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Stromolezci odborně ošetřili 
zeleň v zámeckém parku
V říjnu byly ukončeny práce na odborném ošetření stromů v zámeckém 
parku. V rámci akce byly převážně zdravotními a bezpečnostními řezy a in-
stalací dynamických vazeb ošetřeny celkem 73 stromy. 
Jedná se o vůbec první takto komplexní zásah v historii parku, díky které-
mu by se měl veškerý pohyb v této lokalitě stát výrazně bezpečnější. Přesto-
že na první pohled stromy vypadaly dobře, vykazovaly před zahájením akce 
řadu defektů – výskyt suchých či nalomených větví, tlakové větvení, které 
mohlo způsobit rozlomení korun, aj. Tyto závady jsou nyní odstraněny 
a bez nadsázky lze říci, že stromy v parku jsou nyní o poznání zdravější. 
Práce probíhaly v období května-října 2016 a prováděla je brněnská firma 
KAVYL, spol. s r.o. 
Celá akce byla ve výši 80% financována z dotace Státního fondu životního 
prostředí.

Text a foto: Mgr. Martin Chroust, ORŽP

Velký úspěch se podařil mladým 
lesním mechanizátorům z lesnické 
školy Šluknov, když přivezli z Hej-
nického dřevorubce třetí místo 
v celkovém pořadí družstev. Tým ve 
složení Michal Ciling a Marcel Ky-
líšek, pod vedením Lukáše Janaty 

Soutěž v pouštění draků se konala 9. října na Křížovém vrchu, nechybělo opékání buřtíků a dorty pro vítěze jednotlivých kategorií.       Foto: R. Parkmanová

Ve volbách do zastupitelstev krajů, 
konaných 7. a 8. října 2016 dle vý-
sledků z přebíracího místa Šluknov 
nejvíce platných hlasů získala stra-
na ANO 2011 (482 hlasů, nejvíce 
preferencí získal Ing. St. Horáček, 
52 let – 64 hlasů). 
Na druhém místě skončila Komu-

nistická strana Čech a Moravy (409 
hlasů, nejvíce preferencí získal 
p. O. Bubeníček, 63 let – 76 hlasů).
Třetí nejvyšší počet hlasů mezi 
stranami a uskupeními získali STA-
ROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (400 
hlasů, nejvíce preferencí získala 
Mgr. E. Džumanová, 51 let – 242 

hlasů).
Volební účast v přebíracím místě 
Šluknov, kde se shromažďují vý-
sledky ze 13 volebních okrsků, byla 
23,8%.
Podrobné výsledky hlasování za 
tento územní celek najdete v tabul-
ce na str. 2

Tým studentů lesnické
školy opět bodoval
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Pokračování ze str. 1
Svoz popelnic a pytlů s biologicky 
rozložitelným odpadem se usku-
teční v listopadu ve dnech: úterý 
15. 11. + pátek 18. 11. 
Úterní svozy bioodpadů se vzta-
hují na území, kde je svoz černých 
popelnic vždy v pondělí a úterý, pá-
teční svozy bioodpadů proběhnou 
v místech, kde je svoz komunálu od 
středy do pátku. Jedná se o poslední 
svoz v roce 2016. 
Shrabané listí a ostatní zeleň je 
možné zdarma odvézt do kom-
postárny nebo sběrného dvora. 
První svoz v roce 2017 je pláno-
ván na 7. března. 
O svozu bioodpadu v roce 2017 
budete včas informováni v místním 
tisku nebo na webových stránkách 
města Šluknova. Na městském úřa-
dě ve Šluknově, na Odboru rozvoje 
a životního prostředí a v pokladně, 
a také v Technických službách v Cí-
sařském obdržíte roční kalendář 
s vyznačením svozových dnů bio-
odpadu a pytlů s tříděným odpa-
dem.          Božena Naňáková, ORŽP

Jak volili do zastupitelstva kraje Šluknovští? Poslední letošní svoz 
biodpadu

číslo název      platné hlasy celkem  v %
1 Volte Pr. Blok www.cibulka.net   3   0,12
2 Občanská demokratická strana    199   8,10
4 Starostové a Sportovci pro ÚK   18   0,73
9 Komunistická strana Československa   31   1,26
12 Česká strana sociálně demokratická   262   10,67
17 II. imigrantům NE- pen. pro děti   6   0,24
18 Severočeši.cz     9   0,36
20 Jsme PRO! Kraj 2016    204   8,30
30 ANO 2011     482   19,63
32 TOP 09      64   2,60
34 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ   400   16,29
37 Komunistická strana Čech a Moravy   409   16,65
40 Alternativa pro občany    12   0,48
41 Národní demokracie    2   0,08
43 Úsvit s Blokem proti islamizaci   11   0,44
52 Svobodní a Soukromníci    18   0,73
58 DSSS-NE imigr. nepřizp. PRO poř!   69   2,81
60 NOVÝ SEVER     5   0,20
67 NE ILEG. IMIGRACI - PEN. PRO LIDI   6   0,24
77 Piráti a SZ     85   3,46
78 Koalice SPD a SPO     148   6,02
79 ProKraj      11   0,44
81 SPR - REP. STR. ČECH, MORAVY, SLEZKA  1   0,04

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

Policie ČR - Šluknov 412 386 333
Městská policie 412 315 310, 
602 881 677
Hasiči 412 386 150 (jednotka 
SDH) nebo 950 437 011 (jednotka 
HZS Šluknov)
Ústředna MěÚ 412 315 331
Fax MěÚ 412 315 324
RIC (Šluknovský zámek) 
412 332 741
Dům kultury 412 386 219
DPS 412 358 411

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA

MŠ Žižkova 412 386 214
MŠ Svojsíkova 412 386 260
Městská knihovna 412 386 968
Městská ubytovna 412 386 634
Stadion 730 511 156
Technické služby 412 386 202
ZŠ Žižkova 412 386 406
ZŠ J. Vohradského 412 386 395
Dětský lékař MUDr. Vejl 
412 386 283
MUDr. Straka, MUDr. Prejzek 
412 386 274

Město Šluknov se rozhodlo zjednodušit možnost hlášení závad, kterých si 
občané ve městě všimnou a které průběžně vznikají a vznikat budou. 
Přidali jsme se k městům, která využívají tzv. službu ProblemReport, která 
umožňuje každému hlásit zjištěné závady prostřednictvím chytrého telefo-
nu či webové aplikace. 
Stačí si stáhnout aplikaci ProblemReport a můžete hlásit závady z oblasti 
černých skládek, nefungujícího osvětlení, poškozené komunikace, chy-
bějícího poklopu či poškozené veřejné zeleně přímo odpovědné osobě na 
městský úřad. Občané, kteří nedisponují chytrým telefonem, mohou učinit 
totéž prostřednictvím webové aplikace na www.mesto-sluknov.cz.
Výhodou je nejen okamžité odeslání odpovědné osobě, ale i zajištění odpo-
vědi odpovědnou osobou s informací, jak byl daný problém vyřešen. 
Pevně věříme, že Vám nabízená aplikace usnadní komunikaci s úřady a ze-
fektivní odstraňování závad ve městě.                     Mgr. Martin Chroust, ORŽP

Hlášení závad ve městě on-line
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Vážení a milí spoluobčané,
v říjnu proběhlo další veřejné setkání starostky s občany za účasti vedou-
cích jednotlivých odborů. Dovolím si krátce informovat o některých téma-
tech, kterým jsme se věnovali.
Bezpečnostní situace na sídlišti
V letním čísle Šluknovských novin jsem informovala o problematické si-
tuaci na sídlišti, zejména v oblasti soužití. V našem městě je několik tzv. 
vyloučených lokalit, z nichž největší je právě na sídlišti, kde je největší kon-
centrace sociálně slabých rodin. A to s sebou pochopitelně přináší i řadu 
problémů. V letošním roce jsme zaznamenali nárůst stížností týkající se 
právě problémů v soužití (časté rušení nočního klidu, vulgarita, nepořá-
dek, rvačky, apod.) a zejména sníženého pocitu bezpečí pro mnohé občany 
a také sociální pracovníky, kteří pracují v terénu. Obrátila jsem se tedy se 
žádostí o metodickou pomoc na Krajský úřad Ústeckého kraje s cílem za-
bránit případnému zhoršení situace a medializaci, která by pro náš region 
mohla být negativní reklamou. Následně ihned reagovala Policie ČR, která 
zde posílila hlídkovou činnost a začala zde působit Speciální pořádková 
jednotka. Kontroly jsou zaměřeny nejen na pořádek ve městě, ale i na kont-
rolu dodržování pravidel silničního provozu. Dle informací od občanů vím, 
že působení policistů v našem městě zaznamenali a ve valné většině jejich 
přítomnost v ulicích vítají a kladně hodnotí. Výsledkem je rapidní pokles 
stížností na výše uvedené problémy, což je pozitivní. Dále se pravidelně 
schází na koordinačních schůzkách sociální pracovnice z Krajského úřadu 
Ústeckého kraje spolu se sociálními pracovnicemi ze Šluknova, Orgánem 
sociálněprávní ochrany dětí Rumburk, zástupci škol a neziskovými orga-
nizacemi. Je potřeba ve městě, a zejména na sídlišti, udržet veřejný pořá-
dek, na druhé straně je ale potřeba pracovat v terénu, podchytit ohrožené, 
problémové rodiny a jedince a věnovat se prevenci. A to lze ve vzájemné 
spolupráci všech zainteresovaných, kteří mohou být v této oblasti nápo-
mocni. Složení obyvatel nezměníme, migraci nezabráníme, přesto chceme 
žít ve městě, které je pěkné, chceme se tu cítit dobře, protože jsme tu doma.
Toulaví psi
Dalším tématem v diskuzi byl problém volně pobíhajících psů. Je to dlou-
hotrvající problém a týden co týden podepisuji strážníkům městské poli-
cie příkaz na převoz psů a koček do útulku. Pouze na přechodnou dobu 
(několika málo dní) mohou být dospělí psi umístěni do záchytných kotců, 
aby měl případný majitel zaběhnutého psa čas si jej vyzvednout. A kdo je 
viníkem tohoto stavu? Opět člověk – nezodpovědný majitel zvířete. V sou-
vislosti s tímto stavem probíhají kontroly evidovaných psů zejména na síd-
lišti, kde je jejich koncentrace opravdu vysoká. Ti majitelé, kteří nemají psa 
řádně přihlášeného a neplatí poplatek, jsou vyzýváni k nápravě a následně 
kontrolováni. A s tím souvisí i další nešvar, na který občané, kteří se setká-
ní zúčastnili, upozornili. Jen málokterý pejskař po svých miláčcích uklidí 
exkrementy. Opět jsme u zodpovědnosti majitele za svého pejska, ale i za 
vzhled a čistotu našeho města. 
Další dotazy občanů
Dále se občané zajímali o opravy mostků, komunikací, podali jsme vy-

světlení k nově zrekonstru-
ovanému náměstí, novým 
veřejným toaletám. Dotazy 
se týkaly např. též SMS Info-
kanálu, právě opravovanému 
rybníku Balaton v Rožanech, 
problému studen, potřeby vy-
budování chodníku v parčíku 
na ul. Rumburská, závodiště 
motokrosu, komínů znečiš-
ťujících životní prostředí, 
kulturních akcí a jejich zve-
řejňování. U kulturních akcí 
přítomné ženy upozornily na 
nedostatek tanečníků z řad 
mužů. To lze vnímat jako vý-
zvu právě pro muže, že budou 
na těchto akcích jistě vítáni. 
Informace ze Sdružení pro rozvoj Šluknovska 
V říjnu proběhlo jednání starostů v rámci Sdružení pro rozvoj Šluknovska, 
které čítá 18 obcí a měst našeho výběžku. Tohoto jednání se zúčastnili i zá-
stupci společnosti ČEZ Distribuce a podali informace k připravovanému 
záměru vybudování nového vedení 110 kW, které zajistí propojení napáje-
ní ze dvou stran a významně zvýší spolehlivost napájení celé oblasti Šluk-
novského výběžku. Doposud je výběžek zásobován pouze jedním dvojitým 
vedením110 kW, které bylo vystavěno v roce 1965. Od té doby se spotřeba 
elektřiny velmi výrazně zvýšila zejména v každé domácnosti (televize, počí-
tače, mikrovlnné trouby, varné konvice, myčky, atd.). Vzhledem ke skuteč-
nosti, že zatížení celého výběžku již přesáhlo přenosové možnosti stávající-
ho vedení, připravuje společnost ČEZ Distribuce výstavbu nového vedení. 
Důvodem pro jeho vybudování je zákonná povinnost zajistit pro území 
spolehlivou a bezpečnou dodávku elektrické energie, zvyšující se riziko se-
lhání energetické infrastruktury a v neposlední řadě nedostatečná kapacita 
stávajícího vedení pro nová připojení. Nové vedení bude dle plánu vedeno 
kombinovaně - částečně nadzemně (vrchní vedení), částečně kabelovým 
vedením v zemi. O potřebě vybudování tohoto vedení se již diskutuje téměř 
20 let a nyní lze konstatovat, že jeho realizace je na velmi dobré cestě. Bude 
vedeno z České Lípy, přes Nový Bor, Svor, Novou Huť, Dolní Podluží do 
Varnsdorfu. Ze Svoru do Nové Huti bude nové vedení kabelové (v zemi). 
Dílo by mělo být dokončeno do roku 2020.
Milí spoluobčané, nechce se tomu ani věřit, ale opět se blíží krásný před-
vánoční čas. I v letošním roce bude na náměstí slavnostně rozsvícen vá-
noční strom a s ním i vánočně nazdobené náměstí. Dovolte mi, abych 
Vás touto cestou srdečně pozvala na tuto akci, která proběhne v pátek 
25. listopadu od 16 hodin na náměstí. Rozsvítíme vánoční stromeček 
společně!

Eva Džumanová 

Pokračování ze str. 1

Tým studentů lesnické školy opět bodoval
prokázal velkou bojovnost a zařadil 
se k tomu nejlepšímu, co bylo na 
soutěži k vidění.
Mladí mechanizátoři si vedli skvě-
le nejen v tradičních disciplínách, 
jako je například přesný řez, výmě-
na řetězu či kácení, ale také v do-
provodných disciplínách, což byla 
například praktická poznávačka 
nebo práce s vyvážečkou.
Konkurence, ostatně jako vždy, 
byla v Hejnicích silná a nad síly klu-
ků bylo pouze jedno domácí druž-
stvo a reprezentanti ze Slovenska. 
Jak nám prozradil trenér Lukáš 
Janata, Michal s Marcelem zacho-
vali chladnou hlavu a vyvarovali se 
zbytečných chyb. Oba dohromady 

podali skvělý výkon, proto jsme se 
umístili poprvé v historii na stup-
ních vítězů.
„Naši kluci podali výborný výkon 
a děkuji jim za skvělou reprezentaci 
naší školy,“ řekl ředitel šluknovské 
lesárny Rudolf Sochor. 

Text a foto: David Hlinka

Střední lesnická škola 
a Střední odborná škola 

sociální, 
T. G. Masaryka 580, 

407 77 Šluknov, 
info@lesnicka-skola.cz, 
www.lesnicka-skola.cz, 

+420 412 314 027
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Křížová cesta v Království u Šlukno-
va se nachází na svahu pod vrcho-
lem kopce Křížový vrch, severně od 
obce Království. Byla vybudována 
za pátera Václava Karla v roce 1859, 
tři roky po oslavách 100. výročí do-
končení křížové cesty ve Šluknově. 
Je vybudována po vzoru šluknovské 
křížové cesty. Má charakter pašijové 
cesty a příběh Ježíšova utrpení vy-
práví již od Poslední večeře a modlit-
by v Getsemanské zahradě. Kromě 
14 jednotlivých zastavení byla vy-
budována kaple Žaláře Krista, kap-
le Bičování Krista, kaple Kalvárie, 
kaple Božího hrobu, grotta sv. Petra 
a sv. Máří Magdalény a Getseman-
ská zahrada.
V letošním roce byla zahájena 
1. etapa celkové obnovy této nově 
vyhlášené nemovité kulturní pa-
mátky, a to obnovou kaple Bičování 

Investor: Město Šluknov za finanční podpory Nadace ČEZ
Zhotovitel: 2015 - 2016 – Technické služby Šluknov, spol. s r. o., kamenic-
ké práce Pavel Jiřena, kovářské práce Dr. Martin Šerák
Lokalizace: kopec nad zastávkou ČD v Císařském u pěší cesty do Nového 
Hraběcí
Zeckelův kříž byl zřízen Josefem Reintschem u cesty spojující zastávku 
ČD Císařský s Novým Hraběcím. Datace vzniku kříže zřejmě 2. polovina 
19. století.
Obnovou památky došlo ke kompletní revitalizaci křížku - očištění soklu, 
zhotovení nové hlavice soklu, hydrofobizaci, zhotovení nového základu, 
srovnání základových kamenů a předstupňů, výroba a osazení litinového 
kříže s postavou Krista, P. Marie a sv. Jana, doplnění žulových sloupků 
a nového oplocení, odstranění lípy v havarijním stavu + výsadba 3 nových 
lip velkolistých. 
Práce celkem: 177.300 Kč
Dotace ČEZ – EPP: 80.000 Kč

Obnova kaple Bičování Krista v Království zahájena

Krista, která byla v areálu vystavě-
na v roce 1909. Na obnovu je po-
skytnut příspěvek MK ČR z Pod-
pory obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností.
Stavební práce byly prováděny za 
účelem obnovy celého objektu kap-

le – byly provedeny opravy omítek, 
zhotovena nová podlaha, podhled, 
rekonstruován krov a položena 
nová břidlicová krytina střechy, 
osazena nová okna a dveře a insta-
lovány nové mříže. V okolí kaple 
byla opravena cihelná opěrná zíd-
ka. V interiéru kaple by měla být 
v budoucnu instalována původní 
kolorovaná dřevěná socha Krista 
(tato bude dočasně vystavena při 
žehnání kapli).
Celkové náklady akce byly ve výši 
348 tis. Kč, z toho dotace MK ČR 
ve výši 200 tis. Kč. Práce realizovala 
firma STAMO, spol. s r.o., Děčín.
Dovolte nám, pozvat Vás na žeh-
nání kaple Bičování Krista v areálu 
Křížové cesty Království, které pro-
běhne 17. 11. 2016 od 15.00 hod, za 
účasti pana faráře Pavla Procházky.

Text a foto: Bc. Michal Bušek 

Dokončení obnovy 
Zeckelova kříže

Doporučujeme jeho zhlédnutí – pěší procházkou je v dosahu z města a po-
hled na obnovenou drobnou památku, i krásné výhledy na Šluknov, Císař-
ský i okolní krajinu určitě stojí za to.

Text a foto: Bc. Michal Bušek

Plnění Odznaku všestrannosti 
olympijských vítězů (OVOV) patří 
mezi pravidelné aktivity při hodi-
nách tělesné výchovy na Gymnáziu. 
V průběhu školního roku vylepšují 
žáci své výkony v devíti povinných 
a třech volitelných disciplínách. Za 
své výsledky mohou získat nejen 
sportovní odznaky ve čtyřech úrov-
ních (bronzová, stříbrná, zlatá a di-
amantová), ale ti nejlepší se přes 
okresní a krajská kola mohou pro-
bojovat až do republikového finále.
Letos na výkony svých předchůdců 
navázali Matěj Semerád, který finá-
lovou účast okusil již loni, a Sabina 
Krákorová, pro kterou to byla finá-

Sportovci z Gymnázia Rumburk opět úspěšní na finále OVOV 
lová premiéra a která poprvé zajis-
tila pro svou školu účastnické místo 
i v dívčí kategorii.
Klíčem k postupu bylo buď vítězství 
v krajském či oblastním kole – tím-
to způsobem si svou „jízdenku“ do 
finále zajistil Matěj, či pozice mezi 
dalšími osmi nejlepšími v desetiboji 
z celé republiky, kterou si svými vý-
kony vybojovala Sabina.
Finále proběhlo ve dnech 8. – 
10. září na stadionu VUT v Brně. 
V  počtu 600 účastníků bylo zahr-
nuto i celkem devět reprezentantů 
ze Šluknovského výběžku a počet 
soutěžících pak rozšířila i družstva 
z Maďarska, Německa a Polska.  

Mgr. Stanislav Hocko shrnuje 
průběh následovně: „Soutěž byla 
skvělá – nádherné letní počasí, bez-
problémová organizace, přátelská 
atmosféra, úžasné sportovní areály 
s modrým tartanem, či studijní pro-
story. Někdy jsme si připadali jako 
na jiné planetě. Kromě mladých 
sportovců se akce zúčastnilo více 
než 50 olympioniků z historie i sou-
časnosti (např. Šárka Kašpárková, 
Jarmila Kratochvílová či Vítězslav 
Mácha) a při slavnostním zahájení 
byla minutou ticha připomenuta  
sportovní legenda Věra Čáslav-
ská.“
Desetiboj je náročná disciplína – 

jde o hru nervů a vůle – ne vždy se 
vše povede a je nutné rychle zapo-
menout na nezdar a soustředit se 
na další disciplínu. Díky tomu i díky 
vynikajícím výkonům především 
v silových disciplínách Matěj na-
konec vybojoval bronzovou příčku 
s náskokem tří bodů před čtvrtým 
soutěžícím a ztrátou pouhých šesti 
bodů. Ani Sabina se neztratila a při 
své první republikové účasti si vy-
bojovala 17. místo.
Oběma soutěžícím gratulujeme 
a přejeme jim, aby se podobné vý-
kony a umístění podařilo zopakovat 
i v letech následujících.

Lenka Nedvídková
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Často mi píšete přes nejrůznější 
média a já se v rámci možností 
snažím na Vaše otázky odpovídat. 
Jeden e-mail byl typický a zobecni-
telný, zkusím tedy stručně přepsat 
otázku a následně i rozvést svoji 
odpověď.  
„Vážený pane, občas čtu Vaše člán-
ky a jiná vyjádření na internetu či 
v novinách. Je fajn, že se zamýšlíte 
nad zrůdnostmi, které produkuje 
centrální státní správa a hlavně 
desetitisíce nikým nevolených úřed-
níků a na ně navázaných lidí. Obá-
vám se, že nemáte díky své omezené 

...Mgr. Martinem Chroustem, 
vedoucím Odboru rozvoje a životního prostředí MěÚ Šluknov.
Informace – pravdivé, rychle dostupné a pokud možno úplné, to je to, co se 
v dnešní době vysoko cení. S moderními prostředky současnosti není problém 
je získat nejrůznějšími způsoby na nejrůznějších místech. Také Město Šluk-
nov chce svým obyvatelům i návštěvníkům v tomto směru vyjít vstříc, a proto 
pro ně stále rozšiřuje možnosti získávání (i předávání) informací hned něko-
lika způsoby (viz. ŠN č. 10/2016, str. 11). Jedním z nich je také Geoportál 
města a právě na tuto službu jsme se ptali Mgr. Chrousta.
Kde tuto službu zájemci najdou, jak ji používat?
Na geoportál se dostanete buď přes web města, kde je na hlavní stránce 
v záložkách vlevo umístěn odkaz či přímou cestou zadáním webové adresy 
http://sluknov.obce.gepro.cz do svého prohlížeče. Používání je v podstatě 
intuitivní, klíčem k ovládání jsou záložky na pravé straně geoportálu, kde 
si vždy rozkliknete téma, které Vás zajímá (zeleň, mobiliář, památky, aj). 
Po rozkliknutí jednotlivé zájmové oblasti se Vám v mapě zobrazují loka-
lizace jednotlivých prvků, na které lze rovněž klikat a zobrazit si detailní 
informace.
Pro koho je geoportál určen především?
Určen je jak pro obyvatele města, kteří mohou např. zjistit, v jakém zdra-
votním stavu jsou stromy ve městě, jaká jsou pro ně navržena opatření (ať 
již skácení nebo ošetření), tak pro návštěvníky, kteří se mohou např. do-
zvědět, jaké máme ve Šluknově památky. Zásadním pomocníkem je pak 
geoportál pro nás úředníky při správě městského majetku. Využíváme jej 
mj. při plánování údržby zeleně (sekání trávy i péče o dřeviny), při plánová-
ní oprav veřejného osvětlení a mobiliáře. Nově připravujeme i zapracování 
pasportu hřbitova či nájemních smluv, které by měly výrazně zpřehlednit 
a usnadnit agendu v těchto oblastech.
Jaké informace lze na něm najít? Co lze s jeho pomocí řešit?
Kromě již zmiňovaných informací je zajímavou záložkou i Majetek obce, 
kdy si lze snadno v mapě zobrazit pozemky ve vlastnictví města Šluknov, 
což může být velmi nápomocné zejména pro obyvatele města při plánování 

Na slovíčko s...

nákupu městského pozemku či potřebě jakéhokoli požadavku (oprava ko-
munikace, posečení trávy). Občas se nám stává, že nám dorazí požadavek 
na údržbu pozemku, který není v našem vlastnictví, jelikož ne každý občan 
ovládá katastr nemovitostí. Geoportál je v tomto mnohem přehlednější 
a jednoznačnější. 
V geoportálu je možné si zobrazit i vymezené záplavové území, několik 
druhů map (letecká mapa, historická mapa, mapa čísel popisných, turis-
tická mapa). Celkově lze konstatovat, že Geoportál je komplexní mapovou 
službou z velké části pokrývající jak informace o správě městského majet-
ku, tak službou vhodnou pro plánování výletů po městě a jeho okolí. Bude-
me velmi rádi, pokud se ho obyvatelé a návštěvníci města naučí používat, 
protože je to jedna z cest zjednodušení a zefektivnění komunikace mezi 
občany a veřejnou správou. 
Děkujeme za rozhovor.

(šti)

Foto: Renáta Parkmanová

zkušenosti povědomí o tom, jak 
špatně fungují všechny ty instituce, 
a že je to důsledek a obraz obyvatel 
tohoto národa. Zajímalo by mě, co 
s tím hodláte udělat a jaké máte 
návrhy řešení. Jinak s Vámi souhla-
sím“. Atp.  
Trochu zde teď rozepíšu jednu 
z mých odpovědí:
Základním předpokladem pro 
změnu je ochota podívat se na věc 
kriticky. Především platí to, že po-
kud se mají věci měnit k lepšímu, 
je nutné nejprve přiznat si, že je 
něco v nepořádku. Velká část poli-
tiků ale kriticky nepřemýšlí a jede 
v „hlavním proudu“. Část politi-
ků si doopravdy myslí, že je to tak 
dobře a že je to skvělé. A že nanej-
výš je potřeba to trošku vylepšovat. 
Další část předstírá, že je všechno 
opravdu růžové. Tuší přitom, že to 
tak není, ale myslí si, že když bu-
dou předstírat a malovat před ve-
řejností skutečnost na růžovo, lidi 
je příště zase zvolí. A části politiků 
to je jednoduše jedno. Naštěstí se 
zdá, že se do politiky začínají vra-
cet lidé, co mají vůli si nedobrý stav 
věci přiznat a opravdu věci zásad-

ně měnit. Je jich ale stále žalost-
ně málo. Bez přiznání si toho, že 
nejen drobnosti, ale spíše podstat-
ná část veřejné soustavy přestává 
fungovat, se nedají dělat změny. To 
je základ. Teprve potom je možné 
mluvit o tom, jak věci měnit, s ja-
kým cílem. Musí však být s kým!
Máme u nás nemocný politický 
systém. Diagnostikoval bych ho 
tak, že si politici nejsou z různých 
důvodů ochotni přiznat skutečný 
stav věcí a místo toho předstírají. 
Řešíme tisíce věcí v drobnostech 
a nemáme žádný odstup. Zdravý 
selský rozum je vytlačen stále slo-
žitější a nesmyslnější administra-
tivou.  
Naše politická - veřejná soustava 
směřuje od osobní odpovědnos-
ti ke kolektivní neodpovědnosti. 
Rozebírá osobní autority, mnohé 
relativizuje. Vymýšlí se další a dal-
ší předpisy, ve kterých se nevyznají 
ani ti, co je připravují, ani ti, co je 
schvalují. Jak jim pak mohou rozu-
mět ostatní?! 
A mnohé se schovává pod jakousi 
nezávislost. Při kontrolách nezá-
vislí úředníci mluví do všeho, ale 

žádnou odpovědnost nenesou. 
Neporadí, když to potřebujete. 
Umějí znepříjemňovat život, když 
jde o jednoduché věci a poctivce. 
Se složitostmi, ignoranty či oprav-
dovými problémy si nevědí rady 
a neřeší je. Státní úřady a instituce 
obcházejí a porušují zákony a nic 
se neděje. 
Často slyším od mnohých politiků 
(obzvláště po prohraných volbách 
či referendu), že to špatně lidem 
vysvětlili, že musí zlepšit komu-
nikaci. Předseda vlády ministrovi 
nevytkne jeho práci, ale jeho medi-
ální výstupy. 
Abychom tedy něco změnili (jako 
že je to podle mě potřeba), je nutné 
nalít si čistého vína. A chtít. Zatím 
jsou všichni utápěni v tisících for-
malitách!
Zatím je pro mnohé řešením zkou-
šet vše vysvětlit a vysvětlovat. Já 
se snažím říci, že naopak musíme 
rychle jednat o skutečných změ-
nách a hledám partnery, kteří to 
vnímají stejně. Ony změny jinak 
stejně přijdou, ale v nechtěné a vy-
nucené podobě. 

Zbyněk Linhart, senátor 

Nejdříve si musíme přiznat barvu… 



STRANA 6 ŠLUKNOVSKÉ NOVINYTURISTIKA, POZVÁNKY

Dovoluji si Vás pozvat 
na výstavu fotografií na téma “Šluknovsko a příroda”. 

Výstava se koná v Lipové u Šluknova v galerii informačního centra 
(v podstávkovém domě) a potrvá do konce listopadu 2016.

V neděli 23. října se konala slavnostní vernisáž 
- tímto děkuji všem zúčastněným za krásné odpoledne plné pohody.

Jiří Mikisch

Ještě nikdy jsem nevyrážel na ces-
ty s tak velkou trémou a obavami 
- mám se totiž setkat s lidmi, které 
jsem neviděl 27 let. Zapracoval 
však Facebook a my jsme se našli… 
Takže vzhůru do Strakonic!
Po škole jsem začínal jako elév ve 
Fakultní nemocnici Motol na dět-
ské neurochirurgii a mým prvním 
pacientem byl Vašík, tenkrát šesti-
letý. Vylezl na strom, spadl a utrpěl 

Moje podzimní toulky po Jižních Čechách

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově 
Vás srdečně zve 

na druhý koncert sezóny 2016-2017. 
Přivítáme vzácného hosta pana Jiřího Stivína. 

V koncertu s názvem Sám se svým stínem uslyšíme skladby klasiků 
– J. S. Bacha, A. Vivaldiho,…

vedle skladeb Jiřího Stivína, Jaroslava Ježka apod. 
provedených na flétny, klarinet či saxofon, 

s průvodním slovem našeho hosta. 
Koncert se uskuteční ve středu 30. listopadu 2016 v 19 hodin 

v sále Šluknovského zámku. 
Vstupné je 80 Kč, důchodci a mládež 40 Kč.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za KPVH Božena Bortníková

I když středeční podvečer jako vždy lákal řadou různých akcí 
jak ve Šluknově, tak v blízkém okolí, 

naši „skalní “ příznivci cestování nezklamali, a i přes pošmourné počasí 
dorazili v hojném počtu na další besedu z cyklu Putování.

Tentokrát jsme se „vydali“ s panem Mgr. Martinem Chroustem 
do Rumunska. A stálo to zato. Pan Chroust ještě předčil veškerá naše 

očekávání a při jeho poutavém vyprávění o přechodu vysokého 
rumunského pohoří Fagaraš nám čas utíkal jako voda. 

Velmi poutavé vyprávění bylo navíc doplněno o skvělé fotografie, 
takže jsme všichni odcházeli plni dojmů. 

Tedy, některým se ani odejít nechtělo, a beseda ještě neformálně 
pokračovala v menší debatující skupince.

Ono totiž to nejlepší, co naše besedy přinášejí, 
nejsou jen ty nové informace o zajímavých místech, 

ale hlavně ta příjemná atmosféra. 
Kouzlo starých časů spolkového života mi to připomíná. 

Já osobně se na ty naše středy moc těším a jsem rád, že i tentokrát 
se objevily mezi námi nové tváře. Nenecháte se příště zlákat i Vy?

23. listopadu v 17.00 se s panem Mgr. Romanem Brožem 
vydáme až na Nový Zéland, kde několik měsíců žil a cestoval! 

Těšíme se na Vás v hlavní budově ZŠ Šluknov.
Mgr. Filip Kadeřábek

velice vážný úraz hlavy - frontálně 
vpáčená kost. Po uzdravení a cel-
kové rekonvalescenci jsme s mojí 
manželkou Vašíka o prázdninách 
pozvali na týden k nám do Prahy. 
Dnes je to “velký” dospělý chlap 
a má synka Matyáše, který je dnes 
ve věku “malého Vašíka”. A tak 
jsem využil pozvání a jel se na své-
ho prvního pacienta podívat. Setkal 
jsem se s vynikajícími lidmi, kte-
ré (doufám) mohu nazývat svými 
přáteli a se kterými jsem během 
víkendu poznal nádherná města 
Strakonice a Písek a další pro mě 
“významná” místa Jižních Čech. 
V Jihočeském kraji jsem poprvé, 
přátelé proto naplánovali “rychlo-
exkurzi”. A co jsem viděl? 
Dopoledne Strakonice. Maleb-
né město s cca 23 000 obyvateli, 
kde mě uchvátilo netradiční Velké 
a Malé náměstí (starousedlíci je na-
zývají ulice, neboť tak vskutku vy-
padají), úžasný Strakonický hrad, 
jejž bych nazval spíše hradním 
komplexem a který leží v nejtěsněj-
ším sousedství soutoku řek Otavy 
a Volyňky. První nezpochybnitelná 
zmínka o zdejším hradu je již v lis-
tině Václava I. z roku 1235. První, 
co Vás upoutá, je symbol hradu 
- věž Rumpál. Hrad žije bohatým 
kulturním životem - koncerty, vý-
stavy, občas i “dudáci”. Strakonice 
se mi prostě líbily. Bohužel však, 
světoznámá výroba fezů v továrně 
“Fezko” je již minulostí, zrovna tak 

i místní zbrojovka, známá výrobou 
motocyklů ČZ. 
A míříme do Volyně. Víte proč? 
V okolí se totiž natáčela trilogie 
Slunce, seno… režiséra Zdeňka 
Trošky. Mám rád Škopka, Škopko-
vou, Cecilku i pana faráře. Dokonce 
jsem se nechal vyfotografovat na 
vlakové zastávce Hoštice u Volyně, 
kde Šimon Plánička vyskakoval 
za jízdy z vlaku: “Nezastavujem, 

máme zpoždění!” 
Odpoledne Písek, v současnosti 
okresní město s cca 30 000 obyva-
teli. Poznávání města jsme zahájili 
obědem ve vyhlášené místní re-
stauraci Kozlovna s výhledem na 
řeku Otavu s nejstarším kamen-
ným mostem v Čechách. Mostu se 
neoficiálně říká Jelení (zjistil jsem 
i důvod - most měl totiž být po-
jmenován po prvním, kdo po něm 
přejde…). Historické jádro města 
je kompletně zrekonstruované, pa-
mátek nepočítaně (královský hrad, 
gotický kostel Narození Panny Ma-
rie je dominantou města, částečně 
zachované hradby,…). Ve městě se 
nachází i známá soukromá vysoká 
škola - Filmová akademie Mirosla-
va Ondříčka. 
Času není nazbyt. Nasedáme opět 
do aut a odjíždíme směr Putim. 
Strážnice z filmu Dobrý voják Švejk 
a most tu stojí dodnes, takže foto a 
opět přesun. 
Tentokráte hodně do minulosti 
- Sudoměř. Husité pod vedením 
Jana Žižky zde v roce 1420 porazili 
vojsko pánů. Jen tak mimochodem 
- přesila pánů cca 2 000:400, takže 
zvítězit lze, jen se musí chtít a věřit. 
Že, pane Sobotko, “jejich” premié-
re? 
Na skok jsme se stavili v Mladějo-
vicích. Vesnička s velmi aktivním 
divadelním souborem a vlastním 
divadlem. Nu, není divu - na zdej-
ší školu docházel pan Josef Skupa. 

Spejbl i Hurvínek tu před školou 
stojí v nadživotní velikosti. 
Poslední zastávkou je vesnička s ná-
zvem Štěkeň. Je zde klášter, ve kte-
rém žijí sestřičky řádu Congregatio 
Jesu. Snaží se s přispěním Evrop-
ské unie klášter i přilehlý park zre-
novovat. Po navrácení nemovitostí 
do rukou řádu stařenky i stařečkové 
z místního domova důchodců našli 
svůj nový domov ve státem nově 
zřízeném domově nedaleko. 
A opět přesun, tentokrát zpět do 
Strakonic. Bydlím v hotelu Guest 
House Splávek, ubytování téměř 

luxus. Kuchyně výborná, obsluha 
profi. V případě zájmu doporuču-
ji se předem objednat, obzvláště 
v sezóně. Večer strávíme s přáteli 
v restauraci s příznačným jménem 
U dudáka. Okolo dudáků se totiž 
ve Strakonicích točí velká spousta 
věcí. Bohužel, všechno jednou kon-
čí. Je půlnoc, jde se na kutě. Ráno 
se vstává, ještě že jsme si “šoupli” 
časem o hodinu zpět. Jízdenky na 
vlak mám, místenky taktéž. Nic ne-
zapomenout, rozloučit se s přáteli 
a domů. V létě se však vrátím!

Text a foto: Jiří Mikisch
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V neděli 16. října 2016 se naše par-
ta výletníků vydala s Klubem čes-
kých turistů, vedeným paní Hele-
nou Landovou, k našim sousedům 
na druhé straně hranice, do Horní 
Lužice, která je známa svými pod-
stávkovými domy.
Protože rožanský přechod je pou-
ze pro osobní auta, vezl nás auto-
bus přes Jiříkov, takže naše první 
zastávka patřila Ebersbachu, kde 
jsme si v části Friedersdorf pro-
hlédli zámek, který dnes slouží 
jako domov důchodců. Naše cesta 
vedla dále k rozhledně Bieleboh – 
Bílý Bůh, Bůh dobra a světla, která 
leží 499 m. n. m. Po zdolání všech 
83 schodů nás sice nevítal krásný 
rozhled po kraji, protože bylo pod 
mrakem, přesto jsme nelitovali 
výstupu. Odtud jsme pokračova-
li dál do Cunewalde, kde jsme si 
v parku, otevřeném v roce 2009, 
mezi modely podstávkových domů 
připadali jako obři. Na tabulkách 
jsme si mohli přečíst, ve které obci 
se nachází originál těchto staveb. 
Ve městě Schirgiswalde jsme se 
o tom i přesvědčili. Chtěli jsme si 
zde prohlédnout ještě největší ves-
nický kostel Německa, ale právě 
probíhající mše nám v tom zabrá-
nila. Tento svatostánek byl posta-
ven v letech 1781 až 1793 a měl víc 
než 2 000 míst k sezení. Varhany 
jsou dílem varhanářského mistra 
Reisse z Neugersdorfu a jsou jeho 
největším dílem a v Horní Lužici 

Foto: Petr Randus

patří k nejkrásněji znějícím. A už 
jsme opět seděli v autobuse a jeli 
k rozhledně Czorneboh – Černý 
Bůh, Bůh zla a temnoty. Cesta byla 
pro nás důchodce náročná, neu-
stále jsme museli sledovat cestu, 
abychom nezakopli o kámen, kořen 
či jiný výčnělek. Cestou jsme odbo-
čili ještě k velkému žulovému blo-
ku, zvanému „Čertovo umyvadlo 
– Teufels Waschbäcken“, v jehož 
prohlubni se stále drží voda, o kte-
ré se vypráví, že má léčivou moc, 
dokáže propůjčovat krásu a vracet 
mládí. Když vnučka pana Erlece 
viděla, jak nás cesta zmáhá, hleda-
la pro nás na kraji cesty hole, aby 
se nám lépe šlo. Bylo to od ní velmi 
milé. Na vrcholu nám byl odměnou 
pohled na nádhernou kamennou 
stavbu z 19. století, která se tyčí 561 
m. n. m. a v tu chvíli jsme zapomně-
li na všechny trampoty. Vedle stála 
restaurace s venkovním posezením, 
ale obslouženi jsme nebyli, protože 
restaurace byla uvnitř plná hostů. 
Po prohlídce rozhledny a krátkém 
odpočinku jsme se vydali druhou 
stranou dolů. Ještě jsme se zastavili 
u hrušně, která byla obsypána plo-
dy, které ležely i na zemi a cestou 
si pochutnávali. Zanedlouho jsme 
stáli u opečovávaného rybníku, 
s obydlím pro kachny uprostřed, 
kde jsme nastoupili do autobusu. 
Teprve zde jsme zjistili, že dva z nás 
chybí. Nejdříve jsme čekali, náš 
průvodce se kus cesty i vrátil, sna-

V rámci komunitní práce se 
18. 10. 2016 konala v Oblastní 
charitě Šluknov přednáška pro 
členy romské komunity s kapitá-
nem Jiřím Kořánem, specialistou 
pro práci s národnostní menšinou. 
Jejím předmětem bylo seznámit ob-
čany s probíhajícím projektem PČR 
a zodpovědět některé otázky. Ná-
vštěvníci se mohli dozvědět, za ja-
kým účelem tato skupina policistů 
vznikla a jakým způsobem pracuje.  
Kpt. J. Kořán velice ochotně vyprá-
věl o počátcích projektu, také o zku-
šenostech, které získal v zahraničí, 
kde obdobné projekty již probíhají, 
a pak plynule přešel k zodpovídání 
dotazů. Těch bylo poměrně mnoho, 
neboť účast stran komunity byla 
hojná. Otázky byly různé a vesměs 
se dotýkaly tématu, jakým způso-
bem komunikovat s policií a kam 

Přednáška se specialistou pro práci s národnostní menšinou

se případně obrátit při řešení krizo-
vých situací. I když se místy jedna-
lo o ožehavá témata, tak se po čas 
celé diskuse podařilo udržet velice 

příjemný a přátelský tón, kdy se 
všichni zúčastnění shodli na tom, 
že je potřeba ještě mnoho věcí změ-
nit, nicméně jsou rádi, že existuje ze 

strany PČR snaha tuto situaci řešit 
a tím se zvětšuje i prostor pro pro-
gresivní posun v dané problemati-
ce. Dotazů bylo tolik, že se původně 
hodinová přednáška protáhla na 
hodiny dvě. Nakonec byla ukonče-
na potleskem a zúčastnění se spo-
kojeně rozešli domů. 
Komunitní práce Oblastní charita 
Šluknov je realizována za finanční 
podpory Úřadu vlády České repub-
liky a Rady vlády pro záležitosti 
romské menšiny. 

Text a foto: Ivana Mašková
Oblastní charita Šluknov

Zažili jsme opravdu
napínavý výlet

Oblastní charita Šluknov, 
Farní 154, Šluknov, 407 77

+420 734  328 986 
info@charitasluknov.cz

http://charitasluknov.cz/

žili jsme se dovolat mobilem, ale 
marně. Nezbývalo nic jiného než 
pokračovat v cestě. Zastavili jsme 
v Kirschau, městečku vyhlášeném 
kdysi svým textilním průmyslem. 
Odkud pocházeli i bratři Frieseovi, 
kteří nechali v Rožanech postavit 
továrnu, která byla pod názvem 
Bytex v provozu ještě mnoho let 
po válce. Dnes stojí na jejím po-
zemku velký obchod Travel Free. 
V Kirschau jsme si prohlédli ruinu 
hradu Körse a udivilo nás, jak byl 
hrad rozlehlý. Zde nás zastihli te-
lefonem naši ztracenci. Okamžitě 
jsme všichni souhlasili, že se pro ně 
vrátíme. Hodinu zdržení oželíme, 
hlavně že jsou v pořádku. V autobu-
se jsme je přivítali ohromným po-
tleskem a jistě bylo slyšet, jak nám 
všem spadl kámen ze srdce.
Po cestě si pan Plánský všiml ta-
bule Crostau a vzpomněl si, že zde 
v kostele jsou vzácné Silbermanno-

vy varhany. Šofér pohotově zastavil 
a už jsme kráčeli ke kostelu. Měli 
jsme štěstí, dveře byly otevřené, 
a tak jsme měli možnost tento nád-
herný hudební nástroj z roku 1732 
vidět na vlastní oči. Naší poslední 
zastávkou bylo městečko Sohland 
nad Sprévou, sousedící s Rožanami. 
Zde jsme se byli podívat na přehra-
du z roku 1938, která však teprve 
v posledních letech získala dnešní 
podobu. Po chvíli nás už autobus 
vezl zase přes Jiříkov do Šluknova. 
Domů jsme přijeli unaveni, ale plni 
nových dojmů, o které se postaral 
náš průvodce pan Petr Randus, kte-
rý je chodící turistickou encyklopedií 
a na každé zastávce nás upozornil na 
místní zajímavosti. Na rozloučenou 
nám řekl, že nás příští rok zaveze do 
polské Bogatynie. Už se těšíme. Dě-
kujeme organizátorům a báječnému 
řidiči za pěknou neděli.

Text: Helga Hošková
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Stále více z Vás se nás ptá, co plá-
nujeme na příští rok za výstavy. 
Proto jsme pro Vás připravili ta-
kovou malou ochutnávku. Je to 
jen přehled, více o jednotlivých 
výstavách se dozvíte buď na pla-
kátu nebo v pozvánkách před jed-
notlivými výstavami. Věříme, že si 
každý vybere výstavu, na kterou se 
bude moci těšit. 

Do konce roku 2016 u nás 
můžete vidět: 

,,Zámecká zbrojnice“, 
,,Pověsti a příběhy poutních míst 

Šluknovska“, 
,,Brabenci a létající stroje“ 

nebo vánoční výstavu ,,Betlémy“.

Přízemí
 Zámecká zbrojnice 

(10. 10. 2016– 25. 3. 2017)
 Výstava obrazů 

(1. 5. 2017 – 25. 7. 2017)
 Vojenská výstava 

(1. 8. 2017-30. 9. 2017)
 Hugo na cestách 

(7. 10. 2017 – 20. 12. 2017)

1. patro
 Drátěné plastiky 

(6. 1. 2017 – 25. 3. 2017)
 Loutky 

(1. 5. 2017 – 18. 6. 2017)
 Jablko se ne/kouše ,,Apple“ 

(8. 7. 2017 – 30. 9. 2017)
 Výstava historických tkaných 
obrázků, sportovních znaků, 

etiket a záložek do knihy 
(10. 10. 2017 – 23. 12. 2017)

2. patro
 Fotografie Filipa Holiče I. 
(3. 1. 2017 – 30. 3. 2017)

 Angličáky 
(5. 5. 2017 – 30. 9. 2017)

 Fotografie Filipa Holiče II. 
(6. 10. 2017 – 20. 12. 2017)

Zámecká půda
 Chovatelská přehlídka trofejí 

(10. 4. 2017 – 14. 5. 2017)
 Kdo si hraje, nezlobí 

(19. 5. 2017–2. 7. 2017)
 Broučci Zdeňka Podhůrského 

(7. 7. 2017 – 30. 9. 2017)
Pomalu začínáme tvořit plán výstav 
na rok 2018. Je něco, co byste u nás 
uvítali? Výstavy jsou tu jen pro Vás, 
tak toho využijte a napište nám, co 
by se Vám u nás líbilo, na e-mail: 
pridalova@mesto-sluknov.cz. Kaž-
dý nápad odměníme. 

Podzim nám o sobě začíná dávat 
vědět. Venku je zamračeno, kapky 
deště stékají po oknech a pomalu 
vytahujeme stále teplejší a teplejší 
oblečení. Dlouho tomu však tak 
nebylo, protože ještě konec září 
vypadal, co se týče počasí, lépe než 
většina léta.
Stejně jako vloni, tak i letos jsme 
byli na návštěvníky připraveni. Na-
bízeli jsme nový prvorepublikový 
okruh naším zámkem, který zavede 
návštěvníky do apartmá poslední-
ho majitele šluknovského panství 
Ervína Leopolda Nostitz-Rieneck. 
Měli jste tak možnost nahlédnout 
do jeho pracovny, šatny, ložnice, 
do dětského pokojíčku jeho starší 
dcery Alí a také do reprezentativní 
jídelny. Nový prohlídkový okruh 
byl velkým lákadlem pro mnohé tu-
risty, ale i pro místní, kterým v létě 
přijela rodina a chtěli jim ukázat 
kousek šluknovského dědictví. 
Mysleli jsme také na naše nejmen-
ší. Zavedli jsme u nás takový malý 
rituál. Léto patří dětem a chceme 
v něm pokračovat, protože kdy 
jindy se máme věnovat dětem než 
v létě, když mají prázdniny. Na 
zámku tak v letní sezóně mohly na-
vštívit stálou výstavu ,,Brabenci a 

Výstavy 
v roce 2017

Ve Šluknovském zámku od 2. čer-
vence do 30. září vystavovala své 
loutky paní Vítězslava Klimtová. 
Spisovatelka, ilustrátorka a známá 
objevitelka pohádkové země plné 
strašidýlek, skřítků, víl a rusalek, 
které i človíček s minimální fantazií 
najde všude ve svém okolí. 
Paní Klimtová, bohužel, po těžké 
nemoci v průběhu naší výstavy ze-
mřela. Byl to pro nás velký šok, pro-
tože jsme si ji pamatovali jako veli-
ce energickou ženu, plnou nápadů, 
síly a hlavně lásky, kterou rozdávala 
kolem sebe – komukoli, kdo jen 
chtěl. Jejím snem bylo vytvořit svůj 
vlastní svět a ten pak předat dál 
ostatním. To se jí moc povedlo a my 
jsme chtěli, a stále chceme, v jejích 
šlépějích pokračovat dál, proto 
jsme uspořádali tuto výstavu a její 
svět přivezli do našeho zámku.
Výstavu jsme otevřeli slavnostní 
vernisáží 2. července, návštěvnost 
nebyla vysoká, ale i tak jsme výsta-
vu zahájili tak, jak se sluší a patří.
Za tři měsíce Pohádkovou zemí pro-
šlo 1 731 návštěvníků, z toho 935 

Jak úspěšná byla naše turistická sezóna?
létající stroje“, výstavu ,,Panenky 
typu Barbie“ a „Pohádkovou zemi 
Vítězslavy Klimtové“. Pro větší děti 
a dospělé na zámek zavítala výsta-
va ,,Turistických vizitek“ a také vý-
stava ,,Naivních obrazů Alexandry 
Dětinské“.
Během léta jsme také vyzkoušeli 
koncerty pod širým nebem, které 
jsme nazvali ,,Večery pod lampio-
ny“. Návštěvnost nebyla vysoká, 
nicméně tyto koncerty mají své 
kouzlo a my věříme, že si k nim 
v příštím roce vytvoří více lidí stej-
né pouto jako my. Kdy jindy budete 
mít možnost posedět se známými 
v teplém letním večeru v zámeckém 
parku při svitu lampionů a posle-
chu koncertu?
A samozřejmě nemůžeme vyne-
chat také 11. Zámecké slavnosti. 
Letos byly ve znamení aprílového 
počasí, ale i tak spousta z Vás dora-
zila a nenechala si ujít westernový 
program, koncerty, ohnivou show 
a také závěrečný ohňostroj.
Šluknovský zámek je rozhodně kul-
turním místem a také místem se-
tkávání, ale to zdaleka není všech-
no. Je také místem, kde si spousta 
párů řekne své ANO. Od června 
do srpna se dvacet párů rozhodlo, 

že jeden z nejhezčích dnů ve svém 
životě stráví právě u nás. To je nád-
hera. Svatbičky samozřejmě pokra-
čují stále, nejen v sezóně, a my jsme 
velice pyšní, že můžeme stát na za-
čátku těchto společných cest. 
A jaká tedy byla turistická sezóna 
v číslech? Od června do srpna do 
našeho zámku zavítalo 13 827 ná-
vštěvníků. Z toho 5 827 na výstavu, 
prohlídku nebo koncert, 629 využi-
lo službu veřejného internetu a ten 
zbytek? To jsou návštěvníci Zámec-
kých slavností a Informačního cen-
tra. K poslednímu dni v září zatím 
navštívilo náš zámek neskutečných 
25 403 lidí. To je více než čtyřná-
sobný počet všech obyvatel našeho 
města. Je vidět, že dominanta naše-
ho města má stále co nabídnout. 
Největší nápor návštěvníků tak 
máme pro letošek za sebou, nicmé-
ně tím rozhodně nekončíme. Máme 
před sebou Přehlídku šluknovského 
umění, zdobení vánočních věnců, 
koncert Waldemara Matušky (revi-
val) nebo Vánoční procházku Šluk-
novským zámkem.
Přijďte do našeho zámku a ochut-
nejte kouzlo detailu. Pojďte s námi 
psát dějiny v kultuře našeho města.

Hnusník, Zášupšák a Vrzal Zápražní
vytvořili na půdě pohádkový svět

dětí a 796 dospělých a výstava se tak 
stala nejnavštěvovanější z celé se-
zóny. Pohádkoví objevitelé se mohli 
potkat se Zášupšákem, Hnusní-
kem, Vrzalem Zápražním nebo Po-
hádkovou Babičkou. Každý, kdo se 
jen chtěl na chvíli ocitnout v jiném 
světě, tak tuto možnost využil. Pro 
děti byly připraveny omalovánky, 
pro větší křížovky a domino. Bě-
hem krátké chvíle zámeckou půdu 
zdobily stovky ob-
rázků od malých 
i velkých umělců.
Křížovka, kterou 
vyplnily stovky 
z Vás, byla slosova-
telná. Po skončení 
výstavy jsme loso-
vali výherce a krás-
nou knížku vyhrála 
Janička z Rumbur-
ka, Matoušek z Pra-
hy a Karolínka ze 
Znojma. Všem vý-
hercům moc gratu-
lujeme. 
Výstava však skon-

čila, pohádkové bytosti jsou zpát-
ky ve svém domově a nám na srdci 
zůstala hezká vzpomínka. Vzpo-
mínka na paní Klimtovou, která 
nám hned po příchodu sáhla na 
ucho a řekla: ,,Já jsem si to hned 
myslela, že jste kdysi dávno byly 
víly“ – to se pozná podle drobného 
výstupku na uchu. A také vzpo-
mínka na spousty lidí, kterým tato 
výstava udělala radost. 
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PŘEHLÍDKA ŠLUKNOVSKÉHO UMĚNÍ

V Ý Z V A 
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

Od 1. července do 30. září na zám-
ku vystavovala své obrazy paní Ale-
xandra Dětinská. 
A jak bychom tuto výstavu charak-
terizovali, kdybychom měli jen jed-
no slovo? Rozhodně jako ,,optimis-
tickou“. Z obrazů paní Dětinské 
sálal pozitivní přístup, klid v duši 
a velká radost ze života. 
Když jsme procházeli kolem je-
jích pěti obrazů, které ,,věnovala“ 
Šluknovskému výběžku (Loreta, 
Tanečnice, Krásná Lípa, Lipová 
a Šluknovský zámek), měli jsme 
sto chutí se na ta místa znovu rozjet 

Ano, je tomu skutečně tak, Advent nám pomalu klepe na dveře. Postupně 
se začnou nákupní centra odívat do vánočního hávu a my už víme, že Vá-
noce se blíží. Ale my se těšíme. Vánoční čas je kouzelné období, kdy máme 
možnost se všichni společně sejít u svařáku, cukroví a jenom tak společně 
bez starostí strávit čas. Je to období, které rozzáří úsměv na tváři našim dě-
tem. Je to období bilancování, v retrospektivě se podíváme na uplynulý rok 
a hodnotíme. Pojďme tuto magickou chvíli strávit společně. Vždyť právě 
o tom vánoční čas je. Není přeci o honičkách v nákupních centrech, o me-
galomanských darech pod stromečkem, o stresu, jestli máme více druhů 
cukroví než sousedka a nebo o tom, zda jsme stihli vánoční úklid. Pro ty, 
kteří si chtějí užít Advent v tom pravém slova smyslu, jsme připravili na 
zámku hned několik akcí.

Zveme Vás na vánoční akce do Šluknovského zámku

Vánoční jóga
10. 12. 9.00 - 12.30 hodin

Výstava betlémů 
1. 12. - 6. 1.

 Výroba vánoční dekorace 
27. 11. od 14.00 hodin

Jak je už několik let tradicí, první adventní neděli můžete vyrobit vánoční 
dekorace v hlavní hale našeho zámku. Letos jsme rozšířili i možný sorti-
ment. Nebudou chybět samozřejmě vánoční věnce, na které jste zvyklí, ale 
také si můžete nově vyrobit vánoční stromeček nebo svícen ze skleniček. 
Všechny potřebné věci jsou pro Vás připravené. Stačí přijít s dobrou nála-
dou, my Vám ve všem rádi pomůžeme. Vánoční atmosféru naladí koledy 
a také teplý čaj a zámecký svařák.
Cena výrobků: věnec 100 Kč, stromeček 70 Kč, svícen 70 Kč

Spolek jiříkovských betlémářů na zámku představí svou velkou sbírku bet-
lémů. Většina z nich je papírových, ale těšit se můžete i na betlém z cínu, 
háčkovaný, skleněný, keramický nebo řezaný. 
Vstupné: 30 Kč dospělí a 15 Kč děti

Navázali jsme bližší spolupráci s výbornou lektorkou jógy Mgr. Irenou 
Kubicovou. A protože Vánoce by měly být obdobím klidu, jóga je tím nej-
lepším cvičením. Přijďte zažít netradiční jógové dopoledne pro sílu a klid v 
duši. Těšit se můžete na dvě lekce: Sílu středu s Martou Kuglerovou a Ne-
tradiční vánoční úklid v sobě s Irenou Kubicovou.
Svá místa rezervujte na e-mailu: irenakubicova@seznam.cz 
Vstupné: 400 Kč (akce na zámecké půdě)

Vánoční koncert Waldy Nerušila
11. 12. 19.00 hodin

Třetí adventní neděle bude ve znamení vánočního koncertu Vladimíra 
Waldy Nerušila – nejslavnějšího dvojníka Waldemara Matušky. Zazní vá-
noční koledy (Tichá noc, Nesem vám noviny,…) a také ty nejznámější písně 
o lásce (Tereza, Sbohem lásko, Tisíc mil...). Nebudou chybět ani tradiční 
vánoční zvyky. Pro zahřátí a příjemnou náladu pro Vás bude k dispozici 
opět zámecká čajovna s čajem a zámeckým svařákem.
Přijďte načerpat vánoční atmosféru. Počet míst je omezen, proto si je neza-
pomeňte zarezervovat v Informačním centru ve Šluknovském zámku.
Vstupné: 100 Kč dospělí a 50 Kč děti

Vánoční pohádková procházka
26. 12. 15.00, 16.00, 17.00 a 18.00 hodin

Přijďte poznat Šluknovský zámek zase jinak. Celý ožije v duchu pohádko-
vých postav – těšit se můžete na peklo, princezny, výuku šermu, kuchař-
ky, vodníka, bílou paní, velkou výstavu vánočních betlémů a také skvělou 
světelnou show. Kdo by se chtěl zdržet déle, je zajištěna komentovaná pro-
hlídka Zámecké zbrojnice a malování na obličej. Prohlídka bude probíhat 
v každou celou hodinu, kapacita jedné prohlídky je 40 míst, proto si svá 
místa můžete rezervovat v Informačním centru ve Šluknovském zámku.
Vstupné: dospělí 100 Kč a děti 50 Kč
Paleta akcí na zámku je opravdu pestrá, věříme, že oslovíme kreativní 
duše, zájemce o klidnou relaxaci, milovníky dobré hudby i rodiny s dětmi. 
Všichni bez rozdílu věku slavíme Vánoce, pojďte je strávit jinak, pojďte je 
zažít s námi.

Naivní umění Alexandry Dětinské se stalo 
nejnavštěvovanější výstavou obrazů

a podívat se na ně tak, jak se na ně 
dívá ona. A očividně se její obrazy 
nelíbily jen nám, ale i Vám! Výsta-
vou prošlo celkem 272 návštěvníků 
a stala se tak nejnavštěvovanější 
výstavou obrazů v historii všech 
výstav obrazů u nás na zámku. 
Spousta z Vás se dokonce na vý-
stavu vracela opakovaně s různými 
rodinnými příslušníky a přáteli, aby 
jim mohla ukázat kousek světa, kde 
není žádné zlo, zášť, ale jen teplo, 
láska, klid a pohoda.
Dovolte mi, abych na tomto místě 
poděkovala paní Dětinské za mož-

nost mít jako první 
tady ve Výběžku 
její výstavu obrazů. 
Naše spolupráce 
pokračuje i nadá-
le – v Informačním 
centru si můžete 
zakoupit sérii jejích 
pohledů s pěti místy našeho výběž-
ku, krásné panenky Andělky na krk 
nebo její malované, zdobené nebo 
fosforeskující rybičky z Mikova.
Další její výstavu budete mít mož-

nost navštívit v podstávkovém 
domě v Lipové, tak si jí rozhodně 
nenechte ujít. Navštivte svět naiv-
ního umění, kde je ještě všechno 
v pořádku.
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Foto z různých akcí na: http://sluknovskeakce.rajce.idnes.cz/

Foto: Renáta Parkmanová

Tento měsíc jsme se podívali do Šluknova a to na zámek a jeho pověst.
Seznámili jsme se s osudem krásné hraběnky Marie Terezie Dietrichstei-
nové a jejího žárlivého manžela hraběte Karla Adama z Mansfeldu, kteří 
žili na zámku v 17. století.

Poslechli jsme si pověst 
o Bílé paní šluknovské

Namalovali jsme portrét paní hraběnky, vyrobili jsme z papírových prouž-
ků bílou paní. Vytvořili jsme si z barevného papíru hlavu koně, na kterém 
ujížděl hrabě ze zámku, když usmrtil svou paní. Jsme „ Šluknované“, tak 
jsme se seznámili se znakem našeho města.
Navštívili jsme zámek, abychom si prohlédli komnatu, ve které nebohá 
hraběnka trávila všechen svůj čas u kolovratu. Jaké bylo překvapení, když 
jsme v pokoji objevili skutečnou bílou paní, která se s námi podělila o vzpo-
mínky na její život.
Děkujeme Infocentru ve Šluknově za přípravu prohlídky na zámku. Bílé 
paní za poutavé vyprávění. Těšíme se na další spolupráci.
A co nás čeká příště? Podíváme se na strašidlo z Království…

Text a foto: Šimonková Martina (vych. ŠD1)

Slavili jsme Den seniorů 
s Jiřím Helekalem

Uršuloviny plné smíchu

Noc oživlých příšer

Foto: Renáta Parkmanová

20. 10.
Dům kultury

28. 10.
Dům kultury
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Koncem října dokončilo město Šluknov práce na obnově veřejných toalet 
pro náměstí Míru. 

Nové bezbariérové toalety jsou dokončené

V rámci projektu došlo k demolici stávajících nevyhovujících toalet, zho-
tovení nových přípojek inženýrských sítí, osazení automatického WC 

modulu a terénních úprav, včetně vybudování bezbariérového přístupu a 
výsadby zeleně. 
Nové veřejné toalety budou 
celoročně nepřetržitě přístup-
né a využití bude zpoplatněno 
částkou 5 Kč. Jejich zpřístup-
nění veřejnosti se uskuteční po 
kolaudaci objektu, která je před-
pokládána v půlce listopadu. 
O otevření budou občané infor-
mování prostřednictvím SMS 
Infokanálu a webových stránek 
města. 
Projekt byl realizován za při-
spění prostředků státního roz-
počtu České republiky z pro-
gramu Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR. Státní dotace činila 
50% z celkových nákladů a zho-
tovitelem stavby byla na zákla-
dě vítězství ve výběrovém řízení 
firma Technické služby Šluk-
nov, spol. s r.o.

Text a foto: 
Mgr. Martin Chroust
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Kuchařčino okénko - kouzlo růžičkové kapusty
Chladné počasí a spadané listí jas-
ně hlásí, že listopad je tady a s ním 
i spousta podzimních dobrot. Ne-
víte, co péct a vařit? Nechte se in-
spirovat našimi tipy! Ceny paprik, 
rajčat či ledových salátů vzrůstají, 
zatímco kořenová zelenina a také 
růžičková kapusta zažívají „své 
dny“. Tak se dnes zaměříme prá-
vě na recepty z růžičkové kapusty. 
Listopad je také měsíc, který tro-
chu začíná připomínat Vánoce. Tak 
proč se nezačít ladit i na vánoční 
pohodu, třeba pečením vánočního 
cukroví...? 

Zapečené kapustičky se sýrem 
a slaninou

Ingredience: Na 4 porce potřebu-
jete 350 g růžičkových kapustiček, 
150 g uzeného sýru, 100 g anglické 
slaniny, 100 ml smetany na vaření, 
sůl, pepř.
Postup: Kapustičky důkladně očis-
těte a omyjte pod tekoucí vodou. 
Pak je nakrájejte na půlky a rozpro-
střete je do zapékací misky. Slaninu 
nakrájejte na kostičky a přidejte ke 
kapustě. Uzený sýr nastrouhejte 
na hrubém struhadle, přisypte ho 
do zapékací misky, důkladně pro-
míchejte, osolte, opepřete a zalejte 
smetanou na vaření. Směs dejte do 
trouby péct na 200 °C asi na 40 mi-
nut. Podávejte s bramborami.
Tip: Pokud Vám to připadá jako 
hlavní chod málo masité, klidně 
zapečenou kapustu použijte jako 
přílohu k přírodní vepřové kotletě s 
bramborami.
Polévka s kapustičkami a sýrem

Ingredience: Na 4 porce potřebujete 
2 lžíce oleje, 1 cibuli, 200 g růžičko-

vé kapusty, 1 bramboru, 2 stroužky 
česneku, 400 ml zeleninového vý-
varu, 100 ml smetany ke šlehání, 
50 g proužků čedaru, sůl a čerstvě 
mletý pepř, svazek koriandru.
Postup: V hrnci rozpalte olej 
a opečte na něm nahrubo nakrá-
jenou cibuli. Po chvilce přidejte na 
půlky nakrájené kapustičky a kos-
tičky oloupané brambory. Doplň-
te plátky česneku, nechte krátce 
prohřát a vše zalijte vývarem. Vař-
te asi 15 minut, nakonec polévku 
rozmixujte, zahustěte smetanou 
a dochuťte solí a pepřem. Podávej-
te posypané čedarem a nasekaným 
koriandrem. 
Tip: Pokud nemusíte tzv. krémo-
vé husté polévky, klidně vynechte 
mixování a použijte šťouchadlo na 
brambory, kterým kapustičky mír-
ně rozmačkejte. V polévce pak zů-
stanou větší kousky kapusty. Místo 
smetany ji zahustěte zlatavou jíš-
kou a je to.

Těstoviny s kapustičkami 
a sušenými rajčaty

Ingredience: Na 4 porce potře-
bujete 400 g uvařených těstovin, 
6 lžic panenského olivového oleje, 
3 stroužky česneku, 250 g růžič-
kové kapusty, 10 sušených rajčat 
v oleji, 1 citron, sůl a pepř, pár líst-
ků čerstvé bazalky.
Postup: Na dvou lžících oleje opeč-
te na půlky nakrájené kapustičky 
spolu s nasekanými rajčaty. Po de-
seti minutách doplňte plátky česne-
ku, sůl, pepř a zbytek oleje. Uvaře-
né těstoviny přidejte k zeleninové 
směsi, doplňte druhou část oleje, 
šťávu z citronu a podávejte s čers-
tvou bazalkou. 

Zimní příloha: 
Gratinované kapustičky

Ingredience: Na 4 přílohové porce 
potřebujete 400 g růžičkové kapus-
ty, 3 lžíce másla, 3 lžíce oleje, 100 g 
anglické slaniny, 2 lžíce plátků 
mandlí, 200 ml smetany ke šlehání, 
šťávu z půlky citronu, 5 lžic parme-
zánu, 5 lžic strouhanky, sůl a pepř.
Postup: Kapustičky omyjte, vložte 
je do vroucí osolené vody a nech-

te je asi 7 minut vařit. Vodu slijte 
a kapustičky dejte krátce opéct do 
pánve na másle, oleji, spolu s na-
krájenou slaninou a plátky mandlí. 
Po pár minutách do směsi přidej-
te smetanu, citronovou šťávu, sůl 
i pepř. Směs promíchejte, přesuňte 
do pekáčku a zasypte směsí strou-
hanky a parmezánu. Zapečte při 
190 stupních v troubě 10 minut. 

Perníčky

Přípravy na Vánoce v kuchyni za-
čínají pečením perníčků, protože 
zvláště u nich platí, že čím déle „si 
poleží“, tím lepší (měkčí) budou... 
Jak na ně? Ty tradiční si můžete při-
pravit podle tohoto receptu – bu-
dou perfektní.
Ingredience: Na 3 plechy perníčků 
potřebujete 370 g hladké mouky, 
200 g cukr moučka, 1 vejce, 6 po-
lévkových lžic medu, 40 g másla, 
půl lžičky kypřicího prášku do peči-
va, kůru z jednoho citronu, koupe-
né koření do perníku nebo 14 hře-
bíčků, 2 badyány, 8 kuliček nového 
koření, půl lžičky skořice, 1 lžičku 
kakaa, vejce na potření.
Postup: Do mísy nasypte cukr 
moučku, přidejte vejce, med a roz-
puštěné máslo. Bude určitě lepší, 
když med rozehřejete spolu s más-
lem, lépe se zapracuje do těsta, 
a navíc provoní celou kuchyň. Při-
dejte mouku smíchanou s práškem 
do pečiva a nastrouhanou citro-
novou kůru. Poté můžete do těsta 
přidat koupené koření do perníčků, 
nebo si umíchejte vlastní směs. Po-
kud si chcete ale letos o Vánocích 
střihnout opravdovou klasiku, sáh-
něte po vyzkoušené kombinaci - do 
hmoždíře nasypte hlavičky hřebíč-
ků, které jste oddělili od dřevnatých 
částí. Přidejte semínka badyánu, 
která jste vyloupali špičkou ostrého 
nožíku (dolování dá práci, ale stojí 
to za to), skořici, nové koření a lžič-
ku kakaa. Vše paličkou rozdrťte 
a promíchejte. Koření přidejte k zá-
kladu těsta a dobře ho propracujte. 
Pokud se bude drolit, přidejte ještě 
lžíci rozpuštěného medu. Teď by 
mělo těsto dva dny v lednici odpo-
čívat. Nepečte z něj perníčky ihned, 
opravdu to uležení má smysl, jinak 
budou jak beton! A třetí den válejte! 

Uleželé těsto rozválejte na asi 3 až 4 
milimetry silný plát, ze kterého vy-
krajujte různé tvary. Ty přenášejte 
na plech na pečicí papír. Naplněné 
plechy pečte 6 až 7 minut při 220 
stupních Celsia (horkovzdušná 
trouba 205 stupňů). Když uvidíte, 
že jsou perníčky zlatavé a okraje 
začínají hnědnout, okamžitě vyn-
dávejte (ideálně ještě vteřinu před 
tím, ale to chce zkrátka cvik).
Ihned po vyjmutí z trouby perníčky 
potírejte vejcem rozšlehaným s dvě-
ma lžícemi vody. Před finálním zdo-
bením budou muset ještě několik 
dní odpočívat. Kdybyste se na jejich 
vyšperkování vrhli hned, poleva 
vám do Vánoc opadá. 
Tip: Perníčky skladujte v suchu 
a v chladu, uvidíte, na Štědrý den 
budou ukázkově měkké, a hlavně 
chutné, pro jistotu můžete do kra-
bice vložit jablko. 

Jak na polevu?
Leckterá kuchařinka hledá ideál-
ní recept na polevu na perníčky. 
Upřímně, takový recept neexistuje. 
Každý bílek má trochu jiný objem 
a pojme různé množství moučkové-
ho cukru - to nenavážíte, to zkrátka 
musíte zkoušet a zkoušet. Pár rad 
ale pro Vás máme:
Na ozdobení 3 plechů perníčků by 
měla stačit dávka z jednoho bílku. 
K té budete přidávat lžíci citronové 
šťávy a přibližně 200 až 300 gramů 
moučkového cukru. Možná cukr 
při pečení obyčejně nepřesíváte, 
v tomto případě je to však nezbyt-
né – hrudky by ucpávaly zdobicí 
hubičku. K připravenému bílku 
přidejte citronovou šťávu, zapněte 
šlehač na nejvyšší otáčky a postup-
ně přidávejte cukr, dokud nebude 
poleva jednolitá a tuhá. Šlehejte 
10 až 15 minut, vydržte! To, že je 
poleva příliš řídká, nebo už tak ako-
rát, poznáte jednoduchým testem 
dřevěnou vařečkou. Namočte ji do 
polevy, vytáhněte a sledujte, jak po-
leva padá dolů. Pokud jí to nějaký 
ten čas trvá, teče, ale velmi, velmi 
pomalu, spíše se valí, je to ta správ-
ná konzistence a můžete zdobit. 

(net, šti)

Městská knihovna 
Půjčovní doba:

pondělí 9.00 - 12.00 h   
 13.00 - 17.00 h 
úterý 9.00 - 12.00 h   
 13.00 - 17.00 h 
středa 13.00 - 17.00 h 
čtvrtek 9.00 - 12.00 h   
 13.00 - 17.00 h 
pátek 9.00 - 13.00 h 
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Otázka na listopad:
22. listopadu 1916 ve věku 40 let 
zemřel americký spisovatel, tulák 
a dobrodruh, vlastním jménem 
John Griffith Chaney.
Narodil se 12. ledna 1876 v Ekvá-
doru. Od mládí žil dobrodružným 
životem. Během svého krátkého ži-
vota byl námořníkem, zlatokopem, 
členem pobřežní rybářské hlídky 
i pirátským lovcem ústřic. Procesto-
val celé Spojené státy americké jako 
tulák - hobo. V době zlaté horečky se 

vydal na Aljašku, kde sice nezbohatl, 
ale později využil zkušeností ze seve-
ru ve svých povídkách a knihách.
Začal studovat na univerzitě, studi-
um však nedokončil. Od dětství četl 
dobrodružnou literaturu, kterou 
později začal i sám psát. Zpočátku 
neměl úspěch - jeho styl psaní byl 
drsný a nezvyklý a pro vydavate-
le nepřijatelný. Postupně se však 
prosadil, psal námořní povídky, po-
vídky a romány z aljašské přírody 
a podobně drsných prostředí lidské 
civilizace. Stal se i válečným zpra-
vodajem v Rusko-japonské válce. 
Další oblastí jeho tvorby byla díla se 
sociální tematikou.
Postupně se stal známým a uzná-
vaným spisovatelem, ve své době 
zřejmě nejlépe placeným. Zbohatl, 

Soutěžte s knihovnou o volné vstupenky na kulturní akce
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.

Před 130 lety, dne 22. srpna 1886 
se narodil Anton Worf, listonoš ze 
Šluknova čp. 593, který opustil ten-
to svět nedobrovolně.
Noviny Rumburger Anzeiger ze 
7. listopadu 1934 uvádějí:
V sobotu 3. listopadu 1934 se kolem 
poledne stal ve Šluknově zločin, kte-
rý v Niederlandu-Dolní zemi vyvolal 
zděšení a rozruch. Osmačtyřicetile-
tý vesnický listonoš poštovního úřa-
du ve Šluknově Anton Worf byl bě-
hem své služební pochůzky zastřelen 
zákeřnou rukou vraha.
Kolem půl osmé ráno opustil své 
pracoviště, aby se jako obvykle vydal 
na roznášku do Císařského, na Čí-
hanou, do Kunratic a Karlova údolí. 
Vypravil se nejdříve do Císařského, 
odkud se přes pole a louky a také čás-
tečně lesem vydal ke kopci Číhaná. 
Kolem třetí hodiny se obvykle vracel.
Nahlásil sice, že se tentokrát vrátí 
později, protože roznáší důchody, 
ale když se ani v 16 hodin nevrátil, 
začala si rodina a jeho spolupra-
covníci dělat starosti. I vydali se po-
hřešovaného hledat. U posledního 
sedláka v Císařském se manželka 

Z historie: Vrah nebyl nikdy dopaden
dozvěděla, že zde byl kolem poled-
ne a byl mu nabídnut šálek kávy 
a krajíc chleba. Pak se vydal směrem 
k Číhané. Protože se mezitím přiblí-
žila 18. hodina a venku se setmělo, 
pokračovali v hledání s rozsvícenými 
baterkami. V čerstvě napadaném 
sněhu byla vidět každá listonošova 
šlápota. Tu najednou bylo vidět v lese 
na sněhu udupané místo. Mezitím 
došla z druhé strany od Kunratic 
další skupina hledačů se zprávou, že 
listonoš do chaty na Číhané nedora-
zil. Všichni začali pečlivě prohledá-
vat hustý smrkový les. Najednou se 
ozval výkřik 12 letého chlapce, syna 
hledaného, který se pátrání zúčast-
nil: „Můj otec, můj otec!“ 
I v nedostatečném světle bylo vidět 
roztříštěnou hlavu. Pravděpodobně 
došlo mezi obětí a pachatelem nebo 
pachateli k boji. Mrtvé tělo pošťáka 
bylo pohozeno do houštiny. Jeho ka-
bát i límec ležely opodál, služební 
kabela ležela otevřená u jeho nohou.
Přivolaní policisté rozhodli, že mrt-
vola musí být ponechána na místě až 
do rozednění, aby stopy po pachateli 
zůstaly zachovány. Vyšetřovací ko-
mise zjistila, že oběť byla usmrce-
na čtyřmi střelnými ranami a to do 
břicha, pravého stehna a do hlavy. 
Na místě byly nalezeny pouze dvě 
prázdné patrony. Policie zatkla dva 
podezřelé muže, jednoho ze Šlukno-
va, druhého z Kunratic, ale vraždu 
jim nedokázali. Proto je obyvatelstvo 
žádáno, aby odložilo strach a sdělilo 
úřadu všechny jim známé okolnosti, 
které by mohly vést k odhalení vraha.
Mezitím kamarádi zavražděného 
Antona Worfa uspořádali na místě 
činu vzpomínkovou akci, při které 

umístili na kmen smrku oplechova-
nou dřevěnou schránku s obrazem 
ukřižovaného Krista. Jeho údržbu 
a pokládání květin u příležitosti jeho 
svátku, narozenin a dne úmrtí pře-
vzal bezplatně zahradník z Kunra-
tic. Nejen místo, kde se hrůzný čin 
odehrál, ale i hrob na šluknovském 
hřbitově navštěvují desítky lidí, aby 
zde tiše v modlitbě postály. Vzrušení 
ve Šluknově a okolí se stále ještě ne-
zklidnilo.
Vrah nebyl nikdy dopaden, takže 

vražda zůstala nepotrestána. V jeho 
hrobě nad cestou, vedoucí z Kar-
lovy ulice ke Křížovému vrchu, je 
od 11. 3. 1966 pohřben František 
Schön z Nového Hraběcí. V roce 
2003 nechala Lesní správa zhoto-
vit poblíž místa činu nový dřevěný 
kříž.
O této tragedii se můžete dočíst 
v knížce Karla Steina „Pomníčky 
Lužických hor a Českého Švýcar-
ska“.

Text a foto: Helga Hošková

postavil si jachtu a vydal se na cestu 
kolem světa. Žil na svém ranči v Mě-
síčním údolí v Kalifornii. Přes své 
velké příjmy měl stálé finanční potí-
že, celý život také bojoval s alkoho-
lismem (poprvé se opil v pěti letech 
a od puberty se opíjel pravidelně). 
Svou závislost popsal pregnantně 
v knize Démon alkohol, která vyšla 
v roce 1914, dva roky před jeho smr-
tí. V té době vrcholila v USA absti-
nenční kampaň a je pravděpodobné, 
že jeho román přispěl k odhlasování 
prohibičního zákona. Kvůli nemír-
nému pití především tvrdého alko-
holu měl nemocná játra a ledviny. 
Proti bolestem užíval morfium, 
jež mu legálně předepsal lékař - na 
předávkování morfiem také zemřel. 
Mezi jeho nejznámější díla patří 

např. Volání divočiny, Bílý tesák, 
Martin Eden, Tulák po hvězdách. 
Znáte jméno, pod kterým psal?
Správná odpověď na otázku z říj-
na zněla: Thomas Alva Edison
Tento americký vynálezce a pod-
nikatel, na jehož jméno je vedeno 
1692 patentů, další tisíce jich pak 
registrovaly jeho firmy, zemřel 
18. října 1931. Mezi jeho nej-
známější vynálezy patří fonograf 
(předchůdce gramofonu) a žárov-
ka. Je také zakladatelem dodnes 
vydávaného prestižního časopisu 
Science.
Ze správných odpovědí byla vy-
losována ta od p. Helgy Hoškové 
ze Šluknova  a ta si může vyzved-
nout volnou vstupenku  v Městské 
knihovně Šluknov.                           (šti)
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V úterý dne 
26. listopadu 
2016 vzpo-
meneme již 
25. výročí 
úmrtí naší ma-
minky, tchýně, 
babičky a pra-

babičky paní Slávky Sklenářové ze 
Šluknova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Děkujeme.
Synové Libor a Jan s rodinami

Víte, že...

…na webu města jsou oskenované 
kroniky města od roku 1945 do roku 
2012?
Najdete je na stránce: http://www.
mesto-sluknov.cz/cz/829-informa-
ce-z-mesta-kronika-mesta.html

P o d ě k o v á n í

Př iv íta l i  j sme 
nové občánky

Květuši Perskou
Evelínku Kroužkovou
Natálku Mikovou
Katrin Gaňovou
Natálku Kellerovou
Rudolfa Jakuba Hentschela

Slavnostní  v ítání  Š luknováčků Rozloučili jsme se s

paní Irenou Maršíkovou
paní Gizelou Růžičkovou
paní Ludmilou Hlavsovou
panem Josefem Sokolem
panem Jánem Mištíkem
paní Annou Houšteckou
panem Františkem Husárem
panem Josefem Melničukem
paní Marií Strakovou
paní Martou Hamalovou

Vzpomínky

Cimbálová muzika
Tímto příspěvkem se chci podělit se čtenáři Šluknovských novin o zážitek 
a tím byl večer s cimbálovou muzikou p. Eliáše. Když jsem se dozvěděl, že se 
akce koná v zámku, byl jsem velice nadšen. Při dobrém vínečku, cimbálovce 
i zpěvu se mi program líbil. U našeho stolu seděli manželé z Německa, ne-
rozuměli česky, ale hudbu prožívali s námi. Je vidět, že dobrá hudba nezná 
hranic. 
Vyvrcholením večera bylo losování pořadových čísel z klobouku. Každý stůl 
si vytáhl číslo, které skrývalo píseň. V případě, že bylo číslo vytaženo, osa-
zenstvo stolu muselo jít zpívat s cimbálovkou. Neměl jsem tušení, že město 
Šluknov má tolik dobrých zpěváků. Až bude v televizi pořad, „Zpívá celé 
město“, hned Šluknováky přihlásím. 
Jezdil jsem na montáž, také na Moravu, a když jsem zde uslyšel profesio-
nálně zahrané písničky cimbálovkou, připadal jsem si, že sedím ve vinném 
sklípku a prozpěvuji si. 
Nakonec bych chtěl hlavně poděkovat paní Andree Přidalové, která zajis-
tila dobré posezení s cimbálovkou. Všem se nám celý večer líbil a byli jsme 
spokojeni. Tak u příští akce opět nashledanou. 

Těšík Josef, Rumburk

Blahopřejeme 
k životnímu jubileu

70 let
pp. Hák Jan
Vávra Miroslav
80 let
pp. Buriánková Marie
Bumbová Marie
86 let
Horáková Jiřina
88 let
paní Grečmalová Zuzana
91 let
paní Hyková Věroslava

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 .

V obřadní síni Šluknovského zámku se 24. září konalo slavnostní vítání 
občánků, na kterém jsme přivítali Káťu Šopovou, Claudii Billou, Káju 
Siváka, Andrejku Barákovou, Pepíčka Totha, Vojtíška Bilého, Dominika 

Anderleho, Kubíčka Filipovského, Helenku Haplovou, Moničku Bílou, 
Amálku Gažiovou, Danielku Provazníkovou, Matyáška Radu a Martínka 
Mitošinku.

Městský úřad jim při této příležitosti věnoval věcné dary a děti ze základní 
umělecké školy pod vedením p. Patrika Englera si pro ně připravily malé 
vystoupení.

Dne 14. listo-
padu by náš 
tatínek, dě-
deček, man-
žel, kamarád 
a kolega pan 
Jiří Lančarič 

oslavil 70. narozeniny. Zemřel však 
19. 11. 2013 a zarmoutil naše srdce.
S láskou a krásnými vzpomínkami 
- dcera Renáta a synové Jiří a Mar-
tin, manželka Hanka a sestry s ro-
dinami.

Všem šluknovským občánkům i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, lás-
ku, pohodu a klid v jejich domovech. 

Text: Jana Galbavá
Foto: Petr Zápotocký
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Září ve školce patřilo bylinkám
Podzim se nám kousek posunul a my s ním. I když už není tak slunečno, ne-
smutníme a užíváme si ho plnými doušky. Hráli jsme si s kaštany a dalšími 
přírodninami, dokonce jsme si vyrobili i kaštany létací. Poznávali jsme pro-

Foto a text: Hana Princová

měny počasí, tančili jsme s větrem i s deštnými mraky. Pozvali jsme rodiče 
na bramborové odpoledne, kde jsme si společně zasoutěžili a zasmáli se 
a rodiče na závěr se svými dětmi vyrobili nádherné panáčky „bramboráč-
ky“. Nechybělo ani naše každoroční dýňování plné soutěží, medailí a dýní. 

A kam jsme se dostali za bludným kořenem? Říjen patřil stromovým skřít-
kům, se kterými jsme poznávali stromy podle listů, jehličí a plodů, byli 
jsme na průzkumu v lese, pomáhali jsme vybírat zimní zásoby pro vever-
ku a jednoho skřítka jsme si z donesených přírodnin postavili i ve školce. 

Nakonec nám vznikla skřítčí holčička, kterou jsme pojmenovali „Listěnka 
Javorková“. Už  teď jsme zvědaví, co pro nás připravil listopad...“

Děti ze třídy srdíček a pp.uč. Bára Heinzová 
a Irena Staníková děkuji sponzorům: 

HABACK PEKAŘSTVÍ, TAXI JAROSLAV ŠPÁTA, 
KOLA BRABEC, MARTIN STANÍK. 
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Již tradiční rozloučení s létem se konalo 3. září na hřišti za kostelem. Hrála 
hudba, připravila se spousta her, zpívalo se, střílel se paintball. Kdo měl 
zájem, mohl se dozvědět něco o své budoucnosti z výkladu karet, za což 
děkuji paní Holatové z České Lípy. Ale snad největší úspěch měly chemické 
pokusy. Ani jsme nečekali tak velký zájem. Nejtěžší bylo od pokusů odtrh-
nout dospělé, aby uvolnili místo dětem. V příštích akcích je určitě zopaku-
jeme a možná přidáme i nějaké nové. 

Celé odpoledne se neslo ve skvělé atmosféře, rozdávaly se grilované klo-
básy a sladkosti pro všechny zúčastněné.
Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě a průběhu celé akce. Pře-
devším sponzorům, bez jejich přispění bychom nemohli připravit krásnou 
akci zcela zdarma.
Lidé se loučili s úsměvem na tváři a to je pro nás ten největší dík.

Text a foto: Olga Siváková
sdružení Šluknovské Království a SDH Království

Již čtvrtým rokem se naše základní 
škola zapojila do projektu 72hodin 
- tři dny dobrovolnických aktivit.
Jde o projekt, při kterém se žáci učí 
být prospěšní svému okolí. Formy 
zapojení bývají různé, ale vždy při-
nášejí zúčastněným řadu pozitiv-
ních zážitků, ať už jde o úklid města 
či okolní přírody, výsadbu stromků, 
nebo jiné aktivity.
Letos se do projektu na druhém 
stupni zapojili také někteří žáci 
8. A, 7. A i B. 
V modrých tričkách s logem pro-
jektu jste nás mohli vidět v sobotu 
dopoledne, jak čistíme naše město 
a okolní přírodu od odpadků.
A že bylo co čistit! Nasbírali jsme 
během tří hodin kolem deset pytlů 
odpadu!
Unavení, ale spokojení jsme se ještě 
odměnili opečeným vuřtíkem, a pak 
už spěchali k sobotnímu obědu.

Text a foto: Mgr. Filip Kadeřábek

Rozloučení s létem v Království

Při akci 72 hodin jsme nasbírali 
deset pytlů odpadu

Po výstavě, kterou jsme uskutečnili 10. září v parku a na níž bylo k vidě-
ní přes 100 druhů hub, nás zaskočilo sucho a tudíž nedostatek exponá-
tů. Museli jsme proto odložit naši tradiční podzimní výstavu o tři týdny 
a chrastavskou výstavu zrušit zcela. Až 12. října jsme se na schůzi roz-
hodli, že výstavu přece jen uskutečníme a to v termínu od 14. do 15. října 
(na foto pořadatelé výstavy a stálý účastník našich výstav pan V. Zmrzlík). 
I přes šibeniční termín se nám podařilo nalézt a vystavit 164 druhů. Mezi 
ty zajímavější nebo u nás méně rostoucí patří: mozkovka rosolovitá, slizák 
růžový, slizečka ocasatá, štítovka žlutá, pstřeň dubový, stroček trubkovitý, 
hvězdovka brvitá, houžovec hlemýžďovitý, rosolozub huspenitý, květnatec 
archerův, kržatka honosná, jelenka obecná, žilnatka oranžová, tmavobělka 
travní atd. Výstavu navštívilo kolem 350 lidí včetně dětí.
Ještě něco ke správnému sběru hub: Asi jste zaregistrovali reportáže na 
některých televizních stanicích o růstu hub. Opravdovým houbařům neu-
niklo, jak reportér odřezává houby těsně nad zemí. Špatně! Správně se má 
houba vykroutit či vydloubnout tak, aby v zemi nezůstaly zbytky třeně. Tyto 
zbytky většinou hnijí a svou hnilobou způsobují ničení či prostě vyhnívání 
podhoubí. Takže vytočit a důlek zamáčknout nebo zašlápnout. Při tomto 
způsobu sběru nacházím několik let po sobě houby na stejných místech. 
Jiné je to u „pařezovek“. Václavky nebo opěnky se mohou uřezávat hned 
pod kloboučkem.
Je s podivem, že přes veškerou osvětu potkáte „houbaře“, kteří se bez 
uzardění chlubí, kolik rozkopali „prašivek“. Tyto odborníky bych rád upo-
zornil, že houbu, kterou nezná on, zná jiný houbař, a když jsou opravdu 
nejedlé či jedovaté pro člověka, určitě se o ně postará někdo jiný z živočišné 
říše. Navíc jde také o záležitost estetickou.

M y k o l o g i c k á  p o r a d n a

Rada pro kuchaře: Co s houbovým „prachem“?
Na dně sklenice se sušenými houbami Vám zůstane houbová drť. Pakliže 
ji nepoužijete jako koření či dochucovadlo do omáček, zkuste ji přimíchat 
do mouky při výrobě polévkových nudlí či drobení. Nudle jsou našedlé, ale 
polévka krásně zavoní po houbách. To samé můžete vyzkoušet při vaření 
„šunkafleků“.                                                                            Harry (Miroslav Traxler) 



ŠLUKNOVSKÉ NOVINY STRANA 17HISTORIE, PLACENÁ INZERCE

Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák
Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84

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

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě

Při příležitosti 60. výročí panování 
Františka Josefa I. v roce 1908 do-
šlo v celé R-U monarchii k velkole-
pým oslavám, jejichž součástí byla 
i řada významných událostí, s ni-
miž se setkáváme dodnes. V mnoha 
obcích i městech byly vysazovány 
tehdy přibližně pětileté duby – Ju-
bileumseiche, jejichž součástí byly 
pamětní tabulky, většinou zasaze-
né do kamenů, jimž se říkalo Jubi-
luemsstein, nebo také Kaiserstein 
– císařský kámen. Na kamenech 
byl většinou strohý nápis FJI. do-
plněný o letopočty 1848-1908. Po 
vzniku Československa a schválení 
zákona na ochranu republiky byly 
hromadně odstraňovány veške-
ré symboly R-U monarchie, a tak 
byly tyto kameny likvidovány, nebo 
upraveny, např. jako v jiřetínském 
případě byly z kamene osekány veš-
keré údaje a kámen byl naštěstí po-
nechán na místě, aby se v loňském 
roce zaskvěl s novým, obnoveným 
nápisem. V některých obcích se 
nevysazovaly jen solitérní duby, 
ale i celé aleje např. bílých hlohů, 
stavěly se monumentální pomníky 
a k nim pojmenovávaly celé území 
např. ve Varnsdorfu kromě Kaiser-
steinu na Hrádku dostal název i celý 
rekreační areál za nemocnicí - Kai-
serpark – Císařský park s dodnes 
stojící 4 metrovou mohylou), někde 
se stavěly sloupy, jinde se výročí při-
způsobovaly stavby v tom roce do-
končené, ať už to byly kaple, nebo 
třeba jako v Jiřetíně pod Jedlovou 
vodotrysk (fontána) nazvaná Ju-
bileumspringsbrunnen. Vrcholem 
oslav v českých zemích bylo uspo-
řádání jubilejní zemské výstavy 
v Praze, na kterou však císař vůbec 
nedorazil. V řadě obcí se také kona-
ly lidové slavnosti, nebo se střílely 
ohňostroje a salvy z hmoždířů.
Nebyly to však jen výše vyjmeno-
vané aktivity, při příležitosti tohoto 
jubilea byla vyráběna velká paleta 
oslavných předmětů. Razily se ju-
bilejní medaile, kříže, plakety, ale 
také mince – stříbrné 1 a 5 koruny 
a zlaté 10, 20 a 100 koruny, tiskly se 
tematické pohledy, korespondenč-
ní lístky a jubilejní poštovní znám-
ky a také se v některých případech 
snižovala (zkracovala) leta povinné 
vojenské služby.
My v letošním roce oslavujeme 100 
let od úmrtí jednoho z nejvýznam-
nějších představitelů naší historie. 
Císař František Josef I. nebyl nikdy 
žádným vizionářem, ale rozhodně 
byl geniálním správcem státu. Vždy 
perfektně věděl, kterou páku moci 
použít, aby dosáhnul cíle. Sám sebe 

jednou označil za ouřadu, jenž do 
poslední chvíle zachovával svou 
pracovní rutinu a jehož poslední 
slova byla: „Vzbuďte mě o půl čtvr-
té, nestihnul jsem ještě dokončit 
všechnu práci.“ Když bylo sčítání 
lidu, které sám nařídil, do kolonky 
povolání poctivě napsal: „rakouský 
císař, uherský a český král“.
V pondělí 21. listopadu uplyne 100 

let od smrti Františka Josefa I., Ra-
kousko si však výročí připomíná už 
teď. Ve Vídni a okolí začíná série 
výstav. Někdejšího rakouského cí-
saře ukážou jako vášnivého lovce, 
milovníka vojenství i člověka za-
saženého řadou osobních tragédií. 
Jeden atentát sám přežil, dalšímu 
podlehla jeho žena, císařovna Sis-
si a později i synovec a následník 
trůnu František Ferdinand ď Este. 
V den výročí úmrtí mocnáře začí-
ná i výstava ve vídeňském zámku 
Schönbrunn. Návštěvníci tu uvidí 
celý vozový park císařských kočárů, 
včetně toho pohřebního. Další vý-
stavy ve Vídni i těsně za ní pak před-
staví období vlády i osobnost císaře. 
U nás jsou tyto oslavy stále jakoby 
tabu a oslavujeme jakákoli jiná vý-
ročí, od nedožitých 80. narozenin 
prezidenta Václava Havla, po po-
někud monstrózní oslavy výročí le-
gionářů. Jsem proto velmi potěšen, 
že v Království vznikl díky iniciativě 
pánů Vašíčka, Koňáka, Domalípa 
a dalších, nový památník, který 
bude v dalších letech připomínat 
panovníka, který nakonec strávil ve 
funkci neuvěřitelných 68 let!
V Království byla k jubileu 60. výro-
čí panování v roce 1908 na budovu 
obecné školy umístěna kamenná 
deska z černého šluknovského sie-

nitu s textem Unserem glorreichen 
Herrscher Kaiser Franz Josef I. zu 
seinem 60 jährigen Regierungs-
-Jubiläum 1848-1908 in Ehrfurcht 
und Dankbarkeit gewidmet. Die Ge-
meinde. (Našemu slavnému Císaři 
Františku Josefu I. k jeho 60letému 
vládnímu jubileu 1848-1908 vě-
nováno v úctě a vděčnosti. Obec.). 
Desku vyrobila známá šluknovská 

kamenická firma W. Spölgen, kte-
rá vyráběla pomníky k velké válce 
téměř pro celý výběžek. Deska byla 
po vzniku samostatné republiky 
a důsledném uplatňování hlavy 
III. zákona na ochranu republi-
ky z roku 1923 (č. 50/1923 Sb.) 
o neodstranění nebo zřízení nedo-
volených pomníků (protistátních 
pomníků, či pomníků oslavujících 
některého člena habsbursko-lotrin-
ského i hohenzollernského rodu) 
ze školy odstraněna (dodnes je na 
fasádě vidět její původní místo) 
a bezpečně zabalena a uschována 
mezi haraburdím na půdě školy. 

Při prodeji školy začátkem deva-
desátých let byla deska při úklidu 
půdy objevena paní Semerádovou 
a uložena ve sklepě obchodu pana 
Waltera Koňáka, kde čekala dalších 
více jak 20 let, až přijde její čas. Ten 
nastal založením Spolku válečných 
vysloužilců a jejich záslužnou čin-
ností po celém Šluknovském výběž-
ku, nalezením vhodného místa pro 
umístění a také získáním vhodného 
kamene. V pohraničí nalezneme 
řadu paradoxů a vlastní realizace 
výstavby památníku je celou dobu 
provázela. Tak především na místě, 
kde stojí obnovený památník, se na-
cházel základ památníku s bystou 
našeho prvního prezidenta T. G. 
Masaryka, který byl odstraněn po 
roce 1948 a, bohužel, neměl tako-
vé štěstí, aby zůstal pro Království 
zachován. Jeho novodobá busta je 
dnes umístěna naproti bývalé obec-
ní škole a celé prostranství je nyní 
parkem T. G. Masaryka. Druhou 
zajímavostí je kámen, který včetně 
dopravy věnoval obci místní pod-
nikatel a donátor pan Petr Houdek. 
Kámen pocházející z Rožanského 
lomu byl mediálně proslaven po 
svém umístění ve Stříbrné rokli 
u Šluknova a objevil se v řadě zábě-
rů televize a fotografií během mis-
trovství ČR a evropského šampio-
nátu v trucktrialu, kde se jej dotkla 
kola většiny účastníků. Po svém 
převozu a umístění na kamenný 
podstavec byl očištěn a upraven 
k umístění původní oslavné desky 
FJI. V Království jsme se tak dočka-
li dalšího historického smíření, kdy 
jsou nedaleko vedle sebe umístěny 
pomníky dvou velikánů, kteří svým 
působením velmi ovlivnili naše 
dějiny. Jen budeme doufat, že už 
nikdy nevznikne potřeba stávající 
pomníky odstraňovat, nebo jejich 
základy využívat pro další potřeby.

Text a foto: Jiří Sucharda

Tabuli k výročí panování císaře, která byla odhalena v sobotu 8. října 2016 
v Království, objevila zaprášenou v koutě půdy bývalé školy jedna z obyvate-
lek. Dala ji p. Waltru Koňákovi, který ji dalších 20 let opatroval. Původně 
byla umístěna na zdi školy. Místo je dosud viditelné.                         Helga Hošková

Odhalení pamětní desky Františku Josefu I. v Království
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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 LISTOPAD – PROSINEC

v Salonu MAX, Královská 827, Šluknov

DERMABOTEXIN – NOVINKA!
Kosmetické ošetření pleti kosmetikou Syncare 

+ošetření drobných vrásek DERMABOTEXINEM 
+ zažehlení galvanickou žehličkou
1 x 280 Kč, 2 x 500 Kč, 3x 750 Kč, 

4 + 1 ošetření ZDARMA – 1.000 Kč dle vlastního výběru

Kosmetika + masáž zad a šíje
Čištění obličeje ultrazvukovou špachtlí 

+ zažehlení séra galvanickou žehličkou + pleťová maska 
+ masáž obličeje + masáž zad a šíje 500 Kč

Relaxační aroma masáž zad a šíje
+ prohřívací zábal levandulový 330 Kč

P-Shine manikúra (suchá se zaleštěním přírodních substancí) + 
zábal + reflexní masáž rukou 250 Kč

Manikúra (klasická) + parafínový zábal + masáž rukou + pedikúra 
+ masáž chodidel 399 Kč

OD 1. 11. PRODEJ VÁNOČNÍCH DÁRKOVÝCH POUKAZŮ 
AŽ DO 24. 12. DO 14 HOD.
na veškeré služby Salonu Max

Jan Drábková, č. tel. 731 712 671
www.salonmax.cz

Facebook: Salon MAX – Šluknov
Přejeme Vám hezké prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.


