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Jak jsme uklízeli svět, Česko, naše město

Tradičně se 30. dubna na náměstí Míru ve Šluknově sešli čarodějnice, děti a dospěláci s lampiony. Ti všichni v průvo-
du zamířili do zámeckého parku, kde byly nejhezčí živé a vyrobené čarodějnice odměněny dorty. „Čarodějnické atra-
py“ byly poté upáleny na vatře. Více fotografií na str. 11.                                                                                                 Foto: Josef Halada

Provoz úřadu
bude omezen

V měsíci dubnu, od 8. do 24. dubna 
2017, se Město Šluknov spolu se 
spolky, organizacemi a sdruženími 
ve městě přidalo k celorepublikové 
akci „Ukliďme Česko“.
Děti, studenti i dospělí se rozeběhli 
do všech koutů našeho města, kde 
sbírali odpadky. Sebralo se okolo 
jedné tuny odpadu. Akce se zúčast-
nilo několik desítek „uklízečů“. Na 
nižší účasti se letos podepsalo dlou-
hotrvající nevlídné počasí. 
Odvoz odpadů zajistily Technické 
služby Šluknov. Náklady na likvi-

daci odpadů na skládkách hradí 
Město Šluknov, které celou akci 
zaštítilo. 
Děkujeme všem dobrovolníkům, 
kteří se úklidu zúčastnili. Přede-
vším skautům, klientům a pra-
covníkům Teen Challenge z Císař-
ského, žákům Speciální základní 
školy a Praktické školy ve Šluknově, 
mladým rybářům, dětem i zaměst-
nancům oblastní charity Šluknov, 
Šluknovskému Království, za-
městnancům Městského úřadu ve 
Šluknově a také jednotlivcům: paní 

Helze Hoškové, panu Zdeňkovi 
Kirchnerovi, paní Iloně Doležalové 
a manželům Zmrzlíkovým z No-
vého Hraběcí. K úklidu se připojili 
také obyvatelé domu v Císařském 
č. p. 74. Jsou to převážně noví ná-
jemníci, kteří pomohli s likvidací 
černé skládky, kterou v blízkosti 
domu založili předcházející oby-
vatelé. Děkujeme také všem ostat-
ním anonymním dobrovolníkům, 
kterým záleží na čistotě města, ve 
kterém žijí (foto z akce na str. 10). 

Božena Naňáková, ORŽP

Město Šluknov oznamuje, že z dů-
vodu plánované odstávky elektrické 
energie společností ČEZ Distribu-
ce bude v úřední dny - ve středu 
17. 5. 2017 a ve středu 24. 5. 2017 
– provoz městského úřadu v ná-
hradních prostorách městské uby-
tovny v Království čp. 10 výrazně 
omezen a některé žádosti občanů 
nebudou moci být vyřízeny. Po-
kladna bude zcela uzavřena. Děku-
jeme za pochopení. 

tajemnice MěÚ Šluknov
Ing. Bc. Ivana Lukešová

Dovoluji si pozvat Vás, občany na-
šeho města, kteří máte zájem a čas, 
na veřejné setkání se starostkou, 
které se uskuteční ve středu dne 
24. května 2017 od 16.30 hodin 
v 1. patře Šluknovského zámku. 
Opět máte možnost setkat se nejen 
se mnou, ale i s vedoucími jednot-
livých odborů a budeme se věnovat 
tématům našeho města, která Vás 
zajímají. 
Všichni, kdo máte zájem se setkání 
zúčastnit, jste srdečně zváni!

Eva Džumanová

Od 1. července 2017 dochází ke 
změně v poskytování slev Čes-
kých drah pro důchodce. Průkazky 
s modrým pruhem pozbývají dnem 
30. 6. 2017 platnosti. Od 1. 7. 2017 
musí mít i důchodci nad 70 let, po-
žadují-li slevu na jízdné, průkazku. 
Nestačí již předložení občanského 
průkazu. Vystavení průkazky trvá 
asi měsíc a potřebujete jednu foto-
grafii. Výše poplatku je odvozena 
od výše a délky slevy. Tiskopis žá-
dosti a bližší informace obdržíte na 
výdejnách jízdenek na nádražích.

Helga Hošková

Vzpomínáte si na závěr brožury 
Karlovo údolí? Je tam napsáno: Ti, 
kteří toto údolí pamatují a milují 
je, mají jediné přání: Aby se našel 
někdo, kdo by mu opět vdechnul 
život a obnovil jeho zašlou slávu. 
Stane se zázrak? A nyní to vypa-

dá, že toto kdysi nádherné výletní 
místo, hojně navštěvované lidmi 
z blízka i daleka, skutečně vstane 
z mrtvých. Před nedávnem jej totiž 
koupili mladí manželé z Chrastavy 
a chtějí zachránit, co se dá. A zača-
li už i skutečně pracovat. V parku 

proti zámečku byly odstraněny ná-
lety a křoviska a to až k místu, kde 
stál altánek, ve kterém za 1. světo-
vé války probíhalo hřebíčkování, 
jehož výtěžek byl určen ovdovělým 
ženám padlých vojáků a jejich 

V Karlově údolí se blýská na lepší časy

Zveme Vás, přijďte na 
setkání se starostkou

Slevy důchodcům

Pokračování na str. 2 
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V Karlově údolí se blýská na lepší časy
dětem. Pergoly s pnoucími růžemi a la-
vičkami ani altánek se sice nezachovaly, 
ale značně rozrostlé rododendrony a ba-
zének, ve kterém byl umístěn vodotrysk, 
léta devastace přežily. Zmizely i všechny 
stromy, které vyrostly před budovou ho-
telu, ale ukázalo se tím, jak moc je budo-
va zničena. Blýská se tudíž na lepší časy. 
Přejme proto novým majitelům, aby jim 
jejich elán i síly vydržely a aby našli zdat-
né pomocníky, protože sami práci nemo-
hou zvládnout. Držíme palce.

Helga Hošková 

V měsíci lednu t. r. jsem psal o tom, 
jak se ve Šluknově žije nám, „ne-
šluknovákům“. Pokoušel jsem se 

vyvrátit názor našich obyvatel na 
to, že se v našem městě nic neděje 
a pevně věřím, že jsem tyto „obavy“ 

Šluknovské ordinace budou sestěhovány dohromady
hravě vyvrátil. Dnes bych se však 
chtěl věnovat něčemu důležitější-
mu, a tím je naše zdraví!
U dr. Prejzka budou sestěhovány 
dvě ordinace dohromady. Pacienti 
dr. Straky budou rozděleni do dvou 
obvodů; druhý obvod bude zabez-
pečovat MUDr. Čechovič, zaměst-
nanec dr. Prejzka. Zároveň probíhá 
rekonstrukce stávajících prostorů. 
Součástí bude recepce, místnost 
pro podávání infuzí, velká čekárna, 
pracovny lékařů a sestry. A pozor! 
Pracovní doba bude v pondělí až 
čtvrtek 7 – 17, v pátek 7 – 11 hod. 
Novinkou bude sobota od 16.00 
hod., kdy bude sestřička prová-
dět převazy či aplikovat injekce. 
A pokud dopadnou dobře jednání 

se zdravotními pojišťovnami, mů-
žeme se zhruba od léta těšit na ul-
trazvuková vyšetření břicha, štítné 
žlázy a cév končetin, zátěžové EKG 
a spirometrii.
A kdo je MUDr. Prejzek? Pan dok-
tor promoval v r. 2009. Pracoval 
postupně v nemocnici v České Lípě, 
na interním oddělení nemocnice ve 
Freibergu, 3,5 roku na interním JIP 
nemocnice v Ebersbachu. Je ates-
tován v oborech interní a praktické 
lékařství. V současné době ve vol-
ných chvílích vypomáhá v soused-
ním Německu – vyjíždí jako lékař 
se sanitou. 
Budeme v dobrých rukách, že?

Text a foto: Jiří Mikisch

Lužická nemocnice a poliklini-
ka, a. s. využila možnosti čerpat in-
vestiční a neinvestiční dotaci, která 
byla poskytnuta za účelem podpory 
zvýšení komfortu pacientů při po-
skytování akutní lůžkové péče na 
území Ústeckého kraje. 
Smlouva o poskytnutí dotace byla 

Díky podpoře pokračujeme v modernizaci 
zdravotnického vybavení

mezi Ústec-
kým krajem 
a společnos-
tí Lužická 
n e m o c n i c e 
a polikli-
nika, a. s. 
R u m b u r k 
p o d e p s á n a 
v roce 2016 
s podmín-
kou vyčer-
pání do 
31. 3. 2017. 

Celková dotace byla schválena ve 
výši 1 495 000 Kč.
Na základě poptávkových řízení 
bylo dodáno zdravotnické vyba-
vení od dodavatelů, kteří splnili 
podmínky (technické parametry 
předmětu díla) a nabídli nejnižší 
kupní cenu, garantovali dodávku 

výrobků 
v poža-
d o v a -
ných ter-
mínech, 
v č e t n ě 
instala-
ce. 
Díky podpoře ze strany Ústeckého 
kraje bylo pořízeno dvacet odsá-
vaček pro pacienty, tři EKG, jeden 
defibrilátor, čtyři pulzní oxymetry, 
čtyři infuzní pumpy a signalizační 
systém pro komunikaci sestra – pa-
cient.
Díky podpoře Ústeckého kraje do-
šlo k zakoupení výše uvedeného 
zdravotnického vybavení, což jed-
noznačně přispěje ke zvýšení kom-
fortu pacientů naší nemocnice při 
poskytování akutní lůžkové péče 
a současně i přispěje ke kvalitě po-

skytované péče. Na základě prove-
dených poptávkových řízení došlo 
k optimálnímu dosažení požadova-
né kvality a cenové úrovně.
Výše přidělené dotace (po pří-
padných změnách): 1 495 000 Kč, 
z toho investiční část: 788 357 Kč 
a neinvestiční část: 706 643 Kč. 
Výše vlastních prostředků:
2 425 Kč, z toho investiční část: 
2 208 Kč a neinvestiční část: 
217 Kč. 

 Lužická nem. a poliklinika, a.s.
Mgr. Drahotová Erika

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 332741

Dům kultury 412 386 219

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA

Pokračování ze str. 1 
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Vážení a milí spoluobčané,
máme zde krásný jarní měsíc květen. Květen je tradičně spojovaný s láskou 
a rozkvetlou přírodou, v našem městě je to čas, kde se již pilně pracuje.
Zahájené práce
Všichni jste jistě zaregistrovali, že byly zahájeny práce na severní fasádě 
Domu kultury. Jak jsem již informovala, oprava fasády je rozdělena do 
dvou etap s tím, že začínáme směrem do pěší zóny. Dům kultury je krásnou 
a dominantní budovou na náměstí a její oprava je opravdu nutná. Spolu 
s tím budou opraveny a zrekonstruovány i vstupní dveře a uvnitř haly bu-
dou instalovány nové prosklené dveře při vstupu do poschodí a dále vstup-
ní vrata do průjezdu a na dvůr Domu kultury. Postupně jsou prováděny 
dílčí práce na rekonstrukci této budovy podle projektu, neboť v současné 
době nejsou žádné výzvy, ze kterých by bylo možné žádat o dotaci na kom-
pletní rekonstrukci Domu kultury. 
Pilně se pracuje i na rekonstrukci radnice. V současné době je již zlikvido-
vána přístavba ze dvora, bourají se některé příčky, bude zahájeno i bourání 
stropů a podlah. Práce jsou to radikální, byť z pohledu z náměstí nejsou 
zatím viditelné. Pozitivní zprávou je skutečnost, že jsme byli úspěšní v žá-
dosti o dotaci ve výši 2 mil. Kč, za které bude pořízen výtah, bezbariérové 
toalety a dveře v celé budově. Ostatní investice na rekonstrukci radnice bu-
dou hrazeny z rozpočtu města.
Opravy se dočkala také ulice Smetanova, jejíž povrch byl opravdu žalost-
ný. Nyní je stržen starý povrch komunikace a bude položena žulová dlažba. 
Jistě by mnozí z Vás namítli, proč nemůže být povrch komunikace z asfaltu. 
Odpověď je ale jednoduchá. Smetanova ulice se nachází v památkové zóně 
a jiná povrchová úprava není možná. Podstatné ale je, aby byla komunika-
ce opravena a plně funkční.
Práce byly zahájeny i na nově budovaném dětském hřišti v Císařském. 
V současné době se jedná o terénní úpravy, v průběhu léta budou instalo-
vány dětské prvky, dále lavičky, odpadkové koše. 

Získané dotace
V minulém čísle novin jsem 
Vás informovala o podaných 
žádostech o dotace. Nyní 
Vám již mohu sdělit, že jsme 
získali dotaci na financování 
asistentů prevence krimina-
lity a také na terénní a sociál-
ní práci. Asistenti prevence 
kriminality budou opět dva 
a jejich přítomnost v terénu, 
a zejména ve vyloučených 
lokalitách, je přínosná. A po-
třeba terénní a sociální práce 
je opravdu značná i vzhledem 
ke skutečnosti, že Šluknov je 
pověřeným úřadem pro celý 
výběžek, kde sociální práci 
vykovává i v dalších obcích. 
Dále jsme získali dotaci na nové veřejné osvětlení v ulicích Karlova a Sokol-
ská a na vybudování sportovního hřiště v ul. Budišínská, konkrétně na fot-
balové hřiště a na házenou. Výše dotací jsou v rozmezích 80 až 90 %, zbylé 
části budou hrazeny jako spoluúčast projektu z rozpočtu města. Za několik 
málo posledních let jsme, díky práci kolegů z úřadu, opravdu úspěšní v zís-
kávání dotací. Takto získané finanční prostředky jsou nám velmi nápomoc-
ny nejen v rozvoji města, ale i v poskytování služeb.
Vážení spoluobčané, přeji Vám, aby měsíc květen byl pro Vás příjemným 
a slunným. Aby se majitelé zahrádek mohli plně věnovat práci při výsadbě 
a vysévání květin a rostlin na záhonech a ve sklenících.

Eva Džumanová 

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

Dovolte, abych Vás i v letošním roce srdečně pozvala 

na 16. setkání 
všech milovníků přírody a naší krajiny 

v neděli 4. června 2017 ve 14 hodin 
na kopec Jitrovník ve Šluknově.

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

Mgr. Eva Džumanová
starostka Šluknov

Lužická nemocnice a poliklinika, a. s. 

otvírá novou ordinaci 
„PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ“ ve Šluknově 

 a přijímá od 9. května 2017 NOVÉ PACIENTY

Ordinace se nachází na adrese:  
T. G. Masaryka 1055, ŠLUKNOV, tel. číslo. 601 156 483.

Ordinační hodiny:
Pondělí, středa, pátek - 7:00 – 10:00 pouze sestra 

(registrace nových pacientů)
úterý a čtvrtek od – 7:00 – 15:00 lékař.  
Postupně budeme naše služby rozšiřovat 

i o další ordinační dny lékaře.
Služby, které naše ordinace bude svým pacientům nabízet, 

zahrnují na prvním místě důslednou preventivní péči ve formě 
pravidelných prohlídek i povinných a nadstandardních očková-
ní. Dále zajišťujeme ošetřovatelskou, diagnostickou, poraden-

skou, preventivní a léčebnou ambulantní zdravotní péči.
V ordinaci budeme provádět vyšetření pro:
závodní prohlídky (vstupní, preventivní, výstupní),
návštěvní lékařskou službu,
laboratorní odběry (krve, moči)
očkování - tetan, klíšťová encefalitida, očkování proti chřip-
ce, žloutenka typu B,  
řidičský, zbrojní průkaz,
potvrzení ke studiu,
předoperační vyšetření,
posouzení zdravotní způsobilosti,
atd.

Registrace u obvodního lékaře je nutná osobně. Platné plné 
zdravotní pojištění v ČR u některé z těchto zdravotních 
pojišťoven - VZP, ČPZP, ZPMV, OZP, RBP, ZPŠ, VoZP. 
Registrací v naší ambulanci je automaticky ukončena 
registrace u Vašeho předchozího praktického lékaře.

V případě jakýchkoliv dotazů, se prosím, obraťte na personál 
ambulance nebo kontaktujte na telefonu 601 156 483.
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Již několikrát jsme Vás v ŠN infor-
movali o rozsáhlé rekonstrukci bu-
dovy radnice na náměstí Míru. Nyní 
je rekonstrukce v plném proudu, 
budova už „patří“ jen stavebním 
dělníkům a řemeslníkům. Z toho je 
zřejmé, že úředníci definitivně pře-

sídlili do náhradních prostor uby-
tovny v Království čp. 10 a Domu 
s pečovatelskou službou, Lužická 
čp. 1093 (pouze Odbor vnitřní 
správy, úsek sociální práce). 
O tom, jak vypadají v současnos-
ti prostory radnice i o tom, jak se 

v provizorním prostředí zabydleli 
a pracují úředníci, Vás informuje-
me prostřednictvím aktuálních fo-
tografií na této dvoustraně. 
Jen pro informaci: Zaměstnanci 
MěÚ fungují v obvyklých úřed-
ních dnech a hodinách, jak jste 

byli zvyklí. To znamená, v pondělí 
a ve středu od 7.30 do 11.30 a od 
12.30 do 16.30 hodin.
Telefonické a e-mailové kontakty 
na všechny zaměstnance MěÚ na-
jdete v čísle 4 Šluknovských novin.

(šti)

Aktuální obrázky z rekonstruované a náhradní radnice

Takhle vypadají původní kanceláře sekretariátu a tajemnice města... Tady bývala pracovna starostky města...

Současný „otevřený“ pohled do dvora radnice.

Pohled do dvora radnice z druhé strany.

Místo vstupu do kanceláře ORŽP - jáma.

Něco se musí vynést ručně a po schodech.
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„Provizorní pracoviště“ MěÚ v Království čp. 10.

Na snímku Silva Slavíková z Odboru vnitřní správy - evidence obyvatel.

Současné pracoviště pokladní Zdeňky Janečkové.
Kancelář sociální pracovnice Bc. Hany Sokolové v budově DPS.

Foto: Renáta Parkmanová

Sociální pracovnice Mgr. Yulia Bomko v budově DPS.

Za sociálními pracovníky vstupujte zadním vchodem budovy DPS.



STRANA 6 ŠLUKNOVSKÉ NOVINYINFORMACE

Chytrá karta DPMD
Dopravní podnik města Děčína spouští letos novinku - víceúčelovou 
chytrou kartu DPMD vyvinutou ve spolupráci s Českou spořitelnou a spo-
lečností Visam, která umožní platit bezkontaktně jízdné a přiřazovat k ní 
časové kupóny i osobám bez bankovního účtu.

Jízdenka Labe-Elbe (Elbe-Labe ticket)
Jízdenka Labe Elbe je platná 24 hodin. Pro 1 osobu vyjde na 250 Kč, pro 
2 – 5 osob 550 Kč. Lze ji uplatnit ve vlacích vč. rychlíků v Ústeckém kra-
ji, v autobusech, na přívozu Hřensko-Schöna, ve vlacích v Německu do 
Drážďan a Míšně, v drážďanských tramvajích, v autobusech a na přívozech 
v Saském Švýcarsku a v okolí Drážďan. Platí i na turistické autobusové lin-
ce 434.

Přijeďte zahájit letní turistickou sezónu v Krušných horách veřejnou 
dopravou a mimořádně integrovanou lanovkou na Komáří vížku

20. května od 9 do 17 hodin pořádá Ústecký kraj a Destinační agentura 
Krušné hory ve spolupráci s Lesy ČR, společností Sport Krupka, městem 
Krupka, Pivovarem Zíchovec, BESIPem, Týmem silniční bezpečnosti, Re-
staurací na Komáří vížce a Autodromem Most „Zahájení turistické sezóny 
v Krušných horách s Dopravou Ústeckého kraje“ na Komáří vížce. Akce 
s atrakcemi a soutěžním výletem otevírá letní sezónu 2017 na hřebenech 
největších hor regionu a propaguje používání integrované veřejné dopra-
vy v Ústeckém kraji. Je připravena pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost 
z Ústecka, Teplicka i vzdálenějších míst. Výjimečně výhodné svezení 
nejdelší českou lanovkou z Krupky na Komáří vížku čeká každého, kdo 
pojede už z domova krajskou integrovanou veřejnou dopravou a přijede 
s platnou jízdenkou Dopravy Ústeckého kraje (DÚK).

Vlaky a autobusy Vás zavezou kamkoli po regionu
Turistická sezóna 2017 byla slavnostně zahájena a nyní již zvesela můžete 
vyrážet na výlety, plánovat prodloužené víkendy a letní dovolené v Česko-
saském Švýcarsku. Pro ty, kteří raději volí šetrný způsob dopravy po ná-
rodním parku a jeho nejbližším okolí, jsme připravili přehled veškeré tu-
ristické dopravy po regionu. V sezóně je autobusových a vlakových spojů 
požehnaně a zavezou Vás téměř kamkoli po regionu. Vyzkoušet můžete 
i parník či lodní linky po Labi. Pokud si prostudujete jízdní řády a výhodné 
jízdenky, zjistíte, že osobní automobil často nebudete vůbec potřebovat. 
Můžete poté na výletě ochutnat výborná regionální piva Falkenštejn 
nebo Kocour či jeřabinku od Grešíka. Přejeme mnoho zážitků na vašich 
cestách nejen po Českosaském Švýcarsku! 

Od dubna začala opět jezdit turis-
tická autobusová linka č. 434 na tra-
se: Děčín – Hřensko – Mezní Louka 
– Jetřichovice – Chřibská – Doubi-
ce – Krásná Lípa a zpět. V dubnu 
až červnu a v září až říjnu jezdí jen 
o víkendech a svátcích. Dopravce: 
BusLine a. s., tel.: 481 368 717

Turistický autobus - linka č. 434

Turistický autobus - linka č. 435
Autobusového spojení na trase 
Česká Kamenice – Labská Stráň 
– Hřensko - Schmilka. Letos navíc 
od 1. 7 do 31. 8. jezdí i ve všední 
dny! Výborné spojení k rozhledně 
v Janově a ke skalní vyhlídce Bel-
veder. Dopravce: BusLine a. s., 
tel.: 481 368 717

Turistický a cyklo autobus - linka č. 407
Autobusová linka jede po trase Varnsdorf - Krásná Lípa - Staré Křečany, 
Brtníky. O víkendech linka přepravuje i jízdní kola. Dopravce: Autobusy 
Karlovy Vary, a. s., tel.: 353 613 613

Turistická a cyklo linka č. 433
Linka č. 433 jezdí po celou sezonu na trase Děčín - Sněžník a zpět a funguje 
též jako cyklobus (březen až červen a září až říjen jen o víkendech a svát-
cích). Dopravce: BusLine, a. s., tel.: 481 368 717

Turistická přeshraniční linka č. 217
Nově od roku 2016 jezdí německý autobusový spoj vedoucí do turistických 
oblastí za hranicemi na trase Pirna - Bahratal -Tisá - Sněžník - Rosenthal 
-Königstein. Spoj jezdí mezi Tisou a Königsteinem jen v sobotu, neděli 
a o svátcích. 

Dráha národního parku U 28
Oblíbený vlak do Českého Švý-
carska jezdí denně na trase Děčín 
– Dolní Žleb – Schmilka – Bad 
Schandau – Sebnitz –Dolní Pous-
tevna – Vilémov – Mikulášovice 
– Velký Šenov – Šluknov – Valdek 
– Rumburk. 

Dráha národního parku U 27
Navazující vlakový spoj na linku U 28, který Vás zaveze z Mikulášovic až 
do Krásné Lípy, vstupní brány do Českého Švýcarska, kde můžete navštívit 
Dům Českého Švýcarska se stálou expozicí národního parku. Jezdí celo-
ročně v sobotu, neděli a o svátcích.

Parník Děčín - Hřensko
Labská plavební společnost s. r. o. provozuje lodní dopravu na trase Dě-
čín - Hřensko a dvakrát týdně i do Bad Schandau. Kontakt na dopravce: 
+420 777 037 379. Více zde: http://www.labskaplavebni.cz/jizdni-rad-ce-
ny-decin-hrensko-bad-schandau#title

Lodní linky DÚK za výhodné jízdné
Tak jako v loňské sezóně, je letos cestujícím v rámci služeb Dopravy Ús-
teckého kraje připravena lodní turistická doprava. V provozu je na dvou 
linkách, a to: Ústí nad Labem - Litoměřice (linka 901) a Ústí nad Labem 
– Děčín – Hřensko (linka 902).

Jednodenní síťová jízdenka DÚK
Na výletech po Ústeckém kraji můžete nově využít celodenní výhodnou ča-
sovou jízdenku za 130 Kč, pro děti za 65 Kč. Nechte auto doma a cestujte 
bez starostí s DÚK.  Více zde: http://www.kr-ustecky.cz/sitova-jednodenni-
-jizdenka-duk/d-1699350/p1=220164

S jízdním kolem po Ústeckém kraji autobusem
V cyklistické sezóně 2017 zajišťuje Doprava Ústeckého kraje rozšířenou 
přepravu jízdních kol od 1. dubna do 29. října. Linky, které vedou do 
horských oblastí, mají přepravu kol rozšířenou ve zkráceném termínu od 
29. dubna do 1. října.
Rozšířenou přepravu jízdních kol nabízí DÚK celkem na 35 autobusových 
linkách krajských „zelených“ autobusů. Tyto linky mají k dispozici buď 
cyklovlek s kapacitou 20 kol nebo nástavbu s kapacitou 6 kol. Přeprava kol 
ve zbývajících 129 autobusových linkách DÚK je taktéž možná, podmín-
kou je ale volné místo ve voze.
Více na: http://www.kr-ustecky.cz/s-jizdnim-kolem-po-usteckem-kraji-au-
tobusem-duk/d-1711151/p1=206494
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Posledních několik měsíců se hod-
ně mluví a píše o našich národních 
parcích a to v souvislosti s opakova-
ným schvalováním novely zákona 
o ochraně přírody a krajiny. Medi-
álně se opět problém komentoval 
jen úzce a dost zaujatě, často bez 
znalosti věci a samotného návrhu 
zákona či dalších pozměňovacích 
návrhů. Proklamace ministerstva 
životního prostředí, že novela 
umožní národní parky otevírat li-
dem, vypadá příjemně, ale kdyby 
resort opravdu chtěl NP více ote-
vírat lidem, mohl tak činit již podle 
původního zákona, např. prozna-
čovat nové turistické cesty i v prv-

ních zónách. 
V novele nešlo jen o národní par-
ky, ale v zásadě o další chráněná 
území a další zpřísňování státní 
ochrany přírody, např. zaváděním 
nových povinností pro orgány 
územního plánování a stavební 
úřady (nový § 44a) atp. Často se 
mluvilo o zachování divočiny, je 
však otázka, jaké v našem středo-
evropském měřítku a v místech, 
kde se nějakou stovku let lesnicky 
hospodaří (ale jasně, že dlouhodo-
bě v územích NP musí mít před-
nost příroda. Je to ale na desítky let 
– vidíte ty velké zásahy v lesích, ty 
budou pokračovat).
Často se mnozí odvolávají na mezi-
národní organizace ochrany přírody 
(IUCN) a jejich definice národních 
parků. Ale jako by nechtěli číst vše 
a do konce. Naše národní parky 
jsou II. kategorií chráněných území. 
Není to ani 1a a 1b, tedy velké národ-
ní parky např. v Africe či USA. V de-
finici kategorie II. je hned v úvodní 
větě, kromě ochrany ekosystému, 
také napsáno, že v jejich území jde 
o výchovu a rekreaci. A v dalších 
částech o uživení se místních obyva-
tel a cestovním ruchu. 
Diskuze by tedy měla spíše být o po-

slání NP, činnosti správ a resortu 
životního prostředí v takovýchto 
oblastech. O přístupu k lidem. 
Ofenzivní přístup, který dopředu 
problémy řeší, je u nás znatelný 
především v KRNAPu a to s uzná-
ním všech stran.
Je nepochybné, že území NP jsou 
téměř vždy okouzlující svou příro-
dou a prostředím – tedy i kulturní 
krajinou. Značka „národní park“ 
dává takovému území zvláštní sta-
tut a může se stát magnetem pro 
návštěvníky. A pokud se podaří 
udržet v rovnováze zájmy ochra-
ny přírody a regionu - turistů, je to 
fajn a je to možné. Můžeme to vidět 
názorně hned za hranicemi, např. 
v Saském Švýcarsku. 
O zákoně bylo v poslanecké sně-
movně hlasováno třikrát. Podru-
hé když poslanecká sněmovna 
projednávala pozměněný návrh 
senátu. Ten přijal deset samostat-
ných dílčích změn, ve kterých 
opravoval chyby (ano je jich tam 
několik a bude se muset novelizo-
vat! Opět!) a narovnával drobné 
nesrovnalosti. A pak tzv. komplexní 
pozměňovací návrh s třiceti úpra-
vami. Pro prvních deset jsem hla-
soval, pro ten komplexní ne, a to 

ne proto, že by byl tak katastrofál-
ní, jak se prezentovalo, ale chápal 
jsem, že je neprůchozí a na hraně. 
Ty změny neznamenaly likvidaci 
NP, protože neměnily základní pa-
rametry a zásadní postavení správ 
NP. I nadále platí územní plány, kde 
jsou orgány ochrany přírody účast-
níkem s právem veta. Státní úřady 
ochrany přírody vydávají závazná 
stanoviska při povolování staveb 
(bez jejich souhlasu se nedá nic 
povolit), dál mnohé stavby podlé-
hají procesu posouzení dopadů na 
ŽP (EIA). Správy nadále vykoná-
vají vlastnická práva k drtivé části 
nemovitostí v NP (v zásadě mimo 
obce) a zajišťují hospodaření s lesy. 
Nic z toho se nemělo měnit. Takže 
žádné betonování krajiny, stavění 
přehrad, kácení lesů a podobně, jak 
vyznívala povrchní, místy až hyste-
rická mediální prezentace zastánců 
původního návrhu. Ochrana příro-
dy se má dělat s lidmi. Jak s těmi, 
co v území žijí, tak s návštěvníky, 
a vytvářet jim podmínky, zázemí, 
ukazovat jim zákonitosti přírody 
a důležitost její ochrany. A to by 
mělo být především prací správ NP.

Zbyněk Linhart
senátor

Ochrana přírody se má dělat s lidmi

Lidoví myslivci se v Království za-
čali formovat jako skupina lidí se 
stejnými zájmy již v roce 1945, ale 
to ještě bez náležité právní úpravy. 
Jako oficiální Myslivecké sdružení 
Jitrovník pak vzniklo v roce 1946. 
Mezi zakládajícími členy byli zá-
stupci hospodařících zemědělců, 
finanční stráže, četnictva, dělníci 
a technicko-hospodářští pracovníci 
převážně z bývalého závodu Elek-
trosvit, dnešního Toposu.
Tehdejší členská základna byla po-
měrně kompaktní a s minimální 
obměnou členů takto hospodařila 
až do roku 1968, kdy politická si-
tuace zamíchala s mezilidskými 
vztahy i v zájmových činnostech, 
myslivce nevyjímaje. I přes tuto 
skutečnost, kdy si vládnoucí stra-
na dělala právo na řízení i občan-
ských sdružení, stálo Myslivecké 
sdružení Jitrovník Království na 
pevných základech.
Myslivecké sdružení Jitrovník 
hospodařilo v honitbě větší než 
2 000 ha, přičemž nájemné nepře-
kročilo 2 500 Kč. Sdružení mělo 
v té době 36 členů. Část ulovené 
zvěře musela být předána „na do-
dávku“, teprve zbytek si mohli čle-

nové sdružení odkoupit.
Po „Sametové revoluci“ došlo k vel-
mi významným změnám. Jednak se 
změnila legislativa a také se změni-
ly podmínky, které určovaly výkon 
práva myslivosti v návaznosti na 
výměry honiteb.
První honitba byla rozdělena na dvě 
části, z nichž jedna o velikosti 1 100 ha 
zůstala našemu sdružení, druhou část 
obhospodařuje nový nájemce. Navíc 
se nájemné změnilo na velmi vysokou 
částku. Z toho vyplývá, že lidová mys-
livost zanikla a z výkonu práva mysli-
vosti se stala komerční záležitost, kde 
jde jen o peníze.
S ohledem na změny v legislativě 
došlo i k zásadní změně v tom, že 
myslivost přešla do působnosti 
Ministerstva spravedlnosti, byl 
zrušen statut občanských sdružení 
a z mysliveckých sdružení se staly 
spolky, jejichž činnost podléhá vel-
mi přísným podmínkám nové práv-
ní úpravy.
Změnilo se i lovecké vyžití. Byly 
doby, kdy se kromě tradiční srn-
čí zvěře lovili mufloni, zvěř černá 
a lovila se i zvěř drobná tj. zajíci 
a bažanti. Výřady po honech byly 
bohaté. V minulosti se v katast-

ru honitby vyskytovalo např. cca 
150 ks muflonů. V dnešní době je 
jejich kmenový stav 10 ks. Úbytek 
zvěře se projevil ve všech druzích. 
Migrující zvěř jelení a dančí je při-
bližně na stejné úrovni. Úbytek 
zvěře si vysvětlujeme tím, že se po 
revoluci přestala provozovat ze-
mědělská prvovýroba, rozoraly se 
meze a zmizely přírodní kryty pro 
drobnou zvěř. Na tuto změnu má 
samozřejmě vliv i razantní součas-
ná těžba dřeva.
V současné době má Myslivec-
ký spolek Jitrovník Království 16 
členů a dva mladé adepty. Jeden 
z nich navštěvuje lesnickou ško-
lu ve Šluknově, druhý studuje na 
gymnáziu v Rumburku. Členové 
se scházejí na pracovních aktivech 
a schůzích 5x až 6x do roka. Starají 
se o nemovitost čp. 290 v Králov-
ství, kterou si upravili pro vlastní 
potřebu. Část této budovy slouží 
jako restaurační zařízení, které je 
pronajímáno. Členové se kromě 
prázdnin skoro každou sobotu 
scházejí při brigádách, na kterých 
se kontrolují a opravují krmelce 
a posedy a zároveň kontroluje stav 
honitby. Péče o les je vždy kon-

zultována s revírníkem Ing. Kra-
tochvílem. Důležitou činností je 
též sušení sena, sběr a výkup plo-
dů. Dlouhodobě spolupracujeme 
s mateřskými školami a základní 
školou ve Šluknově, od nichž vy-
kupujeme ročně 1,5 tuny kaštanů 
a žaludů. Abychom měli v zimě 
dostatek krmiva pro zvěř, kupuje-
me ještě od zemědělců 2 tuny ovsa. 
Peníze získáváme z nájemného 
restaurace. Jak již bylo výše zmíně-
no, počet zvěře, ať už srnčího, daň-
ků, zajíců či divokých prasat, se 
zánikem zemědělství velice snížil. 
Zvěř se stěhuje od nás do Němec-
ka, kde jsou louky i pole obhos-
podařované. Střílí se pouze staré, 
nemocné či přespočetné kusy. Na 
svých setkáních řešíme i vliv naší 
činnosti na životní prostředí.
Veškerá činnost spolku směřu-
je k tomu, abychom pokračovali 
ve stopách našich předchůdců, 
z nichž někteří byli našimi otci 
a kteří nás učili, že les je třeba chrá-
nit a pečovat o něj. A to nejen pro 
naše následovníky, ale i pro všech-
ny milovníky přírody.

Pro brožuru o Království sepsal
Václav Víšek

Historie a současnost Mysliveckého spolku Jitrovník
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Víte, že...

Dámy v krásných róbách a páni v oblecích 
korzovali zámkem
První aprílový den město Šluknov, 
jako poděkování všem Šluknová-
kům za přízeň, připravilo Zámecký 
ples.
Od 19 hodin se trousili první ná-
vštěvníci, kteří byli přivítáni nejen 
od rytířů a také od paní starostky, 
která jim předávala sklenky s pří-
pitkem a rytíři měli navíc pro dámy 
bílé růže. Ples byl zahájen po osmé 
hodině slavnostním proslovem 
paní starostky a také předtančením. 
Dámy v krásných róbách a páni 
v oblecích korzovali zámkem, at-
mosféra byla zámecká a naše pocity 
velice slavnostní. Návštěvníci plesu 
měli spoustu možností, jak strávit 
večer. V přízemí byla zařízena stylo-
vá zámecká vinárna, kterou zajistil 
pan Richter z Varnsdorfu. Vinárna 

Zimní výstavy už nadobro opustily 
prostory našeho zámku a začíná 
nám jarní sezóna. A jako vždycky 
se snažíme nabídnout něco malým 
i velkým.

SKLO A OBRAZY
V sobotu 29. dubna byla slavnostní 
vernisáží otevřena výstava obrazů 
a skleněných objektů Miloslava 
Procházky, kterou můžete navští-
vit do 25. června.
Vstupné: dobrovolné

LOUTKY V POHÁDKÁCH

VÝSTAVY

Loutkový soubor Rolnička přichys-
tal výstavu loutek ze své scény, kte-
rou nazval „Loutky v pohádkách“. 
Výstava je obohacená o ukázky scé-
nářů, historii loutkového souboru 
a alternativní hry pro děti. Loutky 
v pohádkách jsme otevřeli slavnost-
ní vernisáží 1. května 2017 a vidět ji 
můžete do 18. června.
Vstupné: 20 Kč

VELKÁ, MALÁ AUTA
Letos je to přesně 50 let, co pan 
Švec dostal od babičky své první 
autíčko a jeho záliba se rozrostla 
do úctyhodného koníčka. Soukro-
má sbírka angličáků a matchboxů 
„Velká, malá auta“ dneska čítá přes 
2 000 kusů. Představíme Vám růz-
né typy vozidel, ať už klasické osob-
ní, či veteránské, nebo i sportovní, 
taxi, policejní, hasičské i nákladní. 
Výstava byla otevřena slavnostní 
vernisáží 5. května a angličáci u nás 
budou parkovat až do 30. září.
Vstupné: 40 Kč/dospělí, 20 Kč/děti
Výstavy jsou ve Šluknovském zámku 
k vidění každý den od 9.00 do 11.30 
a od 12.30 do 17.00 hodin. Těšíme 
se na Vás.

nabízela kompletní portfolio z vi-
nařství Vajbar Rakvice, nechyběly 
sudy s vínem, posezení či otevírání 
sektu šavlí.
Ve vstupní hale postavil svou krč-
mu pivovar Falkenštejn z Krásné 
Lípy, který nabízel několik druhů 
piv, včetně nakuřovaného speciálu. 
Kdo chtěl zažít krčmu s kůžemi, za-
žil krčmu s kůžemi.
V prvním patře pak byl bar a mož-
nosti občerstvení od JPS Gastra 
a také taneční parket, který ani 
chvilku nebyl prázdný. Od prvních 
minut se tancovalo, vyjma krátkých 
přestávek, které vyplnil program. 
Skvělou show představil vítěz ně-
kolika soutěží v barmanské show 
Petr Hurta. Namíchal svůj nápoj 
jak za světla, tak i při světlech neo-
nů. Půlnoční překvapení bylo velice 
honosné a stylové. Řád Černých 
rytířů z České Kamenice společně 

s taneční skupinou Trn v oku před-
stavily typické renesanční tance.

Ve druhém patře byla místa k sezení 
a také bar s míchanými nápoji.
Čas plynul jako voda a nám to hroz-
ně rychle uteklo. Najednou bylo 
ráno a my věděli, že náš ples končí. 
Ze Zámeckého plesu natočil pan 
Kakara také reportáž, kdo má zá-
jem, může zabrousit na You Tube 
– Město Šluknov, a posuďte sami, 
jaká atmosféra večer panovala. 
Děkuji všem návštěvníkům, kteří 
dorazili do Šluknovského zámku 
zažít s námi první aprílový den. Byl 
to nádherný večer, na který bude-
me my všichni organizátoři dlouho 
vzpomínat. Vaše úsměvy na rtech 
byly tou nejlepší odměnou pro nás.
Děkujeme všem sponzorům, bez 
kterých by Zámecký ples nikdy 
nevznikl. Děkujeme také Řádu 
Černých rytířů, kapele Chilly Band 
z Klášterce nad Ohří, moderátorovi 
Martinovi Růžičkovi, Taneční škole 

Styl, barmanovi Petrovi Hurtovi, 
za vynikající přípravu občerstvení 
JPS Gastru Vilémov, panu Petru 
Richterovi se studenty, pivovaru 
Falkenštejn, Technickým službám, 
Fotostudiu Kakarovi a všem dalším 
organizátorům akce.

Foto: Rostislav Kakara

…jsme rozšířili sortiment piva 
z pivovaru Falkenštejn? Kro-
mě Zámeckého piva prodáváme 
i Světlý ležák 11°.

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 hodin
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Za RIC dvoustranu připravila 
Mgr. Andrea Přidalová

Otevírali jsme  turistickou sezónu
V neděli 23. dubna v devět hodin 
ráno přijel autobus turistů ze široké-
ho okolí, aby společně s námi a s OPS 

Když se v našich hlavách poprvé 
zrodil nápad, připravit Velikonoce 
na zámku, nevěděli jsme, zda bude 
vůbec pozitivně přijat. Tento svátek 
se totiž úplně jinak slaví na morav-

České Švýcarsko otevřeli turistickou 
sezónu. Exkurzi „Okolo Českého 
Švýcarska“, která probíhala ve Šluk-
nově a v Benešově nad Ploučnicí na-
vštívilo na šedesát turistů. 
První zastávka byla v našem kostele 
Sv. Václava, kde nás velice mile při-

jal pan farář, který právě sloužil ve-
likonoční mši. Měli jsme tak mož-
nost slyšet jeho požehnání a také 

krásnou hru na varhany a zpěv od 
sourozenců Pavlasových. Byl to 
opravdu velice silný zážitek, za kte-
rý moc děkujeme.
Po prohlídce kostela jsme se vydali na 
naše náměstí, kde se turisté dozvěděli 
informace o městě, jeho památkách 

a také novinkách. Pomalu jsme se 
přesunuli na Křížový vrch. Prošli 
jsme jednotlivá zastavení, kaple 
i Getsemanskou zahradu, obdivovali 
jsme čedičové varhany, které byly pro 
mnohé velkým překvapením.
Z Křížového vrchu jsme hřbitovem 
sestoupali k lesnické škole a nově vzni-
kající tělocvičně, dříve střelnice, a par-
kem jsme prošli k našemu zámku. 
Protože se vystřídaly snad všechny 
podoby aprílového počasí, byli jsme 
vděční za šálek čaje a kávy, který byl 
na zámku připraven k zahřát. V je-

denáct hodin následovala poslední 
část programu, a to prohlídka zám-
ku se zámeckou paní.
Turisté strávili ve Šluknově tři ho-
diny, sešli se skvělí lidé se zájmem 
o okolí Českého Švýcarska. Jsem 
moc ráda za slova, která zněla z je-
jich úst: ,,Šluknov stojí za to navští-
vit, protože má svým návštěvníkům 
co nabídnout“. 
Na závěr mi dovolte, abych podě-
kovala OPS České Švýcarsko za 
možnost ukázat lidem z okolí naše 
krásné město.

Děti zdobily velikonoční vajíčka a také soutěžily

ské vesnici než ve Šluknově. Ale my 
jsme Šluknováky podcenili! A tímto 
se jim velice omlouváme.
Ve vstupní hale zámku byly připra-
veny stoly s materiálem na výrobu 

různých velikonočních dekorací, 
ať z papíru či jiných materiálů. 
Malí i velcí zdobili vajíčka různými 
technikami, pletli košíky z pedigu 

nebo pomlázky. Pro nejmenší, kteří 
nevydrželi sedět, byly v zámku při-
chystány jarní soutěže s tématikou 
Velikonoc. 

Největší úspěch měl ale rozhodně 
velikonoční zajda, který se schová-
val v parku. Když ho děti našly, tak 
za básničku či písničku mohly zís-
kat od zajíčka dáreček.
Akce by ale nevznikla bez obrovské 
pomoci týmu paní Vidimské a pana 
Krákory a také bez pomoci pracov-
nic jídelny, které pro nás poctivě 
vyfukovaly vajíčka. Moc všem, kdo 
nám pomáhali, děkujeme.
Velikonoce na zámku navštívilo 
přes 100 dospěláků s dětmi a bylo 
to velice příjemné odpoledne. Zdá 
se, že se za rok sejdeme znovu.
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Foto: Božena Naňáková

Jak jsme uklízeli svět, Česko, naše město
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Děkujeme všem, kteří nám s přípravou a pořádáním této akce pomohli: p. Zemán-
kovi a studentům lesnické školy, skautům, technickým službám, městské policii, 
hasičům, zdravotnickému dozoru p. Seidlovi a fotoreportérovi p. Josefu Haladovi.

30. dubna
Lampionový průvod

a pálení 
čarodějnic

v parku
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Kuchařčino okénko - zdravé doplňky z darů přírody 

KOPŘIVOVÝ MED (bez vaření) 

Nejvíce živin obsahuje kopřiva májová, což lidová medicína ví již odedáv-
na. 
Během procházky si lze nasbírat kopřivy rostoucí daleko od silnic. Doma 
se musí opláchnout a umlít na mlýnku na maso. Kaši důkladně vymačká-
me přes čistou gázu a šťávu smícháme s tekutým medem v poměru 40 % 
medu - 60 % kopřivové šťávy. Nalijeme do sklenic, zavíčkujeme a uchová-
váme v lednici. Užíváme nejlépe ráno 1-2 lžíce kopřivového medu rozpuš-
těného ve sklenici vody se šťávou z půlky citronu. 
Užíváme dvakrát denně lžičku po celou zimu. Kopřiva dodává hodně vi-
taminů a minerálů velmi užitečných pro zdraví. Kromě toho čistí krev od  
toxinů, zlepšuje její složení (urychluje obnovu červených krvinek) a ředí ji. 
Užívání této směsi rychle léčí anémii a posiluje imunitu. Zejména se do-
poručuje ženám, které trpí příliš silnou menstruací, a těhotným ženám, 
protože zlepšuje složení krve. Děti se pak rodí silné, zdravé a odolné vůči 
infekcím. 
Tip: Med se doporučuje rovněž pro děti anemické, churavé a nejedlíky.  
Včelaři odedávna dávají včelím rojům do cukrové vody na zimu mletou 
kopřivu, pak jsou roje na jaře silné a zdravé. Čerstvou kopřivu lze dávat i do 
špenátu. 
Účinky rostliny: 
detoxikace - čistí krev od  toxinů 
zlepšuje obnovu krve 
ředění krve 
chudokrevnost i u dětí
posílení obranyschopnosti
hypermenorea - vhodné pro ženy 
s příliš silnou menstruací 
těhotenství - vhodné pro posílení 
organismu těhotné ženy 
pro neprospívající dítě  

 PAMPELIŠKOVÝ MED

Ingredience: 2 kg cukr krystal, 2 ks citron (pomeranč), 2 l vody, 400 ks 
hlaviček květů pampelišky
Postup: Květy čistě opereme pod tekoucí vodou a vložíme do 4 litrového 
hrnce. Zalijeme je vodou. Citrony (nebo pomeranče) pořádně omyjeme, 
nakrájíme na kolečka, zbavíme je pecek a přidáme je do hrnce s pampeliš-
kami. Vše dáme vařit. Od bodu varu vaříme asi 15 minut. Voda by se měla 
pylem zabarvit do světle hnědé. Pak necháme směs vylouhovat do dalšího 
dne.
Druhý den směs přecedíme přes plátno do čistého většího hrnce. Do získa-
né pampeliškové šťávy přidáme cukr a za častého míchání směs vaříme 1,5 
hodiny, než se med začne táhnout. Hotový med nalijeme do čistých sklenic 
a uzavřeme víčkem.
Tip: V receptu je uvedeno, že byste měli pampelišky promýt vodou, abyste 
se zbavili hmyzu. Ale chcete-li, pampelišky neumývejte, protože se tím zba-

víte cenného pylu. Jinak dodržujte recept přesně. Jen tak docílíte kvalitního 
medu, který nebude mít sirupovou konzistenci a nezkazí se Vám.
Účinky pampelišky jsou následující (pomáhá při):

MED Z KVĚTŮ ČERNÉHO BEZU 

zánět jater (hepatitida) 
cukrovka 
jarní únava, prostá únava 
svědění kůže 
lišej 
kožní vyrážky 
čistí žaludek 
zlepšuje trávení 
žlučníkové kameny 
poruchy metabolismu 
nemoci sleziny 
čistí krev 
má močopudný účinek 

Ingredience: 3 ks citron, 2 l vody, 
1500 g cukru krupice (krystal), 
60 g květů černého bezu
Postup: Nasbíráme květy černé-
ho bezu a omyjeme je pod tekoucí 
vodou. Je třeba věnovat pozornost 
čistotě květů (aby na nich nebyly 
mšice apod.). Spolu s kolečky cit-
ronu zalijeme květy ve větším hrnci 
vodou, přivedeme k varu a asi 10 

SIRUP ZE SMRKOVÝCH VÝHONKŮ

Ingredience: mladé smrkové výhonky (do délky 5 cm), třtinový cukr (nic 
nezkazíte ani obyčejným bílým krystalovým cukrem), citrony. Mladé smr-
kové výhonky sbíráme v dubnu až květnu. 
Postup: výhonky dobře umyjeme, necháme okapat. Plníme velkou 5lit-
rovou láhev tak, že vložíme vrstvu výhonků asi 5 cm vysokou, prosypeme 
cukrem, položíme 2 kolečka citronu a opakujeme, dokud není láhev plná. 
Jemně přitlačíme. Láhev převážeme celofánem a postavíme na okno na 
slunné místo. Necháme stát 2-3 týdny. Začne se tvořit hustá šťáva, kterou 
pak přes plátýnko přecedíme, slijeme do lahví a uložíme na chladné místo. 
Sirup má velmi příjemnou chuť a ocení jej i děti.  
Tip: Užíváme jako prevenci i léčbu kašle 1 lžíci každé ráno nebo k ochucení 
čaje či nápoje. 
V lidovém léčitelství byly známé léčivé síly mladých větviček, šišek a prys-
kyřice, které obsahují terpentýnovou silici. Ta rozpouští hleny, čímž uvol-
ňuje dýchací cesty a usnadňuje vykašlávání, zmírňuje revma, tiší bolesti 
končetin a svalů, stejně jako záněty šlachové 
pochvy. Mladé smrkové výhonky obsahují 
velké množství vitaminu C, jenž odvádí z těla 
toxiny a posiluje imunitu. 
Účinky sirupu (pomáhá při): 
rozpouští hleny, uvolňuje dýchací cesty, 
usnadňuje vykašlávání 
revma, revmatismus, revmatoidní artritida 
bolesti svalů 
bolesti končetin 
zánět šlachy, záněty šlachové pochvy (ten-
dovaginitida) 
zdroj vitamínu C 

(šti/net)

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 pravidel-
né rubrice. Budeme rádi, pokud nám 
do městské knihovny „svůj“ recept 
na moučník či jídlo přinesete, nebo pošlete mailem (knihovna@město-sluk-
nov.cz) i Vy.
Tentokrát jsme se rozhodli věnovat receptům na přípravu zdravých doplň-
ků stravy z darů probouzející se přírody.

minut vaříme. Necháme odstát do druhého dne. 
Druhý den scedíme přes plátýnko a přecezené květy v plátýnku ještě vy-
mačkáme. Do tekutiny přidáme cukr a pomalu vaříme do zhoustnutí, na 
konzistenci shodnou se včelím medem.
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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. 
Otázka na květen:
5. května 1953 se v jihočeských 
Hošticích u Volyně narodil známý 
český scénárista, režisér a dramatik. 
Středoškolská studia absolvoval na 
Lycée Carnot ve francouzském Dijo-
nu a poté vystudoval filmovou a te-
levizní režii na pražské Filmové a te-
levizní fakultě Akademie múzických 
umění, kterou ukončil v roce 1978. 
Přestože jeho tvorba je opravdu 
široká, nejznámější je zřejmě díky 
filmům z jeho rodných jižních Čech: 
„Slunce, seno a pár facek“, „Slunce, 
seno, jahody“, ale také díky oblíbe-
ným pohádkám, např. „Princezna 
ze mlejna“ nebo „Z pekla štěstí“.  
Znáte jeho jméno?     
Správná odpověď na otázku 

Za kulturou 
bez placení

z dubna zněla: Titanik
Ze správných odpovědí byla vy-
losována ta od Elišky Rudinské 
ze Šluknova a ta si také může vy-
zvednout v městské knihově nebo 
v domě kultury volnou vstupenku.

                                                           (šti)

Severní stopou - pozvánka na 41. ročník
Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna

sobota 20. května 2017
Start: Dolní Poustevna, turistická chata za hřištěm

9.00 - 11.00 hod. - pro trasy 3 km, 5 km, 8 km a pro cyklotrasy
8.00 - 11.00 hod. - pro trasy 12 km, 15 km a 25 km

Startovné: děti 15 Kč, dospělí 25 Kč
Trasy:

3 km - přes kostelík (Centrum setkávání) na Čtverec
5 km - přes Maxovu boudu, Horní Poustevnu, Karlín na Čtverec

8 km - navštíví ještě kapličku na Markétě
12 km - z Maxovy boudy do Německa, přes Solný sloup, Rugiswalde, Markétu na Čtverec

15 km - navštíví ještě rozhlednu Unger
25 km - přes rozhledny Unger a Götzinger Höhe, Neustadt, Langburkersdorf a Rugiswalde 

Turistickou atrakcí letošní STOPY je nově vyznačená turistická trasa z Dolní Poustevny
do Německa na vrch Gerstenberg, kde je Solný sloup.

První kontrola bude u lavičky se sochou Bílé paní.
Nejdelší trasy navštíví rozhledny Unger a Götzinger Höhe v Německu.

Většina účastníků navštíví kapličku na Markétě.
Soutěže pro děti budou připraveny na trasách 5 km a 8 km.

Silueta Solného sloupu je na keramickém suvenýru, obrázek rozhledny Unger na diplomu.
Cíl pochodu bude na Čtverci v Dolní Poustevně.

Každý účastník obdrží barevný pamětní list a suvenýr z keramiky. Odměna bude pro 3 nejmladší 
a 3 nejstarší účastníky. Zajištěn je prodej občerstvení a turistických zajímavostí.
Celý den bude hrát country kapela Srdíčko. Loňská účast byla 1 750 účastníků.

Veškeré informace budou postupně uvedeny na www.severnistopou.cz.
Ing. Jaroslav Leksa, předseda KČT Dolní Poustevna, email: leksa@centroflor.cz, mobil: 602 126 390

Také se Vám už stalo, 
že Váš autobus nepři-
jel a  přesto jste strá-
vili hezký den? Naší 
partě ano. Přešli jsme 
od zámku k vlakové-
mu nádraží a místo do 
Liberce jsme si to na-
mířili do Krásné Lípy, 
kde jsme se rozhodli 
projít nově založenou 
naučnou stezku ma-
líře Augusta Frinda. 
O jeho životě jsme 

Místo do Liberce jsme jeli do Krásné Lípy

se mnohé dozvěděli při křtu kni-
hy Gabriely Jeřábkové „Augustin 
Frind – životní příběh akademické-
ho malíře“ v muzeu v Rumburku. 
Vydali jsme se tedy od nádraží na 
náměstí, kde stojí první zastave-
ní, na kterém je vidět krásnolipské 
náměstí s Jánským mostkem, na 
kterém byly ještě v roce 1863 umís-
těny sochy sv. Jana Nepomuckého, 
sv. Josefa, sv. Kateřiny a sv. Bar-
bory. Mostek tehdy vedl přes říčku 
Křinici, která protékala náměstím. 
Dnes tam sice řeka stále teče, ale je 
uzavřená a na nově vybudovaném 
můstku už nevidíme sochy svatých, 
ale sloupy, znázorňující přírodní 
živly. Nedaleko od tohoto zastave-
ní stojí druhé, na kterém je zobra-
zena škola, kterou malý Augustin 
navštěvoval. Takto jsme vyhledali 

postupně všech dvanáct zastavení, 
která nás zavedla k Frindově rod-
nému domu, k místu, kde stála li-
tografická dílna A. Sadera, kde se 
Frind vyučil, dále k vile továrníka 
Eduarda Hilleho, která je krásně 
opravená. Pokračovali jsme kolem 
rybníku Cimrák k místu, kde stál 
starokatolický kostel, do něhož ma-
líř namaloval obraz Krista. 
A už stojíme na hřbitově u sym-
bolického Frindova hrobu a na 
tabuli čteme, že zemřel 4. 8. 1924 
po krátké těžké nemoci ve věku 72 
let. Zastavili jsme se i u Dittrichovy 
hrobky, kterou vyzdobil náš umělec 
a která už tenkrát byla vytápěna. 
Nenechavé ruce vandalů ji však vel-
mi poničily. Zde jsme si přáli, aby 
město sehnalo peníze a mauzoleum 
nechalo opravit. Rodina Dittricho-

va totiž umožnila Frindovi studia 
na Drážďanské umělecké akademii 
a i pro své město měla vždy srdce 
otevřené. Na vlastní náklady ne-
chala např. postavit nemocnici, 
věnovala pozemek ke zřízení hřbi-
tova a mnoho dalšího. A to už jsme 
stáli u domu s čp. 285, kde malíř po 
svém návratu z Mnichova bydlel 
a kde i zemřel. A protože čas už po-
kročil a taky nás bolely nohy a byla 
nám zima, zavítali jsme do zdejšího 
pivovaru, kde jsme si dopřáli vý-
borné pivo a vynikající oběd. Asi po 
hodině jsme pokračovali v našem 
bádání. Na silnici k Novému Buku 
jsme u desátého zastavení uviděli, 
jaký nádherný rodinný dům rodi-
na Dittrichova vlastnila. Z domu 
zbylo pouze pár rozvalin a kladli 
jsme si otázku, proč tehdejší vedení 
města této zkáze nezabránilo. Pak 
jsme pokračovali Nemocniční ulicí 
k místu, kde bývala hřbitovní kaple 
s mozaikou „Oplakávání Krista“ 
a jejíž vnitřek byl vyzdoben Frin-
dovým obrazem „Zmrtvýchvstání 
Krista“. Odtud jsme se kolem fary 
vydali k poslednímu zastavení-kří-
žové cestě, ze které také nezbylo 
skoro nic. I zde stála kdysi kaple, ve 
které byl Frindův obraz. Prohlédli 
jsme si ještě náhrobky na starém 
hřbitově u kostela a krásný kříž 
u jeho vchodu. Zastavili jsme se 
ještě na městském úřadě, kde jsme 
byli mile přivítáni a kde nám bylo 
umožněno vyfotografovat si origi-
nál obrazu náměstí krásnolipského 
rodáka A. Frinda, který ještě za své-
ho života věnoval svému rodišti své 
obrazy a skici a jehož přemístěný 
ateliér můžeme obdivovat v rum-
burském muzeu.

Čas do odjezdu vlaku jsme využili 
ještě k návštěvě cukrárny v rekon-
struovaném podstávkovém domě 
a pak už nás vedla cesta kolem pa-
soucích se lam a pěkně opravené 
budovy technických služeb zpět  
k nádraží. Všichni jsme si výlet po-
chvalovali.

Text a foto: Helga Hošková
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Rozloučili jsme se s

VzpomínkyManželství uzavřeli

Srdečné blahopřání

Za MěÚ členky SPOZU p. Eva Kodrlová a p. Milka Procházková popřály 
panu Václavu Žďánskému k životnímu jubileu - 70 let. 

BÉDOVI k 70. narozeninám, 
prožitým v rodném Šluknově,
přejí stálé zdraví a pohodu 
potomci starých rodů Kučerů z Tábora 
a Taliánů ze Šumavy. 

Dne 27. 5. 2017 oslaví paní Eva Formáčková 75. narozeniny. 
Do dalších let hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti přeje Jarča s rodinou. 

Tvé zlaté srdce zůstane navždy s námi, scházíš nám.
Dne 17. 5.2017 vzpomeneme 
5. výročí úmrtí naší milované 

maminky, sestry, 
babičky a prababičky paní Jaroslavy Mištíkové.

S láskou vzpomíná dcera, synové s rodinami a sestra.

Přestalo tlouci srdce tvé znavené, nebylo z ocele, ani z kamene.
Bolestí znaveno přestalo bít, už nebylo léku, jímž by mohlo dále žít.

Dne 21. 4. 2016 to byl rok, co nás navždy opustila naše milovaná babička 
a prababička 

paní Jana Martincová. 
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají vnučka Jana s rodinou.

Kdo jste ji znal - vzpomeňte s námi.
 Láska a vzpomínka nám v srdci zůstala - ta totiž smrti nezná.

Dne 9. 5. 2017 uplyne 10 let, 
co nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek a 

dědeček 
pan Ladislav Čmugr.

S láskou vzpomínají manželka Jaroslava, děti Ladi-
slav, Tomáš, Vilém a Veronika s rodinami.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Miroslav Karala a Jitka Demeterová

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí, vzpomínky však 
na Tebe, stále stejně bolí. 

Dne 17. května to budou čtyři roky, kdy nás opustil 
milovaný manžel, otec a dědeček pan Jiří Ducháč.   
S láskou vzpomínají manželka Jana, syn Jiří s rodi-

nou, dcery Petra, Nikola a Tereza s rodinami. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Přivítali jsme nové občánky

Lilianku Sivákovou 
Maxe Málka
Nelinku Matějkovou

70 let
pp. Polívková Melánie

Šebíková Anna
Žďánský Václav

Plachá Jana
Florián Vladislav
Čurgali Jaroslav

Halma Karel
Konopásková Božena

Weberová Kristina
Jaburková Jaroslava

Janko Jiří
75 let

pp. Zajíček Jiří
Kubát Stanislav

Pelánek Jan

Blahopřejeme k životnímu jubileu

Novotný Petr
80 let

paní Melíšková Zdeňka
86 let

paní Mrázová Jaroslava
88 let

pp. Kocek Josef
Zemanová Jarmila

89 let
paní Skopalová Anežka

91 let
pp. Rumlová Marie

Hájková Jindra
93 let

pp. Platilová Marie
Tichá Eliška

Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov
přijme ihned 

do hlavního pracovního poměru 

všeobecné zdravotní sestry s platnou registrací. 
Zajímavé platové podmínky. 

Kontaktní osoba:

Bc. Ivana Boháčová, Dis., mob.: 734 570 198, 

E-mail: bohacova@ddfilipov.cz

---------------------------------------------------------- 

Dále hledáme do mladého týmu 
pracovníky přímé obslužné péče. 

Nabízíme zajímavou a rozmanitou práci, 

základní plat od 14 200 Kč, 

možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje, 

nástup možný ihned, 

plný pracovní úvazek, příspěvek na závodní stravování, 

příspěvek na dětskou rekreaci ve výši 1 200 Kč, 

příspěvek ve výši 500 Kč na vitamíny, 

odměny za životní jubilea 50 a 60 let 

a za počty odpracovaných let v organizaci. 

Kontaktní osoba: 

Bc. Kamila Gajdošová, 

mob: 734 346 253, E-mail: gajdosova@ddfilipov.czpanem Miroslavem Tkačem
paní Janou Lukešovou

panem Jaroslavem Vlkem
paní Libuší Hojnou

Nelinku Morovou
Markétku Lustovou 
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Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví

Foto a text: Hana Princová

Letošní duben byl opravdu velmi chladný a deštivý a my jsme nemohli plnit 
úkoly za bludným kořenem, které nás posílaly k vodě, kde jsme měli pozo-
rovat vodní breberky. Věříme, že v květnu k nám bude sluníčko laskavější 
a my vše hravě doženeme. 

A i když si jaro představujeme jinak, nezanevřeli jsme na něj a s radostí 
jsme oslavili jarní svátky Velikonoce i čarodějnice. Pomohli jsme smutné 
slepičce vyhodovat vajíčka, o která přišla, víme, jak se cítí vajíčko, které 
se kutálí z kopce, třídili jsme vajíčka podle počtu, barev i velikosti, zahráli 
jsme si pohádku O kohoutkovi a slepičce. A také jsme si společnými silami 
upekli velikonoční mazance, které jsme dali ochutnat i rodičům na společ-
ném jarním odpoledni plném soutěží a jarního tvoření.

Také letos se slétli všichni čarodějové a čarodějnice, aby společně oslavi-
li Filipojakubskou noc, kdy si po soutěžích zatančili u čarodějného ohně 
a pochutnali si na čarovných perníčcích.

Vypravili jsme se také mezi obyvatele, kteří žijí v trávě, a i když jsme venku 
v té zimě nenašli ani broučka, poradili jsme si i bez toho. Však pavouků 
a mravenců máme doma všichni dost, a tak jsme si vystačili s nimi. V ostat-

ní luční obyvatele se umíme proměnit sami. Mimo jiné jsme uspořádali 
malou broučkyádu, ve které soutěžili pavouci, mravenci, berušky, žížaly, 

šneci a luční kobylky. Nakonec zvítězili všichni a my jsme si to moc užili.
Teď už ale máme hlavy plné maminek, abychom jim stihli připravit malé 
překvapení k jejich květnovému svátku.
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Původně plánovaný branný závod 
nazvaný „Šifra mistra Poustevní-
ka“ na dolnopoustevenském kopci 
se pro nepřízeň počasí konal v bu-
dově základní školy v Dolní Pous-
tevně. I když by žáci mnohem raději 
za plněním úkolů běželi a získali tak 

Před 111 lety 
usedli první stu-
denti do lavic 
instituce, která 
nesla název Gym-
názium Rum-
burk. O tři roky 
později prošli 
poprvé vchodem 
nové gymnaziál-
ní budovy. A ve 
školním roce 
1913/1914 opus-

Přípravy na oslavy Gymnázia Rumburk jsou v plném proudu

tili jako první maturanti brány 
gymnázia a vydali se vstříc svému 
dalšímu osudu. Ale lavice školy po 
nich nezůstaly prázdné, právě nao-
pak. Stále znovu a znovu vítá škola 
na začátku každého školního roku 
nové žáky. Rozhodli se pro studi-

um na tomto ústavu s vědomím, že 
právě zde získají vše důležité pro to, 
aby si po vykonání maturitní zkouš-
ky mohli splnit své životní cíle tře-
ba jako lékaři, architekti, stavitelé, 
ekonomové, učitelé aj. 
I když se jejich kroky po skončení 
školy ubíraly nebo teprve budou 
ubírat různými směry, do různých 
oborů a různých zemí, jedno budou 
mít stále společné a to místo svého 
studia, Gymnázium Rumburk. Za-
psáním svého jména do seznamu 
absolventů jsou a budou s touto 
vzdělávací institucí navždy spojeni. 
U někoho toto spojení může postup-
ně zeslábnout, ale nikdy nezmizí 
docela. Jiní se budou rádi při nejrůz-
nějších příležitostech (návštěvách, 
či třeba přednáškách) vracet „na 

místo činu“, aby nejen zavzpomínali 
na staré dobré časy, ale také aby zjis-
tili, jak žije jejich škola dnes, jak se 
vyvíjí, kam směřuje.
Pokud i Vy patříte mezi absolventy 
gymnázia, pokud i Vy rádi vzpo-
mínáte na léta zde strávená, na své 
spolužáky, kantory, na místa, kde 
jste seděli, na třídy, které jste na-
vštěvovali, na tělocvičnu, či třeba 
učebnu fyziky a chcete tyto vzpo-
mínky sdílet s podobně „postižený-
mi“, máte možnost.
Gymnázium Rumburk zve všechny 
bývalé i současné studenty a pří-
znivce na oslavy, které se uskuteč-
ní v polovině září 2017. V pátek 
15. září proběhne Slavnostní za-
hájení oslav v aule školy a vystou-
pení gymnaziálního pěveckého 

sboru N. T. C. Následujícího dne, 
v sobotu 16. září, se brány školy 
otevřou všem v rámci mimořádné-
ho Dne otevřených dveří, kdy bude 
pro návštěvníky připraven zajíma-
vý program. Vyvrcholením oslav 
pak bude slavnostní sobotní Ga-
lavečer Gymnázia Rumburk, který 
proběhne v DK Střelnice Rum-
burk. Vstupenky na tento večer 
můžete zakoupit již od 15. května 
2017. Bližší informace o vstup-
ném, konání a průběhu oslav bu-
dou pravidelně zveřejňovány na 
webu školy www.gymrumburk.cz, 
na facebookových stránkách školy, 
v regionálním tisku a prostřednic-
tvím letáků.
Těšíme se v září na shledanou.

Mgr. Lenka Nedvídková 

Začátkem dubna se na Speciální 
ZŠ a Praktické škole v Rumburku 
konala již po 28. tradiční soutěž 
o putovní cenu „Zlaté kladívko“. 
Této soutěže se zúčastnily speciální 
školy z České Kamenice, Děčína, 
Jiříkova, Šluknova, Varnsdorfu 
a Rumburka.
Soutěžilo se jako vždy ve třech kate-
goriích – o výrobky žáků ze sedmé-
ho, osmého a devátého ročníku.
Sedmý ročník vyráběl dřevěnou 
kočku, osmý ročník svícen a devátý 
ročník šroub a křídlovou matici. Na 
zhotovení výrobků byl stanovený 
čas tři hodiny. Nezávislá porota pak 

Šluknováci zvítězili v soutěži „Šifra mistra Poustevníka“

Soutěž „O zlaté kladívko“
určila toto pořadí:
Na celkovém 3. místě se umísti-
la Speciální ZŠ ze Šluknova, na 
druhém místě Speciální ZŠ z Děčí-
na a na prvním místě Speciální ZŠ 
z Rumburka. 
Ocenění žáci za sedmý ročník - 1. mís-
to Pavel Kaftan z Děčína, 2. místo Ro-
man Danko z Varnsdorfu a 3. místo 
Jiří Žampach ze Šluknova. Za 
osmý ročník získal 1. místo Kristian 
Demeter z Rumburka, 2. místo Jiří 
Vodička z Děčína a 3. místo Jaro-
slav Gorol ze Šluknova. A za devátý 
ročník získal 1. místo Josef Demeter 
z Rumburka, 2. místo Jiří Šimon z Ji-

říkova a 3. místo obsadil Josef Fryč 
ze Šluknova.
Vítězům blahopřejme a všem peda-

gogům děkujeme za přípravu svých 
žáků na tuto náročnou soutěž.

Karel Nedvídek

další cenné body za rychlost, přesto 
jich Šluknováci dosáhli nejvíce 
a získali 1. místo.
Během posledního dubnového 
čtvrtečního odpoledne vytáhli ježka 
z klece, rozluštili „duhovou“ há-
danku, vypočítali číselné příklady 

a také si poradili s nejedním hlavo-
lamem. 
Toto soutěžní kolo bylo jedno velké 
překvapení - týmy, jindy umístěné 
na předních místech, nyní stanuly 
na těch posledních. Ještě však není 

„všem dnům konec“, Duháky čeká 
atletika v Rumburku a závěr, který 
pro sedmáky osmi základních škol 
připraví v červnu lesnická škola 
v arboretu.

Text a foto: Renáta Parkmanová



ŠLUKNOVSKÉ NOVINY STRANA 17TURISTIKA, SOUTĚŽ

Již 2. ročník Mezinárodního dne 
Romů se 8. dubna 2017 konal ve 
Šluknově a to pod záštitou Oblast-
ní charity Šluknov. V tento den si 
Romové na celém světě připomí-
nají svůj původ, kulturu, jazyk, 
spolupráci a především romipen – 
„romství“. Kulturní akce ve Šluk-
nově se zúčastnilo neuvěřitelných 
tři sta návštěvníků, které sem při-
lákal především velmi rozmanitý 
program.
Romský den za Oblastní charitu 
Šluknov zahájila paní ředitelka 
Dr. Eva Habel a představitel města 
Šluknov, místostarosta, a zároveň 
i ředitel střední lesnické školy, pan 
Mgr. Bc. Rudolf Sochor. Oba nám 
připomněli vznik a tradici tohoto 
významného dne a popřáli všem 

Mezinárodní den Romů: Připomínka kultury, jazyka 
a především „romství“

návštěvníkům, ale i účinkujícím, 
skvělou zábavu. Program byl zahá-
jem úvodní písní „Keci piav“ v po-
dání kapely Trio Gitano.
Zpívalo se, tančilo se. O to se po-
starali již zmiňovaní hudebníci 
Trio Gitano, ale dále také Gipsy Lu-
boš, Míšové a dětský hudební sbor 
Ambrela Šluknov. Své vystoupení 
představili dokonce tanečníci z Ně-
mecka GAMIG-DANCER, nebo 
taneční skupiny z dětského domova 
v Lipové u Šluknova a taneční sku-
pina ĽOLI RŮŽA z Bary Ambrela 
Šluknov. Samozřejmě nechybělo 
ani tradiční pohoštění romské ku-
chyně, jako jsou pišoty, škvarkové 
placky a jiné pochutiny. Domů si 
návštěvníci mohli odnést výrobky 
z dílny romských žen.

S událostí bylo spojeno upozor-
nění na významné osobnosti rom-
ského kulturního a společenského 

života, které přispívají ke zlepšení 
vzájemného soužití a k toleranci. 
K vidění byly fotografie z komu-

nitní práce a z nízkopra-
hového zařízení pro děti 
a mládež.
Oslava Mezinárodního 
dne Romů ve Šlukno-
vě sklidila velký úspěch 
a každé vystoupení bylo 
bez rozdílu odměněno 
jak mohutným potles-
kem a povzbuzování, tak 
i sladkou odměnou a tiš-
těným poděkováním, 
kterou pro účinkující 
připravila Oblastní cha-
rita Šluknov. A o slav-
nostní zakončení se opět 
postarala kapela Trio 
Gitano. Srdečně děku-
jeme všem účastníkům 
i kulturnímu odboru za 
svělou spolupráci a také 
obci Lipová.

Petr Kafka, 
Oblastní charita Šluknov

pod záštitou Oblastní charity Šluknov jsme se 
10. dubna 2017 zúčastnili projektu Ukliďme 
svět, ukliďme Česko. Pro tuto akci jsme si vy-
brali lokalitu hřiště na sídlišti. Této dobrovol-
nické úklidové akce se zúčastnilo 24 dětí z níz-
koprahového zařízení Klub Ambrela a 5 dětí 
z Bary Ambrela. V průběhu akce se k nám při-
pojilo i několik místních dětí. Projekt Ukliďme 
svět, ukliďme Česko bychom zhodnotili jako 
velice zdařilou akci s kladně působícím vlivem 
na děti. Již nyní se těšíme na další ročník.

Mirek Demeter
Oblastní charita Šluknov

Děti uklízely 
sídliště s námi
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

 Koupím veškeré motocykly JAWA ČZ /Stadion/Simson/MZ nebo jen náhradní díly… Rychlé a solidní jednání. Tel: 606 126 144.

Potkal jsem na slovenském srazu 
turistů v roce 2005 po pár letech 
kamarádku, uznávanou cvičitelku 
turistiky mládeže a zakladatelku 
A-TOMU, Helenu Landovou. 
Ale, ejhle, o berlích a svému oddílu 
sympatických puberťáků dělala in-
diánskou babičku. Sebral jsem od-
vahu a zeptal se: „Pomohla bys nám 
s přípravou 1. Mezinárodního srazu 
turistů příští rok?“
Sraz se konal na Šluknovsku pro 
několik stovek turistů s bohatým 
turistickým, kulturním a společen-
ským  programem. Gestorem srazu 

a hlavním organizátorem akcí pro 
dospělé byl Václav Hieke, před-
seda KČT Krásná Lípa, sraz TOM 
pořádal Miloslav Toman a díky 
Heleně Landové byl sraz opravdu 
mezinárodní. Sjeli se účastníci z 8 
zemí Evropy i Ruska a vznikla pře-
trvávající přátelství.
Skončil sraz a několik pořadatelů 
se sešlo ve Šluknově k hodnocení. 
Konečně vše za námi.
Na zimním srazu, na LEDOPÁ-
DECH 2007 už nám otrnulo… Je 
tady hezky, ale něco bychom měli 
vymyslet. Předseda klubu Egon 

Wiesner už dlouho čekal, komu 
by předal kormidlo ve vedení KČT 
Šluknov. Přemluvili jsme Mirosla-
va Vyčítala. Ten našel smysl čin-
nosti ve značení a je ve Šluknově 
kvalifikovaným značkařem KČT, 
ale úřadování ho nebavilo. Tak byl 
na řadě jeden z prvních členů ATO-
MU Marek Landa, ale z časových 
důvodů funkci vzdal. Předsedování 
konečně převzala Helena Landová.  
Činnost jsme tematicky zaměřili na 
akce rodinné turistiky. Vzniklo CE-
LOROČNÍ TURISTICKÉ SOU-
STŘEDĚNÍ TÁTA, MÁMA A JÁ. 

Z naší iniciativy vznikla komise ro-
dinné turistiky při ústředí KČT.
Členy KČT Šluknov jsou dnes ak-
tivní rodiče s dětmi, aktivní senioři 
nejen ze Šluknova i několik jednot-
livců. Někteří se intenzivně dob-
rovolně připravují na důstojnou 
oslavu vzniku KČT ve Šluknově, 
který před 60 lety založil místní ro-
dák, aktivní příkladný občan svého 
města, pan Ing. František Bienert. 
Den turistiky oslavíme ve Šlukno-
vě 27. 5. 2017 celodenním setká-
ním na zámku, v přírodě i v domě 
kultury.                         Miloslav Toman

Činnost Klubu českých turistů jsme zaměřili na rodinnou turistiku

Město Šluknov přijme strážníka.
Město Šluknov – Městská policie Šluknov, zastoupená Mgr. Evou Džumanovou, starostkou města, 

přijme zaměstnance na pracovní pozici strážník městské policie.
Pravděpodobný nástup: 1. 6. 2017

Platová třída: 7
Místo výkonu práce: katastrální území města Šluknov

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou

Stručné vymezení pracovní náplně:
Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, ochrana bezpečnosti osob a majetku, dohled 

nad dodržování občanského soužití, přispívání k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Požadavky na uchazeče dle zákona o obecní polici:
a) bezúhonnost,
b) spolehlivost,
c) věk min. 21 let,
d) zdravotní způsobilost,
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou,
f) státní občanství ČR .
Po úspěšném absolvování přijímacího řízení a navázání pracovně právního vztahu s městem Šluknov se z ucha-
zeče stává čekatel. Ten po dobu několika prvních měsíců prodělá edukaci a výcvik ve všech oblastech, které bude 
pro výkon práce strážníka potřebovat. Čekatel absolvuje několikatýdenní vzdělávací program ve školícím zaříze-
ní mimo město Šluknov. Dále pak čekatel absolvuje zkoušku před komisí Ministerstva vnitra ČR, kdy v případě 
úspěšně vykonané zkoušky mu je vydáno osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů. Teprve poté 
se stává strážníkem MP. 
Písemná přihláška musí obsahovat:
jméno, příjmení, popř. titul uchazeče,
datum a místo narození,
státní příslušnost, 
místo trvalého pobytu,
telefonní kontakt,
informaci o splnění výše uvedených požadavků,
datum a podpis zájemce.
Žádosti zaslat vč. strukturovaného životopisu v elektronické podobě na e-mail: vyskocil@mesto-sluknov.cz, popř. v tiš-
těné formě na podatelnu Městského úřadu Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, a to nejpozději do 19. 5. 2017.
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Město Šluknov
zastoupené tajemnicí Městského úřadu Šluknov     

v souladu se zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, 
v platném znění

vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na funkci úředníka – odborného pracovníka Odboru rozvoje a ŽP 
Městského úřadu Šluknov

předpokládaný nástup možný ihned
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
státní občan ČR, popř. cizí státní občan, který je na území ČR přihlášen k trvalému pobytu,
dosažení věku 18 let,
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka
Požadavky:
kvalifikační předpoklady: středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou  
komunikativnost a organizační schopnosti
znalost práce na PC
řidičské oprávnění skupiny „B“, vzdělání či praxe v oboru stavebnictví, veřejné správy nebo v technických obo-
rech, místní znalost a znalost cizích jazyků - výhodou.
Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul 
datum a místo narození
státní příslušnost 
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
datum a podpis uchazeče
Uchazeč k přihlášce připojí tyto doklady:
Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, 
týkajících se správních činností 
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvěd-
čující bezúhonnost, vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezú-
honnost čestným prohlášením)
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
Platová třída odpovídající druhu práce:
9. platová třída podle platných znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových po-
měrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
zařazení do platového stupně dle započitatelné praxe
Způsob podání přihlášky:
Uchazeč podá písemnou přihlášku i s požadovanými doklady v uzavřené obálce s označením „Odborný pracov-
ník ORŽP“ nejpozději do 31. 5. 2017 osobně do podatelny Městského úřadu Šluknov, nám. Míru 1, nebo dopo-
ručeně poštou na adresu: 
Městský úřad Šluknov
k rukám tajemnice
nám. Míru 1
407 77 Šluknov
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu, případně nevybrat žádného 
uchazeče.
Ve Šluknově dne 3. 5. 2017

Ing. Bc. Ivana Lukešová, v. r.
tajemnice MěÚ Šluknov
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Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák
Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84
Tel.: +420 608 330 383
barak-martin@seznam.cz

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě

 
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

Půjčky
snadno a rychle
Nováková Ivana

602 420 366

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává 

slepičky typu Tetra hnědá a Dominant 
všech barev. Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 - 180 Kč/ks. 

Prodej se uskuteční:                                                                                                                   

21. května a 18. června 2017
Šluknov – náměstí u lékárny - 14.45 hodin

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

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

POTRAVINY D+S, s. r. o.
náměstí Míru 1050, Šluknov

přijmou
do trvalého pracovního poměru

PRODAVAČKU - POKLADNÍ
pro dvousměnný provoz (ranní - odpolední)

výhodná délka směny: 7 hodin 15 minut
volné neděle a dvě soboty v měsíci

pro nevyučené v oboru je možnost zácviku
Kontakt na telefonu: 412 386 487

nebo přímo v prodejně.


