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Na nové úpravě náměstí se pracuje již dva roky a práce se vyplatila, protože 
střed města vypadá velice hezky. My turisté jsme přivítali větší počet parko-
vacích míst pro auta a návštěva obchodů a restaurací se tak zlepšila. Pro 
chodce je více chodníků a přechodů a krásný nápad je erb města před rad-
nicí. Škoda, že pro tuto mozaiku nebyly použity menší kameny, obraz by byl 
viditelnější. Před více než 100 lety, když ještě v domech nebyly instalovány 
vodovody, chodilo si mnoho obyvatel pro vodu na náměstí a tenkrát se často 
říkalo „Šluknov je na vodu tak bohatý, že má rybník i na náměstí“.
Voda teče pod náměstím i dnes, stojí zde i nadále krásná kašna s chlapcem 
s rybou v náruči, zhotovená z jednoho kusu kamene. I sloup Nejsvětější Tro-
jice přečkal přestavbu náměstí. V době mého mládí byl uctíván. Při mém 
prvním svatém přijímání jsme šli procesím od kostela k tomuto památníku. 
My děti jsme byly ještě na lačno (před přijímáním se nesmělo jíst), a tak mi 
moje babička podstrčila kousek čokolády. Pak jsme šli do kavárny „Mildner“ 
(dům vedle kadeřnictví, který dnes patří k prodejně Haback) na snídani. 
Toto procesí složené z 60 až 80 dětí, které obdržely své první přijímání, mám 
stále v živé paměti.

Recyklací ulevujeme 
životnímu prostředí

Stovky

Tak jako každý rok i letošní prázd-
niny, tedy alespoň jejich první část, 
která je v okamžiku, kdy tento 
článek píši, takřka za námi, jsou 
z hlediska veřejného pořádku pro 
bezpečnostní složky značně ná-
ročné. Věřte, že máme takříkajíc 
„napilno“. Jen za měsíc červenec 
byla ze strany Městské policie Šluk-
nov, často v součinnosti s hlídkami 
Policie České republiky, v oblasti 
veřejného pořádku řešena řada 
protiprávních jednání, kdy stěžejní 
činností bylo řešení rušení noční-
ho klidu a narušování občanského 

Účastnice dvacátého devátého ročníku Mezinárodního etapového cyklistického závodu žen TOUR DE FEMININ, 
který se konal 7. - 10. července 2016, projely již tradičně i naším městem. Cyklistky ani úmorné vedro nezpomalilo 
a náměstím doslova prosvištěly. Na čele první etapy 7. července se umístily: 1. C.U.Ludwig (DEN), 2. S. Vasilieva 
(RUS), 3. J. D´Hoore (BEL).                                                                                                                        Foto: Renáta Parkmanová

Mezinárodní cyklistický závod žen projel Šluknovem
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Z náměstí se radují i turisté

Naše obec recyklací elektrospo-
třebičů výrazně ulevila životnímu 
prostředí:
V loňském roce odevzdali občané 
města Šluknova k recyklaci 319 te-
levizí, 105 monitorů a 2 653,35 kg 
drobného elektra. Snaha Šluknova-
nů recyklovat staré a nepoužívané 
elektrospotřebiče se již několik let 
vyplácí. Naše obec obdržela certi-
fikát vypovídající nejen o přínosech 
třídění televizí a počítačových mo-
nitorů, ale také o velkém významu 
sběru drobných spotřebičů, jako 
jsou mobilní telefony. Díky environ-
mentálnímu vyúčtování společnos-
ti ASEKOL můžeme nyní přesně 
vyčíslit, o kolik elektrické energie, 
ropy, uhlí, primárních surovin či 
vody jsme díky recyklaci vysloužilé-
ho elektra ušetřili ekosystém Země. 
Víme také, o jaké množství jsme 
snížili produkci skleníkových plynů 
CO2 nebo nebezpečného odpadu. 
Informace vycházejí ze studií ne-
ziskové společnosti ASEKOL, kte-
rá s obcí dlouhodobě spolupracuje 
na recyklaci vytříděných elektroza-
řízení.
Z Certifikátu Environmentálního 

soužití v prostoru Sídliště a náměs-
tí Míru. Pro Vaši představu uvádím 
některé přestupky, nejen z oblasti 
veřejného pořádku, řešené strážní-
ky a asistenty prevence kriminality 
v průběhu července 2016.
Neoprávněný zábor 
a znečištění prostranství            - 17x 
Přestupky proti 
občanskému soužití                      - 15x
Rušení nočního klidu                   - 23x
Porušení vyhlášek města            - 12x 
Přestupky v dopravě                      - 43x 
Únik zvířete                                           - 7x
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Na toto místo existují, bohužel, i zlé vzpomínky. V roce 1938 sem přes Fukov 
přijel Hitler a po krátké řeči pokračoval dál do Rumburku. Tehdy sedláci ří-
kali: „Ten muž přinese válku.“ A také se tak stalo. Netrvalo dlouho a v rádiu 
hlásili zprávy o vítězstvích, které začínaly slovy: „Vrchní komando oznamu-
je…“ a starý muž vedle nás dodal: „Že bída je v celé zemi.“ Když už jsme si 
mysleli, že náš Niederland zůstane válkou nezničen, došlo 8. května 1945 
k náletu. Náměstí bylo tehdy plné utečenců ze Saska a Slezska. O život ten-
krát přišlo 30 lidí, většinou ženy a děti. Malá tabulka by mohla tuto událost 
připomínat. Úplně jiný byl pochod přes náměstí koncem července 1946, kdy 
jsme byli vedeni přes náměstí ze sběrného tábora za Křížovým vrchem k ná-
kladnímu nádraží. Naše zavazadla byla již uložena v dobytčích vagonech 
a u sebe jsme měli jen příruční tašky. Museli jsme se se svým krásným městem 
rozloučit, ale to jsme ještě nevěděli, že na mnoho let.
Náměstí sloužilo dříve k velkým trhům, kde se vršilo zboží prodejců, jelikož ob-
chodní sítě ještě nebyly rozvinuty jako dnes, kromě restaurací a hospod. Zmizelo 
hostinské zařízení „Hotel Stadt Bautzen“ (po válce hotel Beseda) v jihozápad-
ním rohu náměstí, kde je dnes parkoviště. Také velký hotel Beránek už neexistuje 
a na jeho místě byl vystavěn obchodní dům, který provozuje Vietnamec.
Náměstí má však jednu velikou vadu a to, že ohromná nákladní auta, někte-
rá i s přívěsem, stále vozí kameny z kamenolomu přes náměstí směrem na 
Rumburk. Proč tato přeprava není prováděna po železnici nákladními vlaky 
nebo už mezi Šluknovem a Rumburkem žádné nejezdí?
Úžasné je, že na podzim byla ještě rychle a řádně vyasfaltována silnice od 
Sohlandu přes Rožany. Pracovalo se po malých úsecích a jistě i často v noci. 
Také se přihlíželo k tomu, aby byly stále umožněny vstupy do jednotlivých ob-
chodů. Všechny tyto práce byly prováděny plynule a rychle. Podél silnice však 
stále chybí stezka pro chodce od hranice v Sohlandu až k první restauraci 
v Rožanech, jakožto i od Šluknova do Rožan.

Text: Johann Fabich, rodák z Nového Hraběcí
Překlad: Helga Hošková
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Polovina prázdnin z pohledu
šluknovských strážníků

Vědomi si skutečnosti, že obdo-
bí letních prázdnin je pro většinu 
z nás časem, kdy čerpáme natolik 
zaslouženou dovolenou a máme 
tudíž volný čas na svou rodinu a se-
tkání s přáteli, nedá mi „vyzdvih-
nout“ některé jedince pobývající 
často na Sídlišti, mající volno prak-
ticky nepřetržitě a udržování klidu 
a pokojného bydlení není jejich 
silnou stránkou. Zde jde především 
o složení obyvatelstva, chybějící so-

ciální vazby a neustálou fluktuaci 
osob obývajících jednotlivé panelo-
vé domy. V takto složitém prostředí 
žít a domoci se pořádku je často vel-
mi nelehké. Nic se nemění na tom, 
že každý občan má právo na pokoj-
né a klidné žití, proto pokud bude 
v našich silách Vám jakkoli pomoci, 
neváhejte nás kontaktovat. 
Závěrem mi dovolte popřát všem 
pohodový zbytek léta.

Vladimír Vyskočil
velitel MP Šluknov

Recyklací ulevujeme životnímu prostředí

vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že občané naší obce v loň-
ském roce vytřídili 319 televizí, 
105 monitorů a 2 653,35 kg drob-
ných spotřebičů. Tím jsme uspořili 
129,27 MWh elektřiny, 5 813,08 
litrů ropy, 578,47 m3 vody a 5,41 
tun primárních surovin. Navíc jsme 
snížili emise skleníkových plynů 
o 29,25 tun CO2 ekv., a produkci 
nebezpečných odpadů o 113,43 
tun. 
Výsledek studie jednoznačně pro-
kázal, že zpětný odběr elektrozaří-
zení, i těch nejmenších, má nezane-
dbatelný pozitivní dopad na životní 
prostředí. Když si uvědomíme, že 
recyklace běžných 100 televizorů 
uspoří spotřebu elektrické energie 
pro domácnost až na 4 roky, nebo 
ušetří přibližně 400 litrů ropy po-
třebných až k sedmi cestám do 
Chorvatska, jsou to impozantní 
čísla. 

Pozitivní zprávou pro uživatele po-
čítačů také je, že odevzdání 10 vy-
sloužilých monitorů ušetří spotřebu 
energie potřebnou pro chod note-
booku po dobu téměř 5 let. Všichni 
ti, kteří tříděním takto zásadně při-
spívají k ochraně životního prostře-
dí, si zaslouží obrovský dík. 
Studie LCA posuzuje systém zpět-
ného odběru CRT televizorů, po-
čítačových monitorů a drobného 
elektrozařízení. Hodnotí jejich 
sběr, dopravu a zpracování až do 
okamžiku finální recyklace jednot-
livých frakcí vyřazených spotřebičů 
do nového produktu. Pro každou 
frakci byly vyčísleny dopady na 
životní prostředí. Výsledky studie 
jsou prezentovány jako spotřeba 
energie, surovin, emise do ovzduší, 
vody a produkce odpadu. Konečná 
bilance vyzněla pro zpětný odběr 
elektrozařízení jednoznačně pozi-
tivně, a to ve všech aspektech. 

Božena Naňáková, ORŽP

Město Šluknov obdrželo od obalové společnosti EKO-KOM a.s. „OSVĚD-
ČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ“ za rok 2016. Díky rozvoji a provozu systému 
tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, 
včetně obalových, občané města ve spolupráci se společností EKO-KOM, 
a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. 
Úspora, kterou jste dosáhli, představuje: emise CO2 ekv. 711,149 tun, 
což činí úsporu energie 16 991 373 MJ. 
Děkujeme Vám za snahu a kladný přístup k životnímu prostředí. 

Božena Naňáková, ORŽP

Z náměstí se radují i turisté

Osvědčení o úspoře emisí

Městská policie Šluknov
 č. tel.: 412 315 310, 602 881 677, 

156
e-mail: vyskocil@mesto-sluknov.cz

Městský úřad ve Šluknově ve spolupráci s

______akreditovanými laboratořemi________
zajišťuje za zvýhodněnou cenu

v pondělí 26. 9. 2016
ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY

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

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

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

objednávky do 15. 9. 2016:

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

odborné dotazy zodpoví:
AQUATEST a.s.
Úsek zkušebních laboratoří
Geologická 4, 152 00 Praha
tel.: 234 607 322, 234 607 180
e-mail: laboratore@aquatest.cz
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Vážení a milí spoluobčané, 
zdravím Vás v tomto letním srpnovém měsíci a dovoluji si Vás informovat 
o některých událostech.
„Letní problémy“
Na příchod teplého počasí od jara do podzimu se většina z nás velmi těší. 
Práce na zahrádkách, procházky přírodou, koupání v bazénech, opalová-
ní, večerní grilování s přáteli, zkrátka toto vše nám zpříjemňuje život. Bo-
hužel, s tímto obdobím přichází i spousta problémů, zejména v některých 
lokalitách našeho města. Není žádným překvapením, že se jedná o lokalitu 
Sídliště. Většina z nás si pamatuje Sídliště jako místo velmi příjemného 
bydlení v blízkosti přírody. A kdysi získat byt na Sídlišti bylo opravdu složi-
té a čekací doba byla různě dlouhá. Kvalita bydlení je jen a pouze o lidech, 
o vztazích mezi sousedy, toleranci, ohleduplnosti, respektování základních 
pravidel slušného chování. Dnešní situace je, bohužel, zcela rozdílná. A je 
to opět pouze o lidech. Však to především Vy, kteří na Sídlišti žijete, velmi 
dobře víte. Soustavné rušení nočního klidu, bezprizorně pobíhající děti bez 
dozoru, hluk, naprostá vulgarita, neustále se hromadící odpad okolo kon-
tejnerů a další okolnosti, které velmi znepříjemňují společné soužití. Na 
Sídlišti se za posledních několik let sestěhovalo z různých částí republiky 
množství sociálně slabých, zejména romských rodin. A také se do Šlukno-
va vrací rodiny, které se přistěhovaly z Anglie. Tento stav negativně vnímají 
občané našeho města jak z majority, tak z minority – šluknovských Romů. 
Často jsem dotazována, proč tyto lidi přihlašujeme k trvalému pobytu, proč 
tomu nemůžeme zabránit. Zabránit tomu nelze, protože byty jsou v sou-
kromém vlastnictví a je pouze na majiteli, jaké nájemníky si do svého domu 
nastěhuje. A pokud se na úřad dostaví lidé s dekretem na byt, jsme povinni 
je k trvalému pobytu přihlásit. Je všeobecně známo, že sociálně slabé ro-
diny mají nárok na doplatky a příplatky na bydlení, které inkasují přímo 
majitelé nemovitostí. A to se jistě vyplatí, vždyť takto podnikají mnozí ma-
jitelé bytových domů v naší republice. Může nám to připadat nemorální, je 
třeba si ale přiznat, že se jedná o legální podnikání za podpory finančních 
prostředků nás, daňových poplatníků, bez ohledu na to, jaké problémy to 
jednotlivým městům přináší. A Šluknov není výjimkou. Vidíme, že dochá-
zí k sestěhování takových rodin do jednoho místa, což není vůbec dobré. 
Sociálně slabí se sem nestěhují z důvodu změny zaměstnání či za prací, 
to vůbec ne! Řeší pouze svou bytovou situaci. Za poslední dobu zde došlo 
také k několika rvačkám mezi romskými rodinami, a také mladými lidmi, 
kteří v nočních hodinách opouštějí restaurace. Mnozí z Vás mě o tom in-
formovali spolu s komentáři, že mnohým z nich se pracovat nechce, ale na 
alkohol, cigarety a mobilní telefony peníze mají. Ano, to je pravda. Spousta 
těchto mladých lidí neviděla své rodiče pracovat, sami tedy nemají žádné 
pracovní návyky a jsou zcela závislí na dávkách. Náš štědrý sociální systém 
si je takto rozmazlil, a tudíž pro ně není mzda za práci motivační k tomu, 
aby pracovali. A to ani za současné situace, kdy podniky nabízejí mnoho 
volných pracovních míst. Jak celou tuto situaci vyřešit? Radikální řešení 

Vám nabídnout nelze. Po-
chopitelně tuto situaci kon-
zultujeme společně s Policií 
ČR a sociálními pracovníky 
a pracujeme v mezích, kte-
ré nám náš právní systém 
umožňuje. Ale na základě 
zkušeností Vám mohu slíbit, 
že nám pomůže změna roční-
ho období. V zimě se všichni 
zdržují v teple domova a na 
Sídlišti a v jeho okolí se tak 
alespoň na čas dočkají rela-
tivního klidu. 
Práce jsou v plném proudu
A nyní k pozitivnějšímu téma-
tu. Spolu s kolegy jsme se byli podívat, jak probíhají práce v našem městě. 
Rekonstrukce náměstí je na očích všem, sami můžete posoudit, jak práce 
pokračují. Pomalu, ale jistě se rýsuje podoba „nového“ náměstí a nepochy-
buji o tom, že až budou všechny práce dokončeny, záhonky se zazelenají 
a obarví se rozkvetlými květinami, bude to velmi pěkné. Práce na sladovně 
jsou také v plném proudu. Po odstranění sutin a rozpadlé části střechy vy-
padal prostor značně lépe. Na budově základní školy proběhla výměna 54 
oken na křídle vedle bývalé sokolovny. Nová okna vypadají opravdu velmi 
dobře. Další etapa výměny oken na této budově bude pokračovat i v násle-
dujícím roce. Navštívili jsme i budovu městské knihovny, kde je i základní 
umělecká škola a oční oddělení (bývalé jesle). Probíhají práce na odizolo-
vání celé budovy a v suterénu jsou otlučené všechny omítky. Radikálně se 
tak řeší letitý problém s vlhkostí v budově. V loňském roce byla opravena 
střecha a spolu s letošním zásahem by měl být problém se zatékáním a vlh-
kostí vyřešen. Pak mohou probíhat další práce na rekonstrukci této krásné 
budovy, která byla teprve nedávno vyhlášena památkově chráněnou. Další 
naše cesta vedla na Sídliště do mateřské školky. Tady jsou již dokončeny 
práce na vybudování nových teras před jednotlivými odděleními. Jsou 
opravdu krásné, barevné, hravé! Věřím, že se budou dětem líbit a zpříjem-
ní jim pobyt ve školce. A školka v ul. Svojsíkova? Tam se chýlí ke konci prá-
ce na zahradním domku. Bude velmi pěkným zázemím pro sklad hraček 
a toalety pro dětičky. V horní budově se pracuje na rozšíření oddělení pro 
malé děti ve věku 2 – 3 let a na základě požadavků Hasičského záchranné-
ho sboru se musí zřídit i únikový východ (schodiště), jehož stavba právě 
probíhá. A další práce v našem městě jsou v letošním roce ještě v plánu. Vy-
budování nových veřejných toalet, nového chodníku do Císařského. Máme 
se na co těšit!
Milí čtenáři, přeji Vám co nejvíce příjemných zážitků, které nám letní ob-
dobí nabízí.                                                                                                    Eva Džumanová

Šluknovská historie v kronikách na webu města

V letních měsících budou mít ob-
čané Šluknova možnost navštívit 
kompostárnu, kde budou mít pří-
ležitost seznámit se s technologií 
kompostování. 
Na základě rozhodnutí zastupi-
telstva města si dovoluji pozvat 
občany a představitele města, kte-
ří mají zájem o prohlídku celého 
areálu a o získání informací, aby 
této příležitosti využili. Seznáme-
ní s technologií proběhne s ohle-
dem na čerpání dovolených nejen 
zaměstnanců, ale i Vás, občanů, 
v sobotu 13. srpna 2016 od 9 do 
10 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Eva Džumanová

POZVÁNKA
Město Šluknov jako jiná města 
vede městskou kroniku. Bohužel 
z doby první republiky se šluknov-
ská kronika nezachovala. Přesto se 
ale naše město může pyšnit nádher-
nou kronikou s pevnými koženými 
deskami s městským znakem, ve 
které se pojednává o událostech 
po roce 1945. Druhá kniha kroni-
ky navazuje na první a je psána od 
roku 1995.
Během těch dlouhých let se na psa-
ní šluknovské kroniky podílela celá 
řada kronikářů. Někteří kronikáři 
své zápisy pořizovali zpětně za ně-
kolik let, a proto jsou zápisy struč-
nější a mnohé z historie města už se 
v nich nedočteme.
Seznam kronikářů města Šluknov 
(v závorce jsou roky, které jsou da-
ným kronikářem sepsány):

• Ladislav Kamouz (zápis 1945 – 
1948)
• Jiří Vlček (1949 – 1971)
• Václav Černý (1972 – 1973)
• Drahoslava Trantinová (1974)
• Marie Tabiová (1975 – 1989)
• Hana Přivřelová (1990 – 1992)
• Marie Loužilová (1993 – 1994)
• Hana Janková (1995 - 2009)
• Ing. Anna Bušková (od roku 2010)
Od roku 2010 jsou zápisy pořizová-
ny i elektronicky, ke stažení jsou na 
webu města: www.mesto-sluknov.
cz.
Pokud chcete do městské kroniky 
poskytnout informace o aktivitách 
či událostech v našem městě, které 
v kronice zatím chybí, určitě nevá-
hejte kontaktovat naši kronikářku 
na email: sluknov.kronika@se-
znam.cz.

Tuto novou v kůži ručně vázanou 
kroniku od manželů Valentových 
z České Kamenice na titulní straně 
ozdobil perokresbou pan Jiří Kul-
štejn a ručně vyřezávaným koženým 
erbem ji ozdobil pan Jaroslav Ryša-
vý z Chřibské.
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Dle obecně závazné vyhlášky města 
Šluknova č. 3/2015, kterou se sta-
noví systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů 
a systém nakládání se stavebním od-
padem na území města Šluknov, se 
mohou všichni občané města Šluk-
nova přihlásit do systému adresné-
ho třídění biologicky rozložitelného 
odpadu. To také platí i pro obyvatele 
bytových a panelových domů. 
Jak se do systému přihlásit: vy-
plněním předtištěného formuláře 
v kanceláři odboru rozvoje a život-
ního prostředí (dále jen ORŽP) na 
MěÚ ve Šluknově - I. patro, dveře 
č. 10. 
Jaký biologicky rozložitelný od-
pad třídit:
zbytky z údržby zeleně a zahrady:
tráva, drny, listí, piliny, zbytky rost-
lin, kořeny a listy zeleniny, květiny, 
shrabky ze záhonů, mechu z trávy, 
zemina z květináče, větve z řezu 
keřů i stromů  nejdříve nastříhat 

Opakujeme: Systém adresného třídění 
biologicky rozložitelného odpadu

nebo zpracovat štěpkovačem), spa-
dané ovoce (prokládat trávou a ře-
zem z keřů).
biologicky rozložitelný odpad 
vzniklý provozem domácnosti 
a to zejména: ovocné a zeleninové 
odpady, kávové a čajové zbytky, 
slupky z ovoce a zeleniny, kůru ci-
trusových plodů, papír znečištěný 
potravinami, papírové ubrousky, 
vaječné skořápky, skořápky ořechů, 
uvadlé květiny, vychladlý popel ze 
spalování dřeva.
Jak biologicky rozložitelný odpad 
třídit: do speciální hnědé nádoby, 
kterou získáte na základě smlou-
vy v technických službách nebo 
do speciálních pytlů, které budou 
označeny vaším příjmením a číslem 
popisným a obdržíte je v kanceláři 
odboru rozvoje a ŽP MěÚ ve Šluk-
nově, dveře č. 10.
Kam označené pytle odkládat: do 
speciální hnědé popelnice umístěné 
v blízkosti vašeho bydliště případně 
k černé popelnici (kontejneru) ve 

stanovený termín svozu.
Termín a četnost svozů biologic-
ky rozložitelného odpadu: hnědé 
popelnice budou vyváženy 1× za 14 
dní – každý sudý týden v období od 
dubna do poloviny listopadu (dle 
povětrnostních podmínek) – bude 
upřesněno v tisku. Svoz pytlů bude 
probíhat ve stejném termínu.
Sleva z poplatku dle vyhlášky 
č. 4/2015 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpa-
dů: nárok na slevu vzniká rok násle-
dující po přihlášení se do systému 
Sleva činí: 120 Kč za osobu a rok.
Kdo má na slevu nárok: poplatníci 
- členové domácnosti, jsou-li uve-
deni na formuláři.
Lze slevy kombinovat: nelze! Lze 
uplatňovat pouze jeden druh slevy.
Více na tel. č. 412 315 315, nana-
kova@mesto-sluknov.cz, osobně na 
Odboru rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov. 

Božena Naňáková

Ve dnech 29. až 31. 7. 2016 proběhla na pozemku v Kunraticích techno-
párty. Prohlašuji, že tato akce proběhla bez povolení a bez vědomí Města 
Šluknov a došlo k porušení a nerespektování Obecně závazné vyhlášky 
č. 2/2013, která stanoví podmínky pro pořádání, průběh a ukončení ně-
kterých veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně akcí typu tech-
nopárty. 
Akce proběhla na soukromých pozemcích p. č. 280/3, 308/2, 304, 303, 
324/4 v katastrálním území Kunratice u Šluknova se souhlasem majitelky 
pozemků. 
Policie ČR získala informaci o konání této akce v pátek 29. 7. 2016 na zá-
kladě upozornění občana z Kunratic a následně byla tato informace po-

Prohlášení k akci technopárty

skytnuta i Městu Šluknov. Průběh celé akce byl pod dohledem Policie ČR.
Města nemají žádné zákonné oprávnění akci typu technopárty zrušit nebo 
rozpustit. Požádala jsem o součinnost i Obec s rozšířenou působností 
Rumburk, která je oprávněná řešit přestupky podle zvláštních zákonů.
Jsem si velmi dobře vědoma negativního dopadu akce technopárty na ru-
šení klidu a dopadů na životní prostředí, proto budou v důsledku porušení 
obecně závazné vyhlášky a porušení dalších zákonů vyvozeny důsledky pro 
organizátora akce. 
Velmi mě mrzí, že jsou občané v širokém okolí vystavováni takto nepříjem-
ným projevům technopárty, ale pokud budou soukromí vlastníci pozemků 
i nadále pronajímat své pozemky k těmto účelům, tak tomu nelze zamezit. 

Mgr. Eva Džumanová
starostka

Foto: Vladimír Vyskočil

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Na Městském úřadě Šluknov lze již od 20. 6. 2016 platit platební kartou. 
Platební terminály jsou v provozu tři, a jejich umístění je na hlavní poklad-
ně v budově MěÚ Šluknov na nám. Míru 1, v Regionálním informačním 
centru Šluknov ve Šluknovském zámku a poslední terminál je mobilní ve 
vozidle Městské policie. Přijímány jsou platební karty asociací VISA, Mas-
terCard, Diners Club/Discover, JCB včetně všech značek a kategorií jimi 
vydávaných. Umožněny jsou, v dnešní době již běžné, bezkontaktní platby. 
Věříme, že tato služba přinese občanům zjednodušení při řešení nejrůzněj-
ších situací.                                               Ing. Jana Kociánová, Ekonomický odbor
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Na 9. bohoslužbu pod širým nebem, kterou v pátek 15. července 2016 ce-
lebrovali český a německý farář, se sešlo kolem 50 lidí, většinou z Němec-
ka. Šluknovská starostka paní Mgr. Eva Džumanová přítomné srdečně 
pozdravila a milými slovy se přidal i opatrovník Fukova pan Peter Schu-
bert, jehož rodiče se ve Fukově narodili. Přítomným byl tlumočen také 
pozdrav bývalého starosty pana Ing. Milana Kořínka, který se tentokrát 
z rodinných důvodů setkání nemohl zúčastnit.

Bohoslužby za fukovské rodáky

Během mše připomněl Mons. Karel Havelka z Litoměřic, který opět rád 
přijal naše pozvání, že letošní rok je rokem milosrdenství a že by si to každý 
z nás měl připomínat a chovat se podle toho. Připomněl i svoji čtyřiade-
vadesátiletou maminku, která se narodila v Novém Hraběcí a do Fukova 
často chodila za svými známými, a proto všem posílá pěkný pozdrav.
Pan farář Christoph Eichler z Oppachu podotknul, že si neumí představit, 
že by za totality policejní auto přivezlo paní starostku na mši, jak tomu bylo 
tentokrát. 
Z polí bylo slyšet bučení krav a nám na chvíli připadalo, že ve vesnici ještě 
pulzuje život.
Na závěr se ujal slova bývalý Fuko-
van a patriot pan Gottfried Engel 
a popsal nám prapor tělocvičného 
spolku Jahn, který byl roku 1937 
vysvěcen ve fukovském kostele 
sv. Václava a prapor vysloužilých 
vojáků, který se zachoval díky 
tomu, že byl ukryt a tajně přenesen 
přes hranice. Třetí prapor, jak řekl 
pan Engel, se prý nachází v děčín-
ském muzeu a moc by si přál, aby 
jej bývalí obyvatelé Fukova dostali 
zpátky. Proto prosil paní starostku 
Džumanovou, zda by domluvila 
v Děčíně návštěvu. Svoji účast a po-
moc nabídl i Mons. Havelka.
Všem byla zima, a proto si všichni 
velice rádi pochutnali na teplých párcích s hořčicí, které jako vždy připra-
vil pan Jan Pecka z restaurace Club. Paní Renáta Parkmanová se postarala 
o duševní potravu, jelikož u stánku prodávala knížky, brožury a turistické 
mapy.
Druhý den ráno se již od osmi hodin začali scházet rodáci před kostelem 
sv. Vavřince v Království. Opatrovnice paní Bärbel Henss všechny srdečně 
přivítala a pak už začal šluknovský farář pan Pavel Procházka celebrovat 
mši. Po skončení požehnal opravený hrob faráře a botanika Wenzela Kar-
la. Setkání se zúčastnila i předsedkyně Spolku Němců a přátel německé 
kultury z Prahy s doprovodem. Tento spolek opravu, kterou provedl kame-
nosochař pan Pavel Jiřena a firma Topos, financoval.
Poslední den setkání patřil Šluknovu. V 10 hodin se konala mše svatá 
v kostele sv. Václava, kterou celebrovali německý rodák farář Helmut Goy 
spolu se svým českým kolegou. Kostel byl plný lidí a pan farář Procházka 

radostně oznámil, že ještě nikdy nerozdal tolik hostií při svatém přijímá-
ní, jako tuto neděli 17. července 2016. Po bohoslužbě se někteří vydali na 
místní hřbitov, aby u nově opravených hrobů betlémářů pod vedením nej-
většího současného znalce tohoto umění, zavzpomínal i na tyto nezapome-
nuté řezbáře betlémových figurek.

V Domě kultury ve Šluknově si pak všichni pochutnali na výborných čes-
kých knedlících s gulášem nebo pečeným vepřovým masem se zelím. Po 
jídle šluknovská starostka všechny mile pozdravila a seznámila s akcemi, 
které ve městě probíhají nebo byly nedávno uskutečněny.
Na závěr malým dárkem poděkovala opatrovníkům Fukova, Království 
a Šluknova za zorganizování tohoto setkání a nabídla jim, že se v roce 2018 
mohou opět sejít v Domě kultury, což všichni s nadšením přijali.

Text a foto: Helga Hošková
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Město Šluknov se pyšní zrekon-
struovaným renesančním zámkem, 
který je po více jak 20 letech opět 
otevřen veřejnosti.
Dnes má zámek i svůj prohlídkový 
okruh, v jehož rámci jsou pro ná-
vštěvníky otevřeny téměř všechny 
prostory zámku, včetně prvore-
publikových dobových místností. 
Prohlídky se konají celoročně po 
všechny dny v týdnu, včetně sobot 
a nedělí.
V přízemí zámku nabízí své služby 
turistům a návštěvníkům města 
Regionální informační centrum 
a výborné občerstvení zámecká 
cukrárna.
Zámek ožívá svatebními a jinými 
slavnostními obřady, pravidelnými 
výstavami, jednáními zastupitel-

Zajímavá místa Tolštejnského panství ve Šluknově
Šluknovský zámek

stva města, koncerty, výstavami a nabízí rovněž své důstojné a krásné zá-
mecké prostory k možnému pronájmu.
Více zde: http://www.sluknov.cz/mesto/pamatky/sluknovsky-zamek

Křížová cesta 
Za výstavbou nejstarší a obsahově nejzajímavější křížové cesty ve Šluk-
novském výběžku stál slib pivovarnického tovaryše Antona Drösela. Slíbil 
Bohu, že pokud ve Šluknově nalezne práci a domov, postaví na skalnatém 
kopci nad městem křížovou cestu. Přání se mu splnila a slib dodržel. Začal 
se stavbou křížové cesty, kterou dokončili jeho následovníci. Na Křížovém 

Karlovo údolí

vrchu ve Šluknově, zhruba 500 m 
jihovýchodně od kostela sv. Václava 
najdeme rozsáhlou křížovou cestu 
s četnými kaplemi a umělými jes-
kyněmi. 
Postavena byla v letech 1738-
1756. Má charakter pašijové cesty 
a příběh Ježíšova utrpení vypráví 
již od Poslední večeře a modlitby 
v Getsemanské zahradě. Kromě 12 
barokních sloupků zastavení byla 
vybudována kaple Božího hrobu, 
grotta sv. Petra a sv. Máří Magdalé-
ny a Getsemanská zahrada. Křížová 
cesta se rozšiřovala i v dalších sto-
letích, např. roku 1872 byla posta-
vena kaple Poslední večeře a 1925 
kaple Bičování Krista. 
V letech 1995-2005 křížovou cestu 
opravilo Město Šluknov. Do výklen-

ků zastavení byly umístěny kopie reliéfů, které vyřezali zdejší řezbáři. Do-
chovaly se i původní dřevěné reliéfy.
Více zde: http://www.sluknov.cz/mesto/pamatky/krizova-cesta

Kostel sv. Václava

Letovisko Karlovo údolí leží v lesním údolí blízko železniční trati Šluk-
nov – Rumburk. Původně na tomto místě stála dřevěná bouda pana Karla 
Schütze, který vyvařoval těžce pracujícím dělníkům na stavbě trati. Z pů-
vodní dřevěné boudy vznikla hospůdka ,,Modrá koule“. O kousek dále pan 
Schütz postavil jednoduchý cihlový dům a restaurace byla na světě. Dále 

přistavěl půlkulatou stavbu pro opičky, která přitahovala hlavně dětské 
návštěvníky.
Celý podnik poté převzal syn Emil Schütz, který nechal postavit masivní 
budovu, v přízemí s klenutými stájemi a stáními pro koně, v patře taneční 
sál, hostinský pokoj a kuchyň. V roce 1910/1911 finanční důvody donutily 
rodinu zříci se díla a předat jej městu Šluknov. Restaurace se začíná měnit 
– vzniká moderní lázeňský hotel s terasou. Ke Karlovu údolí patřil i rozleh-
lý park s vodotryskem, rybník s loďkami, pstruhový rybník, palmový háj, 
lesní divadlo, dětské hřiště a letní sáňkařská dráha.
V roce 1940 prodává město Karlovo údolí Dopravním podnikům hlavního 
města Prahy. Začíná se tak psát začátek konce tohoto dodnes oblíbeného 
místa. V říjnu 2008 se stala majitelkou paní Danuše Kozlová z Kladna, ale 
dodnes se o Karlovo údolí nikdo nestará. Areál je volně přístupný a je tak, 
bohužel, postupně rozebírán a chátrá.
Více zde: http://www.sluknov.cz/mesto/pamatky/karlovo-udoli

Raně barokní kostel svatého Václava ve Šluknově se nachází na místě dří-
vějšího kostela, který byl dvakrát zničen požárem. Podruhé se tak stalo 
v roce 1710. Pozůstatky kostela byly poté strženy a na jeho místě byl vysta-
věn podstatně větší nový chrám zasvěcený svatému Václavovi. Stalo se tak 
pravděpodobně podle plánů architekta J. L. von Hildebrandta, klenba a její 
výzdoba jsou zřejmě prací stavitele Octavia Broggia. Prostor obklopující 
kostel sloužil původně jako hřbitov. Zachovaná je již pouze severovýchod-
ní část jeho zdi a v její blízkosti několik klasicistních náhrobků.
Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky. 
V listopadu 2014 šluknovská farnost oslavila 300. výročí znovuotevření 
chrámu. 
Více zde: http://www.sluknov.cz/mesto/pamatky/kostel
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Javorová brána

Kaplička Nejsvětější trojice

Kaplička Panny Marie Bolestné
Je pár památných stromů ve vsi 
Rožany, přibližně 2,5 km sever-
ně od města Šluknov v okrese 
Děčín. Dvojice javorů mléčných 
(Acer platanoides) roste u č. p. 
63, přibližně 300 m od středu vsi 
ve směru ke státní hranici s Ně-
meckem.
Vzrostlé stromy s obvody kmenů 
320 a 248 cm jsou ve výšce 5,5 m 
srostlé a tvoří jedinou společ-
nou korunu dosahující do výšky 
16 m. Kmeny stromů byly prav-
děpodobně spojeny lidským při-
činěním, přesný důvod spojení 
není znám. Společně tvoří bránu 
s rozpětím 2,6 m, která je chráně-
na od roku 1997.
Okolo Javorové brány vede mod-

Mariánská kaplička

rá turistická trasa ze Šluknova na státní hranici.
Více zde: http://www.mesto-sluknov.cz/index.php?rcat=5&idrec=7211

Je nejstarší sakrální stavbou v Království (místní část města Šluknov). Pol-
ní kaple pochází z roku 1748, roku 2010 byla obnovena.
Na stavbu malé barokní polní kaple, zasvěcené Nejsvětější Trojici, přispěli 
sedláci ze vsi Království. Místo pro první svatostánek ve vesnici bylo vybrá-
no u cesty, která spojovala Království s Rumburkem, zároveň byl od kaple 
výhled na horní část vsi. Každoročně se tu slavil svátek Nejsvětější Trojice 
spojený s poutní mší. Tradici přerušila druhá světová válka. V poválečném 
období přestala být kaple využívána a také udržována. Vnitřní vybavení 
postupně zmizelo (bylo rozkradeno a zničeno), na počátku 21. století se 
propadla střecha a začalo se bortit zdivo.

Snahy o obnovu památky vzešly z iniciativy obyvatel Království, se-
skupených v občanském sdružení „Šluknovské Království“. Celkové 
náklady na opravu činily 69 660 Kč, z toho částkou 46 600 Kč přispěla 
Nadace Via.
Na rekonstrukci se dále podílely Technické služby města Šluknov a také 
Střední lesnická škola Šluknov (úprava okolí). Kaple byla obnovena v září 
2010, její slavnostní žehnání provedl šluknovský administrátor (zároveň 
administrátor excurrendo pro farnost Království) P. Pavel Procházka dne 
19. září 2010. Vlastníkem kaple je město Šluknov. Stavba není památkově 
chráněna.
Více zde: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A 
1%C3%AD_Trojice_(Kr%C3%A1lovstv%C3%AD)

Kaple Panny Marie Bolestné stojí nedaleko kostela svatého Vavřince 
v Království. Pochází z roku 1840 a v roce 2015 prošla celkovou rekon-
strukcí.
Kapli, dnes zasvěcenou Panně Ma-
rii Bolestné (původní zasvěcení 
neznámé), dal postavit roku 1840 
statkář Eduard Jungnikel z used-
losti čp. 60. Nevelká sakrální stavba 
vyrostla na jeho pozemku (parcelní 
číslo 1943) v době, kdy ještě nebyl 
postaven opodál stojící kostel sva-
tého Vavřince. Kaple byla využívá-
na a průběžně udržována potomky 
zakladatele. 
Větší opravou prošla patrně ve 
30. letech 20. století. Po druhé svě-
tové válce a odsunu původních oby-
vatel zpustla a postupně chátrala, 
okolí zarostlo nálety, inventář byl 
ukraden. Na počátku 21. století již 
poškozenou střechou zatékalo do 
krovu.
Z iniciativy města Šluknov, které je vlastníkem stavby, prošla kaple v roce 
2015 celkovou rekonstrukcí. Během ní byly obnoveny vnitřní i vnější omít-
ky, opraven byl krov a položena nová krytina, okna a dveře se dočkaly osa-
zení nových mříží, opravena byla podezdívka a nově položena podlaha. 
Zhotovitelem oprav se stal Ing. Vojtěch Král z Mladé Boleslavi. Celkové 
náklady na rekonstrukci dosáhly částky 200 381,10 Kč, z toho 50 000 Kč 
činila dotace Ústeckého kraje. Slavností žehnání obnovené kaple provedl 
šluknovský arciděkan (zároveň administrátor excurrendo ve farnosti Krá-
lovství) P. Pavel Procházka u příležitosti státního svátku dne 17. listopadu 
2015. O údržbu kaple se společně starají město Šluknov a „Šluknovské 
Království“. Stavba není památkově chráněna.
Více zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_Panny_Marie_Bolestn% 
C3%A9_(Kr%C3%A1lovstv%C3%AD)

Botzen Kapelle (Botzenská kaple, též Mariánská) byla postavena na pěší 
cestě vedoucí z Císařského do Šenova, na tzv. Botzensteig. Vystavět ji 
nechal roku 1796 sedlák Josef Mautsch z domu čp. 164. Ke kapli se váže 
pověst o zázračném uzdravení dítěte z oční nemoci. Leží na hezkém místě 
s krásným výhledem na Šluknov. Kopec Partyzán za kapličkou postupně 
mizí těžbou čediče. Za finanční podpory Nadace VIA a technické spolu-

práci Ing. Vojtěcha Krále z Mladé 
Boleslavi a Technických služeb 
Šluknov s. r. o., realizovalo Město 
Šluknov se spolkem Drobné pa-
mátky Severních Čech z České Lípy 
opravu kapličky v tomto rozsahu: 
oprava svislých stěn, obnova krovu 
a střešní krytiny, doplnění vnitřních 
i vnějších omítek, výsadba 5 ks lip 
velkolistých a úprava okolí kaple, 
vč. posezení. O údržbu stavby, zele-
ně i okolí se bude s našimi velkými 
díky starat Teen Challenge Inter-
national ČR – Šluknov. Kaplička 
byla nově vysvěcena po obnově 
v květnu 2015.
Více zde: http://www.mesto-sluk-
nov.cz/skins/sluknov2/images/
clanky_pdf_5171.pdf

(net)
Foto: Renáta Parkmanová,

Bc. Michal Bušek
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Nevíte-li kam pro dárek, stavte se u nás

Za účasti starostek Šluknova a ne-
dalekých Mikulášovic byla v pátek 
posledního týdne školního roku 
zahájena na zámku kouzelná pre-
zentace obrazů a grafiky naší před-
ní malířky, naivistky a autodidakta 
z Prahy, Alexandry Dětinské. Její 

V Informačním centru v přízemí 
Šluknovského zámku je rozmanitý 
sortiment dárkového zboží. Můžete 

Zveme Vás na kouzelnou prezentaci naivního umění 

si koupit knihy, brožurky, mapky, 
DVD o našem krásném výběžku. 
Také keramiku, pro dámy sponky, 
bižuterii. Nebo pro pány nože z Mi-
kova, Zámecké pivko. Vyberou si 
i děti od puzzlí, píšťalek, pexes přes 
sirkové hlavolamy nebo háčkované 
panenky k výstavě Barbie. K dispo-
zici jsou taktéž nové kalendáře na 

rok 2017.
Šluknovský zámek je rovněž certi-
fikovaným prodejcem regionálních 
produktů: nechybí rybička z Miko-
va, Děčínská jeřabinka, podstávko-
vé domky od pana Šafra, dřevěné 
sponky a dřívka od pana Kříže, skle-
něné výrobky od paní Machorkové, 
voskové odlitky, tepané šperky od 

pana Herzlíka a mnoho a mnoho 
dalších věcí.
Jelikož je sezóna v plném proudu, 
tak infocentrum praská zbožím ve 
švech. Využijte toho a pořiďte rodi-
ně, známým, kamarádům něco na 
památku.
Těšíme se na Vás.

díla, ať již plátna či grafika, jsou do-
slova pohlazením po duši.
Po Karlu Chabovi, Ivě Hüttnerové a 
Emě Srncové, Saša, jak jí důvěrně 
oslovují přátelé, přebrala štafetový 
kolík naivního umění v Čechách. 
Jedná se o talentovanou, oblíbenou 
a všem srozumitelnou malířku se 
smyslem pro humor, nadsázku a ba-
revnost, kterými její dílo jen hýří.
Nejmladší z tria jmenovaných 
umělkyň je původním povoláním 
zubní laborantka, ale učarovala 
jí moderní naivní malba. Veřejně 

se prezentuje od roku 1980. Dnes 
bychom seznam jejich výstav na 
prstech obou rukou nesečetli. Její 
díla jsou v soukromých i veřejných 
sbírkách doma i v zahraničí.
Na 27. Mezinárodní výstavě naiv-
ního umění ve švýcarském Morges 

v roce 1998 získala se svým obra-
zem „Útěk do jiného světa“ cenu 
Prix George Kasper, což je prestižní 
ocenění nad jiné potěšující.
Trvale spolupracuje s nadací Konto 
bariéry, pro kterou vytvořila kromě 
jiného pohlednici „Hodně štěstí“ 
a návrh novoročenky.
O své tvorbě Alexandra Dětinská 
říká: „Architektura, příroda, zví-
řata ale i běžné situace mezi lidmi, 
to vše je pro mě velkou inspirací. To 
vše probouzí mou fantazii. Někdy to 
jsou i náhodně zaslechnutá slovní 

spojení, úryvek z filmu nebo sen. In-
spirační sny mám nejraději, ve snu 
je totiž možné úplně vše... i člověčí 
létání...“
Ve výstavní síni je několik desítek 
obrazů a obrázků, včetně grafik 
a reprodukcí. Řada z pláten za-
chycuje městskou scenérii, staré 
domy a zákoutí autorčina rodné-
ho města, vždy oživené postavami 
a postavičkami v pohybu. Můžeme 
tak procházkou spolu s malířkou 
třeba kolem vody na Malou Stranu 
a k Hradčanům.
„Praha je pro mě jedním z hlavních 
podnětů pro mé výtvarné vyjádře-
ní,“ vysvětluje paní Saša. „Maluju 

ji jak z paměti, tak i po důkladném 
pozorování z lavičky na Kampě nebo 
schodech, kudy chodívala Hašlerova 
paní Rézi...“
Kromě jmenovaných námětů ráda 
a s úspěchem maluje i cizokrajná 
zvířata – slony, žirafy, hrochy nebo 
třeba tygry, které klidně usadí na 
malostranských střechách. Malé 
návštěvníky výstavy také zaujalo 
pět verzí obrázku děvčátka Angel-
ky, zdobené krystaly z Preciosy.
Alexandra Dětinská je vzděláním 
autodidakt, takříkajíc objevovat 
Ameriku se ale učila ze studia svých 
slavných předchůdců, při četbě 
monografií o Piccasovi, Matissovi 
a především sama pro sebe doslova 
pitvala Rousseaua a jeho tvorbu.
Výstavu ve Šluknovském zámku ale 
doplňuje tvorba zachycující i míst-
ní kolorit. Jako kupříkladu plátna 
Lipová – podstávkový dům, Taneč-
nice – rozhledna, Kostelní schody 
– Krásná Lípa nebo Šluknovský zá-
mek či obraz Rumburk vás vítá.
Proč je tomu tak, Dětinská vysvětlu-
je: „Tenhle nádherný kout Severních 
Čech jsem během chalupaření objevi-
la i z výtvarné stránky. A tak se stalo, 
že mě to sem začíná táhnout více, než 
na Smíchov, kde mám dosud ateliér.“
Jedna z jejích výtvarných prací je 
nazvána Úžasná podívaná. Trefné 
přirovnání k charakteristice celé 
výstavy této jedinečné výtvarnice...

Text: Ivan Černý
Pozn.: Výstava je prodejní.
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Šluknovský zámek (RIC)
 č. tel. 412 332 711, 
+420 739 593 014, 

e-mail: ic@mesto-sluknov.cz

Provozní doba:

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

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

 V přízemí zámku nabízí 
své služby turistům 

a návštěvníkům města 
Regionální informační centrum 

a zámecká cukrárna
své výborné občerstvení.

Šluknovským zámkem 

se provází 

od 2 přítomných osob.

Foto: Ivo Šafus

Za RIC dvoustranu připravila Mgr. Andrea Přidalová

První Večer pod lampiony je za námi
16. července se poprvé v zámeckém 
parku v letní sezóně rozezněly ky-
tarové tóny. Připravili jsme pro Vás 
1. Večer pod lampiony, po parku 
rozvěsili lampiony, přivezli výborné 
občerstvení od pana Honsů a zaří-
dili dvě skvělé kapely.
V 18.00 hodin se začala linout 
parkem hudba. Jitka s Pavlem, 
které známe hlavně z Království z 
Konírny, začali hrát. Zněly známé 
i neznáme písně a bylo to moc fajn. 
O hodinu později je vystřídali kluci 
z rumburské kapely The PIX. Do-
kázali naladit skvělou, pohodovou 
atmosféru a my jim za to moc dě-
kujeme. 
I když se Vás v parku nesešlo mno-
ho, vůbec to nevadilo. Milá at-
mosféra byla naladěná a když se 
setmělo, lampiony romanticky po 

Loutkám jsme na čas vytvořili nový domov na půdě zámku

parku svítily a my jsme si to s Vámi 
moc užili.
Kdo by chtěl zažít Večer pod lampi-
ony, tak máte letos ještě jednu pří-

ležitost. 26. srpna od 20.00 hodin 
zahraje Tomáš Klus Revival. 
V případě nepřízně počasí bude 
koncert přesunut do zámku.

Stejně jako vloni, tak i letos náš zámek patří přes léto dětem. V krásném 
zámeckém prostoru jsme nainstalovali výstavu od paní Vítězslavy Klimto-
vé – její Pohádkovou zemi. 

Celý rok jsme sušili listí, hledali větve, dřevo a staré harampádí, abychom 
mohli 80 loutkám vytvořit alespoň trochu podobný domov, jaký mají 
u paní Klimtové. 
Vytvořili jsme křížovku o ceny, namnožili omalovánky, udělali domino, 
abyste u nás mohli strávit svůj čas i interaktivně.
2. července to všechno vypuklo. Od rána jsme dopilovávali poslední detai-

ly, mazali jednohubky a těšili se na Vás. Vernisáž začala od 17.00 hodin. 
Zahrála nám Jitka pohádkové tóny a Vy jste měli jedinečnou příležitost 

dorazit a výstavu vidět zdarma.
A kdo nestihl, ať nevěší hlavu. Pohádková země bude ve Šluknovském zám-
ku k vidění do 30. září. Navštívit ji můžete každý den a vstupné je 50 Kč 
pro dospělé a 20 Kč pro děti. V rámci výstavy je možné zakoupit i knihy, 
omalovánky, pohledy a diplomy od paní Klimtové.
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Foto z různých akcí na: 
http://sluknovskeakce.rajce.idnes.cz/

První červencovou sobotu se v obřadní síni Šluknovského zámku konalo 

vítání občánků, na kterém jsme přivítali Ellenku Popovyč, Klárku Adam-

Slavnostní vítání Šluknováčků

číkovou, Jasmínku Kolčákovou, Filípka Hrobára, Markétku Giňovou, 

Fernanda Gatta, Aničku Štikarovou, Vojtíška Němce, Martínka Karalu, 

Lukáška Kunsta, Ivanku Patkáňovou, Ládíčka Ference, Pavlínku Nováko-

vou, Honzíka Tomáška, Štefánka Denise Bílého, Zdeněčka Rudoleckého 

a Leonka Kovače .

Městský úřad jim při této příležitosti věnoval věcné dary a děti ze základní 

umělecké školy pod vedením p. Patrika Englera si pro ně připravily malé 

hudební vystoupení.

Všem šluknovským občánkům i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, lás-

ku, pohodu a klid v jejich domovech.

       Text: Jana Galbavá

Foto: Petr Zápotocký



ŠLUKNOVSKÉ NOVINY STRANA 11INVESTIČNÍ AKCE

Jak tomu bývá uprostřed léta zvykem, je v plném proudu stavební sezóna 
na městských akcích, které jsou realizovány dle schváleného rozpočtu. 
Kromě nejviditelnější rekonstrukce horní části náměstí Míru se pracuje 
na opravě chodníku v ulici. T. G. Masaryka podél Kamenoprůmyslových 
závodů, v součinnosti s nimiž (výměna plotu) stavba probíhá. Stávající 
chodník byl v celé délce rozpadlý a v rámci opravy byl dožilý asfalt nahra-
zen žulovou dlažbou.

Stavební sezóna ve městě je v plném proudu

Dále na základě požadavku obyvatel ulice K. H. Borovského byla prove-
dena oprava povrchu v této ulici, kdy byl rekonstruován živičný povrch 
zejména v místech v minulosti provedených a nekvalitně zaasfaltovaných 
plynových přípojek.

V průběhu července byla dokončena 1. etapa výměny oken na základní 
škole, v jejímž rámci bylo vyměněno celkem 58 oken. I tento vysoký počet 
výplní je však zatím stále jen něco přes ¼ celkového počtu oken na budově 
ZŠ J. Vohradského. V dalších letech by tak měla výměna pokračovat, aby 
v horizontu 3-4 let byla kompletně vyměněna okna v celé škole.

Rovněž od června probíhají práce na odizolování knihovny, které navazují 
na loni provedenou výměnu střechy s cílem zamezit průniku vody do kon-
strukce této památkově chráněné budovy. V rámci prací bude zcela oprave-
na dešťová kanalizace podél budovy a provedena hydroizolace stěn. 

Velmi pěknou akcí, která proběhla během prázdninových dnů, byla re-
konstrukce teras u budovy MŠ Žižkova. Dosavadní betonové terasy byly 
již rozpadlé a spíše hyzdily zateplenou budovu a zároveň byly pro pohyb 

dětí nebezpečné. Na základě dohody s vedením MŠ byl prostor teras využit 
pro instalaci tzv. bezpečných povrchů z velmi měkkého materiálu. Barevné 
řešení nabízí řadu možností pro hraní a jistě našim nejmenším velmi zpří-
jemní a zpestří každodenní pobyt ve školce.

Text a foto: Mgr. Martin Chroust
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Kuchařčino okénko - tipy a rady pro grilování
Tentokrát jsme se zaměřili na „let-
ní kuchyni“ tj. na grilování masa, 
zeleniny a všeho možného, které 
k létu také neodmyslitelně patří.

Kuřecí steak s remuládou
Suroviny: 4 kusy kuřecí prsa nebo 
horní stehna (vykostit) i s kůží
Marináda na maso: 2 žloutky, 
3 lžíce olivového oleje, 2 lžičky sola-
mylu, 4 lžíce sójové omáčky, 1 lžíce 
worchestru, 1 lžíce kremžské hoř-
čice, čerstvě drcený pepř, 2 lžičky 
cukru moučka, 2 stroužky proliso-
vaného česneku, špetka soli 

Remuláda: 4 lžíce tatarské omáč-
ky Hellmann‘s, 2 kyselé okurky, 
1 lžička kapary, 1 malá šalotka, 2 cl 
bílého vína, citrónová šťáva z půlky 
citronu, špetka cukru krupice, hrst 
sekané pažitky, 1 lžička hořčice, sůl 
a čerstvě mletý pepř 
Postup: Všechny ingredience na 
marinádu smícháme dohromady 
a maso do ní vložíme tak, aby bylo 
obaleno ze všech stran. Necháme 
odležet v lednici, nejlépe přes noc. 
Pokud máme čas, maso je křehčí, 

když je v marinádě i několik dní 
(max. 3 dny). Poté položíme na gril 
nebo na pánev, kůží dolů a pečeme, 
až je z poloviny propečené. Otočíme 
a dopečeme. Podáváme s chlebem, 
zeleninovým salátem a remuládou. 
Na remuládu smícháme všechny 
suroviny a dáme vychladit. 

Vepřová žebírka na grilu

Suroviny: 800 g vepřových žebírek 
(z bůčku), 1 láhev Hellmann’s Aus-
tralian Sweet Roast grilovací omáč-
ky, sůl, potravinová fólie, alobal 
Postup: Vepřová žebírka omyj-
te, osušte a jemně posolte. Po-

řádně potřete grilovací omáčkou 
Hellmann’s Australian Sweet 
Roast, vložte do hlubšího pekáčku 
a přikryjte potravinovou fólií. Ne-
chte v ledničce marinovat zhruba 
30 minut. Poté rozpalte troubu na 
140 °C (horkovzdušnou na 120°C) 
a žebírka v ní 45 minut pečte. Po 
upečení je znovu potřete grilovací 
omáčkou Hellmann’s Australian 
Sweet Roast a krátce dopečte na 
rozpáleném grilu z každé strany do 
křupava. Chvilku nechte odpoči-
nout a pak je nakrájejte na jednot-
livé porce. Podávejte se zbylou gri-
lovací omáčkou. (Zbytek marinády 

Pravidla perfektního grilování
Jste při grilování 

začátečníkem a vlastně nevíte,
 jak na to? 

Aby grilování proběhlo 
dle Vašich představ 

a aby hosté odcházeli 
s pocitem příjemně stráveného 

času s přáteli, 
je dobré dodržovat 

uvedené rady.

Všechny pomůcky 
si dobře připravte

Než začnete grilovat, 
připravte si ke grilu všechno, 

co potřebujete: 
jídlo, marinádu, omáčku 

na podlévání, koření a náčiní. 
Nejhorší, co může být, 

je během grilování 
někam odbíhat 

a něco pořád někde hledat...

Připravte si dostatek paliva
Není snad nic horšího, 

než když Vám uprostřed grilo-
vání dojde uhlí nebo plyn. 

Uhlí se dobře odměřuje 
a kontroluje jeho množství. 

Zejména při nepřímém grilo-
vání doporučujeme mít 

v záloze vždy aspoň 3 kila. 
U plynu je to horší. Tam se 

rozhodně hodí do zálohy 
druhá plynová lahev.

Udržujte vysokou teplotu
Intenzivní chuť 

a vůni grilovaného masa 
získáte grilováním nad pří-

mým žárem. Položte ruku asi 
10 cm nad rošt. 

Pokud má oheň dostatečně 
vysokou teplotu, měli byste 

nad roštem ruku udržet 
tak 2 až 3 vteřiny, než pocítíte 

žár a rukou uhnete. 
To je ta správná teplota. 

k servírování nelze použít.)
Tip: 20-30 minut před grilováním 
nebo pečením vyndejte maso z led-
ničky. Pokud je na žebrech vrstva 
masa vyšší jak 3 cm, pečte je v trou-
bě po dobu 60 minut.

Hovězí steak Barbeque 
s rozpečeným chlebem

Suroviny: 2 kg hovězí svíčko-
vé, 200 ml oleje, 100 g kečupu 
Hellmann‘s, 500 g žampionů, pro-
vensálské bylinky, barevný pepř, 
1 bochník chleba Šumava  
Postup: Maso nakrájíme na jednot-
livé porce, z obou stran okořeníme 
barevným pepřem a solí. Na tuku 

opečeme steaky z obou stran na 
pánvi nebo je opečeme na grilu. 
Společně se steakem si orestuje-
me na půlky překrájené žampióny. 
Podáváme s rozpečeným chlebem 
Šumava. 
Tip: Výborný se Steak, Pepřovou 
nebo Chilli omáčkou Hellmann´s
Zajímavost: Provensálské koření 

Nechte maso odpočinout
Hovězí steak, kuře, jakýkoli 

velký kus masa v celku, vlast-
ně téměř všechno, co ugri-

lujete, bude ještě chutnější a 
šťavnatější, když to necháte 

před servírováním pár minut 
stát na prkénku 

(nejlépe zabalené v alobalu). 

Gril pravidelně mažte olejem
Než na kartáčem očištěný rošt 

položíte jídlo, 
přetřete ho zmačkanou 

papírovou utěrkou 
namočenou v rostlinném oleji. 

Správně naolejovaný rošt se 
do masa krásně otiskne 
a vytvoří požadovanou 

mřížku. Ale zejména zamezí 
„přichytávání“ masa k roštu. 
Rošt mažeme nejen na začát-

ku, ale i během grilování.

Nikdy od grilu neodcházejte
Jakmile cokoli položíte na rošt 
(zvlášť, když grilujete přímou 
metodou), nikam neodcházej-

te, dokud se „to“ neugriluje. 
To je to nejdůležitější pravidlo 

při grilování!

(také Provensálská směs koření) je 
označení pro směsi bylin používané 
jako koření. Je to směs bylinek, ať 
už čerstvých nebo sušených, kte-
ré běžně rostou v Provence, je asi 
nejznámější a nejoblíbenější by-
linkovou směsí. Obvykle obsahuje 
rozmarýn, bazalku a tymián, někdy 
také majoránku, dobromysl, satu-
rejku, estragon - v americké varian-
tě se přidává i levandule. Používá se 
zejména pro ochucení dušené zele-
niny, grilovaného masa (kuřecího, 
králičího, jehněčího a skopového), 
ryb, sýrů, do těstovin, omáček, hoř-
čic a jídel z rajčat atd. 
Přesné složení provensálského ko-
ření bylo definováno v roce 1970 
obchodníky s kořením (např. firma 
Ducros). Koření může být pro větší 
trvanlivost naloženo v oleji, nebo 
v octě.

Vepřová krkovice v bylinkové 
marinádě

Suroviny: 4 plátky vepřové kr-
kovice, 250 g tatarské omáčky 
Hellmann´s Light, špetka poseka-
ného tymiánu, špetka posekané 
listové petržele, špetka soli, pepř, 
1 balení steak omáčka Hellmann´s 
Postup: Tatarskou omáčku smí-
cháme s bylinkami, přidáme kůru 
z limetky a promícháme. Do této 
marinády vložíme krkovice na plát-

Udržujte gril v čistotě
Než na gril položíte jídlo, 

očistěte rozžhavený grilovací 
rošt pevným drátěným 

kartáčem. Grilovací rošt 
čistěte jak během grilování, 

tak i po jeho skončení. 

Maso otáčejte, 
ale nepropichujte

Steaky a kotlety otáčejte kleš-
těmi, ne vidličkou, která maso 
propíchne a způsobí nežádou-

cí vytékání masové šťávy. 

ky a marinujeme nejlépe 24 hodin. 
Před grilováním lehce osolíme 
a opepříme. Grilujeme z obou stran 
dozlatova (v troubě na 200°C cca 
20 minut).  
Tip: Podáváme s grilovací omáč-
kou Hellmann´s Steak nebo Garlic, 
Pepper a Chilli.                                   

(šti, net)
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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 kulturním 
domě nebo ve Šluknovském zám-
ku. Volná vstupenka platí do konce 
roku 2016.
Otázka na červenec a srpen:
XXXI. letní olympijské hry 2016 
budou představovat velkou mezi-
národní sportovní událost – po-
kračování tradice olympijských 
her, organizovanou Mezinárodním 
olympijským výborem. Za místo 
konání bylo vybráno brazilské měs-
to, na jehož stadiónu Maracaná 
proběhne 5. srpna 2016 zahájení. 
K ukončení her pak dojde 21. srp-
na. Soupeření o 306 sad medailí by 
se mělo uskutečnit ve 28 sportech, 
a to na 35 sportovištích, situova-

ných převážně na okraji západní 
zóny města v Barra da Tijuca.
Toto brazilské město se stane prv-
ním jihoamerickým městem, ve 
kterém se uskuteční olympijské hry 
a jako hostitelské město bylo ozná-
meno 2. října 2009 na třináctém 
olympijském kongresu v Kodani. 
Znáte jméno tohoto brazilského 
města?
Správná odpověď na otázku 
z června zněla: J. K. Rowlingová. 
Tato anglická spisovatelka 26. červ-
na 1997 poprvé veřejně publiko-
vala knihu, jejímž hlavním hrdi-
nou byl Harry Potter. Narodila se 
31. července 1965 v Yate, píše také 
pod pseudonymem Robert Gal-
braith. Je známá zejména díky řadě 
knih o čarodějnickém učni Harry 
Potterovi, ale i novele pro dospělé 
- Prázdné místo. „Čarodějnická sé-

rie“ o Harry Potterovi získala celo-
světový úspěch včetně řady ocenění 
a prodalo se jí více než 400 milionů 
kopií. Kromě psaní knih o Harry 
Potterovi je známá také svým ži-
votním příběhem, kdy se z života 
na sociálních dávkách stala během 
pěti let multimilionářkou. Neděl-
ník The Sunday Times v roce 2008 
odhadl její majetek na 560 milionů 
liber (1,1 miliard amerických do-
larů) a označil ji za 12. nejbohatší 
ženu v Británii. Forbes ji označil 
jako 48. nejvlivnější celebritu roku 
2007. Stala se filantropkou, podpo-
ruje organizace jako Comic Relief, 
One Parent Families a Multiple 
Sclerosis Society of Great Britain.
Vylosována byla správná odpo-
věď slečny Kláry Černochové a ta 
si může volnou vstupenku vyzved-
nout v městské knihovně.          (šti)

Soutěžte s knihovnou o vstupenky

Naše nejnovější kulturní památka, jak ji neznáte
Vila č. p. 638 se nachází v ulici T. G. 
Masaryka, na bývalé reprezentativ-
ní vilové třídě, která je situována 
ve východní části Šluknova. Tento 
jednopatrový podsklepený dům 
s obytným podkrovím je postavený 
na pravidelném obdélném půdory-
su, ze kterého na každé straně vybí-
hají na střed umístěné rizality. 
Hlavní čtyřosé průčelí je orientová-
no na sever a dominuje mu bohatě 
architektonicky členěný nadvakrát 
odstupňovaný rizalit, který je nad 
úrovní korunní římsy ukončený 
vysokým osmibokým vikýřem. Fa-
sáda je v přízemí členěná štukovou 
pásovou bosáží, která kontrastuje 
s hladkou omítkou v prvním patře. 
Boční nároží i nároží rizalitu jsou 
zvýrazněná armováním, které však 
nezačíná v úrovni soklu, ale přibliž-
ně v polovině fasády přízemí. Ho-
rizontální linie fasády tvoří vysoký 
sokl ohraničený průběžnou para-
petní římsou, patrová římsa s hlad-
kým vlisem, průběžná podokenní 
římsa v úrovni prvního patra a bo-
hatě zdobená korunní římsa členě-
ná na způsob antického kladí. Hor-
ní překlad korunní římsy podpírají 
volutové konzoly s akantovým lis-
tem, na které přímo navazuje vlis se 
štukovými motivy mušlí a vavříno-
vých ratolestí. Vlis je v horní části 
vymezený římsou ve tvaru perlovce 
s vejcovcem. Předstupující rizalit 
je oproti zbytku fasády ukončený 
nízkou atikovou zídkou a osazený 
dvěma soškami, které představují 
dvě patrně chlapecké postavy s kvě-
tinami. 

Městská knihovna 
Šluknov

Půjčovní doba:
pondělí 9.00 - 12.00 h   
 13.00 - 17.00 h 
úterý 9.00 - 12.00 h   
 13.00 - 17.00 h 
středa 13.00 - 17.00 h 
čtvrtek 9.00 - 12.00 h   
 13.00 - 17.00 h 
pátek 9.00 - 13.00 h 

e-mail: 
knihovna@mesto-sluknov.cz

Adresa:
T. G. Masaryka 638, 

407 77 Šluknov
č. t.: 412 386 968

Všechny okenní osy severního 
průčelí jsou osazené za lícem zdi-
va trojkřídlými okenními rámy 
dělenými poutcem a příčníkem do 
tvaru písmene „T“, pouze rizalito-
vá okna jsou širší a mají šestikřídlé 
okenní rámy. Narozdíl od okenních 
os v přízemí mají okna v horních 
podlažích segmentový tvar. Všech-
na okna jsou zvýrazněna štukovou 
edikulou, která je u oken v přízemí 
tvořená hladkými pilastry a trojú-
helníkovým štítem, zatímco u hor-
ních okenních os je štít nahrazený 
přímým překladem. Cvikly horních 
oken jsou ozdobené štukovými ra-
tolestmi a segmentový překlad je 
zvýrazněný klenákem. Nad rizali-
tovou okenní osou je místo klenáku 
štuková kartuš s datací „1897“. 
Západní průčelí s hlavním vstupem 
do budovy je narozdíl od severní 
fasády řešeno velmi jednoduše. 
Tříosé průčelí je v celé ploše hladce 
omítnuté, rytmizované pouze prů-
běžnou parapetní římsou v úrovni 
přízemí a korunní římsou, která 
postrádá veškeré zdobné štukové 
prvky. Okna postrádají bohatě čle-
něné edikuly a jsou doplněná jen 
podokenními římsami. Dominan-
ta středového rizalitu je, bohužel, 
narušená nevhodným přistavěním 
komínového tělesa k jižní straně 
fasády, přesto průčelí dominuje 
římsoví balkónu situovaného nad 
hlavním vstupem v patře rizalitu. 
Zděná balkónová zídka je částečně 
prolamovaná a opakuje motiv ová-
lu, který nalezneme také na para-
petních polích severního rizalitu. 

Okenní osa a vstupní dveře smě-
řující na balkón mají stejnou šířku 
a jsou segmentově zaklenuté a osa-
zené jednokřídlými rámy. Hlavní 
vstup do budovy je osazený dobový-
mi dvoukřídlými dveřmi, ke kterým 
vedou čtyři pískovcové schodišťové 
stupně. Obě dveřní křídla jsou čle-
něná architektonicky pojednanými 
truhlářskými prvky, klapačka dveří 
je rozdělená na sokl, dřík a hlavici 
a jednotlivá pole dveřní výplně jsou 
zdůrazněná profilovanou šambrá-
nou. Prosklené výplně dveřních 
křídel jsou ukončené štítovými fa-
biony a chráněné kovanou mříží. 
Prosklená je také archivolta nade 
dveřmi, jejíž ozdobná mříž je dopl-
něná číslem popisným. 
Jižní průčelí je opět zdobnější, ale 
velká část štukových prvků byla od-
straněna během pozdějších přesta-
veb. Šestiosé fasádě opět dominuje 
středový rizalit s dalším vstupem 
do budovy a velkou segmentovou 
okenní osou v úrovni prvního pat-
ra, která osvětluje vnitřní schodiště. 
Okenní osy po stranách rizalitu a 1. 
východní osu v přízemí i v patře tvo-
ří úzká jednokřídlá okénka sociál-
ního zázemí budovy. Rizalitové osy 
jsou zasazené do štukových edikul 
korespondujících s členěním hlav-
ního průčelí. Ostatní okenní otvory, 
vyjma 2. východní osy v 1. patře, 
která je opět akcentována edikulou, 
doplňují pouze podokenní římsy. 
Zdobné štukové prvky korunní řím-
sy se zachovaly jen na východní čás-
ti fasády a na rizalitu, západní část 
průčelí je členěna lizénovými pásy. 

Při jihovýchodním nároží doplňu-
je jižní fasádu předstupující pat-
rová přístavba se zimní zahradou 
zabírající šíři jedné okenní osy. 
Původně otevřená terasa byla jed-
noduchými balkónovými ochozy 
propojená s jižním i východním 
průčelím. Pozdější dostavba pro-
sklené lodžie tyto balkóny od sebe 
oddělila a zakryla původní archi-
tektonické členění fasády. Stavební 
úpravy z pozdějších let jsou patrné 
také na jednoduchém tvarosloví 
východního rizalitu, které kontras-
tuje s historizující podobou fasády 
v druhém plánu. Čelní strana riza-
litu je v přízemí prolomená velkým 
americkým oknem, ke kterému po 
stranách těsně přiléhají dvě užší 
okna. V patře je schéma obdobné, 
pouze okenní osy mají segmentový 
tvar. K jižnímu boku rizalitu je při-
loženo přímé schodiště do zahrady 
a přes dvoukřídlé prosklené vstupní 
dveře je možné vstoupit přímo do 
interiéru vily.
V úrovni podkroví je mansardová 
střecha vily prolomená nad každým 
rizalitem jedním vikýřem s pulto-
vou stříškou. Pouze na severní stra-
ně nahrazuje vikýř zděná osmiboká 
věžička, která je zastřešená kopulí 
s korouhvičkou. Střecha je v celé 
ploše krytá měděným plechem.
Vnitřní dispozice vily byla koncipo-
vána velmi velkoryse s ohledem na 
významné společenské postavení 
majitelů. Přízemí budovy bylo urče-
no především ke společenskému ži-
votu rodiny, zatímco soukromé po-

Pokračování na str. 14
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Foto: Renáta Parkmanová

koje byly situovány v prvním patře, 
pokoje pro služebnictvo byly umís-
těny do podkroví. Místnosti v pří-
zemí jsou soustředěné kolem cent-
rální haly, která je přístupná dvěma 
schodišti, hlavním reprezentativ-
ním schodištěm ze západního prů-
čelí a jižním schodištěm určeným 
především pro služebnictvo. Na 
východní straně navazuje na halu 
šatna s vestavěnými skříněmi, ze 
které jsou dnes přístupné nově vy-
budované toalety. Původní sociální 
zařízení s koupelnou se nacházelo 
po obou stranách jižního schodiště. 
Širokým vstupem na severní straně 
haly se vstupovalo do přijímací-
ho salónu s proskleným arkýřem 
a z něj do dalších pokojů vily, ze 
kterých se vymyká prostor při vý-
chodním rizalitu. Původní menší 
místnost, přístupná samostatným 
vchodem přímo ze šatny, byla ve 
30. letech 20. stol. významně roz-
šířena přestavbou rizalitu, který 
téměř zdvojnásobil její původní vý-
měru a prosvětlil ji velkým trojdíl-
ným americkým oknem. Pokoj byl 
navíc přes dvoukřídlé dveře v jižní 
stěně rizalitu a venkovní schodiště 
propojen přímo se zahradou. Ob-
dobnou koncepci má také pokoj 
v patře nad touto místností, ze kte-
rého se dalo naopak vyjít na širokou 
terasu, která byla až dodatečně do-
plněna kovovou konstrukcí zimní 
zahrady. Ostatní pokoje v prvním 
podlaží jsou opět soustředěné ko-
lem centrální haly, která je od po-
desty schodiště oddělená širokými 
prosklenými dveřmi. Samostatný 
vstup mají pouze menší pokoje na 
západní a východní straně podesty, 
které jsou vybavené vestavěným 
nábytkem ze 30. let 20. stol. Inte-
riér podkroví je rozdělený příčnou 
chodbou s vestavěnými skříněmi na 
menší prostory, pokoje na západní 
a východní straně jsou obytné, za-
tímco ostatní podkrovní prostory 
jsou rozčleněny na řadu úložných 
komor. 
Většina interiérů vily je plochostro-
pá, výjimkou jsou sklepní prostory, 
jedna provozní místnost v přízemí 
a chodba v prvním patře, která je 
zaklenutá neckovou klenbou. Kro-
mě několika pokojů přistavěných 
nebo rekonstruovaných ve 20. stol. 
jsou téměř všechny interiéry, včetně 
schodišťové haly, zdobené geomet-
rizujícími štukovými zrcadly s fabi-
ony ve stylu secese, art deco nebo 
neoklasicizmu. V některých poko-
jích prvního patra se zachovala také 
secesní štuková úprava stěn 

a historizující obložení vstupních 
os a severního arkýře, které nava-
zuje na kazetové obložení centrální 
haly v přízemí. Nejlépe zachovaný 
je interiér západního schodiště, 
které má zachováno nejen mramo-
rové obložení, ale také původní štu-
kové členění stropu a stěn pilastry 
a obdélnými zrcadly doplněnými 
perlovcem. Široké schodiště do 
prvního patra je upraveno více in-
timněji, dřevěné bíle lakované oblo-
žení doplňují vestavěné truhlíky na 
květiny a soustruženým zábradlím.
Datace včetně vývojových etap:
Ze záznamů pozemkových knih 
a podle kartuše s datací na sever-
ní fasádě lze vyvodit, že vila byla 
postavena v roce 1895. Pozemek, 
na kterém stojí, zakoupil už v roce 
1891 člen městského zastupitel-
stva a velkopodnikatel v textilním 
průmyslu Wilhelm Weber a rok 
po dokončení stavby nechal dům 
a přilehlé parcely přepsat na svého 
syna Rudolfa Webera a jeho dceru 
Elisabethu (Alžbětu). Jméno au-
tora původního architektonického 

Naše nejnovější kulturní památka, jak ji neznáte

návrhu, bohužel, neznáme, k vile se 
nedochovala žádná plánová doku-
mentace a pouze podle architekto-
nického tvarosloví stavby můžeme 
předpokládat, že jím byl významný 
šluknovský stavitel Franz Jäntsch. 
Neorenesanční vila s klasicizujícím 
interiérem prošla v průběhu ná-
sledujících let několika výraznými 
přestavbami, první secesní úprava 
z 10. let 20. stol. je dodnes patrná na 
štukové výzdobě interiérů a drob-
ných stavebních konstrukcích 
a doplňcích (okenní kličky, dveřní 
výplně). Druhá zásadnější přestav-
ba z 2. pol. 20. letech 20. stol. pro-
běhla patrně již z iniciativy Elisa-
beth Webrové a jejího muže Emila 
Kreibicha a odrazila se na strohém 
vzhledu východního rizalitu a úpra-
vách vnitřního vybavení. 

V květnu roku 1945 byla vila jako 
součást majetku rodiny Weber 
a Kreibich zkonfiskována na zá-
kladě Benešových dekretů a převe-
dena pod národní správu. V roce 
1946 se stala součástí majetku n. 
p. Sdružené bavlnářské závody 
a po jeho reorganizaci v roce 1948 
šluknovského závodu n. p. COTO-
NA (později SEBA, FLANELA, 
VELVETA), v roce 1958 přešla vila 
do majetku n. p. BENAR se sídlem 
v Benešově nad Ploučnicí a v jeho 
vlastnictví zůstala až do roku 1993, 
kdy ji odkoupilo město Šluknov. 
Už během národní správy došlo 
k drancování vnitřního vybavení 
vily a k zabavování cenných před-
mětů ve prospěch státu. Po pře-
vedení vily do správy n. p. Cotona 
byla část vily upravena pro potřeby 
podnikové školky a zbytek budovy 
rozčleněn na menší byty. V průbě-
hu 2. pol. 20. stol. doznala stavba 
jen drobných změn týkajících se 
rozvodů vnitřních sítí, vybudování 
nových sociálních zařízení a zastře-
šení otevřené terasy kovovou kon-

strukcí zimní zahrady.
Současný stav: 
Vila je v dobrém technickém stavu. 
Interiérové schéma přízemí je při-
způsobeno současnému provozu, 
hala je přepažená průchozí příčkou 
ze skleněných tvárnic a místnosti 
jsou mezi sebou propojené, kromě 
původních, dalšími novodobými 
vstupy. Dřevěné obložení haly, ve-
stavěné skříně a některé provozní 
prostory jsou opatřeny nevhodným 
olejovým nátěrem a na parketových 
podlahách a schodišti do patra je 
položeno linoleum. Venkovní fa-
sády jsou opatřeny šedou omítkou 
a nesou známky dřívějších staveb-
ních oprav.
Ve vile sídlí Městská knihovna,  hu-
dební škola, část přízemí má v pro-
nájmu oční ordinace a podkroví je 

využíváno k bydlení.
Vila č. p. 638 je typickým příkladem 
reprezentativního sídla postave-
ného zástupcem nově se utvářející 
podnikatelské vrstvy, která v 90. le-
tech 19. stol. začala budovat své 
domy podél silnice do Království. 
Honosnou historizující vilu nechal 
postavil velkopodnikatel Wilhelm 
Weber pro svého syna Rudolfa na 
pozemku nepříliš vzdáleném od 
továrního komplexu vlastní firmy. 
Projekt vily se vší pravděpodobností 
vypracoval známý šluknovský stavi-
tel F. Jäntsch, který je autorem také 
řady dalších šluknovských staveb 
např. městské spořitelny č. p. 321 
(kulturní památka od roku 2003). 
Historizující exteriér stavby vyniká 
propracovaností detailu a kontras-
tuje s pozdější modernistickou pře-
stavbou vily, která razantně změnila 
působení vily jako uzavřeného celku 
a naopak ji terasou a schodištěm 
propojila s exteriérem zahrady. Inte-
riér vily pak dokládá vysoké nároky 
majitelů kladené na pohodlí a luxus, 
dodnes zde najdeme většinu původ-
ních stavebních konstrukcí a prvků 
vysoké řemeslné úrovně. Zejména 
secesní a art decové štukové úpra-
vy stropů a stěn pokojů si zaslouží 
zvláštní pozornost. 
Kromě svých architektonických 
kvalit je však vila významná i svým 
propojením s rodinou Weberů 
a Kreibichů, (patřila jim i soused-
ní vila č. p. 625 a okolní pozemky). 
Wilhelm Weber (17. 5. 1834 – 1. 9. 
1898) byl jedním z mužů, kteří po-
mohli nastartovat ekonomický růst 
Šluknovska a jeho firma W. Weber, 
později Rudolf Weber´s Erben, 
podnikala v textilním a sklářském 
průmyslu a zaměstnávala stov-
ky lidí z přilehlých obcí. Wilhelm 
Weber obdobně jako jeho synové 
Rudolf a Robert byli důležitými 
členy městského zastupitelstva 
a městské rady a podíleli se na vý-
stavbě řady obecně prospěšných 
institucí, např. městské spořitelny. 
Obdobně významnou osobou byl 
také Emil Kreibich, manžel Elisa-
beth Weberové, poslední majitelky 
firmy, který byl leadrem Sudetoně-
mecké hospodářské komory a ná-
stupcem Liebiega v roli prezidenta 
liberecké obchodní komory. Bohu-
žel, po demolici továrního areálu 
šluknovské přádelny po roce 2000 
zůstává vila č. p. 638 společně se 
sousední vilou č. p. 625 jediným 
z mála hmotných dokladů existen-
ce a působení tohoto významného 
rodu ve městě Šluknov.

Text: Mgr. Marta Pavlíková, NPÚ

Pokračování ze str.  13
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MĚSTO ŠLUKNOV
zastoupené tajemnicí Městského úřadu Šluknov v souladu se zák. č. 312/2002 Sb. 

o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na funkci úředníka – sociálního pracovníka (pracovní poměr na dobu neurčitou)  

předpokládaný nástup 1. 9. 2016, nebo po dohodě.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
státní občan ČR, popř. cizí státní občan, který je na území ČR přihlášen k trvalému pobytu
dosažení věku 18 let
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka

Požadavky:
kvalifikační předpoklady: vysokoškolské příp. vyšší odborné vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách v platném znění se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální 
pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku
vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
odpovědnost, samostatnost a spolehlivost
komunikativnost a organizační schopnosti
schopnost pracovat v týmu
znalost práce na PC
zkouška zvláštní odborné způsobilosti v sociálních službách, řidičské oprávnění skupiny „B“, praxe 
v oboru, místní znalost a znalost cizích jazyků - výhodou
jméno, příjmení a titul 
datum a místo narození
státní příslušnost 
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
datum a podpis uchazeče

Uchazeč k přihlášce připojí tyto doklady:
Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a doved-
nostech, týkajících se správních činností 
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný 
doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát ne-
vydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
Platová třída odpovídající druhu práce:
10. platová třída podle platných znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády 
č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě a nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
zařazení do platového stupně dle započitatelné praxe

Způsob podání přihlášky:
Uchazeč podá písemnou přihlášku i s požadovanými doklady v uzavřené obálce s označením „Sociální 
pracovník“ nejpozději do 15. 8. 2016 osobně do podatelny Městského úřadu Šluknov, nám. Míru 1, 
nebo doporučeně poštou na adresu: 
Městský úřad Šluknov
k rukám tajemnice
nám. Míru 1
407 77 Šluknov
Ve Šluknově dne 27. 7. 2016
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Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, 

spokojenosti a pevného zdraví.

VZPOMÍNKY

Vážení čtenáři,
články, vzpomínky, blahopřání 
i poděkování jsou uveřejňová-
ny zdarma. Pouze inzerce je 
placená. Více na:
http://www.mesto-sluknov.cz/
cz/337-sluknovske-noviny.html

Blahopřejeme k životnímu jubileu

60 let
pp. Kourek Jaromír
Bušo Vladimír
Rýdl Karel
Špáta Jaroslav
65 let                       
pp. Dočekal Miroslav
Bartůňková Anna
Černý Antonín
Svobodová Alena
Urban Jaroslav
Tamáš Pavol
Poťavová Vladislava
Bartoňová Marie
Mareček Václav
70 let
pp. Dvořák Vít
Zítka Jiří
Bohuněk Bohumil
Poláček Maxmilián
Janoušková Hana
Zímová Marie
Trmal Stanislav
Vyšohlídová Věra
75 let
pp. Fnouček Petr
Svoboda Miloslav

Dne 25. 7. by oslavila své 83. naro-
zeniny paní Olga Knotová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina

Dne 30. července 2016 oslavila 

paní Libuše Bošinová (Honsů) 

90. narozeniny.

Naše milá maminko a babičko, 

k tvému krásnému životnímu 

jubileu Ti ze srdce přeje hodně 

zdraví, štěstí a spokojenosti - celá 

Tvoje veliká rodina.

BLAHOPŘÁNÍ

Péntek István
Doležalová Helena
80 let
pp. Cina František
Zezula Jaroslav
81 let 
pp. Kubíková Božena
Machová Ludmila 
82 let
pp. Neuvirt Stanislav
Ćwierz Ludvík
Zvěřinová Věra
85 let
pp. Rafeld Willibald
Vroubek František
86 let
paní Gampeová Krista
87 let
paní Lukešová Vlasta
90 let
paní Bošinová Libuše
92 let
pp. Kukla Rudolf
Menčíková Dorota
93 let
paní Antonová Milada

Kubíka Filipovského

Př iv íta l i  j sme občánky

paní Jiřinou Pažoutovou
paní Monikou Bendovou
paní Věrou Jirků
panem Jaroslavem Horákem

Rozloučili jsme se s

Manželstv í  uzavřel i

Vladimír Louda a Denisa Polívková
Jan Horváth a Lenka Hnilicová
Petr Havlíček a Pavlína Hrbat-
schová
Martin Houdek a Lucie Žďánská
Stanislav Hatle a Eva Rusňáková
Tomáš Sklenář a Iva Kadlecová

Dne 28. 6. nás navždy opustila naše 
milovaná maminka, sestra, babička 
a prababička paní Jiřina Pažoutová.
Kdo jste ji znali, vzpomínejte 
s námi.
Rodina Nykodýmova

Byl to a bude rok, co nás navždy 
opustili naši milovaní, 
dne 6. 7. nedožitých 77. letech 

Už jen kytičku na hrob Vám můžeme 
dát, chviličku postát a tiše vzpomí-
nat.
Dne 23. srpna by se dožila 77 let

pan 
Vlastimil 
Rendl 

a 23. 8. ve 43. letech 

pan 
Milan 
Rendl. 

Děkujeme za tichou vzpomínku. 
Rodina Rendlova

paní 
Anna 
Karpíšková 

a 80 let by se dožil

pan 
Stanislav 
Karpíšek.

S láskou a úctou vzpomínají dcery 
Zdeňka a Anna s rodinami.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte 
s námi.

Dne 15. 8. 2016 uplyne dlouhý rok, 
kdy jsi nás navždy opustil. Stále se 
nám moc stýská, táto!
S velkou úctou a láskou vzpomíná-
me na pana Františka Tvrzníka.
Manželka Drahoslava a děti Vladi-
mír, Drahoslava, Dana s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

VZPOMÍNKA

Za Domov pro seniory Šluknov 
si dovolujeme srdečně poděkovat 
soukromému zemědělci z Polepů, 
panu Josefu Károvi a jeho milé 
paní, za velké množství krásných 
květin, které se staly součástí vý-
zdoby nejen balkónů, ale i celého 
areálu našeho domova. 
Velký dík patří i uživatelům domo-
va, kteří formou zahradní terapie 
zkrášlili prostředí, ve kterém žijí. 
O práci s květinami je velký zájem, 
zapojují se nejen ženy, ale také 
muži. Společně se o květiny celé 
léto starají.
Tímto všem přejeme hodně zdraví 
a bezstarostně prožité léto.

Foto a text: Michaela Matulová,
aktivizační pracovník
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Pojďte s námi zlepšit svou budoucnost v rámci realizace projektu
„Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska 

a Šluknovského výběžku – CESTA“ 
(zkráceně „Děčínsko jsme my“)

Registrační číslo: CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001785

Projekt realizuje Ústecký kraj

Projekt je určen: 
mladým lidem do 29 let věku, kteří nejsou zapojeni na trhu práce a ani nejsou součástí 
vzdělávacího systému v regionu Děčín, Varnsdorf, Rumburk a Šluknov a kteří mají trvalé 
bydliště v těchto regionech 

Projekt nabízí: 
osobního poradce v rámci Regionálního poradenského pracoviště v Děčíně, Varnsdorfu, 
Rumburku a veŠluknově   
osobní asistenci a poradenství na trhu práce, doprovod na pracovní pohovory, podporu 
při zařazení do pracovního procesu
individuální a skupinové poradenství, vhodnou volbu vzdělávací a profesní dráhy
program individuálního koučinku vedoucí k získání udržitelného zaměstnání
podporu podnikatelských kompetencí
setkání s regionálními zaměstnavateli, exkurze a pracovní ochutnávky u zaměstnavatelů
profesní vzdělávání (rekvalifikační kurzy)
zprostředkování zaměstnání, možnost mzdových příspěvků na pracovní místa
úhradu doprovodných opatření (cestovné, stravné, lékařské prohlídky aj.)

Pro podrobnější informace kontaktujte osobního poradce v daném regionu:
Regionální poradenské pracoviště Děčín  
Zdeněk Bulant, mobil 775 475 072, e-mail: cesta.dc@qmail.com 
Adresa: Evropská obchodní akademie Děčín, Komenského náměstí 2, 405 02 Děčín 
Regionální poradenské pracoviště Varnsdorf 
Petra Hocková, mobil 739 418 147, e-mail: cesta.vdf@gmail.com 
Adresa: Vzdělávací středisko a hotel při Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole 
a Střední odborné škole služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, ul. Karlova 3317, 407 47 
Varnsdorf  
Regionální poradenské pracoviště Rumburk 
Milan Jirsák, PaedDr., Bc, mobil 704 260 310, e-mail: cesta.rbk@gmail.com 
Adresa: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk, ul. Františka Nohy 
959/6, 408 30 Rumburk
Regionální poradenské pracoviště Šluknov 
Alena Billá, mobil 704 260 312, e-mail: cesta.slk@gmail.com 
Adresa: Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov, ul. T. G. Masaryka 580, 
407 77 Šluknov

nebo zástupce realizátora projektu:
Marcel Dittrich - manažer projektu, 

mobil: 734 314 684, e-mail: dittrich.m@kr-ustecky.cz
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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.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává 

slepičky typu Tetra hnědá a Dominant 
všech barev. Stáří 14 – 19 týdnů. 

Cena 149 - 180 Kč/ks. 
Prodej se uskuteční:     

14. srpna 2016
Šluknov – náměstí u lékárny - 14.45 hodin

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

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

Program prevence kriminality ve spolupráci s městskou policií 
vyhlašuje soutěž 

„LETY MIMO“
Soutěž amatérského filmu a výtvarných aktivit se zaměřuje 

na témata rizikového chování dětí a mladistvých, 
to je např. závislé chování, šikana, 

domácí násilí, kriminalita, záškoláctví. 
Školská zařízení, neziskový sektor nebo zájmové spolky 

mohou do soutěže vyslat jednotlivce 
nebo skupinu maximálně pěti tvůrců, 

kteří mohou vytvořit dokument, krátký film nebo komiks. 
TERMÍN ODEVZÁNÍ FILMŮ S VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKOU 

DO 20. 12. 2016 (více na www.mesto-sluknov.cz)
Cílem soutěže je zviditelnit pohled mladé generace 
na problémy v oblasti sociálně nežádoucích jevů, 

a to velmi kreativní formou. Celý proces tvorby bude 
přínosem nejen pro tvůrce, ale současně může být užitečným 

nástrojem v oblasti prevence kriminality a sociálních patologií. 
Za realizační tým Bc. Marcela Postlerová

Varhanní duchovní 
hudba ve Filipově

každou neděli 
od 14.00 hodin

Bazilika Panny Marie

14. srpna – Gregoriánská 
schola, chorál

Martin Moudrý, varhany
21. srpna – Douglas Bruce, 

varhany (GB)
28. srpna – Collegium 

pražských trubačů
František Šťastný, varhany

Vstup volný
Info: č. tel. 602 933 144, chlum.

varhany@seznam.cz

16. září 18 hodin
Marcel Zmožek

(znáte ze Šlágru TV)
Dům kultury Šluknov

KONCERTYPozvánky na září

4. září 14.00 hodin

ŠRAMLÍK
taneční odpoledne

Dům kultury Šluknov

21. září od 16.30 hodin
přednáška prof. Emila Tumy

Wenzel Karl – farář a botanik
Dům kultury Šluknov

23. a 24. září

Naše, vaše houby
výstava

Dům kultury Šluknov

25. září

Den lidové turistiky
Oppach (SRN)

28. září od 14.00 hodin
Václavská zabijačka

zámecký park Šluknov

ZA SPORTEM

20. srpna - 12.30 dětský, 14.00 hlavní závod
Okolo Vlčí  hory -  cyklistický závod 

Zahrady - Krásná Lípa

http://vlci-hora.mandaone.cz/

3. září
Tour de Zeleňák 2016 -  cyklistický závod

Lužické náměstí, Rumburk
http://tourdezelenak.cz/

17. září 
6. ročník Ústeckého půlmaratónu

Ústí nad Labem
Již po šesté se v září otevřou brány ústecké chemičky a celého statutárního 
města Ústí nad Labem pro profesionální i amatérské běžce z celého světa 

při ojedinělém běžeckém závodě, který je oceněn Mezinárodní asociací 
atletických federací (IAAF) zlatou známkou nejvyšší kvality. 

Ústecký kraj zařadil tuto akci mezi akce rodinného stříbra 
a dlouhodobě ji vnímá jako jednu 

ze stěžejních sportovních událostí celého roku. 
Registrace na všechny kategorie závodu je stále otevřená.

Bližší informace o závodě naleznete zde: http://www.runczech.com/cs/
akce/mattoni-1-2maraton-usti-nad-labem-2016/index.html 

a také: 
Ing. Martin Volf, 603 192 634, volf.m@kr-ustecky.cz 
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Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák
Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84

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

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě

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

 
Integrované centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Horní Poustevna

vyhlašuje 
výběrové řízení na pozici

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Druh práce: 
sociální šetření, sociální agenda, sociálně právní 
problémy, rozvíjení kvality poskytovaných služeb

Potřebné vzdělání: 
vzdělání úplné VOŠ nebo vysokoškolské 
- kvalifikace dle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2016
Lhůta přihlášení: 15. 8. 2016 do 12 hodin 

Bližší informace na www.ichp.cz
popřípadě u Ing. Lucie Vojtíškové

tel.: 736 752 589, mail: vojtiskova@ichp.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


