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Krásným, slunečným zářijovým ránem začal čtvrtý Lesnický den, který po-
řádá šluknovská střední lesnická a odborná škola. Jejími partnery byly opět 
firma Uniles a město Šluknov. Čtvrtý ročník oproti těm dřívějším poskytl 
něco navíc, a sice souboje v lesnickém pětiboji (na snímku F. Holiče záběr 
ze soutěžního klání).
Pojďme ale pěkně od začátku. Co letos šluknovská střední škola pro ná-
vštěvníky připravila? Velkým tahákem a oblíbenou částí lesnických slav-
ností se opět stal koncert trubačů školy pod vedením Martina Karbana. Lo-
vecká hudba v podání borlic a lesnic, které skvěle ovládají holky a kluci ze 
studijního oboru lesnictví, dokáže chytit za srdce nejen lesníky a myslivce, 
ale každého člověka, který dokáže ocenit tento druh hudby.
Mnoho lidí nalákal také Zdeněk Zahejský se svým povídáním o včelách. 
Poutavou formou dokáže laikům i kolegům včelařům předat své zkušenos-
ti a zážitky a dokáže pro včelaření nadchnout nové zájemce. Téměř každá 
obsazená židle ve velkém sále Šluknovského zámku svědčí o tom, že lidé 
pořád mají velký zájem o přírodu.
Nesmíme zapomenout na ukázku těžkého tahu koňmi. Firma Uniles, 
která na Lesnickém dni prezentovala svou techniku a také se představila 
v odvětví lesního školkařství, přivezla opět tažného koně a jejich zkušený 
kočí předvedl práci přibližování dřeva mnoha zvědavým očím návštěvníků. 
Stejný obdiv a zvědavost se odrážela ve tvářích těch, kteří navštívili sokol-
nický koutek. Blízké setkání s dravci a sovami je vždy povznášející.
Zemědělskou techniku na slavnosti představila také místní agro firma 
Zemědělství Houdek a několik dalších společností, za které jmenujme 

Nové veřejné bezbariérové toalety již v listopadu
V současné době probíhají stavební práce v rohové části náměstí Míru ve 
Šluknově, v jejichž rámci je realizován projekt „Modernizace turistické in-
frastruktury ve Šluknově – rekonstrukce sociálního zařízení“. Ten spočívá 
ve vybudování nových veřejných toalet, sloužících zejména pro turisty na-
vštěvující památky či naučné stezky v okolí města. Stávající toalety z 80. 
let byly již dlouhodobě nevyhovující a zejména svým interiérem návštěvní-
ky spíše odrazovaly. Nové sociální zařízení bude oproti stávajícímu navíc 
bezbariérově přístupné a součástí akce je i úprava okolí, včetně terénních 
úprav a výsadby nové zeleně. V rámci akce již proběhla demolice stávají-

cích záchodků, pokládka inženýrských sítí, položení nové základové desky 
a na počátku října i instalace samotného WC modulu. Nyní již k dokonče-
ní zbývají především terénní úpravy, včetně zpevněných ploch a výsadby 
nové zeleně. Zpřístupnění pro veřejnost předpokládáme v průběhu listo-
padu. Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České 

republiky z programu 
Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR.

Mgr. Martin Chroust

Lesnický den: síla, zručnost 
i chovatelské úspěchy
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Co o nás napsali na portálu cyklotoulky.cz:

Lesnický den: síla, zručnost i chovatelské úspěchy
například firmy Husqvarna a Agrozet České Budějovice. Krásnou práci se 
dřevem předvedl řezbář z Lipové Josef Pavlík, který své umění prezentoval 
na několika úchvatných výrobcích a potvrzoval 
rčení o zlatých českých ručičkách. Na estetické 
cítění působila také výstava špičkových fotogra-
fií Filipa Holiče a Romana Brože.
Kapitolou sama pro sebe byla výstava hub míst-
ního mykologického spolku. Návštěvníci ob-
divovali více než sto druhů hub, které zde byly 
k vidění. Šluknovští mykologové však nejen 
vystavovali, ale také radili a vysvětlovali a kaž-
dý měl u nich „dveře otevřené“. Za jejich práci 
v rámci Lesnického dne jim patří veliké podě-
kování a opět nám potvrdili, že jsou to naprostí 
houbařští profesionálové.
Pro nejmenší návštěvníky byly připraveny 
soutěže o sladké odměny. A jak už jsem zmínil 
v úvodu, pro dospělé byl přichystán silový pěti-
boj. Několik desítek odvážlivců změřilo své síly 
v netradičních disciplínách a jen jeden nejlepší si 
odnesl hlavní cenu. Zvítězili však všichni, kdož 
se odvážili na startovní čáru pětiboje postavit. 
Výkony siláků podporovali hlasitým fanděním 
ostatní návštěvníci, takže chvílemi byla atmo-

sféra naprosto dechberoucí a závodníci se vypjali k životním výkonům. Ni-
kdo se nezranil a všichni si odnesli jen skvělé zážitky z této disciplíny. O to, 
aby nikomu nekručelo v břiše a nikdo netrpěl v parném dni žízní, se skvěle 

staral kolektiv zaměstnanců a studentů školy 
a svou práci odvedli na jedničku.
Děkuji a velmi si této pomoci vážím.
Sluší se na závěr poděkovat všem organizáto-
rům slavnosti lesnické školy, protože přípra-
vy, jak už to u podobných akcí bývá, nebyly 
jednoduché, ale výsledek stál určitě za to. 
Děkuji všem, kteří nám pomohli, a velmi si 
vážím toho, že přijeli bývalí absolventi, a to 
dokonce i ti, kterým je již téměř osmdesát let. 
Myslím, že i mladší ročníky by si mohly udě-
lat radost a podívat se na místa svých studií. 
Přesto musím říci, že nám více než čtyři sta 
návštěvníků udělalo velikou radost. Další 
příležitost k návštěvě školy bude skýtat den 
otevřených dveří v arboretu (sobota 15. října) 
a na začátku listopadu (4. 11.), kdy se tradič-
ně uskuteční Hubertská jízda a zábava.
Takže s pozdravem Lesu zdar, se pro letošek 
loučíme a příští rok se těšíme na pátém Les-
nickém dni opět na shledanou. 

Text: David Hlinka, foto: Filip Holič

Dnešní Cyklotoulky nám ukážou 
cestu z nejsevernějšího města naší 
republiky do Národního parku 
Česko Saské Švýcarsko a představí 
nám Šluknovský výběžek tak, jak 
ho většina z nás nezná.
Hurá na sever
Abych pravdu řekl, nejsevernější 
výběžek České republiky a jeho při-
rozené centrum, tedy nejseverněji 
položené město u nás - Šluknov, 
mě vždycky trošku lákaly. Předsta-
voval jsem si Bohem zapomenutý 
kraj, kde jsou dodnes vidět stopy 
vysídlení a kde lišky dávají dobrou 
noc. Skutečnost je ovšem mnohem 
příjemnější. Samotný Šluknov se 
skládá ze čtyř částí (Nové Hraběcí, 
Císařský, Království a Rožany), kde 
jsou hned dva kostely, což vyvrací 
mou představu o Bohem zapome-
nutém kraji. A malebná krajina 
Šluknovského výběžku s nepříliš 
vysokými kopci, úhlednými vesnič-
kami a celkem přehledným turistic-
kým značením je přímo ideální pro 
cyklotoulky. V dosahu jsou hned dvě 
chráněné krajinné oblasti (Lužic-
ké hory a Labské pískovce) a dva 
Národní parky (České a Saské Švý-
carsko), díky nimž patří tato oblast 
k nejunikátnějším místům ve střed-
ní Evropě a tipů na výlety je tu tudíž 
nepočítaně. Přímo ve Šluknově je 
celkem hezké náměstí, v jehož stře-
du se tyčí barokní sloup Nejsvětější 
trojice, vedle něj stojí empírová kaš-
na se dvěma chrliči, jejíž jedinečnost 

 Svoz pytlů s tříděným odpa-
dem se uskuteční 7. listopadu 
2016. Sváženy budou žluté pytle 
s drobným plastem a PET lahve-
mi, oranžové pytle s nápojovými 
kartony a nově také zelené pytle 
s drobnými kovy, např. plechov-
kami od potravin, od krmení pro 
domácí zvířata, plechovky od piva 
apod. Pytle s vytříděným odpadem 
připravte na obvyklou trasu den 
předem, tj. v neděli 6. listopadu 
2016. Mapa svozové trasy je k na-
hlédnutí na stránkách města Šluk-
nov – vše o odpadech. 
 Upozorňujeme na to, že žluté, 
oranžové a zelené pytle s jiným od-
padem nebudou sváženy. Pytle na 
tříděný odpad obdržíte na MěÚ ve 
Šluknově, odbor rozvoje a životní-
ho prostředí, anebo v Technických 
službách Šluknov spol. s r. o., Cí-
sařský 378, Šluknov. 
Svoz popelnic a pytlů s biologicky 
rozložitelným odpadem se uskuteč-
ní ve dnech: 
úterý 4. 10.+ pátek 7. 10.; úterý 18. 
10.+ pátek 21. 10.; úterý 1. 11. + 
pátek 4. 11. Úterní svozy bioodpa-
dů se vztahují na území, kde je svoz 
černých popelnic vždy v pondělí 
a úterý, páteční svozy bioodpadů 
proběhnou v místech, kde je svoz 
komunálu od středy do pátku. 
O dalších svozech Vás budeme in-
formovat v dalším čísle Šluknov-
ských novin.

Za ORŽP Božena Naňáková

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU

spočívá v tom, že je vyrobená z jed-
noho kusu kamene a naproti nim 
dožívá nádherný secesní dům, který 
už má to nejlepší asi za sebou, prostě 
celkem normální náměstí. 
To, co ovšem na náměstí chybí a co 
je přitom tak trošku poznávacím 
znamením zdejšího kraje, jsou 
podstávkové tkalcovské domy. Co 

to je? Podstávkový dům v sobě spo-
juje tradici lužického či českého 
roubeného domu uzpůsobeného 
pro oblasti, kde v zimně teploty 
klesají dlouhodobě pod bod mrazu, 
a tradici franckého či durynského 
hrázděného jednopatrového domu, 
uzpůsobeného pro provozování 
řemesel. Takových domů neuvidíte 
v Čechách mnoho, naštěstí v okolí 

šluknovského náměstí je jich cel-
kem dost a některé z nich jsou po-
řád ve výborné kondici. Při důklad-
nější prohlídce města nemůžete 
přehlédnout jeho další zajímavost: 
Překrásně zrekonstruovaný zámek 
ve stylu anglické renesance, obklo-
pený hezky udržovaným anglickým 
parkem. S jeho návštěvou určitě 

neváhejte, už jen kvůli příjemné 
cukrárně, která je v jeho útrobách. 
A jako takové pietní rozloučení se 
Šluknovem doporučuji zastávku na 
místní Křížové cestě, kterou tvoří 
dvanáct zastavení a jejíž součástí je 
i Getsemanská zahrada a pomník 
padlým z 1. světové války. 
Více na: www.mesto-sluknov.cz.

Text a foto: Pavel Kozubek



ŠLUKNOVSKÉ NOVINY STRANA 3SLOVO STAROSTKY, INFORMACE

Vážení a milí spoluobčané,
máme tu podzim a v tomto období jsou již některé práce ve městě dokon-
čeny, na jiných se pilně pracuje. Dovolím si tento příspěvek věnovat právě 
tématu investičních akcí ve městě.
Náměstí
Na konci měsíce srpna byla dokončena druhá etapa rekonstrukce ná-
městí. Jistě není člověka, který by tuto radikální změnu nezaznamenal. 
Předlážděné celé náměstí, nové chodníky, více parkovacích míst, nové 
osvětlení, bezbariérový přístup, dva přechody pro chodce, to vše jistě při-
spělo ke zlepšení vzhledu centra našeho města a také ke zvýšení bezpeč-
nosti chodců a dopravy přes centrum města. Ještě v letošním roce budou 
plochy určené pro zeleň osázeny, aby v příštím roce bylo náměstí opravdu 
pěkným a příjemným místem pro nás, občany Šluknova, i pro návštěvní-
ky města.
Veřejné toalety
Původní veřejné toalety byly odstraněny a na jejich místo bude instalová-
na nová malá stavba veřejných toalet. Radikálních změn se dočká i okolí 
tohoto zařízení. Bude nově upravena veřejná zeleň, včetně nové výsadby. 
Veřejné toalety budou přístupné za zpoplatnění (5 Kč) po celých 24 hodin, 
což by mělo zajistit nejen jejich celodenní dostupnost, ale věřme, že i sluš-
nou hygienickou úroveň interiéru.  
Okna
I v letošním roce město investovalo do údržby bytových domů ve svém ma-
jetku. V bytovém domě čp. 590 v Jiráskově ulici bylo vyměněno 61 oken, 
včetně dveří, dále pak v DPS v Lužické ulici, kde bylo vyměněno 32 oken, 
včetně dveří. V letošním roce byla také vyměněna okna a dveře na hasičské 
zbrojnici v Království a také zbylá část oken na městské ubytovně. Výměna 
oken a dveří nejen pozvedne celkový vzhled objektů, ale zejména přispěje 
k zamezením úniku tepla, a to je velmi zásadní. I v příštím roce jsou pláno-
vány další postupné výměny oken a dveří u bytových domů, což jistě ocení 
zejména jejich nájemníci.
Mateřská školka
Jak jsem Vás již informovala, město bylo úspěšné při získání dotace na 
rozšíření oddělení v MŠ a na rekonstrukci zahradního domku ve Svojsí-
kově ulici. Stavební práce a úpravy probíhaly v letních měsících a provoz 
v novém oddělení pro malé děti ve věku od 2 – 3 let mohl být skutečně od 
1. září zahájen. Nové prostory jsou opravdu velmi pěkné a zahradní domek 
poskytuje krásné hygienické zázemí pro děti, které pobývají na zahradě. 
V MŠ v ul. Žižkova byly zrekonstruovány venkovní terasy, které jsou zcela 
odlišné od těch původních. Kdo půjdete okolo, jistě Vás zaujmou svou ba-
revností a hravostí. Věřím, že se líbí hlavně dětem a staly se pro ně příjem-
ným místem při pobytu v mateřské školce.
Budova městské knihovny
Budova městské knihovny, ve které se nachází i ordinace očního lékaře, 
prochází postupnou rekonstrukcí. V loňském roce byla opravena střecha, 
v letošním roce byla dokončena hydroizolace okolo celé budovy a úpravy ve 
sklepení. Další práce budou pokračovat postupně. 

Stromy v zámeckém parku
V letošním roce proběhlo 
historicky první kompletní 
odborné ošetření všech stro-
mů v zámeckém parku. Jed-
nalo se celkem o 73 stromů. 
Ošetření bylo více než nutné 
s ohledem na zdravotní stav 
jednotlivých stromů a potaž-
mo s ohledem na bezpečnost 
lidí, kteří se v parku pohybují. 
Chodník na Císařský
Měli jsme opravdu velikou 
radost z toho, že město bylo 
úspěšné při získání dotace na 
vybudování nového chodníku 
do Císařského. A sen, který 
trval několik desetiletí, se 
nyní stává skutečností. Práce na stavbě nového chodníku probíhají oprav-
du rychle a ještě v tomto roce bude moci být plně využíván chodci. V této 
části města je zajištění bezpečnosti chodců více než žádoucí, což mohou 
potvrdit zejména občané, kteří v této lokalitě žijí. Dovolím si i zmínit, že 
byl zrekonstruován i chodník v ul. T. G. Masaryka až ke kolejím. V součas-
né době se zpracovává projektová dokumentace na vybudování nového 
chodníku do Království a také na rekonstrukci celé plochy autobusových 
zastávek u Toposu. Tímto Vás chci informovat o tom, že v žádném případě 
nezapomínáme na občany z dalších částí Šluknova a postupně budou prá-
ce pokračovat i tam.
Pivovarský rybník
Jak jsem Vás již informovala, město koupilo do svého vlastnictví Pivovar-
ský rybník pod zámeckým parkem s tím, aby mohla být provedena jeho 
rekonstrukce a úprava okolí. Nyní již byly zahájeny práce na jeho rekon-
strukci. V letošním roce budou upraveny břehy a hráz, v příštím roce pak 
úpravou projde okolí rybníka a bude vydlážděna cesta podél zámecké zdi. 
I zde se dočkáme další upravené části našeho města, která bude tvořit uce-
lený celek spolu se zámeckým parkem.  
Veřejné osvětlení na sídlišti
Veřejné osvětlení na sídlišti je ve velmi špatném technickém stavu. Město 
podalo žádost o dotaci, bohužel jsme ji ale nezískali. Shodli jsme se v názo-
ru, že rekonstrukce veřejného osvětlení na sídlišti je opravdu velmi nutná, 
proto bude hrazena z rozpočtu města. Ještě v letošním roce dojde k výměně 
58 lamp, včetně stožárů na celém sídlišti. Bude to další část města, kde pro-
běhne kompletní výměna lamp veřejného osvětlení. 
Domnívám se, že v letošním roce byl a ještě bude odveden slušný kus prá-
ce, ze kterého budou mít užitek a radost mnozí z nás. Přeji Vám všem pří-
jemný a slunečný podzim.

Eva Džumanová

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ STAROSTKY S OBČANY MĚSTA

Dovoluji si pozvat Vás, občany našeho města, 
kteří máte zájem a čas, na veřejné setkání se starostkou, 

které se uskuteční 

ve středu dne 19. října od 16.30 hodin 
v 1. patře Šluknovského zámku. 

Opět máte možnost setkat se nejen se mnou, ale i s vedoucími jednotlivých odborů a 
vznášet dotazy a připomínky k dění ve městě.  

Všichni, kdo máte zájem se setkání zúčastnit, jste srdečně zváni!
Eva Džumanová
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Je to jistě chvályhodný a hodně po-
třebný počin. A zatímco jedni o du-
álním vzdělávání dlouhá léta jen 
mluví, jiní jednají.   
Dovolím si k tématu říct tři po-
známky:
1. První poznámka je osobní. Před 
tím, než jsem nastoupil před 22 lety 
na radnici v Krásné Lípě, praco-
val jsem ve strojírenském podniku 
(TOPOS resp. TOPOZ Lípa) a vy-
studoval strojní fakultu. Vím proto, 
jak zajímavé povolání je strojařina. 
A doufám, že všichni, co nastou-
pili do nové školy, najdou v tomto, 
na přesnost náročném a současně 
kreativním, řemesle zalíbení a ná-
plň svého budoucího pracovního 
života.
2. Druhá poznámka je naopak až 
moc obecná a týká se toho, v jakém 

Česká pohádka o sociálním bydlení

Dovolil jsem si v předcházejících 
článcích sociální témata pojmout 
s trochou nadsázky a ironie, která 
občas někým nebyla pochopena. 
Když jsem psal o tom, jak se mají 
u nás důchodci „dobře“, odkazoval 
jsem se na novinové články a inter-
pretaci statistik a snažil se právě toto 
zpochybnit. Při psaní o tzv. sociál-
ních dávkách, které ve skutečnosti 
sociální nejsou, jsem to ale vždy 
myslel vážně (opravdu jsem pro to, 
aby každý, kdo potřebuje pomoc 
v nouzi, ji také získal, ať už přes obec 
nebo od státu, ale pod kontrolou). 
V této souvislosti se mi od Vás do-
stalo mimo jiné upozornění na to, 
jak stát dává obcím na sociální byty 
veliké dotace, ale starostové je nevy-
užívají. Protože s tím mám osobní 
zkušenost, zkusím Vám na základě 
rámcových schémat odvyprávět (jen 
zjednodušeně - podmínky se v letech 
neustále mění), jak jsou tyto státní 

dotace „výhodné“.
Jedna část dotací směřuje na výstav-
bu domů s pečovatelskou službou 
(DPS) a podobné. Tady se obce do-
káží docela dobře uplatnit, zejména 
kdyby se podmínky podařilo ještě 
trochu vylepšit, zjednodušit a přidat 
peněz. Jako město Krásná Lípa jsme 
z těchto dotací postavili dva velké 
DPS se 65 byty. Tyto byty jsou v tom-
to režimu uspokojivě využívané. 
Vedle toho ale existují další dotace 
na sociální bydlení, které mají být 
využívány pro sociálně nejpotřeb-
nější, to je například pro bezdo-
movce a ty, co žijí ve zcela vybydle-
ných bytech. Zde už jsou podmínky 
tak mimo, jak jen můžou být. V zá-
sadě je podpora dvěma směry při 
využívání těchto dotací:
1. Stát přidělí dotaci, a to i neveřej-
ným subjektům, na nákup sociální-
ho bytu, a to až do výše 400 tisíc Kč 
(za což v našem regionu seženete 
byt v pohodě), resp. podíl dotace 
může činit až 95% nákladů na byt. 
Zásadní podmínkou je ubytovat po 
dobu dvou let sociálně potřebného. 
To je v zásadě vše. K tomu je navíc 
od státu možné získat měsíční pří-
spěvek na nadstandartní nájem, 
včetně vysokých záloh a služeb. No, 
neberte to. Výsledky vidíme! Snahy 
o změnu jsou neprůchozí. 
2. Obec také může získat dotaci na 
nový „sociální“ byt, který však musí 
zrekonstruovat podle neuvěřitelně 
přísných pravidel, včetně zajištění 
energetických úspor (vše se teď pře-

počítává na emise CO2). Navíc re-
konstrukce musí proběhnout pou-
ze na základě stavebního povolení. 
Na takový byt nabízí stát obcím 
550 tisíc Kč. Aby ale obec dokázala 
splnit všechny ty přísné podmínky 
a předpisy spojené s rekonstrukcí 
takového „sociálního“ bytu, není 
zmíněná částka zdaleka dostačují-
cí a obec musí investovat další své 
peníze z obecního rozpočtu. Stát 
tímto způsobem donutí obec k vy-
tvoření absolutně nejluxusnějších 
městských bytů, jaké si lze za dané 
situace představit, ve kterých může 
ubytovat jen ty sociálně nejpotřeb-
nější a nejchudší (není obtížné si 
představit, co této bytové politice 
říkají ostatní nájemníci v obvyklých 
obecních bytech nebo běžní obyva-
telé, čekající na přidělení obecního 
bytu nebo ti, co investují do svého 
domu). Nájemní smlouvu v tako-
vém luxusním bytě přitom může 
potřebný člověk získat maximálně 
na dva roky. A co pak s ním? Vy-
hodit ho zpátky na ulici? Opravdu 
velmi zodpovědné vůči potřebným 
i všem ostatním, není-liž pravda. 
Přitom by stačily pro zajištění so-
ciálních bytů rozumné podmínky 
s potřebou daleko nižších investic, 
které by všem vyhovovaly. Napří-
klad v rámci tzv. inovativních pro-
jektů mohla Krásná Lípa získat na 
opravu bytu pro sociální účely do-
taci ve výši 50 tisíc Kč, a za přímé 
účasti té skupiny lidí, které bylo po-
třeba pomoci, se v bytě jednoduše 

Se začátkem nového školního roku začala v TOSu 
Varnsdorf působit nová střední škola

stavu je naše střední školství, nejen 
v oboru strojním. Bohužel, deset, 
patnáct let všichni sledujeme, jak se 
zničilo středoškolské a především 
učňovské vzdělávání (to vysoko-
školské na tom není v mnohých 
ohledech o moc lépe. A o přístupu 
centrálních státních úřadů k zá-
kladnímu školství bych mohl, ob-
zvláště po minulém školním roce ze 
zkušenosti v Krásné Lípě, vyprávět 
nekonečně smutné příběhy…). 
V zásadě se již všichni shodnou na 
tom, že současný systém je dost 
špatný, ale velmi málo se reálně ze 
strany odpovědných mění. Zatím-
co školy vypouštějí do světa další 
a další často málo užitečné, čerstvě 
dospělé lidi, různých prazvláštních 
oborů, kontrolorů, teoretiků a tzv. 
manažerů všeho druhu, kteří ne-

mají uplatnění, o šikovného řeme-
slníka člověk zavadí stále méně. Vě-
řím, že pokud se mladí lidé, kteří se 
dají na učební obor, budou snažit, 
vyrostou z nich uznávání a vyhledá-
vaní odborníci. To je více než rádo-
by vzdělaný „manažer“ či ouřada, 
kterých je všude mnoho a mnoho.  
3. Třetí poznámka směřuje k lidem. 
Nic se neudělá samo, za vším musí 
být práce, vůle, energie, finance 
atd. A ještě daleko důležití jsou lidé, 
tým lidí, kteří se sjednotí a jdou za 
svým cílem. A hlavně pak respekto-
vaná osobnost, která věc prosazuje 
a velí jí. A toto vše ve společnosti 
TOS najdete. A právě díky tomu 
se podařilo otevřít novou střední 
školu. Chtěl bych moc ocenit práci 
této významné regionální společ-
nosti a poděkovat panu předsedovi 

zbudovalo sociální zázemí, kuchyň 
a zajistila se drobná vylepšení, jako 
třeba výmalba či oprava oken. Za 
násobně nižší veřejné peníze jsme 
tak mohli vytvářet slušné (nikoli 
luxusní) bydlení, a to s aktivním 
přiložením ruky k dílu těmi, kterým 
měl byt posléze sloužit.  
Tento rozumný přístup stát na-
hrazuje tlačením obcí do utrácení 
enormních peněz na vybudování 
luxusního bydlení pro lidi, kteří se 
ocitli na ulici nebo bydlí v „neby-
tech“, aby je z takového luxusu po 
dvou letech opět do „nebytů“ nebo 
na ulici vyhodil. 
V tomto kontextu už není tak nepo-
chopitelné, proč někteří využívají 
některé státní dotace na sociální 
bydlení jako o život, a proč se raději 
starostové velikým dotacím na so-
ciální bydlení stejně často vyhýbají. 
Přitom by to bývalo šlo normálně 
zařídit. To by ale rostoucí počet 
úředníků nesměl vytvářet stále 
více blbostí na pozadí toho, jak si 
sociální demagogie představuje bu-
dování tzv. sociálního státu – čím 
více napumpujete do těchto a po-
dobných nesmyslů peněz ze státní-
ho rozpočtu, tím více jste sociální. 
Po několikaletém upozorňování 
starostů na nefunkčnost systému, 
namísto řešení a po přecházejících 
opakovaných slibech, slyšíme už 
třetím rokem, že se vše vyřeší záko-
nem o sociálním bydlení. Četl jsem 
jen kousek návrhu. Nesmysl. Tudy 
tedy cesta opravdu nevede! 

Správní rady TOS Varnsdorf Janu 
Rýdlovi a týmu okolo něj za tento 
počin. Zatímco odpovědní za škol-
ství ve veřejné správě často žvaní, 
jiní konají. Důležité také je, že do 
projektu se zapojily další strojíren-
ské firmy v regionu. 
Věřím, že se podaří podobné ak-
tivity i dalším a získají skutečnou 
podporu ze strany státních úřadů 
a kraje.
Ještě jednou bych za to chtěl podě-
kovat, přeji všem úspěšné zahájení 
nového školního roku nejen v této 
nové škole. Studentům přeji, aby 
se toho mnoho naučili, protože ve 
škole, spojené přímo s úspěšný-
mi firmami, mají pro to ty nejlepší 
předpoklady.
Tak do toho! 

Zbyněk Linhart
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Poslední velké hlasování o Brexitu 
nebylo ani tak hlasováním o EU, 
jako o celkové atmosféře a náladě 
lidí především z regionů a jejich 
otrávenosti z toho, jak věci veřejné 
fungují a jaké jsou rozpory v tom, 
co se na vrcholné úrovni předstí-
rá a co se reálně děje. I u nás je 
to v mnohém podobné a kritika 
poměrů, fungování veřejných in-
stitucí, systému, EU atp. je často 
chápána jako nepatřičná a škodlivá 
(tady není od věci poznámka, že ti, 
co mají nejvíce v puse Evropskou 
unii, ti často nejvíce pošlapávají 
její základní principy, jak když na 
„nezávislé“ státní úřady a instituce 
dosazují ve velkém spolustraníky 
a kámoše, přikryti zákonem o stát-
ní službě, tzv. výběrovými řízeními 
(cha), hlavně nezávisle). Pokud ale 
někteří argumentují tím, že kritika 
EU a poukazování na selhávání 
systému (evropského i státního) 
je něco, co nahrává např. Rusku 
a dalším zájmům (což je i, bohužel, 
pravda), nemůžeme se jen kvůli 
tomu ujišťovat, že s EU a státní 

Předstírání „seriózních“ politiků nás vede špatným směrem
správou je vše v pořádku a že naše 
veřejné instituce zvládají své role. 
Že jen lidi to pořád nechápou… 
Co lidi ale určitě chápou, je zvětšu-
jící se rozpor mezi deklarovanými 
hesly a skutečností. Proklamuje se 
v rámci kohezní politiky vyrovná-
vání rozdílů mezi regiony – místo 
toho se dále prohlubují (viz např. 
dvacet let úpadku Ústeckého kra-
je). Deklaruje se podpora malého 
a středního podnikání – a největší 
dotace a podpory dostávají velké 
korporace. Předstírá se boj s chu-
dobou - a zvětšuje se počet sociálně 
vyloučených lokalit. Deklaruje se 
ochrana přírody – a výsledkem jsou 
zbytečně utracené peníze a omezo-
vání lidí. Deklaruje se, jak je veřej-
ná správa blíže lidem, a posledních 
20 let se děje pravý opak. Sociální 
dávky jsou často asociální a víc 
slouží flákačům a spekulantům, 
než chudým. Podpora vzdělávání 
nevede k větší vzdělanosti. Podpora 
vědy a výzkumu je v nepřímé úměře 
k množství přihlášených patentů. 
Mohl bych uvést mnoho dalších 

konkrétních příkladů, jak neefek-
tivně funguje veřejná správa a jak se 
ani s těmi evidentními hloupostmi 
nechce nic dělat a jen se místo toho 
přidávají další tisíce byrokratických 
drobností, detailů a pitomostí.
Předstírání, že se něco dělá, je spo-
jeno nejen s neschopností státní 
správy něco reálně a racionálně řídit 
a s jejím přebyrokratizováním, ale 
i s nerovným přístupem. Na jedné 
straně stát přiděluje miliardové za-
kázky a nikdo neřeší, proč politici 
a úředníci nezrealizovali výběrové 
řízení, které by zajistilo mnohem 
výhodnější podmínky. Zato na 
spolky a obce se v rámci boje proti 
korupci vymýšlejí nové předpisy, 
posílají kontroly, vystavují penále 
a vedou správní řízení. Kvůli tisíci-
korunovému dluhu je systém scho-
pen posílat lidi do exekucí. Nejen 
drobné živnostníky a podnikatele 
stát omezuje stále větším množství 
povinností, kontrol a byrokracie, ve 
které už se nedá ani orientovat, na-
tož něco s právní jistotou podnikat.  
U velkých korporací ale nechává stát 

bez povšimnutí unikat miliardy do 
zahraničí a v daňových „optimali-
zacích“.
I když se snažím v rámci omeze-
ných možností senátora připravo-
vat se stejně smýšlejícími kolegy 
pozměňovací návrhy k alespoň 
některým zbytečnostem předklá-
daným Sněmovnou, či lépe řečeno 
úřednicko-politicko-lobbistickou 
mašinérií, podáváme ústavní stíž-
nosti, nehlasujeme pro další a další 
legislativní blbosti obalené zdáním 
dobra apod., nemáme, bohužel, 
dost sil a kompetencí k tolik potřeb-
né rekonstrukci systému. Strany, 
politici a někteří další, kteří jsou 
tvůrci a součástí tohoto systému, 
jsou s ním totiž propojení a srostlí 
minimálně posledních patnáct dva-
cet let a zcela tak zabetonovaní ve 
svých pozicích. Ale i oni se budou 
při jejich pokračujícím nalhávání, 
jak je vše v pořádku a při předstírá-
ní něčeho jiného, než se reálně děje, 
stále častěji divit, jak a koho ti lidé 
volí, či jak hlasují. 

Váš senátor Zbyněk Linhart

Výsměch ministerstva pro místní rozvoj 
venkovu a místním akčním skupinám 
Ministryně pro místní rozvoj Karla 
Šlechtová odpověděla začátkem 
září 2016 hejtmanům na dopis, 
který se týká zamrzlých Strategií 
komunitně vedeného místního 
rozvoje (SCLLD). Termín SCLLD 
se používá pro dokumenty, kte-
ré musely zpracovat Místní akční 
skupiny (MAS), aby mohly na ven-
kově přerozdělovat prostředky ze 
Strukturálních fondů 2014-2020. 
Předtím, než budou moci MASky 
vyhlásit první výzvy, musí SCLLD 
projít schválením Ministerstva pro 
místní rozvoj (MMR) a dalších mi-
nisterstev (MPSV, MŽP, MZ). 
Podle paní ministryně je jako ob-
vykle všechno pod kontrolou, tech-
nické i metodické problémy jsou 
vyřešené. Podle ní je chyba na stra-
ně MASek, protože 99% jejich 300 
stránkových žádostí se vrací k pře-
pracování, neboť chybovost ve fázi 
věcného hodnocení je 100% a vra-
cené a přepracovávané SCLLD se 
musí znovu kontrolovat, což gene-
ruje další kapacitní nároky na nové 
úředníky nejen na MMR atd. 
Realita je taková, že u CLLD se jed-
ná o nejbrutálnější překroucení vý-
znamu slova subsidiarita, jaké kdy 
v historii členství ČR v EU existo-

valo. I kdyby člověk chtěl vymyslet 
teoreticky nějaký negativní příklad 
toho, jak by nikdy nemělo vypadat 
zacházení s prostředky z evrop-
ských fondů na místní úrovni, ne-
dokázal by v nejhorších fantaziích 
vymyslet něco tak šíleného a zcela 
proti původnímu smyslu, než jak to 
probíhá v realitě v ČR.
Že je chybovost SCLLD 100%, že se 
jich 99% vrací k přepracování – zna-
mená to, že je všech 186 MASek po 
celém území ČR naprosto neschop-
ných? Nebo to je tím, že jsou pravi-
dla a systém tak nepřehledné, zma-
tené, nejasné, náročné a neustále se 
měnící v čase, že prostě není možné 
podat žádost o přerozdělování i při 
maximální snaze bez chyb? 
V roce 2013 až 2014 MASky mapo-
valy potřeby ve svých územích pro 
jejich budoucí financování a zpraco-
vávaly na to své strategie. Takové byly 
do té doby jakési mlhavé instrukce. 
Až v roce 2015 začaly z MMR vypa-
dávat konkrétnější metodiky, větši-
nou s kouzelným názvem jako např. 
„Metodické stanovisko ministryně 
pro místní rozvoj č. 1 k Metodickému 
pokynu pro využití integrovaných ná-
strojů v programovém období 2014-
2020 k integrovanému nástroji Ko-

munitně vedeného místního rozvoje 
(CLLD)“. Z nich vyplynulo, že už ne-
jde o skutečné potřeby na venkově, 
ale že MASky budou přes SCLLD 
moci financovat jen ty priority, které 
už jsou dopředu nastavené v operač-
ních programech. MASky tak muse-
ly, a to až v roce 2015, začít své stra-
tegie předělávat, přičemž priority, 
opatření, pravidla a procesy musely 
kopírovat priority, opatření, pravidla 
a procesy operačních programů z ná-
rodní úrovně. Lidé z MASek museli 
obsáhnout každý z operačních pro-
gramů a načíst k tomu tisíce stránek, 
specifických pravidel, rozdílných 
procesů a postupně  vydávaných me-
todik a návazně na to přepisovat své 
strategie. Všechny ty 300 stránkové 
strategie od více než 180 MASek, kte-
ré teď musí přetížené MMR a další re-
sorty číst, hodnotit a schvalovat, jsou 
úplně zbytečné, neboť v podstatě jsou 
jen duplicitní s národní úrovní. Stej-
ně jako jsou vyhozené peníze za zpra-
covávání a přepracovávání SCLLD, 
za stovky kontrolujících úředníků na 
ministerstvech, přišla nazmar všech-
na ta energie věnovaná analýzám 
a strategiím. Stejně jako čas, který 
kvůli tomu všichni ztrácí. Rozdíl pro 
žadatele je jen v tom, že na venkovské 

úrovni budou veškeré procesy přes 
MASky mnohem déle trvat, resp. už 
trvají, protože každý jejich krok chtějí 
dopředu schvalovat MMR a další za-
pojená ministerstva. MASky přišly 
o svůj smysl i o svou autonomii. Na 
skutečné potřeby v regionech kašle 
MMR úplně. 
Jsme v druhé polovině roku 2016. 
Už třetí rok by subjekty na venkově 
mohly realizovat své projekty z ev-
ropských fondů 2014-20. Přesto 
dosud žádná z MASek nemůže vý-
zvy ani vyhlašovat a prostředky pře-
rozdělovat, protož není nic schvále-
no. Ani v nejmenším to není jejich 
chybou. Je to od počátku naprosté 
selhání MMR. Jako hodně černý 
humor ministerstva na tomto poza-
dí, kdy MASky ani roce 2016 nejen 
nemohou vyhlašovat výzvy, ale ani 
dosud nemají převedené prostřed-
ky na svůj vlastní provoz, vyzní tře-
ba jeden z požadavků implementa-
ce SCLLD, že MASky musí do roku 
2018 z IROP na projekty vyčerpat 
27% alokace, jinak vůči nim MMR 
bude uplatňovat sankce. 
Ať žije subsidiarita v českém prove-
dení. Není to na venkovský pomník 
nebo alespoň sochu na nějaké past-
vině pro paní ministryni?
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Přiblížil se čas návratu z dovole-
né domů, do České republiky, do 
Šluknova… Přemítám o tom, jestli 
se těším. Ale ano, doma je doma. 
Na Slunečním pobřeží běžel život 
bez jakýchkoli starostí, ale co to je 
- bezstarostný život, že?
Chtěl bych se s Vámi podělit o pár 
poznatků, postřehů či chcete-li do-
poručení, co a jak v Bulharsku a jací 
jsme my, Češi, v cizí zemi.
Předně musím konstatovat, že Bul-
haři jsou naprostí pohodáři. Jen tak 
je něco nerozhází, prostě takové 
“piánko”. Mám pár příkladů.
1. Stojím v recepci hotelu a re-
cepční, i když o Vás ví, má dost 
času. Vstane až za chvíli, co kdy-
byste si svoji žádost přece jen roz-
mysleli. Zkušenost nejen moje.
2. Další, trochu nepříjemná zkuše-
nost… Ihned po příjezdu do místa 
pobytu jsem zakoupil pár pohledů 
(pěkných, což o to) pro kamarády 
a známé, na poště opatřil patřič-
nou poštovní známkou s tím, že je 
napíši až v hotelu. Bylo mi řečeno, 
že mohu dopisnice předat k odeslá-

ní i na recepci. Totéž jsem i udělal 
- a pointa? Jsem doma již přes dva 
týdny a pohlednice nikde. Došla 
zatím pouze jedna a to jen proto, 
že ji kamarád posílal až po návratu 
domů z České Lípy. Tímto se všem 
známým a kamarádům omlouvám 
- snad ještě přijdou; delegátka z CK 
Neckermann Lucka mi přes FB 
sdělila, že dva měsíce žádná doba 
(prý “Willkommen in Bulgaria”). 
Takže zhruba na Vánoce? Opět zku-
šenost nejen moje.
3. A přece jen ještě jeden příklad… 
Zajímavá organizace práce. Jsem 
v Bulharsku poprvé, ale moje mi-
nulé zkušenosti byly takové, že 
strava “all inclusive” byla napros-
to bez potíží. Jednotlivé druhy po-
krmů byly prostě rozmístěny po 
celé “hale”, přístup k nim byl vždy 
z několika stran, a proto i bez dlou-
hých zástupů. Zde však jsou stoja-
ny umístěny v jedné řadě a přístup 
k nim pouze z jedné strany, taková 
naše “závodní” jídelna. I když jsem 
chtěl pouze polévku, vystát jsem 
musel celou dlouhou frontu, což 

bylo i 45 minut. Jinak však pokr-
my chutné (to ostatně poznáte na 
ostatních národech - viz níže), vše-
ho dostatek. Pouze káva, čímž trpěl 
kamarád, k dostání pouze u snída-
ně a odpolední svačiny.
Víte proč takový název článku? 
Vypozoroval jsem totiž, že my Češi 
patříme k nejukázněnějším a nej-
skromnějším národům na světě 
(i přes naše nedostatky). Nevím 
však, je-li to dobře.
Byli s námi ubytováni převážně 
mladí Rusové, polské a maďarské 
rodiny. Občas byla k zaslechnutí 
i němčina, ale “fakt” sporadicky. 
Rusové jsou velmi hluční, nehledí 
na druhého a s nikým se kupodivu 
moc nebaví, ač se říká, že jsou vel-
mi přátelští a pohostinní. Na talí-
ře si naloží neuvěřitelné množství 
hranolek, zalijí kečupem a přiloží 
něco málo masa a zeleniny. Jsou 
však k hostitelům velmi neuctiví - 
třeba i polovinu porce nechají na 
talíři (i na stole a podlaze - na té to 
ještě s “gustem” rozšlapou) a ode-
jdou. 

Poláci jsou zase velmi vynalézaví 
(i když to je spíše “vyčůranost”!?). 
Všichni řádně stojíme v zástupu 
u hlavních dveří do jídelny a čeká-
me, až číšník otevře. Ne tak Poláci 
- objevili menší dveře v rohu jídel-
ny a celou frontu tak předběhnou. 
Poznámky ostatních jim vůbec ne-
vadí. Nemám je moc v lásce, jejich 
chování mě v tomto jen utvrdilo. 
Zvláštní kapitolou jsou Maďaři. Už 
jenom proto, že jim vůbec nikdo 
nerozumí. Blahořečím angličtinu, 
pár slůvek dají dohromady i oni. 
Chválím totiž maďarského premi-
éra Viktora Orbána a jeho postoj 
k uprchlické krizi. Jsou na něho pa-
třičně pyšní.
A závěrem? Bulharsko ano, spoko-
jenost. Ale jednou. Našel jsem tam 
pár nových přátel, poznal zajíma-
vou zemi, ale příště zase jinam - jiná 
země, jiní lidé, jiné zážitky. Chtěl 
bych poznat Moskvu (snad duben 
2017) a poté v létě Tenerife. Pokud 
se mé plány uskuteční, určitě se 
s Vámi o nové zážitky podělím.

Text: Jiří Mikisch

Vím, co by Češi v cizině jistě nikdy neudělali…

Dnešní tip na výlet pro Vás píši na 
stejném místě v malebné hospůdce 
na Moravě, v Miloticích, kraji vý-
borného vína a úžasných lidí… 
Je to přesně tři měsíce, kdy jsem 
tu byl poprvé a rád se sem opět 
vracím. Dnes večer mě ještě čeká 
oslava narozenin ve vinném sklípku 
u kamaráda Leoše. Mám je sice až 
v listopadu, ale, bohužel, se sem již 
letos nedostanu. Tak vlastně svoje 
padesátiny oslavím dvakrát.
Teď už ale ke slíbenému výletu. Je 
krásná slunečná sobota a já ko-
nečně navštívím vytoužené Jetři-
chovicko. V loňském roce, když 
jsem pracoval ve Šluknovském 
zámku, zakoupil jsem si knihu 
Tulákům Jetřichovicka – je sice 
dražší (750 Kč), ale stojí opravdu 
za to. Už víte, o čem bude dnešní 
povídání?
Odjíždím s kamarádem Jardou vla-
kem do Brtníků, ale to pravé dobro-
družství začíná teprve přestupem 
do „staré“ klasické lokálky v Miku-
lášovicích.
První kroky mě vedou do „íčka“ 
v Brtníkách. Je zde prodejní výsta-
va minerálů; dozvídám se však, že 
zítřejším dnem se informační cent-
rum ruší. Jak vidno, ne vždy je sou-
kromník lepším hospodářem než 
stát či město… Pokračuji směrem 

na vesničku Kopec. Musím podot-
knout, že takhle krásnou a uprave-
nou vesničku jsem viděl naposled 
v sousedním Německu a prosím 
pozor – na již výše zmíněné Moravě 
– Milotice. Kvalitní asfaltová cesta 
je lemována zrekonstruovanými 
podstávkovými domy s nádherně 
upravenými zahradami.
Míjíme tzv. Vlčí desku, ke které 
se pojí pověst o mladém myslivci, 

jenž na tomto místě v 17. století 
zabil dva vlky. Pokračujeme dále 
Kyjovským údolím po „modré“ 
a přicházíme k odbočce na Hadí 

pramen. U pramene doporučuji 
vylít Dobrou vodu z Tesca či Penny 
a naplnit láhve skutečně dobrou vo-
dou ze studánky u pramene.
Procházíme kolem Černé brány, 
míjíme rozcestník Panenská jedle 
a pomalu se blížíme k vytoužené 
Tokáni. „Na Tokáni“ je název bý-
valé hájovny a skupiny přilehlých 
srubů v alpském stylu asi 3 km 
severovýchodně od Jetřichovic. 

V současné době se zde můžete za 
velmi výhodnou cenu ubytovat, po-
chutnat si na výtečné kuchyni a po-
pít dobrého pivka či vínečka – vše 

s velmi příjemnou obsluhou. Po ko-
fole vyrážíme směr Pavlínino údo-
lí. Nutno vidět! Majestátní skály, 
meandrující potok… A víte vlastně, 
co slovo „meandrující“ vlastně zna-
mená? Tušil jsem, že se v podstatě 
jedná o zákruty (zátočiny) potoka, 
nicméně pro jistotu jsem nahlédl do 
Wikipedie. Co mě zaujalo je, že se 
v potoce nacházejí minerály, které 
jsem doposud viděl pouze na ostro-
vě Tenerife.
Po 25 km přicházíme do vesnič-
ky Rynartice, čekáme na autobus 
a domů… Výlet je nenáročný, s mi-
nimem vrcholů. Někomu nemu-
sí vyhovovat délka trasy, je však 
možno kdykoli ji zkrátit. Závěrem 
bych chtěl ještě jednou všem milov-
níkům turistiky doporučit ke koupi 
již jednou zmiňovanou knihu Tulá-
kům Jetřichovicka (k dostání např. 
na našem zámku). 
A ještě malá připomínka – fotogra-
fie z výletu najdete tradičně na mi-
kisch.rajce.idnes.cz.

Text a foto: Jiří Mikisch

Výlet z kraje výborného vína do Brtníků
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SVS ve Šluknově odstraní další kanalizační výusť DC116
Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Děčínsku další 
plánovanou investiční akci roku 2016, vedoucí ve Šluknově k odstranění 
kanalizační výusti DC116 do bezejmenné vodoteče pod Pivovarským ryb-
níkem. To bude zajištěno vybudováním nové gravitační splaškové kana-
lizace, která bude napojena na kanalizační systém města, zakončený na 
místní čistírně odpadních vod. 

Informace k podání žádosti o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací z rozpočtu města na rok 2017
Usnesením č. 9/54R/2016 ze dne 
22. srpna 2016 schválila Rada 
města Šluknov Program pro po-
skytování neivestičních účelových 
dotací z rozpočtu města Šluknov 
na rok 2017 včetně příloh (Žá-
dost o neinvestiční účelovou do-
taci, Kritéria hodnocení žádostí 
o poskytnutí neinvestiční dotace). 
Program, zveřejněný na webových 
stránkách města, je určen na pod-
poru neziskových činností a akcí 
zaměřených na děti, mládež a pro 
širokou veřejnost, za účelem zlep-
šení kvality života, nebo prevence 

kriminality. 
V případě zájmu o poskytnutí ne-
investiční dotace je potřeba, v sou-
ladu s tímto programem, předložit 
formulář žádosti a přiložit kopie 
povinných dokladů a tyto odevzdat 
v termínu do 31. 12. 2016 v poda-
telně  MěÚ Šluknov nebo zaslat 
na adresu úřadu (Městský úřad, 
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, ID: 
8jkbbf3). Uvedený formulář je 
k dispozici u vedoucí Odboru eko-
nomického a na webových strán-
kách města v sekci Odboru eko-
nomického. Termín odevzdání je 

pro všechny žadatele závazný. Na 
žádosti podané po tomto termínu 
nebude brán zřetel. Poskytnutí do-
tace bude podmíněno uzavřením 
„Veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu města Šluknov na rok 
2017“, vzor byl schválen Radou 
města usnesením č. 10/54R/2016 
a je k nahlédnutí taktéž na webo-
vých stránkách města. Smlouva 
bude  vázána na konkrétní účel, její 
dodržení podléhá kontrole (vyúčto-
vání, čerpání a dodržení účelovosti 
dotace - faktury, paragony, atd....).

Žádost musí podat všichni žadate-
lé, kteří mají o podporu z rozpočtu 
města zájem (včetně těch, kterým 
byly v minulosti poskytovány pro-
středky bez písemné žádosti). 
V souladu s ustanovením zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů, rozhoduje 
o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města v jednotlivých případech do 
výše 50 000 Kč Rada města Šluk-
nov a o dotaci nad 50 000 Kč Zastu-
pitelstvo města Šluknov.

Ing. Jana Kociánová
vedoucí Odboru ekonomického

Ing. Bronislav Špičák, generální 
ředitel Severočeské vodárenské 
společnosti, uvádí: „Z letošní cel-
kové částky na investice 1,27 mi-
liardy korun dáváme téměř 80 %, 
tj. 992 milionů korun, na obnovu 
vodohospodářského majetku spo-
lečnosti a zbytek jde na strategické 
investice. Zahajovaná stavba ve 
Šluknově patří do kategorie strate-
gických investic. Odstraněním ka-
nalizační výusti totiž dojde ke zlep-
šení životního prostředí, protože 
splaškové vody od cca 160 připoje-
ných obyvatel budou místo vypouš-
tění do potoka odváděny na čistírnu 
odpadních vod k přečištění.“
Více o stavbě:
Splaškové a dešťové vody z části 
ulic Karlovy a Křečanské a z ulic 
Fügnerovy, Jiřího z Poděbrad 
a K. H. Máchy jsou odváděny be-
tonovou kanalizační stokou vnitř-
ního průměru 300 až 500 mm 
a bez přečištění vypouštěny výustí 
DC117 do bezejmenné vodote-
če pod Pivovarským rybníkem. 
Na stoku je napojeno 61 objektů 
s celkem téměř 160 obyvateli. To 
je z hlediska legislativy nežádoucí 

stav, proto SVS rozhodla o realizaci opatření, jež vypouštění odpadních 
vod bez přečištění zamezí. 
V rámci investiční akce SVS bude k odstranění této kanalizační výusti 
vybudována nová odlehčovací komora pod č. p. 918 a nová gravitační 
splašková kanalizace, která splaškové vody odvede do ulice Sídliště 
a tím do kanalizačního systému města, zakončeného na ČOV. K tomu 

bude použito kameninové potrubí 
vnitřního průměru 300 mm v délce 
507,26 metrů a vnitřního průměru 
400 mm v délce 2,74 metrů. Stav-
ba bude provedena v otevřeném 
paženém výkopu, převážně v ze-
lené ploše ve vlastnictví města. 
Závěrem dojde k obnově povrchů 
v rozsahu dotčeném stavbou. ČOV 
Šluknov má kapacitu 7 000 EO 
(ekvivalentních obyvatel) a v sou-
časnosti jsou na ni přiváděny 
odpadní vody od 2 155 EO – její 
kapacita má proto dostatečnou re-
zervu i do budoucna. 
Investorem stavby je SVS. Staveb-
ní práce mají začít v následujících 
dnech, a podle schváleného har-
monogramu mají být dokončeny 
do 15. prosince 2016. 
Z hlediska charakteru investic jde 
o strategickou investici.  Pro okres 
Děčín SVS pro rok 2016 napláno-
vala dohromady 18 staveb k obno-
vě majetku i strategických (vyvola-
ných legislativou), a to o celkovém 
objemu investic 168,6 milionů ko-
run bez DPH. 
Více informací na www.svs.cz.

Mgr. Jiří Hladík

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

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

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

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

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

po - pá: 18.00 - 21.00; so, ne, sv: 10.00 - 19.00
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Od prvního květnového dne jste měli možnost navštívit společnou vý-
stavu panenek typu Barbie. Polovinu výstavního sálu ve druhém patře 
našeho zámku zaplnily Barbie paní Květuše Adámkové. Ta na těchto 
nádherných panenkách představovala dámy z minulých století. Měli 
jste tak možnost vidět Královnu ze Sáby vedle Marilyn Monroe. Druhá 
polovina sálu byla věnována menším zájemcům. Na háčkovaných pa-
nenkách paní Simona Macerodová a Kateřina Citová předvedly krás-

Šluknovský zámek (RIC)

 č. tel. 412 332 711, 
+420 739 593 014, 

e-mail: ic@mesto-sluknov.cz

Provozní doba:
9:00 - 12:00  12:30 - 17:00

Denně vč. víkendů

Šluknovským zámkem 

se provází 

od 2 přítomných osob.

Jak se Vám líbila výstava panenek typu Barbie?

Každé roční období je vhodné pro 
konání svatebních obřadů, a pro-
to si Vám opět dovolujeme nabíd-
nout slavnostní okamžik Vašeho 
sňatku ve zrekonstruovaných 
prostorách zámku. 
Nejžádanější termíny jsou v měsí-
cích červnu až září, proto je vhod-
né si termín svatby rezervovat 3 
až 6 měsíců předem a to s již vypl-
něným dotazníkem, jinak nebude 
rezervace možná.
Nabízíme: Svatební obřady na 

Váš svatební den na zámku? 

hlavním sále zámku (reprezenta-
tivní obřadní sál s kapacitou až 80 
osob) a na půdě, venkovní svat-
by v zasněžené zahradě, altánku 
nebo ve vyzdobeném party sta-
nu, možnost pronájmu dobových 
zámeckých expozic pro svatební 

fotografování, renesanční svatbu 
(oddávající jsou v dobových kos-
týmech), dále hudbu dle vlastního 
přání, možnost parkování přímo 
před zámkem a zdarma.
Váš svatební den si zaslouží být 
výjimečný! Svatební obřad na 
Šluknovském zámku takový je!
Více na www.mesto-sluknov.cz/.
Veškeré další informace
MěÚ Šluknov - matrika
pí Jana Galbavá
Tel: 412 315 333

nou práci s háčkem. Jejich výstava byla věnována pohádkovým a fil-
movým postavám. Zabavily se jak děti, které obdivovaly Mrazíka, Tři 
oříšky pro Popelku, Šmouly a mnoho dalších, stejně tak jako dospělí, 
kteří obdivovali pracné zpracování Pirátů z Karibiku, Angeliky nebo 
Xeny. 
Výstavu od 1. května do 31. srpna navštívilo celkem 977 návštěvníků, 
z toho 447 dospělých a 530 dětí a studentů. 
A jak se Vám výstava líbila? Dovolte mi, abych citovala pár úryvků z naší 
návštěvní knihy.

6. července
Výstava je úžasná, nic podobného 
jsme neviděli, je vidět velký kus dři-
ny a moc lásky, Fanouškovi se nejvíc 
líbil Šmoulíkov, Mirince Popelka 
a mamince všechno. Děkujeme.
8. července
Výstava nás nadchla a byli jsme moc 
překvapení, co dovedou české ručič-
ky. Přejeme moc obdivovatelů a dal-
ších nápadů.  
Terezka, Eliška a Pepa
28. července
Velmi hezké, zajímavé a určitě hod-
ně pracné. Každá výstava na tomto 
zámku je velice hezká. Děkujeme.
29. července
Výstava je překrásná, moje holčičky byly nadšené, sami Barbienky sbírají 
a já jim šiji také různé oblečky a doplňky. A. Dvořáková
30. července
Děkujeme za překrásnou výstavu nejen pro naše děti, všem se nám moc líbila.
1. srpna
Výstava je moc pěkná, paní Adámková má zajímavého koníčka a celá rodina 
Rokošova jí přejeme mnoho spokojených obdivovatelů a stále dost tvůrčích 
schopností.
6. srpna 
Nádherné! Miluji háček a klubíčko, vzpomínám na dobu, kdy jsem háčkovala 
na Barbínu mé dcery. A moc obdivuji Vaše krásné výtvory. Děkuji za zážitek. 
Bohumila
Naše návštěvní kniha je plná takhle krásných komentářů k této výstavě. 
Moc Vám za ně děkujeme, na tolika stránkách se nenašel jediný negativní 
řádek. To je pro nás tou nejlepší odměnou.

Foto: Dušan Blanár
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Víte, že...
...do nového prohlídkového okruhu 
v letošním roce přibyde opět nový 
mobiliář? Druhé patro je hotové 
a my postupně zařizujeme první.

 
V Ý Z V A 

PŘEHLÍDKA ŠLUKNOVSKÉHO UMĚNÍ
Kolem nás se neustále pohybuje mnoho šikovných lidí a my bychom rádi ukázali 

světu, že náš Výběžek žije. 
Jsi ze Šluknovského výběžku? 

Umíš hrát, zpívat, skládat písničky, či básně? 
Nebo třeba něco hezkého namalovat, předvést či ukázat? 

Tak právě Tebe hledáme! 
Neváhej a zavolej na tel. č.: 739 204 988 nebo napiš na e-mail: 

pridalova@mesto-sluknov.cz. 
Uzávěrka všech přihlášek bude v pondělí 14. listopadu. 

Ze všech vybraných účinkujících bez rozdílu věku sestavíme podvečerní 
program ve Šluknovském zámku 

a v pátek 25. listopadu se všichni sejdeme v 19.00 hodin na hlavním sále. 
Každý účinkující se může těšit na zámecký dáreček. 

Za RIC dvoustranu připravila 
Mgr. Andrea Přidalová

Putovní výstava „Pověsti a příběhy 
poutních míst Šluknovska“ je od 
listopadu do prosince k vidění na 
zámku ve Šluknově. Návštěvníci 
mohou prostřednictvím komiksů 
putovat po sakrálních památkách 
regionu. Česko-německé komiksy 
přibližují zázračné události, kte-
ré předcházely výstavbě poutních 
kaplí a vybraných křížových cest na 
Šluknovsku. Dvanáct příběhů na 
dvaceti výstavních panelech nabízí 

Komiksy o historii Šluknovska se od listopadu 
představují ve Šluknovském zámku

autorské kresby a příběhy Petra He-
rolda a Rostislava Křivánka. Výsta-
va ve Šluknovském zámku probíhá 
od 9. 11. do 22. 12. 2016. Přístupná 
je od pondělí do neděle mezi 9.00 a 
17.00 a je zdarma. Výstavu pořádá 
Římskokatolická farnost - děkan-
ství Rumburk a Regionální infor-
mační centrum ve Šluknově. Ver-
nisáž výstavy proběhne za účasti 
autorů v úterý 8. listopadu 2016 
od 17.00 h.  

Výstava komiksů o sakrálních pa-
mátkách se premiérově představila 
v roce 2015 v Loretě Rumburk. Od 
té doby putuje po Severních Če-
chách. Zavítala do Dolní Poustevny, 
Krásné Lípy, Varnsdorfu, Lipové, 
České Lípy a Krásného Března. Na-
stálo ji bude možné zhlédnout od 
roku 2017 v Loretě Rumburk. Sou-
částí výstavního projektu je česko-
-německá publikace komiksů.                                     

Klára Mágrová

Letos je to už třetí rok, co slavíme 
na zámku svátek vína nebo-li vino-
braní. Mnozí z Vás v podzimních 
měsících opouští Šluknov a vyráží 
na Moravu, aby okoštovali letošní 
burčák nebo zažili na vlastní kůži 
atmosféru moravského vinobra-
ní. I my jezdíme pravidelně nasát 
moravskou energii a dobrotivost. 
Spousta lidí však nemá tu možnost 
zabalit jen to nejnutnější a třeba na 
pár dní zavítat do těchto koutů re-
publiky, které právě na podzim oží-
vají sklizněmi vína všech možných 
barev a odrůd, a proto Vám již po-
třetí přivážíme kousek té moravské 
atmosféry k nám.
Na hlavním sále našeho zámku 
vystoupí už prověřená Cimbálo-
vá muzika Bohuslava Eliáše. Tito 
velice sympatičtí muži spolu hrají 
již pěknou řádku let. Zámkem se 
tak rozezní tradiční písně z Jižní 
Moravy. A co by to bylo za vino-

Koncerty pod širým nebem? Ano! 
Jsem i pro další koncerty v zámku 
a v domě kultury a samozřejmě 
i pro koncerty vážné hudby. Je ve-
likým darem, když jsou hudbou 
nadaní lidé ochotni jet i mnoho ki-
lometrů, aby jiným přinášeli radost 
v podobě hry na hudební nástroje 
a zpěvu. Proto je mi velice líto, když 
se umělci musí dívat do poloprázd-
ného hlediště. Smutné je to i pro 
samotné organizátory.
Žádná i sebekvalitnější a sebevětší 
obrazovka nemůže nahradit živý 
kontakt mezi posluchačem a uměl-
cem.
A vstupné? To je tady u nás opravdu 
nízké oproti jiným městům. V čem 
tedy vězí malá návštěvnost? Že by 
u Šluknováků vítězila pohodlnost?

Helga Hošková

Koncerty

braní bez vína. Opět k nám zavítá 
pan Richter z Varnsdorfu se svým 
vinařským portfoliem vín. Desítky 
druhů červeného, bílého i růžové-
ho vína budete moci ochutnat na 
místě a když Vám zachutná, tak 
samozřejmě můžete koupit lahvin-
ku i s sebou domů. A jaké portfolio 
jsme pro Vás letos připravili? Tak 
to je překvapení, nemusí být přeci 

vždy řečeno vše.
Vinobraní na Moravě má již dlou-
holetou tradici a my bychom rádi 
tuto tradici přenesli i k nám, na se-
ver. Cimbálová muzika zahraje na 
zámku 21. října od 18.00 hodin. 
Přijďte se tak v těchto pošmour-
ných dnech také příjemně pozitivně 
naladit. Vždyť podzim umí být tak 
krásný.

Pojďme spolu slavit svátek vína
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U zámku se zpívalo a hodovalo

Foto: Mgr. Petr Tomanec

Foto: Renáta Parkmanová

Výlet za poznáváním přírody a okolí Oppachu

Na XIII. olympiádě 
jsme získali zlato
Třinácté sportovní olympiády, konané za dopoledního deštivého počasí 
v úterý 6. září 2016 v Domově důchodců Šluknov, se zúčastnilo 9 družstev 
- 4 soutěžící a kapitán. Týmy soutěžily v deseti disciplínách – šůle, kniha, 
vodní hrátky, šipky, ruské kuželky, osobnosti, přesmyčka, pantomima 
a poznávání částí lidského těla.
Některé úkoly si vyzkoušela p. starostka Mgr. Eva Džumanová, která také 
celou akci zahájila.
Všichni se výborně bavili, soutěžili v duchu „Fair play“, ale na stupně ví-
tězů „vystoupali“ jen ti nejlepší. První  místo získal domácí tým z DPS 
Šluknov, druzí byli soutěžící z Domova bez hranic Rumburk, chráněné 
bydlení Šluknov a třetí místo obsadilo družstvo z DD Libochovice.
Všem upřímně blahopřejeme, děkujeme všem, kteří pomohli s náročnou 
přípravou olympiády, také všem štědrým sponzorům (Navrátil – drogerie-
-elektro, Gall-zlatnictví, Gall -papírnictví, Trafika -Sluníčko, Moneta, Spo-
řitelna, Benzina -Houdek, Haback, Pekárna, Zámek -cukrárna DLASK, 
Infocentrum, Venezia - cukrárna, Bazar, Kormidlo, Květinka, Šroubek – 

domácí potřeby, Obch. dům-Beránek, Lékárny, Drogerie- Rodina, Schne-
ider, IT Shop, Velmar s.r.o. UL, Varnsdorfské uzeniny s.r.o., Alimpex Food 
a.s.) a těšíme se na další setkávání.                                Text: Michaela Matulová 

Výlety Pětiměstí se už staly tak oblíbené, že řada Šluknovanů a Jiříkováků 
na ně už netrpělivě čeká, však také vždy odjíždí úplně plný autobus. V ne-
děli 25. září 2016 se konečně dočkali. Autobus nás tentokrát vezl do Op-
pachu, kde nás přivítala starostka Oppachu Sylvia Hözel a provázela nás 
celým odpolednem. Byly připraveny dvě trasy - kratší a delší (náročnější), 
které končily v restauraci Alte Schäferei u bohatého občerstvení.
Pochodu se zúčastnilo z české i německé strany rekordních více než 150 

lidí. Je velice potěšující, že si tato akce získala své stálé příznivce a každo-
ročně přibývají noví. Příští rok je plánovaný turistický pochod v Jiříkově, 
na který nás pozval pan místostarosta Miroslav Horák. Věřím, že se tam 
sejdeme v minimálně stejném počtu.                        Text: Renáta Parkmanová

Již se stalo pěknou tradicí, 
že se u zámku dvakrát roč-
ně konají zabijačkové hody. 
V zimě jsou to masopustní 
a na podzim svatováclav-
ské. Tentokrát nám dob-
růtky připravil p. Bohumil 
Strnad, který má řeznictví 
pod podloubím v Rumbur-
ku. A byly výborné! Ovšem 
takovou mastnotu je potře-
ba řádně „zalít“, a tak krom 
piva Falkenštejn z Křinické-
ho pivovaru byl v nabídce 
zlatavý mok ze Cvikova, 

který pro Vás za smluvní cenu točil p. Jan Kůla. Doufáme, že v tradici bu-
deme moci nadále pokračovat a těšit se na Vaši přízeň.

Text: Renáta Parkmanová

Foto: Mgr. Petr Tomanec
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Možnosti občanů jak získat informace

Město Šluknov se rozhodlo zjed-
nodušit možnost hlášení závad, 
kterých si občané ve městě všimnou 
a které průběžně vznikají a vznikat 
budou. 
Přidali jsme se k městům, která vy-
užívají tzv. službu ProblemReport, 
která umožňuje každému hlásit 
zjištěné závady prostřednictvím 
chytrého telefonu či webové aplika-
ce (na webu města klikněte v pra-
vém sloupci na obdélník HLÁŠENÍ 
PROBLÉMŮ OnLine). 
Stačí si stáhnout do chytrého te-
lefonu nebo do počítače aplikaci 
ProblemReport a můžete hlásit 
závady z oblasti černých skládek, 
nefungujícího osvětlení, poškozené 
komunikace, chybějícího poklopu 
či poškozené veřejné zeleně přímo 
odpovědné osobě na městský úřad. 
Občané, kteří nedisponují chytrým 
telefonem, mohou učinit totéž pro-
střednictvím webové aplikace na 
www.mesto-sluknov.cz.
Výhodou je nejen okamžité ode-

1. Kontaktujte zastupitele města

Mgr. Eva Džumanová
starostka města
tel.: 731 411 500
dzumanova@mesto-sluknov.cz
Mgr. Bc. Rudolf Sochor
místostarosta města
sochor@mesto-sluknov.cz
Bc. Marek Kopecký
člen rady města
kopecky@mesto-sluknov.cz
Bc. Zdeněk Černý
člen rady města
cerny@mesto-sluknov.cz
Ing. Tomáš Kolonečný
člen rady města
kolonecny@mesto-sluknov.cz
MUDr. Petr Straka
straka@mesto-sluknov.cz

Božena Zemanová
zemanova@mesto-sluknov.cz
Zdeněk Kirchner
kirchner@mesto-sluknov.cz
Ladislav Čurgali
curgali@mesto-sluknov.cz
Ing. Milan Kořínek
korinek@mesto-sluknov.cz
Mgr. Petra Gallová
gallova@mesto-sluknov.cz
Jiří Beneš
benes@mesto-sluknov.cz
Ing. Daniela Petroušková
petrouskova@mesto-sluknov.cz
Emília Procházková
prochazkova@mesto-sluknov.cz
Tomáš Luft
luft@mesto-sluknov.cz 

2. Napište nám o problémech

slání odpovědné osobě, ale i zajiš-
tění odpovědi odpovědnou osobou 
s informací, jak byl daný problém 
vyřešen. 
Pevně věříme, že Vám nabízená 
aplikace usnadní komunikaci s úřa-
dy a zefektivní odstraňování závad 
ve městě. 

Na webu města (www.mesto-sluknov.cz) zvolte odkaz Zastupitelstvo a 
RM, rozbalí se Vám v levém rohu možnosti, klikněte na volbu Členové za-
stupitelstva, těmi jsou:

3. Buďte včas informováni
Město Šluknov Vám také nabízí 
jednoduchý a pohodlný způsob zís-
kávání důležitých informací o dění 
ve městě. Ve snaze zajistit dosta-
tečnou informovanost jsme zahá-
jili provoz SMS InfoKanálu města, 
který umožňuje zasílání důležitých 
informací na zaregistrovaná čísla 
Vašich mobilních telefonů v krát-
kých textových zprávách (SMS).
Stačí se zaregistrovat.

4. S aplikací Česká obec se dočtete 
o dění i v jiných obcích
Česká Obec je projekt, mobilní apli-
kace a jednotné místo, na kterém 
občané českých obcí získají rychlé 
a aktuální informace o událostech 
ve svém okolí, tj. nejen o své obci, 
ale např. i o obci, kde se právě na-
cházejí a tráví volný čas, kde mají 
svou chalupu, nebo jen o obci, která 
je zajímá. 
Zde je jednoduchý návod k jejímu 
stažení:
- ve svém mobilním telefonu najdete 
ikonku „Obchod Play“ nebo „App 
Store“, kterou rozkliknete a ve vy-
hledávači zadejte Česká Obec,
- po zobrazení na tuto aplikaci klik-
něte a zadejte instalovat,
- po instalaci klikněte „Otevřít“, 
aplikace se zobrazí, v pravém hor-
ním rohu najdete znaménko „+“, 
po kliku na něj se zobrazí žluté 
pole s nápisem „Přidat Obec“, po 
kliknutí na něj můžete jednoduše 
přidávat nebo odebírat obce, které 
chcete sledovat, dále je můžete řa-
dit v závislosti na tom, která obec 
má být první nebo druhá tím, že 
danou obec přidržíte a přetáhnete 
nahoru či dolů,
- dále klikněte v levém horním rohu 
na „Přehled obcí“, zobrazí se obec, 
kterou jste si přidali, pokud je obec 

zapojená do projektu Česká Obec, 
zobrazí se dané příspěvky, pokud 
ne, obec je prázdná pouze s upozor-
něním, že s námi nespolupracuje.
- obce sledujete přejetím prstu po 
displeji vlevo či vpravo.
Mobilní aplikace má velikost 
4,56 KB, což zabere minimální 
místo v paměti Vašeho mobilního 
zařízení. Na nové události Vás upo-
zorní prostřednictvím notifikací 
(upozornění) a na Váš požadavek 
si načte pouze vybraný příspěvek, 
který Vaše město zadá. Je tedy šetr-
ná k baterii i mobilním datům.

Geoportál GEPRO je grafický systém, 
který slouží k zobrazení vybraných 
grafických (mapových) podkladů. Nad 
nimi může provádět některé grafické, 
popřípadě databázové operace.
Ve výběru map naleznete správní hra-
nice, katastrální mapu KN, tematické 
katastrální mapy, topografické a turis-
tické mapy, názvy ulic, čísla popisná 
a evidenční, záplavová území, volební 
okrsky, zeleň, pasport památek, mobi-
liář, veřejné osvětlení, památky apod.
Na webu města stačí otevřít v levém 
sloupci odkaz Geoportál města, zob-
razí se Vám mapa Šluknova a v pravém 
horním rohu nalevo od políčka Vyhle-
dat je otazník s nápovědou. 
V příštím vydání ŠN Vám o této službě 
poskytne víc informací Mgr. Martin 
Chroust z Odboru rozvoje a životního 
prostředí MěÚ Šluknov.

5. S Geoportálem víte víc

6. Čtěte Šluknovské noviny
Jednou z mnoha možností, jak být informován a informovat jiné, je číst 
naše noviny či do nich psát. Budeme rádi, pokud i tohoto využijete.
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Kuchařčino okénko - svatomartinská husa
V městské knihovně se často stává, 
že se tu potkají kamarádky, přítel-
kyně a známé, které si kromě dopo-
ručení oblíbené knihy, vymění i tipy 
na dobrou koupi (“ve slevě mají...“), 
nebo nenáročný recept.
Rozhodli jsme se s Vámi podělit o ty-
hle „osvědčené“ a zaručeně úspěšné 
návody na stránkách ŠN v pravi-
delné rubrice. Budeme rádi, pokud 
nám do městské knihovny „svůj“ 
recept na moučník, či jídlo přinesete 
nebo pošlete mailem (knihovna@
město-sluknov.cz) i Vy.
A protože svátek svatého Martina 
se rychle blíží, tentokrát Vám nabí-
zíme recept na pečenou husu, která 
k tomuto svátku jednoznačně patří 
- i když zatím počasí venku spíš než 
první sníh (který by měl Svatý Mar-
tin na 11. listopadu dovézt svým 
bílým koněm) připomínalo krásné 
a docela teplé babí léto. 

Svatomartinská pečená husa, 
červené zelí a knedlík

V původním receptu z kuchařky vy-
dané kolem roku 1905 se píše: 
„Očištěná a vykuchaná husa na-
solí se řádně zevně i uvnitř, kam 
lze také trochu majoránky přidati. 
Pak se husa ze všech stran rovněž 
důkladně nakmínuje. Husa peče 
se na rožni a polívá se sádlem, jež 
vypryšťuje; za dvě hodiny jest husa 

upečena, mladá husa nebo kachna 
ještě dříve. Peče-li se husa v troubě 
na pekáči, polije se vodou a dá se 
do trouby (2-3 hodiny), pak se také 
častěji musí polívati. Lze také do ní 
vstrčiti žemličku.“
Recept je krátký…
Máme rádi recepty, které nejsou 
složité a právě tak to má i svatomar-
tinská husa - recept je ultra krátký. 
Někdo radí přidávat jablka, někde 
se husa podlévá mlékem, jinde ji 
plní pomeranči. Ale to hlavní, co 
na tenhle recept budete doopravdy 
potřebovat, doma určitě najdete – 
a bude to:
Ingredience: sůl, kmín a samozřej-
mě husa. A to je všechno. 
Postup: Samotnou husu dáme na 
pekáč, prosolíme zevnitř i z ven-
ku a silně posypeme kmínem. Pak 
necháme husu chvilku stát, aby se 
sůl zatáhla do masa. Podle velikosti 
se peče ve vlastní šťávě (proto při 
koupi hledáte husu pěkně tlustou 

a tučnou) při teplotě kolem 120 
stupňů tak 3-4 hodiny. Tedy docela 
pomalu. Na konci se na teplotě tro-
chu přidá, aby se vytvořila krásná 
křupavá kůrčička, někdo radí po-
mazat medovou marinádou – husa 
pak chytí krásnou zlatavou barvu. 
Ale jde to i bez toho. 
I když se to nezdá, upéct husu (nebo 

Kde sehnat husu?
Při shánění svatomartinské husy máte na výběr ze dvou možností – buď koupíte husu hluboce mraženou, 
nebo chlazenou.  Ta zmražená husa bude s největší pravděpodobností pocházet z Maďarska nebo z Polska. 
Je veliká šance, že pokud si vzpomenete na svatomartinskou husu 10. listopadu, budete ji ještě moci někde 
koupit. Buďte si jisti, že chlazenou už téměř jistě v tu dobu nekoupíte. Máte-li v okolí farmu nebo soukro-
mého chovatele, máte nejspíš cestu k nejlepšímu kousku otevřenou. Nebojte se vybrat si husu co možná 
největší. Něco ve váze zvířete zaplatíte za husí droby – ty jdou ale zpracovat do domácí paštiky anebo z nich 
můžete vyrobit luxusní drůbeží vývar. Na samotné huse nebude její hmotnost na škodu – bude totiž zname-
nat to, že je husa pořádně tučná. A není větší lahůdky než vyškvařené husí sádlo. 

kachnu) patří mezi ty nejjednoduš-
ší možnosti opravdu svátečního 
oběda. Pokud máte husu mraže-
nou, tak ji samozřejmě nezapomeň-
te večer předem vyndat z mrazáku, 

aby do rána zcela rozmrzla. 
Tip: Pokud dovnitř husy vložíte 
housku, která do sebe během pe-
čení nasaje nemálo tuku, (nebo 
jablka či pomeranče) nevyhazovat! 
To bude jeden z nejlepších kousků, 
o který bývá mezi stolovníky zájem.

Červené dušené zelí 
V původním receptu ze stejné beze-
jmenné kuchařky se píše: 
„Rozpal máslo, dej doň kousek 
cukru, pak zelí sladké neb kyselé 
a dus je nahnědo, posyp moukou, 
polij hovězí polévkou a posol, při-
dej též kousek cukru a nech to du-
siti. Je-li zelí již staré a kyselé příliš, 
vyper je řádně; také k máslu dává se 
též slanina a cibule a kousek cukru 
usmažit a s tím zelí dusit.“
Ingredience: 1,5 kg červeného 
sterilovaného zelí nebo středně ve-
liká hlávka, 300 g anglické slaniny 
vcelku, 3 lžíce másla, 3 větší cibule, 
podle chuti asi 4–6 lžic cukru, 3 lží-
ce hladké mouky a 700 ml hovězího 
vývaru.
Postup: Slaninu nakrájejte na kos-
tičky a cibuli nasekejte nahrubo. 
V hrnci rozpusťte máslo, přidejte 
slaninu a cibuli a vše promíchejte. 
Když cibule zesklovatí, přisypte asi 
polovinu cukru, který nechte zka-
ramelizovat. Pak přidejte červené 
zelí – kdo nemá nálevovou vodu 
rád, může sterilované zelí klidně 

propláchnout. Pokud použijete zelí 
hlávkové, musíte ho samozřejmě 
předtím nakrájet na nudličky. Na-
konec zelí už jen zalijte hovězím 
vývarem, přikryjte poklicí a nechte 
dusit, až bude měkké. Na závěr za-
prášit hladkou moukou, promíchat 
a krátce „provařit“.
Tip: Závěrem můžete zelí slité 
od přebytečné vody a zahuštěné 
světlou jíškou přelít troškou čer-
veného vína (na půl kila zelí urči-
tě ne více než 0,5 dl!), vše nechte 
zlehka přejít varem. Nebo můžete 
pro změnu do zelí přimíchat jedlé 
jeřabiny (dají se použít i kompoto-
vané).  

Karlovarské knedlíky
Ingredience: 2 vejce, 2 staré roh-
líky, mléko, sůl, muškátový oříšek, 
petrželová nať.
Postup: Dva dny staré rohlíky na-
krájejte na kostičky a v míse je ne-
chte prosáknout mlékem. Přidejte 
sůl, muškátový oříšek, nasekanou 
petrželovou nať, dva žloutky a vše 
promíchejte. Na závěr lehce vmí-
chejte sníh ze dvou bílků. Z těsta 
vytvořte knedlíky, které zabalte do 
bílého ubrousku nebo utěrky, ten 
převažte, vložte do vroucí vody 
a vařte asi 15 minut. 

Jihočeské drbáky 
Ingredience: 200 g brambor, 50 g 
másla, sůl, 1 lžíce solamylu, podle 
potřeby dětská krupička a hrubá 
mouka. 
Postup: Brambory uvařte ve slupce, 
nechte je zcela zchladnout, oloupej-
te je a rozmačkejte nebo prolisujte 
najemno. Přidejte máslo, sůl, sola-
myl a podle potřeby v poměru 1:1 
dětskou krupičku a hrubou mouku. 
Ze všeho vypracujte hladké těsto, 
které sbírejte po kouscích do pěsti. 
Na jednotlivých knedlících by tak 
měly zůstat otisknuté klouby prstů. 
Drbáky vkládejte do vroucí vody, 
uvařené jsou asi za 15 minut. 

(šti, net)
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V knihovně probíhá dlouhodobá 
soutěž, při které se lze něco dozvědět 
a získat volný lístek pro jednu osobu 
na jednu kulturní akci dle vlastního 
výběru – v kulturním domě nebo ve 
Šluknovském zámku. Volná vstu-
penka platí do konce roku 2016.
Otázka na říjen:
18. října 1931 zemřel americký vy-
nálezce a podnikatel, na jehož jmé-
no je vedeno 1692 patentů, další ti-
síce jich pak registrovaly jeho firmy. 
Mezi jeho nejznámější vynálezy pa-
tří fonograf (předchůdce gramofo-
nu) a žárovka. Je také zakladatelem 
dodnes vydávaného prestižního ča-
sopisu Science.
Hlásil se ke křesťanskému vyznání, 
vynikal svojí podnikavostí, praco-
vitostí a cílevědomostí. Byl dvakrát 
ženatý, z každého manželství měl 

tři děti. Společně se svojí druhou 
manželkou je pochován v Glen-
montu ve West Orange, v místech, 
kde strávil podstatnou část svého 
života. V den jeho pohřbu byly na 
jeho počest v USA zhasnuty všech-
ny žárovky. 
Neměl lehké dětství. Od malička 
byl hodně nemocný, do školy cho-
dil pouze krátce. Už jako chlapec 
se velmi zajímal o přírodní vědy. Ve 
svých 10 letech ve sklepě domu, kde 
s rodiči bydlel, vybudoval malou 
chemickou laboratoř. V 15 letech 
začal vydávat vlastní noviny The 
Weekly Herald. Vystřídal různá 
zaměstnání, mnoho jeho prvních 
vynálezů souviselo se skutečností, 
že pracoval jako telegrafista. Tis-
kací telegraf, duplexní telegraf a ví-
cekanálový automatický telegraf 

patřily mezi první vynálezy, které 
tento světově proslulý vynálezce 
prodal. Utržené desítky tisíc dolarů 
investoval do laboratoře v Menlo 
Park. Ta byla celosvětově prvním 
zařízením, které bylo vybudováno 
za účelem vývoje a aplikace nových 
vědeckých poznatků a technologií.
Znáte jeho jméno?
Správná odpověď na otázku ze září 
zněla: Karel IV.
Tento syn dědičky Přemyslovců 
Elišky a českého krále Jana Lucem-
burského byl 2. září 1347 na Praž-
ském hradě korunován českým 
králem. 
Ze správných odpovědí byla vylo-
sována ta od p. Martina Grubera 
ze Šluknova a ten si může vyzved-
nout volnou vstupenku v Městské 
knihovně Šluknov.                           (šti)

Soutěžte s knihovnou o vstupenky

Šluknovští senioři opět na cestách za novými zážitky
V počtu 41 výletníků jsme se v pá-
tek 9. září vydali do Českého Dubu. 
Po příjezdu nás vyzvedl průvodce 
a zavedl nás do Johanitské komen-
dy sv. Zdislavy a Havla z Lemberka, 
kteří tuto komendu ve 13. století 
založili. Dlouhá léta se mělo za to, 
že budovy českodubského klášte-
ra zanikly beze stopy v husitských 
válkách. Historický průzkum v roce 
1991, který vedl pozdější ředitel 
pan Tomáš Edel, vedl však ke zno-
vuobjevení a k zpřístupnění prostor 
původního kláštera. V současné 
době je přístupná románská kaple 
sv. Jana Křtitele z doby kolem roku 
1240, románsko-gotická velká síň 
o třech klenebních polích a menší 
sál konventu ze 40. let 13. století. 
Součástí komendy jsou i pozdně 
gotické podzemní prostory s 80 
metrů dlouhou únikovou chodbou. 
Průvodce nás poutavou formou se-
známil se všemi okolnostmi znovu-
objevení i o využití komendy v mi-
nulosti a před objevením (obytný 
dům, sklep plný potravy a na dvoře 
drůbež).
Další zastávkou bylo Podještědské 
muzeum Karolíny Světlé. V roce 

1919 založila toto muzeum skupin-
ka nadšenců. Od roku 1945 sídlí 
Podještědské muzeum v Blasche-
ho vile, kterou nechal v roce 1881 
pro svou dceru a jejího manžela 
Konráda Blasche postavit význam-
ný severočeský textilní podnikatel 
Franz Schmitt. S průvodkyní jsme 

nahlédli do pracovny spisovatelky 
s původním nábytkem, knihovnou 
a psacím stolem. Další expozice 
připomíná Bedřicha Smetanu, 

který v Českém Dubu bydlel u své 
matky a jehož opera Hubička se 
odehrává v tomto kraji. Viděli jsme 
zde i vzácně dochované zařízení 
českodubské židovské modlitebny 
z 18. století, podještědskou rych-
tu i selskou světnici z počátku 19. 
století, vesnickou jednotřídku a in-

teriéry továrníka Konráda Blasche, 
původního majitele. Svou kancelář 
tu měl i správce vily pan Václav Ha-
vel. Je zde i kabinet českého malíře 

a grafika Petra Dillingera, rodáka 
z Českého Dubu. Vila, díky muzeu, 
nebyla zničena jako mnoho jiných 
památek, ale vše zůstalo v původ-
ním stavu.
Po prohlídce jsme odjeli do Ham-
ru na Jezeře, do Hotelu Pacifik, po 
dobrém obědě jsme si dopřáli pře-
stávku, kterou jsme využili k pro-
cházce po břehu jezera a obhlídce 
pěkného okolí. V nově zřízeném 
parčíku jsme obdivovali sošku pie-
ty. Další zastávkou našeho putová-
ní bylo město Stráž pod Ralskem, 
kde jsme se zastavili ve vyhlášené 
cukrárně, kde prodávají 100 druhů 
zmrzlin, dortíky a kávu. Poseděli 
jsme v malém parčíku, kde jsme ml-
sali a užívali si pohodu nicnedělá-
ní. Přejezd do Německa - zastávka 
v malebném městečku Oybin, kde 
jsme nemohli vynechat návštěvu 
Svatebního kostelíka. Je překrásný.
Krátká zastávka v supermarketu 
Netto v Žitavě, nákup dobrot, a pak 
už jen pouhá půlhodinka a byli jsme 
doma. Počasí nám přálo, výlet ne-
měl chybu.

Věra Šnajdrová
Svaz důchodců Šluknov

Adresa:
T. G. Masaryka 638, 407 77 Šluknov
č. t.: 412 386 968
e-mail: knihovna@mesto-sluknov.cz

Městská knihovna Šluknov
Půjčovní doba:
Pondělí 9.00 - 12.00   13.00 - 17.00 hodin
Úterý 9.00 - 12.00   13.00 - 17.00 hodin
Středa         13.00 - 17.00 hodin
Čtvrtek 9.00 - 12.00   13.00 - 17.00 hodin
Pátek 9.00 - 13.00 hodin

PRANOSTIKY

Září víno vaří, a co nedovaří, říjen 
dopeče.
Teplé září - říjen se mračí.
Divoké husy na odletu - konec i ba-
bímu létu.
Teplý říjen - studený listopad.
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
V říjnu mráz a větry - leden, únor 
teplý.
Mrazy v říjnu - hezky v lednu; krásný 
říjen - studený leden.
Jestli sníh napadne tohoto měsíce a 
kolik dní trvat bude, tak stálá bude 
také zima.
Sněží-li brzy v říjnu, bude měkká 
zima.
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá 
zima.
Když dlouho listí nespadne,tuhá 
zima se přikrade.
Když dub hojné ovoce dává, tak 
má veliká zima a množství sněhu 
býti.
V říjnu hodně žaludů a bukvic ozna-
muje zimy víc
Když se táhnou ptáci blízko stavení, 
bude tuhá zima.
Říjen a březen rovné jsou ve všem.
Když křížový pavouk se v říjnu ukrý-
vá a nevylézá, není daleko do sněhu.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu pro-
dlévají, tím déle pěkné a jasné dny 
potrvají.
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Vážení čtenáři,
články, vzpomínky, blahopřání i poděkování jsou uveřejňovány 
zdarma. Pouze inzerce je placená. Více na: www.mesto-sluknov.cz

P o d ě k o v á n í

Jako každý rok tak i letos se naši senioři z DPS Šluknov zapojili do soutěže 
„PLNÍME PŘÁNÍ SENIORŮM“.
Snažíme se rozvíjet a zpříjemňovat pobyt našich seniorů, proto jejich přá-
ním byla keramická pec do aktivizační dílničky. Práce s hlínou a pozdější 
výrobky potěší nejedno srdíčko, ale i vykouzlí úsměv na tváři. Toto přání 
našich seniorů bylo vybráno, zařazeno do sbírky a dárci tak mohli dle svých 
finančních možností podpořit přání, která se jim líbí. K velké radosti na-
šich seniorů se díky štědrosti dárců toto přání proměnilo ve skutečnost. 

Blahopřejeme 
k životnímu jubileu

70 let
pp. Procházková Jiřina
Hase Josef
Venclák Ladislav
Zrůstová Eva
75 let
paní Zezulová Marie
80 let
pan Ločárek Stanislav
85 let
pan Gampe Alfréd
86 let
paní Horáková Věra
87 let
pan Hrabě Václav
90 let
paní Papežová Olga
91 let
paní Grösserová Růžena

Blahopřání

Dne 27.10. 2016 oslaví pan Jan 
Mištík 73. narozeniny, do dalších 
let hodně štěstí, zdraví, lásky a spo-
kojenosti. Přeje dcera Jaroslava 
s rodinou a švagrová Eva

Př iv íta l i  j sme občánky

Alenku Dunkovou
Michálka Mykulina

Manželstv í  uzavřel i

Martin Číž a Jana Jindřiška Černohorská
Michal Nastoupil a Zuzana Stehlíková
Jens Uwe Petroschke a Olga Siváková

Rozloučili jsme se s

panem Bohumilem Fadrhoncem

Paní Eva Zrůstová děkuje za věcný dar, krásné odpoledne a přání k naroze-
ninám paní Janě Galbavé a Emílii Procházkové.

Vzpomínky

Dny, týdny, měsíce i léta plynou, ale 
nikdy nezacelí tu ránu bolestivou…
…po Tobě, naše milovaná 
Lenko Macháčková.
Navždy jsi nás 25. října před dlou-
hými pěti lety opustila.
Stále s láskou vzpomínají rodiče, 
synové, Macháčkovi a Koukolovi.

Dne 3. října 
2016 tomu 
bude rok, co 
nás navždy 
opustil milo-
vaný manžel, 
tatínek, bratr 
a dědeček 

pan Jaroslav Deňo.
Kdo jste ho znali, vzpomínejte 
s námi.
Rodina Deňova

Dne 2. října 
uplynulo 3. vý-
ročí od úmrtí 
našeho milova-
ného manžela, 
tatínka, dědeč-
ka a pradědeč-
ka

pana Oldřicha Sedláka.
S láskou vzpomíná manželka a děti 
s rodinami.

Za Domov bez hranic Rumburk děkujeme všem sponzorům, kteří svým 
darem přispěli ke zdárnému zabezpečení 11. ročníku sportovních her, kte-
ré se konaly 15. září 2016 v Rumburku. Soutěžilo 19 družstev, složených 
z obyvatel organizací se sociálním zaměřením ze Šluknovského výběžku, 
okresu Děčín a Litoměřic. Počasí přálo, akce se vydařila ke spokojenosti 
všech zúčastněných.
Sponzoři: Plaston Šluknov, Pekárna Haback Šluknov, United Bakeries 
Rumburk, Čokoládovna Mana Krásná Lípa, Mikov Mikulášovice, Cukrár-
na Lužánek Rumburk, Česká Spořitelna Šluknov, Up-Time Rumburk, PC 
Obchod Rumburk, IT Shop Šluknov, Tisk Krásná Lípa, Kola Brabec Rum-
burk, Travel Free Rožany, Moneta Bank Šluknov, Lékárna Herba Šluknov, 
Lékárna Na Náměstí Šluknov, Stap Mikulášovice, Elektro Bukáček Varn-
sdorf, Elektro Navrátil Šluknov, Potraviny Iveta Dolní Poustevna, Čerpa-
cí stanice Houdek Království, Bistro Chmelíková Velký Šenov, Obchodní 
dům Varnsdorf, Dlask cukrárna Varnsdorf, Potraviny u Davida Šluknov, 
Semileas Semily, Skloluxus – Petr Horák, Bella Bohemia Praha, Restau-
race Club Šluknov, Lékárna Jiříkov, JPS Gastro Vilémov, Billa Varnsdorf, 
Dárky z Věžičky Varnsdorf, Pizzeria Kristiano Varnsdorf, Papírnictví DPH 
Varnsdorf.                                                                          Ing. Věra Bršlicová, ředitelka

POCHVALA

Déle než 40 let máme chalupu na malebném místě Královka. Zamlada 
jsme sem jezdívali každý týden na víkendy a dovolené, je tam velký poze-
mek jen na sekání trávy a před chalupou je menší pozemek, kde syn asi 
před 20 lety založil okrasnou oplocenou zahradu s různými keři a stromy 
a já, matka, záhony květin. Za ta léta vše vyrostlo a tudíž se tam špatně 
seká tráva. Nyní jsme už 20 let v důchodu, vše si děláme sami, od jara do 
podzimu. Naše cesta na Královku je dlouhá 150 km. 
Letos na jaře jsme začali dosti marodit, tak jsme se od prosince 2015 na 
Královku dostali až na konci července. Nemusím vypisovat, jak to tam 
vypadalo – zarostlé keře i květiny, vysoká tráva…  Něco nám posekal 
p. Polák - šikovný, rychlý a ochotný. Proč vlastně píši: zahrada se sekala 
těžko, což p. Polák věděl, a tak to dal za úkol svému studentovi Milanovi. 
Bála jsem se, že díky přerostlé trávě, bude vše pryč, zničené. A právě na-
opak – student nezničil vůbec nic. Je to velice šikovný a milý chlapec, ze 
kterého může mít p. Polák radost. Dnes těch mladých, šikovných a pra-
covitých je málo, proto bychom chtěli p. Polákovi a studentu Milanovi 
upřímně poděkovat.

Děkujeme manželé Bartošovi, Královka

Tímto bychom chtěli poděkovat všem dárcům, kteří nám projevili přízeň 
a splnili tak přání našim klientům. Zároveň moc děkujeme společnosti So-
dexo, která každý příspěvek dárce automaticky zdvojnásobila.
Na závěr i Vám všem přejeme spoustu dobré nálady. 

                   Text a foto: Ilona Kružíková, Aktivizační pracovník

V š e m  o s l a v e n c ů m  p ř e j e m e 
h o d n ě  š t ě s t í ,  s p o k o j e n o s t i 

a  p e v n é h o  z d ra v í .
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Sezóna 2015/2016 pro SK Viktorii Jiříkov je již několik týdnů minulostí, 
nicméně na následujících řádcích se k ní ještě vrátíme. Kromě celorepubli-
kových závodů, kterých se děvčata zúčastnila, pořádal klub spoustu zajíma-
vých akcí pro své členy i širokou veřejnost. 
Dění v klubu nám nemůže přiblížit nikdo jiný než samotná zakladatelka, 
jednatelka a trenérka v jedné osobě, Kačka Mrázková.
Kačko, jak úspěšná byla uplynulá sezona pro tvoje svěřenkyně? S jaký-
mi výkony a trofejemi se můžete pochlubit?
Pochlubit se můžeme hlavně tím, že se nám povedlo zapojit a vyvést na 
soutěže všechny členky SK Viktorie, od těch nejmladších po ty nejstarší. 
Není vždy lehké, naučit a zapojit všechny děti. V týmu máte různě nadané 
děti a s tím si musíte poradit a pro mě je největším úspěchem, když na sou-
těž vyjedeme v plném počtu. 
Úspěchů v tomto roce bylo mnoho, zúčastnili jsme se celkem 11 soutěží 
po celé ČR, letos jsme se dokonce vydali i do daleké Plzně a Pardubic - liga 
„Mistry s mistry“, liga „Žij pohybem“ a jednokolová soutěž „Pardubická 
kopretina“, „Chodovské berušky“. 
Vybojovali jsme celkem 9 zlatých medailí, 11 stříbrných a 14 bronzových 
medailí. Nechyběly ani poháry, celkově za ligu „Žij pohybem“ jsme vybo-
jovali pohár za 2. místo, pohár za 3. místo. 
Takže naše skóre za rok 2015/2016 je 34 medailí a 2 poháry, to jsou krásné 
výsledky a já za ně všem holkám moc děkuji.  
Můžeš nám přiblížit projekt DĚTI NA STARTU, do kterého jste se se 
svými trenérkami zapojili i Vy?
Projekt Českého svazu aerobiku a Fitness Fissaf podporovaný Ústeckým 
krajem DĚTI NA STARTU byl také hodně úspěšný. Jedná se o projekt, kte-
rý vede děti ke sportování, pohybu a aktivnímu trávení volného času. Tre-
nérky SK Viktorie jsou absolventky specializovaného kurzu a staly se tak 
vyškolenými instruktorkami, které se celý rok věnovaly dětem ve věku od 
4 do 9 let a učily je formou her ovládat tělo, správně běhat, skákat, padat, 
udělat kotrmelec i hvězdu, chytat a házet míč a mnoho dalších dovedností, 
nutných pro jakoukoli další pohybovou a sportovní činnost.
V rámci Vašeho klubu jste také pořádali celorepublikovou soutěž ve 
Varnsdorfu. To je dost náročné na organizaci i na samotný průběh…
Pořádali jsme již 2x soutěž III. VT aerobik a fitness týmy, což je celorepubli-
ková soutěž ve sportovním aerobiku a fitness týmech. S pořádáním soutěže 
nám pomáhal ČSAE FISAF.cz, pod který soutěž spadá. Letos jsme pořádali 
soutěž „Česko se hýbe“ a „Master class“, tato soutěž také probíhala pod 

Na slovíčko s...

hlavičkou ČSAE FISAF.cz, přesto 
organizace byla pouze na nás a bylo 
to velmi náročné. Do organizace 
akce se zapojily všechny trenérky 
SK, také starší členky SK, povedlo 
se nám zajistit velmi úspěšné lekto-
ry aerobiku z Prahy, kvalifikovaná 
porota přímo z FISAF.CZ, soutěžící 
z celé ČR. Vše se povedlo za pomo-
ci města Jiříkov, Města Varnsdorf, 
Města Šluknov, Ústeckého kraje a TOS Varnsdorf, rodičů (hlavně tatínků). 
Připravili jsme pro děti a mládež velmi pěkný den, byl plný sportu a zábavy. 
Ale Váš klub nepořádá jen soutěže, ale také soustředění, výlety i letní 
tábor pro širokou veřejnost… 
Soustředění pro naše svěřenkyně se koná každý rok v čase adventním 
a nejinak tomu bylo i tuto sezonu. Kromě pravidelného cvičení a dalších 
pohybových aktivit jsme nezapomněli na pečení vánočního cukroví, vyrá-
bění šperků pro maminky pod stromeček a proběhla též výroba adventních 
věnečků. Již poněkolikáté si soustředění užíváme v areálu sportu v Jiřetíně 
pod Jedlovou. K Vánocům také dostávají členky SK Viktorie, a letos poprvé 
také účastníci projektu DĚTI NA STARTU, tzv. Řádění v bazénu. V rum-
burském bazénu si to vždy pořádně užijeme, rozdáme si dárečky a mamin-
ky si zatím mohou udělat nějaké vánoční přípravy.
Na začátku každého nového roku probíhají tvrdé přípravy na závodní sezo-
nu, tudíž výlety nebo ostatní akce se pořádají až těsně před nebo v průběhu 
prázdnin. Letos to byl výlet do Dinoparku v Liberci, tradiční Akademie SK 
Viktorie, která se konala letos v Domě kultury v Rumburku, kdy nás velice 
potěšila hojná účast jak rodičů dětí, tak i ostatních příznivců našeho klubu. 

Každoroční „Nocování na Racku“ nám překazilo, stejně jako loni, počasí. 
Ale děvčata si toto vynahradila přesunutým termínem na konec prázdnin 
a ještě vylepšeným nocováním na Jedlové, kde jsme si to užili i s novými 
dětmi, které se k nám přidali na letním táboře v Doksech- Poslův mlýn. Le-
tošní tábor byl pořádán jako sportovní a nejen o aerobiku a pro členy klubu, 
ale také pro širokou veřejnost a s veškerými možnými druhy sportu. Kurz 
sebeobrany pro nás pořádal šéf Městské policie Waldemar Kotmel se svým 
kolegou a určitě všem předvedli názorně spousty možností, jak se zachovat 
a jak se úspěšně ubránit při nějakém napadení. Vytvořili jsme bezvadnou 
partu holek i kluků a určitě bude na co vzpomínat.
Všechny tyto akce, ať jsi jakkoli zdatná a šikovná, bys určitě nemohla 
zvládnout sama. Samozřejmě, hlavní a největší podíl na tom máš sa-
mozřejmě ty, ale bez sponzorů, rodičů dětí a dalších i místních organi-
zací by klub asi nemohl tak skvěle fungovat.
Jedním z našich hlavních sponzorů a partnerů jsou rodiče dětí, město Jiří-
kov, dále nás podporuje MŠMT, Krajský úřad Ústeckého kraje. Fungovat 
bychom nemohli bez prostorů, které nám poskytuje TJ Sokol Filipov, kde 
se o nás stará pan Kašpar a také ZŠ Jiříkov, pan ředitel Obergruber a hlav-
ně paní Dvořáková. Dalším partnerem, který s námi spolupracoval a kte-
rému děkujeme, je SI institut. Sponzorů, kteří nás podporují jak finančně, 
tak materiálně, je spousta, zveřejněny jsou na stránkách www.skviktorie.
cz. Za zmínku stojí finanční dar od pana Kratochvíla z firmy KM Trading 
Jiříkov, za který jsme dětem mohli nakoupit pomůcky na cvičení, dále pak 
TOS Varnsdorf, který nám každý rok poskytne krásné dárky pro soutěží-
cí, poděkování patří také panu Milanovi Černému, který pro SK Viktorii 

sehnal finanční prostředky a sám 
přispěl z vlastní firmy Pila Šluknov, 
spolupracujeme a děkujeme také 
okolním městům Šluknov, Varn-
sdorf za jejich podporu.  
Kromě SK Viktorie ještě pracuješ 
v Mateřské škole, máš svou rodi-
nu, hlavně pětiletou dceru, která 
již také cvičí s Viktorkami, studu-
ješ vysokou školu atd. Zbývá Ti 

ještě nějaký čas na kamarádky a jiné své koníčky?
Jako asi všechny matky i já mám na prvním místě svoji dceru, ona je má 
největší kamarádka a můj koníček.
Mým dalším největším koníčkem je SK Viktorie, je to moje druhé dítě. 
Všichni lidičky, kteří do „Viktorky“ patří, jsou mými přáteli a kamarády. 
Všechno se dá zvládat, jen když má člověk motivaci a tu já mám… Když 
vidím ty skvělé holky, jak se snaží, trénují a dřou, jak se usmívají a žijí aero-
bikem, tak mě to nabíjí energií. Není nic krásnějšího než spokojený úsměv 
na dětské tváři, ať jsou to 4 leté děti nebo 18 leté slečny, je to jedno… Přála 
bych všem zažít ten pocit, když „vaše“ děti stojí na stupni vítězů, na krku 
se jim třpytí medaile, mají upřímný úsměv na tváři a slzy štěstí v očích, to 
je největší odměnou a to je pro mě motivací, každé ráno vstát a jít do toho 
znova, bez ohledu na to, že nestihnu kávu v kavárně, kino, divadlo, seriál 
v televizi nebo si jen tak dát nohy na stůl. Využiji každou minutu svého ži-
vota, protože to za to stojí.
Děkujeme a přejeme mnoho takových dalších krásných úspěchů a zážitků 
všem Viktorkám.

Libuše Havlová, DiS., SK VIKTORIE JIŘÍKOV

SK VIKTORIE Jiříkov – držitel spousty trofejí, medailí a pohárů 
z republikových soutěží v aerobiku, step aerobiku vyhlašuje 

NÁBORY (zápisy). 
Těšit se můžete na hodiny plné pohybu a tance, na nové kamarády a také 

na naše lektorky. Trénujeme v tělocvičně ZŠ Jiříkov (malá i velká TV) 
vždy od 16.00 – 18.00 hodin podle věku

Bližší info na stránkách www.skviktorie.cz.
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18. září uběhlo 110 let od dne, kdy 
nově zřízené Státní reálné gymnasi-
um v Rumburku přivítalo do svých 
řad prvních 63 žáků. Ačkoli ještě 
škola nesídlila ve své současné bu-
dově, do které se přestěhovala až od 
školního roku 1909/10, začala si již 
tehdy budovat pověst stabilního pi-
líře pro ty, kteří chtějí získat kvalitní 

vzdělání, jež jim umožní dále studo-
vat na jimi vybrané vysoké škole.
Od této doby prošly nepřehlédnu-
telným vstupním portálem budovy 
postavené ve stylu vídeňské secese 
tisíce studentů nejen ze Šluknov-
ského výběžku. I letos 1. září jejich 
kroky následovalo sedm desítek no-
vých žáků osmiletého a čtyřletého 
oboru, aby se i oni později již jako 
úspěšní maturanti, stali součástí 
mnohaleté historie školy. 
Při slavnostním zahájení v nově zre-
konstruované aule školy přivítala 
nováčky v řadách studentů a jejich 
rodiče ředitelka školy Mgr. Lenka 

Laubrová, jejíž úvodní slovo dopl-
nili současní i bývalí studenti školy - 
Daniela Váchová, Martina Vinšova 
a Ondřej a Martina Pavlasovi, kteří 
všem zpříjemnili první den v novém 
prostředí svými pěveckými a klavír-
ními vystoupeními. 
V následujících dnech je pak čekala 
řada nových zkušeností a zážitků. 
Jedním z nich bylo např. seznámení 
se všemi prostorami školní budovy, 
jejíž vnitřní zařízení v posledních 
letech prošlo výraznou obnovou. 
V chodbách, zdobených nejen za-
chovalými přírodovědnými sbírka-
mi, ale i výtvarnými díly žáků školy, 

budou tito nováčci, pravděpodob-
ně, zpočátku bloudit a hledat ty 
správné dveře, za kterými se skrývá 
potřebná učebna, ale brzy se v nich 
budou pohybovat s takovou jisto-
tou, jako by zde byli odjakživa. 
Přejme jim tedy, aby se stejně jistě 
pohybovali v následujících letech 
nejen po skutečných chodbách, ale 
i na pomyslné cestě za dalším vzdě-
láním a rozvojem, na kterou se jako 
studenti Gymnázia Rumburk vyda-
li a na jejímž konci je v budoucnu 
čeká maturitní zkouška a vysoko-
školské studium.

Lenka Nedvídková

110 let uplynulo, 111. rok začal…

Pondělky, to už pro mne nějaký 
čas nejsou jen začátky pracovního 
týdne, ale také čas, kdy se objevuje 
pravidelný komentář V. Klause ml. 
Vždy se jedná o skutečně výstižný 
příspěvek k nějaké aktuální situaci, 
navíc trefně zformulovaný. Proto 
jsem byl rád, když se mi podařilo 
s panem Klausem domluvit, že za-
vítá na besedu i na naši základní 
školu.  
Očekával jsem člověka se zajíma-
vými názory na školství a rozhodně 
jsme ani já, a myslím, že ani nikdo 
ze zhruba čtyřicítky hostů v sále, 
nebyli zklamáni. 
Beseda měla spád, padala řada 
dotazů a hodina a půl utekla jako 
voda. Děkuji především všem uči-
telům, kteří neváhali obětovat svůj 
volný čas, aby blíže poznali názory 

člověka, který se nebojí o školství 
říkat věci, které současná politická 

Na základní škole se diskutovalo na téma školství

scéna často nerada slyší. Myslím, 
a v diskusích s kolegy jsem si to 

jen potvrdil, že pro všechny, kdo si 
V. Klause ml. přišli poslechnout, to 
rozhodně byl přínosný večer.
Naše další besedy už se budou opět 
odvíjet spíše v cestovatelském du-
chu, stejně jako loni. Těšit se mů-
žete na další vyprávění o Africe, na 
zážitky z Nového Zélandu a dalších 
zajímavých destinací, dozvíte se 
i o profesionálním fotografování 
přírody.
Začínáme 19. října od 17 hodin 
ve velké budově základní školy. Po-
zvání tentokrát přijal pan Martin 
Chroust a povídat, promítat fotky 
a besedovat bude o letošním pře-
chodu Fagaraše - nejvyššího a nej-
rozlehlejšího pohoří Rumunska, 
kam se dostal po zajímavé a dobro-
družné cestě vlakem.

Text: Mgr. Filip Kadeřábek

Wenzel Karl – farář a botanik. 
S životem tohoto významné-
ho muže nás seznámil ve středu 
21. září 2016 na přednášce v Domě 
kultury bývalý profesor rumbur-
ského gymnázia pan Emil Tuma. 
Hned na úvod nám řekl, že jej tento 
botanik provází po celý život. 
Dozvěděli jsme se, že se narodil 
2. dubna 1802 v Žatci a zde i stu-
doval. Po kněžském svěcení, které 
obdržel po studiu teologie v Lito-
měřicích, se stal jeho působištěm 
Šluknov, kde vyučoval nábožen-
ství.
V říjnu 1845 se splnil jeho velký sen. 
Spolu se svým přítelem katechetou 
Pietschem z Jiřetína navštívili Itálii. 
A tak se oba s doporučeními tehdej-
šího biskupa A. B. Hilleho vydali na 
cestu. Byla to cesta dobrodružná, 
cestovali různými dopravními pro-

Foto: Mgr. Vít Steklý

Profesor Emil Tuma přednášel o Wenzlu Karlovi
středky a velkou část pěšky. 
Karl vzpomíná: „Přes burácející 
moře jsem hleděl vzhůru k severu, 
kde leží mé milované Čechy. Poprvé 
jsem poznal, co znamená touha po 
domově.“ 
V Itálii navštívili mnoho míst, 
z nichž nejdůležitější byla návštěva 
u papeže. Zde byli oba vybráni ješ-
tě s dalšími k mytí nohou na Zele-
ný čtvrtek, jak to udělal Ježíš svým 
apoštolům při Poslední večeři. 
Vystoupili i na Vesuv, o čemž píše: 
“Mám vyprávět o půlnoční exkurzi 
do vnitra kráteru? Kdo to nezažil, 
nemá představu o přírodním diva-
dle.“ 
Už ve Šluknově se Karl zajímá o bo-
taniku. Ze svého pobytu v Itálii si 
přiváží mnoho sušených rostlin, 
které uspořádává do herbářů. Jeden 
z nich věnoval i gymnáziu ve svém 

rodišti. V roce 1962 jej pan profesor 
skutečně objevil. Po návratu z ces-
ty čekala Karla nabídka na místo 
lokalisty do Fukova, kterou rád 
přijal. Zde byl Fukovany přivítán 
slavobránou, kterou na jeho počest 
postavili. Bere si k sobě svého mi-
lovaného otce, který zde zůstává až 
do smrti. Do Fukovské kroniky za-
pisuje pobyt v Itálii, Botanickému 
výměnnému spolku ve Vídni zasílá 
sušené rostliny, pečlivě popsané 
místem a dnem nálezu. 
Vzpomíná též na příhodu ze Šluk-
nova: „Když jsem se začal intenziv-
ně zajímat o botaniku, řekl mi jeden 
starý znalec z našeho okolí, že na 
Číhané, asi v polovině kopce, se na 
severní straně vyskytuje áron. Dva 
roky jsem hledal zbytečně, až třetí 
rok jsem jej objevil v plném květu. 
Jako dítě jsem tehdy vyhodil svůj klo-

bouk do vzduchu a vykřikl: Mám ho, 
našel jsem ho!“ 
Tato krásná rostlina roste na uvede-
ném místě dodnes. 
Mezitím se z Fukovské lokálie stává 
farnost a Wenzel Karl se stává jejím 
prvním farářem. Tuto událost ko-
mentuje slovem: „Miserere.“ 
Znamená to snad, že má obavy, že 
už nebude mít tolik času k botani-
zování? Kdoví.
Na jaře roku 1855 odchází na vlast-
ní žádost do Království, kde je poz-
ději jmenován děkanem a čestným 
kanovníkem dómu v Litoměřicích. 
Nechal zde vystavět křížovou ces-
tu, na kteru věnovala svůj pozemek 
paní Jenichová. A protože neumí 
psát, stvrzuje darovací smlouvu tře-
mi křížky. Její muž se kostrbatým 
písmem podepisuje jako svědek. 

Pokračování na str. 18
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Léto skončilo a je tu krásný slunečný podzim. Opět jsme se sešli ve starých 
známých i nových prostorách naší školky, přivítali jsme nové kamarády 
a s chutí jsme se pustili do získávání nových zážitků, zkušeností i doved-

ností. Celý měsíc nám počasí opravdu přálo a my jsme se vypravili za blud-
ný kořen, kde na nás po celý rok bude čekat spoustu úkolů, prostřednic-
tvím kterých se zase dostaneme zpět. 

Měsíc září patřil bylinkám. Poznávali jsme je na obrázcích i v přírodě, podle 
vůně, hmatu a dokonce i podle chuti, kdy jsme si uvařili spolu s Jezinkou 
Bezinkou bylinkový čaj, který jsme si připravili sami podle starého receptu 

a dokonce jsme si založili i jitrocelový sirup, na který se moc těšíme. Dnes 
už opravdu některé bylinky bezpečně poznáme a víme i co léčí. 
Spolu s myškou a zahradníkem jsme si zopakovali, co víme o životě na poli 
a na zahradě a v neposlední řadě jsme se rozloučili s vlaštovkami, které od-
letěly do teplých krajin. Tak ať šťastně doletí a na jaře ať se vrátí se zlatým 
klíčem petrklíčem...

Foto a text: Hana Princová

Září ve školce patřilo bylinkám
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AKCE
Staňte se zákazníkem palírny, 

nebo moštárny v České Kamenici 
a dostanete trvalou slevu 25% 

na veškeré pivo z Pivovaru Česká Kamenice. 

Přivezte k nám na vypálení třeba 20 kg i více jablek, 
hrušek či švestek a obdržíte slevový průkaz opravňující k nákupu 

českokamenického piva se slevou 25%. 
Zrovna tak si můžete nechat vymoštovat min. 50 kg jablek.  

Cena piva tak pro Vás bude snížena např. u Dukátu 100 z 22 Kč 
za půllitr na 17 Kč. Cena 12 stupňových piv 

bude snížena z 28 Kč na 21 Kč. 
Sleva je platná do 30. 6. 2017 bez omezení množství i druhů piva.

www.pivovarkamenice.cz, 
Mobil: +420 777 88 00 24,
info@pivovarkamenice.cz

VYPÁLÍME SLIVOVICI Z VAŠICH ŠVESTEK 
I DESTILÁTY Z JINÉHO OVOCE.   

MOŠTOVÁNÍ ZAHÁJENO – NOVĚ JIŽ V AREÁLU PIVOVARU.  
Pasterizace MOŠTU do bag-in-boxů. 

Prodej čerstvého i pasterovaného MOŠTU. 
Bližší informace na tel.: 412 582 084, 

mobil: 723 509 665, www.palirnabenatky.cz 

Založil i betlémářský spolek, 
aby jako ve Fukově měl kostel 
sv. Vavřince vlastní betlém.
I když rád botanizoval, byl přede-
vším knězem. Jeho kázání vyšla 
i tiskem. 
K jeho povinnostem patřilo i vy-
pisování mladých mužů na vojnu. 
Jeden z nich, jménem Neumann, se 
mu pomstil tím, že jej při procházce 
obcí napadl a tyčí od plotu mlátil.
Dne 10. června 1870 tento význam-
ný botanik a kněz umírá. Jeho hrob 
nalezneme za hlavním křížem, kte-
rý nechal sám postavit na hřbitově 

v Království. V roce 2005 mu byla 
na zeď kostela sv. Vavřince umístě-
na žulová pamětní deska a 16. čer-
vence 2016 byl šluknovským fará-
řem Pavlem Procházkou požehnán 
jeho opravený hrob.
Posluchači odcházeli z přednášky, 
kde byly promítány i dokumenty 
a fotografie, velice spokojeni. Na 
panu profesorovi Tumovi bylo vi-
dět, že přednášku vykonal velice 
rád. Měl možnost seznámit další 
lidi se svým oblíbencem, který mu 
přirostl k srdci, ačkoli jej osobně 
nepoznal.

Helga Hošková

Pokračování ze str. 16

Profesor Tuma přednášel 
o Wenzlu Karlovi

Tradicí se nejen po Šluknováky, ale 
i pro návštěvníky z okolních měs-
teček, stal pohádkový les nad ryb-
níkem Pazderákem, který se samo-
zřejmě konal i letos. 
Přes 1100 „dospěláků“ se svými ne-
zbedníky prošlo naší připravenou 
trasou dlouhou cca 5 km, na které 
potkávali stálice pohádkových lesů.
Děti přivítali na startu „čmeláci“, 
kteří po rozdání kartiček na razít-
ka posílali zvědavé návštěvníky 
na pohádkovou cestu. U Asterixe 
a Obelixe děti poznávaly pohádky, 
(smutné je, že děti neznají tradiční 
české pohádky). Dále děti vítal Mo-
týl Emanuel s Makovou panenkou, 
kde děti rozeznávaly vlčí máčky. 
Křemílek s Vochomůrkou čekali 
s nabitou vzduchovkou, piráti čí-
hali na zlobivce s míčkem a terčem. 
Svou zručnost děti ukázaly panu 
králi a paní královně při navlékaní 
poztrácených princezniných korál-
ků. Indiáni byli též spokojeni, děti 
u nich střílely z luků na terč a dařilo 
se jim. Čarodějové ukázali své ča-
rodějnické umění. Eliška ze mlejna 
byla velice spokojená, pytel s mou-
kou uměl vzít každý do ruky a ani se 
nebál vodníka a hodné čarodějnice, 
čertíka ovšem ano (asi ti zlobivci). 
Starwars postavičky se omlouvají, 
děti které přišly déle, si s nimi už 
nemohly zašermovat s jejich moc-
nými meči. Loupežechtivé loupež-
níky jste též děti potěšily, bonbón-
ků, které si naloupili, nebylo málo. 
Brouk Pytlík s Beruškou si připra-
vili bludiště, kde úkol plnili i rodiče. 
Nejstrašidelnějšími postavami se 

Již po šesté se cesta nad Pazderákem stala 
dějištěm různých pohádek plných soutěží

letos stala „doba kamenná“, pan 
Kámen opravdu ukázal, jak to v té 
době chodilo. Pat a Mat učili tradič-
ně zatloukání hřebíků, a nebo učily 
děti je? Pohádkovou cestou jsme 
mohli potkat usměvavou Červenou 
Karkulku, která rozdávala bon-
bóny, nebo stydlivého Pikachua. 
A hurá ke Shrekovi a krásné Fioně 
do bažiny. Všude byly děti odměně-
ny malou sladkou odměnou. Poté 
se mohli všichni občerstvit u rybář-
ské chaty. Tímto děkujeme místní-
mu rybářskému svazu za zázemí. 
Tato akce by se samozřejmě neobe-
šla bez štědrých sponzorů: Topos 
Šluknov, Kamenoprůmyslové 
závody Šluknov, p. Novák Mar-
tin a Karel, Bureš Karel, Gastro 

Plch, Travel Free, Barcal Petr, 
Pecka Jan, Kout Pavel, rodina 
Fránikova, p. Houdek, potraviny 
Schneider, Město Šluknov, Jansa 
Karel, Moneta Money Bank. 
A spousta dalších, kteří nechtějí 

být jmenováni.
Největší poděkování ale patří 
všem kamarádům, kteří se potili 
v kostýmech.

Text a foto: Pavla Hemerková
Spolek Radost dětem



ŠLUKNOVSKÉ NOVINY STRANA 19SPORT

Nohejbalový turnaj 2016

Dětské rybářské závody pořádané MO Šluknov a MO Velký Šenov na Ro-
žanském rybníku ve Šluknově proběhly v sobotu 17. září 2016. Zúčastnily 
se jich děti ve věku od 8 do 15 let za přítomnosti svých rodičů, dědečků, 
babiček a vedoucích kroužků, za MO Šluknov - Mgr. Ivana Ganišinová 
a Pavel Ganišin, za MO Velký Šenov - Antonín Borovka a Jaroslav Doležal. 
Počasí nebylo úplně ideální, ale malým rybářům to vůbec nevadilo. První 

Jako již tradičně každý podzim, uspořádali jsme dne 24. září 2016 výlov 
Bobřího rybníka ve Šluknově. 
V brzkých ranních hodinách se sešli rybáři MO ČRS Šluknov pod vedením 
předsedy MO Ing. Tomáše Kolonečného na hrázi rybníka. 
K prvním pracem na výlovu patří napouštění kádí vodou. Vlastnímu výlovu 
předchází tzv. strojení rybníka, jedná se především o pozvolné vypouštění 
rybníka, aby se ryby soustředily pouze do loviště a poté se ryby třídí dle dru-
hu a velikosti. 
Kapři, amuři, štiky, okouni, úhoři, candáti a líni. 
Ryby, které mají lovné míry, se odvezly na sportovní vodu, ty menší, co 
musí dorůst, se vrátily zpět do vody. 

Text: Skopalová Pavlína

úlovek se objevil na břehu již po prvních dvou minutách závodu. Klasifi-
kovalo se množství nachytaných ryb v centimetrech. Vyčerpaní závodníci 

V září měli naši malí i velcí rybáři napilno

Úspěšný výlov Bobřího rybníka

Foto: Josef Halada

Přátelský nohejbalový turnaj v rámci komunitní práce, kterou poskytuje 
Oblastní charita Šluknov za finanční podpory Úřadu vlády České repub-
liky a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny - v programu „Prevence 
sociálního vyloučení a komunitní práce 2016“ se uskutečnil, 10. září 2016. 
Před začátkem akce bylo hřiště uklizeno 15 dobrovolníky, kteří natáhli síť, 
a napjatě se čekalo na příchod účastníků. Z počátku jsme měli obavy, zda 
se někdo dostaví, ale nakonec jsme byli velice příjemně překvapeni, proto-
že návštěvnost byla hojná. Akce se zúčastnili nejen mladí, ale překvapivě 
i starší generace, což bylo velice milé a pro mládež velkou inspirací. 
Na nohejbalový turnaj se dostavilo 12 soutěžních týmů a mnoho diváků. 
Nálada byla doslova úžasná, lidé fandili jak o život, s úsměvy na tvářích 
a atmosféra byla přátelská. Na prvním místě se umístili kluci Miroslav Si-
vák, Daniel Čičák a Josef Toth. Na druhém Zdeněk Karala, Jiří Ridaj a Ro-
bert Fejco. Bronzové místo získali Ladislav Dreveňák, Lubomír Dreveňák 
a Marek Bílý. Všichni vítězové turnaje obdrželi poháry a diplomy. Vítězný 
tým dárkový košík plný dobrot.
Turnaj ale samotným rozdáváním cen neskončil, lidé se nadále bavili hra-
ním nohejbalu, grilováním a vzájemně spolu komunikovali.  Po skončení 
akce se všichni v poklidu rozešli  do svých domovů.
Jménem Oblastní charity Šluknov děkuji všem, kteří se akce zúčastnili 
a podpořili tak náš komunitní projekt.

Text a foto: Jan Kováč

se přesunuli k rybářské chatě, kde na ně čekalo občerstvení a s velkou netr-
pělivostí vyčkávali na vyhlášení konečných výsledků a udělení cen. Každý 
zúčastněný závodník si odnesl věcnou cenu. Celá akce se velice povedla 
a ceny, které byly rozdány, udělaly všem účastníkům radost. 
Děkujeme všem, kdo pomohl tuto akci uspořádat. Na prvních třech mís-
tech se umístili 1. Fryč Bedřich – 656 cm - MO Šluknov, 2. Neubaer 
Jakub – 604cm - MO Šluknov, 3. Gotthard Jonáš - 580 cm - MO Velký 
Šenov. Děkujeme všem zúčastněným za pomoc při pořádání závodů. Pet-
rův zdar!                                                                            Text a foto: Skopalová Pavlína
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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

 

AKCE ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2016 
Salon Max - Šluknov

Ošetření kosmetikou Syncare 
pro aknozní nebo zralou pleť 

– obsahuje povrchové a hloubkové čištění, 
peeling, výživná (čistící) maska, masáž obličeje 

PŮVODNÍ CENA 390 Kč, NYNÍ POUZE 290 Kč

Masáž zad a šíje 250 Kč 
+ Antistresová masáž hlavy ZDARMA

Pedikúra 190 Kč 
+ Zábal na nohy+ reflexní masáž ZDARMA   

Objednávky: 
Jana Drábková 731 712 671,www.salonmax.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


