedy vzniklo?
Začátky byly velice opatrné. Spo-
lečně jsme dali hlavy dohromady 
a věděli jsme, že se musí něco změ-
nit, že potřebujeme nový náboj, 
zkrátka něco, na co se můžeme tě-
šit. A rozhodli jsme se, že vytvoříme 
v druhém patře nový prohlídkový 
okruh.
Nicméně, „jen tak“ nejde v dnešní 
době nic. Chtěli jsme, aby to nebyl 
kdejaký okruh, ale okruh náš, Šluk-
nováků, který se bude pojit k našemu 
zámku. Proto jsme se vydali do Sych-
rova a navštívili pana PhDr. Miloše 
Kadlece, ředitele územní památkové 
správy Sychrov. Jednání bylo velice 
milé a Sychrov nám přislíbil pomoc. 
Byl to velice důležitý okamžik, protože 
bez znalostí historiků, jejich možností 
a hlavně jejich vstřícnosti by to nešlo. 
Na tvorbě okruhu tak s námi začal 
spolupracovat Mgr. Vladimír Trégl, 
ta nejpovolanější osoba, která má 
na starosti státní zámky. Společně 
jsme vymysleli koncepci a dohodli 
jsme se, že nový okruh věnujeme 
poslednímu majiteli šluknovského 
panství Ervínu Leopoldu Nostitzi-
-Rieneckovi. A protože depozitář 
na Sychrově už není tak obsáhlý, 

Na konci dubna se na našem Šluk-
novském zámku odehrála moc 
krásná akce, se kterou bychom Vás 
rády seznámily. Konal se zde 1. roč-
ník pěvecké soutěže, kterou jsme 
nazvali ,,ŠLUKNOV ZPÍVÁ“.
Na světlo světa se proklubala tato 
myšlenka, jako velké přání paní 
učitelky Jitky Hercikové, která se 

jako kdysi dávno a náš původní ná-
bytek ze zámku jsme nedohledali, 
rozhodli jsme se, že nábytek kou-
píme.
Narazili jsme na toho nejpovola-
nějšího člověka, a to pana Karáska, 
vlastníka zámku Stračov a Smiři-
ce. S ním jsme postupně vybavili 
všechny místnosti, které jsme se 
rozhodli, že vytvoříme. Pracovnu 
Ervína, šatnu, ložnici manželů 
a dětský pokoj jeho dcery. Poslední 
místnost, tzv. fajnový pokoj, jsme 
měli již déle.

Všechno se začalo pomalu rýsovat. 
Vymalovali jsme, nábytek se nastě-
hoval, ale ještě pořád to nebylo ono. 
Všechno působilo studeně, chtělo 
to doladit. A jak jinak než závěsy 
a doplňky. Závěsy nám ušili Loren-

covi, stejně jako kdysi v našich prv-
ních třech dobových místnostech. 
S doplňky jsme se obrátili na Vás. 
Našly se dobré duše, které se chtěly 
zapojit a přispěly svými poklady do 
našeho okruhu. Jim patří velké díky 
a poděkování pod tímto článkem. 
Zbytek jsme sehnali po sběratelích 
a antikvariátech. 
Během celé doby měli návštěvníci 
možnost okruh navštěvovat, uka-
zovali jsme vždy kousek po kousku, 
jak se tvoří okruh. Chtěli jsme se 
o naši radost s někým podělit.

PODĚKOVÁNÍ
Na tvorbě zámeckého okruhu se podílela spousta lidí, kterým 
patří můj velký dík. Jsou to právě oni, kteří vyslyšeli naši prosbu 
a přispěli nám svými poklady, které mají doma.
Dovolte mi, abych jim na tomto místě poděkovala. Paní Renata 
Štefanová nám zútulnila celý dětský pokoj svými pokojíčky a pa-
nenkami, pan Uwe Petroschke z Německa zapůjčil spoustu knih, 
předmětů nejen do pracovny a také krásnou malovanou skříň, 
paní Radomíra Chwalková vybavila naši knihovnu, dámskou to-
aletku i šatnu a paní Jana Bernartová nám darovala mnoho knih, 
které nám tolik chyběly. 
Ještě jednou moc všem děkujeme a věříme, že právě věci od nich 
budou dělat radost i dalším lidem, kteří k nám dorazí.

Dnes je to přesně měsíc, co jsme 
získali od Sychrova i text prohlídky, 
který se vztahuje ke každodennímu 
životu posledních majitelů naše-
ho zámku, předtím, než ho získa-
lo město. Během okruhu uvidíte 

spoustu loveckých trofejí, které při-
byly i na zámecké schodiště, a to jen 
díky výborné spolupráci s panem 
Vomáčkou. Uvidíte jelena, nebo 
pivoně šumavského, v šatně máme 
raritní žehlicí prkno, které jsme 
rovněž dostali a unikátní mycí sou-
pravu. V ložnici ve stylu Ludvíka 
XIV. budete chtít strávit noc a dětič-
ky okouzlí miniaturní dětské poko-
jíčky v dívčím pokoji. No a fajnový 
pokoj? Ten je luxusní – jídelní stůl, 
kredenc, šachový stolek, pohovka, 
velké stojací hodiny a mnoho další-
ho. Nechceme Vám všechno říkat, 
abyste měli ještě důvod přijít a také 
se něco nového dozvědět o místě, ve 
kterém žijete. 
Nám na zámku se splnil sen, ale 
rozhodně neusneme na vavřínech. 
Je stále co tvořit. Do příštího roku 
plánujeme i změnu původních do-
bových místností, aby bylo první 
patro společně s tím druhým kom-
paktnější. 
Teď už jen zbývá přijít a podívat 
se. Prohlídky probíhají každý den 
v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 
a 16.00 hodin. Provázíme od dvou 
přítomných osob a vstupné je 50 Kč 
zvýhodněné a 70 Kč dospělí, nechy-
bí ani rodinné vstupné za 120 Kč. 
Protože na zámku se stále něco 
děje, vždy se podívejte na web měs-
ta, kde získáte aktuální informace 
nejen o prohlídkách, ale i výsta-
vách. Budeme se na Vás těšit.

již 4. rokem věnuje talentovaným 
dětem na ZUŠ Rumburk u nás na 
šluknovské pobočce. Když přišla 
jednoho dne s myšlenkou uspořá-
dat soutěž v populárním zpěvu, do 
které by se mohly přihlásit děti z ce-
lého našeho výběžku, nadchla nás 
a okamžitě jsme šli do toho!
A nebylo co odkládat, rozběhly se 

přípravy a v pátek  29. dubna přijelo 
24 nadaných zpěváčků od 8 do 17 
let a to z Děčína, Rumburku, Varn-
sdorfu, Ústí nad Labem a samo-
zřejmě od nás, ze Šluknova.
Porota měla velice těžký úkol vybrat 
z opravdu velice nadaných dětí, kte-
ré nádherně zpívaly, do finálového 
kola 5 nejlepších. Dlouhé rozhodo-
vání nakonec vyústilo k výběru šesti 
finalistů, a to Viktorie Kirchnerové, 
Julie Michelové, Aleně Švihlíkové, 
Markétě Marečkové, Anetě Tomáš-
kové a Daniela Hofmana. Všichni 
zpívali tak skvěle, že místo před-
pokládaných pěti finalistů, se jich 
vybralo šest.
Kdo nedorazil, ať nesmutní. Všech-
ny vynikající výkony uslyšíte na 
Zámeckých slavnostech 25. června 
od 15.15 hodin. Tam se vše, pod 
dohledem odborné poroty, odehra-
je a moc se těšíme na krásný zážitek 
i rozdělení cen. Proto neváhejte 
a přijďte všechny podpořit!

Autorky článku: 
Jitka Herciková 

a Mgr. Andrea Přidalová

Věděli jste, že Šluknov krásně zpívá?
Mgr. Andrea Přidalová
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V polovině května jsme nešli do lesa na výlet, ale vyzkoušeli jsme si těžkou 
práci lesních dělníků. Uklízeli jsme paseku a sázeli stromky. Zjistili jsme, 
jak je práce v lese namáhavá. Za odměnu jsme si opekli vuřty a dostali 
i sladkou odměnu.
Děkujeme společnosti Lesy ČR, že nám tuto zkušenost umožnila. Obzvlášť 
děkujeme panu Eduardu Němcovi, že se nám věnoval, vše pro nás připravil 
a navíc trpělivě odpovídal na naše zvědavé dotazy (foto na str. 11).

Ivana Ganišinová a žáci 5. A a 5. B se svými třídními učitelkami

Metodické cvičeni SOS EXTREME 2016
Bez spánku a odpočinku - tak vypadal náročný víkend, který prožili kluci 
ze záchranáře, kteří se zúčastnili cvičení. Posádky sloužily ve výjezdových 
skupinách a řešily výzvu za výzvou, zdolávaly náročný terén jak na vodě či 
na lanech, prostě tam, kde bylo potřeba zachránit lidský život. Jelikož se 
jednalo o nejmladší účastníky, považuji 9. místo z 18 týmů za skvělý vý-
sledek, neboť naši soupeři  byli profesionálové. Více foto na fb - asociace 
dobrovolných záchranářů. Rádi bychom také poděkovali městu Šluknov 
za velkou podporu.

Text a foto: Rudolf Seidl

Mladí záchranáři řešili
výzvu za výzvou

...Tak bych rád představil nadšence, kteří se nebojí pomoci bližnímu. 
V rámci soutěže první pomoci v Děčíně  zápolili s ostatními týmy a nevedli 
si špatně. Naši nejmladší (děti ze školek) se umístili na 6. místě ze 14 druž-
stev a starším uteklo první místo o 30 bodů. Ale to nevadí, jsme rádi, že 
přednost má kamarádství v týmu. V rámci schůzky jsme vše oslavili.

Text a foto: Rudolf Seidl

Místní kolo rybářské soutěže „Zlatá udice“ jsme pořádali v sobotu 14. květ-
na. Akce byla zaměřena na ověření dovedností členů rybářského oddílu. 
Soutěže se zúčastnilo 19 mladých rybářů, fandit přišlo i mnoho rodinných 
příslušníků. 
Počasí nám přálo, nálada byla výborná a ryby braly. Děti si odnesly hodnot-
né ceny a celá akce byla zakončena táborákem. 
Z nejúspěšnějších malých rybářů jsme utvořili dvě družstva, která nás v ne-

Nálada výborná a ryby braly

děli 22. května 2016 reprezentovala v soutěži „O putovní pohár Šluknov-
ského výběžku“. Tato soutěž je pořádaná vždy jednou z rybářských organi-
zací v našem výběžku. Letos proběhla na rybníku Pazderák, kde ji pořádala 
MO Velký Šenov. Naše děti získaly krásné čtvrté a páté místo. 
Děkujeme rodičům, Městskému úřadu ve Šluknově a členům rybářské or-
ganizace, kteří se podíleli na zajištění těchto akcí.

Ivana Ganišinová
vedoucí rybářského kroužku

Foto: Miluše Kořínková

Děti, které jednou 
zachrání svět...

Při příležitosti 71. výročí ukončení 2. světové války se uskutečnila řada piet-
ních akcí.   
Představitelé města společně s občany Šluknova, Lipové, Rumburku, Miku-
lášovic a zastupitelem kraje p.Váňou se zastavili u pamětní desky J. Vohrad-
ského, kde velmi aktuálně promluvila paní učitelka Mgr. Alena Müllerová, 
dále u památníku připomínajícího padlé hasiče v první i druhé válce v Císař-
ském a také u památníku na Partyzánu.

Emília Procházková

Výročí ukončení války

Práce v lese je namáhavá
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Více foto na: http://sluknovskeakce.rajce.idnes.cz/

Foto: Ivana Ganišinová

Děti oslavovaly svůj svátek v parku s Mimoni

Páťáci
v lese
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Kuchařčino okénko - zeleninová jídla
Tentokrát nabízíme několik jedno-
duchých receptů na přípravu lilku 
a dezert – rovněž s využitím zeleni-
ny, konkrétně mrkve.

Parmigiana - italský zapečený 
lilek (odlehčená verze)

Ingredience: 2 ks většího lilku (800 
g), 300 g rajčat, mozzarella,10 lžic 
– strouhaný parmazán, sekaná 
čerstvá bazalka, ½ menší cibule, 
1 stroužek česneku, panenský oli-
vový olej.
Postup: Lilek omyjeme a nakrájí-
me na kolečka cca 0,5 cm. Osolíme 
a necháme vypotit asi 30 minut. Po 
vypocení kolečka lilku naskládáme 
na plech vyložený pečícím papírem 
tak, aby se nepřekrývala a dáme 
péct či grilovat do předehřáté trou-
by na 180-200°C dokud nezměk-
nou a lehce změní barvu (pečeme 
bez tuku). Z tohoto množství jsou 
2 plechy, pokud máme troubu 
horkovzdušnou, můžeme dát oba 
plechy najednou. Mozzarellu na-
krájíme či natrháme na kousky 
a trochu ji vymačkáme, tak se zba-
víme nadbytečné tekutiny. Rajčata 
spaříme, oloupeme a nakrájíme 
na kousky. Pokud máme rajčata 
sterilovaná, stačí je rozmačkat vi-
dličkou, použijeme i šťávu. V hrnci 

rozehřejeme lžíci oleje, přidáme 
nadrobno nakrájenou cibuli a celý 
česnek. Necháme zesklovatět, čes-
nek odstraníme a přidáme rajča-
ta. Vaříme cca 30 minut, nakonec 
osolíme, případně trochu osladíme 
a přidáme pár lístků bazalky. Do 
pekáčku dáme trochu rajčatové šťá-
vy, plátky lilku, kousky mozzarelly, 
opět rajčatovou šťávu a zasypeme 
3 - 4 lžícemi parmazánu. Postup 
opakujeme a ukončíme vrstvou 
lilku, rajčatové šťávy a parmazánu 
(bez mozzarelly) a pokapeme tro-
chou oleje. Vrstvy proložíme lístky 
bazalky. Dáme zapéct do předehřá-
té trouby na 180°C po dobu 30-40 
minut (podle trouby). Po upečení 
necháme chvíli odpočinout a podá-
váme s čerstvým pečivem. 
La parmigiana je klasický italský 
pokrm, připravovaný hlavně v létě. 
Klasická verze vyžaduje plátky lilku 
obalené v mouce a vejci a osmažené 
ve spoustě olivového oleje. Tudíž 
není k zahození tato odlehčená va-
rianta, kdy lilek připravíme bez va-
jec a tuku. Lilek můžeme obměnit 
i cuketou, parmigiana z cukety se 
také běžně dělá.
Zapečený lilek s rajčatovou směsí

Ingredience: 1 - 2 ks lilku, 1 cibu-
le, 2 stroužky česneku, rajčatová 
omáčka (Panzani Neapolitana, 
Maggi Boloňská,…), 100 g sýru 
Niva nebo Eidam, špetka soli, 1 lží-
ce čerstvých nebo sušených bylinek 
- např. saturejka, špetka šalvěje, 
špetka tymiánu, 1dl vody nebo vý-
varu, olej na smažení.
Postup: Lilek omyjeme, podélně 
rozkrojíme a vydlabeme vnitřek, 
pokrájíme ho na kousky a prosolí-

V knihovně probíhá dlouhodobá 
soutěž, při které se lze něco dozvě-
dět a získat volný lístek pro jednu 
osobu na jednu kulturní akci dle 
vlastního výběru – v zámecké kino-
kavárně, v kulturním domě nebo ve 
Šluknovském zámku. Volná vstu-
penka platí do konce roku 2016.
Otázka na červen:
26. června 1997 anglická spisova-
telka poprvé veřejně publikovala 
knihu, jejímž hlavním hrdinou byl 
Harry Potter.
Narodila se 31. července 1965 
v Yate, píše také pod pseudonymem 
Robert Galbraith. Je známá zejmé-
na díky řadě knih o čarodějnickém 
učni Harry Potterovi, ale i díky no-
vele pro dospělé - Prázdné místo.  
„Čarodějnická série“ o Harry Potte-

me, aby se „vypotil“ na utěrce nebo 
ubrousku. Také trochu osolíme vy-
dlabaný lilek. Cibulku pokrájíme 
a osmahneme na oleji, přidáme 
nadrobno pokrájený česnek a vy-
dlabané kousky lilku. Podlijeme 
trochou vody a chvíli podusíme, 
pak přidáme rajčatovou omáčku, 
posekané bylinky a necháme pro-
hřát. Směsí naplníme půlky lilku 
a posypeme sýrem. Do pekáčku 
dáme olej a trochu vody či vývaru 
a naskládáme plněné lilky. Pečeme 
asi 30 min. ve středně vyhřáté trou-
bě nebo v remosce. Příloha bram-
bory nebo pečivo. 

Zapečený lilek (nejen) s rýží

rovi získala celosvětový úspěch, 
včetně řady ocenění a prodalo se jí 
více než 400 milionů kopií.
Kromě psaní knih o Harry Potte-
rovi je tato spisovatelka známá 
také svým životním příběhem, kdy 
se z života na sociálních dávkách 
stala během pěti let multimilionář-
kou. Nedělník The Sunday Times 
v roce 2008 odhadl její majetek 
na 560 milionů liber (1,1 miliard 
amerických dolarů) a označil ji 
za 12. nejbohatší ženu v Británii. 
Forbes ji označil jako 48. nejvliv-
nější celebritu roku 2007. Stala se 
filantropkou, podporuje organiza-
ce jako Comic Relief, One Parent 
Families a Multiple Sclerosis So-
ciety of Great Britain. Znáte její 
jméno?

Správná odpověď na květnovou 
otázku zněla: Josef Mánes
12. května 1820 se v Praze na 
Starém městě narodil tento český 
ilustrátor, grafik a jeden z nejvý-
znamnějších představitelů čes-
kého romantismu. Je považován 
za zakládající osobnost českého 
výtvarnictví a největšího mistra 
české malby a krajinářství. Jeho 
otcem byl proslulý malíř a pro-
fesor krajinomalby na pražské 
malířské Akademii. Jeho strýc na 
této škole dvakrát zaujímal místo 
prozatímního ředitele. Umělecky 
založený otec i strýc měli při jeho 
výchově nejen na něj osobně silný 
vliv, ale i na jeho sourozence Quida 
a Amálii. Mánesův osobní život byl 
nicméně velmi nešťastný, jelikož 

Soutěžte s knihovnou o volné vstupenky

Ingredience: 1 lilek, 2 lžíce oleje 
nebo másla, sůl, 2 balíčky rýže ve 
varných sáčcích, 200 g zauzená 
dušená šunka, 100 g sýra eidamu 
nebo goudy, 1 ks barevné papriky, 
4 lžíce steril. nebo mraž. kukuřice.
Postup: Lilek pokrájíme na plátky, 
posolíme a necháme vypotit, pak 
vysušíme papírovou utěrkou. Zapé-
kací mísu si vymažeme olejem nebo 
máslem. Na dno mísy dáme polovi-
nu na kostičky pokrájené šunky, tu 
zasypeme sáčkem vařené rýže (dle 
návodu), na rýži položíme vysuše-
ný lilek (polovinu plátků), polovinu 
strouhaného sýru, kukuřici a drob-

byl člověk nepraktický a plachý, 
rodina jej rovněž donutila odvrh-
nout svou jedinou lásku, z čehož 
se již nikdy zcela nevzpamatoval. 
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.
Vylosována byla správná odpo-
věď pí. Věrky Wiesnerové a ta si 
u nás může vyzvednout volnou 
vstupenku.  (šti)

ně pokrájenou papriku. Potom opět 
vrstvíme lilek, šunku, druhý sáček 
rýže a zbytek sýru. Zakryjeme a za-
pečeme v předehřáté troubě cca 35-
40 minut. Pokud nahradíme šunku 
například rajčaty, můžeme mít po-
krm vegetariánský. 

Mrkvový hrníčkový koláč 
s kokosem

Ingredience: 2 vejce, 1 hrnek cuk-
ru krupice, ½ hrnku oleje, ½ hrnku 
mléka, 2 hrnky polohrubé mou-
ky, 1 hrnek kokosu (moučka nebo 
strouhaný), 3 velké mrkve, 2 lžičky 
mleté skořice, 1 prášek do pečiva.
Postup: Hrnek cukru a 2 celá vej-
ce ušleháme, postupně přidáme 
mouku, olej, mléko, skořici, na-
jemno nastrouhanou mrkev, kokos 
a nakonec prášek do pečiva. Těsto 
nalijeme na plech vyložený pečí-
cím papírem a pečeme asi 1/2 hod. 
na 180° C. Povrch koláče potřeme 
ledem z citronu (citronová poleva 
z moučkového cukru a citronové 
šťávy) - není nutné, zdobit lze dle 
vlastní chuti a fantazie. 

(šti/net)
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Konečně je tu opravdu jaro a s ním především svátek našich maminek... 
Také letos jsme si pro ně připravili malé besídky. Berušky vzaly maminky 

Děti v květnu poznávaly přírodu a učily se o ní

do pohádky O sedmikrásce, Sluníčka si také připravila pohádku, tentokrát 
O Barvínkovi a Medovníčkovi a Kuřátka spolu s maminkami vítala jaro. 

Celý květen se nesl převážně v duchu poznávání přírody. Poznávali jsme 
život stromů, jejich význam i jejich ochranu, seznámili jsme se s různými 

skupenstvími vody, hledali jsme vodu ukrytou v trávě, květinách, v ledu 
i v páře, vytvořili jsme si déšť ve školce a vydali jsme se pozorovat život 

u vody i ve vodě ke šluknovským rybníkům. Seznámili jsme se s některými 
českými pověstmi a také se šluknovskou pověstí O bílé paní. 

Čas běží jako voda a na dveře už pomalu klepe červen, kdy nás čeká svátek 
dětí a výlet. Už teď se na obě akce moc těšíme...

Foto a text: Hana Princová
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Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, spokojenosti a pevného zdraví.

VZPOMÍNKY

Claudii Billou
Káju Siváka
Andrejku Kalejovou

Př iv íta l i  j sme občánky

paní Jaroslavou Vondráčkovou
paní Irenou Špátovou
paní Janou Honzátkovou
panem Bohuslavem Halamkou
paní Boženou Selnekovičovou
panem Emilem Běhunčíkem
panem Michalem Vaňkem
panem Janem Radositzkim
panem Jiřím Stelmaščukem
paní Růženou Suchardovou

Rozloučili jsme se s

60 let
pp. Vyčítalová Hana
Furmaníková Zdeňka
Přibylová Naděžda
Richterová Irena
65 let                       
pp. Černochová Milada
Seidlová Hana
Crkal František
Kolomazníková Eliška
Šulcová Vladimíra
Perský Jozef
70 let
pp. Mocík Rudolf
Plánský Miloš

Blahopřejeme k životnímu jubileu

Paní Blažena Vencláková 

oslavila 2. května 
90. narozeniny.

Všechno nejlepší, maminko, ke 
krásnému životnímu jubileu přejí 
dcery Eva a Ivana s rodinou a syn 
Ladislav s rodinou

Billá Elena
75 let
pp. Patkaň Andrej
Ločárková Anna
Rezková Jaroslava
Kostelka Stanislav
Rokošová Vlasta
80 let
pp. Nedvěd Oldřich
Menclová Drahomíra
81 let 
pp. Mikovec Evžen
Marušák Josef
Ječná Stanislava

Dne 17. května 
2016 jsme vzpo-
mněli 4. výročí 
úmrtí naší milo-
vané manželky, 
maminky, sestry, 
babičky a praba-
bičky paní Jaro-

slavy Mištíkové. 
Tvé zlaté srdce zůstane navždy 
s námi, scházíš nám.
S láskou vzpomíná manžel, dcera, 
synové s rodinami a sestra.

Dne 7. června 
by se dožila 85 
let paní Eliška 
Chourová.
S láskou a vděč-
ností vzpomína-
jí sestra Marie, 

vnučky Dita a Adéla s rodinami

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 10. 6. 2016 by se dožil 70 let 
náš skvělý taťka, manžel, děda Petr 
Štěpánek.
S láskou stále vzpomají manželka 
Květa, děti Jana, Martin, Katka 
s rodinami a vnoučata.

82 let
paní Meistnerová Marie
84 let
pp. Pokorná Irena
Ďurovská Terezie
85 let
paní Medňanská Mária
86 let
paní Houžvicová Marie
90 let
paní Laštůvková Marie
91 let
paní Pošustová Marta
93 let
paní Hejhalová Anežka

Upozornění na uzavření železničního přejezdu na trati Rumburk - Šluknov (Valdek)
Z důvodu opravy přejezdu „na Valdeku“ bude uzavřen v době od 14. 6. 2016 od 8.00h do 17. 6. 2016 do 21.00h - NEPŘETRŽITĚ.

Poslední květnový den přišly na exkurzi do městské knihovny děti hned ze 
tří prvních tříd ZŠ J. Vohradského. V průběhu dopoledne se tu vystřídali 
prvňáčci z 1. A, 1. B a 1. C se svými učitelkami Janou Schneiderovou, Ja-
nou Vomelovou a Radkou Kotuličovou, aby se dozvěděli základní informa-
ce o chodu a organizaci knihovny. 

Vzpomínky, blahopřání, 
poděkování a články 

jsou zveřejňovány zdarma.

Někteří byli v knihovně úplně poprvé, jiní se tu naopak cítili jako doma, 
protože sem pravidelně chodili třeba s mateřskou školou, nebo knihovnu 
navštěvují s rodiči, či staršími sourozenci. My v knihovně máme tyto „škol-
ní návštěvy“ rády a těší nás, že paní učitelky vedou žáčky k lásce ke kni-
hám a četbě. Prospěje to určitě dětem v hodinách českého jazyka a čtení, 
ale i naší čtenářské „rodině“, která se i díky této spolupráci stále rozrůstá. 

(šti)

Děti vedeme k lásce ke knihám

Šluknovští duháci musí zabrat
Při posledním soutěžním kole - atletika v Rumburku - nedopadli naši „Du-
háci“ zrovna nejlépe (8. místo), a tak jim přejeme, aby v poustevenském 
crossu získali lepší umístění.                                    Text a foto: Renáta Parkmanová
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Jarní měsíce jsme začali ve sportov-
ním duchu a s radostí jsme se zú-
častnili v Domově důchodců v Li-
bochovicích 9. turnaje v šipkách, 
na který jsme se těšili. Naše druž-
stvo se umístilo na krásném 2. mís-
tě z jedenácti družstev. Tímto bych 
chtěla poděkovat našim soutěžícím 
p. Hofrichterovi, p. Valešovi a p. 
Hroudovi za jejich skvělé sportovní 
výkony a reprezentaci.
Další soutěžní a zábavný den, 
„Hrátky v klidu“ se uskutečnily 
v DD Severní Terasa v Ústí n/L. Na 
tomto již XIV. ročníku bylo sedm 
disciplín. Soutěžilo se v kuželkách, 
balanci, v malé kopané, v zámková-
ní, kruhy, chlívečky a „kdo hledá, 

Aktivity ze šluknovského domova pro seniory

Když jsem v lednu začal organizovat cyklus besed o cestování pod názvem 
PUTOVÁNÍ, samozřejmě jsem doufal, že budou mít úspěch. Ale přiznám 
se, že ani v mých nejodvážnějších vizích jsem si nedovolil představovat si, 
že to bude až tak dobré.
Teď je za námi poslední přednáška před prázdninami a já si spokojeně můžu 
říct, že můj záměr se víc než zdařil. To, stále se rozrůstající, společenství pří-
znivců cestování, které se jednou měsíčně scházelo v naší škole, aby se díky 
poutavému vyprávění alespoň na hodinu a půl ocitlo na cestách, začalo totiž 
vytvářet skvělou atmosféru, kterou jen těžko popsat tomu, kdo to nezažil.
Učebna mé třídy v přízemí školy připomínala v ony středy spíše jeden vel-
ký obývák, kde se sejdete se spoustou milých hostů, s nimiž je Vám dobře. 
Zvlášť na posledních dvou přednáškách už to bylo více než patrné. 
Navíc obě poslední cestovatelky – paní Naňáková a paní Špirytová - uděla-
ly maximum pro to, aby nám tu jejich Provence přiblížily skutečně naplno. 
Nejen, že jejich vyprávění bylo nesmírně poutavé, ale mohli jsme ochut-
nat i růžové francouzské víno, typické francouzské pohoštění, a dokonce 
i levandulové sušenky. Atmosféra byla úžasná. A protože už teď mohu 
prozradit, že se nám podařilo přesvědčit několik dalších Šluknováků – ces-
tovatelů, aby se o svoje zážitky také podělili, zdá se, že budeme moci po 
prázdninách pokračovat.                                                            Mgr. Filip Kadeřábek

najde“. V těchto „hrátkách“ se naše 
soutěžní pětičlenné družstvo umís-
tilo na krásném 2. místě z deseti 
družstev. Tímto také moc děkuji na-
šim soutěžícím pí Haplové, p. Rej-
manovi, p. Hofrichterovi, p. Hrou-
dovi a p. Valešovi za jejich soutěžní 
výkony a reprezentaci.  
V jeden slunečný den jsme s klienty 
DPS Šluknov navštívili hospůdku 
„KONÍRNA“ v Království ve Šluk-
nově. Pro koníky jsme dovezli tvrdé 
pečivo a jablíčka, a tak naši senioři 
mohli koníky i nakrmit. Poté pose-
děli na terase, občerstvili se a ko-
chali výhledem na krajinu. O tento 
zážitek je vždy velký zájem a účastní 
se ho až 20 klientů. Už teď se naši 

senioři těší na příští návštěvu ke 
koníkům. 
Jako každý rok se naši senioři 
z DPS Šluknov zapojili do soutěže 
„PLNÍME PŘÁNÍ SENIORŮM“. 
Snažíme se rozvíjet a zpříjemňo-
vat pobyt našich seniorů, proto 
jejich přáním je keramická pec do 
aktivizační dílničky. Práce s hlínou 
a pozdější výrobky potěší nejedno 
srdíčko, a vykouzlí úsměv na tváři. 
Toto přání našich seniorů bylo vy-
bráno a je zařazeno do sbírky, na 
kterou se pokoušíme shromáždit 
dostatek peněz. Naše přání spo-
lu s informacemi, kam případné 
příspěvky zasílat, je zveřejněno 
na webu: www.plnime-prani-seni-

orum.cz a kdokoli může do konce 
června přispět na splnění tohoto 
přání. Každý příspěvek do sbírky 
společnost Sodexo zdvojnásobí. 
Rádi bychom poděkovali všem, 
kteří se rozhodnou do sbírky zapo-
jit a zasláním příspěvku tak pomo-
hou proměnit přání našich seniorů 
ve skutečnost.
Ačkoli nám v současnosti ještě 
počasí moc nepřeje, všichni pev-
ně věříme v brzké slunečné počasí 
tak, abychom mohli více času trávit 
venku. Na závěr i Vám všem přeji 
spoustu slunečných dnů a dobré 
nálady. 

     Ilona Kružíková 
   Aktivizační pracovnice

Beseda o Provence měla 
na základce úspěch

Děkujeme panu učiteli Filipu Kadeřábkovi a Základní škole J. Vohradské-
ho za uspořádání přednášky, při které jsme měli možnost podělit se o krás-
né zážitky z cest po jižní Francii, konkrétně po Provence provoněné levan-
dulí, prohřáté sluncem, plné krásných lidí s ojedinělým životním stylem. 
Potěšil nás také zájem našich spoluobčanů o cestování, a tak i jim patří náš 
dík za příjemnou atmosféru. 

Božena Naňáková, Iveta Špirytová

Vážení návštěvníci i místní občané, příznivci venkovské architektury, 
rádi bychom Vás pozvali na

Dny lidové architektury Ústeckého kraje,
které se uskuteční v týdnu od 16. do 24. července 2016 v regionu Českého Švýcarska, Šluknovska a Lužických hor. 

Jedná se už o 4. ročník celostátní akce, jejímž smyslem a cílem je přispět k širší popularizaci, hlubšímu poznání a pochopení hodnot 
a významu lidového stavitelství a rovněž k posílení vědomí odpovědnosti za jeho uchování příštím generacím.

 Hlavní program bude probíhat v sobotu 16. 7. v obci Lipová u Šluknova u opraveného podstávkového domu č. p. 424 
a jeho součástí budou komentované prohlídky, prezentace, výstavy, ukázky tradičních řemesel a prodej výrobků, občerstvení a další aktivity.

 Možnost nahlédnout do zachovalých a udržovaných zajímavých vesnických staveb, poznat méně známá pozoruhodná místa a památky, 
seznámit se s jejich historií a zvláštnostmi nebo si vyslechnout zasvěcený výklad odborníků budete mít 

v sobotu 16. i v neděli 17. 7. a také během následujícího týdne i v mnoha jiných lokalitách – např. v Krásné Lípě, ve Šluknově, 
Rumburku, Chřibské, Studeném, Jetřichovicích, Doubici, Brtníkách i jinde.

Hlavními pořadateli Dnů lidové architektury Ústeckého kraje jsou FOIBOS BOOKS, NPÚ, 
Ústecký kraj, TUR Šluknovsko, Obec Lipová, České Švýcarsko o.p.s. 

Úplný program s podrobnějším komentářem bude zdarma k dispozici v dostatečném předstihu v informačních centrech, 
muzeích, obcích, restauracích a dalších veřejných místech a partnerských organizacích v regionu 

a také na webových stránkách www.lidove-stavby.cz, www.npu.cz, www.ceskesvycarsko.cz, www.tur-sluknovsko.cz, www.lipova.cz, 
www.podstudencem.cz, www.kr-ustecky.cz, www.mesto-sluknov.cz, www.krasnalipa.cz,  www.npcs.cz, aj.  

Foto: Dušan Blanár
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Konal se čtyřicátý ročník Severní stopy

Poslední dubnový den jsme se sešli na hřišti za kostelem u příležitosti „pá-
lení čarodějnice“.
Navštívilo nás přibližně 200 dětí i s rodiči, na které tu čekal lampionový 
průvod, občerstvení zdarma a soutěž o nejlepší masku čarodějnice/čaro-
děje. Hlavní odměnou byly dorty a různé sladkosti. Soutěže probíhaly na 

Králováci obnovili tradici

hřišti nejen pro děti, ale i jejich rodiče. V 19. hodin byla zapálena vatra. 
Postavenou májku (25 m vysokou) někteří z nás hlídali do ranních hodin, 
jak je tomu každý rok.
Jsem ráda, že se pálení čarodějnice vrátilo po dlouhých letech zpět do Krá-
lovství. Vznikla tím skvělá akce, na kterou se lidé, především děti, těší.
Děkuji všem, kteří se jakkoli na přípravě a průběhu celé akce podíleli. Pře-
devším sponzorům, bez jejichž přispění bychom nemohli připravit nejen 
soutěže, vatru, ale i občerstvení a ceny pro děti. 

Olga Siváková , Šluknovské Království a SDH Království

V sobotu 14. května 2016 uspo-
řádal Klub českých turistů Dolní 
Poustevna ve spolupráci s Městem 
Dolní Poustevna 40. jubilejní roč-
ník turistického pochodu SEVER-
NÍ STOPOU.
Letošní Stopa měla velkou účast 
– 1 749 účastníků (třetí nejvyšší 
účast v historii pochodu).
Severní stopa startovala s ohledem 
na čtyřicáté jubileum na třech mís-
tech.
Hlavní start v Dolní Poustevně 
v areálu turistické základny, druhý 
start ve Velkém Šenově od Cen-
trofloru. Třetí start byl v osadě 
Kopec, z turistické základny KČT 
Rumburk.
Turisté si mohli vybrat pěší trasy od 
3 km do 28 km (celkem 9 tras).
Cyklisté absolvovali trasy od 24 km 
do 42 km (celkem 4 trasy).
Turistickou atrakcí letošní Stopy byla 
trasa 28 km z osady Kopec vedená 
Národním parkem České a Saské 
Švýcarsko. Turisté zde navštívili Vosí 
vyhlídku a Tyrolskou jeskyni.
Další cíle byly rozhledna Weifberg, 
Liščí kameny u koupaliště ve Vel-
kém Šenově, smírčí kříž na Tomá-
šově, rozhledna Tanečnice, vilé-
movský kostelík a fotbalový stadion 
ve Vilémově.
Na kontrolách obdrželi účastníci 
zajímavá razítka (barevné kontrol-
ní etikety).
Na krátkých trasách byly pro děti 
již tradičně připraveny soutěže 
o bonbóny.
Zvláštní odměnu získaly malé děti, 
které plnily podmínky akce „Toulavý 
kočárek“. Účastníci s kočárky absol-
vovali krátké trasy 3 km, 5 km a 8 km.

V cíli pochodu na ČTVERCI bylo 
opět velmi rušno! Účastníci obdr-
želi barevný pamětní list a kera-
mický suvenýr. Zvláštní odměnu 
obdrželi 3 nejmladší a 3 nejstarší 
účastníci.
K občerstvení byly připraveny pár-
ky z udírny, guláš a polévka z polní 
kuchyně, pivo, limo, sladkosti, aj.
Hudební produkci zajistila country 
kapela z Ústí nad Labem.
Účastníci si mohli zakoupit turis-
tické suvenýry, mapy a výrobky 
z keramické dílny.
Děti i dospělí si mohli vyzkoušet 
střelbu - paintball.

Mnoho dětí využilo akce - malování 
na tvář.
Byl zde stánek s prodejem rukoděl-
ných výrobků z dílen Integrované-
ho centra.
Na stánku AGENTURY PONDĚ-
LÍ bylo možno zakoupit drobné 
předměty za účelem podpory sbír-

kové kampaně „AKCE CIHLA“.
S T A T I S T I K A
Letošní STOPY se zúčastnilo 1 749 
turistů a 100 pořadatelů, tedy 1 849 
celkem.
A tento ročník byl 3. nejúspěšnější 
v historii pochodu.
Nevyšší účast byla v roce 2006 na 
30. ročníku – 1 917 turistů.
Druhá nejvyšší účast v r. 2008 na 
32. ročníku – 1 805 účastníků.
Nejúspěšnější trasy letošní Stopy:
8 km - 495 účastníků, 12 km - 270.
Severní stopy se zúčastnilo celkem 
1 749 účastníků. Z toho bylo 107 
turistů z Německa, 5 z Polska a 2 

z USA. Cyklistů bylo celkem 53. 
Dětí se zúčastnilo 514.
Na druhém startu ve Velkém Šeno-
vě startovalo 226 účastníků.
Na třetím startu v osadě Kopec 
startovalo 53 účastníků.
O zdárný průběh pochodu se stara-
lo 100 pořadatelů (25 dětí na kon-

trolách a hrách, 75 dospělých na 
startu, na trasách a v cíli).
Nejmladší účastníci:
1. Martin Červený - nar. 11. 5. 
2016, D. Poustevna - 3 km
2. Šimon Lampa - nar. 22. 3. 2016, 
Praha - 8 km
3. Pavlínka Nováková - nar. 15. 3. 
2015, Šluknov - 12 km
Nejstarší účastníci:
1. Václav Malec - nar. 25. 7. 1923, 
Most - 12 km
2. Anna Langrová - nar. 1. 11. 1924, 
Varnsdorf - 8 km
3. Jindřich Prokopius - nar. 30. 12. 
1924, Litoměřice - 20 km
Pochvalu za dobře zorganizovanou 
a zabezpečenou akci si zaslouží 
všichni pořadatelé, kteří letošní Se-
verní stopu zajišťovali. Poděkování 
patří Městskému úřadu v Dolní 
Poustevně, základní škole a všem 
sponzorům.
Informace a fotky z letošního a mi-
nulých ročníků SEVERNÍ STOPY 
naleznete na www.severnistopou.cz.

Ing. Jaroslav Leksa
předseda KČT Dolní Poustevna
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Máme radost, že by se Karel IV. 
letos dožil sedmistých narozenin. 
A ještě větší radost máme z toho, že 
rumburští gymnazisté měli obrov-
skou příležitost podílet se na velké 
Česko-bavorské zemské výstavě vě-
nované tomuto výročí.
Kdo od května 2016 dorazí do Vald-
štejnské jízdárny v Praze a v září 
pak do Norimberka, aby se mimo 

KAREL IV. slaví - a rumburští gymnazisté s ním
jiné pokochal exponáty z doby 
Karla IV., ten nechť si nezapomene 
půjčit sluchátka - tzn. audioprů-
vodce. Možná Vám budou některé 
hlasy velmi povědomé. Pokud ano, 

nemýlíte se, komentář k sedmi ex-
ponátům vymyslelo a nahrálo sedm 
studentů Gymnázia Rumburk 
(Nikola Gottlieberová, Veronika 
Gottlieberová, Kristýna Zahejská, 

Kristýna Bendová, Lukáš Hrneček, 
Do Thi Mai Dung – Zuzka, Eliška 
Papežová). 
Na výstavě budete mít jedinečnou 
příležitost cestovat časem až do 
14. století, dozvíte se mimo jiné, jak 
to bylo s posedlostí Karla IV. sbírat 
relikvie, proč se na výstavě objevil 
originál jeho levé rukavice, jak asi 
prožívala založení Karlovy univer-
zity Blanka z Valois, první manžel-
ka Karla IV., a jiné zajímavosti.
Do projektu se rumburští studen-
ti pustili se studenty gymnázia 
v Sulzbachu-Rosenbergu. V pra-
covním duchu strávili čtyři březnové 
dny přímo na hradě v Norimberku 
a za asistence profesionálů své texty 
nahráli v BR - Bavorském rozhlase.

Text a foto: Dita Hlaváčová

GYMNÁZIUM 
RUMBURK

FAKULTNÍ ŠKOLA 
UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ

Letos 10. června vzpomeneme 
74. výročí vypálení obce Lidice. Je 
to jedna z událostí 2. světové války, 
na kterou by se nemělo ani po tolika 
letech zapomenout. Vyprávím Vám 
zde vzpomínky mojí maminky Jar-
mily Černé, narozené roku 1931 ve 
Stehelčevsi u Kladna:
„V době, kdy se odehrála Lidická 
tragédie, jsem byla ještě malá hol-
ka. U nás ve středních Čechách 
probíhala válka více či méně hlavně 
na poli sháněním potravin, doma 
při pěstování zvýšeného počtu drů-
beže a domácích zvířat, a jak utajit 
povinné odvody Němcům před 
četníky. Možná jsem si tehdy ani 
nedovedla představit, co to válka 
vlastně znamená. Moje babička 
pamatovala tu první světovou vál-
ku a měla proto stále velký strach, 
že může být ještě hůře. Ono osudné 
ráno panovala velmi stísněná nála-
da. Z útržku hovorů svých rodičů 

Lidice už připomíná jen vzpomínkový památník a růžový sad
a babičky jsem se dozvěděla, že do 
Lidic, které leží hned za kopcem, 
přijela v noci spousta německých 
vojáků a gestapo tam hromadně 
zatýká. Největší strach měla hlav-
ně babička, neboť její syn, tatínkův 
bratr a můj strýc Josef Petrák byd-
lel právě v Lidicích. Pár odvážliv-
ců z vesnice se vypravilo směrem 
k Lidicím, aby viděli, co se tam 
děje. Tatínek říkal, že se nic bližšího 
nedá zjistit, protože kolem celých 
Lidic stojí německé vojenské hlídky 
a nikoho blíže nepustí. Každá sebe-
menší zprávička či domněnka se ší-
řila dům od domu rychlostí blesku. 
První vlnu hrůzy vyvolala zpráva, že 
z Lidic byly odvezeny na nákladních 
autech všechny ženy a děti. Babička 
seděla u kamen a plakala, neboť tím 
pádem byla odvezena teta Růžena 
a její děti Jiřina, Zdeněk a Mirek. 
Přišlo mi to moc líto, protože to byly 
děti staré asi jako já a často jsme si 

spolu u nich na návštěvě hráli. Po-
tom se u nás objevil strýc Josef. Měl 
noční směnu na Poldovce, a když 
se dozvěděl, co se děje v Lidicích, 
tak už se tam nevrátil a jel rovnou 
k nám a za babičkou. Říkal, že se 
bude muset jít přihlásit na gestapo, 
jak zněl příkaz pro všechny obyva-
tele Lidic, kteří se zrovna nenachá-
zeli doma. Můj tatínek i ostatní jej 
od toho zrazovali a nabízeli mu, že 
jej ukryjí. Strejda se však bál, že by 
svým skrýváním ohrozil a vystavil 
smrtelnému nebezpečí i nás. Říkal, 
že prý gestapo řádí proto, že se v Li-
dicích měl údajně ukrývat někdo, 
kdo měl cosi společného s nedáv-
ným atentátem na říšského pro-
tektora Reinharda Heydricha. Byly 
to pro nás hrozné chvíle. Babička 
se se strejdou loučila, jako by ho 
měla vidět naposledy. Měla pravdu. 
Strejda Petrák se přihlásil na gesta-
pu a zastřelili ho stejně jako ostatní 

lidické muže. ...a od Lidic stoupaly 
sloupy dýmu…
Po skončení války se vrátila pouze 
teta Růžena Petráková se značně 
podlomeným zdravím a hlavně se 
zlomenou duší. Její děti již nikdy 
nikdo nenašel. Po obnově Lidic tam 
dostala pěkný domek, ale moc si ho 
chudák neužila a brzy zemřela. Vál-
ka totiž všem jenom bere.“
Při Lidické tragédii přišlo o život 
192 mužů a 196 žen a dětí. Jen hrst-
ka se jich po válce vrátila, jen něko-
lik matek znovu spatřilo své děti. 
Dnes stojí Lidice nové a minulou 
dobu připomíná pouze památník 
a růžový sad. Pokládám tedy ale-
spoň na dálku a symbolicky jednu 
kytičku k památníku, jako vzpo-
mínku všem obětem této tragédie 
a války vůbec. 
Dle vzpomínek paní Jarmily Černé 

zaznamenala 
Liběna Vachtová ze Šluknova 

Území, na kterém postupně šluk-
novské panství vznikalo, patřilo 
původně k míšeňské marce. Ve 
2. polovině 13. století se spolu 
s panstvím Hohnštejn stalo vlast-
nictvím Berků z Dubé a patřilo jim 
prakticky až do doby vlády Jiřího 
z Poděbrad, kdy byla ve Šluknově 
vybudována tvrz, která se poprvé 
připomíná v roce 1487 jako maje-
tek saského maršála Hugolda ze 
Šlejnic. Bylo to dřevěné panské 
sídlo, k němuž náležel pivovar, sla-
dovna a zahrada, kde se pěstoval 
chmel. 

Šluknovký zámek má letos dvojité narozeniny
Zámek má již 450 let
V roce 1566 panství Šluknov obdr-
žel Arnošt ze Šlejnic, který pravdě-
podobně po smrti svého otce Jiřího 
ze Šlejnic nechal na místě původní 
tvrze vybudovat mezi léty 1566 - 
1573 nové reprezentační sídlo ve 
stylu saské renesance (více z historie 
na www.mesto-sluknov.cz). 
Po druhé světové válce byl Šluknov 
jako německý majetek konfiskován 
a vlastníkem se stalo město Šluk-
nov. 4 října 1949 se v prostorách 
zámku slavnostně otevřelo městské 
muzeum. 

Připomínáme si 30. výročí od 
jeho vyhoření
2. dubna 1986 z dosud neznámých 
příčin vypukl v zámku požár, kte-
rý zcela zničil krov včetně krytiny 
střechy, dále celé třetí patro a znač-
nou část druhého patra. Generální 
oprava zámku ve Šluknově byla 
ukončena již v roce 1990, a to z dů-
vodu nedostatku finančních pro-
středků, které byly čerpány z dotací 
Okresního národního výboru v Dě-
číně. 
Během několika let nečinnosti za-
čal zámek pomalu chátrat. 

V letech 2000 - 2001 byla vypraco-
vána projektová dokumentace kom-
pletních stavebních úprav objektu 
a od roku 2005 byly zahájeny práce 
na celkové rekonstrukci objektu.
V roce 2006 byly dokončeny kom-
pletní stavební úpravy přízemí 
objektu, statické zajištění objektu, 
restaurování maleb vstupního sálu, 
napojení objektu na inženýrské sítě 
a vydláždění přístupových komuni-
kací a parkoviště.
Již několik let je objekt zcela zre-
konstruován a v plném provozu.                         

(net)
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Ani počasí nezkazilo sousedskou atmosféru na Jitrovníku
Již po patnácté proběhlo setkání na Jitrovníku pod názvem Hudba spojuje 
sousedy. Jedná se o tradiční kulturní akci v rámci Pětiměstí, při které se 
setkávají lidé z české i německé strany hranic a starostky a starostové měst 
a obcí Pětiměstí. Tato akce je velmi oblíbená, pro poslech hrála kapela Pele-
ton a bylo tradičně zajištěno bohaté občerstvení. Zkrátka všichni návštěv-
níci se v rámci procházky naší krásnou přírodou zastaví na Jitrovníku a při 
poslechu příjemné hudby si pochutnají na grilovaných klobásách a vychla-
zeném točeném pivu. Po několika letech, kdy akci provázelo teplé a někdy 
velmi horké počasí, jsme letos tuto akci prožili opravdu „aprílově“. Nejen 

že teplota nebyla příliš příznivá, ale vystřídalo se během tří hodin sluníčko, 
déšť a kroupy. Shodli jsme se však s kolegy starosty v názoru, že neexistuje 
nevhodné počasí, pouze nevhodné oblečení. Odhadem se této akce zúčast-
nilo kolem 150 lidí, což opravdu za daného počasí oceňuji. Ovšem dobrou 
a přátelskou náladu všech přítomných neohrozilo ani toto počasí a budeme 
se těšit na další ročník setkání. Poděkování patří všem, kteří se na organi-
zace této akce podíleli.

Eva Džumanová

Foto: Renáta Parkmanová

Ve stříbrném dole jsem ještě nikdy nebyl
Po dlouhé době jsem byl nevěrný, 
“turisticky jsem zacílil” mimo náš 
kraj a rozhodl se navštívit historic-
ky zajímavé město Kutnou Horu, 
jejíž památky jsou od roku 1995 na 
seznamu mezinárodní organizace 
UNESCO.
Zabalil jsem na 3 dny a vyrazil 
v pátek 29. dubna (jako obvykle) 
vlakem ze Šluknova. Bohužel - ČD 
nám přichystaly překvapení v po-
době několika výluk, takže cesta se 
ze 3,5 hodin “protáhla” na zhruba 
pět. Přesto všechno ale na vlak ne-
dám dopustit.
V cílové destinaci Kutná Hora se 
nabízí nepřeberné možnosti ubyto-
vání, od levných hostelů po luxusní 
hotely. Zvolil jsem “střed” a rozho-
dl jsem se pro hotel Kréta, který je 
vzdálen cca 8 minut chůze od histo-
rické části města. Hotelové pokoje 
jsou zařízeny téměř luxusně - plně 
vybavené sociální zařízení, TV, 
chladnička s nápoji (za rozumnou 
cenu) a především přímo jako pro 
turisty připravená pohodlná velká 
postel. Proto mi ani cena za jednu 
noc se snídání 1 200 Kč za dvoulůž-
kový pokoj nevadila. A později jsem 
se přesvědčil, že jsem udělal jenom 
dobře! Při mé první procházce po 
městě jsem si povídal se starou-
sedlíky, kteří mi hotel chválili a do-
konce mě i upozornili na vyhlášené 
opulentní snídaně. A doopravdy - 
mimo jiné i domácí klobásky či sýry 
byly vynikající!

Město s cca dvaceti tisíci obyvateli 
mě nezklamalo. Ač mám rád spíše 
přírodu, historická část “Hor Kut-
ných” je nádherná. Křivolaké ulič-
ky připomínající Prahu, středověké 
domy s různými erbovními zname-
ními, několik kostelů, nádherná vy-
hlídka z “ochozu” u Jezuitské kole-
je a v neposlední řadě i pár příjemně 
vyhlížejících restaurací. Do jedné 
z nich - hotel a restaurace U Hrn-
číře - jsem se večer posadil, abych 
ochutnal místní krmi, popil něco 
málo moravského vínka a urovnal 
si prozatímní zážitky. Doporučuji 
taktéž - šopský salát a vínko Pálava 
(opravdové, ne jen tak se tvářící) 
neměly chybu.
Bude se mi pěkně spát, těším se na 
sv. Barboru, na prohlídku stříbrné-
ho dolu, v plánu je i návštěva “kost-
nice” v Sedlci.
Je sobota 30. dubna ráno, vlastně 
krásné ráno. Na vlastní oči i žalu-
dek jsem se přesvědčil o šikovnosti 
kuchaře v mém hotelu. 
Konečně vyrážím po pamětihod-
nostech, prvním zastavením je 
chrám sv. Barbory.
Jeho stavba započala v roce 1388 
a jeho prvním “stavitelem” nebyl 
nikdo jiný než Petr Parléř - němec-
ký architekt, stavitel, kameník, 
sochař a řezbář, působící převáž-
ně v Čechách (kdo by neznal např. 
katedrálu sv. Víta či Karlův most 
v Praze). Již za 4 roky po započetí 
stavby bylo vysvěceno 15 oltářů 

a ke každému z nich byl ustanoven 
zvláštní kněz. Postupně však Kutné 
Hoře docházely peníze (stříbro), 
takže byl chrám do dnešní podo-
by dokončen v podstatě až v roce 
1905. Chrám působí impozantním 
dojmem, to nejkrásnější a nejza-
jímavější je však prostému oku 
skryto - dalekohledem či silným 
kukátkem je možno pozorovat vý-
jevy umístěné vysoko nahoře. Jsou 
to různí démoni, chiméry, harpyje, 
roztodivná fauna… Doporučuji 
proto k základnímu vstupnému 
95 Kč přikoupit za 25 Kč možnost 
výstupu na “ochoz” a k těmto výje-
vům se trochu přiblížit. Zároveň je 
tak možno si prohlédnout i varha-
ny, které patří k jedněm z největ-
ších. Vzhledem k výtečné akustice 
a kvalitě nástroje se zde pořádají 
i varhanní koncerty. Teď však rychle 
do dolů.
V dole jsem ještě nikdy nebyl, mé 
přání se splnilo až tady. Můžeme 
zde totiž (a vřele doporučuji) na-
vštívit opravdový stříbrný důl. Pro-
hlídka začíná na Hrádku, kde každý 
návštěvník oblékne tzv. perkytli 
(jakýsi hornický plášť) a helmu se 
svítilnou. Poté sestoupí do hloubky 
zhruba 40 m a projde 250 m sku-
tečnou “štolou” dolu Osel. Pozor 
však! V nejužším místě chodba 
měří pouhých 40 cm a v nejnižším 
pak pouhých 120 cm. Dle vyjádření 
průvodkyň se sice prozatím žádný 
“korpulentní” host nezaklínil (byl 

vždy prostrčen) a basketbalisté pro-
jdou po kolenou.
Pokud si prohlédnete havířské žeb-
říky, skluzavky, nástroje na kutání, 
či miniaturní hliněné kahánky na 
svícení a poznáte “pravou” tmu, 
uznáte, že peníze, které si havíři vy-
dělali, byly opravdu zasloužené. Jen 
tak na okraj - žil jsem v domnění, že 
havíři byli chudí a žili téměř ze dne 
na den, ale naštěstí to dle dochova-
ných informací nebyla pravda. Po 
“vyfárání” na povrch uvidíte výjev 
z dobové vesnice a prohlédnete si 
postup výroby stříbrných mincí (jen 
toho pregéře jsem se trochu bál).
Závěrem bych chtěl říci, že 120 Kč 
základního vstupného je za 1,5 ho-
diny strávených s příjemnými prů-
vodkyněmi v zajímavém prostředí 
naprosto přijatelných!
Bylo toho v Kutné Hoře daleko více, 
ale o tom snad příště…

Text a foto: Jiří Mikisch
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 Hledáme ubytování pro studenty Střední lesnické školy a Střední odborné školy Šluknov z důvodu nedostatečné kapacity Domova mládeže SLŠ 
a SOŠ Šluknov. Najde se někdo, kdo pronajme studentům místnost, příp. byt, za rozumnou cenu? Kontakt – Ing. Robert Petroušek, tel. 602 178 563, 
mail: petrousek@lesnicka-skola.cz.

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

Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák
Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84

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

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
hledá

pozorovatele automatizované srážkoměrné stanice ve Šluknově.
Pozorovatel má povinnost denně v 07 hod. SEČ změřit množství srážek (v zimě ještě výšku sněhové pokrývky) 

a v průběhu dne zaznamenávat význačné atmosférické jevy (např. mlhu, bouřku, námrazu,…).
Naměřené a napozorované údaje zapíše pozorovatel do deníku a po ukončení měsíce odešle formou výkazu do ČHMÚ v Ústí nad Labem.

Předpokladem pro zřízení meteorologické stanice je vhodný pozemek 
(stačí malá zahrádka u rodinného domu, která není zastíněna stromy, pro umístění srážkoměru), 

pečlivost a celoroční přítomnost pozorovatele (možný zástupce).
Tato pozorovatelská činnost je odměňována částkou 5 400 Kč btto/rok a je vhodná zejména pro důchodce nebo pracující, 

kteří vykonávají svou činnost z domova.
Zájemci, obraťte se na paní Schmiedovou - tel.: 472 706 028, e-mail: schmiedova@chmi.cz 

nebo Ing. Richterovou - tel.: 472 706 021, e–mail: dasar@chmi.cz.

HLEDÁTE DOBŘE PLACENOU A ZAJÍMAVOU PRÁCI?
MÁTE ZKUŠENOSTI SE VSTŘIKOLISY?

TAK HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
Nabízíme:

stabilní zaměstnání u nadnárodní společnosti
mzda, která se jinde nenajde = 30 000Kč/měs

budete součástí nově budovaného týmu
V případě zájmu nám zašlete životopis na kleckova@ariete-group.eu 

nebo volejte na tel.: 724 578 725 
Další volné pozice naleznete na www.arietepersonal.cz
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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!


